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ค�าปรารภ

นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ในโอกาสการจัดท�าหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พุทธศักราช ๒๕๕๖

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

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

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



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

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

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

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ป ี

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



ค�ำชี้แจง

ญาณสงัวรธรรม เล่ม ๑-๒-๓ คอื ธรรมาภธิาน พจนานกุรมค�าสอนพระพุทธ-

ศาสนา พระนิพนธ์เรื่องนี้ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ และพิมพ์ครั้งที่ ๒  

(ฉบบัปรบัปรงุเพิม่เตมิ) เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ความเป็นมาของพระนิพนธ์เรือ่งนีป้รากฏ

อยู่ในค�าชี้แจง (ในการพิมพ์ครั้งแรก) ซึ่งรวมพิมพ์ในเล่มนี้ด้วยแล้ว

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๓ ได้ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่ม

เน้ือหาข้ึนอีกเท่าตัว โดยประมวลจากพระนิพนธ์เรื่องต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีก ๑๗ เรื่อง  

คอื การบริหารทางจติส�าหรบัผูใ้หญ่, แนวปฏิบตัทิางจติ, โสฬสปัญหา, ต�านานพทุธมนต์, 

มนษุยธรรม, จติศกึษา, พระพทุธศาสนากบัการนับถือพระพทุธศาสนา, พรหมวหิารธรรม, 

หลกัธรรมส�าหรับการปฏิบติัอบรมทางจติ, คูมื่อปัญญา, หายใจให้เป็นสุข, คู่มือกรรมฐาน, 

ธรรมกถาในการอบรมกรรมฐาน, รวมธรรม, รวมบทความธรรม, โอวาทานุศาสน์ 

(นวกะ ๒๕๒๕), นวกภิกษุ พรรษกาล ๒๕๓๔ รวมพระนิพนธ์ที่ใช้เป็นต้นฉบับใน

การจัดท�าธรรมาภิธาน ทั้งหมด ๒๕ เรื่อง

เนื่องจาก ธรรมาภิธาน ที่พิมพ์ในคร้ังนี้ ได้เพ่ิมเนื้อหาขึ้นอีกมาก จึงแบ่ง 

เป็น ๓ เล่ม และเรยีกว่า ธรรมาภิธาน (ฉบบัแก้ไขเพิม่เติม) นบัเป็นการพมิพ์ครัง้ที ่๓

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



.



ค�ำชี้แจง 

(ในการพมิพ์ครัง้แรก)

ธรรมาภธิาน พจนานกุรมค�าสอนพระพทุธศาสนา ทีจ่ดัท�าขึน้ครัง้นี ้ประมวล

จากพระนพินธ์เรือ่งต่าง ๆ ของเจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ๘ เรื่อง คือ

๑.  ทศบารมี ทศพิธราชธรรม

๒.  ทศพลญาณ ธรรมเทศนา

๓.  ทศพิธราชธรรม และหลักพระพุทธศาสนา

๔.  ธรรโมวาท

๕.  แนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗

๖.  ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า

๗.  ลักษณะพุทธศาสนา

๘.  สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ

วธิจีดัท�าธรรมาภธิาน คอื คดัค�าอธบิายข้อธรรมต่าง ๆ ทีป่รากฏในพระนพินธ์

เรือ่งนัน้ ๆ เท่าทีเ่หน็ว่าพอสมควรแก่ความรูใ้นข้อธรรมนัน้ ๆ สัน้บ้าง ยาวบ้าง สดุแต่

จะทรงอธิบายไว้ แล้วน�ามาเรียงล�าดับตามล�าดับอักษร เพื่อสะดวกในการค้นหา  

เหมือนการค้นหาค�าในพจนานุกรม ค�าอธิบายข้อธรรมบางข้อก็อาจคัดมาจากหลาย

แห่ง แล้วน�ามาเรยีบเรยีงให้เป็นเนือ้เดยีวกนั ค�าอธบิายข้อธรรมบางข้อกอ็าจจะปรากฏ

ในธรรมาภิธานนี้มากกว่า ๑ ครั้ง เพราะเป็นข้อธรรมที่เกี่ยวโยงกับข้อธรรมอื่น ๆ  

ที่ทรงอธิบายพาดพิงถึง ซ่ึงหากจะตัดออกเพ่ือไม่ให้ซ�้ากันก็จะท�าให้เนื้อความของ 

ค�าอธบิายในข้อธรรมน้ัน ๆ ไม่สมบรูณ์ ฉะนัน้ ค�าอธบิายข้อธรรมบางข้อจงึอาจปรากฏ

ซ�้าซ้อนกันบ้าง แต่มีไม่มากนัก



อกีประการหนึง่ เนือ่งจากพระนพินธ์บางเรือ่งทีน่�ามารวบรวมจดัเป็นธรรมาภธิาน

นี้ เป็นพระนิพนธ์ที่ถอดมาจากธรรมบรรยายที่ทรงบรรยายในโอกาสต่าง ๆ ถ้อยค�า

ส�านวนจึงอาจเป็นภาษาพดู ไม่ใช่ภาษาเขียน คอือาจมกีารกล่าวซ�า้หรอืกล่าวโยงถึงกัน

ไปมาอยู่บ้าง

ค�าศัพท์ท่ีน�ามาเรียบเรียงเป็นพจนานุกรม หรือล�าดับค�าตามล�าดับอักษรใน

หนงัสอืนี ้มเีป็นจ�านวนมากท่ีเป็นข้อธรรมท่ีไม่มคี�าอธบิายหรอืเน้ือหาโดยตรง เพราะเป็น

ข้อธรรมที่อ้างถึงหรือปรากฏอยู่ในค�าอธิบายเรื่องต่าง ๆ หากจะคัดเอาค�าอธิบาย 

ข้อธรรมนั้น ๆ มาลงไว้อีก ก็จะเป็นการซ�้าซ้อนกัน จึงใช้วิธีน�าเอาข้อธรรมนั้นมา 

ตัง้เป็นค�าศัพท์ แล้วบอกให้ดคู�าอธบิายหรอืเนือ้ความในเรือ่งอนัเป็นทีม่าหรอืทีข้่อธรรม

นั้น ๆ ปรากฏอยู่ ซึ่งอาจจะท�าให้ผู้ต้องการดูเสียเวลาค้นหาอยู่บ้าง แต่ก็ได้ประโยชน์

คุ้มเวลา เพราะนอกจากจะท�าให้รู้ค�าอธิบายของข้อธรรมนั้นแล้ว ยังท�าให้ได้รู้ด้วยว่า 

ข้อธรรมนั้นมีความเกี่ยวโยงกับข้อธรรมอื่นอย่างไร เพราะเหตุไร

ค�าที่น�ามาตั้งเป็นค�าศัพท์ในหนังสือนี้ ไม่จ�ากัดเฉพาะข้อธรรมหรือศัพท์ธรรม

เท่านั้น แม้ค�าที่ไม่ใช่ศัพท์ธรรมโดยตรง แต่เห็นว่าเป็นค�าที่เป็นเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ 

พระพทุธศาสนา เช่นค�าว่า “สอบครัง้แรก” “อบุาสกคนแรก” “หวัใจพระพทุธศาสนา” 

ก็น�ามาตั้งเป็นค�าศัพท์ไว้ด้วย เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจใคร่รู้

อนึ่ง ค�าบางค�าอาจเขียน ๒ อย่าง เช่น ค�าว่า กรรมฐาน กัมมัฏฐาน, 

จิตตภาวนา จิตภาวนา, เบญจวัคคีย์ ปัญจวัคคีย์, มรรยาท มารยาท เพราะในการ

เขยีนค�าเหล่านีมี้ใช้กันท้ัง ๒ อย่าง ฉะน้ัน ในธรรมาภธิานนี ้ซึง่รวบรวมมาจากหนงัสือ

หลายเรือ่ง จงึอาจมอีกัขรวธิทีีล่กัลัน่กนัอยูบ้่างในการค้นหาค�าเหล่านี ้หากหาไม่พบใน

ค�าแบบหนึ่งก็ให้ดูที่ค�าอีกแบบหนึ่ง เช่น กรรมฐาน กัมมัฏฐาน



ธรรมาภธิาน พจนานกุรมค�าสอนพระพทุธศาสนา ท่ีจดัท�าข้ึนครัง้นี ้นบัเป็นการ

เร่ิมต้นของการน�าเสนอบทพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สู่สาธารณชน ในรูปแบบพจนานุกรม เนื้อหา

อาจจะยังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ เพราะเป็นการรวบรวมจากพระนิพนธ์บางส่วนของเจ้า

พระคุณสมเดจ็ฯ ซึง่มอียูเ่ป็นจ�านวนมาก และยังมีพระนพินธ์อกีจ�านวนมากทียั่งไม่ได้

รวบรวมมาไว้ในธรรมาภธิานทีจ่ดัพมิพ์ครัง้นี ้เนือ่งจากธรรมาภธิานนี ้จัดท�าขึน้ในเวลา

อนัจ�ากดั แต่ก็หวงัว่าคงจะได้มีโอกาสพัฒนาธรรมาภธิานนีใ้ห้มเีนือ้หาครบถ้วนบรบูิรณ์

ในรูปของ สารานุกรมค�าสอนพระพุทธศาสนา ในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป

เนือ่งจากเวลาอันจ�ากัด การจดัพิมพ์ธรรมาภธิานครัง้นีค้งมข้ีอบกพร่องอยู่มาก 

หากท่านผู้อ่านจะได้กรุณาติชมและแนะน�าก็จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขใน

การจัดพิมพ์ครั้งต่อไป



.



อักษร ว-ฮ



อักษรย่อ

ก.จ. = การบริหารทางจิต ส�าหรับผู้ใหญ่

ค.ก. = คู่มือกรรมฐาน

ค.ป. = คู่มือปัญญา

จิต. = จิตศึกษา

ต.พ. = ต�านานพุทธมนต์

ท.ท. = ทศบารมี ทศพิธราชธรรม

ท.ธ. = ทศพลญาณ ธรรมเทศนา

ท.ห. = ทศพิธราชธรรม และหลักพระพุทธศาสนา

ธ. = ธรรโมวาท

ธ.อ. = ธรรมกถาในการอบรมกรรมฐาน

น.จ. = แนวปฏิบัติทางจิต

น.พ. = แนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗

น.ภ. = นวกภิกษุ พรรษกาล ๒๕๓๔

นวก. = โอวาทานุศาสน์ (นวกะ ๒๕๒๕)

ม.นุ. = มนุษยธรรม

พ.ก. = พระพุทธศาสนาและการนับถือพระพุทธศาสนา

พ.พ. = ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า

พ.วิ. = พรหมวิหารธรรม

ร. = รวมธรรม

ร.ธ. = รวมบทความธรรม

ล.พ. = ลักษณะพุทธศาสนา

ส.ท. = สมัมาทิฏฐ ิตามพระเถราธบิายของท่านพระสารบีตุร

ส.ป. = โสฬสปัญหา

ห.ก. = หลักธรรมส�าหรับการปฏิบัติอบรมทางจิต

ห.ส. = หายใจให้เป็นสุข



สำรบัญ

ว   ๑๒๓๓

ศ   ๑๓๕๙

ส   ๑๓๘๕

ห   ๑๕๖๙

อ   ๑๖๐๑

ฮ   ๑๘๘๙
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วจีกรรม ดู กรรม, กิเลสอย่างหยาบ

วจีวิญญัติ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

วจีสังขาร ดู สังขาร

วชิรา, เมือง ดู ทุสสเจดีย์

วรุณ ดู เทวาสุรสงคราม

วลาหก ในอากาศซึ่งประกอบด้วยเย็น ร้อน

ว

ไฉนเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตน 

เพราะความตั้งใจของเทพเหล่านี้ก็มี

ความหนาวเย็นเป็นต้นขึ้น

 เรือ่งวลาหกเทพนี ้มีเค้ามาจากความ

เชือ่เก่าแก่ แต่ได้มาแก้ไขตามคตเิทวดา

ในพระพุทธศาสนา ดังจะพึงเห็นได้ว่า 

เทพเหล่านี้เป็นอุปปาติกก�าเนิด (ผุด

เกิดขึ้นเป็นตัวตนโตใหญ่ทีเดียว) จัด

เป็นสุคติภูมิ จึงเป็นผลของกุศลกรรม

และมีมากด้วยกัน บางเทพมีอ�านาจ

บันดาลให้เกิดหนาวเย็น บางเทพมี

อ�านาจบันดาลให้เกิดร้อน บางเทพมี

อ�านาจบนัดาลให้เกดิหมอก บางเทพมี

อ�านาจบันดาลให้เกิดลม บางเทพมี

อ�านาจบันดาลให้เกิดฝน จึงแบ่งออก

ตามอ�านาจบันดาลเป็น ๕ จ�าพวก  

เทพองค์หนึง่มอี�านาจบนัดาลเพยีงอย่าง

เดียว หรืออาจบันดาลได้หลายอย่าง 

ไม่ได้แสดงไว้ชดั วิธบีนัดาล คอื เพยีง

คิดว่า “ไฉนเราพึงยินดีด้วยความยินดี

ของตน” ถ้าวลาหกเทพแห่งฝนคดิดัง่นี้

ฝนก็จะตก วลาหกเทพประเภทอื่นก็

เช่นเดยีวกนั ความคดิดงักล่าวเรยีกว่า 

เจโตปณิธ ิแปลว่า ความต้ังใจมีอ�านาจ

บันดาลให้เกิดผลขึ้นได้ตามอานุภาพ

ของเทพผู้ตั้งใจ

หมอก ลม ฝน กไ็ด้มคีตเิชือ่ว่า สภาพ

ธรรมชาติเหล่านี้นอกจากเกิดขึ้นตาม

ฤดูแล้ว ยังมีเกิดขึ้นโดยเทพบันดาล 

ได้อีกด้วย คติความเชื่อนี้มีติดเข้ามา

ในคัมภีร์พระพทุธศาสนา จนถงึมรีวม

ไว้หมวดหนึ่ง เรียกว่า วลาหกสังยุต  

มีความย่อว่า

 เทพท้ังหลายนับเนื่องเข้าในพวก 

วลาหก คือ วลาหกเทพแห่งความ 

หนาวเย็น วลาหกเทพแห่งความร้อน 

วลาหกเทพแห่งหมอก วลาหกเทพ 

แห่งลม วลาหกเทพแห่งฝน เหตุที่จะ

ให้ไปเกิดเป็นเทพเหล่านี้คือ ประพฤติ

สุจริตทางกาย วาจา ใจ ต้ังความ 

ปรารถนาจะไปเกดิเพราะชอบใจว่าพวก

เทพเหล่านี้มีอายุยืน มีวรรณะงดงาม 

มสีขุมาก ตามทีไ่ด้ยนิมา ทัง้ได้ให้ทาน 

ต่าง ๆ และเหตุที่ท�าให้มีหนาวเย็นใน

บางคราว มีร้อนในบางคราว มีหมอก

ในบางคราว มลีมในบางคราว มฝีนใน

บางคราว คือ พวกเทพเหล่านี้คิดว่า 
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 มเีรือ่งเล่าในอรรถกถาว่า ได้มวีลาหก-

เทพบุตรองค์หนึ่งไปหาพระเถระผู ้ 

ขณีาสพองค์หนึง่ พระเถระถาม ทราบ

ว่าเป็นวลาหกเทพแห่งฝนซึ่งคิดให ้

ฝนตกได้ จึงแสดงความประสงค์จะดู

ฝนตก เทวบุตรเตือนพระเถระให้เข้าไป

ในศาลาเพราะจะเปียก ขณะนั้นก็ไม่

ปรากฏว่ามเีมฆฝนหรอืฟ้าร้อง พระเถระ

ล้างเท้าเข้าศาลายังไม่ทันหมดองค์  

ฝนตกซู่ลงมาเปียกท่านครึ่งองค์ มี

อธิบายว่า เย็น ร้อน หมอก ลม ฝน 

เกิดขึ้นตามฤดูโดยปกติ แต่โดยพิเศษ

เกดิข้ึนโดยอานภุาพของเทพดา กล่าว

โดยเฉพาะฝนว่าย่อมตกด้วยเหตุ ๘ 

อย่าง คือ ๑. อานภุาพนาค ๒. อานภุาพ

ครุฑ ๓. อานุภาพเทพ ๔. ท�าสัจจะ

อธิษฐาน ๕. มีฤดูเป ็นสมุฏฐาน  

๖. มารบันดาล ๗. ก�าลังฤทธิ์ และ 

๘. เมฆฝนประลัยกัลป์

 วลาหกเทพท่านว่า เป็นพวกเทพ

เที่ยวไปในอากาศ ค�าว่า วลาหก ใน

คัมภร์ีศัพท์เล่มหน่ึงแปลว่า สิง่ท่ีน�าหรือ

พาน�้าไป แปลกันโดยมากว่า เมฆ  

ใช้เป็นชื่อเรียกรวมของเทพเหล่านี้ว่า 

วลาหกกาย (หมู่หรือกลุ่มวลาหก)  

น่าจะเป็นเพราะเป็นปรากฏการณ์ใน

อากาศด้วยกัน 

 คตคิวามเชือ่ในปัจจบัุนไม่ใช่อย่างนี้

แล้ว แต่ก็น่าฟังคติความเชื่อเก่า ๆ  

ไว้บ้าง และบางเรื่อง เช่น เรื่องฝนที่

ปรากฏในบางคราวกด็แูปลกอยู ่คล้าย

มจีติเจตนา ในสงัยตุนีท่้านกว่็าทีม่โีดย

ความคิดของเทพก็ในบางคราว ไม่ใช่

เสมอไปหรือโดยปกติ ซึ่งมีฤดูเป็น

สมุฏฐาน

 ความแปรปรวน หรอืความเป็นปกติ

ของดิน ฟ้า อากาศ และพืช มีคต ิ

แสดงว่า เก่ียวแก่กรรมปัจจบุนัของคน

เป็นเหตุข้อส�าคัญอยู่ด้วย ดั่งมีกล่าว 

ไว้ใน จตุกกนิบาต ว่า 

 ในสมยัเมือ่ราชา (หมายถงึผูป้กครอง

รัฐสูงสุด) ทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรม  

ผู้ประกอบราชกิจท้ังหลาย พราหมณ์

ผูเ้ป็นคฤหบดทีัง้หลาย ชาวนคิมชนบท

ทัง้หลาย กไ็ม่ตัง้อยูใ่นธรรมตามกนัไป

โดยล�าดบั เมือ่หมูม่นษุย์ดงักล่าวไม่ตัง้

อยูใ่นธรรม จนัทร์ อาทติย์ ดาวนกัษตัร 

คืน วัน เดือน กึ่งเดือน ฤดู ปี ลม 

ต่าง ๆ กย็กัเยือ้งผิดปกตไิป ธรรมชาติ

จึงเกิดวิปริตผิดทาง ผิดปกติ (เช่น 

บังเกิดลมพัดผิดทาง ผิดฤดูกาล พัด

ต้นไม้หกัโค่น) เทวดาทัง้หลายเดอืดร้อน 

ฝนก็ไม่ตกหลั่งธารน�้าสม�่าเสมอ คือ

เกิดแล้งฝน ข้าวกล้าก็ออกเมล็ดผิด

ปกติ หมู่มนุษย์บริโภคข้าวไม่ดีก็มี 

อายสุัน้ ผวิพรรณเศร้าหมองถอยก�าลงั 

โรคมาก 

วลาหก
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 แต่ในสมัยเมื่อราชาทั้งหลายตั้งอยู่

ในธรรม ผู้ประกอบราชกิจทั้งหลาย 

พราหมณ์ผูค้ฤหบดท้ัีงหลาย ชาวนคิม

ชนบททัง้หลายกต็ัง้อยู่ในธรรมตามกนั

ไปโดยล�าดับ จันทร์ อาทิตย์ คืน วัน 

เดือน กึ่งเดือน ฤดู ปี ลม ต่าง ๆ  

กเ็ป็นไปโดยปกตสิม�า่เสมอ วถิทีางลม

เป็นต้นกเ็ป็นไปสม�า่เสมอโดยปกต ิเทวดา

ทัง้หลายไม่เดอืดร้อน ฝนกต็กหลัง่ธาร

น�้าสม�่าเสมอเป็นอันดี ข้าวกล้าก็ออก

เมล็ดสม�่าเสมอเป็นปกติ หมู่มนุษย์

บริโภคข้าวที่ดีจึงมีอายุยืน ผิวพรรณ

ผ่องใส มีก�าลัง ไร้โรคาพาธ 

 มฉีนัทคาถาลงท้าย ความว่า ถ้าเมือ่

โคทั้งหลายข้ามไปอยู่ โคผู้หัวหน้าฝูง

เดินไปคด โคทั้งหมดก็เดินคดในเมื่อ

โคน�าฝูงเดินคด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น

เหมือนกัน ผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นหัว 

หน้า ถ้าประพฤติอธรรม ประชานอก

นี้ก็ประพฤติตาม รัฐทั้งหมดย่อมอยู่

เป็นทกุข์ถ้าผูป้กครองไม่ตัง้อยู่ในธรรม 

ถ้าเมือ่โคท้ังหลายข้ามไปอยู ่โคผูห้วัหน้า

ฝงูเดนิไปตรง โคทัง้หมดย่อมเดินตรง

ในเมื่อโคน�าฝูงเดินตรง ในหมู่มนุษย์ 

กฉ็นันัน้เหมอืนกนั ผู้ทีไ่ด้รบัยกย่องให้

เป็นหวัหน้า ถ้าประพฤตธิรรม ประชา

นอกนีก้ป็ระพฤตติาม รัฐท้ังหมดย่อม

อยูเ่ป็นสขุ ถ้าผูป้กครองตัง้อยูใ่นธรรม

 บาลใีนจตกุกนบิาตตามทีย่กข้อความ

มากล่าวนี ้แสดงคตขิองพระพทุธศาสนา

ว่า ไม่ได้ค้านคตคิวามเชือ่เก่าตะบนัไป

หมด คติที่พอยกเข้ามาได้ก็ยกเข้ามา

เป็นข้อปรารภเพือ่แสดงธรรมแทรกเข้า 

ผูท้ีป่ระสงค์จะสอนในภายหลงั เมือ่ไม่

ประสงค์ข้อความปรารภข้างต้นก็ตดัออก 

เสีย แสดงแต่ข้อธรรมตามความใน 

ฉันทคาถาข้างท้ายซึ่งเป็นลักษณะของ

พระพทุธศาสนาโดยตรง คอืมลีกัษณะ

ที่เรียกอย่างหนึ่งว่าเป็น วิภัชชวาทะ 

แปลว่า กล่าวแบ่งแยก คอืแบ่งแยกไป

ตามเหตุผลตามเป็นจริง เช่น ที่กล่าว

แบ่งไปตามกรรมและผลของกรรมท่ีคน

เรานีเ่องท�าในปัจจบุนัน้ีแหละ ดงัความ

ในฉันทคาถานั้น 

 ในทีบ่างแห่งยกเรือ่งเมฆเร่ืองฟ้าฝน

มาเป็นข้ออปุมาเท่านัน้ ดงัในจตกุกนบิาต

นี้เองกล่าวถึง วลาหกคือเมฆหรือ 

ฟ้าฝน ๔ อย่างเป็นข้อเทียบของ บคุคล 

๔ จ�าพวกว่า

 ๑. วลาหกค�ารามแต่ไม่ตก (ฟ้าร้อง

ฝนไม่ตก) เป็นข้อเปรียบของบุคคลที่

ได้แต่พูดแต่ไม่ท�า หรือเพียงแต่เรียน

แต่ไม่ปฏบิตัใิห้รูแ้จ้งเหน็จริงในสจัจธรรม

 ๒. วลาหกตกไม่ค�าราม (ฝนตกฟ้า

ไม่ร้อง) เป็นข้อเปรียบของบุคคลที่ท�า

แต่ไม่พูด หรือที่ไม่เรียนแต่ปฏิบัติให้รู้

แจ้งเห็นจริงได้

วลาหก
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 ๓. วลาหกไม่ค�ารามไม่ตก (ฟ้าไม่ร้อง

ฝนไม่ตก) เป็นข้อเปรียบของบุคคลที่

ทัง้ไม่พดูไม่ท�า หรอืท้ังไม่เรยีนไม่ปฏิบัติ

ให้รู้

 ๔. วลาหกค�ารามและตก (ฟ้าร้อง

ฝนตก) เป็นข้อเปรียบของบุคคลที ่

ทั้งพูดทั้งท�า หรือทั้งเรียนทั้งปฏิบัติให้

รู้แจ้งเห็นจริง

 ค�าสอนเรือ่งบุคคล ๔ จ�าพวกน้ี เป็น

ลักษณะของพระพุทธศาสนาโดยตรง 

เพราะแสดงเรื่องภายนอก เช่น เรื่อง

โลกธาตุ เพื่อเป็นข้ออุปมาเท่านั้น ไม่

ได้มุ่งแสดงเรื่องภายนอกนั้น แต่มุ่ง

แสดงเรือ่งสจัธรรมภายในเป็นข้อส�าคัญ 

(พ.พ. ๒๖๔-๒๖๗)

ปชา คือเป็นผูท่ี้เกดิมาของพระอคัรมเหสี

ของพระเจ้ากรงุพาราณส ีปิดเรียบร้อย

ดแีล้วก็ลอยน�า้ทิง้ไป ภาชนะนัน้กล็อย

ออกแม่น�้าคงคา ลอยไปจนถึงต�าบล

หนึ่ง 

 ได้มีดาบสผู้หนึ่งอาศัยสกุลของคน

เลี้ยงโคที่เรียกว่า โคบาล ได้ลงไป 

อาบน�า้ ได้พบภาชนะนัน้ลอยมากเ็กบ็

เอาขึ้นไป เม่ือเปิดดูก็พบชิ้นเนื้อซึ่ง 

เป็นของที่ยังไม่เน่า ก็สงสัยว่าจะเป็น

ส่ิงที่มีชีวิตอะไรอยู่ก็เอาเก็บไว้ ต่อมา

ชิ้นเนื้อนั้นก็แตกออกเป็น ๒ ชิ้น  

และต่อมาก็เป็นเด็กขึ้น ๒ คน เป็น

ชายหนึ่ง หญิงหนึ่ง เด็กทั้ง ๒ นี้เมื่อ

บริโภคอาหารลงไปก็มองเห็นจากข้าง

นอก เพราะมีผิวหนังเหมือนสิ่งโปร่ง 

แสง เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า ลิจฉวี 

ที่แปลว่า ไม่มีฉวี ไม่มีผิวหนัง อีกนัย

หนึง่ว่า มผีวิหนงัเหีย่วย่นอย่างเป็นรอย

เย็บด้วยเข็ม จึงเรียกว่า ลีนัจฉวี ที่

แปลว่า มีผวิหนงัเห่ียวย่น เรยีกเพีย้น

ไปก็เป็นลิจฉวี ดาบสก็เล้ียงเด็กทั้ง 

สองนั้นไว้ แต่ก็ต้องเป็นกังวล เข้าไป

บิณฑบาตในบ้านก็จนตะวันโด่ง พวก

โคบาลได้ทราบกม็าขอเอาไป ดาบสนัน้

กใ็ห้ไปและได้ส่ังว่าให้เลีย้งดใูห้จงด ีเมือ่

เตบิโตขึน้กจ็งอภเิษกให้เป็นคูค่รองกนั 

และจะสร้างบ้านสร้างเมืองให้ 

 โคบาลเหล่านัน้กเ็ลีย้งเดก็ทัง้ ๒ นัน้

ไว้ และกไ็ด้ปฏบิตัติามค�าทีด่าบสส่ังไว้ 

วลาหกกาย ดู วลาหก

วลาหกเทพ ดู วลาหก

วังสะ ดู โฆสกเศรษฐี

วัจฉโคตรปริพาชก ดู มหาวัน

วชัช ีกรุงเวสาลเีป็นเมอืงหลวงของแคว้นวชัชี 

ซึง่เป็นรฐัอสิระรฐัหนึง่ เวลานัน้มคีวาม

เจริญรุ่งเรือง บ้านเมืองสวยงาม ท่าน

เล่าประวัติของราชตระกูลท่ีปกครอง 

วัชชีอันเรียกว่า ลิจฉวี ไว้ดั่งนี้

 ในอดีต พระอัครมเหสีของพระเจ้า

กรงุพาราณสแีห่งแคว้นกาสไีด้ทรงครรภ์

และประสตูอิอกมาเป็นชิน้เนือ้ท่ีมีสแีดง 

กท็รงละอายพระหฤทยั รบัสัง่ให้น�าใส่

เข้าไปในภาชนะ แล้วตตีราบอกว่าเป็น

วลาหกกาย
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ก็เกิดเป็นวงศ์ลิจฉวีขึ้น คู่แรกนี้เมื่อ

อภิเษกกันแล้วก็มีโอรสมีธิดา และก็

อภิเษกในวงศ์เดียวกัน ขยายออกไป

จนถึงต้องขยายบ้านเมืองออกไปหลาย

ครั้ง เพราะฉะนั้น เมืองนั้นจึงเรียกว่า 

เมอืงเวสาล ีทีแ่ปลว่า เมอืงทีข่ยายออก

ไป และแคว้นน้ันเรียกว่า แคว้นวัชชี 

คอืประเทศวัชช ีแปลว่า เป็นถิน่ทีพ่งึเว้น 

อาจจะหมายว่าเป็นถิน่ท่ีมีก�าลังเข้มแขง็ 

ผูท้ีมุ่ง่จะรกุรานควรจะเว้นกไ็ด้ แต่ท่าน

เล่าความหมายไว้อีกอย่างหนึ่งว่า 

 เมื่อกษัตริย์ผู้เป็นต้นวงศ์ลิจฉวียัง

เป็นเด็กอยู่ ได้เล่นรังแกเด็กท่ีเป็นลูก

ของพวกโคบาล เดก็ทีเ่ป็นลกูของพวก

โคบาลกม็าฟ้องบดิามารดาว่าถกูเดก็ที่

ไม่มพ่ีอไม่มแีม่มาเล่นรงัแก บดิามารดา

กไ็ม่พอใจสัง่ให้ลกูงดเว้นไม่ให้คบหากบั

เด็กทั้งสองนั้น แต่ชื่อนี้ถ้าหมายความ

ว่าเป็นแคว้นที่พึงละเว้นเพราะเหตุที่มี

ก�าลังมาก ก็เห็นจะเหมาะ

 พระพุทธเจ้าได้เสด็จประทับที่ กูฏา-

คารศาลา อันแปลว่าศาลาที่เป็นเรือน

ยอดในป่ามหาวนั ในขณะทีป่ระทบัอยู่

ในที่นั้นก็ได้ทรงทราบข่าวประชวรของ 

พระพทุธบดิา ตามเรือ่งได้เล่าว่า เมือ่

พระโอรสพระนัดดาได้เสด็จออกทรง

ผนวชหมด ก็ได้ทรงระลึกถึงอยู่เสมอ 

เมื่อประชวรลงก็ปรารถนาจะได้เห็น

พระราชโอรสและพระราชนัดดา โดย

เฉพาะก็คือพระพุทธเจ้า พระนันทะ 

และพระอานนท์ 

 เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบข่าว

ประชวร กไ็ด้รีบเสดจ็ไปยงักรงุกบิลพสัดุ ์

และได้เข้าเฝ้าพระพุทธบิดา ได้ทรง

แสดงธรรมะอบรมอยูเ่ป็นเวลาหลายวนั

จนพระพุทธบิดาเสด็จนิพพาน คือ 

ท่านว่าพระพุทธบิดานั้น ได้ฟังธรรมะ

ที่พระพุทธเจ้าอบรมจนได้ส�าเร็จเป็น 

พระอรหันต์ และกไ็ด้ทูลลาพระพทุธเจ้า

เข้านิพพานโดยยังมิทันจะได้อุปสมบท  

พระพทุธเจ้ากไ็ด้ถวายพระเพลิงพระศพ

พระพุทธบิดา เสร็จแล้ว พระนางมหา- 

ปชาบดีโคตมี พระมาตุจฉา คือ 

พระน้านาง เม่ือ พระเจ้าสุทโธทนะ 

พระราชสวามีสิ้นพระชนม์แล้วก็ทรง

หมดภาระ จึงได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่

นิโครธาราม ในกรุงกบิลพัสดุ์อันเป็น 

ท่ีประทับ และได้ทูลขอให้มาตุคาม 

คือสตรีได้บวชเป็นอนาคาริยะ ใน 

พระธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรง

ประกาศ พระพุทธเจ้าได้ตรสัปฏเิสธว่า

อย่าให้มาตคุามยนิดเีพือ่จะบวชในพระ-

ธรรมวินัย พระนางมหาปชาบดีโคตมี

กไ็ด้ทลูอ้อนวอนถงึ ๓ ครัง้ พระพทุธเจ้า

ก็ได้ทรงปฏิเสธทั้ง ๓ ครั้ง พระนางก็

ทรงกันแสงเสียพระทัย เสด็จกลับ

 เมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู ่ที่ 

นิโครธาราม ในกรุงกบิลพัสดุ์ ตาม 

วัชชี
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พระพุทธอัธยาศัยแล้ว ก็ได้เสด็จกลับ

จากกรงุกบลิพสัดุไ์ปประทบัอยูท่ีกู่ฏาคาร

ศาลาป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลี 

 พระนางมหาปชาบดีโคตมีก็ได้ทรง

ชักชวนเจ้าหญิงสากิยานีเป็นอันมาก

ปลงพระเกศา ทรงผ้ากาสายะคือผ้า

ย้อมน�า้ฝาด แล้วกไ็ด้เสดจ็ด�าเนนิด้วย

พระบาททั้งหมดไปยังกรุงเวสาลี และ

ต่างก็มีพระบาทแตกและมีพระกาย 

ที่เหน็ดเหนื่อยล�าบาก พากันไปยืน

กันแสงอยู่ที่ซุ้มประตูที่ประทับ 

 ท่านพระอานนท์ ได้เห็นพระนาง 

มหาปชาบดีโคตมีและหมู ่เจ ้าหญิง 

สากิยานีเป็นอันมากมายืนกันแสงอยู่

อย่างนั้นก็ได้เข้าไปถาม พระนางก็ได้

รบัสัง่บอกแก่พระอานนท์ พระอานนท์

ขอให้ประทบัรออยูท่ีน่ัน้ก่อน และกไ็ด้

เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ทูลขอให้

มาตุคามได้บวชในพระธรรมวนิยั พระ-

พุทธเจ้าได้ตรัสปฏิเสธแก่พระอานนท ์

พระอานนท์ก็ได้ทูลขอถึง ๓ ครั้ง 

พระพุทธเจ้ากไ็ด้ตรสัปฏิเสธท้ัง ๓ ครัง้ 

พระอานนท์จึงได้ทูลถามพระพุทธเจ้า

ว่า ถ้าว่ามาตุคามคือสตรีเมื่อบวชใน

พระธรรมวินัยนี้แล้ว จะเป็นผู้สมควร

ท่ีจะกระท�าให้แจ้งโสดาปัตตผิล สกทา-

คามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผล

หรือไม่ พระพทุธเจ้ากต็รสัตอบว่า เป็น

ผู้สมควรท่ีจะกระท�าให้แจ้งได้ พระ-

อานนท์จึงได้กราบทูลว่า ถ้ามาตุคาม

คือสตรีเป็นผู้ที่สมควรอย่างนั้น และ

พระนางมหาปชาบดีโคตมีก็ได้เป็นผู้มี

อปุการะมากแด่พระพุทธเจ้ามาในเบือ้ง

ต้น เพราะทรงเป็นผูเ้ลีย้งดทูะนถุนอม

พระองค์สืบต่อจากพระพุทธมารดาซึ่ง

ได้สิ้นพระชนม์ไป เพราะฉะนั้น ก็ขอ

ให้พระนางได้บวชในพระธรรมวนิยัตาม

ที่ทรงตั้งพระหฤทัย

 พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า ถ้าพระนาง 

มหาปชาบดีโคตมีจะรับครุธรรม คือ

ธรรมที่หนัก ๘ ข้อได้ ก็ให้อุปสมบท

ได้ ครุธรรม ๘ ข้อนั้น คือ

 ๑. ภิกษุณีที่อุปสมบทมาตั้งร ้อย

พรรษากพ็งึท�าการกราบไหว้ การลกุรบั 

การกระท�าอัญชลี การท�าสามีจิกรรม

แก่ภิกษุที่อุปสมบทใหม่แม้ในวันนั้น

 ๒. ภิกษุณีไม่พึงอยู ่จ�าพรรษาใน 

อาวาสที่ไม่มีภิกษุ

 ๓. ภกิษณุพีงึหวงัธรรม ๒ ประการ

จากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือน คือ การ 

ถามวนัอโุบสถ และการเข้าไปฟังโอวาท

 ๔. ภิกษุณีออกพรรษาแล ้ว พึง 

ปวารณาในสงฆ์ ๒ ฝ่าย คือ ในภิกษุ

สงฆ์และในภิกษุณีสงฆ์

 ๕. ภิกษุณีเมื่อต้องครุธรรมคือต้อง

อาบัติหนัก ก็พึงประพฤติมานัตปักข์

หนึ่งในสงฆ์ทั้ง ๒ ฝ่าย

วัชชี
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 ๖. สตรีท่ีศึกษาอยู่ในธรรม ๖ ข้อ

เป็นเวลา ๒ ปี (กล่าวคอืรกัษาศลี ๑๐ 

ของสามเณรนั่นแหละ แต่ว่าตั้งแต ่

ข้อ ๑ ถึงข้อ ๖ โดยไม่ขาดตลอดเวลา 

๒ ปี) อันเรียกว่านางสิกขมานา เมื่อ

ได้ศึกษาแล้วดังนี้จึงอุปสมบทในสงฆ์ 

๒ ฝ่ายได้

 ๗. ภิกษณุไีม่พงึด่าไม่พงึบรภิาษภิกษุ

โดยปริยายอะไร ๆ ทั้งนั้น และ

 ๘. ภิกษุทั้งหลายสั่งสอนห้ามปราม

ภกิษุณทีัง้หลายได้ แต่ว่าภกิษณุทีัง้หลาย

จะสัง่สอนห้ามปรามภกิษทุัง้หลายไม่ได้

 ถ้าพระนางมหาปชาบดีโคตมียินดี

รับครุธรรมทั้ง ๘ ประการนี้ จึงให้

อุปสมบทได้

 ท่านพระอานนท์ก็เรียนครุธรรมทั้ง 

๘ ประการนั้น ก็ได้ไปทูลให้พระนาง 

มหาปชาบดโีคตมทีราบ พระนางกท็รง

ยนิดรีบัครธุรรมท้ัง ๘ ประการน้ัน ได้

ตรสัว่าทรงมีความยนิดรัีบเหมือนอย่าง

สตรีหรือบุรุษท่ีเป็นบุคคลรุ่นหนุ่มรุ่น

สาวยินดีรับพวงดอกไม้เครื่องประดับ 

และการรบัครธุรรมทัง้ ๘ ประการนัน้ 

เป็นการอุปสมบทของพระนางมหา- 

ปชาบดีโคตมี ท่านพระอานนท์ก็ได ้

กลับเข้าไปเฝ้าพระพทุธเจ้า และได้ทลู

ให้ทรงทราบว่า พระนางได้รบัครธุรรม

ทั้ง ๘ ได้อุปสมบทแล้ว

 พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ถ้ามาตุคาม

คือสตรีไม่พึงบวชในพระธรรมวินัยน้ี 

พรหมจรรย์คือพระศาสนาก็จะตั้งอยู่

ตลอดกาลนาน สทัธรรมกจ็ะพงึต้ังอยู่

ตลอดกาลพนัปี แต่เพราะมาตคุามบวช

ในพระธรรมวนิยันี ้พรหมจรรย์กไ็ม่ตัง้

อยู่ตลอดกาลนาน สัทธรรมจะตั้งอยู่

ตลอด ๕๐๐ ปีเท่านั้น เหมือนอย่าง

ตระกูลที่มีสตรีมาก มีบุรุษน้อย ก็จะ

ถูกท�าลายได้ง่าย เหมอืนอย่างโรคของ

ต้นข้าวชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เพลี้ย เมื่อ

ลงในนาข้าวสาลทีีส่มบรูณ์ นาข้าวสาลี

นั้นก็จะไม่ตั้งอยู่ได้นาน หรือเหมือน

อย่างโรคที่เกิดข้ึนแก่ต้นอ้อย ที่ท�าให้

ต้นอ้อยเกดิสแีดงขึน้ ก็จะท�าให้ไร่อ้อย

ตั้งอยู่ไม่ได้นาน แต่ว่าได้ทรงบัญญัติ 

ครธุรรม ๘ ประการแก่ภกิษุณท้ัีงหลาย 

ให้ภิกษุณีทั้งหลายรับรักษาไว้ ไม่ก้าว

ล่วงตลอดชีวิต เหมือนอย่างได้ทรงท�า

ท�านบกนับ่อทีใ่หญ่ไว้ทกุด้านเพือ่ไม่ให้

น�า้ไหลออก และเพ่ือป้องกนัน�า้ข้างนอก

จะไหลเข้ามามากเกินไปด้วย

 หลักฐานในพระบาลีภิกขุณีขันธกะ

ตอนนี้ มีแห่งเดียวที่พยากรณ์เร่ือง

ศาสนาว่า ถ้ามาตุคามไม่เข้ามาบวช 

พรหมจรรย์กจ็กัตัง้อยู่นาน ท่านว่าพันปี  

แต่ว่าถ้าเข้ามาบวชก็จะเหลือเพียง  

๕๐๐ ปี นี่เป็นหลักฐานชั้นบาลีใน 

พระไตรปิฎกของเรา แต่ว ่าในชั้น 
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อรรถกถา ท่านได้มาแก้ไว้ว่า พระ-

อรหันต์ที่ได้ปฏิสัมภิทา ๔ จะมีอยู่ใน

ระยะหน่ึงพนัปีแรก พระอรหนัต์ท่ีเป็น

สุกขวิปัสสกคือว่าที่ได้ส�าเร็จตัดกิเลส

ได้ แต่ว่าไม่ได้ปฏสิมัภทิา ๔ ไม่มีความ

แตกฉาน (สุกขวิปัสสก แปลว่าเห็น

แจ้งอย่างแห้งแล้ง คือหมายความว่า 

ไม่ได้ความแตกฉาน แต่ก็ท�ากิเลสให ้

สิ้นไป) นี่จะมีอยู่ในระยะพันปีที่ ๒ 

พระอนาคามีจะมีอยูใ่นระยะพันปีที ่๓ 

พระสกทาคามีจะมีอยู ่ในระยะพันปี 

ที่ ๔ พระโสดาบัน จะมีอยู่ในระยะ

พันปีที่ ๕ ปฏิเวธสัทธรรม สัทธรรม

คือมรรคผลนิพพานจะตั้งอยู่ห้าพันปี 

ปริยัติสัทธรรม คือการเรียนให้รู้พระ-

พุทธศาสนา ก็จะตั้งอยู่เท่านั้น แต่ว่า

เพศคือการทรงเครือ่งหมายเป็นบรรพชติ

ในรูปใดรูปหนึ่งนั้นจะมีสืบไปอีกนาน

 อกีแห่งหนึง่ได้แสดง อันตรธาน คือ

ความเสื่อมสิ้นแห่งพระศาสนาไว้ ๕ 

ได้แก่

 ๑. อธคิมอนัตรธาน ความเสือ่มสิน้

แห่งมรรคผลนิพพาน

 ๒. ปฏิปัตติอันตรธาน ความเสื่อม

สิ้นแห่งการปฏิบัติ

 ความเสือ่มสิน้แห่งมรรคผลนพิพาน

นัน้ หมายความว่า เมือ่ไม่มพีระอรหนัต์

เรื่อยมาจนถึงไม่มีพระโสดาบันเม่ือใด 

เมื่อน้ันก็ชื่อว่าเป็นความเสื่อมสิ้นแห่ง

อธคิมคอืมรรคผลนพิพาน ความเสือ่ม

สิ้นแห่งการปฏิบัตินั้น ในเบื้องต้นก็

เส่ือมส้ินการปฏิบัติเพื่อฌานวิปัสสนา

มรรคผลก่อน คือว่าบุคคลผู้ปฏิบัติไม่

ได้มุ่งฌาน ไม่ได้มุ่งวิปัสสนา ไม่ได้ 

มุง่ผล เมือ่การปฏิบตัใินด้านนีเ้สือ่มลง

ไปแล้วก็เหลือแต่การปฏิบัติพระวินัย 

ในการปฏิบัติพระวินัยนั้นข้อเล็ก ๆ  

ก็เสือ่มไปก่อน คอืไม่ใส่ใจในข้อปฏบิตัิ

พระวินัยที่เป็นส่วนเล็กน้อย ก็ขาดวิ่น

เรื่อยไปจนถึงเหลือแต่ปาราชิก ๔  

แปลว่ารักษาศีล ๔ คือ รักษาการเว้น

ปาราชิก ๔ ข้อไว้ จนเม่ือไม่รักษา

สิกขาบททั้ง ๔ ข้อนี้ไว้เมื่อใดด้วยกัน

ทั้งหมด เมื่อนั้นก็เป็นอันว่าถึงความ

เสื่อมสิ้นของการปฏิบัติ

 ๓. ปรยิตัอินัตรธาน ความเสือ่มสิน้

ของปริยัติ คือการเรียนพระศาสนา 

เมื่อยังมีการเรียนพระศาสนา ยังมี 

การทรงจ�าอยูม่ากบ้างน้อยบ้าง กย็งัไม่ 

เส่ือมส้ิน จนเมื่อใดไม่มีใครทรงจ�า

พระพุทธศาสนาไว้ได้ ก็เรียกว่าเป็น

ปริยัติอันตรธาน

 ๔. ลิงคอันตรธาน ความเสื่อมสิ้น

แห่งเพศ คือเมื่อยังทรงเพศอยู่ เพศก็

ยังไม่เสื่อมสิ้น เมื่อใดเปลี่ยนแปลง 

ไปจนไม่เหลือเครื่องหมายที่เป็นเพศ

บรรพชิตไว้เลย เมื่อนั้นก็ชื่อว่าเป็น 

ลิงคอันตรธาน
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มหาปชาบดีโคตมีได้เข้าไปเฝ้าพระ- 

พุทธเจ้า และได้ทรงขอให้ทรงแสดง

ธรรมโดยย่อ ซึง่เมือ่ได้ทรงสดับธรรมะ

ของพระพทุธเจ้าแล้ว กจ็ะได้หลกีออก

ปฏบิตั ิพระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัว่า “ธรรม

เหล่าใด เป็นไปเพือ่ความก�าหนดัย้อมใจ 

เป็นไปเพ่ือความประกอบอยู่กับทุกข์ 

เป็นไปเพื่อความสั่งสมกองกิเลส เป็น

ไปเพ่ือความอยากใหญ่ เป็นไปเพื่อ

ความไม่สันโดษยินดีด้วยของที่มีอยู่ 

เป็นไปเพ่ือความคลุกคลีด้วยหมู่คณะ 

เป็นไปเพ่ือความเกียจคร้าน เป็นไป

เพื่อความเลี้ยงยาก ก็พึงทรงไว้ว ่า 

นั่นไม่ใช่ธรรม นั่นมิใช่วินัย นั่นไม่ใช ่

สตัถศุาสน์ คอืค�าสอนของพระศาสดา 

ส่วนธรรมเหล่าใด เป็นไปเพือ่ความสิน้

ก�าหนัดย้อมใจ เป็นไปเพ่ือความไม่

ประกอบอยู่กับทุกข์ เป็นไปเพื่อความ

ไม่สะสมกองกิเลส เป็นไปเพ่ือความ

ปรารถนาน้อย เป็นไปเพ่ือความสนัโดษ

ยินดีด้วยของที่มีอยู่ เป็นไปเพื่อความ

หลีกออกสงบสงัด เป็นไปเพ่ือความ

ปรารภความเพียร เป็นไปเพ่ือความ

เลีย้งง่าย กใ็ห้พึงทรงไว้ว่า นีเ่ป็นธรรม 

นี่เป็นวินัย นี่เป็น สัตถุศาสน์”

 ธรรมที่ตรัสแก่พระนางมหาปชา- 

บดีโคตมีนี้ ในนวโกวาทได้น�ามาไว้ใน

หมวด ๘ และได้เรียกว่า ลักษณะ

ตัดสินพระธรรมวินัย ๘ อย่าง

 ๕. ธาตุอันตรธาน ความเสื่อมส้ิน

แห่งธาต ุหมายความว่าความเสือ่มสิน้

พระบรมสารรีกิธาตุ ซ่ึงท่านพยากรณ์

ว่าในอนาคตข้างหน้า โอกาสหน่ึง 

พระบรมสารีริกธาตุก็จะเสื่อมสิ้นไป

 น่ีเป็นเค้าของเรือ่ง ศาสนาอันตรธาน 

ความเสื่อมสิ้นแห่งพระศาสนาที่มีแต่ง

กันเป็นหลกัฐานในลงักา แต่ในชัน้บาลี

ก็มีพบเท่าท่ีอ้างมาข้างต้น ซ่ึงท่าน 

อธิบายว่า ที่ตรัสว่าพรหมจรรย์หรือ 

ว่าสัทธรรมจะต้ังอยู่พันปีนั้น ก็หมาย

ถึงว่าจะมีพระอรหันต์ที่เป็นผู ้บรรลุ 

ปฏิสัมภิทา คือความแตกฉานใน 

ปฏิสัมภิทาอยู่ตลอดพันปี ส่วน ๕๐๐ 

ปีนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติ

ครุธรรมป้องกันไว้ จึงไม่เป็นไปดังนั้น

 เมือ่พระพุทธเจ้าได้ประทานครธุรรม

เป็นการประทานอุปสมบทแก่พระนาง 

มหาปชาบดีโคตมีแล้ว ก็ได้โปรดให้

ภกิษทุัง้หลายอปุสมบทเจ้าหญงิสากยิานี

ที่ตามเสด็จมาน้ันให้เป็นภิกษุณีด้วย 

กันสิ้น แต่ก็ต้องรับปฏิบัติในครุธรรม

ทั้ง ๘ ประการนั้นด้วย 

 ต่อมามีครั้งหนึ่งพระนางมหาปชา- 

บดีโคตมีได้ขอให้ท่านพระอานนท์ทูล

ขอพระพุทธเจ้าข้อหนึ่ง คือขอให้ภิกษุ

และภิกษุณีทั้งหลายกราบไหว้กันตาม

อ่อนแก่ พระพุทธเจ้าไม่ทรงยินยอม

อ�านวยตาม และในคราวหนึ่งพระนาง 
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นกคุ่ม ใช้สวดหรือบริกรรมเป็นคาถา

ดับไฟ ซ่ึงมีต�านานเล่าว่า ครั้งหน่ึง

พระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกไปในแคว้น

มคธโดยเสดจ็จาริกไปในคามนคิมแห่ง

แคว้นมคธ วันหน่ึงได้เสด็จไปถึงคาม

คือหมู ่บ ้านแห่งแคว้นมคธหมู่หนึ่ง  

ได้เสด็จเข้าไปบณิฑบาตในละแวกบ้าน 

ในเวลาเช้าพร้อมกับหมู่แห่งภิกษุเป็น

อนัมาก ในเวลาภายหลังภัตคือหลังจาก

ทีไ่ด้เสวยภตัตาหาร และพระภกิษสุงฆ์

กไ็ด้ฉนัภตัตาหารเสรจ็แล้ว เสดจ็กลบั

จากบิณฑบาต ก็ใด้เสด็จออกจาริก 

ต่อไปดังที่ภาษาไทยเราชอบเรียกว่า 

เดินธุดงค์ 

 ตามพุทธประวัตินั้นแสดงว่าพระ- 

พทุธเจ้าออกเดนิธุดงค์ทกุปี เมือ่ถงึฤดู

เข้าพรรษาก็อยู่จ�าเข้าพรรษาในรัฐใด 

รฐัหนึง่ ทีใ่ดท่ีหน่ึง ออกพรรษาปวารณา

แล้ว และพระภกิษสุงฆ์รบักฐนิกนัแล้ว

ก็เสด็จออกเดินธุดงค์ต่อไปในรัฐโน้น

รัฐน้ีต่าง ๆ เสด็จเดินด้วยพระบาท 

ส�าหรับคราวที่เกี่ยวแก่ต�านานเรื่องนี้ 

ได้เสด็จเดนิธดุงค์ไปในหมูบ้่านในแคว้น

มคธ ดังกล่าว เมื่อทรงรับบิณฑบาต

เสรจ็แล้วอนัหมายความว่าเสวยและฉัน

เสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อไป 

 เม่ือเดนิทางพ้นหมู่บ้านเข้าป่า กพ็อดี

มีไฟป่าบังเกิดขึ้นอย่างแรง ลุกลาม 

มาโดยเร็ว จนคล้ายกับว่าจะมาถึง 

พระพุทธเจ้าและหมู่พระสงฆ์ที่ก�าลัง

เดินทางอยู่ แต่ว่าเมื่อไฟป่าได้เข้ามา

ใกล้พระพุทธเจ้าก็ดับไปโดยรอบ หมู่

ภิกษุทั้งหลายเห็นเป็นความอัศจรรย์ 

ที่ไฟป่าไม่ลุกลามเข้ามาถึงตรงที่พระ-

พทุธเจ้าและหมูแ่ห่งภกิษกุ�าลงัเดนิทาง

อยู ่เมือ่มาใกล้ก็ดบัไปโดยรอบเหมอืน

ดงัถกูน�า้ราดดบั จึงได้กราบทลูสรรเสรญิ

พระพทุธคณุ พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสัเล่า

วัฏฏกชาดก คือชาดกเรื่องท่ีได้เคยมี

มาแล้ว ได้เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเกี่ยว

กบัลกูนกคุม่ บางทีก่เ็รยีกว่านกคุม่ไฟ 

ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า 

 ได้มีรังนกมีนกอาศัยอยู่บนต้นไม ้

ในป่า และรงัหนึง่กเ็ป็นท่ีอยู่ของนกคุ่ม

สามีภรรยาตัวผู้ตัวเมีย ซึ่งก็ได้ออกไข่

และฟักไข่เป็นตวัลกูนกคุ่มเล็ก ๆ เจาะ

ไข่ออกมา นกคุ่มที่เป็นพ่อแม่ก็ให้ลูก

อยู่ในรงั บนิออกไปหากินแล้วน�าอาหาร

มาป้อนลกู ในขณะทีล่กูยังเล็กยังมปีีก

วัชรปาณีโพธิสัตว์

 ในพรรษาที่ ๕ พระพุทธเจ้าก็ได้

ประทับจ�าพรรษาอยู่กูฏาคารศาลาใน

ป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลีนั้น (พ.พ.  

๑๒๖-๑๓๑) ดู ชีวกโกมารภัจ, มหาวัน‚ 

รัตนสูตร ด้วย

วชัรปาณโีพธสิตัว์ ด ูพระพทุธเจ้าในมหายาน

วัชระ ดู มนุษยโลก

วัฏฏกชาดก ดู อธิษฐานบารมี 

วัฏฏกปริตร พระปริตรนี้เรียกกันว่าคาถา
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ที่บินไม่ได้ มีขาที่ยังเดินไปไม่ได้ ก็ได้

เกิดไฟป่าไหม้มาโดยรอบ บรรดานก

ทั้งหลายก็พากันบินหนี แม้นกคุ่มที่ 

เป็นพ่อแม่ของลูกนกคุ่มก็บินหนีออก

ไป ลูกนกคุ่มนั้นก็ยังบินไปไม่ไหว จะ

เดินไปก็ยังไปไม่ได้ จึงได้ระลึกถึงคุณ

ศีล เป็นต้น และก็ได้ตั้งสัจจกิริยาคือ 

การกระท�าสัจจะด้วยการกล่าวสัจจะ

คอืความจรงิ ด้วยการทีไ่ด้ระลกึถงึคณุ

ของศลีเป็นต้นว่า คุณของศีลมีอยู่ดงันี้

เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นการระลึกยืนยัน

ในสัจจะคือความจริงข้อหนึ่ง คือข้อ 

ที่ว ่าคุณศีลมี ตลอดจนถึงคุณของ 

คุณธรรมอย่างอ่ืนมี และตลอดจนถึง

คุณของพระชนิพทุธเจ้าม ีและกไ็ด้กล่าว

สัจจะคือความจริงถึงตัวเอง ถ้าตัวเอง

นั้นมีปีกก็ยังบินไปไม่ไหว มีเท้าก็ยัง

เดินไปไม่ได้ จึงขอให้ไฟป่าที่ลุกเข้ามา

น้ีจงอย่าได้มาถงึ จงดบัไปเสยี และด้วย

อ�านาจของสจัจกริยิา การกระท�าสจัจะ

คือความจรงิ กล่าวค�าจรงิ ระลึกรบัรอง

ถึงสิง่ทีมี่อยูจ่รงิเป็นจรงิ ทัง้ทีเ่ป็นความ

จริงเกี่ยวแก่คุณศีลเป็นต้น ท้ังท่ีเป็น

ความจรงิเกีย่วแก่ตวัเองทีว่่า มปีีกทีย่งั

บินหนีไปไม่ได้ มีเท้าที่ยังเดินไปไม่ได้ 

ซึ่งการระลึกถึงและการท่ีอ้างถึงกล่าว

ถึงเหล่านี้ล้วนเป็นความจริง ก็ขอให้

อ�านาจแห่งความจริงนี้บันดาลให้เกิด

ผลความสวัสดีดังกล่าว ไฟป่าที่ลุกมา

นั้นเมื่อเข้ามาใกล้ก็ดับไปโดยรอบ 

 เพราะฉะนัน้ สัจจกิริยาคือการกระท�า

สจัจะของนกคุม่นีท้ีท่่านได้รจนาไว้เป็น

คาถาแสดงไว้ในวัฏฏกชาดก ที่อ้างว่า

พระพุทธเจ้าได้ทรงเล่าดังกล่าวมา จึง

ได้น�ามาใช้เป็นบทสวด ซึ่งขึ้นต้นว่า 

อตฺถิ โลเก สีลคุโณ เป็นต้น ที่แปล

ความว่า

 คุณแห่งศีลมีอยู่ในโลก ความสัตย์  

ความสะอาด และความเอ็นดูกรุณามี

อยู่ในโลก

 ด้วยค�าสัตย์นั้น ข้าพเจ้าจักท�าสัจจ-

กิริยาอันเยี่ยม 

 ข้าพเจ้าร�าลึกถึงก�าลังแห่งธรรม

 ร�าลึกถงึพระชนิเจ้าทัง้หลายในปางก่อน

 อาศยัก�าลงัแห่งสจัจะ ขอท�าสจัจกริยิา

 ปีกทัง้หลายของข้าพเจ้ามอียู ่แต่ยงั

บินไม่ได้

 เท้าทัง้หลายของข้าพเจ้ามอียู ่แต่ยงั

เดินไม่ได้

 มารดาและบิดาของข้าพเจ้า ก็ออก

ไปแล้ว

 ดูก่อนไฟป่า ขอท่านจงถอยไป

 ครั้นเมื่อสัจจะ อันข้าพเจ้าท�าแล้ว 

 เปลวไฟอนัลกุโพลงมาก กส็งบเว้น

ไปได้ ๑๖ กรีส พร้อมกับค�าสัตย์

 ประหนึ่งเปลวไฟที่ตกถึงน�้า

วัฏฏกปริตร
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 และการกล่าวค�าสัตย์นีก้มิ็ใช่จ�าเพาะ

แต่พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระ-

สงัฆคณุเท่านัน้ การกล่าวค�าสตัย์เกีย่ว

แก่ตนเองก็ได้ในเมื่อควรจะกล่าวถึง

ความจริงท่ีเก่ียวแก่ตนเอง ก็กล่าวข้ึนมา 

ดังเช่นในวัฏฏกปริตรนี้ ในตอนแรก

ก็ได้ร�าลึกถึงค�านึงถึงคุณของศีลเป็น 

ต้นดังกล่าว ก็รวมเข้าในพุทธคุณ  

ธรรมคุณ สังฆคุณนั่นแหละ แล้วก็

กล่าวถึงความจรงิของตนเองท่ีว่า มปีีก

ก็ยังบินไม่ได้ มีเท้าก็ยังเดินไปไม่ได้ 

กล่าวอย่างนี้เรียกว่าเป็นการท�าสัจจ-

กิริยา คือเป็นความจริง เพราะฉะนั้น 

กข็อให้ไฟจงสงบดับไปเสียอย่าได้มาถึง 

 และในเรื่องนี้ก็มีข้อที่พึงสังเกตว่า 

สัจจะคือความจรงิ ท่ีอ้างขึน้มาขอให้ไฟ

ดับนั้นก็เป็นความจ�าเป็น ถ้าหากว่ามี

ปีกบนิหนไีปได้ หรอืมเีท้าทีว่ิ่งหนไีปได้ 

กจ็ะได้บนิหนไีป หรอืว่าใช้เท้าว่ิงหนไีป 

แปลว่าช่วยตัวเองได้ก็ไม่จ�าเป็น ท่ีจะ

ต้องขอให้ไฟดบั แต่นีเ้ป็นความจ�าเป็น

จริง ๆ แล้วที่กล่าวนี้ก็เป็นความจริง 

ทัง้ได้ระลกึถงึคณุของศีลเป็นต้นซึง่เป็น

สิ่งที่มีอยู่อันเป็นการอ้างความดีที่มีอยู่ 

แม้ว่าตนเองจะได้เคยประพฤติก็ตาม

ไม่เคยประพฤตกิต็าม ถ้าตนเองได้เคย

ประพฤตมิาแล้ว กเ็ป็นก�าลงัทีส่นบัสนุน

แรงข้ึนไปอีก ดังน้ีรวมเรียกว่า สัจจ- 

กริยิา ซึง่เป็นท่ีนบัถือมาแต่โบราณกาล

 สิ่งไรเสมอด้วยสัจจะของเราไม่มีนี้ 

 เป็นสัจจบารมีของเรา ดังนี้

 วฏัฏกปรติรน้ีนับถอืกันว่าเป็น คาถา

ดับไฟ มาตลอดเวลาช้านาน และผู้ที่

มคีวามนบัถอืเช่ือถอือยูก็่พอใจท่ีจะสวด

พระปริตรนี้เพื่อป้องกันไฟหรือดับไฟ 

 เรื่องของสัจจกิริยานี้เป็นเร่ืองที ่

นับถือปฏิบัติกันมาต้ังแต่เก ่าก ่อน 

พระพุทธศาสนาบังเกิดข้ึน แม้เม่ือ

พระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นก็รับนับถือ

กันต่อมา โดยที่เมื่อประสบอันตราย

ต้องการจะพ้นอันตราย หรือว่ายัง 

มิได้ประสบอันตรายแต่ต้องการจะ 

ให้แคล้วคลาดจากอันตราย หรือว่า

ต้องการจะประสบผลท่ีต้องการ เช่น 

ต้องการความสวัสดี ความเกษม 

ปลอดโปร่ง ก็นิยมที่จะกล่าวค�าสัตย์

อันเรียกว่า การกล่าวค�าสัตย์หรือการ

กล่าวสัจจะ และการกล่าวสัจจะคือ

ความจริงนี ้กมี็นยิมกล่าวอ้างเอาพระ-

พุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 

ซึ่งพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระ-

สังฆคุณ ท้ังปวงน้ีล้วนเป็นสัจจะคือ

ความจริง ไม่ใช่เป็นสิ่งที่หลอกลวงแต่

ว่าเป็นความจริง ทั้งเป็นความจริงที่

บริสุทธิ์ ฉะนั้น เมื่อกล่าว พระพุทธ- 

คุณ พระธรรมคณุ พระสงัฆคณุแล้วก็

สรุปตอนท้ายว่า “ด้วยกล่าวค�าสัตย์นี้ 

ขอความสวัสดีเป็นต้นจงมี” 

วัฏฏกปริตร
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ว่าเป็นสิ่งที่มีก�าลังอันจะอ�านวยผลให้

เป็นความสวสัดตีามทีต้่องการได้ และ

ก็ต้องมีเหตุผลประกอบดังที่กล่าวมา

นั้น และแม้ว่าการท�าสัจจกิริยาเกี่ยว

แก่เรื่องของตัวเองที่ตัวเองท�าไม่ดีอ้าง

ขึน้มา ท่านกม็ใีช้กนัเหมอืนกนั ดงัเช่น

ที่อ้างว่า “ข้าพเจ้าได้เคยท�าดีมาอย่าง

นัน้ ๆ ท�าไม่ดมีาอย่างนัน้ ๆ เป็นความ

จริง ขออ�านาจแห่งการที่ท�าสัจจกิริยา 

กล่าวค�าจริงน้ีให้บังเกิดความสวัสดี″ 

ดังนี้ท่านก็ใช้กันเหมือนกัน แปลว่า

ต้องการที่จะให้เป็นความจริง และค�า

ที่อ้างถึงความจริงนั้นจึงจะเป็นค�าจริง 

และเมื่อเป็นค�าจริง ถ้อยค�าที่เป็นการ

แสดงความจรงินัน้กม็อีานุภาพดงักล่าว 

 อนัน้ีเป็นวธิปีฏิบตัทิีใ่ช้กนัมาแต่เก่า

ก่อน จึงมาเล่าให้ฟัง และใครจะลอง

ไปใช้บ้างก็คงจะได้ เช่นว่าเมื่อเวลาที่

ประสบความคับขัน ต้องการความ

ปลอดภัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ระลึก 

ถึงคุณศีลคุณธรรม คุณพระพุทธเจ้า  

คณุพระธรรม คุณพระสงฆ์ ว่าเป็นสิง่

ทีม่จีรงิ และคณุศลีคณุธรรมนัน้ตนเอง

กไ็ด้ปฏบิตัมิาแล้ว น้อยหรอืมาก และ

ในบัดน้ีตนเองนั้นก็เป็นอยู่อย่างนี้ ๆ  

ที่เป็นความจริง และเม่ือต้องประสบ

ความขดัข้องหรอือันตราย เหมอืนอย่าง

นกคุ่มที่มีไฟป่าล้อมรอบเข้ามา ก็ไม่

แน่ใจว่าจะช่วยตวัเองได้ ถ้าหากว่าช่วย

ตัวเองได้ก็ช่วยไป ถ้าช่วยตัวเองไม่ได้

ก็แสดงความจริงไปว่าช่วยไม่ได้เพราะ

อะไรซึง่เป็นความจรงิ ให้ต้ังใจอธษิฐาน

ถงึความจรงิดงันี ้อ้างความจริง และขอ

ให้อ�านาจของสัจจวาจาให้บงัเกดิความ

สวัสด ีดงัทีเ่รยีกว่าท�าสัจจกิริยา โบราณ

ท่านใช้กันมา และบัดนี้ใครจะลองไป

ใช้ต่อไปกไ็ด้ แล้วกสั็งเกตผลเอา (ต.พ. 

๒๐๘-๒๑๓)

วัฏฏะ

วัฏฏะ ความเวียนว่าย สงสาร อันแปลว่า 

ความท่องเทีย่วไป และความท่องเทีย่ว

ไปนั้นก็ท่องเที่ยวไปโดยอาการที่เป็น 

วฏัฏะ อนัแปลว่า วน วฏัฏะคอืวนนัน้ 

ก็พูดกันง่าย ๆ ว่าเวียนเกิดเวียนตาย 

หรือเวียนเกิดแก่เจ็บตาย คือเมื่อเกิด

ก็แก่ก็เจ็บก็ตาย ตายแล้วก็เกิดก็แก ่

ก็เจ็บก็ตาย ตายแล้วก็เกิด ก็เวียนอยู่

ดงันี ้ความเวียนอยู่ดงันีเ้รยีกว่า วัฏฏะ 

คือความวนหรือความเวียนซึ่งพูดกัน

เข้าใจง่าย ๆ แต่เมื่อจะแสดงถึงวัฏฏะ

คอืความวนตามหลกัธรรมทีพ่ระพุทธเจ้า

ทรงสั่งสอนไว้ก็มี ๓ อย่าง คือ

 กิเลสวัฏฏะ วนคือกิเลส

 กรรมวัฏฏะ วนคือกรรม

 วิปากวัฏฏะ วนคือวิบาก ผลของ

กรรม

 อันหมายความว่า กิเลสก็เป็นเหตุ

ให้ท�ากรรม กเิลสจงึเป็นเหต ุกรรมจงึ

เป็นผลของกิเลส และกรรมนั้นเองก็
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เป็นตัวเหตุให้เกิดวิบากคือผล กรรม

จึงเป็นเหต ุวบิากจงึเป็นผล และวบิาก

น้ันเองก็เป็นตวัเหตกุ่อกเิลสข้ึนอีก เม่ือ

เป็นดังนี้ วิบากนั้นก็เป็นเหตุ กิเลสก็

เป็นผลของวิบาก และกิเลสก็เป็นเหตุ

ให้กระท�ากรรม กเิลสกเ็ป็นเหต ุกรรม

ก็เป็นผลของกิเลส และกรรมนั้นเอง 

กเ็ป็นเหตสุ่งวิบาก เม่ือเป็นดงันี ้กเิลส

ก็กลับเป็นเหตุ วิบากก็เป็นผล และ

วบิากคอืผลนัน้กก็ลบัเป็นเหตกุ่อให้เกดิ

กิเลสขึ้นอีก

 เพราะฉะน้ัน กิเลส กรรม วิบาก 

จงึวนอยูด่งันี ้กโ็ดยทีบ่คุคลนีเ้อง หรือ

จิตนี้เองที่วนอยู่ในกิเลส กรรม วิบาก 

แล้วกก็ลบัเป็นเหตุก่อกเิลส กเิลสกก่็อ

กรรม กรรมกก่็อวิบาก วบิากกก่็อกเิลส 

เพราะฉะนั้น สัตว์บุคคลจึงวนอยู่ใน

กิเลส กรรม วิบากท้ัง ๓ น้ี น้ีเป็น

วัฏฏะ วัฏฏะคือความวนนี้ ก็วนอยู่ใน

ปัจจุบันนี้นี่เอง และวนอยู่เรื่อยไป ใน

อดีตก็วนมาดังน้ี ในปัจจุบันก็วนมา 

ดังนี้ ในอนาคตก็จะวนต่อไปดังนี้

 เพราะฉะนั้น วัฏฏะคือความวนน้ี 

จึงวนอยู่ในกิเลส กรรม วิบาก หรือ 

ในกงของกิเลส กรรม วิบาก กิเลส 

กรรม วบิากนีเ้ป็นก�า เมือ่เทยีบกบัล้อ 

จะเป็นล้อเกวียนหรือล้อรถก็ตาม ซึ่ง

ประกอบด้วยกง ประกอบด้วยก�าก็มี

อยู่ ๓ ก�าก็คือ กิเลส กรรม วิบาก 

ปิดประกอบอยู ่ในกงอันเป็นวงกลม 

วัฏฏะคือความวนก็วนเป็นวงกลมอยู่ 

ดังนี้

 พิจารณาดูความเป็นไปของจิตใน

ปัจจบุนั กจ็ะพงึเห็นได้ว่ากว็นอยู่ใน ๓ 

อย่างนี้ เป็นต้นว่าเกิดตัณหาขึ้นในรูป 

ตัณหานั้นก็เป็นกิเลส ก็เป็นเหตุให้

ประกอบกรรมคือจงใจท่ีจะดูรูป และ

เมือ่เป็นกรรมคอืประกอบการดรูปู เช่น 

ขวนขวายไปด ูมองดู ดงันีก้เ็ป็นกรรม 

กไ็ด้วิบากคอืผล คอืเหน็รปูทีจ่งใจจะดู

ด้วยรูปตัณหา การเห็นรูปนี่เป็นวิบาก

คือผล ผลของกรรมคือการที่จงใจดู 

และเมือ่เหน็รปู รปูทีน่่ารกัใคร่ปรารถนา

พอใจ กก่็อให้เกดิรปูตัณหาย่ิงขึน้ไปอกี 

รปูตณัหานัน้กเ็ป็นเหตใุห้ประกอบกรรม

คือการดูยิ่งขึ้นไปอีก ดูก็เห็น ซึ่งเป็น

ผล รปูท่ีน่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจกก่็อ

ให้เกิดรูปตัณหายิ่งขึ้นไปอีก

 เพราะฉะนัน้ ทกุ ๆ อย่างในปัจจบุนั

นี้ จิตของสรรพสัตว์คือจิตที่ยังมีความ

ขดัข้อง ความเกีย่ว มสัีงโยชน์คอืความ

ผูกพัน ก็วนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากทั้ง 

๓ นี้ตลอดเวลาไม่ออกไปนอกจากวง

แห่งกิเลสกรรมวิบากทั้ง ๓ นี้ ก็เป็น

ไปอยู่ดังนี้

 และเมือ่ว่าถึงวงกว้างคอืเกดิแก่ตาย

ในชาติหนึ่ง ๆ เกิดคือชาติ ก็เป็น 

ตัววิบาก คือผลของกิเลสท่ีเป็นมาแต่

วัฏฏะ
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วาโยสังวัฏฏะ ดู กัป

วาสธุระ ดู ศากยราชกุมาร ๖

วาสนา ดู บารมี, สันดาน, อัธยาศัย

วาสะ, วาสพ ดู ดาวดึงส์

วาสุลทัตตา ดู โฆสกเศรษฐี 

วิการ ดู นามรูป

วกิารรปู ด ูคมัภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ, นามรปู

วิกขัมภนวิมุตติ ดู วิมุตติ ๕

วจิาร ด ูการท�าสมาธ,ิ คมัภีร์อภิธมัมตัถสังคหะ

วิจิกิจฉา ดู คัมภีร ์อภิธัมมัตถสังคหะ,  

  ปรยิฏุฐานกเิลส, สกิขา ๓, อปุาทาน ๔

วิชชมานบัญญัติ ดู สมมติบัญญัติ

วิชชา คือความรู้ที่บังเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้า

อดตี กคื็อตณัหานัน่เอง ยกตณัหาขึน้

เป็นประธาน แต่ทีท่่านอธบิายนัน้ท่าน

มกัอธบิายว่า อวชิชา ตณัหา อปุาทาน 

กรรม ในที่นี้ก็ยกเอาเพียงข้อกิเลสคือ

ตณัหาอย่างเดยีว เพราะตณัหานัน้เป็น

ตัวก่อภพชาติ และเมื่อมีชาติคือความ

เกิดขึ้นมา ก็แก่เจ็บตายในที่สุด และ

เมื่อยังมีตัณหาอยู่ ยังดับตัณหาไม่ได้ 

ตณัหากเ็ป็นชนกกเิลส ชนกกรรม น�า

ก่อภพชาตใิหม่ขึน้มาอีก และเป็นชาติ

ขึน้กต้็องแก่ต้องเจบ็ต้องตาย ตายแล้ว

กม็ปีฏสินธิคือเกิด เกิดก็แก่ก็เจบ็ก็ตาย 

ตายแล้วก็เกดิ กเ็ป็นอนัว่าแม้ในวงกว้าง

ก็วนเวยีนอยูด่งันี ้สตัว์ บคุคล หรือจติ

อันนี้จึงท่องเที่ยวอยู ่ในวัฏฏะคือวน 

ดังที่กล่าวมานี้ เพราะฉะนั้น จึงเรียก  

วัฏฏสงสาร ท่องเที่ยววนเวียนอยู่ใน

กเิลส กรรม วบิาก ท่องเทีย่ววนเวยีน

เกิดแก่เจ็บตาย ก็เป็นไปอยู่ดังนี้ (ส.ท. 

๒๘-๓๐) ด ูความสงบ, จติศกึษา ด้วย

วิชชา

วัฏฏสงสาร ดู ความสงบ, วัฏฏะ, อวิชชา

วัฒนธรรม ดู ระเบียบ

วัตตบท ๗ ดู ดาวดึงส์ 

วัตถุกาม ดู ภพ ๓

วัตถุทาน ดู ทศพิธราชธรรม

วัตถุสมบัติ ดู ทานบารมี, อนุปุพพิกถา 

วัตร ดู อุปาทาน ๔

วัปปะ ดู ปัญจวัคคีย์

วาจาเปยยะ ดู สังคหวัตถุ ๕

ในอริยสัจจ์ ๔ ท่านจึงได้แสดงไว้ว่า

 จักษุ คือดวงตาผุดขึ้น

 ญาณ คือความหยั่งรู้ผุดขึ้น

 ปัญญา คือความรู้ทั่วถึงผุดขึ้น

 วิชชา คือความรู้ถูกต้องผุดขึ้น

 อาโลก คอืความสว่างผดุข้ึนในธรรมะ

ทั้งหลายที่ยังมิได้เคยสดับมาก่อนว่า  

นีท้กุข์ นีเ้หตเุกดิทกุข์ นีค้วามดบัทกุข์ 

นีท้างปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ เป็นต้น

 ความรูท้ีผุ่ดขึน้ ดังนีไ้ม่ใช่เป็นความ

รู้ที่ปรุงแต่ง แต่เป็นความรู้จริง ส่วน

ความรู้ที่ปรุงแต่งนั้นยังไม่ใช่เป็นความ

รู้จริง แต่เป็นความปรุงแต่งต่างหาก 

อันเรียกว่า สังขาร แม้ความรู้ท่ีเป็น

ปรยิตัคิอืทีเ่ล่าเรยีน อนัได้แก่สดบัตรับ

ฟังอ่านท่องบ่นจ�าทรงดังเช่นสดับตรับ
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ฟังอ่านท่องบ่นจ�าทรงค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้า จ�าอริยสัจจ์ได้ นี้ก็เป็น

สังขารคือเป็นความปรุงแต่งขึ้นของผู้

เรียน ไม่ใช่เป็นความรู้ของตนเอง แต่

เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัส

สอนเอาไว้ แล้วกม็าฟัง มาจ�าทรง เป็น

ความจ�าเป็นความจ�าทรง ซ่ึงเป็นตัว

สงัขารคอืเป็นความปรงุแต่ง ไม่ใช่เป็น

ความรู้ที่เป็นตัวปัญญาของตนเอง จะ

เป็นความรู้ที่เป็นปัญญาของตัวเองนั้น 

ต้องเป็นความรู้ที่ผุดข้ึน ไม่ใช่คิดขึ้น 

มใิช่จ�าเอาไว้ เป็นความรูท่ี้ผุดขึน้โดยที่

มิได้คิด มิได้แต่ง มิได้จ�า

 ดังจะพึงเห็นได้ว่าในปฐมเทศนา 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ 

ธรรมจักรแก่พระปัญจวัคคีย์ ได้ตรัส

แสดงถงึทางท่ีทรงปฏิบัตมิา ทรงละทาง

ที่เป็นสุดโต่ง ๒ อย่าง ทรงปฏิบัติ 

ทางที่เป็นมัชฌิมา ซึ่งอยู่ในท่ามกลาง 

ไม่ข้องแวะด้วยทางสุดโต่งท้ัง ๒ น้ัน  

อันได้แก่มรรคมีองค์ ๘ จึงได้ตรัสรู ้

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ ก็ทรงแสดงอริยสัจจ ์

ทั้ง ๔ และทรงแสดงพระญาณที่มีวน

รอบ ๓ มีอาการ ๑๒ ในอริยสัจจ ์

ทัง้ ๔ และเพราะพระญาณทีม่วีนรอบ 

๓ มีอาการ ๑๒ ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ 

บริสุทธิ์บริบูรณ์แก่พระองค์ จึงได้ทรง

ปฏิญญาพระองค์ว่าได้ตรัสรู้แล้ว ดังนี้ 

ธรรมจักษุคือดวงตาเห็นธรรมได้เกิด

ขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะ ว่า

 สิ่งใดสิ่งหน่ึงมีความเกิดขึ้นเป็น

ธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไป

เป็นธรรมดา

 นี้เป็นตัว ปัญญา

 จะเห็นได้ว่าธรรมจกัษุท่ีบงัเกดิขึน้แก่

ท่านพระโกณฑญัญะนีไ้ม่เกีย่วแก่ถ้อยค�า

ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัแสดงในปฐมเทศนา

นั้น แต่เม่ือท่านพระโกณฑัญญะท่าน

ได้ฟังแล้วท่านเข้าใจ ความเข้าใจของ

ท่านนั้นก็ผุดขึ้นมาแก่ท่านว่า สิ่งใด 

สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา  

ส่ิงนัน้ทัง้หมดมคีวามดบัไปเป็นธรรมดา

 คือท่านเห็นเกิดดับของทุก ๆ สิ่งที่

เกิดขึ้น ก็และอันทุก ๆ สิ่งที่เกิดดับนี้

เป็นตัวสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง 

ส่ิงทีม่ทีีเ่ป็นขึน้ทกุอย่างในโลกนีเ้ป็นส่ิง

ผสมปรุงแต่งทุกอย่างดังท่ีได้กล่าวมา

แล้ว เพราะฉะนั้น จึงต้องเกิดดับเป็น

ธรรมดา เหน็เกดิเหน็ดบัคู่กนัไปในขณะ

เดียวกัน นี้เป็นตัวธรรมดาหรือเป็น

ธรรมะของทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่างใน

โลกที่มีเกิดขึ้นก็ต้องมีดับ นี้แหละคือ

ตวัสงัขาร และเมือ่เหน็สงัขารและเหน็

เกิดดับของสังขารจึงชื่อว่าเห็นทุกข์  

ซึ่งเป็นทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ 

ก็คือทุกขอริยสัจจ์ที่พระพุทธเจ้าตรัส

แสดงไว้ในปฐมเทศนานั้นเอง

วิชชา
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 แต่ว่าความรู้ท่ีผุดขึ้นแก่ท่านน้ันไม่

ได้อิงพยัญชนะถ้อยค�าในปฐมเทศนา 

แต่ว่าเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นซึ่งกล่าวได้ว่า

เป็นอรรถรส หรอืเป็นสาระคอืแก่นสาร

ของเทศนาทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงนัน้ 

อนัจะเปรยีบได้ว่า เทศนาทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงแสดงหรอืทีพ่ระสาวกแสดงกนัต่อ

มาก็ตาม ซึ่งทุก ๆ คนได้สดับตรับฟัง 

ได้เล่าเรียนศึกษา ได้ท่องบ่นจ�าทรง  

กเ็หมอืนอย่างอาหารทีจ่ดัใส่ไว้ในส�ารบั 

และทีท่กุคนก็ตกัหยบิบรโิภคคือน�าเข้า

ใส่ปาก อาหารเหล่านี้ก็ปรากฏเป็นสิ่ง

นั้นเป็นสิ่งน้ี และเม่ือน�าเข้าปากเค้ียว 

อาหารเหล่านี้ก็รวมกันและกลืนลง 

ไปสู่ท้อง เม่ือเข้าไปสู่ท้องแล้วก็ต้อง 

ย่อยให้โอชะของอาหารน้ันแผ่ไปเลี้ยง 

ร่างกาย ถ้าหากว่าไม่ย่อยเอาโอชะ 

ของอาหารนั้นไปเลี้ยงร่างกาย อาหาร

ที่บริโภคเข ้าไปนั้นไม ่ย ่อยก็กลาย 

เป็นพิษ ท�าให้ปวดท้อง ท�าให้เป็นโรค 

ต่อเมื่อย่อยเอาโอชะไปเลี้ยงร่างกาย 

และส่วนกากน้ันก็เป็นอาหารเก่าถ่าย

ทิ้งต่อไป ใช้แต่โอชะของอาหารนั้นไป

เลี้ยงร่างกายเท่านั้น ดังนี้ อาหารนั้น

จึงจะส�าเร็จประโยชน์ แผ่ไปเลีย้งร่างกาย

ได้ ธรรมะท่ีฟังกฉั็นน้ัน กเ็หมือนอย่าง

อาหารทีย่งัใส่อยูใ่นส�ารบั แม้ทีห่ยบิใส่

ปากเคีย้วก็เป็นสิง่นัน้เป็นสิง่นี ้แต่ว่าที่

จะเป็นธรรมะท่ีเป็นธรรมจักษุดวงตา

เหน็ธรรมขึน้นัน้ จะต้องใช้ปัญญาย่อย 

ย่อยให้เหลอืแต่โอชะ โอชะของถ้อยค�า 

โอชะของปริยัติ โอชะของแบบแผน 

ส่วนทีเ่ป็นกากทีไ่ม่ใช่โอชะนัน้กว็างทิง้

ไป ให้เหลือแต่โอชะ

 ฉนัใดกด็ ีเมือ่ท่านพระโกณฑัญญะ

ฟังธรรม ท่านก็มิได้จับเอาพยัญชนะ

ถ้อยค�า มิได้จับเอาปริยัติ แต่ว่าย่อย

ปริยัติคือย่อยถ้อยค�านั้นด้วยปัญญาที่

พิจารณา จนได้โอชะของปฐมเทศนา

ของพระพทุธเจ้าผดุขึน้แก่ท่าน คอืท่าน

เห็นเกิดดับ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิด

ขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความ

ดับไปเป็นธรรมดา เป็นความเห็นเกิด

ดับที่ผุดขึ้นมา เพราะฉะนั้น ข้อความ

ในธรรมจกัษขุองท่านพระโกณฑญัญะ

นั้นจึงคล้าย ๆ กับเป็นคนละเรื่องกับ

ปฐมเทศนา แต่อันที่จริงนั้นไม่ใช่เป็น

คนละเร่ือง แต่เป็นตัวโอชะของปฐม-

เทศนานั้น อันนี้แหละเป็นส่ิงส�าคัญ 

ฉะนั้น ท่ีจะเห็นธรรมะได้นั้นก็อาศัย

ถ้อยค�านัน่แหละ อาศยัปรยัิตน่ัินแหละ 

แต่ว่าจับเอาโอชะของปริยัติของถ้อย- 

ค�านั้นได้ เป็นสาระคือตัวแก่นสาร 

จรงิ ๆ ให้ความรูด้งัน้ีผดุขึน้ นัน่แหละ

จึงจะเป็น ธรรมจักษุ คือดวงตาเห็น

ธรรม เป็น วิชชา

 และเมื่อเป็นวิชชาแล้วก็สิ้นสงสัย  

ไม่ต้องคดิปรงุแต่งกนัอกีต่อไป แต่ทีย่งั
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รปูอืน่ขึน้อกีกเ็กดิดบัไปทนัทใีนขณะนัน้ 

แต่คราวนี้ยังไม่ดับอยู่ในใจ เพราะว่า

จติใจนีย้งัมอีวชิชาคอืไม่รูว่้านีค่อืตวัทกุข์ 

เป็นตัวสังขาร เป็นส่ิงที่เกิดดับ เมื่อ 

เป็นดังนี้จึงยึดถือ ยึดถือเอารูปนั้นมา

ตั้งอยู่ในใจ

 เพราะฉะนัน้ รปูนัน้จงึไม่ดบัอยูใ่นใจ 

เป็นที่ตั้งของราคะบ้าง ของโทสะบ้าง 

หรอืว่าของโลภะบ้างโทสะบ้างสบืต่อไป 

นี้เป็นสังขารตัวปรุงแต่งทั้งนั้น 

 คราวนี้เมื่อเห็นรูปอะไรทางตาแล้ว

รู้ทันทีว่าเกิดดับ รูปที่เห็นในบัดน้ีเกิด

ในบดันีก้ด็บัไปในบดันีแ้ลว้ คอืผา่นไป

แล้ว เป็นอดีตไปแล้ว ถ้าเห็นเกิดดับ

ทันทีดังนี้แล้วจะไม่เกิดความปรุงแต่ง 

คอืไม่ยดึเอารปูทีด่บัไปแล้วนัน้มาปรงุแต่ง

ในใจว่างามหรือไม่งาม และกเ็กดิชอบ

หรือเกิดชังขึ้นมา ก็เป็นสังขารคือปรุง

แต่งสืบต่อไป อวิชชาจึงเป็นปัจจัยให้

เกดิสงัขารคอืปรงุแต่งข้ึนดงันี ้แต่ว่าถ้า

รูแ้ล้วกจ็ะหยดุปรงุแต่งทนัท ีไม่ปรงุแต่ง 

ปล่อยให้รูปที่ตาเห็นนั้นรู้ว่าดับไปแล้ว 

เสียงท่ีได้ยินก็ดับไปแล้ว จะเป็นเสียง

สรรเสรญิเสยีงนนิทากด็บัไปแล้ว กล่ิน

รสโผฏฐัพพะ เรื่องราวท่ีบังเกิดข้ึนใน

ใจที่คิดที่นึกเกิดก็ดับไปแล้ว คือเป็น

อดตีไปแล้วทนัทคีูกั่นไปกบัเกดิ เกดิดบั

เกดิดับไปทันท ีดงันีเ้รยีกว่า ธรรมจกัษุ 

ดวงตาเห็นธรรม 

ต้องปรุงแต่งกันอยู่นั้น ก็เพราะยังมี

อวชิชาคอืความไม่รู ้ไม่รูใ้นสจัจะทีเ่ป็น

ตัวความจริง ในข้อน้ีเห็นได้ธรรมดา

ทัว่ไป ดงัเช่นเมือ่เหน็อะไรทางตา เพราะ

อวิชชาคือไม่รู้ในรูปที่ตาเห็นนั้น จึงได้

ยึดถือและก็ปรุงแต่งรูปน้ันว่าน่ีสวย 

น่ีงามน่ีไม่สวยนี่ไม่งาม นี้เป็นสังขาร

คือปรุงแต่งขึ้นมาแล้ว แต่งให้รูปท่ีตา

เห็นน้ันว่างามบ้างไม่งามบ้าง และเมือ่

แต่งให้เหน็ว่างามบ้างไม่งามบ้างขึน้แล้ว 

กิเลสก็เกิดขึ้นจับทันที

 เมื่อแต่งให้เห็นว่างาม ราคะ ความ

ติดความยินดี โลภะ ความโลภอยาก

ได้ก็บังเกิดขึ้น

 เมื่อเห็นว่าไม่งาม ก็ไม่สนใจ หรือ

ว่า โทสะ ปฏฆิะ ความหงดุหงดิกระทบ

กระทัง่ขดัเคอืงกบ็งัเกดิขึน้ กเ็ป็นความ

ปรุงแต่งที่เพิ่มเติมขึ้นไปอีก

 เหล่าน้ีสังขารท้ังน้ัน คือใจปรุงขึ้น 

ทั้งนั้น ว่างามก็ใจปรุงขึ้น ว่าไม่งามก็

ใจปรุงขึ้น ทั้งน้ีก็เพราะว่ายังมีอวิชชา

คือไม่รู้ คือไม่รู้ว่านี่คือสังขาร รูปที่ตา

เห็นนี้คือสังขาร เป็นสิ่งที่เกิดดับ เห็น

รปูนัน้กเ็ป็นเกดิ แล้วกร็ปูนัน้กด็บัทนัที 

คือหมายความว่า การเห็นน้ันเป็น

ปัจจุบัน แล้วก็เป็นอดีตไปทันที เมื่อ

เป็นอดตีกคื็อว่าดบัไปแล้ว อนัทีจ่รงินัน้

เมือ่คนเหน็อะไรทางตา รปูท่ีตาเหน็น้ัน

ก็เกิดดับไปทันทีในขณะน้ัน และเห็น

วิชชา



ว

1251

 เมือ่เป็นวชิชาขึน้มาดงันีแ้ล้วกจ็ะหยดุ

ไม่ปรงุแต่งในสิง่เหล่านีว่้าเป็นอย่างนัน้

เป็นอย่างนี้ แล้วก็ชอบแล้วก็ชังกัน

เป็นต้นต่อไป ซ่ึงเป็นอย่างน้ันเป็น 

อย่างนี้ ชอบหรือชังเป็นต้นต่อ ๆ ไป

นัน้กเ็ป็นความปรงุความแต่งทัง้สิน้ เป็น

สงัขารทัง้สิน้ คอืใจนีเ้องปรงุขึน้แต่งขึน้ 

แต่งเอาสิ่งที่ผ่านไปแล้วว่ายังมีอยู่ อัน

น้ีแหละเป็นสิง่ส�าคญัคอืไม่เหน็เกดิดบั

 เพราะฉะน้ัน ความเหน็เกดิดบัท่ีเป็น

ธรรมจกัษุน้ีจงึเป็นส่ิงส�าคญัมาก ฟังธรรม

ทุกข้อทุกบทท่ีจะเป็นตัวธรรมจักษุคือ

ดวงตาเหน็ธรรมนัน้ซึง่กค็อืเหน็เกดิดบั

นี้เอง และเม่ือเห็นเกิดดับ ก็ไม่ใช่

หมายความว่าเหน็เกิดดับเฉพาะตามที่

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ แต่ว่าท�า 

ให้เห็นเกิดดับในธรรมคือในสิ่งท่ีเป็น 

ปัจจุบนั ในโลกทีเ่ป็นปัจจบุนันีทุ้กอย่าง 

คอืสิง่ทีม่าประสบทางตาเป็นรปูทีต่าเหน็ 

มาประสบทางหเูป็นเสยีงท่ีหไูด้ยิน เป็น 

กลิ่นเป็นรสเป็นโผฏฐัพพะท่ีจมูกท่ีล้ิน

ทีก่ายได้ทราบ และเป็นธรรมเรือ่งราว

ต่าง ๆ ที่ใจได้คิดนึกที่รู้เหล่าน้ีท้ังสิ้น 

ที่ประสบพบผ่านอยู่ท้ังขณะน้ี เม่ือ

ประสบพบผ่านขึ้นเมื่อใด ก็เกิดดับไป

เมื่อนั้นทันทีคู่กันไปเลย ไม่มีเหลืออยู่ 

นี้เป็นวิชชา 

 เมื่อเป็นวิชชาขึ้นมาดังน้ีได้จริง ๆ 

แล้วก็จะหยุดปรงุหยดุแต่งหยดุยึด ไม่

ยึดให้เป็นสังโยชน์คือข้อท่ีผูกพันจิตใจ

อยู่ จิตใจไม่ผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านั้น 

สิง่เหล่านัน้กไ็ม่ผกูพนัจติใจอยู ่และไม่

ปรุงแต่งว่าสิ่งเหล่านั้นงามหรือไม่งาม 

ดหีรอืไม่ด ีชอบใจหรอืไม่ชอบใจ กเิลส

ท่ีเป็นกองราคะโทสะโมหะก็ไม่บังเกิดขึน้ 

ซึ่งล้วนเป็นสังขารคือสิ่งปรุงแต่งทั้งสิ้น

 เพราะฉะนัน้ ธรรมจกัษท่ีุเป็นตวัเห็น

ทุกข์นัน้จึงต้องเห็นเกดิดับ และเม่ือเห็น

เกิดดับก็ชื่อว่าเห็นทุกข์ 

 ฉะนัน้ จะเหน็ทกุข์ได้กต้็องเหน็สงัขาร 

คือเห็นว่าเป็นสังขาร สิ่งผสมปรุงแต่ง 

และเมือ่เหน็สงัขารกจ็ะเหน็เกดิดบัของ

สงัขาร เมือ่เป็นดังนีร้วมกนัเข้ากช็ือ่ว่า

เหน็ทกุข์ ต้องอาศยัวิชชาจึงจะเหน็ทกุข์ 

เห็นสังขาร เห็นเกิดดับ และเมื่อเห็น

เป็นวิชชาขึ้นดังนี้ ก็หยุดปรุงหยุดแต่ง 

หยดุกเิลสได้ในสิง่ทัง้ปวงเหล่านีใ้นโลก 

แต่ท่ีทุกคนยังต้องยึด ยังต้องปรุง  

ยังต้องแต่งเป็นตัวสังขารอยู่นี้ก็เพราะ 

อวชิชาคอืไม่รู ้คอืไม่เหน็เกดิดบัของสิง่

ทั้งหลายในโลก ในขณะที่ประสบพบ

ผ่านทางตาทางหเูป็นต้น จงึต้องยดึต้อง

ปรงุต้องแต่ง กใ็จนีเ้อง นีเ้ป็นสงัขารคอื

การผสมปรุงแต่งเท่านัน้ทีบ่งัเกิดขึน้ใน

จติใจ อวิชชาจงึท�าให้เกดิสงัขารขึน้ดงันี้

 และกก็ล่าวได้ว่ากเ็พราะอวิชชานีเ้อง

ก็จะท�าให้เกิดวิชชาขึ้น คือท�าให้เกิด

ปรุงแต่งเพื่อที่จะรู้จะเห็นขึ้น ดังที่เมื่อ
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ได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน

เอาไว้เช่นดังที่น�ามาแสดงนี้ ก็ต้ังใจที่

จะปฏบิตัใินศีลในสมาธใินปัญญา หรือ

ในมรรคมีองค์ ๘ ความที่ตั้งใจปฏิบัติ

นี้ก็เป็นสังขารอีกเหมือนกัน คือต้อง

ผสมต้องปรุงต้องแต่งต้องท�าให้เป็นศีล

ข้ึนมา เป็นสมาธขึิน้มา เป็นปัญญาขึน้

มา เป็นมรรคมอีงค์ ๘ ขึน้มา และเมือ่

ปฏิบัติได้ดังนี้ ก็จะได้วิชชาคือความรู้ 

ตรงกันข้ามกับอวิชชา คืออวิชชาก็จะ

ดับไป วิชชาก็จะบังเกิดขึ้น ก็จะท�าให้

หยุดปรุงแต่งในที่สุดได้

 เพราะฉะน้ัน กก็ล่าวได้อกีว่า กเ็พราะ

อวิชชานี้เองเป็นปัจจัยให้เกิดปรุงแต่ง

เพือ่ทีจ่ะรู้เป็นวชิชาขึน้มา และเมือ่เป็น

วชิชาข้ึนมา อวชิชาดบั กห็ยุดปรงุหยดุ

แต่ง เพราะว่ารูแ้ล้วกไ็ม่ต้องปรงุแต่งกนั 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เมื่อเห็นเกิดเห็น

ดับทุก ๆ อย่างท่ีประสบพบผ่านทาง

ตาทางหเูกดิดบัอยู่ในปัจจบุนั ทกุอย่าง

ไม่มีอะไรเหลืออยู่ ก็ไม่มีอะไรที่จะไป

ยดึถือ เพราะว่าดบัไปแล้วจงึไม่ต้องคดิ

ปรุงคิดแต่งว่างามหรือไม่งาม ดหีรือไม่

ด ีแล้วกเ็กิดยนิดหีรอืเกิดความยินร้าย 

กเ็ป็นอันว่าหมดเรือ่งกันไป เพราะฉะนัน้ 

อวิชชาจึงเป็นเหตุให้เกิดสังขารคือ 

ความปรงุแต่ง และเม่ือเป็นวชิชาขึน้มา 

กห็ยดุสงัขารคอืความปรงุแต่งได้ (ส.ท. 

๒๔๘-๒๕๓)

วชิชา ๓ ปรพิาชกได้ทลูถามตามทีเ่คยได้ยนิ

วิชชา ๓

เขาพูดกันว่า พระองค์เป็น สัพพัญญู 

เป็นผู้เห็นเป็นผู้รู ้ทั้งหมด เดินไปก็รู้

ทั้งหมด หลับอยู่ก็รู้ทั้งหมด ตื่นอยู่ก็รู้

ทัง้หมด เป็นความจรงิหรอืไม่ พระองค์

ได้ตรสัปฏเิสธว่าไม่เป็นความจรงิ เม่ือ

จะพดูให้ถกูต้องกต้็องพดูว่าทรงมวีชิชา 

๓ ควรท�าความเข้าใจในเรือ่ง วชิชา ๓ 

นี้โดยสังเขป

 ข้อที่ ๑ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 

ประกอบขึ้นด้วยศัพท์คือ ญาณ แปล

ว่า ความรู้ อนสุสต ิแปลว่า ระลกึตาม

ไป นิวาสะ แปลว่า ที่อาศัยอยู่ ใน

ภาษาไทยใช้ค�าว่า นิวาส ก็หมายเอา 

บ้าน ตามพยัญชนะก็แปลว่า ที่อาศัย

อยู่ ปุพเพ แปลว่า ในปางก่อน รวม

กันเข้าก็แปลว่า ความรู้ระลึกตามไป

ถึงที่อาศัยอยู่ในปางก่อน

 ควรเข้าใจค�าว่าที่อาศัยอยู่คือนิวาส

นัน้หมายถึงอะไร ท่านหมายถงึเบญจ-

ขันธ์ คือกองทั้ง ๕ คือ รูป เวทนา 

สญัญา สงัขาร วญิญาณ ทีร่วมกนัเข้า

ก็เป็นสกลกายอันนี้ ข้อที่เป็นหลักใน

เบื้องต้นก็คือรูปคือกายอันนี้ เหล่านี้

เรียกว่า นิวาส แปลว่าที่อาศัยอยู่

 จึงถึงปัญหาว่าใครเป็นผู้อาศัย ผู้

อาศยัในบางแห่งท่านเรยีกว่า สตัว์ แปล

ว่าผู้ข้อง สามัญชนทุก ๆ คนเรียกว่า

เป็น สัตว์ ซึ่งแปลว่าผู้ข้อง คือยังเป็น
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ผูข้้องผูต้ดิอยู ่ยังไม่ใช่เป็นผูรู้ ้ผูห้ลดุพ้น 

ชีเ้ข้ามาอกีชัน้หนึง่กค็อื ตวัเราทีส่มมติ

เรยีกว่า อตัตา หรอืเรยีกเป็นสรรพนาม

กว่็าเรา สตัว์หรอืว่าอตัตาหรอืว่าเราเป็น

ผู้อาศัยอยู่ในที่อาศัยอันนั้น

 คราวนี้เรานี่อยู่ที่ไหน จะชี้ที่ไหนว่า

เป็นเรา ถ้าจะตั้งปัญหาถามแก่ทุก ๆ 

คนว่า เราอยู่ที่ไหน ก็จะเป็นปัญหาที่

ต้องคิด ถ้าโดยปกติก็จะต้องตอบว่า 

ก็ตัวเราทั้งหมดนี่แหละคือเรา

 คราวนีถ้้าจะถามว่าลองช้ีดวู่าอยู่ตรง

ไหน ถ้าจะยกเอาอาการ ๓๒ ว่าอยู่ที่

ผม ที่ขน ที่เล็บ ที่ฟัน ที่หนัง ที่เนื้อ 

ที่เอ็น ท่ีกระดูก เป็นต้น ยกขึ้นมา 

ทีละอย่าง หรือว่าถ้าจะยกเอาธาตุว่า

อยู่ที่ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม 

ธาตุอากาศ เป็นต้น ถ้าจะตอบดังนั้น

ก็ยังไม่ถูกต้อง เพราะว่าตัวเราถ้าอยู่ที่

อาการ ๓๒ เช่นว่าอยูท่ี่ผม ทีน้ีถ้าโกน

ผมเสยีกเ็ป็นการโกนเอาตวัเราหมดไป

ด้วย แต่นี่ไม่เป็นเช่นนั้น เราก็ยังอยู่ 

เพราะฉะนั้น ถ้าจะยกเอาออกทีละ

อาการ ทีละอย่าง ขึ้นมาค้นหาตัวเรา

ว่าอยู่ที่ส่วนนั้นส่วนนี้ ก็คงไม่ใช่ทั้งนั้น

 จนกระท่ังร่างกายอันนี้สิ้นชีวิตดับ 

ลมลงไป ตัวเรานี่ก็ดับไปพร้อมกับลม

หายใจหรือไม่ อันน้ีก็มีเชื่อกันอยู่เป็น 

๒ อย่าง อย่างหนึ่งก็มีเชื่อกันว่า ตัว

เราก็ดับหมดไปด้วย ทีเ่รียกว่าตายสญู 

อกีจ�าพวกหนึง่กเ็ชือ่ว่ายงัมส่ีวนทีไ่ม่ดับ 

คือว่าไม่ตายและไปถือชาติก�าเนิดใหม่

 จะว่าไปตามความเช่ือของจ�าพวกที่ 

๒ นั้นก่อน คือ เมื่อค้นไปจนกระทั่ง

ร่างกายอันน้ีดับลมไปแล้ว แต่ก็ยังมี

ส่วนที่ไมด่ับคือไม่ตาย สว่นที่ไม่ดับไม่

ตายนัน้ ถ้าตามคตทิางพระพทุธศาสนา

กค็งเป็นตวัเรานีค่นเดียวกนัไปหาบ้าน

อยูใ่หม่ คอืว่าไปหานวิาสคอืทีอ่าศยัอยู่ 

อนัได้แก่ เบญจขนัธ์หรอืว่าร่างกายใหม่ 

เมื่อร่างกายอันนั้นพังไปแล้ว ก็ไปหา

บ้านอยู่ใหม่ต่อไปอีก

 พระญาณข้อแรกนีเ้ป็นความรูร้ะลกึ

ถึงขันธ์ คือว่าบ้านซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ 

ในปางก่อนย้อนหลังไปได้ตามก�าลัง 

ของสติที่ระลึกถึง เม่ือมีสติระลึกได ้

ยาวไกล ก็รู้ไปได้ยาวไกล ท่านแสดง

ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ท่ีมีสติระลึกไปได้

ยาวไกล เพราะฉะนัน้ กร็ูไ้ปได้ยาวไกล

 มาเทยีบดใูนปัจจบุนับดันี ้เราทกุ ๆ 

คนนี้ เมื่อระลึกย้อนหลังไปในชาตินี้

เท่านั้น ก็ระลึกไปไม่ได้ไกลเท่าไรและ

ก็ไม่ละเอียดเท่าไร ลืมเสียมาก เม่ือ

เกดิเราเกดิมาเมือ่วนัทีเ่ท่าไร เวลาเท่าไร

เราเองก็ไม่รู ้มารูเ้อาเมือ่ผูใ้หญ่บอกให้

ทหีลงั มาเริม่จับนกึได้ตัง้แต่พอรูเ้ดยีงสา

มาและกต้็องเป็นเหตกุารณ์ทีก่ระเทอืน

ใจมาก ๆ เป็นเหตุการณ์พิเศษ จึง 

จะติดอยู่ในความทรงจ�า แต่ถ้าเป็น

วิชชา ๓
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เหตุการณ์ธรรมดาก็มักจะระลึกราย

ละเอียดอะไรไม่ได้ เพราะว่าก�าลังคือ

สตคิวามระลกึของเราไปไม่ได้ไกลเท่าไร

 ตามจิตวทิยาสมยัปัจจบุนันีแ้สดงว่า 

ถ้าสะกดจติตนเองลงไปจากจติในส�านกึ 

จนถึงจิตใต้ส�านึกได้แล้ว จะสามารถ

ระลึกได้ และจะสามารถท�าอะไรได้

เหมอืนอย่างในอดตี เช่น ทีเ่ขาเคยเล่น

กันมาแล้วสะกดจติลงไปให้อยูใ่ต้ส�านกึ 

และให้ถอยหลังเข้าไปจนถึงอายุ ๑๐ 

ขวบ ๕ ขวบ ๓ ขวบ แล้วกส็ัง่ให้แสดง

กิริยาอาการเหมือนกับเด็กในสมัยนั้น 

ให้เขียนหนังสอืเหมือนอย่างในสมัยนัน้ 

ผู้ที่ถูกสะกดจิตให้ไปอยู่ในระดับของ

อายเุท่าใด กแ็สดงอาการเหมอืนอย่าง

เมือ่อยู่ในอายุเท่านัน้ เขาเล่นกนัจนถงึ

ให้สะกดจติระลกึย้อนหลงัไปในอดตีชาต ิ

แต่ว่าส�าหรับในอดีตชาตินั้นไม่มีใคร

สามารถรบัรองกนัได้ เหน็กนัอยูแ่ต่ใน

สมัยปัจจุบันชาติ ท่ีให้แสดงอาการ

เหมอืนอย่างเป็นเดก็เท่านัน้เท่านีท้ีผ่่าน

มาจนลืมไปหมดแล้วและก็ท�าได้ 

 อนันีแ้สดงว่าในปัจจบัุนนีก้ารศึกษา

ในเร่ืองจิตก็รับรองถึงสิ่งที่เก็บไว้ในจิต

ส่วนลกึ และเม่ือสามารถท�าให้จติส่วน

ลึกนั้นปรากฏขึ้นมาแล้ว สิ่งที่ประสบ

พบผ่านมาแล้วก็จะโผล่ขึ้น 

 ในทางพระพทุธศาสนานัน้ แสดงวธิี

ปฏบิตัไิว้กคื็อว่าให้ท�า สมาธิ นีเ่อง แต่

ว่าต่างกับวิธีสะกดจิต วิธีสะกดจิตนั้น

ผูถ้กูสะกดไม่ค่อยจะมคีวามรูส้กึเป็นตวั

เป็นตนเอง ส่วนสมาธขิองพระพทุธเจ้า

ต้องการให้มีตัวรู้บริบูรณ์ รวมจิตเข้า

เป็นสมาธิมากเท่าใด ก็ต้องมีตัวรู้ซึ่ง

เป็นท้ังตัวสติ เป็นทั้งตัวสัมปชัญญะ

รวมกนัอยูม่ากเท่านัน้ เมือ่ท�าจติให้เป็น

สมาธิจนถึงฌานแล้ว ผู้ที่มีนิสัยที่ได้

อบรมมาแล้วกส็ามารถท่ีจะพบอานภุาพ

ของจิต ก�าลังของจิตที่เป็นพิเศษได้ 

ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงท�าจิตให้

เป็นสมาธิได้จนบรรลุฌานอย่างสูง ก็

ทรงน้อมจติท่ีเป็นสมาธนิัน้ไปเพือ่รูเ้พือ่

เหน็ตามความเป็นจรงิ ในชัน้ต้นกป็รากฏ

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณนี้ขึ้นก่อน

 ได้อธิบายวชิชาที ่๑ ปพุเพนวิาสา-

นุสสติญาณ รู้ระลึกขันธ์เป็นท่ีอาศัย

อยูใ่นปางก่อนได้ มักจะเรยีกอย่างส้ัน ๆ 

ว่า รูร้ะลกึชาตไิด้ แต่ตามศพัท์น้ันไม่มี

ค�าว่าชาติ มีค�าว่ารู้ระลึกนิวาสที่อาศัย 

แต่ว่าโดยความนัน้กค็อืระลกึชาต ิเพราะ

ค�าว่า ชาต ิแปลว่า ความเกดิ การเข้า

สู่ท่ีอาศัยนั้นเรียกว่าชาติคือความเกิด 

เพราะฉะนั้น ก็จับเอาอาการตอนนั้น 

คอืตอนเข้าบ้านหรอืเข้าทีอ่าศยัมาเป็น

ชือ่เรียก และในระหว่างทีย่งัอยู่ในบ้าน 

หรอืยังอยู่ในทีอ่าศัยนัน้ กเ็รยีกว่าเป็น

ชาติหนึ่ง ๆ ไปด้วยทีเดียว

วิชชา ๓
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 ญาณที ่๒ จตุปูปาตญาณ รูจ้ตุคิอื

ความเคลื่อน และอุปบัติ คือ ความ

เข้าถึงของสัตว์ทั้งหลาย ในที่นี้ไม่ใช ้

ค�าว่า ชาติ มรณะ หรือว่า เกิด ตาย 

แต่ใช้ค�าว่า เคลื่อน และ เข้าถึง

 ใครเป็นผูเ้คลือ่นและเข้าถงึ ในบาลี

น้ีใช้ว่าสัตว์ทั้งหลาย เป็นค�าเรียกโดย

สมมติถึงผูเ้คล่ือนผูเ้ข้าถงึ ในท่ีอ่ืนเรยีก

ว่า อตัตา ตวัตน บ้าง เรยีกว่า บคุคล 

บ้าง แต่ว่าเมื่อเรียกว่าบุคคลก็มีความ

หมายแคบกว่าค�าว่าสตัว์ เพราะบคุคล

น้ันหมายถึงมนุษย์โดยมาก ถ้าเป็น

เดรัจฉานหรือว่าเทวดา พรหม ก็ไม่

เรียกว่าบุคคล ส่วนค�าว่าสัตว์นั้นกิน

ความกว้าง หมายถึงหมดทั้งเทวดา 

อินทร์ พรหม ทั้งมนุษย์ เดรัจฉาน  

ทัง้สตัว์นรก หรือว่าเปรต อสรุกายอะไร 

เมื่อยังเป็นผู้ข้องผู้ติดอยู่ก็รวมเรียกว่า

สตัว์หมด อกีอย่างหนึง่เรยีกกระชบัเข้า

มากค็อื เราหรอืตวัเรา เพราะว่าทกุ ๆ 

สัตว์ก็ย่อมมี เรา อยู่คนละหนึ่ง ๆ  

ด้วยกนั เพราะฉะนัน้ ในการอธบิายนี้

จะเรียกว่า เรา

 เราเป็นผูเ้คล่ือนเป็นผูเ้ข้าถงึ เคล่ือน

หมายความว่าออกไป คือว่าออกไปจาก 

นิวาส คือที่อาศัยอยู่นั้น หมายถึงว่า

เคลือ่นไปจากบ้านเก่าหรอืทีอ่าศยัอยูเ่ก่า 

หมายถึงสังขารเก่าหรือว่าเบญจขันธ์

เก่า อุปบัติเข้าถึงก็คือ เข้าไปสู่บ้าน 

หรือท่ีอาศัยหรือสังขารหรือเบญจขันธ์

ใหม่ ฉะนัน้ เคลือ่นจงึเท่ากบัตาย เข้า

ถงึจงึเท่ากบัเกดิ แต่ว่าในทีน่ีท่้านไม่ใช้

ค�าว่า ตาย เกิด ท่านใช้ค�าว่า จุติ  

แปลว่าเคล่ือน อุปบัติ แปลว่าเข้าถึง 

ดังกล่าวนั้น ส่วนที่ใช้ในที่อื่นอย่าง 

สามัญก็ใช้ว่า ตาย เกิด แต่ค�าว่าตาย

เกิดน้ันมักจะมีความหมายสามัญถึง 

สงัขาร หรอืว่า เบญจขนัธ์ ซึง่รวมกนั

เป็น สกลกาย อันนี้ อันมีตายมีเกิด

เป็นธรรมดา แต่มกัจะเรยีกว่าเกดิก่อน

แล้วจึงตายทีหลัง คือว่าเกิด แก่ ตาย 

 คราวนีย้งัมส่ีวนหนึง่ทีไ่ม่ตายในเมือ่

สังขารอันนี้ตาย เมื่อสังขารอันนี้ตาย

แล้ว ส่วนนั้นก็ จุติ คือว่าเคลื่อนออก

ไปจากสงัขารนี ้แล้วกไ็ปเข้าไปสูส่งัขาร

ใหม่ อาการทีเ่คลือ่นออกไปนัน้กเ็รยีก

ว่า จุติ อาการที่เข้าใหม่ก็เรียกว่า  

อุปบัติ 

 ฉะนั้น ในพระญาณหรือวิชชาข้อนี้

จงึไม่ใช้ค�าว่าเกดิตายหรอืตายเกดิ เพราะ

ใช้ในความหมายสามญัหรอืสงัขาร เพราะ

ไม่ได้มุง่ถงึสงัขาร แต่มุง่ถงึสตัว์ ซึง่เป็น

ผูท่ี้ไม่ตายไปตามสงัขาร สตัว์กเ็คลือ่น

จากสงัขารเก่าทีต่ายแล้วไปสู่สงัขารใหม่ 

อันนี้แหละจึงเรียกว่า จุติ อุปบัติ 

 มักจะพูดกันถึงเทวดาว่าจุติ เวลา

เมื่อเคลื่อนจากสวรรค์ แต่ค�าว่าจุตินี้

ไม่ใช่ใช้เฉพาะเทวดาเท่านั้น แต่ใช้ถึง

สัตว์ท่ัวไปในความหมายดังท่ีกล่าวมา

แล้ว 
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 ความเคลือ่นและความเข้าถงึสงัขาร

ใหม่เบญจขนัธ์ใหม่ของสตัว์ทัง้หลายนัน้

บางทีก็พูดกันว่า ชาติใหม่ ภพใหม่ 

แต่ว่าจะใช้ค�าอย่างไรกค็งมคีวามหมาย

ถึงนิวาสคือท่ีอยู่ใหม่หรือว่าบ้านใหม่ 

ดังที่กล่าวมาแล้ว จะเรียก นิวาส นั้น

ว่าอะไรก็สุดแต่

 พระพทุธเจ้าได้พระญาณข้อท่ี ๑ คือ

ระลึกรู ้ระลึกถงึนวิาสคือทีอ่าศยัอยูใ่น

ปางก่อนได้มากมาย ในพระบาลทีีแ่สดง

อธบิายไว้ชีถ้งึของพระองค์เอง แต่เมือ่

พิจารณาดูในที่อื่นก็พึงเห็นว่าของสัตว์

ทัง้หลายด้วย และในพระญาณท่ี ๒ น้ี

กใ็ช้ค�าว่าของสตัว์ทัง้หลาย มอีธบิายที่

เน่ืองกัน คือ เม่ือรูร้ะลกึถงึนวิาสท่ีอาศัย

อยู่ของพระองค์และของสัตว์ทั้งหลาย

ในปางก่อนได้ตลอดจนถงึรายละเอียด

ต่าง ๆ ของชีวิตที่ด�าเนินอยู่ในชาต ิ

หนึ่ง ๆ ครั้นมาถึงพระญาณที่ ๒ นี้

ก็ได้ทรงเห็นละเอียดยิ่งขึ้น คือเห็นว่า

สัตว์ทั้งหลายหรือว่าเราของสัตว์แต่ละ

บคุคลนัน้ ได้เคลือ่นออกจากชาตหินึง่

และเข้าถึงอีกชาติหนึ่งตามกรรมคือ 

การงานที่ตนกระท�าไว้ ถ้าประกอบ

อกุศลกรรมไว้ ก็เข้าถึงชาติที่ไม่ดี มี

ความไม่บริบูรณ์ มีความทุกข์ต่าง ๆ 

เมือ่ประกอบกศุลกรรมไว้ กเ็ข้าถงึชาติ

ที่ดี มีความบริบูรณ์ มีความสุขต่าง ๆ

 ท่านแสดงว่า พระพุทธเจ้าทรงได้

วิชชาทั้ง ๓ นี้ในราตรีที่ตรัสรู ้ ใน

ปฐมยามทรงได้พระญาณที่ ๑ ใน

มัชฌิมยามทรงได้พระญาณที่ ๒ คือ 

จตุปูปาตญาณนี ้เป็นอนัว่าพระพทุธเจ้า

ได้ตรสัรู้เรือ่งกรรมต้ังแต่ในราตรทีีต่รสัรู้

นัน้ และได้ทรงรูก่้อนทีจ่ะได้ตรสัรูเ้ป็น

พระพุทธเจ้าเพราะยังไม่ถึงญาณที่ ๓ 

ที่ทรงได้ในปัจฉิมยาม

 พจิารณาดูถงึเรือ่งความตรสัรู้กรรมนี ้

กจ็ะพงึเหน็ได้ว่า เมือ่ได้ตรสัรูพ้ระญาณ

ที ่๑ นัน้ได้ทรงระลกึชาตไิด้เป็นอเนก 

ตลอดจนถึงรายละเอียดต่าง ๆ ได้ 

เพราะฉะนั้น ก็ย่อมทรงระลึกได้ด้วย

ว่า ในชาตินั้น ๆ ได้ไปท�าอะไรไว้บ้าง 

และได้รับผลอย่างไรในชาติต่อ ๆ มา 

ทรงเห็นได้ยาวไกลมาก จึงทรงรู้สรุป

ได้ว่ากรรมนัน่เองเป็นตวัเหต ุซึง่บคุคล

ได้กระท�าไว้ กรรมนัน้กเ็ป็นของของตน 

ซึ่งบุคคลผู้ท�าจะต้องเป็นทายาทรับผล

ของกรรมนั้น

 ส่วนพระญาณท่ี ๓ คอื อาสวกัขย-

ญาณ ความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะ ท่าน

อธบิายว่าได้แก่ รูใ้นทกุข์ รูใ้นเหตุเกดิ

ทกุข์ รูใ้นความดับทกุข์ รูใ้นทางปฏบิตัิ

ให้ถึงความดับทุกข์ นี้ส่วนหนึ่ง รู้ใน 

อาสวะ รู้ในเหตุเกิดอาสวะ รู้ในความ

ดับอาสวะ รู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความ

ดับอาสวะอีกส่วนหนึ่ง รู ้ดังน้ีเป็น 

อาสวักขยญาณ รู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะ
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 พิจารณาดูตามความที่สัมพันธ์กัน 

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงได้พระญาณท่ี  

๑ สืบมาก็ทรงได้พระญาณที่ ๒ เมื่อ

ทรงได้ ๒ พระญาณนี้แล้วก็ทรงได ้

พระญาณที่ ๓ สืบไป

 ทีแรกก็รู้ในทุกข์ เพราะเม่ือได้ทรง

ระลกึชาติได้เป็นอนัมาก ทรงรูถ้งึความ

เคลื่อนและความเข้าถึงของตัวเราใน

ชาติหนึ่ง ๆ ว่าเป็นไปตามกรรม เมื่อ

เป็นเช่นนีจ้งึได้ทรงเหน็ความเกดิ ความ

แก่ ความตาย ซึ่งเป็นทุกข์ตามสภาพ

ของสังขารในชาติหนึ่ง ๆ และได้ทรง

เห็นความทุกข์ทางจิตใจ เป็นต้นว่า 

ความโศก ความระทมใจ เป็นต้น ซึ่ง

มีอยู่ในชาตินั้น ๆ และก็สรุปลงว่าได้

ทรงเห็นว่า ตัวนิวาสคือตัวที่อาศัยอยู่ 

อันได้แก่บ้านคือสังขาร อันนี้นี่แหละ

คอืตวัทกุข์ เพราะทุกข์ท้ังปวงกร็วมลง

ที่บ้านคือนิวาสนี้เอง เกิดก็บ้านอันนี้

เกดิ แก่กบ้็านอันนีแ้ก่ ตายกบ้็านอันนี้

ตาย ทกุข์โศกอะไรทางจติใจกเ็กีย่วแก่

บ้านอันนี้ ไม่นอกไปจากนี้ จะกี่ร้อย 

กีพ่นัก่ีหม่ืนชาตกิค็งเป็นดงันี ้คล้าย ๆ 

กบัว่าเราระลึกดยู้อนหลังในชาตน้ีิ เม่ือ

ก่อนน้ีก็กินอยู่หลับนอนท�าโน่นท�านี ่

ย้อนไปอกีวนัหนึง่กก็นิอยูห่ลบันอนท�า

โน่นท�านี่ ย้อนไปอีกวันหนึ่งก็คล้าย ๆ 

กนั แม้จะได้ประกอบกรรมท่ีด ีเกิดใน

ชาติที่ดี มีความสุข ก็เป็นอยู่ชั่วคราว

หนึ่ง ๆ ไม่เที่ยงยั่งยืนตลอดไป แม้จะ

ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมอะไรตาม

ลัทธท่ีิเชือ่ถือกนัว่ามีอายุยืนนาน กต้็อง

มจีตุคิอืความเคล่ือนในทีสุ่ด ไม่มยีัง่ยนื

ตลอดไป 

 เพราะฉะนัน้ เป็นอะไรกต็ามกค็งไม่

พ้นไปจากเกิด แก่ ตาย และก็ต้อง

ประกอบกรรมกันอยู่ไม่เสร็จสิ้น ใน 

บางคราวก็ดี ในคราวหนึ่ง ๆ แล้วก็

ประมาท ประมาทแล้วกป็ระกอบกรรม

ทีช่ัว่ กต็กต�า่ลงมาคราวหนึง่ ตกต�า่ลง

มาแล้วมีสติขึ้น ก็ไปประกอบกรรมดี 

ก็ดีกันขึ้นไปคราวหนึ่ง ๆ วนขึ้นวนลง

กนัอยู่อย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ เม่ือทรง

ระลกึเหน็ชาตยิิง่ไกลเท่าไร กย็ิง่เหน็ว่า

เป็นทกุข์เท่านัน้ จงึได้ทรงเร่ิมเหน็ทกุข์

ขึ้น แล้วก็เห็นว่าที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่า

ตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยาก อนั

นีเ้ป็นตัวเหตุให้เกดิทุกข์ ดบัตัณหาเสีย

ได้นัน่แหละ จงึจะเป็นความดบัทกุข์ และ

ทีจ่ะดับตณัหาได้กต้็องปฏิบตัไิปในทาง

ให้ถึงความดับทุกข์ คือมรรคมีองค์ ๘ 

อนัสรุปลงเป็นศลี เป็นสมาธ ิและเป็น

ปัญญา โดยเฉพาะกค็อืว่า ต้องประมวล

กนัเป็นตวัรูท้ีป่ระจกัษ์แจ่มแจ้งตามความ

เป็นจริง เห็นความจริงของทุกข์ ของ

เหตุเกิดทุกข์ ของความดับทุกข์ และ

ของทางให้ถึงความดบัทกุข์โดยแจ้งชดั
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 อีกส่วนหน่ึงท่ีท่านอธิบายประกอบ

กันมีรู้อาสวะเป็นต้นน้ัน อาสวะ ก็

หมายถึงกิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่

ในจิต เป็นกิเลสชั้นละเอียด อันได้แก่ 

กามาสวะ อาสวะคือกาม ความใคร่ 

ภวาสวะ อาสวะคือภพ ความเป็น 

อวชิชาสวะ อาสวะคืออวชิชา ความไม่ 

รู้ตามความเป็นจริง ได้ทรงเห็นอาสวะ

โดยตรงก็คือ ทรงเห็นว่า ตัวเรา นี้

แหละเป็นอาสวะ เพราะว่าตัวเราตาม

ที่เข้าใจกันนั้น โดยที่แท้นั้นก็ประกอบ

ขึน้ด้วยกามคือความใคร่ ภพคือความ

เป็น และอวิชชาคือความไม่รู้ ทั้ง ๓ 

นี้รวมกันเข้าเป็นตัวเรา

 ดงัจะพึงเหน็ได้ว่าตวัเราท่ีเข้าใจกันว่า 

มีอยู่เป็นอยู่ด้วยกันนี้ ถ้าจะให้ชี้ว่าอยู่

ที่ไหนก็จะชี้ไม่ถูกตามที่กล่าวมานั้น 

อย่างในอนัตตลักขณสูตร ถ้าจะชี้ว่า 

อยูใ่นรูป พิจารณาทีร่ปูดแูล้ว รปูกเ็ป็น

อนัตตา ไม่ใช่ตน ชี้ที่เวทนา ที่สัญญา 

ทีส่งัขาร ทีว่ญิญาณ กเ็ป็นอนตัตา ไม่ใช่

ตน คราวนี้ในอัตภาพอันนี้จะมีอะไรที่

พึงชี้ได้นอกไปจากรูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ หรือว่ารูปธรรม  

นามธรรมที่รวมกันอยู่นี้ เพราะฉะนั้น 

เมือ่ชีไ้ม่พบ ตวัเรานีจ้งึเป็นเพยีงอุปาทาน 

ได้แก่ ความยดึถอื ยดึถอืขึน้ว่าเป็นเรา 

ความยึดถืออันนี้หากยึดถือแคบหรือ

กว้างใหญ่โตออกไปเท่าไร เราก็แคบ

กว้างใหญ่โตออกไปเท่านั้น

 ดังจะพึงเห็นได้ว่าเม่ือยังเป็นเด็ก 

เลก็ ๆ ยงัไม่รูเ้ดยีงสานัน้ กยั็งไม่รูจ้กัว่า

เราเป็นอะไร แต่เมือ่ครัน้โตข้ึน ผูใ้หญ่

ตัง้ชือ่ให้ว่าช่ือนัน้ชือ่นี ้ต่อมากเ็ล่าเรยีน

ศึกษามีการงาน ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็น

นั่นเป็นนี่ แล้วก็มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ ตัวเรา

ก็เป็นนั่นเป็นนี่ มีนั่นมีนี่อะไรใหญ่โต

มากมายออกไป นี่ก็เป็นความยึดถือ 

ทัง้นัน้ สมมตว่ิาถ้าจะมเีหตอุะไรให้ลมื

เสียกจ็ะไม่เกดิความรูสึ้กว่าเราเป็นอะไร

เลย นี่เพราะจ�าได้จึงได้มีความยึดถือ

อยู่ และเลก็ก็ได้ โตกไ็ด้ ตามแต่ความ

เข้าใจและความยดึถอืว่าอย่างไร แต่เมือ่

พจิารณาค้นลงไปแล้ว กจ็ะไม่พบอะไร

นอกจากตัวอุปาทานคือความยึดถือ

เท่านั้น

 เพราะฉะนัน้ ตวัเรานีจ้งึเป็นเงาของ

อปุาทาน อปุาทานโตเท่าไร ตวัเรากโ็ต

เท่านัน้ อปุาทานเลก็ลงเท่าไร ตวัเราก็

เลก็ลงเท่านัน้ และความยดึถอืนีแ้หละ

เป็นอวชิชาคอืตวัความไม่รูอ้ย่างเตม็ตวั 

เพราะเม่ือความจริงไม่มีอะไรแล้วก็ไป

ยดึถอืให้มขีึน้ อย่างนีก้ค็อืตวัความไม่รู้

เหมือนอย่างว่าหลงเงาว่าเป็นตัวจริง 

ความหลงเงาว่าเป็นตวัจรงินีแ่หละเป็น

ตัวอวิชชาคือตัวความไม่รู้อย่างเต็มที่
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 คราวน้ีพจิารณาดวู่า ท่ีรกัภรยิา รกั

สมบตั ิรักส่ิงนัน้ส่ิงนีอ้ะไรเป็นต้นเหล่า

นี้ โดยที่แท้แล้วก็เพื่อตน คือว่าเพื่อ

ความพอใจ เพื่อความสุขของตน เมื่อ

ใดบุคคลหรอืส่ิงเหล่านัน้มาขดักบัความ

สุขความพอใจของตน เมือ่นัน้ความรกั

อนันีจ้ะสิน้ไปกลายเป็นความเคยีดแค้น 

เหมอืนอย่างทีม่เีรือ่งหงึหวงกนัหรอืฟ้อง

กนั คนทีร่กักนัอย่างท่ีสดุ แต่เมือ่เวลา

ส้ินรักเป็นแค้นขึ้นแล้ว ท�าร้ายกันได้ 

ฆ่ากันได้ทีเดียว นี่ก็จะพึงเห็นได้เทียว

ว่า โดยที่แท้แล้วก็เพราะรักตน แต่ว่า

รักสิ่งอื่น ๆ นั้นก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้น

อ�านวยความพอใจความสุขให้แก่ตน

ต่างหาก

 มีความรักอีกอันเดียวเท่านั้นแหละ

ท่ีไม่ใช่เพือ่ตน คือความเมตตา เหมือน

อย่างที่พ่อแม่รักลูก นี่เป็นความรักที่

เป็นเมตตา ต้องการให้เกดิความสขุแก่

ลูก จนถึงยอมพลีความสุขของตนเอง

เพื่อลูก รักมากก็พลีได้มาก รักที่สุด 

ก็พลีได้ท่ีสุด ตลอดจนถึงชีวิตเพื่อลูก 

รกัอย่างนีมุ้ง่ความสขุไปให้ลกู คอืมุง่ไป

ให้แก่ผูท่ี้ตนรกั ไม่ได้หวงัผลตอบแทน

อะไร เมือ่ลกูมคีวามสุข พ่อแม่กส็บาย 

ใจ ลูกมีความทุกข์พ่อแม่ก็ไม่สบายใจ 

ต้องช่วยข้ึนมาอกี นีก่เ็ลยเป็นกรณุาไป 

แล้วคราวนีเ้มือ่ลกูได้ดมีคีวามสขุก็ดใีจ 

นี่ก็เป็นมุทิตาไป แต่ว่าอุเบกขานั้นมัก

 นอกจากนีย้งัมีตวัภพคือตวัความเป็น 

อนัได้แก่เป็นนัน่เป็นนี ่เพราะตวัเรานัน้

เป็นตวัข้ึนหรอืเป็นเราขึน้กด้็วยอ�านาจ

ของภพคือความเป็น คือว่าเป็นเรา  

ถ้าไม่มตีวัเป็นขึน้แล้ว เรากไ็ม่เกดิ แต่

นี่มีตัวเป็นคือว่าเป็นเราขึ้น ซ่ึงเป็น 

ภพหรือเป็นภาวะ อันนี้แหละเรียกว่า

เป็นภพ

 นอกจากนีย้งัมตีวักามคอืตวัความใคร่ 

ได้แก่ ความรกั อยูใ่นตวัเรา ซึง่ทกุ ๆ 

คนล้วนแต่มีความรกัตัวอยู่ด้วยกัน เม่ือ

พจิารณาดแูล้วกค็อืว่า รกัสิง่ทีย่ดึถอืไว้

นั่นแหละ ยึดถือว่าเราหรือของเราอยู่

ทีส่ิ่งไหน ทีไ่หน กย่็อมมกีามคอืความ

รักความใคร่อยู่ในสิ่งน้ันในที่นั้น ด้วย

อ�านาจของความรกัตวัอันน้ีจงึได้มีความ

กลวัตาย กลวัเจบ็ กลวัเสยีหายต่าง ๆ 

เพราะว่าความตายนัน้เข้าใจว่าเป็นความ

สุดสิ้นของตัวเราไปทีเดียว เพราะเรา

ส�าคัญตัวเราว่าท่ีนิวาสคือว่าบ้านอันนี้ 

เมื่อบ้านอันนี้จะพังไปก็รู้สึกว่าตัวเรานี่

หมดสิน้ไป เพราะฉะนัน้ จงึได้มคีวาม

กลวัตายน่ีเป็นอย่างยิง่ สามญัชนทกุ ๆ 

คนเป็นอย่างนี ้และทกุ ๆ คนกย่็อมมี

ความรักตัวนี่แหละเป็นที่สุด จนถึง

พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่า “ความรัก

เสมอด้วยตนไม่มี” และในที่อื่นก็ยัง

ตรัสไว้ว่า “เมือ่พจิารณาดโูดยรอบแล้ว 

ก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่พึงรักยิ่งไปกว่า

ตน”

วิชชา ๓
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ขึน้ ความดบัตณัหาเสียได้กเ็ป็นการดบั

อาสวะ และมรรคมีองค์ ๘ ก็เป็นทาง

ปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ

 พระพทุธเจ้าได้ทรงบ�าเพญ็มรรคมอีงค์ 

๘ มาเตม็บรบิรูณ์ ส�าหรับศีลนัน้ได้ทรง

มมีาตัง้แต่ทแีรก ในส่วนสมาธกิไ็ด้ทรง

เริ่มในเมื่อเข้าทางที่ถูกแล้ว และก็ทรง

น้อมจิตที่เป็นสมาธินั้นไปเพื่อปัญญา 

เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสรู้มาโดยล�าดับ

จนถึงมาทรงพบว่า ตัวเรา นี้เองเป็น  

ตัวอาสวะ ตัณหาเป็นเหตุเกิดอาสวะ 

ความดบัตณัหาได้เป็นความดบัอาสวะ 

และทางท่ีทรงปฏิบัติมานั้นจนได้เกิด

ความรู้ขึ้นดังนี้เป็นเหตุให้ถึงความดับ

อาสวะ จึงได้เป็นวิชชาคือความรู้แจ่ม

แจ้งขึ้น อวิชชาก็ดับไป ภพก็ดับไป  

กามก็ดบัไป เพราะฉะน้ัน สตัตภาวะคือ

ความเป็นสัตว์ก็หมดสิ้น เป็นพุทธ- 

ภาวะคอืความเป็นพทุธะคอืผูต้รสัรูข้ึน้  

เพราะฉะนั้น จึงได้ทรงหยุดการเวียน

เกิดต่อไป หยุดประกอบกรรมต่อไป 

เพราะว่าได้ทรงสิ้นกิเลสอาสวะ ทรง

อาศัยอยู่ในนิวาสคือบ้านเก่า เมื่อบ้าน

เก่าท่ีทรงอาศัยอยู่น้ันแตกสลายคือว่า

ตาย พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเข้าถึงภพ

ชาติอะไรต่อไป และกส็ิน้สมมตบิญัญตัิ

ที่จะเรียกว่าอะไร จะเรียกว่าจิต จะ

เรียกว่าวิญญาณ จะเรียกว่าอัตตา จะ

เรียกว่าสัตว์ จะเรียกว่าบุคคลอะไร 

จะยาก พ่อแม่รกัลูกบางทีกไ็ม่มีอุเบกขา 

อุเบกขานั้นคือความวางใจเป็นกลาง 

หมายถึงความยุติธรรมด้วย คือไม ่

ล�าเอยีง รูจ้กัว่าดชีัว่ ว่าผดิว่าถกูอย่างไร 

วางใจให้เป็นดุลอยู่ได้ เพราะฉะน้ัน  

ถ้ามอีเุบกขานีอ้ยู่  กจ็ะไม่รกัลกูในทาง

ที่ผิด ถ้าลูกท�าผิด รู้ว่าผิดก็ต้องว่า 

กล่าวตักเตือนห้ามปราม หรือว่าเม่ือ

ลกูไปทะเลาะกับใครมากไ็ม่เข้าข้างลกู 

มียุติธรรม รู้ถูกรู้ผิด อุเบกขามีความ

หมายดังกล่าวนี้ด้วย บางทีพ่อแม่รัก

ลกูมาก แต่ว่าไม่ได้มอุีเบกขาก็เลยเป็น

เสียไป 

 ทีเ่ตมิเอาเรือ่งความรกัลูกเข้ามานีก้็

เพือ่ชีว่้ามคีวามรกัอกีอนัหนึง่ทีต่่างออก

ไปจากกามคือความเมตตา เป็นความ

รกัทีม่ใีห้อภยัไม่ถอืโทษผกูโกรธ คนที่

ตนมีเมตตามากจะท�าผิดก็ไม่ถือโทษ 

แต่ว่าถ้าเป็นกาม ไม่ได้ รักชนิดนั้น 

ถ้าเกิดผิดใจขึ้นก็โกรธพยาบาทขึ้นมา

ทันที ถ้าเป็นเมตตาก็ไม่เกิดโกรธ ไม่

เกิดพยาบาท ให้อภัยได้

 วกเข้ามาถงึตวัเรา ตวัเรามคีวามรกั

ตัวที่เป็นตัวกามดังกล่าวมานี้อยู่อย่าง

เต็มที่ เพราะฉะนั้น ตัวเรา นี้จึงเป็น 

ตัวอวิชชา เป็นตัวภพ เป็นตัวกาม

ประกอบกนัอยู ่นีเ่ป็นตวัอาสวะ ท่าน

แสดงว่าตัณหาคือความดิ้นรนทะยาน

อยากนัน่แหละ เป็นตวัก่อให้เกดิอาสวะ

วิชชา ๓
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 นิพพาน ในพระพุทธศาสนาเป็น

ปรมัตถ์ คือมีเนื้อความที่สุขุมละเอียด

มาก คนท่ัวไปเข้าใจยาก ในฝ่าย  

มหายาน จึงได้สร้างนิพพานขึ้นใหม่ 

คือว่าได้สร้าง พระอาทิพุทธเจ้า ขึ้น

องค์หนึง่อยูใ่นสวรรค์ชัน้ สขุาวด ีเป็น

ตวัตนทีไ่ม่มแีก่ไม่มตีาย เป็นอมตะอยู่

บนโน้น แล้วก็มพีระโพธสิตัว์อยูม่ากมาย 

การสร้างนิพพานให้เป็นตัวตน สร้าง

พระพทุธเจ้าให้เป็นตวัตนอยู่ในสวรรค์

ที่เป็นนิรันดรอย่างนี้ คนทั่วไปเข้าใจ

ง่าย เมื่อแผ่เข้าไปในประเทศที่นับถือ

ผีสางเทวดา นับถือพระเจ้าก็เลยไป 

เข้ากันได้ดี อย่างที่ไปตั้งอยู่ในทิเบต  

ในญี่ปุ่น ในจีน และปรากฏว่าฝรั่งเอง

ก็ศึกษาในฝ่ายมหายานมาก ดูเขาจะ

เข้าใจได้ดีกว่าในฝ่ายเถรวาท ยิ่งเร่ือง

อนัตตาแล้วก็ไม่ยอมจะเข้าใจ อธิบาย

ไปเป็นอัตตาเสียโดยมาก (พ.พ. ๑๓๕-

๑๔๓)

ไม่เรียกทั้งนั้น แปลว่าหมดเร่ืองกันที  

ถ้ายังจะพูดถึงอะไรก็ยังไม่หมดเรื่อง

 ได้มผีูเ้หน็ว่า พระอรหนัต์ตายแล้ว

สญู เพราะว่าไม่มเีรือ่งอะไรท่ีจะพดู แต่

พระพทุธเจ้าและพระสาวกกไ็ด้ท�าการ

ซักถาม เช่น ซักถามว่า ส�าคัญอะไร

ว่าเป็นพระอรหนัต์ ส�าคญัว่าเบญจขนัธ์

คอืบ้านทีเ่ป็นเรอืนกายเป็นพระอรหนัต์

หรือ? ผูน้ัน้กต็อบว่า ไม่ใช่ ไม่ได้ส�าคญั

อย่างน้ัน คราวนีท่้านกซั็กว่า กเ็ม่ือเป็น

เช่นนัน้ เมือ่บ้านอนัน้ีตายแล้ว ท�าไมจึง

ไปเข้าใจว่าพระอรหนัต์สญู เพราะฉะนัน้ 

ก็เป็นอันแสดงว่าไม่สูญ 

 แต่ว่าเมือ่ไม่สญูแล้วไปอยูท่ี่ไหน ท่าน

กต็อบว่าไม่ควรจะกล่าวว่าไปอยูท่ีไ่หน 

เหมอืนกบัไฟท่ีสิน้เชือ้แล้วกดั็บไป ไม่มี

เช้ือใหม่ให้ติดข้ึนมาอีก ก็ไม่ควรจะ

กล่าวว่าไฟนัน้สญูหรอืว่าไฟนัน้ไปอยูท่ี่ 

ไหน น่ีก็เป็นการยกขึ้นมาเทียบอย่าง

ง่าย ๆ เท่านัน้ เพ่ือให้เหน็ว่าสิน้สมมติ

บัญญัติ หมดเรื่องท่ีจะพูดกันว่าอะไร

กันแล้ว

 ตามที่กล่าวมานี้ เป็นการอธิบาย

ตามเค้าความซ่ึงท่านแสดงว่า พระพุทธเจ้า

ได้ทรงมี วิชชา ๓ หรือมี ญาณ ๓ 

และเมือ่จะพยากรณ์ว่าได้ทรงรูอ้ย่างไร 

ก็ให้พยากรณ์ว่าทรงมีวชิชา ๓ นีแ่หละ

จึงเป็นการพยากรณ์ที่ถูกต้อง

วิญญาณ ๖

วิชชา ๘ ดู พุทธชัยมงคลคาถา

วิญญัตติ ดู นามรูป

วิญญัตติรูป ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ,  

  นามรูป

วญิญาณ ด ูคมัภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ, จติ,  

  ปฏิสนธิวิญญาณ, นามรูป, รูปกาย 

  นามกาย, วิญญาณ ๖

วญิญาณ ๖ วญิญาณกค็อืหมูแ่ห่งวิญญาณ ๖

  คือ
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ใช้ต่างกันก็ใช้ต่างกันดังนี้ จิตนั้นได้มี

พระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ว่า

 ให้อบรมจิต ให้รักษาจิต ให้ช�าระจิต

ของตนให้ผ่องใส

 และยังได้ตรัสเอาไว้อีกว่า

 จติเป็นธรรมชาตปิระภสัสรคอืผดุผ่อง 

แต่เศร้าหมองไปเพราะอปุกเิลส เครือ่ง

เศร้าหมองที่จรเข้ามา

 แต่ว่าจตินีเ้มือ่ปฏบิตัทิ�าจติตภาวนา 

อบรมจติตามทีต่รสัสัง่สอนไว้ กว็มิตุติ

หลดุพ้นจากเครือ่งเศร้าหมองจติทัง้หลาย

ได้ และในท้ายพระสูตรทั้งหลายเป็น

อันมากก็มีแสดงว่า ภิกษุทั้งหลายได้

ฟังพระพุทธโอวาทที่ตรัสสั่งสอนแล้ว 

จติกว็มิตุตหิลดุพ้นจากอาสวะคอืกเิลส

ที่ดองจิตสันดานทั้งหลาย และใน 

พระสูตรที่แสดงไตรลักษณ์ดังเช่น 

อนัตตลักขณสูตร ตรัสว่า

 ขันธ์ ๕ คือรูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ เป็นอนัตตา เพราะ

บงัคับให้เป็นไปตามปรารถนามไิด้ เมือ่

เป็นดงันี ้จงึเป็นอนจิจะคอืไม่เทีย่ง เป็น

ทุกข์ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป

เป็นธรรมดา จึงไม่ควรที่จะยึดถือว่านี่

เป็นเรา เราเป็นนี่ นี่เป็นอัตตาตัวตน

ของเรา

 ท่านพระปัญจวัคคีย์ได้ฟังเทศนานี้

จบแล้ว จิตของท่านก็วิมุตติหลุดพ้น

จากอาสวะทั้งหลายดังน้ี ในพระสูตร

 หมู่แห่งจักขุวิญญาณ วิญญาณทาง

ตา

 หมู่แห่งโสตวิญญาณ วิญญาณทาง

หู

 หมูแ่ห่งฆานวญิญาณ วญิญาณทาง

จมูก

 หมูแ่ห่งชวิหาวญิญาณ วญิญาณทาง

ลิ้น

 หมู่แห่งกายวิญญาณ วิญญาณทาง

กาย

 หมู่แห่งมโนวิญญาณ วิญญาณทาง

มโน คือใจ

 รู้จักเหตเุกดิแห่งวญิญาณ กค็อืรูจ้กั

ว่า เพราะสังขารเกิด วิญญาณจึงเกิด

 รู้จักความดับแห่งวิญญาณ ก็คือรู ้

จกัว่า เพราะสงัขารดบั วญิญาณจงึดบั

 รู ้ จักทางปฏิ บัติ ให ้ถึ งความดับ 

วิญญาณ ก็คือรู้จักว่า มรรคมีองค์ ๘ 

มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเป็นต้น 

เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับวิญญาณ

 อันค�าว่า วิญญาณ นั้น ได้มีใช้ใน

พระพทุธศาสนาหลายความหมาย และ

ว่าถงึถ้อยค�าท่ีเก่ียวแก่จติใจวิญญาณก็

มอียู่ ๓ ค�า คือ จิต ค�าหนึง่ วิญญาณ 

ค�าหนึ่ง มโน ซึ่งมักแปลกันว่าใจ อีก

ค�าหนึ่ง แม้จิตก็มักจะเรียกควบกันว่า

จิตใจ ค�าว่าใจนั้นเป็นภาษาไทย เรียก

รวม ๆ กันไป เช่น จิตใจหรือมโนที่

แปลกันว่าใจ ส�าหรับค�าทั้ง ๓ นี้ เมื่อ

วิญญาณ ๖
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ดงักล่าวนีแ้สดงขนัธ์ ๕ ซ่ึงรวมวญิญาณ

ด้วยว่าเป็นอนัตตา กับทั้งเป็นอนิจจะ 

เป็นทุกขะ คือเป็นไปตามไตรลักษณ์

หรือสามัญลักษณะ ลักษณะที่ทั่วไป 

แก่สังขารทั้งปวง แต่มิได้ตรัสว่าจิต 

เป็นอนัตตาเป็นอนิจจะเป็นทุกขะ แต่

ตรัสว่าจิตวิมุตติหลุดพ้น และยังได้ม ี

พระคาถาแสดงอีกว่า

 จติถงึวิสังขารคือนิพพาน เพราะตณัหา

ทั้งหลายสิ้นไป 

 เพราะฉะนั้น ตามท่ีอ้างมานี้จิตจึง

เป็นสิ่งส�าคัญในบุคคลท่ีตรัสสอนให้

รกัษา ตรัสสอนให้อบรม จนถงึตรสัว่า

จตินีเ้องทีเ่ป็นผูว้มิตุตหิลดุพ้น จตินีเ้อง

บรรลุวิสังขารคือนิพพาน และจิตนี้ก็

เป็นธรรมชาติธรรมดา อนัเรยีกว่าเป็น

ธาตุ แต่ว่าเมื่อแสดงถึงธาตุทั้ง ๖ คือ 

ปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า 

เตโชธาตุ ธาตุไฟ วาโยธาตุ ธาตุลม 

อากาสธาตุ ธาตุอากาศ วิญญาณธาตุ 

ธาตุวิญญาณคือธาตุรู้ ก็ใช้ค�าว่า วิญ-

ญาณธาต ุคือธาตรูุ้ ใน ธาตวิุภงัคสตูร 

ตรัสสอนให้พิจารณาธาตุทั้ง ๕ คือ 

ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม  

ธาตุอากาศ ว่าไม่ควรที่จะยึดถือว่า  

นั่นเป็นเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตา

ตัวตนของเรา แต ่ว ่ามิได ้ตรัสว ่า 

วิญญาณธาตุเป็นเช่นนั้น

 เพราะฉะนั้น ค�าว่า วิญญาณธาตุ 

ในธาต ุ๖ นี ้จงึมคีวามหมายเสมอกบั

ค�าว่าจิตดังที่กล่าว คือเป็นสิ่งส�าคัญ 

ในบุคคลซึ่งเป็นตัวธรรมชาติธรรมดา 

เป็นตัวธาตุ และยังมีในที่อื่นอีกหลาย

แห่งที่ใช้ค�าว่า วิญญาณแทนจิตหรือ

เท่ากับจิต ฉะนั้น ค�าว่าวิญญาณกับ 

ค�าว่าจิตนี้จึงใช้เท่ากัน หมายถึงธาตุที่

เป็นอย่างเดียวกันอยู่เป็นอันมาก

 แต่ว่าเม่ือแสดงต่างกันก็แสดงถึง

วิญญาณท่ีมีลกัษณะต่างจากจิตดงักล่าว

มาข้างต้นนั้นคือ วิญญาณ ที่แสดงใน

ขันธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ ซึง่มคีวามหมายเป็น อาการ

ของจิต ในเมื่ออารมณ์ทั้งหลายมาสู่

ทวารทั้ง ๖ หรือว่าอายตนะภายนอก

กับอายตนะภายในมาประจวบกัน  

จิตจึงน้อมออกรับอารมณ์ตั้งต้นแต่รู้ 

อารมณ์ ดงัทีเ่รียกว่าเห็นรปู ทีเ่รยีกว่า

ได้ยินเสยีง ทีเ่รยีกว่าทราบกลิน่ ทราบ

รส ทราบโผฏฐัพพะ และรู้เรื่องราว 

เพราะอาการที่จิตออกรับอารมณ์นั้น 

ก็คือรู้นั้นเอง แต่ว่ารู ้ทีแรกดังกล่าว 

เรยีกว่าวญิญาณ แล้วจึงรูท้ีย่ิง่ ๆ ข้ึนไป

เป็นสัมผัส เป็นสัญญา เป็นสังขาร 

ความคิดปรุงหรือปรุงคิด ก็ล้วนแต่จิต

นี้เองรู้ทั้งนั้น

 เมือ่รูท่ี้เป็นการเห็นการได้ยินเป็นต้น 

ก็เป็น วิญญาณ

วิญญาณ ๖
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 รู้ทีเ่ป็นสมัผสัคอืกระทบ กเ็ป็น สมัผสั 

หรือ ผัสสะ

 รู้ที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็เป็น เวทนา

 รู้จ�าก็เป็น สัญญา

 รู้ปรุงคิดหรือคิดปรุงก็เป็น สังขาร

 อาการท่ีจิตออกรับอารมณ์น้ันเป็น 

รู้ทั้งนั้น แต่ว่าที่เป็นคร้ังแรกนั้นก็คือ 

วญิญาณดงักล่าว เม่ือรูท่ี้เป็นวญิญาณ

มีขึ้น จึงมีรู้ที่เป็นสัมผัส เป็นเวทนา 

เป็นต้นต่อไป นีเ้ป็นวญิญาณในขนัธ์ ๕ 

ซึ่งเมื่อเป็นวิญญาณในขันธ์ ๕ ดังนี้  

ก็ต้องตกอยู่ในไตรลักษณ์ คืออนิจจะ

ไม่เท่ียง ทุกขะเป็นทุกข์ ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลง เป็นอนัตตามิใช่อัตตา 

ตัวตน วิญญาณจึงมีใช้ในความหมาย

ดังกล่าวนี้อีกอย่างหนึ่ง 

 แต่แม้เช่นนั้น บุคคลโดยมากก็ยัง

ใช้ค�าว่าวิญญาณแทนจิตหรือเสมอกับ

จิต และมคีวามเข้าใจว่าวญิญาณเสมอ

กับจิต หรือมีความเข้าใจยิ่งไปกว่านั้น 

วิญญาณนั้นเป็นตัวยืน ดังที่มีแสดงว่า

พระอรหันต์บางรูปนิพพาน มารเที่ยว

ค้นหาวิญญาณของท่านว่าท่านไปไหน 

พระพุทธเจ้าทรงทราบ จึงได้ตรัสว่า 

ไม่สามารถจะค้นพบได้ เพราะว่าท่าน

นิพพานแล้วไม่เกิดอีก ไม่มีวิญญาณ 

ทีจ่ะไปเกดิอีก และกย็งัได้แสดงถงึสตัว์

บุคคลที่เกิดมา เริ่มตั้งแต่ถือปฏิสนธิ

ในครรภ์ของมารดา กเ็รียกกนัว่า ปฏ-ิ

สนธวิิญญาณ ปฏิสนธจิิต กเ็รยีก และ

เม่ือมีปฏิสนธิวิญญาณหรือปฏิสนธิจิต

ในครรภ์ของมารดาแล้ว กเ็ริม่ ปฐมจติ 

ปฐมวิญญาณ ขึ้นมา เริ่มก่อเกิดนาม

รูปขึ้นมาตั้งแต่ในเบื้องต้น แม้จะ 

เคลื่อนออกไปคือตาย ก็เป็น จุติจิต 

จุติวิญญาณ

 เพราะฉะนั้น คนจึงมักใช้กันหลัง

จากตายว่าวิญญาณไปเกิด ก็ไม่ใช่ใช้

กันเฉพาะในเวลาปัจจุบันนี้ส�าหรับคน

ไทยเท่านั้น แม้ในภาษาบาลีท่ีเป็น 

พระสูตรต่าง ๆ เองก็ยังใช้ดังที่กล่าว

มานั้น อันแสดงว่าวิญญาณนั้นได้ใช้

เป็นที่นิยมทั่วไปในความหมายของจิต 

ที่เป็นสิ่งส�าคัญในสัตว์บุคคลทั้งหลาย 

 แต่ในพระพุทธศาสนาเมื่อมาแสดง

ขันธ์ ๕ ก็มาใช้ค�าว่าวิญญาณนี้เป็น 

ขันธ์ที่ ๕ ซึ่งต้องตกอยู่ในไตรลักษณ์

ดังกล่าวมานั้น และเป็นสิ่งที่มีขึ้นใน 

เม่ืออายตนะภายนอกภายในประจวบ

กนั หรอืกล่าวอกีอย่างหนึง่ว่า จติออก 

รบัอารมณ์เริม่ต้นรู ้ซึง่เป็นการเหน็การ

ได้ยิน ซึง่เป็นรูข้ัน้ท่ี ๑ กเ็ป็นวิญญาณ 

วญิญาณในขนัธ์ ๕ จงึเป็นสิง่ทีเ่กดิดบั 

เกิดดับ เหมือนอย่างขันธ์ ๕ ทุกข้อ

 ส่วน มโน คือใจนั้น ได้ใช้เป็น 

อายตนะภายในข้อที่ ๖ หรือทวารข้อ

ที่ ๖ นับเข้าในอายตนะภายในทั้ง ๖ 

หรือในทวารทั้ง ๖ ซึ่งมีหน้าที่ส�าคัญ

วิญญาณ ๖
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ต้องมีประกอบกันไปกับอายตนะ ๕ 

ข้อข้างต้น ทวาร ๕ ข้อข้างต้น และ

มหีน้าทีโ่ดยเฉพาะของตนเอง รูธ้รรมะ

คอืเรือ่งราวต่าง ๆ ของรปูเสยีงเป็นต้น 

ที่ประจวบพบผ่านมาแล้ว มโนจึงเป็น

เรือ่งของอายตนะภายใน เป็นเรือ่งของ

ทวารทัง้ ๖ ซึง่มไิด้ใช้ในความหมายอืน่

มากเหมือนอย่างวิญญาณและจิต 

 เพราะฉะนัน้ ผูศ้กึษาพระพทุธศาสนา

จึงต้องศึกษาให้รู ้จักความหมายของ

ถ้อยค�าที่ท่านใช้เป็นอย่างเดียวกันบ้าง 

ต่างกนับ้าง และโดยเฉพาะท่ีเป็นอย่าง

เดียวกัน ก็คือวิญญาณกับจิตดังกล่าว

มานั้น ซึ่งมีใช้เป็นอย่างเดียวกันหรือ

เท่ากันเป็นอันมาก เพราะฉะนั้น การ

ทีจ่ะอธบิายศัพท์จงึต้องก�าหนดขอบเขต

ว่า จะอธบิายศพัท์เช่นศพัท์ว่าวิญญาณ

นี้ในข้อไหนในเรื่องอะไร

 ถ้าในเรือ่งของธาตุ ๖ กต้็องอธิบาย

เท่ากับจิตหรือเสมอกับจิต

 ถ ้าอธิบายในเรื่องของขันธ ์ ๕  

วิญญาณก็มีความหมายลดลงมา เป็น 

ความรู้ของจิตท่ีออกรับอารมณ์เป็น 

ขั้นแรกดังกล่าวมานั้นเท่านั้น

 และท่านพระสารบุีตรได้แสดงอธบิาย

ในข้อว่ารูจ้กัวญิญาณ ก็คือรูจ้กัหมู่แห่ง

วิญญาณท้ัง ๖ ก็คือวิญญาณในขันธ์ 

๕ น่ันเอง และท่ีเรยีกว่าหมู่นัน้กเ็พราะ

ว่าวญิญาณ ในขนัธ์ ๕ นีเ้กดิขึน้ดบัไป

ในทกุอารมณ์ทีผ่่านทวารทัง้ ๖ เข้ามา 

ดังจะยกอายตนะภายในภายนอกขึ้น

เป็นตัวอย่าง ว่าเมื่อตากับรูปประจวบ

กัน เกิดความรู้ขึ้นที่เรียกว่าเห็นรูป ก็

เรยีกว่าจกัขวุญิญาณ เมือ่เหน็รปูอนัใด

กเ็กดิขึน้ดบัไปในรปูอนันัน้ ทกุ ๆ คน

นั้นย่อมเห็นรูปต่าง ๆ มากมาย เป็น

รูปนั่นรูปนี่ วิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่

ในรูปนั่นรูปนี่ที่เห็น เพราะฉะนั้น ชั่ว

ระยะเวลาประเดีย๋วเดยีววิญญาณกเ็กดิ

ดับอยู่ในรูปนั่นรูปนี่ที่ตาเห็นนั้นหลาย

สิบหลายร้อยหลายพัน แม้ในข้ออื่น 

ก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า

หมู ่หมูแ่ห่งวญิญาณเมือ่เกดิข้ึนทางตา

กเ็รยีกว่าหมูแ่ห่งวญิญาณทางตาเป็นต้น

ดังที่กล่าวมาแล้ว (ส.ท. ๑๕๓-๑๕๘)

วิธีคิดหาเหตุผล

วิญญาณขันธ์ ดู ขันธ์ ๕, ปัญจวัคคีย์

วิญญาณธาตุ ด ูจติศึกษา, ตัวจติ, ปฏสินธ-ิ 

  วิญญาณ, วิญญาณ ๖

วิญญาณาหาร ดู อาหาร

วิตก ดู การท�าสมาธิ, คัมภีร์อภิธัมมัตถ- 

  สังคหะ

วิตก ๒ ดู การอบรมจิต

วิตกจริต ดู วิสุทธิ ๗

วถิจีติ ด ูคมัภร์ีอภธัิมมตัถสงัคหะ, ปฏสินธ-ิ 

  วิญญาณ 

วิถีวิญญาณ ดู ปฏิสนธิวิญญาณ, อาหาร

วิเทหะ ดู ทุสสเจดีย์, มนุษยโลก

วิธีคิดหาเหตุผล ดู หลักธรรมส�าคัญใน 

  พระพุทธศาสนา
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อย่างง่าย ๆ ก็คือ ตั้งจิตนึกถึง กาย 

เวทนา จิต ธรรม ท่ีด�าเนินไปอยู่ใน

ปัจจบัุน จะจับอนัไหนขึน้ก่อนกไ็ด้ตาม

ถนดั เพราะว่า กาย เวทนา จติ ธรรม 

ของแต่ละบุคคลนี้  มีลักษณะอาการ

ที่จะก�าหนดเป็นอันมาก เช่นว่าจะจับ

กายขึ้นมาก่อน จะจับกายส่วนไหน 

สมมติว่าจะจับลม เพราะว่าลมหายใจ

นีก้เ็ป็นกายส่วนหน่ึง ก็ท�าสตนึิกถงึลม

หายใจ หายใจเข้าหายใจออก ต้ังจติให้

ก�าหนดไว้ทีป่ลายจมกูนกึถงึลมหายใจ

ออก และเม่ือนกึถงึกย่็อมรู ้และเม่ือรู้

ก็ย่อมต่ืนอยู่ ไม่ง่วงหงุบหลับไหลลืม

เลือน นึกถึงอะไร ก็นึกถึงลมหายใจ

เข้าออก รู้อะไร ก็รู้ลมหายใจเข้าออก 

ตืน่อยูใ่นอะไร กต่ื็นอยู่ในลมหายใจเข้า

ออก ไม่เลอะเลือนหลับไหล หลงลืม 

เพราะฉะน้ัน ลักษณะทีน่กึ ลักษณะที่

รู้ ลักษณะท่ีตื่น อยู่ดังน้ี เป็นตัวสติ 

ถ้าไม่นึกก็ไม่รู้ ไม่รู้ก็ไม่ตื่น 

 อาการของสติเหล่านี้เนื่องกัน นึก

นั้นตรงกันข้ามกับไม่นึก รู้น้ันตรงกัน

ข้ามกับไม่รู ้ตืน่นัน้ตรงกนัข้ามกบัหลบั

ไหล ลืมเลือน หลงลืม แต่ว่าอาการ 

ที่นึก อาการท่ีรู ้ อาการที่ตื่นดังนี้  

เป็นนกึตาม รูต้าม ตืน่ตาม ตามอะไร 

กค็อืตามลมหายใจ อาการของลมหาย 

ใจเป็นอย่างไร ก็นึกรู้ต่ืนตามอาการ

เหล่านัน้ เพยีงเท่านัน้ นีเ้ป็นกาย และ

กน็กึรูต้ืน่ในเวทนาทีเ่นือ่งกบัลมหายใจ 

ในจติเองทีเ่นือ่งกบัลมหายใจ ในธรรม

เองที่เนื่องกับลมหายใจ 

 กาย เวทนา จติ ธรรม กเ็นือ่งกนัไป

หมด และสตดิงันีจ้ะน�าสมาธใิห้บงัเกดิ

ขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเวทนาต้องสนับสนุน 

จิตใจก็ต้องสนับสนุน ธรรมในจิตใจก็

ต้องสนบัสนนุ กายเองอนัหมายถงึกาย

ทุก ๆ ส่วนก็ต้องสนับสนุน ธรรมที่

ต้องสนบัสนนุนัน้ โดยตรงกค็อืลมหาย 

ใจต้องมาเป็นธรรมอยู่ในใจ มาเป็น

ธรรมอารมณ์อยู่ในใจ ไม่ใช่ธรรมข้ออืน่

เข้ามาแทรกอยู่ในใจ แล้วก็เป็นสมาธิ

ไม่ได้ ต้องลมหายใจนั่นแหละมาเป็น 

ธรรมารมณ์อยู่ในใจแต่อย่างเดียว จึง

จะเป็นสมาธิขึ้นได้ 

 สติที่นึก ที่รู้ที่ตื่น ในกาย เวทนา 

จิต ธรรมดังนี้ จะปรากฏความเป็นไป

เป็นต้นของกาย เวทนา จิต ธรรมชัด

ขึ้น ๆ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม

ภายใน กาย เวทนา จติ ธรรมภายนอก 

กาย เวทนา จติ ธรรมทัง้ภายในภายนอก 

ความเกดิขึน้แห่งกาย เวทนา จติ ธรรม 

ความดับแห่งกาย เวทนา จิต ธรรม 

ทั้งความเกิดความดับแห่งกาย เวทนา 

จิต ธรรม

วิธีเคารพธรรม

วิธีเคารพธรรม ดู เคารพธรรม

วธิที�าสต ิวธิที�าสตนึิกระลกึถงึนัน้ เมือ่กล่าว
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 วิธีตั้งสติ ๒ อย่าง วิธีที่ตั้งสตินั้น 

ก็มีอยู่ ๒ อย่าง

 อย่างที่หนึ่ง ตั้งสติก�าหนดว่า กาย

มีอยู่ เวทนามีอยู่ จิตมีอยู่ ธรรมมีอยู่ 

ดตูวัทีม่อียู่ของกาย เวทนา จติ ธรรมน้ี 

แต่ว่ามีอยู่เพียงเป็นที่ต้ังของสติเพียง

เพื่อรู้ ไม่ยึดถืออะไร ๆ คือว่า ตั้งสติ

นึกรู้ตื่นว่า กาย เวทนา จิต ธรรมมี

อยู่ แต่ว่าไม่ยึด ท�าความรู้แต่เพียงว่า

มอียู ่ดงันีเ้ป็นไปในทางสมาธโิดยมาก

 อีกอย่างหน่ึง เม่ือมุ่งนึกรู้ตื่นอยู่ใน

ความเป็นไปของกาย เวทนา จติ ธรรม 

คือเกิดดับ ย่อมเป็นไปในทางปัญญา 

เพราะเมือ่ความเกิดดับของกาย เวทนา 

จิต ธรรม ปรากฏชดัขึน้นัน่แหละเป็น

ตวัสจัจะ และเมือ่ตวัสจัจะนีป้รากฏแก่

ความรู้ ความรู้ที่เข้าถึงสัจจะนั้นเลื่อน

ขึน้เป็นปัญญา ความรูท่ี้เป็นอนุปัสสนา

คือรู ้ตาม เป็นตัวสติ คือตามกาย  

เวทนา จิต ธรรม แต่ความรู้ที่เข้าถึง

สัจจะอันเป็นตัวความจริง คือตัวเกิด

ดับน่ีแหละเป็นตัวสัจจะ ความรู้ดังนี้

เป็นปัญญา ซึง่มลีกัษณะเป็นวิปัสสนา 

คือรูแ้จ้งเหน็จรงิ ดงันีเ้รยีกเป็น สมัมาสติ 

คือระลึกชอบ (น.จ.๑๖๔-๑๖๖)

มานัน้ หายใจอยูก่ไ็ม่ได้รูสึ้กว่าเราก�าลงั

หายใจ จนเมือ่ใดเกดิหายใจขดัข้องขึน้ 

เช่น เป็นหวัดคัดจมูก จึงมาสนใจกับ

การหายใจ หรือเหมือนอย่างว่าทุก ๆ 

คนกม็ท้ีอง แต่ว่าก็ไม่สนใจในเรือ่งท้อง 

จนกว่าจะเกดิปวดท้องขึน้จงึได้มาสนใจ

กบัท้อง เพราะฉะนัน้ เมือ่กลบัมาดตูน 

สิ่งแรกที่จะรู้สึกได้โดยง่ายก็คือรู้สึกว่า

เราก�าลังหายใจอยู่ ซึ่งโดยปกติมิได้

นกึถงึ เพราะฉะน้ัน กใ็ห้กลบัมานกึถึง 

ก�าหนดสตอิยูท่ีล่มหายใจ มีสตหิายใจ

เข้า มีสติหายใจออก หายใจเข้ายาว 

กใ็ห้รู ้หายใจออกยาวกใ็ห้รู ้หายใจเข้า

ส้ันกใ็ห้รู ้หายใจออกส้ันกใ็ห้รู ้ก�าหนด

ให้รู้กายทั้งหมดหายใจเข้า ก�าหนดรู้

กายทั้งหมดหายใจออก คือให้รู ้รูป 

กายว่าบัดนี้รูปกายของเรานั่งอยู่ด้วย 

อิริยาบถนี้ด้วยท่านี้ และมีขอบเขต 

เบ้ืองบนแต่พื้นเท้าข้ึนมาจนสุดศีรษะ 

เบือ้งต�า่กต็ัง้แต่ปลายผมลงไปจนถงึท่ีสดุ

ที่นั่ง และที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ 

นีเ้ป็นอาณาเขตของรปูกายมเีท่านี ้หรอื

ว่าอีกอย่างหนึ่งก็ยาววา หนาคืบ และ

บัดนี้ก็ก�าลังนั่งอยู่ในท่านี้ 

 เมื่อเราดูให้รู้รูปกายของเราอยู่ ก็ดู

ให้รูว่้าลมหายใจเข้าลมหายใจออก นีก่็

เป็นกายส่วนหนึ่งเหมือนกัน เมื่อเวลา

หายใจเข้านัน้กจ็ะรูสึ้กว่าลมผ่านเข้าไป

ทางช่องจมกู ผ่านทรวงอกไปจนถึงนาภี 

วิธีท�าสมาธิ

วธิที�าสมาธ ิอย่างหนึง่คอื ให้นัง่ตวัตรง และ

น้อมจิตเข้ามาดูตน โดยปกตินั้นเราดู

ผู้อื่น แต่ว่าไม่ค่อยจะได้ดูตน คราวนี้

กน้็อมจติเข้ามาดูตน เม่ือยงัไม่ได้ดเูข้า
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นี้ตามที่รู ้สึกเท่านั้น จากนาภีมาถึง

ทรวงอกแล้วมาออกจมูก นี่ก็เป็นขา

ออก แปลว่าตรวจดูให้ทั่ว 

 คราวน้ีกก็�าหนดด ูนามกาย คอื สติ

ของเราในบดันีเ้ป็นอย่างไร สมัปชัญญะ 

คือ ความรูเ้ป็นอย่างไร ความคดิก�าหนด

เป็นอย่างไร ดูให้รูท่ั้วหายใจเข้า ดใูห้รู้

ทั่วหายใจออก 

 เมือ่ตรวจดใูห้รูร้ปูกายของเรา นาม

กายของเราทั่วหมดแล้วก็มาก�าหนด 

จิตให้เป็นหนึ่ง เพราะว่าการที่ตรวจดู

น้ันส่ายใจไปไม่รวมเป็นหนึ่ง ฉะนั้น  

กต้็องปล่อยการตรวจรวมเข้ามาให้เป็น

หนึ่ง จะใช้จุดไหน ถ้าชอบจะใช้จุดที่

ริมฝีปากเบื้องบนหรือว่าปลายจมูกซ่ึง

เป็นที่ลมกระทบเม่ือเข้าและเม่ือออก

ก็ได้ และในขณะที่ก�าหนดนั้นจะนับ 

ลมหายใจไปด้วยก็ได้ หรือว่าจะไม่นับ 

จะบรกิรรมว่า พุทโธ หายใจเข้าว่า พุท 

หายใจออกว่า โธ ไปดังน้ีก็ได้ วัตถ ุ

ประสงค์กเ็พือ่รวมจติให้เป็นหนึง่ และ

ในการก�าหนดจิตให้เป็นหนึง่นี ้ไม่ต้อง 

การให้เป็นการเกนิไป ต้องการให้ผ่อน

กายผ่อนใจผ่อนลมหายใจให้เป็นไป 

ตามสบาย และเมื่อลมหายใจละเอียด

เข้ากใ็ห้ก�าหนดรูอ้ยูเ่สมอ มคีวามเพยีร 

มีสัมปชัญญะความรู้ มีสติความระลึก 

และคอยก�าจดัความยนิด ีความยนิร้าย 

ยินดีก็คือใจออกไปยินดีข้างนอก ก ็

คอยก�าจัดใจยนิดตีดิอยูใ่นผลของสมาธ ิ

ชั้นต�่า ไม่ก้าวข้ึน ก็ต้องคอยก�าจัดใจ

ยนิร้ายคอืไม่ชอบ ไม่ชอบใจการปฏบิตัิ 

ก็ต้องคอยก�าจัด หรือว่าคิดออกไปไม่

ชอบเรื่องข้างนอก ก็ต้องคอยก�าจัด 

ประคองจิตให้เป็นหนึ่งอยู่ 

 และเมื่อหัดท�าดังนี้ ก็ได้ชื่อว่าท�า  

อานาปานสติ สติก�าหนดลมหายใจ 

เข้าออก เป็นการหัดท�าสมาธิอย่าง 

หนึง่ ก็จะเป็นเครือ่งรกัษาใจสงบสบายดี 

(พ.พ. ๒๙๘-๒๙๙) ด ูวิธนีัง่สมาธ ิด้วย

วิธีนั่งสมาธิ

วธินีัง่สมาธ ิกระแสของธรรมนัน้ คอืกระแส

ของธรรมในค�าบรรยายอบรม ซึง่ชีเ้ข้า

มาถึงกระแสธรรมภายในตน คอื กาย 

เวทนา จิต ธรรม ซึ่งพระพุทธเจ้าได้

ตรัสสอนให้ตั้งสติก�าหนดรู้

 กแ็หละในการปฏิบตักิรรมฐานนีเ้ม่ือ

ได้ทราบธรรมท่ีเป็นเครื่องมือในการ

ปฏิบัติ และสถานที่ที่จะพึงใช้ในการ

ปฏิบัติดังที่กล่าวแล้ว ก็พึงทราบต่อไป

ว่าได้ตรสัสอนให้นัง่คูบั้ลลงัก์ คอืนัง่ขดั

สมาธิหรือขัดสมาธิ์ ตั้งกายตรงด�ารง

สติมั่นคือรวมใจเข้ามา กิริยาที่นั่งนี้ 

เป็นกริยิาทีใ่ช้ในการนัง่สมาธทัิว่ไป แต่

แม้จะใช้กิริยาในการนั่งอย่างอื่นซึ่ง

สะดวกแก่ตน เช่น นั่งพับเพียบหรือ

นั่งเก้าอ้ีก็ใช้ได้ แต่ต้องนั่งตั้งตัวตรง 

เพราะกิริยาที่นั่งตัวตรงนี้ การหายใจ

เข้าออกย่อมเป็นไปสะดวก และเป็น
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กิริยานั่งถูกหลักอนามัย เลือดลมเดิน

สะดวกกท็�าให้การปฏิบติัอบรมใจสะดวก 

และไม่ชวนให้ง่วงได้ง่ายเหมือนอย่าง

น่ังพิงฝา เพราะว่าเม่ือนัง่พงิกอ็าจท�าให้

สบายเกินไป ท�าให้ง่วงได้ง่าย เมื่อได้

นั่งให้มีสัปปายะแก่การปฏิบัติอย่างนี้

 ข้อท่ีหน่ึง ท่านอาจารย์ทั้งหลาย 

ท่านก็สอนให้ ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ คือที่

พึง่โดยแท้จรงิ พระพทุธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์นี้ เป็นสรณะที่พึ่งของจิตใจที่

ผู้ปฏิบัติจะพึงตั้งใจถึงให้มั่นคงดังบทที่

สวดว่า

 นตฺถิ เม สรณ� อญฺญ�  ที่พึ่งอื่นของ

ข้าพเจ้าไม่มี

 พุทฺโธ เม สรณ� วร� พระพุทธเจ้า

เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

 ธมฺโม เม สรณ� วร� พระธรรมเป็น

ที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

 สงฺโฆ เม สรณ� วร� พระสงฆ์เป็น 

ที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

 เอเตน สจฺจวชฺเชน ด้วยค�ากล่าว 

ค�าสัตย์นี้

 โสตฺถิ เม โหตุ สพฺพทา ขอความ

สวัสดี จงมีแก่ข้าพเจ้า ดังนี้

 การตัง้ใจถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ เป็นสรณะคือท่ีพึ่งอย่างแท้ 

จริง ดังนี้ ก็เชื่อได้ว่าถึงสรณะ เป็น

บพุภาคของการปฏบิตักิรรมฐานข้อหนึง่

 อกีข้อหนึง่ กต็ัง้ใจท�า วิรตั ิคอืความ

งดเว้น ทางกาย ทางวาจา ตลอดถึง

ทางใจต่อความละเมิดศีล ทางกาย  

ทางวาจา ทางใจทั้งปวง ให้เป็นผู้มีศีล

ขึ้นในปัจจุบัน เพราะวิรัติเจตนานี้เป็น

ตวัศีล ซึง่เป็นพืน้ฐานของการปฏิบตัดิี 

ปฏิบัติชอบท้ังส้ิน แม้การปฏิบัติใน

กรรมฐาน ก็ต้องมีศีลนี้แหละเป็น 

พื้นฐาน ถ้าไม่มีศีลเป็นพื้นฐาน การ

ปฏิบัติกรรมฐานก็เป็นไปไม่ได้ 

 แต่ก็พึงท�าความเข้าใจว่าศีลที่เป็น 

พื้นฐานนี้ ให้จ�ากัดเข้ามาเป็นศีลใน

ปัจจุบัน เพราะว่าศีลในอดีตน้ันก็อาจ

จะบรสุิทธิบ้์าง เศร้าหมองบ้าง อาจจะ

มบ้ีาง ไม่มบ้ีาง ถ้าพงึนกึถึงศลีในอดตี

ท่ีเศร้าหมอง หรือถึงความไม่มีศีลใน

อดีต ข้อนี้ก็จะเป็นนิวรณ์ต่อการท�า 

กรรมฐาน เพราะฉะนั้น ให้ตั้งศีลเข้า

ในปัจจุบัน คือตั้งท�าวิรัติในปัจจุบันว่า 

บัดน้ี ข้าพเจ้าตั้งใจงดเว้นจากความ

ประพฤติละเมิดผิด ทางกาย ทาง 

วาจา ตลอดจนถงึทางใจ วิรตัเิจตนานี้

ก็จัดเป็นข้อป้องกันโลภ โกรธ หลง 

อย่างหยาบท่ีจะดึงใจไปให้ละเมิดผิด

ต่าง ๆ ไม่ไปพูดอะไรทางวาจาเป็น 

การผิดศีล แต่ใจก็คิดว่าจะไปท�าร้าย

เขาบ้าง คือคิดจะไปท�าการฆ่าเขาบ้าง 

คดิจะไปลกัของของเขาบ้างดงันีเ้ป็นต้น 

เรียกว่าไม่มีศีลทางใจ กายไม่ได้ไปท�า 
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 ๑. หายใจเข้ายาว กใ็ห้รูว่้าเราหายใจ

เข้ายาว หายใจออกยาว ก็ให้รู้ว่าเรา

หายใจออกยาว

 ๒. หายใจเข้าส้ัน ก็ให้รูว่้าเราหายใจ

เข้าสั้น หายใจออกสั้น ก็ให้รู้ว่าเรา

หายใจออกสั้น

 ๓. ศึกษา คอืท�าความส�าเหนยีกว่า 

เราจักรู้กายทั้งหมด หายใจเข้าออก 

(เป็นอันรู้การหายใจทั้งหมด)

 ๔. ศึกษา คือส�าเหนียกก�าหนดว่า  

เราจักสงบระงับกายสังขาร คือเครื่อง

ปรุงกาย หรือการปรุงกายหายใจเข้า 

ออก ดังนี้

 ตามวิธีที่ตรัสสอนไว้นี้ มีอธิบาย 

โดยสงัเขปว่า การหายใจเข้า การหายใจ

ออกของทุก ๆ คนนี้ ย่อมมีอยู่ประจ�า

ขาดไม่ได้ นบัว่าเป็นเอกของความด�ารง

ชีวิต หรือเป็นตัวชีวิต ท�าสติในลม 

หายใจ กค็อืท�าความรูใ้นลมหายใจนัน้

เอง เมื่อท�าความรู้ให้รู้อยู่ในลมหายใจ 

หายใจเข้าก็ให้รู้ หายใจออกก็ให้รู้ ดังน้ี 

ชื่อว่าท�าสติในลมหายใจ

 เพราะฉะนั้น กล่าวสั้น ๆ การท�า

สติในลมหายใจ ก็คือการท�าความรู้ใน

การหายใจ ลมหายใจนั้นก็คือลมที่

หายใจเข้าหายใจออก เม่ือพิจารณาดู

ก็ย่อมจะรู้ว่า ในการหายใจดังกล่าวนี้ 

ลมมากระทบที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝี 

ปากเบือ้งบน และนาภกีจ็ะเคลือ่นไหว

วาจาก็ไม่ได้ไปพดู แต่ว่าศลีทางใจไม่มี 

เมื่อศีลในทางใจไม่มี การที่จะไปนั่ง

กรรมฐานที่เป็นสมาธิ เป็นปัญญา ก็

เป็นไปไม่ได้

 เพราะฉะนั้น เม่ือกายสงบ วาจา

สงบ ใจก็ต้องสงบ คือความสงบความ

คดิล่วงดงักล่าวน้ัน ดงัน้ี เรยีกว่า กาย

เป็นศีล วาจาเป็นศีล ใจเป็นศีล 

 สรณะและศีลทั้งสองนี้ รวมกัน 

เป็นภาคพ้ืนของการปฏิบัติกรรมฐาน 

เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติในกรรมฐานก็

พึงต้ังใจถึงสรณะ และต้ังใจท�าวิรัติ

เจตนาให้เป็นตัวศีลขึ้นในปัจจุบัน เมื่อ

เป็นดังนี้ ก็ชื่อว่าเป็นผู้กระท�าภาคพื้น

ส�าหรับการปฏิบัติกรรมฐาน และก็

ท�าความตัง้ใจอญัเชญิพระกรรมฐานข้อ

ใดข้อหน่ึงมาปฏิบัติด้วยกายและใจ 

อันนี้ ให้เป็นที่รองรับการปฏิบัติ และ

กรรมฐานที่จะพึงเลือกมา อัญเชิญมา

ปฏิบัตินั้น ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่ง

สอนไว้ ก็คือ สติปัฏฐานทั้ง ๔ ที่ได้

กล่าวแล้ว

 ในการปฏิบัตินั้นก็ให้อัญเชิญมาต้ัง

ส�าหรับปฏิบัติเพียงหนึ่งข้อ และข้อ 

อันพึงควรอัญเชิญมาปฏิบัติข้อแรกที่

ทรงตรสัสอนไว้ คอื อานาปานปัพพะ 

ข้อที่ตรัสสอนให้ตั้งสติท�าความรู้ใน 

ความหายใจเข้า หายใจออก ตั้งสต ิ 

คอืตัง้ความรูห้ายใจเข้าหายใจออก ตาม

ที่ได้ตรัสสอนไว้ตามล�าดับดังนี้
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เช่นนีจ้ติกจ็ะรวมเข้ามา การรวมจิตเข้า

มานั้น ก็คือการรวมจิตนี้เองเข้ามาอยู่

ในความรู้ กายและใจทั้งหมดปรากฏ

อยูแ่ก่ความรู ้ก�าหนดเหมอืนอย่างเป็น

ก้อนกลม ๆ ก้อนหนึง่ปรากฏแก่สายตา

ที่ดูอยู่ 

 เมื่อกายและใจท้ังหมดรวมเข้ามาแก่

ความรูอ้ย่างนีส้มาธกิจ็ะเริม่มขีึน้ กาย

ก็เริ่มจะสงบเข้า ใจก็เริ่มสงบเข้า เมื่อ

กายและใจสงบเข้า อาการที่ปรุงทาง

กายอนัเรยีกว่า กายสงัขาร กล็ะเอยีด

เข้า สงบเข้า ตั้งต้นแต่กิริยาท่ีหายใจ

ว่าถึงอวัยวะภายในกคื็อในทรวงอก เม่ือ

ว่าถึงภายนอกทีป่รากฏกค็อืใช้ทางจมกู 

และปรากฏความเคลื่อนไหวที่นาภี  

เรยีกว่าการปรงุทางกายท้ังนัน้ ใจกต้็อง

ปรุงคือต้องตั้งสติ ตั้งความรู้ ต้องมี 

วิตกคือต้องตั้งจิตไว้ในอารมณ์ของ 

สมาธิ ต้องมีวิจาร คือคอยประคองไม่

ให้ตกออกไป เมื่อตกออกไปต้องคอย

น�าเข้ามา นีเ้ป็นการปรงุทางใจ แต่เมือ่

ได้สมาธิดีขึ้น กายสงบ ใจสงบ การ

ปรุงอย่างนี้ก็จะสงบเข้า จนถึงการ

เคล่ือนไหวของนาภีไม่ปรากฏ สงบ

เหมอืนอย่างไม่ได้หายใจ แต่ความจรงิ

กเ็ป็นการหายใจอย่างละเอยีด ทัง้จติใจ

เองที่ต้องคอยปรุงอยู่ เมื่อจิตรวมเข้า 

ความที่คอยปรุงก็สงบไป คือไม่ต้อง 

ปรุง เมื่อใจอยู่ที่ดีขึ้น เรียกว่า สงบ

อยู่ตลอดเวลา เพราะฉะน้ัน เม่ือท�า 

ความรู้เข้ามา ก็ย่อมจะพบลมกระทบ

จมูก หรือริมฝีปากเบื้องบน และย่อม

จะพบความเคลือ่นไหวของนาภทีีเ่คลือ่น 

ไหวอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน ท่าน

อาจารย์จงึได้สอนให้ตัง้จดุก�าหนด เป็น 

๓ จุดคือ

 ๑. ปลายกระพุง้จมกู หรอืรมิฝีปาก

เบื้องบน

 ๒. นาภีที่เคลื่อนไหว จุด ๒ นี้นับ

ว่าเป็นจุดต้นจุดปลาย

 ๓. สมมติที่หทัยเป็นจุดกลาง

 หายใจเข้าก็ให้รู้ ลมหายใจเข้าผ่าน

ปลายกระพุ้งจมูก ผ่านหทัยถึงนาภี 

หายใจออกจากนาภีผ่านหทัยมาออก

ปลายกระพุ้งจมูก อาจารย์ท่านหนึ่ง

สอนก�าหนดอย่างนี ้และให้ท้ิงเสยีสอง

จดุ ให้เหลอืไว้เพียงจุดเดียว คือท่ีปลาย

กระพุ้งจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบน  

เมื่อรวมใจเข้ามารู้อยู่ดังนี้

  รปูกาย นามกาย กายทัง้หมดกจ็ะ

ปรากฏขึ้นด้วย รูปกาย คือรูปกายที่

น่ังอยู่น้ี ตลอดถึงลมหายใจท้ังหมด 

ที่หายใจเข้าออก นามกาย ก็คือจิตใจ

อันนี้ที่ประกอบด้วยความรู้ความคิด 

หรอืประกอบด้วยสต ิปัญญา คอืความ

ระลึกรู้ ก�าหนดความรู้ที่รวมกันอยู่น้ี 

รวมความว่าทัง้กายทัง้ใจทัง้หมดให้รวม

กันเข้าปรากฏอยู่ในความรู้ เมื่อเป็น
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อันนี้ก็ไม่ว่ากระไรสุดแต่ความพอใจท่ี

จะใช้ แต่ว่าเมื่อจิตมีนิวรณ์ถ้ายังระงับ

นิวรณ์ไม่ได้จะใช้กรรมฐานข้อไหนก็ 

เป็นสมาธิไม่ได้ ฉะนั้น ก็ต้องระงับ

นิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งท่ีเกิดขึ้นให้ได้จึง 

ได้กล่าวแนะไว้ดังกล่าวข้างต้น 

 อัน ท่ีจริงนั้นกรรมฐานทุกข ้อที่ 

พระพุทธเจ้าทรงสัง่สอน กย่็อมใช้ระงบั

นิวรณ์ได้ด้วยกันทั้งนั้น แต่ว่าเมื่อผู้

ปฏิบัติยังไม่ช�านาญยังไม่ได้สมาธิดี 

บางทีก็ยากที่จะระงับได้ แต่ถ้าหากว่า

มาใช้กรรมฐานที่เป็นคู่ปรับกันเหมือน

อย่างเป็นยาแก้โรคทีถู่กกนั กจ็ะท�าให้

ระงับนิวรณ์ง่ายขึ้น 

 และอกีประการหนึง่กต้็องใช้โยนโิส-

มนสิการ ที่ท่านแปลไว้ว่าท�าไว้ในใจ

โดยแยบคาย หรือพิจารณาโดยแยบ- 

คาย หมายถงึใช้ปัญญาประกอบไปด้วย  

ปัญญา ที่จะเป็นโยนิโสมนสิการนั้น 

ก็คือปัญญาที่จับเหตุให้รู ้และแก้ให ้

ถูกเหตุ จึงจะเป็นผล ถ้าจับเหตุไม่ถูก

แก้ไม่ถูกเหตุ ก็ย่อมไม่ได้รับผล

 โยนิโสนั้นแปลว่า โดยเหตุที่เป็น 

แดนก�าเนิดแห่งผล มนสิการแปลว่า 

ท�าไว้ในใจ รวมเป็นโยนิโสมนสิการ  

ก็แปลว่าท�าไว้ในใจโดยเหตุท่ีเป็นแดน

ก�าเนิดแห่งผล คือหมายความว่า 

พิจารณาจับเหตุที่ให้เกิดผล เช่นเมื่อ

เกดิกามฉันท์ขึน้ พอใช้ปัญญาพจิารณา

ระงับกายสังขาร คือการที่จะต้องปรุง

ใจ เพราะว่าจิตอยู่ที่เป็นสมาธิดีขึ้น

 เมื่อเป็นดังนี้ กาย กล่าวคือการ

หายใจเข้าหายใจออก ท่ีตั้งไว้เป็น 

อารมณ์ของสมาธิก็มีอยู่ คือมีอยู่แก่

ความรู้ ความรู้ก็ก�าหนดรู้อยู่เป็นจุด 

อันเดียว แต่ก็เพียงแค่รู้ ไม่ยึด จิต 

ก็เป็นอุเบกขา คือความเข้าไปเพ่งเฉย

อยู่ ไม่ยินดี ไม่ยินร้าย ก็นับว่าเป็น 

สติปัฏฐาน คือเป็นความตั้งสติ หรือ

เป็นความปรากฏแห่งสติ ซ่ึงช่ือว่า  

อานาปานสต ิตัง้สตกิารหายใจเข้าออก  

(น.จ. ๒๒-๒๘)

วิธีบรรพชาสามเณร

วธิปีฏบิตักิรรมฐาน วธิปีฏิบตักิรรมฐานต้อง
ก�าหนดดจิูตในขณะทีป่ฏบิตักิรรมฐาน

ว่ามีนิวรณ์ข้อไหน และให้ปฏิบัติระงับ

นิวรณ์ข้อนั้น จะอาศัยใช้กรรมฐานที่

พอใจถือปฏิบัติเป็นประจ�า หรือจะงด

กรรมฐานท่ีปฏบิตัเิป็นประจ�าเสยีก่อน 

และมาใช้กรรมฐานที่ใช้ส�าหรับระงับ

นวิรณ์ข้อนัน้ก็ได้ และเม่ือนิวรณ์ข้อนัน้

ระงบัไปแล้วจึงกลับไปปฏิบัตกิรรมฐาน

ที่ใช้เป็นประจ�าต่อไป เพราะว่าการ

ปฏิบัติกรรมฐานนั้นบางคนก็พอใจ 

ปฏิบัติเป็นประจ�าในข้อหนึ่งหรือเพียง 

๒ ข้อสลับกัน เช่น บางคนก็พอใจใน

การปฏิบตัอิานาปานสต ิบางคนกพ็อใจ

ปฏิบัติสลับกันกับกายคตาสติ สติที่

พจิารณากายหรือว่ากสณิข้อใดข้อหนึง่ 

วิธีบรรพชาสามเณร ดู ไตรสรณคมน์ 
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จับเหตุที่ให้เกิดกามฉันท์ว่า กามฉันท์

น้ันเกิดจากอะไรให้รู้ จับให้ถูกว่ารวม

เข้าในสภุนมิิตรคือความก�าหนดหมาย 

ใจลงไปว่างาม เมือ่หมายใจลงไปว่างาม

ในสิ่งอันใด ก็เรียกว่าเกิดสุภนิมิตร 

ขึ้นในสิ่งอันน้ัน ก็เป็นตัวเหตุให้เกิด 

กามฉนัท์ ความพอใจรกัใคร่ในทางกาม 

คือเกิดความใคร่ความปรารถนาในสิ่ง

นัน้ทีใ่จหมายลงไปว่างาม เพราะฉะนัน้ 

สุภนิมิตรคือที่ใจหมายลงไปว่างามนี ่

จึงเป็นโยนิ คือเป็นเหตุก�าเนิดของ 

กามฉันท ์ต้องจับให้ถูกและเมื่อจบัถูก

แล้วก็จะต้องจับเหตุให้ถูกอีกว่า เมื่อ

ดับได้จะต้องท�ายังไง ก็จะต้องก�าหนด

หมายลงไปในด้านตรงกนัข้ามว่าไม่งาม 

อันเรียกว่า อสุภนิมิต คือพิจารณาไป

ในแง่ว่าไม่งามหมายใจลงไปว่าไม่งาม 

เม่ือหมายใจลงไปว่าไม่งามได้ กามฉนัท์

กด็บั เพราะฉะนัน้ จงึมาถงึ กายคตา-

สติ สติที่ไปในกาย พิจารณากายว่า 

ไม่งามต่าง ๆ ดังที่พระอุปัชฌาย์สอน

ในเวลาบวชนาคนั่น ปัญจกกรรมฐาน 

ข้ออื่นก็เป็นเช่นเดียวกัน อันนี้เรียกว่า 

โยนิโสมนสิการ ต้องจับให้ถูก แล้วก็

เมือ่จบัถกูดงันีแ้ล้วกแ็ก้ได้ เพราะฉะนัน้ 

โยนิโสมนสิการจึงต้องมีทุกข้อ น่ีอัน

หนึ่ง

 อีกอันหนึ่งกัลยาณมิตร คือว่ามิตร

ทีง่าม มติรทีจ่ะเป็นผูแ้นะน�าให้ปฏบิตัิ

กรรมฐานและแนะน�าวิธีปฏิบัติอันถูก

ต้อง พระพุทธเจ้าก็เป็นกัลยาณมิตร 

ครบูาอาจารย์ผูท้ีแ่นะน�าวิธปีฏบิตัทิีถู่ก

ต้องกเ็ป็นกลัยาณมิตร เพือ่นพรหมจารี

หรอืว่าใคร ๆ กต็ามซึง่เป็นผูแ้นะน�าวธิี

ปฏิบัติที่ถูกต้องก็เป็นกัลยาณมิตร ๆ  

นี้ก็เป็นเหตุส�าคัญอีกข้อหนึ่งในการ

ปฏิบัติกรรมฐานและก็เป็นข้อส�าคัญ 

ถ้าไปได้ผูแ้นะน�าทีไ่ม่ถกูกจ็ะปฏบิตัผิดิ 

ผู้ให้ค�าแนะน�านี้จึงเป็นส�าคัญ และผู้

แนะน�าทีถ่กูต้องจงึจะเป็นกลัยาณมติร 

 เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ 

ตรัสเอาไว้ว่า โยนิโสมนสิการข้อ ๑ 

กัลยาณมิตรข้อ ๑ เหมือนอย่างเป็น

อรุณของกรรมฐาน คือว่าอรุณน้ันก็

เป็นเบื้องต้นของวัน โยนิโสมนสิการ

และกัลยาณมิตรก็เป็นเบื้องต้นของ

กรรมฐาน คอืการปฏบิตักิรรมฐานทกุ

ข้อทกุประการ วนันัน้ถ้าไม่มีอรณุกเ็ป็น

อันว่าไม่มีวัน การปฏิบัติกรรมฐานก็

เหมือนกัน ไม่มีโยนิโสมนสิการและ

ไม่มีกัลยาณมิตรจะไม่เกิดการปฏิบัติ

กรรมฐาน อันหมายถึงกรรมฐานท่ี 

ถูกต้อง อาจจะมีแต่ว่าไม่ถูกต้อง 

 ส�าหรบัทีว่่านีห้มายถงึถกูต้องดงัจะพงึ

เหน็ได้ว่าทีเ่ราทกุคนปฏบิตักิรรมฐานกนั 

กต้็องอาศยัพระพุทธเจ้าเป็นกลัยาณมติร

ทรงส่ังสอนไว้แล้วเราก็มาเรียนกันอยู่

บัดนี้ แล้วก็อาศัยครูบาอาจารย์บอก

กล่าวส่ังสอนดังที่อบรมกันอยู่น้ีก็เป็น

วิธีปฏิบัติกรรมฐาน
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วิธีปลูกเมตตา ดู เบญจธรรม

วิธีฝึกปัญญา ดู ปัญญา

วิธีหัดให้มีสติ ดู เบญจธรรม

วิธีอบรมของพระพุทธเจ้า เรื่องพระนันทะ

กัลยาณมิตร แล้วก็ต้องอาศัยโยนิโส-

มนสิการของตนเอง 

 อนึ่ง อาจจะต้องอาศัยปัญญาของ

พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ ที่ทรงบอก

สั่งสอนโดยท่ีตัวผู้ปฏิบัติเองยังไม่ได้

ปัญญาของตวัเอง ดงันีก็้ชือ่ว่าพระพทุธเจ้า

และครบูาอาจารย์นัน้กเ็ป็นทัง้กลัยาณมติร

ทัง้เป็นผูใ้ห้ปัญญาท่ีเป็นโยนิโสมนสกิาร

ไปด้วย แต่ว่าตนเองกต้็องมาใช้โยนโิส-

มนสิการของตนเองอีกด้วย เพราะ

ว่าการปฏิบัตินั้นอยู่ที่ตนเองและภาวะ

จิตใจของตนเอง จะเป็นอย่างไร กต็นเอง

ย่อมจะรู้ภาวะจิตใจที่เกิดกามฉันท์ขึ้น 

เกิดพยาบาทขึ้น หรือว่าเกิดข้อใดข้อ

หนึ่งข้ึนตนเองก็รู ้ และเมื่อตนเอง

พิจารณาก็ยังจะจับเหตุได้ ว่าเกิดไป

หมายใจในรปูอะไรในเสยีงอะไรเป็นต้น

ว่างดงามขึ้นมา กามฉันท์ก็เกิดตัวเอง

กจั็บเหตไุด้และเม่ือจบัเหตไุด้และไม่แก้

ที่เหตุนี้ก็หลุดไม่ได้ ท�ายังไงก็หลุดไม่

ได้ จะต้องแก้ท่ีเหตนุี ้จะต้องพจิารณา

หมายใจส่งไปเสียใหม่ว่าไม่งามในสิ่ง

อันนั้นตามเป็นจริง เพราะว่าตามเป็น

จริงนั้น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง มันก็

ไม่งามทัง้นัน้ สกปรกทัง้นัน้ กม็องเหน็ 

ให้หมายใจลงไปเสยีใหม่ว่าไม่งาม เม่ือ

หมายใจลงไปได้ใหม่ว่าไม่งามแล้วมัน

ก็หาย น่ีต้องตัวเอง ใครจะไปแก้ให้ 

ไม่ได้ ทุกข้อนี้ต้องตัวเองท้ังนั้น ต้อง

อาศัยโยนิโสมนสิการแล้วก็ใช้ยาที่

พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ให้มาดื่มให้ถูก

ต้อง ดื่มเอาอสุภนิมิตรเข้าไปให้ถึงใจ 

ถ้าเป็นพยาบาทก็ดื่มเอาเมตตาเข้า 

ไปให้ถึงใจ ถ้าเป็นถีนมิทธะก็ดื่มเอา

พทุธานสุสต ิอาโลกสญัญาความเข้มแขง็

มีพลังของใจเข้าไปให้ถึงใจ ถ้าเป็น 

อุทธัจจกุกกุจจะก็ดื่มเอาอานาปานสติ

เข้าไปให้ถงึใจ ถ้าเป็นวจิกิจิฉากด่ื็มเอา

ธาตุกรรมฐานเข้าไปให้ถึงใจ เมื่อเป็น

ดังน้ีแล้วก็แก้ได้ ถ้าไม่ดื่มก็แก้ไม่ได้ 

ต้องด่ืมยาของพระพุทธเจ้าด้วย คือ

ปฏิบัติเข้าไปให้ถึงใจ รู้จักยาแต่ไม่ดื่ม

ยา ก็แก้ไม่ได้เหมือนกัน 

 เพราะฉะนั้น ความรู้จักยานี่แหละ

เป็นโยนิโสมนสิการ ผู้ที่บอกยาก็คือ

กัลยาณมิตร แต่ว่าตัวผู้ปฏิบัตินั้นต้อง

ดืม่ยาด้วยตวัเองใครจะมาดืม่ให้กไ็ม่ได้ 

ต้องดื่มยาด้วยตัวเองดื่มยากรรมฐาน 

ที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้แล้วก็หายได้

จริง ๆ ถ้าดื่มเข้าไป และตัวเองต้อง 

ดืม่เข้าไปให้ถึงใจกจ็ะแก้ได้ใจจะสงบได้ 

เป็นสมาธไิด้ แล้วก็เป็นปัญญาต่อไปได้ 

(นวก. ๑๐๖-๑๐๘)

วิธีปลุกเมตตา



ว

1275

และพระรูปนันทา แสดงให้เห็น วิธี

อบรมของพระพุทธเจ้า ว่า ได้ทรงใช้

วิธีที่เหมาะแก่จริตอัธยาศัยของบุคคล

แต่ละคน ดังในเรือ่งพระเถระและพระเถรี

ทั้ง ๒ นี้ ได้ทรงใช้วิธีหนามยอกเอา

หนามบ่ง คือใช้หนามนั่นเองบ่งหนาม 

เมือ่ตดิรปูก็แต่งรูปขึน้อกีรูปหนึง่ทีด่กีว่า 

มาชักจิตให้ถอนจากรูปท่ีติดอยู่เก่ามา

พะวงอยู่ในรูปใหม่ รูปที่ติดอยู่เก่านั้น

อาจจะเป็นหนามท่ีฝังยอกอยู่ในจิตใจ

ลึกแน่น เมื่อชักให้ถอนออกได้ก็เป็น

ชั้นที่หนึ่ง ครั้นแล้วก็ไม่ยอมให้รูปใหม่

เข้าไปฝังอยู่ลึกแน่นเหมือนอย่างน้ัน  

รีบใช้วธิถีอนออกทันที เหมือนอย่างใช้

หนามแทงลงไปเพื่อบ่งหนาม ครั้นบ่ง

ส�าเรจ็แล้วกท็ิง้หนามส�าหรบับ่งเสยีด้วย

 วธิทีีท่รงใช้อาจจะเป็นฤทธิด์งัทีท่่าน

เล่าไว้ก็ได้ หรืออาจเป็นค�าพูดชี้แจงให้

เห็นจริงเหมือนอย่างเห็นด้วยตาก็ได้ 

เพราะท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงมี 

ปาฏิหาริย์ ๓ คือ

 ๑. อทิธปิาฏหิารย์ิ แสดงฤทธิไ์ด้เป็น

อัศจรรย์

 ๒. อาเทศนาปาฏิหาริย์ ดักใจเป็น

อัศจรรย์

 ๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ สอนเป็น

อัศจรรย์

 ข้อ ๑-๒ ก็เพ่ือให้การสอนส�าเร็จ  

ข้อ ๓ จึงส�าคญัทีส่ดุ แต่กไ็ด้อาศยั ๒ 

วินัย

ข้อข้างต้นช่วยตามควรแก่บุคคลผู้รับ

เทศนา เหตุฉะนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรง

ตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นได้ส�าเร็จ

 ได้มีบางคนกล่าวว่า จะเป็นการ

สมควรหรือไม่ ในการที่ทรงพราก 

พระนันทะไปจากนางชนบทกัลยาณี 

ในวันมงคลนั้น ข้อนี้ตอบได้ทีเดียวว่า 

ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตต์ของ 

ท่านแล้ว และทรงสามารถอบรมให้ท่าน

บรรลุถึงผลที่สุดนั้นได้ และเมื่อจะ

ออกบวชอย่างสละจริง ก็ควรบวชใน

ระยะท่ีไม่เกิดภาระผกูพนั จงึไม่มเีวลา

เหลอืทีจ่ะให้รอได้ต่อไป พระพทุธเจ้ามี

พระหฤทยัเดด็เดีย่ว จงึทรงพรากโลกไป

ได้จนถงึตรสัรูพ้ระธรรม และทรงบ�าเพ็ญ

สิ่งที่ควรท�าคือพุทธกิจได้ทุกประการ 

จงึทรงตัง้พระพุทธศาสนาขึน้ได้ ไม่เป็น

ฐานะทีจ่ะทรงเกรงอะไรแล้วงดท�าสิง่ที่

ควรท�าเสีย ส่ิงทีท่รงเคารพมอีย่างเดยีว

คือธรรม จึงทรงมุ่งธรรมเป็นใหญ่กว่า

สิ่งอื่นทั้งหมด (พ.พ. ๑๔๖-๑๔๗) 

วิธีอบรมธรรม ดู โพธิปักขิยธรรม 

วิธุรบัณฑิต ดู สัจจบารมี

วินัย ในชั้นแรก พระพุทธเจ้าทรงประกาศ 

พระศาสนาเป็น พระธรรมคอืค�าสอน 

ต่อมาเมื่อมีพุทธบริษัทขึ้น คือ ภิกษุ 

ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา กล่าวโดย

เฉพาะภิกษุบริษัท เม่ือมีผู้เข้ามาบวช

มีเชื้อชาติ วรรณะ ตระกูลต่าง ๆ กัน 
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มีศรัทธาต่าง ๆ กัน เพิ่มจ�านวนมาก

ขึ้น มีผู้ที่บวชมานานมากขึ้น ไพบูลย์

มากขึ้น ลาภดี ๆ มากขึ้น ท�าให้เกิด

ความไม่เรยีบร้อยในสงฆ์ พระพทุธเจ้า

จงึทรงบญัญติั พระวนัิยคอืค�าส่ัง เป็น

เครื่องปกครองพระสาวก เพื่อให้เกิด

ความเรยีบร้อยบรสิทุธิส์ะอาดเสมอกนั

ในสงฆ์ อ�านาจประโยชน์ คือวตัถุประสงค์

ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยขึ้น

นั้น

 เพือ่ให้เป็นสงฆ์คอืเป็นหมูก่นัด้วยดี

 เพื่อให้สงฆ์มีผาสุก

 เพื่อนิคคหะ (ข่ม) บุคคลที่ด้านดื้อ

 เพื่อให้ภิกษุที่มีศีลเป็นท่ีรักอยู่เป็น

ผาสุก

 เพือ่ป้องกนัมใิห้มคีวามหมกัหมมอยู่

ในปัจจุบัน

 เพ่ือก�าจัดความหมักหมมมิให้มีต่อ

ไปภายหน้า

 เพือ่ให้บุคคลผูยั้งไม่เล่ือมใสมีความ

เลื่อมใสขึ้น

 เพ่ือให้บคุคลผูเ้ลือ่มใสอยูแ่ล้วมคีวาม

เลื่อมใสยิ่งขึ้น

 เพื่อให้พระสัทธรรมคือพระศาสนา 

ด�ารงอยู่

 เพือ่ช่วยให้มีวนัิย ซ่ึงเป็นเหตใุห้เกิด

ความบริสุทธิ์เรียบร้อยขึ้นในสงฆ์

 วนัิยทีพ่ระพทุธเจ้าทรงบญัญตัสิ�าหรบั

บรรพชิต (ผูบ้วช) เรยีก อนาคารยิวนิยั 

(วินยัของผูไ้ม่ครองเรอืน) ได้แก่ศีลของ

ภิกษุสามเณรในบัดนี้ ส่วนศีลของ

คฤหัสถ์ฆราวาส คือ ศีล ๕ ศีล ๘ 

เรียก อาคาริยวินัย (วินัยของผู้ครอง

เรือน) 

 อันที่จริงศีลมีจ�านวนต่าง ๆ นั้น 

เรียกตามจ�านวนสิกขาบท คือจ�านวน

ข้อหรือมาตราในพระวนัิยน้ันเอง ดังเช่น

ปฏิบัติตามวินัยบัญญัติ ๕ สิกขาบท 

คือ ๕ ข้อ ก็เรียกว่ามีศีล ๕ ๘ ข้อ 

ก็เรียกว่ามีศีล ๘ ล�าพังตัวศีลไม่มี

จ�านวน เพราะมีลักษณะอย่างเดียว  

คือความเป็นปกติเรียบร้อยเท่านั้น

 เหมอืนอย่างกฎหมายมมีากข้อ แต่

กเ็พือ่ผลร่วมกันอย่างเดยีวเท่านัน้ คอื

ความสงบสุขเรียบร้อยของประชาชน 

และเมื่อปฏิบัติเป็นปกติแล้วก็เป็นศีล 

ที่อยู่ตัว คืองดเว้นได้เป็นปกติทีเดียว 

ผูท้ีป่ฏบิตัไิด้เป็นปกตดิงักล่าวย่อมไม่รู้

สึกอดึอดัล�าบาก เพราะท�าได้จนอยู่ตัว

หรอืคงตวัแล้ว ทัง้ไม่ต้องค�านงึว่ามกีีข้่อ 

แต่ก็อาจปฏิบัติได้โดยไม่ผิด เหมือน

อย่างการปฏบิตัติามระเบยีบของโรงเรียน 

เมื่อปฏิบัติอยู่เป็นปกติก็ไม่ต้องค�านึง 

ว่าระเบยีบมกีีข้่อ บางทถูีกถาม กต็อบ

ไม่ได้ แต่เมือ่จะท�าอะไรกไ็ม่ผดิระเบยีบ 

หรือผิดเข้าก็รู้ได้ นี้ส�าหรับผู้ปฏิบัติจน

อยู่ตัวแล้ว เมื่อกล่าวโดยทั่ว ๆ ไป  

ก็ต้องศึกษาให้รู้วินัยของตนให้ทั่วถึง

วินัย
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 ในทีน้ี่ต้องการจะกล่าวถงึวนิยั และ

ประสงค์จะแนะน�าให้เข้าใจเร่ืองศีลให้

กว้างออกไปอีกว่า ถึงความประพฤติ

เรียบร้อยในทุก ๆ ทางดังที่กล่าวมา

ข้างต้นทั้งหมด อันแสดงถึงความมี

วัฒนธรรมและอารยธรรม รวมเรียก

ว่าเป็นศีลทั้งหมด

 อนึง่ ควรเข้าใจค�าว่าวนิยัให้กว้างออก

ไปด้วย ว่าหมายถึงค�าสั่งและระเบียบ

วินัยในทางต่าง ๆ ตลอดถึงกฎหมาย

บ้านเมอืงและขนบธรรมเนยีมประเพณี

ทีดี่งามเหล่านี ้เม่ือตนอยู่ในหมู่ท่ีมีวนิยั

อย่างใด กเ็คารพปฏบิตัใินวนิยัอย่างนัน้ 

เช่นทุก ๆ คนในฐานะที่อยู่ในตระกูล

กป็ระพฤตใินวนิยัของตระกลู ในฐานะ

ที่อยู่ในโรงเรียนก็ปฏิบัติตามวินัยของ

โรงเรียน เมื่อรับราชการหรือท�างาน

อะไรก็ปฏบิตัติามวนิยัของทางราชการ

หรือขององค์การน้ัน ๆ ในฐานะเป็น

พลเมอืงกป็ฏบิตัติามกฎหมายของบ้าน

เมือง ในฐานะทีเ่ป็นพทุธศาสนิกกป็ฏิบัติ

ตามวินัยของพระพุทธเจ้า วินัยนี้แล

เป็นเส้นบรรทัดของศีล เป็นถนนของ

ศีล ศีลมีวินัยเป็นเส้นบรรทัดหรือเป็น

ทางด�าเนนิ เหมือนดงัยวดยานพาหนะ

วิ่งไปตามถนน จึงจะยังให้เกิดผลดีคือ

ความงดงามดังกล่าวแล้ว

 ศลีหรอืวนิยั นีแ้หละเป็น ปฐมศกึษา 

คอืข้อทีพ่งึศึกษาเป็นชัน้แรก ศึกษาใน

เรือ่งนีเ้รียกว่าศึกษาศลี เมือ่มองดอูย่าง

กว้าง ๆ ทุก ๆ คนได้เริ่มศึกษามาตั้ง 

แต่เกดิ มารดาบดิาได้เริม่สอนให้ศกึษา 

คือฝึกหัดให้รู้จักใช้อวัยวะร่างกาย ให้

รูจ้กัใช้ภาษาพดู ให้รูจ้กัวินยัคือระเบยีบ

มารยาทต่าง ๆ ต่อมาครอูาจารย์เป็นต้น

กช่็วยให้ศกึษาวินยัต่าง ๆ ควบคู่กันไป

กับศิลปวิทยา จนถึงพระพุทธเจ้าทรง

ให้ศึกษาวินัยในพระพุทธศาสนา ทั้งนี้

เมือ่กล่าวประมวลกนัเข้าทัง้หมดกเ็พือ่

ให้มี

 สีลสมบัติ ถึงพร้อมด้วยศีล คือ 

ความประพฤติดีถึงพร้อมด้วย

 อาจารสมบตั ิถงึพร้อมด้วยมารยาท

ดี

 โคจรสมบัติ ถึงพร้อมด้วยที่เที่ยว 

คือไปในที่สมควรจะไป

 อาชีวสมบตั ิถึงพร้อมด้วยอาชพี คอื

หาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ

 ทฏิฐสิมบติั ถึงพร้อมด้วยความเห็น 

คือมีความเห็นชอบตามคลองธรรม 

ท�าให้ ประพฤติชอบธรรม นี้แลคือ 

สมบัติผู้ดี หมายถึงสมบัติคนดี เป็น 

สีลสิกขา นับเป็นปฐมศึกษา คนที่ 

มีสมบัติผู้ดีหรือสมบัติคนดีประจ�าตัว 

เป็นคนสุภาพไม่หยาบคายเพราะมีศีล

มวิีนยั ท�าอะไรมคีวามเป็นระเบยีบและ

สะอาดไม่สกปรก ย่อมเป็นผู้ที่มี สิริ 

หรือ ศรี คือ ม่ิงขวัญ ประจ�าตน 

วินัย
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เป็นของจ�าเพาะตนของผู ้ท�าความดี 

ทุก ๆ คนแล (ท.ห. ๑๗๖-๑๗๙) ดู  

พทุธศาสนา, ระเบียบ, วิสทุธ ิ๗ ด้วย

ประดับอยู่กับตน เป็นเครื่องดึงดูด 

ให้เกดิความดแีละความสขุความเจริญ  

อันสิรินี้ใคร ๆ จะขอหรือจะลักไปหา

ได้ไม่ ดังเรื่องเล่าว่า

 ในกรุงสาวตัถสีมัยพทุธกาล เศรษฐี

ใจบญุผูห้นึง่ชือ่อนาถบณิฑกิะ เคยตก 

ยากแล้วกลับม่ังมีขึน้อีก มีพราหมณ์ผู้

รูล้กัษณะสริคินหนึง่ จงึคดิจะไปขโมย

สิริของเศรษฐีนั้น ได้ไปยังเรือนของ

เศรษฐี พิจารณาดูว่าสิริอยู่ที่ไหน ก็

ทราบว่าอยู่ที่หงอนของไก่ขาวเหมือน

อย่างสงัข์ขดัในกรงทอง จงึกล่าวขอไก่

ขาวนั้น ด้วยอ้างเรื่องลวงว่า ตนเป็น

อาจารย์บอกมนต์แก่ศิษย์เป็นอันมาก 

แต่ร�าคาญไก่ที่มีอยู ่ตัวหนึ่งซึ่งขันไม่ 

เป็นเวลา แต่ว่าไก่ตัวนี้ได้ทราบว่าขัน

เป็นเวลาจงึมาขอ เศรษฐกีใ็ห้ ในขณะ

ทีเ่ศรษฐกีล่าวให้นัน้ สริกิอ็อกจากหงอน

ไก่ไปอยู่ท่ีแก้วมณีท่ีวางไว้เหนือศีรษะ 

พราหมณ์ขอแก้วมณ ีเม่ือเศรษฐกีล่าว

ให้ สิริก็ออกไปอยู่ที่ไม้อารักษ์ที่วางไว้

เหนือศีรษะ พราหมณ์กล่าวขออีก  

เมื่อเศรษฐีออกปากให้สิริก็ออกไปอยู่ 

บนศีรษะของอัครภรรยาของเศรษฐี 

พราหมณ์ไม่อาจจะขอต่อไป จึงบอก

ความจรงิแก่เศรษฐ ีและกล่าวว่า “ไม่อาจ

จะขโมยสริขิองท่านไปได้ ของของท่าน

จงเป็นของท่านเท่าน้ัน” เรือ่งนีแ้สดงว่า 

ความดีและสิริซึ่งเกิดจากความดีย่อม

วินัยธร

วินัยธร ดู ศากยราชกุมาร ๖

วนิยัปาติโมกข์ ด ูนพิพาน, โอวาทปาติโมกข์

วินัยปิฎก ดู คัมภีร์, ปาริสุทธิอุโบสถ,  

  พุทธศาสนา

วินิพโภครูป ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

วิบัติ ๔ ดู กรรมสมาทาน

วิบาก ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

วบิากขนัธ์ ด ูขนัธ์ ๕, สมัผสั ๖, อายตนะ

วิบากธาตุ ดู สัมผัส ๖

วิบากอายตนะ ดู สัมผัส ๖, อายตนะ

วิปจิตัญญู ดู บุคคล ๔

วิปริณามะ ดู สังขาร

วิปริณามทุกขะ ดู สังขตลักษณะ

วิปริณามธรรม ดู ปัญจวัคคีย์

วิปัสสนากรรมฐาน ในเรื่องของวิปัสสนา

กรรมฐานนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอน

ให้ยกจิตขึ้นสู่ อารมณ์ของวิปัสสนา 

คือปัญญาที่เห็นแจ้ง ให้ก�าหนดค้นหา

สิ่งที่เป็นตัวอารมณ์ของวิปัสสนาก่อน 

คือก�าหนดลงไปในสมถะหรือสมาธิ

พร้อมทัง้องค์อาการของสมถะหรอืสมาธิ

นี้แหละ ว่านี่เป็นรูป นี่เป็นเวทนา  

นี่เป็นสัญญา นี่เป็นสังขาร นี่เป็น 

วิญญาณ เรียกว่าจัดกระบวนการใหม่ 

กข็องเก่านัน้แหละ แต่ว่ามาก�าหนดลง

ไปให้เป็นขันธ์ ๕ มีรูปเป็นต้น เพราะ
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 เวทนาขันธ์ สุข ทุกข์ เป็นกลาง ๆ 

ไม่ทกุข์ไม่สุข นีก้เ็ป็นเวทนาขนัธ์ กอง

เวทนา ในขณะที่ปฏิบัติในสมถะหรือ

สมาธินั้น ทีแรกกายเวทนามาก่อน  

ปวดเมือ่ยทีน่ีท่ีน่ัน่ จติใจเองกเ็ป็นทกุข์

ไม่สงบ อยากเลิก แต่ว่าเมื่อได้สมาธิ

ขึ้น ทุกข์ก็จะหายไปเป็นปีติ เป็นสุข

สบาย พอสบายขึ้นแล้วก็ไม่อยากจะ

เลิกท�าสมาธิ ชักจะติด คราวนี้เมื่อ

สมาธิดียิ่งขึ้น สุขก็จะหายไปอีก เป็น

อเุบกขา คือเป็นกลาง ๆ เข้าไปเพ่งเฉย

อยู ่ไม่ปรากฏความสขุ กใ็ห้ก�าหนดว่า

นี่เป็นเวทนาขันธ์ กองเวทนา

 สญัญาขนัธ์ คราวนีค้วามจ�าได้หมาย

รู้ต่าง ๆ ในขณะที่ท�าสมาธิท�าสมถะ

ใหม่ ๆ นั้น จ�าก็ไม่ค่อยดี เพราะต้อง 

การจะก�าหนดอยู่ในลมหายใจ กม็กัจะ

เผลอ พอเผลอจิตก็ออกไปคิดเรื่อง 

โน้นเรื่องนี้ คร้ันนึกขึ้นมาได้ก็น�าจิต 

เข้ามาตั้งไว้ใหม่ แต่ว่าเม่ือสมาธิดีขึ้น

แล้ว ความจ�าความก�าหนดนีค่้อยดขีึน้ 

ไม่ค่อยลืม จนถึงแม่น ก�าหนดแน ่

ไม่ซัดส่าย ก็ก�าหนดไปว่า นี้เป็น  

สัญญาขันธ์ กองสัญญา

 สงัขารขนัธ์ คราวน้ีความปรงุคดิหรอื

คิดปรุงในขณะที่ก�าลังท�าสมาธินั้นก็

ต้องการให้ปรงุสมาธิ คือสร้างสมาธขิึน้ 

แต่มักจะไม่ค่อยเข้าใจ จิตใจจะคอย

ออกไปปรุงนัน้ปรงุนีอ้ะไรอยูเ่สมอ แต่

ครั้นเมื่อสมาธิดีข้ึนแล้ว จิตจะมาจับ

ว่าสิง่ทัง้ ๕ นีก้ม็อียูพ่ร้อมแล้วในสมถะ

หรือสมาธิ พร้อมทั้งอาการพร้อมท้ัง

องค์ของสมถะและสมาธ ิและสิง่ท่ีมีอยู่

พร้อมน้ีกเ็ป็นรูป เป็นเวทนา เป็นสญัญา 

เป็นสังขาร เป็นวิญญานั้นเอง

 รปูขนัธ์ รปูนัน้กค็อืรปูกายอนันี ้อนั

ประกอบขึ้นด้วย ดิน น�้า ไฟ ลม นี้

อนัเป็นส่วนวตัถ ุในสมาธหิรอืในสมถะ

กม็รีปูน้ีเหมอืนกนั และยงัมรีปูทีล่ะเอยีด

อีกอย่างหน่ึงอาศัยอยู่ รูปดังกล่าวมา

ข้างต้นเรียกว่า มหาภูตรูป รูปใหญ่

หมายถึง ธาตุดิน น�้า ไฟ ลม ส่วน 

รปูละเอยีด ทีอ่าศยัเรียกว่า อุปาทายรปู 

รูปอาศยัเป็นต้นว่า ประสาทท้ัง ๕ คอื

จกัขปุระสาท โสตประสาท ฆานประสาท 

ชิวหาประสาท กายประสาท ในขณะ

ปฏบิตัสิมาธหิรอืสมถะกต้็องใช้อปุาทาย

รูปนี้นั่นแหละ เช่นว่าท�าอานาปานสติ 

ก็ต้องใช้กายประสาท ประสาทกาย  

รบัโผฏฐพัพะ คอืลมทีม่ากระทบ ดงัที่

เมื่อก�าหนดลมหายใจที่ปลายจมูก  

ปลายจมูกนัน้เป็นกายประสาท ลมทีม่า

กระทบโผฏฐัพพะ จิตก็ก�าหนดอยู่ที่

กายประสาทและโผฏฐพัพะนี ้นี่ก็้เป็น

อปุาทายรูป เพราะฉะน้ัน ตัวลมหายใจ

กบัตวักายทีล่มทีม่ากระทบนัน้กเ็ป็นรปู 

นี่เป็นรูปขันธ์ กองรูป

วิปัสสนากรรมฐาน
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ปรงุสมาธแิน่วแน่ขึน้ คอืว่าสร้างสมาธิ

ไม่ไปสร้างสิง่อืน่ แล้วกจ็ะสร้างอยูเ่รือ่ง

เดยีวมากขึน้ ดงันีก้ใ็ห้ก�าหนดลงไปว่า 

นี่เป็นสังขารขันธ์ กองสังขาร สมาธิดี

ก็คือว่า สังขารขันธ์ของตนก�าลังสร้าง

สมาธิดี ปรุงสมาธิขึ้นดีแล้ว

 วิญญาณขันธ์ คราวนี้ ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย ใจ นี่ก็เหมือนกันในขณะที่

ก�าลังท�าสมาธิใหม่ ๆ นั้น ลืมตาขึ้นก็

อาจจะเห็นนั่นเห็นนี่ หลับตาเสียก็ปิด

ไปได้ทางหน่ึง แต่หูก็ยังได้ยิน ได้ยิน

เรื่องนั้นเรื่องนี้ กลิ่นอะไรมาก็ได้กลิ่น 

รสนั้นเมื่อไม่ได้ไปดื่มไปกินอะไรก็ไม่

ปรากฏ กายน้ันก็ยังรบัร้อนรบัเยน็ ยิง่

ใจแล้วกย็ิง่ฟุง้ โผล่ไปคดิเร่ืองนัน้เรือ่งนี ้

น่ีเป็นวิญญาณทั้งน้ัน คือว่ารู้ทางตา  

รูท้างห ูรูท้างจมกู รูท้างลิน้ รูท้างกาย 

รูท้างใจ วุน่วายอยูต่ลอดเวลา ต้องการ

จะให้รู้ทางสมาธิอย่างเดียว ก็ไม่ค่อย

จะยอม คอืว่าอย่างจะท�าอานาปานสติ

ดังที่ได้กล่าวแล้ว ก็ก�าหนดอยู่ที่กาย

และลมท่ีมาต้องกาย ปลายจมูกน้ัน 

ก็คือกาย ลมก็คือโผฏฐัพพะ ก�าหนด

ในอายตนะคูท่ี ่๕ กายและโผฏฐพัพะ 

ก็ต้องการให้ตัววิญญาณนี้รู้อยู่ท่ีกาย

และโผฏฐัพพะเท่านัน้ แต่ว่ากไ็ม่ส�าเรจ็ 

ก็ยังออกไปรู้ทางตา ทางหู ทางจมูก 

ทางลิ้น ทางใจเองบ่อย ๆ นี่ก็เป็น 

วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณทั้งนั้น  

จนเม่ือได้สมาธิแน่วแน่แล้ว วิญญาณ

ก็จะลดลง ๆ วิญญาณทางตาก็สงบ 

วิญญาณทางหูก็จะสงบ วิญญาณทาง

ลิ้นก็สงบ วิญญาณทางจมูกก็สงบ ยัง

เหลือแต่วิญญาณทางกายและโผฏฐพัพะ 

คือลมที่มากระทบกาย และวิญญาณ

ทางใจที่จับอยู่ในเรื่องเดียวกันนั้น นี่

ดั งนี้ก็ เป ็นเรื่องของวิญญาณขันธ ์  

กองวิญญาณทั้งนั้น 

 เพราะฉะนั้น เม่ือท�าวิปัสสนานั้น  

กใ็ห้ก�าหนดลงไปว่านีเ่ป็นรปูขนัธ์ กอง

รูป นี่เป็นเวทนาขันธ์ กองเวทนา นี่

เป็นสัญญาขันธ์ กองสัญญา นี่เป็น

สงัขารขันธ์ กองสงัขาร นีเ่ป็นวญิญาณ

ขันธ์ กองวิญญาณ

 ทั้งหมดนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน  

ตามนัยอนัตตลักขณสูตร (น.จ. ๑๗๙-

๑๘๑) ด ูจติตภาวนา, วปัิสสนปูกเิลส, 

อายตนะ ด้วย.

วิปัสสนาญาณ

วิปัสสนาญาณ ดู ญาณ ๑๖, วิสุทธิ ๗ 

วิปัสสนาญาณ ๙ ดู วิสุทธิ ๗

วปัิสสนาญาณในภมูขิองปถุชุน ด ูวสิทุธ ิ๗

วิปัสสนาธุระ ดู ศากยราชกุมาร ๖

วิปัสสนาปัญญา อันสมาธินั้นคือความที่ตั้ง
จติไว้ในกรรมฐาน คอือารมณ์ของสมาธิ

ข้อใดข้อหนึ่งเพื่อให้จิตเป็นเอกัคคตา  

ทีแ่ปลตามศพัท์ว่า มอีคัคะ คอืยอดเป็น

อนัเดียว ท่ีแปลกนัโดยความหมายท่ัวไป

ว่า มีอารมณ์เป็นอันเดียว เพราะค�า
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ว่ายอดเป็นอันเดยีว หรอืว่ามียอดเดยีว

ก็หมายถึงมีอารมณ์เดียวน้ันเอง เม่ือ

จิตมยีอดเพยีงยอดเดยีว คอืมอีารมณ์

เดียวดังนี้ ก็ชื่อว่าได้สมาธิ 

 ในการปฏบัิตเิพ่ือให้ได้สมาธนิี ้กม็ุง่

ปฏิบัติเพียงเพื่อให้จิตสงบจากอารมณ์

ฟุ้งซ่านต่าง ๆ รวมใจเข้ามาได้ แม้ว่า

ไม่นานและไม่แนบแน่น แต่ก็มุ่งให้ใจ

สงบได้ไม่ฟุ้งซ่าน ดังนี้ ก็ชื่อว่าเป็น

สมาธิที่เป็นขณิกสมาธิ สมาธิชั่วขณะ

หรือชั่วครู ่ บริกรรมสมาธิ สมาธ ิ

ในบริกรรมคือในการเริ่มปฏิบัติ หรือ

อปุจารสมาธ ิสมาธทิีส่งบมากเข้า แต่

ไม่ถึงแนบแน่น และตั้งอยู่ได้นาน ท่ี

มกัจะแปลกนัว่า สมาธเิฉยีด ๆ คือว่า

เฉียดที่จะเป็นอัปปนา แนบแน่น 

 ถ้าต้องการสมาธิเพียงเพื่อเป็นบาท

ของวปัิสสนา คือการอบรมพจิารณาให้

ได้ปัญญารูแ้จ้งเหน็จรงิต่อไปกใ็ช้ได้ คอื

น้อมจติทีส่งบแม้ดังกล่าวนีไ้ปพจิารณา

สภาวธรรมโดยสามัญลักษณะ ก็เป็น

ทาง วิปัสสนาปัญญา หรือว่ายังไม่

ต้องการที่จะไปพิจารณาทางปัญญา 

ต้องการท่ีจะท�าสมาธใิห้แนบแน่นยิง่ขึน้

ไปก็ท�าได้ โดยก�าหนดท�าจิตให้ต้ังอยู่

ในอารมณ์ของสมาธิให้มียอดเป็นอัน

เดยีวคอืมอีารมณ์เป็นอนัเดยีวขัน้ต่อไป 

เพือ่ได้อปัปนาสมาธ ิสมาธทิีแ่นบแน่น

จนถงึเข้าขัน้ปฐมฌาน คอื ความเพ่งที่ 

๑ เป็นต้น ดังนี้ก็ท�าได้ 

 แต่แม้ว่าจะได้ถึงอัปปนาสมาธิ เข้า

ขั้นฌาน ถ้าเพียงสมาธิอย่างเดียวก็ไม่

ท�าให้ได้ปัญญา และถ้าไปติดในสมาธิ 

เช่น ติดในฌาน ติดในอัปปนาสมาธิ 

สมาธินี้ก็จะกลายเป็นสมุทัย คือเป็น

ตัณหา เป็นอุปาทาน ไม่เป็นมรรคคือ

ทางปฏบิตัใิห้ถึงความดบัทกุข์ และแม้ว่า

จะได้อัปปนาสมาธิได้ฌาน และเจริญ

อิทธิบาทเพื่อให้เกิดอ�านาจจิตต่าง ๆ 

ดงัท่ีเรยีกว่าเป็นอิทธ ิคือเป็นฤทธิต่์าง ๆ 

เป็นหูทิพย์ เป็นตาทิพย์เป็นต้น แต่ว่า

ถ้าไปติดในอิทธิหรือฤทธิ์ต่าง ๆ ดัง

กล่าวนี ้กจ็ะกลายเป็นสมทุยั เป็นตณัหา 

เป็นอุปาทานไปอีกเช่นเดียวกัน ไม่น�า

ไปสูค่วามสิน้ทกุข์โดยชอบ เพราะสมาธิ

ดงักล่าวนีก้จ็ะไม่เป็นมรรคอนัเป็นทาง

ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

 ฉะนั้น แม้ได้สมาธิอย่างสูงเป็น 

อปัปนา หรอืเป็นณานชัน้ใดกต็าม เม่ือ

จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์ 

เป็นวิมุตติ เป็นมรรค เป็นผลต่อไป  

กจ็�าต้องน้อมจติทีเ่ป็นสมาธ ิคอืทีส่งบ

ตั้งมั่นนี้มาพิจารณาสภาวธรรมโดย

สามัญลักษณะ ดังท่ีได้แสดงแล้วว่า  

ใช้สมาธิก�าหนดให้เห็นเทวทูตให้มา 

เป็นหูทิพย์ตาทิพย์เห็นเทวทูตดังที ่

พระพุทธเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นเมื่อ

วิปัสสนาปัญญา
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อารมณ์ของสมาธ ิดงันีเ้รยีกว่า อารมัมณ-ู

ปนิชฌาน จิตต้องเพ่งพินิจในอารมณ์

ของสมาธิจึงจะได้เอกัคคตาของจิตท่ี

เป็นตัวสมาธิ

 อีกอย่างหนึ่ง เพ่งลักษณะก็คือเพ่ง

ไตรลักษณ์นัน้เอง การเพ่งลักษณะดงันี้

เรยีกว่า ลกัขณปูณชิฌาน ความเข้าไป

เพ่งลักษณะคือเพ่งไตรลักษณ์ เพราะ

ฉะนั้น แม้การหัดท�าสมาธิจะได้สมาธิ

เป็นขณกิ หรอือปุจารหรอืถงึแม้อปัปนา

ก็ตาม เมื่อได้สมาธิแล้วก็เป็นการหัด

จติให้สามารถเพ่งได้พินจิได้เป็นอย่างด ี

มีพละคือพลัง ก�าลังในการเพ่งพินิจ  

ยิ่งได้อัปปนาสมาธิก็ยิ่งได้พลังในการ

เพ่งพนิิจได้มาก เพราะฉะนัน้ กใ็ช้พลงั

ของสมาธิ คือความเพ่งพินิจนี้มาเพ่ง

ลักษณะคือไตรลักษณ์ และเมื่อเป็น 

ดังนี้ ไตรลักษณ์ก็ปรากฏได้ง่าย และ

เห็นอนิจจตา ความไม่เที่ยง ทุกขตา 

ความเป็นทุกข์ อนัตตตา ความเป็น

อนตัตาของสภาวธรรมทัง้หลายได้โดย

ง่าย เม่ือได้สมาธใินชัน้ใดชัน้หนึง่กต็าม 

อนัจดัเข้าเป็นอารมัมณูปนชิฌาน กใ็ห้

มาหัดเพ่งพินิจสภาวธรรมโดยสามัญ

ลักษณะ คือเพ่งไตรลักษณ์นี้แหละท่ี

สภาวธรรมทั้งหลาย เมื่อเป็นดังนี้แล้ว

ก็จะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงท่ีเป็นตัว

วิปัสสนา

เป็นพระโพธสิตัว์ ทีว่่าเทวดามานริมติ

คนแก่ คนเจบ็ คนตาย และสมณะให้

ทรงเห็นนั้น และเม่ือจะแสดงธรรม

ปฏิบัติ อันเทวดานั้นเป็นกายทิพย์  

การที่จะเห็นกายทิพย์ ก็ต้องเห็นด้วย

ตาทิพย์หูทิพย์ เพราะฉะนั้น การที่จะ

เห็นเทวทูต ก็จะต้องเห็นด้วยตาทิพย์ 

ฟังหรือได้ยินด้วยหูทิพย์ เพราะว่า 

เทวทูตนั้นก็เป็นกายทิพย์เหมือนกัน 

 แต่ว่าส�าหรับทางปัญญานี้ เทวทูต

คือคนแก่ คนเจ็บ คนตาย สมณะ

เป็นต้น ซึ่งเป็นสัจจะคือความจริงของ

ชวีติ ของสงัขาร ของธรรมปฏิบตั ิเป็น

วสิยัของปัญญา เพราะฉะนัน้ ตาทพิย์

หูทิพย์ทางปัญญานี้จึงเกิดจากปัญญา 

และปัญญานี้ก็เกิดอยู่ที่จิต ปัญญา 

จึงเป็นตาของจิตหรือว่าตาใจ หูใจ  

ตาใจหูใจที่เป็นตัวปัญญานี้ก็เห็นได้ 

ได้ยนิได้ เป็นหทูพิย์ตาทพิย์ แต่ว่าเหน็

สิ่งที่เป็นวิสัยของปัญญาเช่นเทวทูต 

ดังกล่าวนี้ และก็เป็นวิสัยของทุก ๆ 

คนผู้ปฏิบัติธรรมจะอบรมให้เห็นได้ 

ให้ได้ยินได้ โดยท่ีหม่ันพินิจพิจารณา  

ซึ่งความพินิจนั้นก็คือความเพ่ง

 ความเพ่งนั้นตามศัพท์ก็คือ ฌาน 

และฌานทีเ่ข้าใจกนัเป็นฌานทางสมาธิ 

แต่อันที่จริงฌานทางปัญญาก็มี ฌาน

ทางสมาธน้ัินเรยีกว่า อารมัมณปูนิชฌาน 

ความเข้าไปเพ่งอารมณ์คือความเพ่ง

วิปัสสนาญาณ



ว

1283

 และนอกจากนีข้นัธ์ ๕ หรอืนามรปู

หรือกายและใจอันนี้ก็ยังต้องเป็นไป 

ตามคตธิรรมดา คอืความเกดิขึน้ ต้ังอยู่ 

และดับไป ซึ่งเป็นธรรมดาของสังขาร

ทัง้หลายอกีส่วนหนึง่ด้วย ดงัทีพ่ระพทุธ-

ภาษติตรสัไว้ถึงสังขาร คอืส่ิงผสมปรงุ

แต่งทัง้หลาย ย่อมประกอบด้วยสงัขต-

ลกัษณะ คือลกัษณะทีเ่ป็นของส่ิงผสม

ปรุงแต่งทั้งหลาย อันได้แก่ ความเกิด

ขึน้ปรากฏหนึง่ ความเสือ่มส้ินไปปรากฏ

หนึ่ง เมื่อยังตั้งอยู ่ความแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นปรากฏอีก

หนึ่ง ทั้ง ๓ นี้เป็นสังขตลักษณะ  

ลักษณะของสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งปวง 

ขนัธ์ ๕ หรอืนามรปูหรอืกายใจอนันีก้็

ต้องเป็นไปตามสังขตลักษณะเหล่านี้

ด้วย เพราะว่าเป็นสังขารคอืเป็นส่ิงผสม

ปรุงแต่ง เพราะฉะนั้น สภาวธรรม  

คือขันธ์ ๕ หรือนามรูปหรือกายใจ 

อันนี้ชื่อว่าสภาวธรรม ธรรมที่เป็นไป

ตามภาวะของตนก็ต้องเป็นไปตาม 

สังขตลักษณะทั้ง ๓ นี่ด้วย เพราะว่า

สังขตลักษณะทั้ง ๓ นี้เป็นภาวะ คือ

เป็นความเป็นซึง่เป็นไปเองตามธรรมดา 

ของสังขาร คือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งปวง 

 เพราะฉะนั้น ทุก ๆ อย่างที่เป็นไป

ตามเหตุป ัจจัยของตนและเป ็นไป 

ตามธรรมดาท่ีเป็นสังขตลักษณะดังนี้ 

เรียกว่า สภาวธรรมทั้งนั้น

 อัน วิปัสสนาปัญญา ปัญญาคือ

วปัิสสนา รูแ้จ้งเหน็จรงิหรอืว่าเหน็แจ้ง

รู้จริง ดังท่ีได้กล่าวแล้วว่า ก็คือเห็น

ไตรลักษณ์ท่ีสภาวธรรม หรือว่าเห็น

สภาวธรรมโดยไตรลักษณ์ 

 อันสภาวธรรมนี้ก็แปลว่าธรรมโดย

สภาพ อันหมายถึงทุก ๆ สิ่งทุก ๆ 

อย่างทีเ่ป็นไปตามภาวะของตน คือเป็น

ไปตามเหตุปัจจัยของตน เมื่อมีเหตุ

ปัจจัยอย่างใดก็บังเกิดผลขึ้นอย่างนั้น

ตามควรแก่เหตปัุจจยันัน้ เมือ่เหตปัุจจยั

เป็นไปอยูส่นับสนุนอยู่กเ็ป็นไปอยู ่เม่ือ

สิน้เหตปัุจจยั สิง่นัน้ ๆ กด็บั ดัง่นีเ้รยีก

ว่าสภาวธรรม ธรรมท่ีเป็นไปตามภาวะ

คือเหตุปัจจัยของตนเอง ก็ได้แก่ นาม

รูปหรือขันธ์ ๕ หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่า 

กายใจอนันี ้เหล่านีเ้ป็นสภาวธรรม คอื

เป็นสิ่งที่เป็นไปตามภาวะของตน 

 ขนัธ์ ๕ หรอืนามรูปหรอืกายและใจ

อันนี้เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเม่ือแสดง

ตามหลักพระพุทธศาสนาโดยย่อก็คือ 

อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรมเป็น

เหตปัุจจยัให้ก่อเกดินามรปูหรือขนัธ์ ๕ 

หรอืกายใจอันนีข้ึน้ และเม่ือก่อเกิดขึน้

มาแล้ว ขันธ์ ๕ หรือนามรูปหรือกาย

ใจอันน้ีก็เป็นไปอยู่ด�าเนินไปอยู่ตลอด

เวลาท่ีเหตปัุจจยันัน้ ๆ อุปการะอุปถมัภ์ 

เมื่อสิ้นเหตุปัจจัยนั้น ๆ ขันธ์ ๕ หรือ

นามรูปหรือกายและใจอันนี้ก็ดับ 

วิปัสสนาญาณ
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 คราวนี ้ในการก�าหนดปฏิบัตอิบรม

วปัิสสนาปัญญา ปัญญาทีเ่หน็แจ้งรูจ้รงิ 

ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า ก็คือเพ่งพินิจ 

สภาวธรรมโดยไตรลักษณ์ หรอืว่าเพ่ง

พินิจไตรลักษณ์ที่สภาวธรรม เพื่อให้

เห็นแจ้งรู้จริง เห็นแจ้งรู้จริงในอะไร  

ย�้าอีกทีหนึ่งก็คือว่า เห็นแจ้งรู้จริงใน 

ที่ ต้ังของไตรลักษณ์ก่อน ที่ตั้งของ

ไตรลักษณ์นั้นก็ได้แก่สภาวธรรม ให้

รู้จักขันธ์ ๕  ให้รู้จักนามรูป ให้รู้จัก

กายและใจอนันี ้เพ่งพนิจิดทูีส่ภาวธรรม

คอืทีข่นัธ์ ๕ ว่านีเ่ป็นรปู รปูเป็นอย่างนี ้

นีเ่ป็นเวทนา เวทนาเป็นอย่างนี ้นีเ่ป็น

สญัญา สญัญาเป็นอย่างน้ี นีเ่ป็นสงัขาร 

สังขารเป็นอย่างนี้ นี่เป็นวิญญาณ  

วญิญาณเป็นอย่างนี ้เมือ่ได้เพ่งพนิจิให้

รู้จักขันธ์ ๕ แต่ละอย่างดังกล่าวมานี้ 

กเ็รียกว่าได้พบภมูขิองวปัิสสนา เพราะ

ว่าขันธ์ ๕ นี้เองเป็นตัววิปัสสนาภูม ิ

ภมูขิองวปัิสสนา จะได้วปัิสสนาปัญญา

นั้น จะต้องพบภูมิของวิปัสสนาคือ

วปัิสสนาภมูก่ิอน ถ้าไม่พบวปัิสสนาภมูิ

แล้ว ก็จะไม่อาจได้วิปัสสนาปัญญา 

 เพราะฉะนั้น ผู้ต้องการอบรมทาง

วิปัสสนาปัญญา จะต้องใช้สมาธิเพ่ง

พินิจให้รู ้จักขันธ์ ๕ ดังกล่าว เป็น

วปัิสสนาภมิู และเม่ือเหน็วปัิสสนาภูมิ

แล้ว คือพบวิปัสสนาภูมิแล้ว ก็คือพบ

ขันธ์ ๕ พบรูป พบเวทนา พบสัญญา 

พบสังขาร พบวิญญาณ

 ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า สภาวธรรมคือ

ขนัธ์ ๕ ชือ่ว่าสภาวธรรมเพราะเป็นไป

ตามภาวะของตน และการเป็นไปตาม

ภาวะของตนนั้นก็คือเป็นไปตามเหตุ

ปัจจยัของตนเองอย่างหนึง่ ตามธรรมดา

หรอืคตธิรรมดาของตนเองอกีอย่างหนึง่ 

แต่ว ่าในขั้นนี้ต ้องการธรรมดาหรือ 

คติธรรมดาก่อน และธรรมดาหรือ

คติธรรมดาที่สภาวธรรมทั้งหลายจะ

ต้องเป็นไปนั้นก็คือ สังขตลักษณะ 

ดังกล่าว ๓ ข้อข้างต้น ความเกิดขึ้น

ปรากฏหนึ่ง ความเสื่อมสิ้นไปปรากฏ

หนึ่ง เมื่อยังตั้งอยู ่ความแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงเป็นอีกอย่างหนึ่งปรากฏ

หนึ่ง มีลักษณะทั้ง ๓ อย่างนี้ปรากฏ 

 เพราะฉะนั้น ต้องก�าหนดค�าว่า 

ปรากฏ เพราะเหตุว่าบรรดาสังขาร 

สิง่ผสมปรุงแต่งทัง้หลาย ในทีน่ีย้กเอา

ขันธ์ ๕ ขึ้นมาเป็นประธาน มีความ

เกิดขึ้นปรากฏ มีความเส่ือมส้ินไป

ปรากฏ เม่ือยังตัง้อยู่ มีความแปรปรวน

เปลีย่นแปลงเป็นอย่างอืน่ปรากฏ เพราะ

เป็นสิ่งที่ปรากฏนี้เองจึงอาจเพ่งพินิจ

เห็นได้ ถ้าไม่ปรากฏก็เห็นไม่ได้ อันนี้

แหละเป็นสิ่งส�าคัญ 

 เพราะฉะนั้น จึงได้กล่าวว่าบรรดา

สภาวธรรมทัง้หลายเหล่านีป่้าวประกาศ

ตัวเองอยู่ แสดงตัวเองอยู่ทุกขณะว่า 

เราหรอืข้าพเจ้าไม่เทีย่ง เราหรอืข้าพเจ้า

วิปัสสนาญาณ
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เป็นทุกข์ เราหรือข้าพเจ้าเป็นอนัตตา 

เป็นสิ่งที่ปรากฏในเมื่อจิตเป็นสมาธิ 

และเพ่งพินิจให้รู้จักวิปัสสนาภูมิเสีย

ก่อนแล้ว ลักษณะต่าง ๆ เหล่าน้ี 

ซึ่งรวมเข้าเป็นไตรลักษณ์ก็จะปรากฏ

เอง ปรากฏง่าย ปรากฏไม่ยาก จะมอง

เห็นจะได้ยินเป็นหูทิพย์ตาทิพย์ใน 

เทวทูต ดังนี้แหละจึงจะเป็นวิปัสสนา

ขึ้นมา เป็นความรู้แจ้งเห็นจริงข้ึนมา  

หูทพิย์ตาทพิย์ทีก่ล่าวมานีเ้ป็นประโยชน์

มาก น�าให้สิ้นทุกข์ได้ ขัดเกลากิเลส

ได้ ดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงได้

 ปัญญาในธรรมน้ันก็มุ่งธรรมท่ีเป็น

ธรรมฐติ ิธรรมนิยาม คือ ธรรมทีต่ัง้อยู่ 

ธรรมที่มีนิยามคือความก�าหนดแน่  

อันธรรมที่ต้ังอยู่ที่มีความก�าหนดแน่นี้

เป็นอกาลิโก ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา 

เป็นสัจจะคือความจริงที่ตั้งอยู่ด�ารงอยู่

และมีความก�าหนดแน่อยู่ทุกกาลสมัย 

พระพุทธเจ้าจะทรงอุบตัขิึน้หรอืไม่ทรง

อุบัติข้ึนในโลก ธรรมท่ีเป็นธรรมฐิติ 

ธรรมนิยามนี้ก็คงต้ังอยู่ คงมีความ

ก�าหนดแน่อยู่ ไม่เปลี่ยนแปลง และ 

ก็ใช้อีกค�าหนึ่งว่า ธาตุ 

 ค�าว่า ธาตุ และค�าว่า ธรรม นี้ใน

ที่น้ีก็ใช้หมายความเป็นอันเดียวกัน  

ธาตุ ก็แปลว่าตั้งอยู่ ด�ารงอยู่ ค�าว่า 

ธรรม เองก็แปลว่าต้ังอยู่ ด�ารงอยู่  

แต่ว่าเพื่อกระชับความให้แน่นเข้าให้

เป็นท่ีเข้าใจ จึงได้เพิ่มค�าว่า ตั้งอยู่  

เข้ามาอีกค�าหนึ่งว่าธาตุน้ันต้ังอยู่เป็น

ธรรมฐิติ ความตั้งอยู่ของธรรม คือ

ธรรมตั้งอยู่ เป็นธรรมนิยาม ความ

ก�าหนดแน่ของธรรม คอืธรรมมีนยิาม

คือความก�าหนดแน่นอน ข้อนี้ได้ม ี

แสดงไว้ใน ธรรมนิยามสูตร ที่แปล

ความว่า “พระตถาคตพทุธเจ้า จะทรง

อบุตัขิึน้หรอืไม่ทรงอบุติัขึน้กต็าม ธาตุ

นั้นก็ตั้งอยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรม

นยิาม คือความต้ังอยูข่องธรรม ความ

ก�าหนดแน่ของธรรม ต้ังอยู่อย่างไร 

ก�าหนดแน่อย่างไร ก็คอื ต้ังอยูก่�าหนด

แน่นอนอยู่ว่า

 สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา 

สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง

 สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา 

สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์

 สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา 

ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา มิใช่อัตตา 

ตัวตน

 ดังนี้ พระตถาคตพุทธเจ้าได้ตรัสรู้

ธาตนุัน้ คือได้ตรสัรูธ้รรมฐิต ิธรรมนยิาม

ดงักล่าว แล้วกไ็ด้ทรงบอก ได้ทรงแสดง 

ทรงบัญญตั ิทรงก�าหนด ได้ทรงเปิดเผย 

ทรงจ�าแนก ได้ทรงกระท�าให้ตืน้ สัง่สอน

ให้บุคคลทั้งปวงได้ทราบ ว่าสังขาร 

ทัง้ปวงไม่เทีย่ง สงัขารทัง้ปวงเป็นทกุข์ 

ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา” เพราะฉะนัน้ 

วิปัสสนาปัญญา
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ข้อที่เป็นธรรมฐิติ ธรรมนิยาม นั้นจึง

เป็นธรรมท่ีตั้งอยู ่ ท่ีก�าหนดแน่อยู่  

เป็นอกาลิโก ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา 

เป็นสจัจะคือความจรงิท่ีตัง้อยู่ ก�าหนด

แน่นอนทุกกาลสมัย

 ข้อที่ว่า ธาตุนั้นตั้งอยู่เป็นธรรมฐิติ 

ความตั้งอยู่ของธรรมคือธรรมต้ังอยู่ 

นั้น ก็มีความหมายว่าตั้งอยู่ ด�ารงอยู่ 

โดยเป็นสจัจะคอืความจรงิท่ีตัง้อยู ่ด�ารง

อยู่ ไม่มีที่จะดับหาย เปลี่ยนแปลง  

คงตั้งอยู่ด�ารงอยู่อย่างนั้น ดังนี้ เป็น

ความหมายของค�าว่าธาตนุัน้ตัง้อยูเ่ป็น

ธรรมฐติ ิความต้ังอยูข่องธรรมคอืธรรม

ตั้งอยู่

 คราวน้ีถ้าหากว่าตั้งอยู่ด�ารงอยู่แต่

ไม่มีนิยามคือความก�าหนดแน่หรือว่า

เครื่องก�าหนดแน่อันท�าให้สามารถ

ก�าหนดรู้ได้หรือท�าให้นิยามได้ ก็จะ

ไม่มใีครสามารถจะรูไ้ด้จะเข้าใจได้ แต่

เพราะธรรมทีต่ัง้อยูน่ัน้มนิียามคอืความ

ก�าหนดหรอืเครือ่งก�าหนดท่ีท�าให้นิยาม

ได้ก�าหนดได้ จึงสามารถที่จะรู ้ได้ 

สามารถทีจ่ะเข้าใจได้ว่า สงัขารทัง้ปวง

ไม่เทีย่ง สงัขารทัง้ปวงเป็นทกุข์ ธรรม

ทั้งปวงเป็นอนัตตา ฉะน้ัน จึงมีค�าว่า 

ธรรมนิยาม คู ่เข้ามาอีกค�าหนึ่งกับ 

ค�าว่า ธรรมฐิติ ความตั้งอยู่ของธรรม 

คู ่กันว่าธาตุนั้นตั้งอยู ่เป็นธรรมฐิติ  

ธรรมนิยาม คือเป็นธรรมท่ีตั้งอยู่เป็น

ธรรมที่นิยามได้ ที่ก�าหนดแน่ลงไปได้ 

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสรู้ได้ 

และเมือ่ทรงตรสัรูแ้ล้วกท็รงแสดง สัง่สอน 

จ�าแนกธรรม กระท�าให้ตืน้ ให้เวไนยนกิร

คือหมู่แห่งชนท่ีพึงแนะน�าได้ รู้ตาม 

พระองค์ได้

 อันค�าว่า ไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็น

อนัตตานั้น เมื่อมุ่งถึงภาวะที่ไม่เที่ยง  

ภาวะที่เป็นทุกข์ ภาวะท่ีเป็นอนัตตา  

ก็เรียกว่า อนิจจตา ความไม่เที่ยง  

ทุกขตา ความเป็นทุกข์ อนัตตตา  

ความเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน 

นี้เป็นภาวะ และภาวะทั้ง ๓ นี้ย่อม 

มีนิยามคือเครื่องก�าหนดหรือความ

ก�าหนดแน่ลงไปส�าหรบัทีจ่ะให้รูไ้ด้โดย

ทางไหน คือจะนิยามได้โดยทางไหน 

จะก�าหนดแน่ได้โดยทางไหนว่า สังขาร

ทัง้ปวงไม่เทีย่ง สังขารทัง้ปวงเป็นทกุข์ 

ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ก็นิยามได้ 

ก�าหนดได้โดยลักษณะคอืเครือ่งก�าหนด 

เพราะฉะนัน้ เม่ือว่าโดยลักษณะกมี็ ๓ 

คืออนิจจลักษณะ หรืออนิจจลักขณะ 

ลักษณะคือเครื่องก�าหนดหมายว่าไม่

เที่ยง ทุกขลักษณะหรือทุกขลักขณะ 

เครือ่งก�าหนดหมายว่าเป็นทุกข์ อนตัต-

ลักษณะหรืออนัตตลักขณะ เครื่อง

ก�าหนดหมายว่าเป็นอนตัตา มิใช่ตวัตน 

ดังที่เรียกกันคุ้นหูว่าไตรลักษณ์ อัน 

แปลว่าลกัขณะ ๓ หรอืลกัษณะทัง้ ๓
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 ลกัษณะทัง้ ๓ นีเ้ป็นลักษณะทีท่ัว่ไป

แก่สงัขารท้ังปวง เพราะฉะนัน้ จึงเรยีก

อีกค�าหนึ่งว่าสามัญลักษณะ ลักษณะ

ที่เป็นสามัญคือทั่วไปแก่สังขารทั้งปวง 

ค�าว่าสังขารนั้นได้แก่สิ่งผสมปรุงแต่ง

ทัง้หลาย คือว่าทุก ๆ สิง่ ทุก ๆ อย่าง

ที่เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมา และย่อม

มีลักษณะทั่วไปอีกอย่างหนึ่งอันเรียก

ว่าสังขตลักษณะ คือลักษณะท่ีท่ัวไป

แห่งสงัขตะ คือสิง่ผสมปรงุแต่งทัง้ปวง 

ดังที่มีแสดงไว้ว่า อุปฺปาโท ปญฺญายติ 

ความเกิดขึ้นปรากฏ วโย ปญฺญายติ 

ความเสือ่มสิน้ไปปรากฏ ิตสสฺ อญญฺ-

ถตฺต� ปญฺญายติ เมื่อยังตั้งอยู่ ความ

แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน

ปรากฏ ดังนี้

 ตามทีย่กพระบาลมีาแสดงไว้นี ้กไ็ด้

ค�าเพ่ิมข้ึนมาอีกอย่างหนึ่งว่า สังขตะ 

ค�าว่าสงัขตะนี ้หมายถงึสิง่ผสมปรงุแต่ง 

จึงมีความหมายอย่างเดียวกับค�าว่า

สังขาร เรียกว่าสังขตะก็ได้ เรียกว่า

สงัขารกไ็ด้ กห็มายถงึสิง่ผสมปรงุแต่ง

เช่นเดยีวกนั บรรดาสงัขตะหรอืสงัขาร

ทั้งหลายย่อมมีลักษณะท่ีปรากฏ คือ 

เกิด เสื่อม กับเม่ือต้ังอยู่ก็แปรปรวน

เปลีย่นแปลง ยกตวัอย่างเช่น ร่างกาย

นี้ก็เป็นสังขาร หรือเป็นสังขตะอย่าง

หนึ่ง คือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งเพราะ

ประกอบขึน้ด้วยธาตท้ัุงหลาย ธาตดุนิ 

ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม เป็นรูปขันธ์ 

กองรูปอันนี้ และก็ประกอบด้วยนาม

ขันธ์ กองนามคือเวทนา ความรู้สึก

เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่

ทุกข์ไม่สุข สัญญา ความจ�าได้หมายรู้ 

สังขาร ความคดิปรงุหรอืความปรงุคดิ 

วญิญาณ ความรูส้กึเหน็หรอืความรู้สกึ

ได้ยินทางอายตนะทั้งหลาย เหล่านี้ก็

เป็นเวทนาขนัธ์ กองเวทนา สัญญาขนัธ์ 

กองสัญญา สังขารขันธ์ กองสังขาร 

วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ 

 ในที่นี้ก็พึงเข้าใจว่ามีค�าว่าสังขารซ�้า

เข้ามาอีกคือสังขารขันธ์ แต่ว่าสังขาร-

ขนัธ์ในทีน่ีห้มายถงึความปรงุแต่งทางใจ 

คือความปรุงคิดหรือความคิดปรุงเป็น

เรื่องเป็นราวต่าง ๆ เท่านั้น ดังนี้เป็น

สังขารขันธ์ 

 ทัง้หมดน้ี ก็เป็นสังขารหรอืเป็นสังขตะ

ซึ่งมีความเกิดขึ้นปรากฏเป็นเบื้องต้น 

คือมีความเกิดขึ้นปรากฏเป็นชาติ คือ

ความเกิด มีวัย คือความเสื่อมส้ินไป

ปรากฏ ดังที่ปรากฏเป็นปฐมวัย เป็น

มัชฌิมวัย เป็นปัจฉิมวัย จนถึงแตก

สลาย เป็นมรณะคือความตาย ก็นับ

เข้าใน วโย ปญฺญายติ มีวัย คือความ

เสือ่มสิน้ไปปรากฏและเมือ่ยงัตัง้อยูก่มี็

ความแปรปรวนเปลีย่นแปลงเป็นอย่าง

อื่นปรากฏ ดังเช่นขันธ์ ๕ นี้มีความ

แปรปรวนเปลีย่นแปลงเป็นล�าดบัตัง้แต่
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แปลงไปเป็นอย่างอืน่นัน้ มไิด้หลบซ่อน

หรอืซ่อนเร้น แต่ว่าปรากฏกค็อืว่าเปิด

เผย อย่างหยาบก็มองเห็นได้ด้วยตา 

อย่างละเอยีดกพิ็จารณารูไ้ด้ด้วยใจ เป็น

สิง่ทีป่รากฏ ไม่ใช่ว่าไม่ปรากฏ เป็นสิง่

ปรากฏอยู่ บอกตวัเองอยู่ เพราะฉะนัน้ 

จึงนิยามได้ก�าหนดได้ลงไปว่าไม่เท่ียง 

ดงันีแ้หละคอือนจิจตา ความไม่เทีย่งที่

ก�าหนดได้นิยามได้โดยอนิจจลักษณะ 

ลักษณะที่ไม่เที่ยง ก็คือลักษณะที่เกิด 

ท่ีเส่ือมส้ิน ท่ีแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป

นี้เองปรากฏอยู่

 คราวนี้ สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นก็เป็น

ทุกข์คือไม่สุข ไม่ตั้งอยู ่คงท่ี ต้อง 

แปรปรวน เปลีย่นแปลงไป อันเรยีกว่า 

เป็นวิปริณามธรรม เป็นสิ่งที่มีความ

แปรปรวนเปลีย่นแปลงไปเป็นธรรมดา 

ก็คือว่าลักษณะที่มีความเกิดปรากฏ  

มวียัคอืความเสือ่มสิน้ปรากฏ และเมือ่

ตั้งอยู่มีความแปรปรวน เปลี่ยนแปลง

ไปปรากฏนั้นเองเป็นตัวไม่เที่ยง และ

สิง่ใดไม่เทีย่งสิง่นัน้เป็นทกุข์ จงึเป็นตวั

ทกุข์ด้วย คือเป็นสิง่ทีไ่ม่เป็นสขุ ไม่ตัง้

อยู่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป

 อันค�าว่า สุข นั้นแปลว่าทนได้ง่าย 

แต่ค�าว่า ทุกข์ นั้นแปลว่าทนได้ยาก 

สิ่งใดที่ทนได้ง่ายเพราะมีความสบาย 

ไม่เดือดร้อน นั่นก็เป็นสุข แต่สิ่งใดที่

ทนได้ยาก ไม่สบาย สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ 

ชาตคิอืความเกดิจนถงึมรณะคือความ

ตาย ปรากฏเป็นชราคอืความแก่ช�ารดุ

ทรุดโทรม ดังนี้ก็เข้าในข้อว่า เม่ือยัง

ตั้งอยู่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง

เป็นอย่างอืน่ไปปรากฏ แม้ว่าจะจดัเป็น

วัย ๆ ดังกล่าวมาข้างต้น ในระหว่าง

วัยหนึ่ง ๆ ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยน 

แปลงไปปรากฏ ไม่มีหยุด เปล่ียนแปลง

ไปทกุขณะ ดงัน้ีเป็นสงัขตลักษณะ คือ

ลกัษณะทีท่ั่วไปแก่สงัขารท้ังปวง กเ็ป็น

สามัญลักษณะด้วยเหมือนกัน

 คราวนี้เมื่อมีลักษณะปรากฏดังนี้  

จงึสามารถท่ีจะก�าหนดพิจารณา นิยาม

ลงไปได้ ก�าหนดลงไปได้ว่าไม่เท่ียง ว่า

เป็นทุกข์ ว่าเป็นอนัตตา นิยามลงไป

ได้ว่าไม่เทีย่งอย่างไร กค็อืว่าเพราะเหตุ

ที่มีความเกิดขึ้นปรากฏ มีวัยคือความ

เสื่อมสิ้นไปปรากฏ และเมื่อยังตั้งอยู่ 

มคีวามแปรปรวนเปลีย่นแปลงเป็นอย่าง

อืน่ไปปรากฏ จงึนิยามก�าหนดลงไปได้

ว่า ไม่เที่ยง คือไม่ต้ังอยู่ไม่ด�ารงอยู่ 

ในทีเ่ดียว หากตัง้อยูด่�ารงอยู่ในทีเ่ดยีว 

จึงจะเรียกว่าเที่ยง แต่เพราะไม่ตั้งอยู่

ด�ารงอยูใ่นทีเ่ดยีว ต้องเกดิ ต้องเสือ่ม 

ต้องดบั ต้องแปรปรวน เปลีย่นแปลงไป 

จึงนยิามก�าหนดลงไปได้ว่าไม่เทีย่ง ไม่

เทีย่งอย่างน้ัน ไม่เท่ียงอย่างน้ี พจิารณา

ได้ ก�าหนดได้ เพราะว่าความเกดิความ

เสือ่มสิน้ไป และความแปรปรวนเปลีย่น 
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ไม่เที่ยง ว่าเป็นทุกข์ ว่าเป็นอนัตตา 

ดังนี้

 พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอนัตต- 

ลักขณสูตร ยกขันธ์ ๕ ขึ้นเป็นท่ีตั้ง 

เป็นวิปัสสนาภมู ิชีใ้ห้เห็นอนตัตาขึน้ก่อน 

แล้วกช็ีใ้ห้เหน็อนจิจะ ให้เหน็ทกุขะ และ

ให้เห็นอนัตตาชัดเจนขึ้นมา ถึงพระ- 

สูตรที่ ๓ คือ อาทิตตปริยายสูตร 

พระพทุธเจ้าได้ทรงยกเอาสิง่ท้ังปวง คือ

อายตนะภายในภายนอกเป็นต้นมาชี้

ว่าเป็นของร้อน ก็มุ่งแสดงทุกขสัจจะ 

สภาพทีจ่ริงคอืทกุข์ หรอืไตรลกัษณ์ใน

ข้อทุกขลักษณะให้เห็นชัดเจนขึ้นเป็น 

ท่ีตัง้ แล้วกน้็อมน�าให้เห็นอนจิจลกัษณะ  

อนัตตลักษณะไปด้วยกัน (ธ.อ. ๔๗-๕๕)

และที่ทนไม่ได้หรือว่าทนได้ยาก โดย

ความน้ันก็คือว่าทนอยู่ไม่ได้ คือต้อง

แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ก็เป็น

ทุกข์ เพราะฉะนั้น จึงนิยามลงไป 

ก�าหนดได้ว่าเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ได้

ยาก คือทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกขณะ

 เมื่อสิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งน้ันก็เป็น 

อนัตตา เพราะเหตุว่าบังคับให้เป็นไป

ตามปรารถนาไม่ได้ จะบงัคับให้เกดิแต่

ไม่ให้เสื่อมสิ้นก็บังคับไม่ได้ จะบังคับ 

ให้ตัง้อยูโ่ดยไม่แปรปรวนเปลีย่นแปลง

ไปกไ็ม่ได้ บังคับให้เป็นไปตามปรารถนา

ไม่ได้ จึงนยิามลงไปได้ว่า อนตัตา มใิช่

อตัตาตวัตน เพราะบงัคับให้เป็นไปตาม

ปรารถนาไม่ได้ ถ้าเป็นอัตตาตวัตน คือ

เป็นตัวเราของเราจริงแล้วก็บังคับให้

เป็นไปตามปรารถนาได้ แต่นีบ่งัคบัไม่

ได้ สังขารทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นก็ต้อง

เสื่อมสิ้น เม่ือตั้งอยู่ก็ต้องแปรปรวน

เปลีย่นแปลงไปเป็นธรรมดา จะไปบงัคบั

ฝืนธรรมดาดังนี้มิได้ จึงนิยามลงไปว่า

อนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน

 เพราะฉะนั้น จึงสามารถนิยามได้

โดยลักษณะ ที่ เป ็นสั งขตลักษณะ 

ดงักล่าวเป็นทีต่ัง้ คอืความเกดิปรากฏ 

ความเสือ่มสิน้ปรากฏ เม่ือตัง้อยู่ ความ

แปรปรวนเปลีย่นแปลงปรากฏ จึงนยิาม

ลงไปโดยลักษณะที่ปรากฏนี้แหละว่า
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  วิสุทธิ ๗, อายตนะ 

วปัิสสนาสมาธ ิด ูสมาธิ ๒๒, อนมิติตสมาธิ  

วิปัสสนปูกเิลส เม่ือได้พบกบั วิปัสสนาญาณ 

หรอื วปัิสสนาปัญญา  จากการปฏบิตัิ

ท�าวิปัสสนากรรมฐานมาถึงขั้นนี้ ท่าน

แสดงว่าจะเกดิ วปัิสสนปูกเิลส ทีแ่ปล

ว่าเครื่องที่เข้ามาท�าวิปัสสนาให้เศร้า

หมองขึ้น ๑๐ ข้ออย่างใดอย่างหนึ่ง

 วิปัสสนูปกิเลส ดังที่กล่าวนี้ก็คือ 

โอภาส แสงสว่าง ญาณ ความหยั่งรู้

ที่ชัดแจ้งหรือว่าแจ่มแจ้ง ปีติ ความ

อิ่มใจ ปัสสัทธิ ความสงบ สุข คือ 
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ความสขุ ความสบายกายความสบายใจ  

อธโิมกข์ ความน้อมใจเชือ่ คอืมคีวาม

เชื่อที่บังเกิดข้ึนอย่างม่ันคง ปัคคาหะ 

ความเพยีร คือรูส้กึว่ามกี�าลงัความเพียร

ที่บังเกิดขึ้นอย่างเข้มแข็ง ชนิดที่ว่าจะ

ปฏบิตัทิ�าวปัิสสนาต่อไปกันอีกนานเท่า

ไหร่ จะท�าเรื่อยไปโดยไม่หยุดก็ท�าได้  

อุปัฏฐาน คือสติอันได้แก่ความที่มีสติ

ตั้งมั่นไม่หลงลืม อุเบกขา ความวาง

จติเป็นกลาง คอืความทีม่จีติเป็นกลาง 

ไม่ยนิดไีม่ยนิร้ายมัน่คง แม้จติจะเทีย่ว

ไปในอารมณ์ทั้งหลาย ก็เป็นกลางอยู่

ได้ไม่ยนิดไีม่ยนิร้าย นกินัต ิความพอใจ 

คอืมีความพอใจต้องการจบัจติจบัใจใน

วิปัสสนาปฏิบัติและในผลท่ีได้รับเป็น

อย่างยิ่ง

 อาการเหล่านี้จะบังเกิดขึ้น และอัน

ที่จริงน้ันอาการที่บังเกิดขึ้นนี้ ก็เป็น

เร่ืองปกตหิรอืเป็นเรือ่งสามญัทัว่ไปของ

ผูท้ีป่ฏบิตัทิ�าวปัิสสนากรรมฐานทัง้หลาย 

เมื่อการปฏิบัติในวิปัสสนากรรมฐาน 

ได้เข้าถึงระดับที่ปรากฏเป็นตัวความรู้

เห็นแจ้งในขันธ์ ๕ ในนามรูป โดย

ไตรลกัษณ์ชดัแจ้งปราศจากความสงสยั

ใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะว่าข้ามพ้นความ

สงสัยทั้งหลายได้แล้ว ก็จะเกิดอาการ

เหล่านี้เป็นผลที่ รับในขั้นนี้เรียกว่า  

เป็นผลพลอยได้ ไม่ใช่เป็นผลโดยตรง 

เพราะว่าผลโดยตรงนั้นต้องการที่จะ

ก�าจัดกเิลสและกองทุกข์ แต่ว่าผลเหล่านี้

เป็นผลพลอยได้ซึง่บงัเกดิขึน้ และเม่ือ

ได้ประสบผลเช่นนี ้ถ้าหากว่าเกดิความ

หลงเข้าใจผดิข้ึนว่านีเ้ป็นตวัมรรคตวัผล

ท่ีต้องการ และบดันีไ้ด้บรรลมุรรคบรรลุ

ผลแล้ว คือได้ประสบความส�าเร็จแล้ว 

หากมคีวามเข้าใจดงันี ้อาการท่ีปรากฏ

เหล่านีจ้งึจะเรียกว่า วปัิสสนปูกิเลส คอื

เครือ่งท่ีเข้าไปท�าให้วิปัสสนาเศร้าหมอง 

 อนัผูท้ีป่ฏบิตักิรรมฐานและได้ประสบ

อาการดงัท่ีกล่าวมานี ้บางท่านทีเ่คยได้

ฟังมา ปรากฏเป็นเสยีงมาร้องบอกกม็ี 

ว่าเธอส�าเรจ็แล้ว และท่านทีป่ฏบิตัเิมือ่

ได้ยนิเสยีงมาตะโกนบอกว่าส�าเรจ็แล้ว 

บางท่านกเ็ชือ่ รบีไปบอกพระทีเ่ป็นผูร่้วม

ปฏิบัติว่าส�าเร็จแล้ว ท่านที่ร่วมปฏิบัติ

ด้วยก็ถามว่ารู้อย่างไรว่าส�าเร็จแล้ว ก็

เล่าให้ฟังว่ามเีสยีงมาตะโกนบอก เพือ่น

ผูร่้วมปฏบิตัซิึง่เป็นผูรู้้หลกัก็ชีแ้จงให้ฟัง 

จึงได้เกิดความเข้าใจขึ้นว่าไม่ส�าเร็จ ที่

เป็นดังนี้ก็มี หรือบางทีก็ปรากฏเป็น

นิมิตเห็นเป็นพระพุทธเจ้าเสด็จมา

ประทานค�าแนะน�าก็มี ดงัท่ีท่านรปูหนึง่

เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทานค�า

แนะน�า ครัง้แรกกแ็นะน�าว่าให้ท�าเรือ่ย

ไปไม่ต้องหยดุ จงึได้ท�าเรือ่ยไปไม่นอน 

แต่ยงัยอมฉนั เมือ่ถงึเวลากฉ็นั แต่ต่อ

มาก็เห็นพระพุทธเจ้ามาประทานค�า

แนะน�าอกีว่าต้องไม่ฉนั เมือ่ถงึขนาดนี้

วิปัสสนูปกิเลส
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เพื่อนฝูงก็ต้องไปตามอาจารย์มาช่วย

ให้ค�าแนะน�าแก้ไข กป็ระสบความส�าเรจ็

ในการแก้ไข กร็ูต้วัในภายหลงั เหล่านี้

เป็นวิปัสสนูปกิเลสทั้งนั้น 

 เพราะฉะน้ัน อาการเหล่าน้ีน้ันอันที่

จริงไม่ใช่เป็นวิปัสสนูปกิเลส เป็นสิ่งที่

ปรากฏข้ึนเป็นธรรมดา หรอืเป็นสามัญ

ของผู้ปฏิบัติ เม่ือเข้าถึงขั้นก็จะเกิด

อาการเหล่านี้ เพราะฉะนั้น ก็ต้องท�า

ญาณคอืความหยัง่รู ้ว่าอาการทีป่รากฏ

เหล่านี้ยังไม่ใช่เป็นมรรคยังไม่ใช่เป็น

ผล คือไม่ใช่เป็นทางที่บรรลุอันเรียก 

ว่ามรรคและไม่ใช่ผล แต่เรียกว่าเป็น

อาการทีบ่งัเกดิขึน้อนัเป็นสิง่ท่ีพลอยได้ 

และเมื่อเป็นดังน้ีก็ไม่ติดอยู่ในอาการ

เหล่าน้ี มีความรู้ว่าไม่ใช่เป็นตัวมรรค

ไม่ใช่เป็นตวัผล แต่เป็นอาการท่ีบงัเกิด

ข้ึนแก่ผูป้ฏบิติัตามขัน้ตอนเท่านัน้ และ

เมือ่เป็นดังน้ีแล้วก็ไม่ติดไม่ยินด ีก็ปฏิบัติ

ต่อไป ปรารภขันธ์อายตนะธาตุหรือ 

ขนัธ์ ๕ นามรปู พิจารณาในไตรลักษณ์

ให้เห็นชัดยิ่งขึ้นต่อไป ดังนี้เรียกว่า  

มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความ

หมดจดแห่งญาณเป็นเครือ่งเหน็ว่าทาง

หรือมิใช่ทาง 

 ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความ

หมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องเห็นทาง

ปฏบิตั ิเมือ่ได้ความรูจ้กัว่าอะไรเป็นทาง 

อะไรมใิช่ทางตามอธบิายในวสุิทธข้ิอที่ 

๕ แล้ว กจ็ะท�าให้การปฏบิตัใินวิปัสสนา-

กรรมฐานได้ด�าเนินตรงแน่วไปสู่ทาง

แห่งวิปัสสนา คือปัญญาท่ีเห็นแจ้งรูจ้รงิ

ในสังขารทั้งหลาย โดยไม่มีความรู้ผิด

เห็นผดิทีจ่ะท�าให้พลัดหรือหลงทางแห่ง

วิปัสสนาไป เพราะฉะนั้น ในขั้นที่จะ

ปฏิบัติตรงแน่วไปสู่ทางแห่งวิปัสสนา

อนัแท้จรงินัน้กใ็คร่จะกล่าวย�า้ต่อตรงนี้ 

๒ ข้อ

 ข้อหนึ่ง ก็คือความหลงผิดในทาง

แห่งวิปัสสนาตามที่กล่าวมาแล้ว เป็น

อนัตรายส�าคญัแห่งความปฏบิตัก้ิาวหน้า 

วิปัสสนูปกิเลส สิ่งที่จะเข้ามาท�าให้

ปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงเศร้าหมองไปที่

ท่านยกขึ้นไว้ ๑๐ ประการนั้นก็เป็น 

ข้อส�าคัญ แต่ว่าแม้จะมีข้ออื่นอีก อัน

หมายความว่าความเหน็ผดิเข้าใจผิดใน

นมิิตเป็นต้น ซึง่ดเูหมือนจะนอกไปจาก

นัน้อกี เมือ่เป็นทางทีผ่ดิแล้ว กน็บัเข้า

ในวปัิสสนปูกเิลสทัง้สิน้ ดงัทีย่กมาเล่า

แล้วท่ีพระผู้ปฏิบัติได้เห็นพระพุทธเจ้า

มาแสดงแนะน�านัน้ ซึง่กล้็วนเป็นนมิติ

คอืเป็นส่ิงทีป่รากฏให้เหน็ขึน้มา อนัเป็น

ภาพมายาที่หลอกให้เข้าใจผิด เพราะ

ว่าข้อที่แนะน�านั้นเป็นข้อที่ปฏิบัติมิได้ 

เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติจึงต้องท�าความ

รูล่้วงหน้าไว้ ว่าแม้จะเกดินมิติมองเห็น

พระพุทธเจ้าเสด็จมาตรัสแนะน�าอย่าง

โน้นอย่างนี้อะไรโดยตรง แต่เมื่อข้อ

วิปัสสนูปกิเลส
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แนะน�านั้น ๆ ไม่ถูกต้อง ก็เป็นอัน 

ว่านั่นเป็นภาพมายาและภาพมายานี ้

ถ้าไปปฏิบัติด้วยความหลงผิดก็เกิด

อันตราย

 มอีกีเรือ่งหนึง่ ได้รูจั้กเองกบัพระองค์

หนึ่ง เป็นพระชาวต่างประเทศซึ่งไป

ปฏิบัติอยู่ในวัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัด

ชลบุรี ก็นั่งปฏิบัติท�ากรรมฐาน แต่ว่า

จะปฏิบัติด้วยวิธีไหนอย่างไรนั้นไม ่

ทราบ แต่ก็ได้ปีติได้สุขในการปฏิบัติ 

ซึ่งปีติสุขในการปฏิบัตินั้นแม้ในขั้น 

สมาธิก็ย่อมได้ ดังที่มีแสดงไว้ในองค์

ของปฐมฌาน คอื วติก วจิาร ปีต ิสขุ 

เอกัคคตา เอกัคคตาก็คือความที่จิตมี

อารมณ์เป็นอันเดียว วิตกก็คือความ 

น�าจิตข้ึนสูอ่ารมณ์ของกรรมฐาน วจิาร

ก็คือความท่ีประคองจิตไว้ในอารมณ์

ของกรรมฐานไม่ให้ตก ปีต ิความอิม่ใจ 

สุขก็คือความสบายกายสบายใจ แล้ว

ก็เอกัคคตา นี่ในขั้นสมาธิ ก็ได้มีนิมิต

เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาทางหน้า 

ต่าง และก็เสด็จออกไปทางหน้าต่าง 

ก็ตามเสด็จออกไปทางหน้าต่าง รุ่งขึ้น

ก็ มีคนเห็นพระรูปน้ันตกมาสลบอยู ่

ที่ข้างกุฏิตรงหน้าต่างนั้น ก็น�าไปส่ง 

โรงพยาบาล พยาบาลแก้ไขกันต่อไป 

ดงันีอ้าจจะเป็นสมถปูกเิลสก็ได้ คอืสิง่

ทีม่าท�าให้การปฏบัิตใินสมถกรรมฐาน

เศร้าหมองไป และแม้ในขั้นปฏิบัติ

วปัิสสนานี ้ก็ย่อมจะได้ภาวะของจติเป็น

ความสงบเป็นความสขุอย่างยิง่ดงัทีแ่สดง

แล้วในวิปัสสนูปกิเลสนั้นเหมือนกัน 

 เพราะฉะนั้น จะปรากฏนิมิตเป็น

ประการใดประการหนึ่งก็ตามซึ่งนอก

ทางวปัิสสนาไปแล้วกอ็ย่าไปยดึถอื อย่า

ไปหลงผิดว่าเป็นจริงเป็นจัง อันจะท�า 

ให้เป็นอันตรายแก่วิปัสสนาปฏิบัติเอง 

ต้องถือทางปฏิบัติแห่งวิปัสสนา

 กล่าวคือจับพิจารณาขันธ์ ๕ หรือ 

นามรูป โดยไตรลักษณ์ต่อไปเป็น 

ประการส�าคัญ คือ ไม่ทิ้งวิปัสสนา

กรรมฐานที่ปฏิบัตินั้นเอง ต้องถือ

วปัิสสนากรรมฐานทีป่ฏบิตันิัน้เป็นหลกั

ต่อไป โดยไม่ไปหลงพะวักพะวนกับ

ภาวะของจิตต่าง ๆ หรือนิมิตต่าง ๆ 

ที่บังเกิดขึ้น และข้อนี้ก็ได้กล่าวไว้แล้ว

ว่าอันภาวะของจิตต่าง ๆ หรือนิมิต 

ต่าง ๆ นัน้ อาจบงัเกดิขึน้ได้แก่ผูป้ฏบิตัิ

ทุกคนในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ  

บางอย่างก็เป็นผลของวิปัสสนาปฏิบัติ

เรียกว่าเป็นผลพลอยได้ คือเมื่อจิตได้

ญาณคือความหยั่งรู้ในวิปัสสนาดีขึ้น

โดยล�าดับ ก็ช�าระฟอกจิตให้บริสุทธิ์

สะอาด เมื่อเป็นดังน้ีก็ท�าให้จิตที่เคย

ดิ้นรนกวัดแกว่ง กระสับกระส่ายกลับ

สงบลง และกท็�าให้จติทีเ่ศร้าหมองด้วย

กิเลสนั้นผ่องใสขึ้น จึงได้ความสงบได้

วิปัสสนูปกิเลส
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โน่นเห็นนี่ก็ตาม จะเห็นพระพุทธเจ้า

เห็นเทวดามารพรหม ผีสาง เห็นป่า

เห็นเขา เห็นอะไรทั้งนั้น นั่นเป็นนิมิต

ทัง้นัน้ อย่าไปยดึถอืเกีย่วเกาะ อย่าไป

หวาดกลัว อย่าไปหลงตื่น อย่าไปเชื่อ

ฟัง เป็นนิวรณ์ทีแ่วบเข้ามาในใจได้ เรยีก

ว่าเป็นสัญญาเก่าก็ได้ หรือว่าจะเป็น

มารอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาขัดขวาง

กไ็ด้ เพราะฉะนัน้ กอ็ย่าไปหลงยดึถือ

ทัง้นัน้ปล่อยวางไป อะไรจะปรากฏขึน้

มาก็ช่าง ก็จับปฏิบัติ คือว่าเดินทาง

ปฏิบัติต่อไป

 อีกข้อหนึ่งก็คือให้ท�าความเข้าใจ 

ว่า อารมณ์ของวิปัสสนา อันเรียกว่า 

วปัิสสนากรรมฐาน หรือ วปัิสสนาภมูิ 

นั้น ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยกเอาขันธ์

อายตนะธาตุขึ้นมาพิจารณา หรือว่า 

ยกเอาแต่เพียงขันธ์ ๕ ย่อมาเป็น 

นามรูป ก็สรุปหมดนั่นแหละ อีกค�า

หนึ่งก็คือว่ายกเอาค�าว่าสังขารขึ้นมา

เป็นที่รวมสรุป ค�าว่าสังขารนั้นแปลว่า

สิง่ผสมปรงุแต่ง ทัง้หมดนัน่แหละรวม

เข้าในค�าว่าสังขารได้ ท้ังขันธ์ ๕ ย่อ

เป็นนามรูป ทั้งอายตนะ ๑๒ ทั้งธาตุ 

๑๘ ส่ิงซึง่ผสมปรงุแต่งทัง้หมดรวมเข้า

ในค�าว่าสังขารทั้งนั้น

 เพราะฉะนัน้ ท่านจงึเรียกว่าสงัขาร

เป็นบทสรุปก็มี หรือเรียกว่าพิจารณา

สังขารโดยไตรลักษณ์ดังนี้ก็ได้ หรือ 

ความสุขอันประณีต ก็ปรากฏออกมา

เป็นตวัสขุเวทนา กายใจสบาย เหมอืน

อย่างว่าการน่ังพักอยู่ใต้ต้นไม้มีลมพัด

สบาย คราวนี้ถ้าไปติดกับความสบาย

นัน้เสยีแล้ว กท็�าให้นัง่พกัอยูน่ัน่แหละ 

ไม่ออกจากต้นไม้เดนิทางต่อไป เพราะ

จะต้องเดินทางกันต่อไปอีก ยังไม่สิ้น

สดุของการเดนิทาง หรอืบางทีกไ็ปเข้าใจ

ว่าต้นไม้ที่ไปน่ังพักน้ันเป็นสุดทางแล้ว 

เห็นว่าเป็นความสุขเป็นความสงบพอ 

แล้ว ดังนี้ ก็เป็นอันว่าท�าให้ชะงักการ

ปฏิบัติอยู่แค่นั้น 

 อันผลต่าง ๆ หรือภาวะต่าง ๆ ที่

บงัเกดิขึน้นัน้ ตวัของภาวะ น้ัน ๆ ไม่ใช่

เป็นตวักิเลส ไม่ใช่เป็นตวัวปัิสสนปูกเิลส 

เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงได้จะพึงพบ ก็

เป็นอาการหรือเป็นภาวะที่ปรากฏขึ้น

ตามข้ันตอนของการปฏิบัติ น้ันเอง  

เพราะฉะนัน้ ในตวัเองของสิง่เหล่าน้ัน

ไม่เป็นวิปัสสนูปกิเลสดังกล่าว แต่จะ

เป็นก็ในเมื่อผู้ปฏิบัติไปหลงยึดถือเข้า

มาหรือไปหลงติด เมื่อไป หลงติดเข้า

เมื่อใด ภาวะหรือสิ่งที่บังเกิดขึ้นนั้น  

ก็กลายเป็นวิปัสสนูปกิเลสไป เพราะ

ฉะน้ัน จึงอยู่ที่ผู ้ปฏิบัติเอง อย่าไป 

ยึดถืออย่าไปติด ปล่อยให้ผ่าน ๆ ไป 

เสยี แล้วกป็ฏิบัตใินทางวปัิสสนาต่อไป 

คือเดินทางปฏิบัติต่อไปไม่หยุดอยู่แค่

นั้น แม้จะเป็นนิมิตอะไร ปรากฏเห็น

วิปัสสนูปกิเลส
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วางทั้งหมด แปลว่าจะดึงให้ผิดทางไป

เสียแล้ว ต้องกลบัมาเข้าสูข่นัธ์อายตนะ

ธาตุสภาวธรรมสามัญลักษณะ สภาว 

ธรรมสังขารโดยสามัญลักษณะนี้นั่น

แหละทั้งหมด อันนี้แหละเป็นทาง

โดยตรง เดินต่อไปในทางนี้ 

 เพราะฉะนัน้ อารมณ์หรอืภาวะอะไร

ที่บังเกิดขึ้นอันจะท�าให้หลงผิดทางไป

นัน้ ต้องคดิเสยีว่าเป็นเรือ่งทีบ่งัเกดิขึน้

แก่ผูป้ฏบิติัทุกคน และกบั็งเกดิข้ึนตาม

ขั้นตามตอนเป็นผลพลอยได้ก็มี เป็น

นิวรณ์หรือเป็นมารเข้ามาก็มี ฉะนั้น  

ก็อย่าไปหลง ส�าคัญที่ผู้ปฏิบัติเองอย่า

ไปหลงเข้า ต้องยดึอยูใ่นทางของวิปัสสนา 

คอืจบัขันธ์อายตนะธาตุสงัขารสภาวธรรม 

เดนิไปทางสามญัลกัษณะนีแ่หละทัง้หมด

ตรงแน่วไปทเีดียว ไม่พะวงอะไรท้ังหมด 

เมื่อเป็นดังนี้แล้ว วิปัสสนาญาณ ๙ 

จะบังเกิดขึ้น

 ๑. อทุยัพพยานปัุสสนาญาณ ปรชีา

ค�านึงเห็นทั้งความเกิดทั้งความดับ

 ๒. ภงัคานปัุสสนาญาณ ปรชีาค�านงึ

เห็นความดับ

 ๓. ภยตูปัฏฐานญาณ ปรีชาค�านึง

เห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัว

 ๔. อาทีนวานุปัสสนาญาณ ปรีชา

ค�านึงเห็นโทษ

 ๕. นิพพิทานุปัสสนาญาณ ปรีชา

ค�านึงถึงความเบื่อหน่าย

ว ่าเ รียกว ่าสภาวธรรม พิจารณา 

สภาวธรรมโดยไตรลักษณ์ดังนี้ก็ได้  

ค�าว่าสภาวธรรมนัน้กไ็ด้อธบิายมาแล้ว 

ก็เป็นอันเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละ 

สภาวธรรม ขนัธ์ อายตนะ ธาต ุสงัขาร 

ยกเอาค�าใดค�าหนึ่งขึ้นมาก็ได้ทั้งนั้น 

คลุมถึงกันทั้งหมด 

 เพราะฉะนั้น แม้ว่าอะไรจะปรากฏ 

เป็นเทวดามารพรหม เป็นต้นไม้ภูเขา 

เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย อะไรที่เป็นนิมิต

โผล่เข้ามาในการปฏิบัตแิล้วละก็จบัเข้า

ในสงัขารนีท่ัง้หมด เป็นสิง่ผสมปรงุแต่ง

ทั้งน้ัน รวมอยู่ในขันธ์อายตนะธาตุนี่

ทัง้หมด เพราะฉะนัน้ กอ็ย่าไปตัง้เป็น

สมมติบัญญัติอะไรขึ้น อย่าไปต้ังเป็น

สมมติบัญญัติว่าเป็นเทวดาเป็นมาร 

เป็นพรหม เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย เป็น

ภูเขาเป็นต้นไม้ เพราะว่ามาถึงขั้น

วิปัสสนานี้ แปลว่าช�าระความเห็นให้

บริสุทธิ์ ตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิแล้ว ไม่ใช่ 

สัตตสัญญา อัตตสัญญา ความส�าคัญ

หมายว่าสัตว์บุคคล ตัวตนเราเขา

 แต่ว ่าพิจารณาจับเข้ามาถึงขันธ์ 

อายตนะธาตถุงึสภาวธรรมถงึตวัสงัขาร

นี้ ก็ต้องจับอันนี้แหละเป็นหลัก อย่า

ให้กลบัวกไปหาอัตตสญัญาสัตตสญัญา 

ความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขึ้น

มาอีก ถ้าปรากฏอะไรขึ้น เป็นสัตว์

บุคคลตัวตนเราเขาอะไรขึ้นก็ให้ปล่อย

วิปัสสนูปกิเลส
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 ๖. มญุจิตกุมัยตาญาณ ปรชีาค�านงึ

ด้วยใคร่จะพ้นไปเสีย

 ๗. ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ ปรีชา

ค�านึงด้วยพิจารณาหาทาง

 ๘. สังขารุเปกขาญาณ ปรีชาค�านึง

ด้วยความวางเฉยเสีย

 ๙. สจัจานโุลมกิญาณ ปรชีาเป็นไป

โดยสมควรแก่ก�าหนดรู้อริยสัจจ์ (ล.พ. 

๑๙๒-๑๙๗) ดู วิสุทธิ ๗ ด้วย

เพราะว่าค�าว่า ปฏิเวธ ที่แปลว่ารู้แจ้ง

แทงตลอดนั้น หมายถึงปัญญาที่แทง

ตลอดสัจจะคือความจริง และปัญญา

นัน้ก็ย่อมประกอบด้วยศลี สมาธ ิรวม

เป็นศีล สมาธิ ปัญญาด้วยกัน 

 และแม้ตามศพัท์ว่า ความรูแ้จ้งแทง

ตลอด ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นคนละค�ากับ 

ค�าว่าความหลดุพ้น แต่ว่าโดยอรรถคอื

เนื้อความนั้น ก็หมายถึง วิมุตติ คือ

ความหลุดพ้นนั้นเอง เพราะว่าเมื่อยัง

ไม่รู้แจ้งแทงตลอดในสัจจธรรม ธรรม

ที่เป็นตัวความจริงก็ย่อมหลุดพ้นไม่ได้ 

ยังต้องมีอุปาทานคือความยึดถือ ต่อ

เมื่อมีความรู้แจ้งแทงตลอดจึงจะหลุด

พ้นได้ ฉะนัน้ ความรูแ้จ้งแทงตลอดกบั

ความหลุดพ้นจึงหมายถึงผลของการ

ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาด้วยกัน คือ

หมายถึงขั้นเดียวกัน 

 ค�าทีต่่างกนั แต่ว่าหมายถึงข้ันเดยีว 

กนันีก้ยั็งมีอยู่อกีเช่น ค�าว่า สมถะ กบั 

สมาธ ิสมถะแปลว่าสงบ สมาธแิปลว่า

ตั้งมั่น ถ้อยค�าก็ต่างกัน แต่ว่าตาม 

ความหมายเป็นอันเดียวกัน และจะ 

ต้องรวมกันอยู่คือว่าจิตต้องตั้งม่ันเป็น

สมาธใินอารมณ์ของสมาธ ิจงึจะมคีวาม

สงบซึ่งเป็นสมถะ คือสงบจากนิวรณ ์

ทั้งหลาย หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง จิต

จะมีความสงบจากนิวรณ์ทั้งหลายได้

เป็นสมถะได้ ก็จะต้องเป็นจิตที่เป็น

วิมุตติ ๒

วิปากญาณ ดู ทศพลญาณ

วิปากวัฏฏะ ดู วัฏฏะ

วิปากสัทธา ดู ศรัทธา

วภิวตณัหา ด ูหลักธรรมส�าคญัในพระพทุธ- 

  ศาสนา

วิภังค์ ดู อภิธรรมปิฎก

วิมุตติ ดู ปัญจวัคคีย์, โมกขธรรม

วิมุตติ ๒๑ เจโตวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วย 

อ�านาจแห่งใจ

 ปัญญาวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วย

อ�านาจแห่งปัญญา

 ค�าว่า วมิตุต ิแปลว่า หลดุพ้น เป็น

ผลของการปฏบิตัธิรรม และท่านเรยีง

ต่อจากไตรสิกขาก็มี ดังที่แสดงว่าศีล 

สมาธ ิปัญญา วมุิตต ิศีลสมาธปัิญญา

เป็นปฏบิตัธิรรม วมุิตตเิป็นปฏิเวธธรรม  

ที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมน้ันแปลว่าธรรม

คือการปฏิบัติ ที่เรียกว่าปฏิเวธธรรม

น้ัน แปลว่าธรรมคือแทงตลอด และ

มักจะแปลกันว่าความรู้แจ้งแทงตลอด 
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สมาธคืิอตัง้มัน่อยูใ่นอารมณ์ของสมาธิ 

ฉะน้ัน ถ้อยค�าต่างกันแต่ว่าหมายถึง

ขั้นเดียวกัน 

 แม้ค�าว่า ปฏเิวธ ท่ีแปลว่ารูแ้จ้งแทง

ตลอด กับค�าว่า วิมุตติ คือความหลุด

พ้นจึงหมายถึงขั้นเดียวกัน ซึ่งเป็นขั้น

ผลของการปฏบัิต ิในศลี สมาธ ิปัญญา 

 เพราะฉะนั้น โดยนัยหนึ่งจึงได ้

เรียงต่อจากไตรสิกขาคือ ศีลสิกขา  

จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา หรือ ศีล 

สมาธิ ปัญญาแล้วก็วิมุตติรวมเป็น ๔ 

ข้อ ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อริยธรรม 

คอื ศลี สมาธ ิปัญญา วมิตุต ิอกีอย่าง

หนึ่งเรียงสืบกันมาคือ สัมมัปปัญญา  

นิพพิทา วิราคะ วิมุตติ 

 และค�าว่าวมุิตตนิีแ้สดงหมายถงึความ

หลุดพ้น ที่เป็นขั้นโลกีย์หรือขั้นสามัญ

ที่มีแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ซึ่งยังเป็นปุถุชน

ก็มี แสดงเป็นธรรมของอริยบุคคลคือ

ที่เป็นขั้นโลกุตตรธรรมก็มี และแม้ที่

แสดงเป็นขั้นโลกุตตรธรรมนี้ ที่แสดง

เป็นวิมุตติของอริยบุคคลขั้นต�่าโดย 

ล�าดับ คือของโสดาบันบุคคล สกทา-

คามบีคุคล อนาคามบีคุคลกม็ ีทีแ่สดง

เป็นวมิตุตขิองพระอริยบคุคลข้ันสงูสดุ

คือพระอรหันต์ก็มี 

 ส�าหรับในท่ีน้ีท่านแสดงอธิบายโดย

เป็นวิมุตติของพระอรหันต์ ดังที่ท่าน

ได้แสดงอธิบายไว้ว่า ความท�าจิตให้

หลดุพ้นจากกเิลสาสวะ ถงึความบรสิทุธิ์

โดยนิปปริยายเรียกวิมุตติ 

 ค�าว่า กิเลสาสวะ แปลว่ากิเลส- 

อาสวะ ค�าว่า กิเลส นั้นแปลว่าเครื่อง

เศร้าหมอง อาสวะ นั้นแปลว่าเครื่อง

ดองจติสนัดาน หรอืว่าเครือ่งหมกัหมม

อยู่ในจิตสันดาน ค�าว่า กิเลส ที่แปล

ว่าเครือ่งเศร้าหมองนัน้ หมายถึงเครือ่ง

เศร้าหมองของจิต เป็นค�าครอบคลุม

ถึงกิเลสเป็นเคร่ืองเศร้าหมองทั้งหมด 

แต่ว่ากเิลสคอืเครือ่งเศร้าหมองทัง้หมด

นี้ ตามหลักพระพุทธศาสนาแสดงว่า

มิได้มีเป็นพื้นของจิตใจเป็นเนื้อหาของ

จติใจ แต่ว่าเป็นอาคนัตกุะคือแขกหรือ

เครื่องจรมาอาศัยอยู่ในจิตใจ ดังที่มี

พระพทุธภาษติแสดงไว้ ทีแ่ปลความว่า 

จตินีป้ระภสัสรคอืผดุผ่อง แต่ว่าเข้ามา

หรอืเข้าไปเศร้าหมองเพราะอุปกเิลสท้ัง

หลายคือเครื่องเข้ามาหรือเข้าไปเศร้า

หมองทั้งหลายที่จรมา เพราะฉะน้ัน 

บรรดากิเลสทั้งหลายนั้นจึงเรียกว่า  

อุปกิเลส ที่แปลว่าเครื่องที่เข้ามาหรือ

เข้าไปเศร้าหมอง คือเครื่องที่เข้ามา 

หรือเข้าไปสู่จิต ท�าจิตท่ีประภัสสรคือ

ผุดผ่องโดยธรรมชาติให้เศร้าหมองไป 

เพราะฉะนั้น จิตนี้จึงพ้นได้ ถึงวิมุตติ

ได้ หลดุพ้นได้จากบรรดากเิลสทัง้ปวง

ซึง่เข้ามาหรอืเข้าไปท�าให้เศร้าหมองนัน้ 
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 เพราะฉะนัน้ บรรดากเิลสทัง้หลาย

นั้นโดยลักษณะแท้จริง จึงเป็นตัว 

อปุกิเลส คอืมีค�าว่าอปุะเข้าไปประกอบ

ด้วยอีกค�าหน่ึง ท่ีแปลว่าเข้ามาหรือ

เข้าไป เข้าสู่จิตหรือเข้าไปสู่จิตจึงท�า 

ให้จิตเศร้าหมอง เหมอืนอย่างตะกอน 

ที่เข้ามาหรือเข้าไปสู่น�้า ท�าน�้าให้ขุ่น 

บรรดาตะกอนทั้งหลายนั้นก็ไม่ใช่เนื้อ 

หาของน�า้ แต่ว่าเป็นสิง่ทีเ่ข้ามาหรอืเข้า 

ไปสูน่�า้ท�าน�า้ให้เศร้าหมอง เพราะฉะนัน้ 

บรรดาตะกอนนั้นจึงมีลักษณะเป็น 

อปุตะกอน คอืค�าว่าอปุะอนัเป็นเครือ่ง

แสดงบ่งให้เห็นว่าอันเป็นสิ่งท่ีเข้ามา

หรือเข้าไป ไม่ใช่เป็นเนื้อหาของน�้า  

เมื่อเป็นกิเลสก็เป็นอุปกิเลสไม่ใช่เป็น

เนื้อหาของจริง เพราะฉะนั้น จิตจึง

วมิตุติจากเครือ่งเศร้าหมองท้ังหลายคอื

จากกิเลสทั้งหลาย 

 ถ้าหากว่ากิเลสเป็นเนื้อหาของจิต

เป็นตวัจติ ก็ไม่สามารถท่ีจะหลุดพ้นได้ 

เหมอืนอย่างตะกอนน�า้ ถ้าหากว่าเป็น

เนือ้หาของน�า้แล้วกไ็ม่สามารถไปกล่ัน

กรองออกจากน�า้ได้ เพราะฉะนัน้ ตาม

หลกัพระพทุธศาสนาจงึได้แสดงว่าเมือ่

ปฏบิตัทิ�าจติตภาวนา คอืการอบรมจติ 

เมื่อพูดให้คลุมท้ังหมดก็อบรมด้วยศีล 

สมาธิ ปัญญาน้ันแหละ จิตหลุดพ้น

จากกิเลสที่เข้ามาดองจิตสันดานได้  

และคราวนีจ้งึมาถงึค�าว่าอาสวะทีแ่ปล

ว่า ดองจิตสันดาน หรือว่าหมักหมม

อยู่ในจิตสันดานก็หมายถึงกิเลสอย่าง

ละเอยีด เพราะว่าบรรดากเิลสคอืเครือ่ง

เศร้าหมองดงักล่าวนัน้ กอ็าจจะแบ่งได้

เป็น ๓ คือ กิเลสอย่างหยาบ กิเลส

อย่างกลาง กิเลสอย่างละเอียด 

 กิเลสที่เป็นอย่างหยาบน้ันเรียกว่า  

วีติกกมกิเลส คือกิเลสที่เป็นเหตุให้ 

ล่วงละเมดิออกไปทางไตรทวาร คอื กาย 

วาจา ใจ เป็นเหตุให้ประกอบอกุศล

กรรม ด้วยกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม 

คอืเป็นอกศุลกรรมบถทัง้ ๑๐ ประการ 

และดังที่เรียกว่า กรรมกิเลส ที่แสดง

ไว้ว่าม ี๔ คอื ปาณาตบิาต อทินนาทาน

กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท และที่ท่าน

แสดงว่ากิเลสอย่างหยาบนี้จะละได้ 

ด้วยศีล

 กเิลสอย่างกลางเรยีกว่า ปรยิฏุฐาน 

กิเลสท่ีปล้นจิตท่ีกลุ้มรุมจิต หรือว่า

เรียกว่า นิวรณ์ คือกั้นจิตไว้มิให้สงบ  

มิให้เกิดปัญญา ก�าจัดได้ด้วยสมาธิ

 กิเลสอย่างละเอียดเรียกว่า อาสวะ  

แปลว่าหมักหมมหรือดองจิตสันดาน 

หรือเรียกว่า อนุสัย ที่แปลว่านอนจม

เหมอืนอย่างตะกอนทีน่อนจมอยูก้่นตุม่ 

ละได้ด้วยปัญญา 

 แต่อันที่จริงนั้นกิเลสท้ังปวงจะต้อง

ละได้ด้วยทั้งศีล ทั้งสมาธิ ทั้งปัญญา

ประกอบกัน แต่ว่าแสดงออกย่อมเอา
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เพยีงข้อเดยีวอย่างน้ัน ก็เป็นการแสดง

ให้เห็นได้โดยปริยายคือทางแสดงอัน

หนึ่งเท่านั้น แต่อันที่จริงนั้นก็ต้อง 

ประกอบกันท้ังศีล ท้ังสมาธิ ท้ังปัญญา

ทั้ง ๓ เป็นแต่เพียงว่าถ้าเป็นข้อกิเลส

อย่างหยาบกย็กเอาศลีออกหน้า ถ้าเป็น

ข้อกิเลสอย่างกลางก็ยกเอาสมาธิออก

หน้า ถ้าเป็นกิเลสอย่างละเอียดก็ยก

เอาข้อปัญญาออกหน้า 

 และในบางแห่งท่านยกเอาข้อปัญญา

ออกหน้าทั้งหมด คือละได้ด้วยปัญญา

ทัง้หมดทิง้ปัญญาไม่ได้ เพราะแม้กระทัง่

การปฏิบัติในศีลก็ต้องอาศัยปัญญา  

การปฏิบัติในสมาธิก็ต้องอาศัยปัญญา 

และอนัทีจ่รงินัน้กต้็องมท้ัีง ๓ ด้วยกนั 

กต้็องเข้าใจอธบิายอย่างนี ้คือเป็นทาง

อธิบายโดยปริยายคือเป็นทางอันหนึ่ง

เท่าน้ัน และก็ต้องมีทางอธิบายจึงจะ

เข้าใจกัน และก็ต้องท�าความเข้าใจให้

ถูกต้อง

 คราวนี ้ส�าหรบัความพ้นกเิลสนี ้อนั

ที่จริงนั้นก็พ้นมาได้โดยล�าดับแก่ทุก

บคุคล ผูป้ฏบิตัติัง้แต่ในเบือ้งต้น ตาม

ขั้นของการปฏิบัติ จะยกเอาศีลออก

หน้าก็พ้นได้ในขั้นศีล เอาสมาธิออก

หน้าก็พ้นได้ในสมาธิ เอาปัญญาออก

หน้ากพ้็นได้ในขัน้ปัญญา พ้นทกุคราว

ทีป่ฏบิตัเิป็นวมุิตตทิกุคราว อย่างบคุคล

ผู้ที่ปฏิบัติในศีลเมื่อบุคคลผู้ปฏิบัติใน

ศีลก็พ้นได้จากภัยจากเวร อันจะพึง

บังเกิดขึ้นเพราะไปละเมิดศีล พ้นจาก 

วิปฏสิาร คอืความเดอืดร้อนเพราะเหตุ

ท่ีไปละเมิดศีล พ้นได้ทันที ท�าสมาธิ 

กพ้็นจากนวิรณ์ได้ทนัทตีามขัน้ของการ

ปฏบิตัอิบรม ปัญญากพ้็นได้จากกเิลส

อย่างละเอียดขึ้นไปทันทีตามขั้นของ

การปฏบิตั ิแต่ว่าการปฏบิตัจิรงิ ๆ การ

พ้นอย่างขั้นสามัญอย่างขั้นต�่า และ 

ก็เลื่อนข้ึนไปเลื่อนขึ้นไปตามล�าดับ 

จนถึงพ้นจากกิเลสที่เป็นขั้นอาสวะคือ

ดองจิตสันดานหรือขั้นอนุสัยดังกล่าว

นัน้ แปลว่าพ้นได้ถึงรากเง่าทเีดยีวดงันี้ 

จึงจะบรรลุถึงความบริสุทธิ์ คือความ

หมดจดโดยนปิปรยิาย ค�าว่านปิปริยาย

นั้นคือโดยไม่มีปริยาย คือนัยหรือทาง

อื่นที่เหลืออยู่หรือว่าโดยไม่มีเงื่อนไข 

หรือว่าโดยสิ้นเชิงหรือทั้งหมด ซึ่งเป็น

วิมุตติของอรหันต์เป็นขั้นที่สุด 

 คราวนี ้จงึมาถึงวิมุตติ ๒ เจโตวิมุตติ 

ความหลดุพ้นด้วยอ�านาจแห่งใจ ปัญญา

วิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยอ�านาจแห่ง

ปัญญา มีอธิบายที่อาจจะรวมเข้าได้ 

ดังต่อไปนี้

 ๑. วิมุตติที่มีสมาธิเป็นบรรทัดฐาน 

คือท่านผู ้บรรลุได้ฌานมาก่อนแล้ว 

จึงบ�าเพ็ญวิปัสสนาต่อ จนถึงพ้นจาก 

กเิลสาสวะได้ทัง้หมดจดัเป็นเจโตวิมตุติ 

วิมุตติท่ีบรรลุได้ล�าพังด้วยบ�าเพ็ญ
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วิปัสสนาล้วน อันหมายถึงว่าท�าสมาธิ

เพียงเป็นบาทของปัญญา ไม่ถึงฌาน 

แล้วก็เพียงบ�าเพ็ญวิปัสสนาต่อจัดเป็น

ปัญญาวมิตุต ิวมิตุตอิย่างต้นเป็นวมิตุติ

ของพระอรหันต์ผู้ได้วิชา ๓ และผู้ได้

อภิญญา ๖ อย่างหนึ่ง ได้แก่วิมุตติ 

ของพระอรหันต์ สุขวิปัสสก ค�าว่า  

สขุวปัิสสกนัน้ แปลว่าผูท้ีเ่หน็แจ้งอย่าง

เดียวหรือบางทีแปลว่าอย่างแห้งแล้ง 

คือไม่มีฤทธิ์เดชอะไร คือไม่ได้ญาณ 

คือความหยั่งรู้ระลึกชาติ ไม่ได้ญาณ 

คือความหยั่งรู้จุติและอุปบัติของสัตว์

ทั้งหลาย ได้แต่อาสวักขยญาณ คือ 

ความหยัง่รูส้ิน้อาสวะกิเลสเท่าน้ัน หรอื

ถ้าอภญิญา ๖ กไ็ม่ได้อภญิญาข้อต้น ๆ 

แต่ว่าได้แต่ข้ออาสวักขยญาณแค่นั้น

 ๒. ไม่แสดงแยกแตกต่างอย่างนัน้แต่

ว่าแสดงไว้ควบคูก่นั ดงัทีม่แีสดงว่าจติ

ทีเ่ข้าไปเศร้าหมองเพราะราคะกพ้็นไม่ได้ 

ปัญญาทีเ่ข้าไปเศร้าหมองเพราะอวชิชา

กอ็บรมขึน้มาไม่ได้ แหละเพราะส�ารอก

ราคะออกได้ก็เป็นเจโตวิมุตติ เพราะ

ส�ารอกเอาอวชิชาออกได้กเ็ป็นปัญญา-

วมิตุต ิหรือว่ามีบาลีท่ีแสดงรวม ๆ กนั

ว่า ท�าให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งเองในปัจจุบัน 

ซึง่เจโตวมิตุตซิึง่ปัญญาวมุิตตยิบัยัง้อยู่ 

ตามข้อนี้ท่านอธิบายไว้โดยไม่ต่างกัน 

คอือธบิายไว้รวม ๆ กันไปว่าเม่ือปฏิบัติ

ธรรมก็ย่อมจะต้องบรรลุวิมุตติทั้ง ๒ 

เพราะจะต้องส�ารอกราคะให้ได้จะต้อง

ส�ารอกเอาอวิชชาออกให้ได้ จงึจะบรรลุ

เจโตวิมตุตแิละปัญญาวิมตุติควบคู่กันไป

 ๓. ในบาลีอีกแห่งหนึ่งแสดงว่า ผู้ที่

เข้ารปูฌาน อรปูฌาน และรู้ด้วยปัญญา

จัดเป็นปัญญาวิมุตติ ผู้ที่เข้าสัญญา- 

เวทยิตนิโรธคือได้สมาธิที่สูงขึ้นไปกว่า

รปูฌานอรูปฌานจนถึงดบัสัญญาเวทนา

และสิ้นอาสวะด้วยปัญญา ก็จัดเป็น

ปัญญาวิมุตติ ตามนัยนี้ก็แสดงว่าแม้

จะท�าสมาธิจนได้ฌานมาก่อน ก็เป็น

ปัญญาวิมุตติด้วยกันท้ังนั้น ไม่แสดง

ถึงเจโตวิมุตติ

 ๔. แสดงไว้โดยล�าพังของแต่ละข้อ

ดังในเมตตานิสสังสสูตรคือพระสูตรท่ี

แสดงอานสิงส์ของเมตตา ว่าเมือ่ปฏบิตัิ

อบรมเมตตาจิตย่อมให้ได้รับผลเป็น

เมตตาเจโตวิมุตติ คือความหลุดพ้น 

ด้วยอ�านาจแห่งใจ ด้วยผลของเมตตา 

และพระบาลีอีกแห่งหนึ่งที่แสดงถึง 

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระ-

สาวก ว่าพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า 

ทรงวิมุตติหลุดพ้นแล้วเพราะความ 

หน่าย เพราะความส้ินตดิใจยินด ีเพราะ

ความดับ เพราะความไม่ยึดถือ 

 พระภกิษผุูท้ีเ่ป็นปัญญาวิมตุตกิห็ลดุ

พ้นแล้วอย่างนั้น แต่ว่าแม้จะหลุดพ้น

ด้วยกันก็ยังมีความต่างกันในระหว่าง

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและ 

วิมุตติ ๒
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 ๑. กุปปวิมุตติ ความหลุดพ้นที่ยัง

ก�าเริบได้ คือเป็นความหลุดพ้นของผู้

ปฏิบัติซึ่งเป็นสามัญทั่วไป 

 ๒. อกุปปวิมุตติ ความหลุดพ้นที่

ก�าเรบิมิได้หรอืไม่ก�าเรบิ อันเป็นความ

หลุดพ้นอย่างเด็ดขาด

 ความหลุดพ้นที่เป็นกุปปวิมุตตินั้น

คอืความหลดุพ้นทียั่งก�าเรบิได้ ทกุคน

ที่ปฏิบัติในศีล ในสมาธิ ในปัญญา  

ย่อมได้ทันทีที่ปฏิบัติ คือ 

 เมือ่ปฏบิตัใินศลีกย่็อมพ้นจากภยัเวร 

พ้นจากความเดือดร้อน เพราะภัยเวร

ต่าง ๆ อันเกิดจากการละเมิดศีล นี้ก็

เป็นวิมุตติคือความหลุดพ้น 

 เม่ือปฏิบัติในสมาธิก็ย่อมได้ความ

หลุดพ้นจากนิวรณ์ คือกิเลสท่ีบังเกิด

ท�าจิตใจให้กลัดกลุ้มฟุ้งซ่านไม่สงบ 

 เมือ่ปฏบัิตใินปัญญาก็ได้วมิตุตคิวาม

หลุดพ้นจากความหลงความไม่รู้ในข้อ

นัน้ ๆ ได้ปัญญาในข้อใด กท็�าให้ความ

ไม่รู้ความหลงเข้าใจผดิในข้อนัน้หายไป 

หมดไป 

 และตวัอย่างทีพ่งึเห็นได้ง่าย ๆ เช่น

ว่าเมือ่โลภ โกรธ หลงอย่างแรงบงัเกดิ

ขึ้น อันท�าให้เกิดความดิ้นรนเพื่อจะ

ละเมิดศลีคอืเพือ่ท่ีจะฆ่าเขาบ้าง ท�าร้าย

ร่างกายเขาบ้าง ลักของเขาบ้าง เป็นต้น 

เม่ืองดใจของตัวเองได้ไม่ท�า โลภ โกรธ 

หลงอย่างแรงนั้นก็สงบ ดังนี้ก็เป็นอัน 

พระสาวกทั้งหลายคือ พระอรหันต-

สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงวิมุตติหลุดพ้น

แล้ว ได้ทรงเป็นผู้ที่ยังมรรคคือทางที่

ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ทรงประกาศให้รู้

ถงึมรรคคอืทางทีย่งัมไิด้มใีครประกาศ

ให้รู้ แต่ว่าพระสาวกทัง้หลายมปัีญญา

วิมุตติ น้ัน เป ็นสาวกคือเป ็นศิษย  ์

ผูฟั้งของพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า 

เป็นผู้ที่ปฏิบัติไปตามมรรคคือทางท่ี

พระพุทธเจ้าได้ทรงบอกให้ ทรงเป็นผู้

ประกอบปฏบิติัดงักล่าวในภายหลงัคอื

ตามพระพุทธเจ้าดังนี้ 

 เพราะฉะน้ัน ก็เป็นอันว่าอธบิายของ

วิมุตติท้ัง ๒ นี้ก็อธิบายแยกกันบ้าง 

อธิบายเป็นอย่างเดียวกันบ้าง แต่รวม

ความเข้าแล้ว กคื็อการท่ีท�าจิตให้หลุด

พ้นจากกเิลสาสวะถงึความบรสิทุธ์ิ เม่ือ

แสดงโดยนบัสงูสดุกแ็สดงโดยนปิปริยาย

คือโดยสิ้นเชิง (นวก. ๗๐-๗๕)

วิมุตติ ๒ 

วิมุตติ ๒๒ วิมุตติความหลุดพ้นนั้น ก็มิใช่

หมายความว่าความหลดุพ้นจะต้องเป็น

ความหลุดพ้นท่ีเป็นผลนิพพานอย่าง

สงูสดุ เป็นความหลดุพ้นจากกเิลสอย่าง

เดด็ขาดบางส่วนหรอืสิน้เชงิ แม้ว่าเป็น

ความหลดุพ้นบางอย่าง ความหลดุพ้น

ชั่วคราว ก็ชื่อว่าวิมุตติความหลุดพ้น

เช่นกัน เพราะฉะนั้น ท่านจึงแสดง

วมิตุตคิวามหลุดพ้นไว้เป็น ๒ อย่างคอื
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ว่าได้วิมุตติคือความหลุดพ้นจากโลภ 

โกรธ หลง เป็นอย่างแรงนั้น 

 และเมื่อนิวรณ์คือ โลภ โกรธ หลง 

อย่างกลางบังเกิดขึน้ ท�าใจให้กลัดกลุ้ม 

มีความต้ังใจไว้ในทางที่ถูกอย่างมั่นคง  

จิตไม่คลอนแคลนเอนเอียงไปตาม 

อ�านาจของโลภ โกรธ หลง นั้น ยก

ตวัอย่างเช่น ความโกรธบงัเกิดขึน้ท�าให้

จิตงุ่นง่านเดือดร้อน ก็สงบใจได้จาก

ความโกรธนัน้ ความสงบใจได้นีแ้หละ

คือตัวสมาธิ ก็ท�าให้ได้หลุดพ้นจาก

ความโกรธนั้นได้ 

 และเมื่อได้อบรมปัญญา ได้ความรู้

ความเห็นในความไม่เที่ยงแท้แน่นอน 

ในความท่ีต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง 

ในความที่ไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของ

เราอย่างแท้จรงิ กจ็ะท�าให้เกดิการปล่อย

วางได้ในสิง่ทีย่ดึถอืทัง้หลาย ในเมือ่ได้

ปัญญาดังนี้ก็เป็นวิมุตติความหลุดพ้น

จากความหลงยึดถือ 

 ผู้ปฏิบัติธรรม จะได้วิมุตติดังกล่าว

นี้ทุกคราวท่ีปฏิบัติ แต่ว่าวิมุตติท่ีได้น้ี

เสื่อมไปได้เช่นเดียวกัน ศีล สมาธิ ที่

ได้จากการปฏิบัติเป็นคราว ๆ น้ันเสือ่ม

ไปได้ เช่น ในคราวนี้ปฏิบัติงดเว้นใจ

ตัวเองได้ นี้เรียกว่าเป็นศีล แต่ไม่ได้

หมายความว่าการงดเว้นใจตัวเองได้นี้

จะมีตลอดไป วนันีไ้ด้ พรุ่งนีบ้างทไีม่ได้ 

และสิ่งที่ได้วันนี้บางทีก็เสื่อมไป และ

ความสงบใจตวัเอง กเ็หมอืนกนั คราว

นีส้งบโกรธได้กเ็หมอืนกนั คราวนีส้งบ

โกรธได้ แต่ไปอกีคราวสงบไม่ได้ ปัญญา

ก็เหมือนกัน คราวนี้ได้ปัญญาสงบ

หลงใหลในเรื่องนัน้ในเรื่องนีไ้ด้ แต่อกี

คราวหนึง่สงบไม่ได้ ปัญญาทีเ่คยได้นัน้

ไม่ได้ 

 วิมุตติดังกล่าวนี้แหละเรียกว่าเป็น

วมิตุตทิีก่�าเรบิได้ และศลี สมาธ ิปัญญา

ที่ปฏิบัตินั้นก็เสื่อมไปได้เช่นกัน 

 เพราะฉะนัน้ การปฏิบตันิัน้ต้องปฏบิติั

อยู ่ เสมอและก็รักษาไว้ให้ได้เสมอ 

พยายามรกัษาไว้ เช่นคราวนีเ้ราปฏบิตัิ

งดใจตวัเองหดัระงบัความหลงใหล และ

ใช้ปัญญา และคราวนี้ท�าได้ก็พยายาม

รักษาไว้ และรักษาความที่สามารถงด

เว้นใจตวัเอง สงบใจตวัเอง ระงบัความ

หลงใหลใจตวัเองพยายามทีจ่ะรกัษาไว้ 

และเมื่อได้พบกับอารมณ์ครั้งหน้าก็

พยายามท�าให้ได้อีก ปฏิบัติดังนี้คือ

ปฏิบัติในทางที่รักษาส่งเสริมเพิ่มเติม 

รกัษาอยูเ่สมอ กจ็ะท�าให้การปฏบิตันิัน้

ก้าวหน้าและข้อปฏบิตัอินัเป็นศลี สมาธิ 

ปัญญา และผลคือวิมุตตินั้นที่เคยง่อน

แง่นคลอนแคลนกจ็ะแน่นเข้า แม้ว่าจะ

เส่ือมไปได้ แต่กเ็ส่ือมไปยาก จะมัน่คง

ขึ้นทุกที 

 เมื่อเป็นดังนี้แล้วการปฏิบัติที่ท�า 

เสมอ ๆ อย่างนี้เอง รู้จักตั้งต้นฝึก

วิมุตติ ๒
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ปฏบิตั ิรูจ้กัท่ีจะรกัษาไว้และรูจั้กท่ีท�าให้

ก้าวหน้าเรื่อย ๆ ไป ก็จะกลายเป็น

นิสสัย อุปนิสสัย เป็นบารมี ทุกคน

ต้องหัดปฏิบัติ และข้อปฏิบัติน้ันเป็น

นิสสัยเป็นอุปนิสสัยเป็นบารมีแล้ว  

ก็จะรู้สกึว่าจะท�าดง่ีายเข้า จะท�าชัว่ยาก

เข้า ความที่รู้สึกว่าท�าดีง่ายเข้า ท�าชั่ว

ยากเข้านี้แหละเป็นการทดสอบขั้น 

ของการปฏบิตัธิรรมของผูป้ฏบิตัธิรรม 

(นวก. ๒๙-๓๐)

จากอาสวะคือกิเลสท่ีดองจิตสันดาน 

และวิมุตติคือความหลุดพ้นนั้น เมื่อ

กล่าวรวม ๆ ไปหรอืว่าเมือ่กล่าวดงัเช่น

ยกพทุธภาษติทีอ้่างมานี ้กจ็ะท�าให้เห็น

ว่าเป็นของทีป่ฏบิติัให้บรรลไุด้ยากอย่าง

ยิ่ง เพราะการที่จะปฏิบัติให้สิ้นอาสวะ

ได้นัน้ ต้องปฏิบตักินัจรงิจงั และกต้็อง

ใช้เวลาทัง้หมดเพือ่ปฏิบติั อนัยากทีค่น

โดยมากจะกระท�าได้

 ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดง

วิมุตติลดหลั่นกันลงมาอีก ซึ่งเมื่อรวม

เข้าแล้วก็เป็น วิมุตติ ๕ อันได้แก่

 ๑. ตทังควิมุตติ พ้นชั่วคราว

 ๒. วกิขมัภนวิมตุต ิพ้นด้วยสะกดไว้

 ๓. สมุทเฉทวิมุตต ิพ้นด้วยเดด็ขาด

 ๔. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ พ้นด้วยสงบ

 ๕. นิสสรณวิมุตติ พ้นด้วยออกไป

 ประการที่ ๑ ตทังควิมุตติ พ้น

ชั่วคราว แปลตามศัพท์ว่าพ้นด้วยองค์

นัน้ คอืพ้นด้วยองค์คณุหรอืองค์สมบตัิ

นั้น อันหมายความว่า พ้นได้ชั่วคราว

ด้วยเหตุทีป่ฏิบติัในธรรมะข้อใดข้อหนึง่ 

เป็นองค์คุณหรือองค์สมบัติขึ้นในจิต 

กเิลสกพ้็นไปได้ในขณะท่ีปฏบิตันิัน้ เช่น

ว่าเกดิความก�าหนัดขึน้ในกาม และมา

ปฏิบัติท�ากรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่ง

ความสังเวช เช่น นึกถึงความแก่เจ็บ

ตายว่าต้องมีเป็นธรรมดา หรอืว่าปฏิบตัิ

ใน กายคตาสติ สติที่ไปในกาย เช่น 

วิมุตติ ๕ 

วมิตุต ิ๕ วมิตุตคืิอความพ้นน้ัน เป็นผลของ

การปฏบิตัศีิลสมาธปัิญญามาโดยล�าดบั 

แล้วก็ตรัสไว้ว่า สมาธิที่ศีลอบรมมีผล

ใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ปัญญาที่สมาธิ

อบรมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ จิตที่

ปัญญาอบรมย่อมพ้นจากอาสวะ คือ

กิเลสท่ีดองสันดานท้ังหลายโดยชอบ 

ค�าว่า พ้น ก็คือวิมุตตินั้นเอง และศีล

สมาธปัิญญาทัง้ ๓ นีก้ต้็องอาศยัซึง่กนั

และกันเป็นไป 

 ส�าหรับในพุทธภาษิตท่ียกขึ้นมาน้ี 

กล่าวโดยย่อก็คือว่า ศีลอบรมสมาธิ 

สมาธิอบรมปัญญา ปัญญาอบรมจิต 

ให้พ้นจากอาสวะคือกิเลสท่ีดองจิตทั้ง

หลาย อกีอย่างหนึง่กก็ล่าวได้ว่า ปัญญา

อบรมจิต จิตก็อบรมศีล เพราะฉะนั้น 

จงึต่างอบรมซ่ึงกนัและกนั อาศัยซ่ึงกัน

และกันเป็นไปแล้วก็รวมกันเข้าอบรม

จิตนี้เอง ให้ได้วิมุตติคือความหลุดพ้น
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พิจารณาผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ว่า

เป็นสิ่ง ปฏิกูล ไม่สะอาด อสุภะ ไม่

งดงาม เมื่อได้ ธรรมสังเวช ความรู้

ชัดในธรรมะซ่ึงเป็นคติธรรมดาข้ึนมา 

หรือว่าได้ ปฏิกูลสัญญา ความส�าคัญ

หมายว่าไม่สะอาด อสภุสญัญา ความ

ส�าคญัหมายว่าไม่งดงาม ความก�าหนดั

ในกามก็สงบลงไป เมื่ออบรมเมตตา 

ให้บังเกิดขึ้น โกรธก็หายไป ดังนี้เป็น 

ตทังควิมุตติ พ้นด้วยองค์นั้นเป็นการ

พ้นชั่วคราว

 ประการที่ ๒ วิกขัมภนวิมุตติ พ้น

ด้วยสะกดไว้ ก็หมายถึงว่า ท�าสมาธิ

ได้ดจีนถงึ อปุจารสมาธ ิสมาธิเฉยีด ๆ 

คอืใกล้จะตัง้ม่ันแนบแน่น หรอืได้จนถงึ 

อปัปนาสมาธ ิสมาธทิีแ่นบแน่นถงึฌาน 

ในขณะที่ก�าลังอยู่ในสมาธินี้ กิเลสก็ 

ถูกสะกดไว้ให้สงบไป แต่ว่าไม่ได้ละไป 

อาจจะสงบไปได้นานเท่าท่ีจิตยังอยู่ใน

ฌาน หรือในความสงบอันเน่ืองมาจาก

ฌานนัน้ ดงันีเ้รยีกว่า วกิขมัภนวมิตุติ 

พ้นด้วยสะกดไว้

 ประการที่ ๓ สมุทเฉทวิมุตติ พ้น

ด้วยเด็ดขาด ก็หมายความว่าพ้นด้วย

การตัดกิเลสได้เด็ดขาด บางส่วนหรือ

ว่าทัง้หมด คอืการพ้นด้วยการตดักเิลส

ได้เด็ดขาดของท่านทีเ่ป็นโสดาบนับคุคล

ข้ึนไป เรียกว่า สมทุเฉทวมิตุต ิพ้นด้วย

เด็ดขาด

 ประการที ่๔ ปฏปัิสสทัธวิมิตุต ิพ้น

ด้วยสงบ คือเมื่อตัดกิเลสได้เด็ดขาด

แล้ว กเิลสกส็งบไป กเ็ป็นปฏปัิสสทัธ-ิ

วมิตุติ ใน ๒ ข้อนีท่้านแสดงว่า สมทุ-

เฉทวิมุตติอันเป็นข้อที่ ๓ นั้น เป็น 

การพ้นด้วยเด็ดขาด ด้วยอ�านาจของ

มรรคคือ อริยมรรค ส่วนข้อที่ ๔  

ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ พ้นด้วยสงบ หมาย 

ความว่าพ้นด้วยอ�านาจของผลคือ อรยิ-

ผล ตัง้แต่อรยิมรรคอรยิผลขัน้ โสดา-

ปัตติมรรค โสดาปัตติผล ขึ้นไป

 มาถงึข้อ ๕ นสิสรณวิมตุต ิพ้นด้วย

ออกไป กห็มายความวา่ เมือ่ตัดกเิลส

ได้เดด็ขาดด้วยมรรค และกเิลสสงบไป

ด้วยผลดังนั้นแล้ว ก็เป็นอันว่าออกไป

จากกเิลสได้ตลอดไป เป็นการพ้นจาก

กิเลสตลอดไป ก็เข้าในข้อ ๕ เพราะ

ฉะนั้น ข้อ ๕ นี้ ท่านจึงแสดงว่าพ้น

ด้วยออกไปด้วยอ�านาจของ นิพพาน

 ก็เป็นอันว่า ข้อ ๓ สมุทเฉทวิมุตติ

นั้นพ้นด้วยมรรค ข้อ ๔ ปฏิปัสสัทธิ-

วิมุตตินั้นพ้นด้วยผล ข้อ ๕ นิสสรณ-

วิมุตตินั้นพ้นด้วยนิพพาน ก็อาจจะ 

เทียบได้กับคนป่วย เม่ือคนป่วยรับ

ประทานยา ยานัน้กแ็ก้โรคท่ีบงัเกดิขึน้

ให้หาย โรคก็หายได้ด้วยยา อาการที่

หายได้ด้วยยานีเ้ทยีบกบัพ้นด้วยมรรค 

และความหายโรคอันเป็นผลของการ

รักษาด้วยยา ก็เทียบกับปฏิปัสสัทธิ-

วิมุตติ ๕
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วิมุตติ พ้นด้วยสงบ และเมื่อหายโรค

แล้ว ร่างกายกก็ลบัเป็นปกติ ไม่ปรากฏ

โรคนั้นขึ้นอีก เหมือนอย่างคนที่มีร่าง 

กายเป็นปกตทิัว่ ๆ ไป ดงันีก้เ็ทยีบได้

กับนิสสรณวิมุตติ พ้นด้วยออกไปคือ

พ้นด้วยนิพพาน 

 อีกอย่างหนึ่งเหมือนอย่างการเรียน

หนงัสอื ในทีแรกเม่ือก�าลังเรยีนเพ่ือให้

อ่านหนังสือออกอ่านหนังสือได้ และ

เมือ่อ่านหนงัสอืออกอ่านหนงัสอืได้ด้วย

การเรียน กเ็หมอืนอย่างสมทุเฉทวมิตุติ 

พ้นจากความไม่รู้หนงัสอืด้วยการเรยีน 

คราวน้ีการทีอ่่านหนังสอืได้ การท่ีอ่าน

หนังสือออก อันเป็นผลของการเรียน

นั้นก็เทียบได้กับปฏิปัสสัทธิวิมุตติพ้น

ด้วยสงบ กคื็อว่าเป็นอันว่าพ้นจากความ

ไม่รู้หนังสอืได้ อ่านหนงัสอืได้ การอ่าน

หนงัสอืได้เป็นผล และเมือ่เรยีนจบอ่าน

หนังสือออกอ่านหนังสือได้ ก็อ่านได้

เรือ่ยไป เพราะว่าความรู้ทีอ่่านหนงัสอื

ออกอ่านหนังสือได้นั้นยังคงอยู่ ก็อ่าน

ได้เร่ือย ๆ ไป กเ็ทียบกบัข้อ ๕ นิสสรณ-

วิมุตติ พ้นด้วยออกไป

 ได้มพีระพทุธาธบิายเรือ่งวมุิตตไิว้ดงั

ที่ยกมาเป็น ๕ ข้อดังนี้ ส�าหรับวิมุตติ

ทีส่ามญัชนผูป้ฏิบติัธรรมทุกท่านทกุคน

พึงได้พึงถึงนั้นก็คือ ตทังควิมุตติ และ

วิกขัมภนวิมุตติ ข้อ ๑ ข้อ ๒ ส่วน 

ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ นัน้เม่ือปฏิบัตจิน

ได้มรรคจงึได้สมุทเฉทวิมตุต ิและเม่ือ

ได้มรรคกไ็ด้ผลต่อไป เป็นปฏปัิสสทัธ-ิ

วิมุตติ และก็ได้นิพพานคือการที่พ้น

กเิลสได้ตลอดไป กเ็ป็นนสิสรณวมิตุติ 

อันเป็นข้อที่ ๕ (ท.ท. ๒๔-๒๗)

วิมุตติกถา 

วิมุตติกถา ดู ปุณณะ

วมิตุตขิองสามญัชน ด ูมรรคสจัจะ, วมิตุต ิ๕

วิมุตติของพระอริยบุคคล ดู มรรคสัจจะ,  

  วิมุตติ ๕

วิมุตติญาณทัสสนะ ดู ปัญจวัคคีย์ 

วิมุตติญาณทัสสนกถา ดู ปุณณะ

วิโมกข์ ดู ปริญญา‚ สมาธิ

วิโมกขมุข ดู ปริญญา.

วิรัติ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

วิรัติ ๓ ดู ปกติภาพ‚ ศีล

วิราคะ ดู นิพพาน, ปัญจวัคคีย์ 

วิราคธรรม ดู ความสงบ

วิริยะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ, โพธิ- 

  ปักขิยธรรม, อินทรีย์ ๕

วิริยกรรม ดู วิริยบารมี

วริยิบารม ีวริยิะ แปลว่า ความเพยีร อนัจดั

เป็นพระบารมข้ีอหนึง่ของพระพุทธเจ้า

ที่ได้ทรงบ�าเพ็ญมาโดยล�าดับ 

 ค�าว่า วิริยะ หรือความเพียร ตาม

ศพัท์แปลว่า ความเป็นวีระ คอืคนกล้า 

หมายความว่ากล้าทัง้ในทางทีไ่ม่ท�า ทัง้

ในทางท�า จงึยังเป็นค�ากลาง ๆ เพราะ

เป็นอปุการะในทางชัว่กไ็ด้ ในทางดกีไ็ด้ 

จะท�าชั่วก็ต้องอาศัยความเพียร คือ 
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ต้องกล้าท่ีจะไม่ท�าดี กล้าที่จะท�าชั่ว  

จะท�าดีกต้็องอาศยัความเพยีร คอืต้อง

กล้าที่จะไม่ท�าชั่ว กล้าที่จะท�าดี

 ทางพระพทุธศาสนาสอนให้เพยีรแต่

ในทางด ีคอืให้กล้าทีจ่ะละเว้น ไม่ท�าช่ัว 

ให้กล้าท่ีจะท�าความดี ดังท่ีสอนให้มี 

ปธานะ การตั้งความเพียร ๔ สถาน 

ได้แก่

 ๑. เพยีรระวงับาปอกุศลท่ียงัไม่เกดิ  

มิให้เกิดขึ้น

 ๒. เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว

 ๓. เพียรท�าบุญกุศลท่ียังไม่เกิดให้

เกิดขึ้น

 ๔. เพียรรกัษาบุญกศุลทีเ่กดิขึน้แล้ว 

ให้ตั้งอยู่และให้เจริญยิ่งขึ้น

 ในการตัง้ความเพยีรดงักล่าวนี ้ให้มี

ความเพียรจะล้มทลายลงเม่ือเกดิความ 

เกยีจคร้านขึน้เตม็ที ่ถ้าไม่ล้มกอ่็อนแอ

ลง ลักษณะความทรงตัวอยู่ อย่าง 

เข้มแข็งของความเพียรเรียกว่า ธาตุ 

ก�าหนดเป็น ๓ วาระ คือ เริ่มต้น 

(อารัมภธาตุ) ด�าเนิน (นิกกมธาตุ) 

ก้าวหน้า (ปรักกมธาตุ) ถ้าอ่อนแอ 

ล้มเหลวลงระยะใดระยะหนึ่งก็เพราะ

ความเกียจคร้านนั้นแหละ 

 เหตุของความเกียจคร้านมีหลาย

อย่างเป็นต้นว่า ความตดิสุขสนุกสบาย 

ความกลัวล�าบากตรากตร�า ความมัก

ง่าย ความผดัวันประกนัพรุง่ ถ้าปล่อย

ให้มีครอบง�าอยู่เป็นอาจิณ ก็จะสร้าง

สันดานเกียจคร้านขึ้น ท�าให้เป็นคน 

ท�าอะไรหยิบโหย่งมักง่าย ไม่ส�าเร็จ  

ทิง้การงานเสยีง่าย ๆ ไม่เช่นน้ันกห็ลีก

เลี่ยงการงาน หนักไม่เอาเบาไม่สู้ ท�า

อะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน

 เหตุของความเพียร ในทางตรงกัน

ข้ามกม็หีลายอย่างเหมอืนกนั เป็นเหตุ

ในทางไม่ดีก็มี ในทางดีก็มี 

 ในทางไม่ดนีัน้เป็นต้นว่า ความอยาก

ได้ ความโกรธ ความลุม่หลง เป็นเครือ่ง

ดนัใจให้กล้าให้เพยีรพยายามไปตามแรง

ส่งของความอยาก ความโกรธ ความ

หลงใหล สุราก็เป็นเหตุอีกอย่างหนึ่ง 

ไม่ดื่มสุรายังไม่กล้า ต้องดื่มสุราย้อม

กายย้อมใจเข้าไป จึงกล้าแบบที่เรียก

วิริยบารมี

   ๑. ฉันทะ ความพอใจ

 ๒. วิริยะ ความเพียรพยายาม

 ๓. จติตะ ความเอาใจใส่ ไม่ทอดธรุะ

 ๔. วมัิงสา ความพจิารณาใคร่ครวญ

 ทั้ง ๔ นี้เรียกว่า อิทธิบาท แปลว่า 

ธรรมทีใ่ห้บรรลถุงึความส�าเรจ็ ความเพยีร

ที่มีลักษณะเป็นปธานะ และอิทธิบาท

ดงักล่าวนีส้รปุลงได้เป็น ๒ คือ กล้าท่ี

จะไม่ท�าชั่ว และกล้าที่จะท�าดี

 ข้าศึกของความเพียร คือความ

เกียจคร้าน ตามศัพท์ว่า โกสัชชะ  

ความนอนจม เมือ่ก�าจดัความเกยีจคร้าน 

ได้แล้วจึงจะตั้งความเพียรขึ้นได้ และ 
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ว่า “เห็นช้างเท่าหมู” ก็คือย้อมใจให้

กล้าอย่างหย่อนสตินั้นเอง เพราะถ้า

สติยังดีอยู่ก็ไม่กล้า จึงต้องหาทางลด

สติลงไปเสีย 

 ส่วนในทางดนีัน้เป็นต้นว่า กสุลฉนัท 

ความพอใจต้องการกศุล ความด ีความ

มสีตริกัษาใจให้ไม่ประมาท ความเมตตา

กรณุา ความคอยเตอืนตน ความตัง้ใจ

ไว้แน่วแน่และรกัษาความตัง้ใจไว้ให้เป็น

จริงที่เรียกว่ารักษาสัจจะ เหล่านี้เป็น

เคร่ืองหนนุใจให้กล้า ให้พยายามในทาง

ดีได้ทุกอย่าง 

 จิตใจนี้เป็นของปลุกขึ้น หนุนขึ้น  

ถ้ามีพื้นอัธยาศัยนิสัยไม่สู้ดีอยู่ก็ปลุก

ปั่นไปในทางนั้นได้ง่าย แต่ก็อาจหนุน

แก้ให้ดีขึ้นได้เหมือนกัน และถ้ามีพ้ืน

อัธยาศัยนิสัยดีอยู่ ก็ปลุกขึ้นหนุนขึ้น

ในทางดีได้ง่าย แต่ก็อาจหนุนให้หมุน

ผิดไปได้เหมือนกัน ฉะนั้น ข้อส�าคัญ

จึงอยูท่ีค่วามไม่ประมาท มีสตริกัษาใจ 

และรกัษาความถกูต้องไว้ ใช้ความเพยีร

ไปในทางที่ถูกให้สม�่าเสมอ 

 ทางพระพทุธศาสนาตคิวามเกยีจคร้าน 

สรรเสรญิความเพยีรชอบในทีท่กุสถาน 

ดังที่ได้ตรัสไว้ใน ลักษณะตัดสินพระ-

ธรรมวินัย ข้อหนึ่งว่า ธรรมเหล่าใด 

เป็นไปเพือ่ความเกยีจคร้าน ธรรมเหล่า

นั้น ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย ไม่ใช่ค�าสั่ง

สอนของพระศาสดา ส่วนธรรมเหล่า

ใดเป็นไปเพือ่เริม่ต้นความเพยีร ธรรม

เหล่านั้นเป็นธรรม เป็นวินัย เป็นค�า 

สั่งสอนของพระศาสดา

 และในชาดก กไ็ด้แสดงนทิานสาธก

ให้เห็นอานิสงส์ของความเพียรไว้มาก

เรือ่ง เช่น มหาชนกชาดก ได้เล่าเรือ่ง

พระราชกุมารพระนามว่า มหาชนก 

ในอดตีกาลก่อนพทุธกาลนานไกล ผูม้ี

ความเพียรแรงกล้าเรื่องย่อมีว่า 

 พระมหาชนก โอรสพระเจ้าอริฏฐ-

ชนก กรุงมถิลิาแห่งรฐัวเิทหะ เมือ่พระ-

บดิาส้ินพระชนม์ในการรบด้วยทพัของ 

พระอนุชาแล้ว พระมารดาก�าลังทรง

ครรภ์พระมหาชนก ปลอมองค์หนีไป

ประทับลี้ภัยในกาลจัมปากนคร ได้รับ

อุปการะจากพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์

ใหญ่ในนครนัน้ พระมหาชนกได้ประสูติ

ในนครนั้น มีจิตใจกล้าหาญ มีความ

เพียรแรงกล้า เรียนจบไตรเพทและ

ศลิปศาสตร์ทัง้ปวงเมือ่มพีระชนม์เพยีง 

๑๖ ปี ต่อมาขอทรัพย์จากพระมารดา

เป็นทนุ เพือ่จะข้ามมหาสมทุรไปค้าขาย

ในสุวรรณภูมิ (เป็นที่เข้าใจว่าคือแถบ

แหลมทองหรอืแหลมอนิโดจนีนี)้ จดัหา

สินค้าบรรทุกเรือกับพ่อค้าทั้งหลาย 

ผู้จะไปสุวรรณภูมิ ลามารดาแล้วออก

เรือแล่นใบไปในมหาสมุทร มุ่งหน้าสู่

สุวรรณภมู ิแต่เรอืได้ไปถกูคลืน่แรงร้าย

อับปางลงในท่ามกลางมหาสมุทร 

วิริยบารมี
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 พระมหาชนกเป็นผูฉ้ลาดและเป็นผู้

กล้าหาญ รู้ว่าเรือจะจมแน่ก็ไม่ตกใจ 

เตรียมองค์ว่ายน�า้ ก�าหนดทศินครมิถลิา 

กระโจนจากเรือท่ีก�าลังจม ว่ายน�้าไป

ทางทิศนครมิถิลาเป็นเวลาหลายวัน 

 ในวันที่ ๗ เทพธิดารักษาสมุทรชื่อ

มณีเมขลา ได้ผ่านมาพบ ประสงค์จะ

ลองสอบก�าลังจิตใจ จึงตั้งปัญหาถาม

ให้ตอบโดยล�าดับว่า ในท่ามกลาง 

มหาสมุทร ไม่เห็นฝั่ง เห็นประโยชน์

อะไร จงึพยายามแขง็อยูอ่ย่างนี ้ไม่ถงึ

ฝั่งจักตายแน่ พยายามไปก็เป็นโมฆะ

เสยีแรงเปล่ากระมงั การงานทีไ่ม่น่าจะ

ส�าเร็จ ไม่มีผล ให้เกิดความล�าบาก

เปล่า จะมีประโยชน์อะไรด้วยความ

พยายามไปในการงานนั้นซ่ึงให้ความ

ส�าเร็จคือความตาย 

 พระมหาชนกได้ตอบโดยล�าดับว่า 

ข้าพเจ้าตรองเห็นโลกวตัรคือคตปิฏบิตัิ

ของโลก และตรองเห็นผลดีของความ

พยายาม จงึพากเพยีรอยูก่ลางมหาสมุทร

ทั้งที่ไม่เห็นฝั่ง อนึ่ง เม่ือเพียรท�ากิจ

ของบุรุษ ก็ชื่อว่าไม่เป็นหนี้ญาติ ไม่

เป็นหน้ีเทวดา ไม่เป็นหนี้บิดามารดา 

ทัง้ไม่ต้องเดอืดร้อนในภายหลงั อนึง่เล่า 

ถึงรู้ว่าไม่ถงึฝ่ังคอืความส�าเรจ็แน่ กไ็ม่

ควรรักษาชีวิตของตนไว้ พึงรู้ไว้เถิด  

ถ้าจะต้องทิ้งความเพียร (ว่า) คนบาง

พวกในโลกนี้ มองเห็นผลแห่งความ

ประสงค์ของตนจึงพากันประกอบ 

การงาน แต่การงานเหล่านั้นก็ส�าเร็จ

บ้าง ไม่ส�าเร็จบ้าง ผลของการงาน

ปัจจุบันก็เห็นกันอยู่ดังนี้มิใช่หรือ คน

อื่นจมไปแล้วก็ตาม ข้าพเจ้าก็จะว่าย

ข้ามต่อไป ข้าพเจ้าเห็นว่าท่านผู้เป็น

เทวดาในทีใ่กล้ (เป็นผลของความเพยีร

ของข้าพเจ้า) ข้าพเจ้าจักพยายามต่อ

ไปเต็มสติก�าลัง จักท�ากิจที่บุรุษพึงท�า 

คือเพียรไปให้ถึงฝั่งสมุทร 

 เทพธดิาจงึได้น�าพระมหาชนกส่งไป

ถงึกรงุมถิลิา พระมหาชนกได้เป็นราชา

แห่งรัฐนั้นสืบต่อไป 

 ตามเรือ่งพสิดารในชาดกนัน้ พงึเหน็

สารคติแห่งเรือ่งนีว่้า พระมหาชนกมิได้

หวงัพึง่เทวดา แต่คดิพ่ึงตนเองมาตัง้แต่

ต้น เมื่อเห็นเรือจะอับปางก็คิดเตรียม

ตนว่ายน�้า แล้วก็เพียรว่ายน�้ามุ่งให้ถึง

ฝั่งให้จงได้ ตลอดเวลาหลายวัน เม่ือ

เทวดามาปรากฏกล่าวชวนให้ท้อแท้

หมดก�าลังใจ ก็ไม่ทิ้งความเพียร คงมี

ใจเข้มแขง็มัน่คงมุง่เพยีรว่ายจนกว่าจะ

ตายไปกับความเพียร ทั้งที่เห็นเทวดา

อยู่เฉพาะหน้าก็ไม่ขอให้เทวดาช่วย  

ตัง้หน้าช่วยตนด้วยตนต่อไป เทวดาจงึ

ได้เข้าช่วย บุคคลเช่นนี้เองเรียกว่า 

เป็นผู้ที่เทวดาช่วย คือผู้ที่เพียรช่วย

ตนเองโดยไม่หวงัขอให้เทวดาช่วย คอื

ความเพียรนี้เองพึงเห็นว่าเป็นเทวดา 

วิริยบารมี
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 เมื่อจับท�าการงานทีแรก มักเห็น

ความเพยีรเป็นความยากล�าบากน่าเบือ่ 

ต่อเมื่อเพียรไปจนใกล้จะส�าเร็จก็จะ 

เห็นว่า ความเพียรน้ีเป็นเทวดาขึ้นมา

ทนัท ีลมืความเหนือ่ยยาก เพราะเหน็

ผลที่จะท�าให้ปลื้มใจอยู่เบื้องหน้าแล้ว 

ผู้ที่เคยพากเพียรเหนื่อยยากในการที่

จะอ�านวยผลที่ปรารถนาอย่างยิ่ง เมื่อ

ใกล้จะส�าเร็จผล ย่อมจะรู้สึกเห็นดังนี้

อยู่ด้วยกัน เพราะงานที่จะส�าเร็จผล

แน่นอนย่อมมีทางทะลุปรุโปร่ง เป็น

อานิสงส์ของความเพียรที่ผุดขึ้นมาให้

เห็นชัด คนเกียจคร้านจะไม่มีโอกาส

เหน็เทวดา คอือานสิงส์ของความเพยีร

ได้เลย

 การท�า ความเพียรชอบ เป็น 

การบ�าเพ็ญบารมีอย่างหนึ่ง เรียกว่า  

วิริยบารมี คือความเพียรท่ีท�าคราว 

หนึ่ง ๆ ไม่หมดสิ้นไป ย่อมสร้างนิสัย

สันดานเพียรให้กล้าแข็งขึ้นโดยล�าดับ 

เหมือนอย่างท�าสวนเพาะปลูกต้นไม้ 

คนเพาะปลูกและบ�ารุงต่าง ๆ นี้เป็น

กรรม คือความเพียรที่ตนท�า ต้นไม้

เองแตกหน่อเติบโตและให้ผล คนท�า

หรอืตัง้ความเพียรซ่ึงเรยีกว่าเป็นกรรม

อย่างหนึ่ง เรียกว่า วิริยกรรม และ

ความเพียรเองเกิดแตกหน่อเติบโต

กระทัง่ให้ผล น้ีคือวริยิบารมี พูดง่าย ๆ 

ก็คือนิสัยสันดานเพียร

 สมเดจ็พระบรมศาสดาได้ทรงบ�าเพญ็

วิรยิบารมีมามาก ตดักงัวลห่วงใยในคน

ทีร่กัและทรพัย์สิน นบัเป็น บารมีสามัญ 

ดังเช่นที่แสดงไว้ใน มหากปิชาดก ว่า 

พญากระบ่ีเพยีรช่วยพราหมณ์ผูต้กเหว

ให้ขึ้นจากเหวได้ ทั้งตัดกังวลห่วยใย

อวัยวะร่างกาย นบัเป็นบารมยีิง่ยวดอัน

เรียกว่า อุปบารมี ดังเช่นที่พรรณนา

ไว้ใน มหาสีลวชาดก ว่า พระเจ้า 

มหาสีลวราชทรงเพยีรช่วยพระองค์เอง

และหมูอ่มาตย์ให้รอดชวีติและให้ได้รบั

ราชสมบตัคินืมา จนถึงตดักงัวลห่วงใย

ในชีวิต เป็นบารมีที่ยิ่งยวดเต็มเปี่ยม

อันเรียกว่า ปรมัตถบารมี ดังเช่นที่

พรรณนาไว้ใน มหาชนกชาดก ท่ีสาธก

มาข้างต้น

 อนึ่ง แม้ในพุทธประวัติในพุทธกาล

นี้ก็แสดงว่าพระโพธิสัตว์ (อันเป็น 

ค�าเรียกพระพุทธเจ้าเม่ือก่อนตรัสรู้) 

ได้ทรงท�าความเพียรอย่างยิ่ง เมื่อเป็น 

พระกมุารในวัยเล่าเรยีนศกึษากไ็ด้ทรง

เพยีรศกึษาเป็นอย่างดยีิง่ และทรงกล้า

คดิกล้าท�าเกนิสามญัชน ทรงคดิถงึเกดิ 

แก่ เจบ็ ตาย ทรงคดิถงึธรรมเป็นเหตุ

หลดุพ้น ทรงกล้าสละผลต่าง ๆ ทีโ่ลก

ปรารถนาเพือ่ธรรมนัน้ ผลทีโ่ลกปรารถนา

นั้นสรุปลงคือ ลาภ เช่น แก้วแหวน

เงนิทอง ทรพัย์ต่าง ๆ ยศ เช่น อ�านาจ 

ชื่อเสียง บริวาร สรรเสริญ เช่นการ

วิริยบารมี
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ยกย่องชมเชย และ สุข ความสุข

สะดวกสบายต่าง ๆ ผลเหล่านี้ได้ทรง

สละแล้วทุก ๆ อย่าง ตามที่กล่าวว่า

พวกพราหมณ์ได้ถวายการท�านายไว้ 

ว่า ถ้าทรงอยู่ครองฆราวาสจะได้เป็น

พระเจ้าจกัรพรรด ิพระราชบดิาได้ทรง

เชือ่ และทรงปรารถนาจะให้พระโอรส

เป็นอย่างท�านาย ข้อน้ีจะพึงเป็นได้

อย่างไรก็ตาม แต่ข้อที่เป็นไปแล้วก ็

คือทรงสละได้ทกุ ๆ อย่างตัง้แต่สมบตัิ

ธรรมดาจนถึงจักรพรรดิสมบัติ และ 

แม้ทิพยสมบัติที่ประณีตกว่า ถึงจะน�า

จักรพรรดิสมบัติอย่างสูงสุด รวมท้ัง

ทพิยสมบตัมิาถวายก้ันหน้าไว้กไ็ม่ทรง

หยุดยั้งถอยหลัง ไม่มีอะไรจะกางกั้น

ไว้ไม่ให้ทรงออกไปแสวงหาโมกขธรรม

ได้

 วธิแีสวงหาธรรมของพระองค์คอืทรง

เสาะแสวงอยูว่่า อะไรเป็นกศุล คอืชอบ

ถูกต่อผลท่ีทรงประสงค์ อนัได้แก่ความ

หลุดพ้นนัน้ ทรงพากเพยีรกล้าคดิกล้าท�า

สอบเหตสุอบผลเรือ่ยไป แม้ทกุรกริยิา

ก็ทรงเพียรบ�าเพ็ญเพื่อสอบเหตุผล 

กระทั่งเมื่อทรงพบทางที่ถูกแล้ว ก็ได้

ทรงตัง้ความเพียรอย่างเดด็เดีย่ว ขณะ

ทีป่ระทบัน่ังท่ีควงโพธพิฤกษ์ในเวลาเย็น

แห่งราตรีที่จะตรัสรู้ มีความว่า “เนื้อ

และโลหิตในสรีระของเราทั้งหมดจะ

เหือดแห้งไป เหลือแต่หนังเอ็นและ

กระดูกกต็ามท ียงัไม่บรรลผุลทีพ่งึบรรลุ

ได้ด้วยความเพยีรของบรุษุ จกัไม่หยดุ

ความเพยีร” จงึได้ทรงประสบธรรมเป็น

เหตุหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง นี้พึงเห็น

ว่าเป็นปรมัตถบารมีโดยแท้ จัดเป็น 

สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) ใน 

อัษฎางคิกมรรค แห่งความตรัสรู ้  

(ท.ท. ๑๕๔-๑๕๙) ดู บารมี ด้วย 

วิสุทธิ ๗

วิริยารัมภกถา ดู ปุณณะ

วิรุฬหกะ ดู จาตุมมหาราชิก, ภาณยักข์

วิรูปักษ์ ดู จาตุมมหาราชิก, ภาณยักข์

วิลกตนรก ดู นรก

วิวัฏฏกัป ดู กัป

วิวัฏฏฐายีกัป ดู กัป

วสิงัขาร ดู ธรรม, ธรรมฐติ,ิ ธรรมทัง้ปวง,  

  นิพพาน

วิสาขบูชา ดู บูชา ๒

วิสาขอัฏมีบูชา ดู บูชา ๒

วิสามัญปัจจัย ดู วิสุทธิ ๗

วิสาสะ ดู เบญจศีล

วิสุทธิ ๗ เป็นแนวปฏิบัติหรือเป็นวิธีปฏิบัติ

ในการท�าจิตตภาวนา วิสุทธิ ๗ ก็คือ

 ๑. สีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล

 ๒. จติตวิสทุธ ิความหมดจดแห่งจติ

 ๓. ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแห่ง

ทิฏฐิ

 ๔. กงัขาวติรณวสิทุธ ิความหมดจด

แห่งญาณเป็นเครือ่งข้ามพ้นความสงสัย
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 วินัยนั้นก็ได ้แก ่พระบัญญัติของ 

พระพุทธเจ้า ทีเ่ป็นเครือ่งห้ามกนัความ

ประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่งดงาม

ต่าง ๆ ที่ไม่ถูกไม่ชอบต่าง ๆ ดังเช่น

ศลี ๕ กค็อืงดเว้นจากข้อท่ีพระพทุธเจ้า

ทรงบัญญัติเอาไว้ เป็นการห้ามมิให้

กระท�า ๕ ประการ ดังนี้เป็นต้น 

 ข้อที่ทรงบัญญัติไว้ห้ามมิให้กระท�า 

กเ็รยีกว่าเป็นสกิขาบท คอืเป็นทางแห่ง

การศกึษาข้อหนึง่ ๆ ดงัทีต่ามกฎหมาย

เรยีกว่ามาตราหนึง่ ๆ และในพระวินยั

ของภิกษุ ก็ได้ทรงมีบัญญัติข้อท่ีพึง

ปฏิบัติ คือทรงบัญญัติไว้ให้กระท�าอีก

ส่วนหนึ่งด้วย เช่น ทรงบัญญัติไว้ให้

เกบ็อดเิรกจวีรไว้ไม่ให้เกนิ ๑๐ วันโดย

มิได้วิกัป ต้องท�าการวิกัปคือท�าการ

อนญุาตให้ภกิษุหรอืสามเณรเป็นต้นมา

ร่วมเป็นเจ้าของด้วย เรียกว่าเป็น ๒ 

เจ้าของ เม่ือเป็นดังนี้ผ้าท่ีวิกัปแล้วจึง

จะเกบ็เอาไว้เกนิ ๑๐ วนัได้ การทีต่รสั

ส่ังให้ท�าวกิปันีเ้ป็นการบญัญตัใิห้กระท�า 

ฉะนั้น จึงมิใช่เป็นการบัญญัติให้เว้น

อย่างเดียว บัญญัติให้กระท�าด้วย  

ส�าหรับที่เป็นพระวินัยส�าหรับภิกษุ

 ฉะนัน้ เมือ่รวมความเข้าแล้ว พระ-

บญัญัต ิทีเ่ป็นพระวนิยัของพระพทุธเจ้า

นั้นจึงเป็นการบัญญัติให้เว้นอย่างหนึ่ง 

เป็นการบญัญตัใิห้กระท�าอกีอย่างหนึง่ 

พระวินัยนี้เป็นที่ตั้งของศีล ฉะนั้น จึง

 ๕. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ 

ความหมดจดแห่งญาณเป็นเคร่ืองเหน็

ว่าทางหรือไม่ใช่ทาง

 ๖. ปฏปิทาญาณทสัสนวสิทุธ ิความ

หมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องเห็นทาง

ปฏิบัติ

 ๗. ญาณทสัสนวสิทุธ ิความหมดจด

แห่งญาณทัสสนะ

 โดยทีว่สิทุธทิัง้ ๗ นีเ้ป็นทางปฏบิตัิ 

จับตั้งแต่ศีลไปสู ่สมาธิและปัญญา  

ฉะนัน้ จงึรวมทางปฏบิตัท้ัิงหมดจนถงึ

ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่ง

ญาณทัสสนะ

 สลีวสิทุธ ิศลีนัน้ได้แก่ความประพฤติ

งดเว้นจากความประพฤติที่เป็นภัย 

เป็นเวร ความประพฤตทิีไ่ม่งดงามตาม

ทีพ่ระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัตไิว้ ตลอด

จนถงึความท่ีควรงดเว้นท้ังปวง อันเป็น

เคร่ืองท�ากายวาจาตลอดถึงใจให้เป็น

ปกติเรียบร้อยดีงาม 

 ศีลนี้เนื่องด้วยวิรัติคือความงดเว้น 

ฉะนัน้ จงึต้องมีวริตัเิจตนา ความตัง้ใจ

งดเว้นจากข้อที่พึงงดเว้นตามภูมิตาม

ชั้นของตน เช่นเมื่องดเว้นจากข้อที่พึง

งดเว้น ๕ ประการ ก็เรียกว่าศีล ๕, 

๘ ประการกเ็รยีกว่าศลี ๘, ๑๐ ประการ

ก็เรียกว่าศีล ๑๐, ๒๒๗ ประการ 

ก็เรียกว่าศีล ๒๒๗ ฉะนั้น จึงเนื่อง

ด้วย วินัย 
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ต้องมคีวามเชือ่ฟังปฏบิตัติามพระวนิยั 

เมื่อจะรักษาศีล ๕ ก็ต้องมีความเชื่อ

ฟัง ปฏิบตัติามพระวนิยัทีพ่ระพทุธเจ้า

บญัญตัเิอาไว้ ๕ สกิขาบท หรอืท่ีเรยีก

ว่า ๕ มาตรา คือเว้นจากการท�าสัตว์

มีชีวิตให้ตกล่วง เว้นจากการถือเอา

สิ่งของท่ีเจ้าของมิได้ให้ด้วยอาการ 

เป็นขโมย เว้นจากประพฤตผิดิในกาม 

ทัง้หลาย เว้นจากการพดูเท็จ เว้นจาก

น�า้เมาคอืสรุาเมรยัอันเป็นฐานท่ีตัง้แห่ง

ความประมาท 

 ในการเชือ่ฟังปฏบัิตติามพระบญัญตัิ

นี ้จงึต้องมวีรัิติเจตนา ความต้ังใจงดเว้น 

เพราะฉะนั้น อะไรชื่อว่าศีล ก็อาจจะ

จับเอาวิรัติคือความงดเว้น ว่าวิรัติชื่อ

ว่าศีลก็ได้ จับเจตนาคือความต้ังใจงด

เว้นว่าชื่อว่าศีลดังนี้ก็ได้ หรือว่าจับเอา

ตวัความสงัวรคอืความระวงัความส�ารวม

ช่ือว่าศลีดงันีก้ไ็ด้ แต่ว่าศลีตามพระวนิยั

บัญญัติตามที่กล่าวมาน้ีย่อมมีหลาย

ประเภท เมื่อย่อลงไปแล้วก็ย่อมเป็น 

อาคาริยวินัย วินัยส�าหรับคฤหัสถ์  

ก็เป็นศีลส�าหรับคฤหัสถ์ คือศีล ๕  

ศีล ๘ อนาคาริยวินัย วินัยส�าหรับ

บรรพชติ ก็ศีลส�าหรบับรรพชติก็ได้แก่

ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ 

 เพราะฉะน้ัน ศีลท่ีก�าหนดด้วย 

พระวินัยบัญญัติเป็นข้อ ๆ ดังนี้ จึงมี

จ�านวนและก็มีหลายประเภทแต่ก็อาจ

ย่อรวมเข้าเป็น ๑ ได้ ศลีน้ันมลีกัษณะ

รวมกันเข้าเป็นอย่างเดียวกัน ได้แก่ 

ความเป็นปกติ คอืความทีก่ายวาจาใจ

เป็นปกติ อาการทีก่ายวาจาใจเป็นปกติ

นีเ้ป็นลกัษณะทีเ่ป็นอันเดียวกันของศีล

ทั้งปวง และลักษณะที่เป็นอันเดียว 

กันของศีลทั้งปวงคือความเป็นปกต ิ

นี้ย ่อมเป็นเคร่ืองรองรับกุศลธรรม 

ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ความที่กาย

วาจาใจของบุคคลเป็นที่รองรับของ 

กศุลธรรมท้ังหลายได้ดงันีก็้เป็นลกัษณะ

อันหนึ่งอันเดียวกันของศีล ฉะนั้น  

เมื่อเพ่งการที่กายวาจาใจเป็นปกติก็

เรยีกว่าความปกตนิีแ่หละเป็นลกัษณะ

ทีเ่ป็นอนัเดยีวกันของศลี เมือ่เพ่งความ

ที่อาการของกายวาจาใจเป็นที่รองรับ

ของกุศลธรรมทั้งหลายได้ก็เรียกว่า 

นี่แหละเป็นลักษณะที่ เป ็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกันของศีล

 ฉะนัน้ ความทีจ่ะรกัษาศีลให้บรสุิทธิ์

นัน้จงึต้อง รกัษาศลีให้ถงึใจ อนัหมาย 

ความว่าใจจิตนี้ต้องเป็นศีลด้วย ใจจิต

ที่เป็นศีลนี้ก็คือใจจิตท่ีเป็นปกติที่เป็น 

ท่ีรองรับของกุศลธรรมท้ังหลายได ้

พร้อมไปกบักายวาจาทีเ่ป็นปกตทิีร่องรบั 

กุศลธรรมทั้งหลาย ศีลที่มีอยู่ในกาย

วาจาจิตคือกายวาจาจิตเป็นศีล เป็น

ปกติเป็นที่รองรับกุศลธรรมทั้งหมด 

ได้ นี้ชื่อว่าเป็นความหมดจดแห่งศีล  
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เพราะฉะนั้น ท่านจึงได้มีการแสดง

ลักษณะแห่งศีลดังกล่าวนี้ไว้ ว่าคือ 

ศีลที่ไม่เป็นท่อน ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง  

ไม่พร้อย เป็นไท อันวญิญชูนสรรเสรญิ 

เป็นไปเพื่อสมาธิ ศีลที่มีลักษณะดั่งนี้

มช่ืีอเรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า อรยิกนัตศลี 

คือศีลที่พระอริยะรักใคร่ปรารถนา  

ฉะนัน้ กค็วรจะท�าความเข้าใจในลกัษณะ

ของศีลดังกล่าวนี้ไปทีละข้อ คือ

 ข้อทีว่่า ไม่ขาด นัน้กค็อืไม่ประพฤติ

ละเมิดศีลอย่างแรงจนถึงกับศีลขาด  

ยกตัวอย่างข้อปาณาติบาต ค�าว ่า 

ปาณาติบาตนั้นแปลว่าการท�าสิ่งที่มี

ชีวิตให้ตกล่วง ท่านแสดงไว้ว่าการฆ่า

สัตว์หรือการท�าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง 

จะต้องประกอบด้วยองค์ ๕ คือ

 ๑. ปาโณ สัตว์มีชีวิต

 ๒. ปาณสญฺญิตา ตนรูว่้าสตัว์มชีวีติ

 ๓. วธกจิตฺต� จิตคิดจะฆ่า

 ๔. อุปกฺกโม ท�าความเพียรที่จะฆ่า

 ๕. เตน มรณ� สัตว์ตายด้วยความ

เพียรนั้น

 เมื่อปฏิบัติละเมิดศีลข้อที่ ๑ ครบ 

ทั้ง ๕ องค์นี้ คือสัตว์มีชีวิต ตนก็รู้ว่า

สตัว์มชีวีติ จติคิดจะฆ่า ท�าความเพียร

ที่จะฆ่า สัตว์ก็ตายด้วยความเพียรนั้น 

ดงันีเ้รยีกว่าละเมดิศลีอย่างแรง ศลีขาด 

ฉะน้ัน ศีลที่จะบริสุทธิ์นั้นจึงต้องเป็น

ศลีท่ีไม่ขาด คอืไม่มกีารละเมดิศลีจนถึง

ท�าสตัว์ให้ตายครบองค์ ๕ ของการฆ่า 

 ข้อว่า ไม่เป็นช่อง กค็อืละเมดิแต่ว่า

ไม่ถงึทีส่ดุ ทีก่ล่าวข้างต้นว่าไม่ร้ายแรง

คอืไม่ถึงทีสุ่ดสัตว์ไม่ตาย เช่นว่าสัตว์มี

ชีวิต รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต ท�าความเพียร

ทีจ่ะฆ่า แต่ว่าสัตว์ไม่ตาย ดงันีเ้รียกว่า

ศีลเป็นช่อง ศีลที่บริสุทธิ์นั้นแม้ว่าไม่

ขาดเป็นท่อน กต้็องไม่เป็นช่องดงักล่าว 

 ข้อว่า ไม่ด่าง ก็คือละเมิดศีลที่ 

อ่อนลงไปกว่านั้น เช่นว่าสัตว์มีชีวิต  

จิตคิดจะฆ่า แต่ว่าท�าความเพียรท่ีจะ

ฆ่าอ่อน ๆ หรอืแค่ท�าให้ร่างกายบอบช�า้

ล�าบากไปบ้าง ดังนี้เรียกว่า ศีลด่าง 

ฉะนั้น ศีลที่บริสุทธิ์นั้นแม้ว่าไม่ขาด 

ไม่เป็นช่อง ก็ต้องไม่ด่าง 

 ข้อว่า ไม่พร้อย ศีลพร้อยนั้นก็คือ 

มีการละเมิดศีลชนิดที่ไม่รุนแรงเพียง 

ในใจ เช่นว่าสัตว์มีชีวิต รู้อยู่ว่าสัตว์มี

ชวีติ จติคดิจะฆ่า แต่ว่าไม่ได้ประกอบ

การท�าอะไร คิดอยู่ในใจเท่านั้น ยังไม่

ประกอบกระท�าอะไรออกไป ดงันีเ้รียก

ว่า ศีลพร้อย ฉะนั้น ศีลที่บริสุทธิ์นั้น 

จงึต้องไม่เป็นท่อน ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง 

และไม่พร้อย ดังกล่าวนี้ด้วย

 อนึ่ง ยังต้องประกอบด้วยลักษณะ

อื่น ๆ อีก คือว่าเป็นไท หมายความ

ว่าไม่เป็นทาสของตณัหาคือความดิน้รน

ทะยานอยาก อนัหมายความว่าปฏบิติั

ในศีลเพื่อช�าระกิเลส เพื่อก�าจัดกิเลส 
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ไม่ใช่เพ่ือมุ่งหวังความส�าเร็จในลาภใน

ผลเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึง่ ดงัทีเ่รยีก

ว่า สีลัพพตปรามาส ลูบคล�าในศีลใน

วัตร เช่นการปฏิบัติเป็นการถือขลัง 

เพื่อให้เกิดลาภเพื่อให้เกิดยศดังกล่าว

นั้นเป็นต้น ฉะนั้น จึงชื่อว่าศีลยังไม่

เป็นไท ยังเป็นทาสของตัณหา ตัณหา

เข้ามาบงการให้รักษาให้ปฏิบัติ ยังไม่

เป็นไทแก่ตน การปฏิบัติในศีลต้อง

ปฏิบัติด้วยจิตใจท่ีบริสุทธิ์ ไม่ใช่ด้วย

ตัณหาอีกด้วยจึงจะชื่อว่าเป็นไท 

 วญิญชูนสรรเสรญิ กค็อืผูรู้ส้รรเสริญ 

จะเป็นตนเองกต็ามผูอ่ื้นกต็าม ซ่ึงเป็น

วิญญูคือผู้รู้ ก็ติเตียนตนโดยศีลมิได้ 

เพราะเป็นศีลที่มีลักษณะไม่เป็นท่อน 

ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อย และเป็น

ไท ดังนี้

 และอกีข้อหนึง่คอื เป็นไปเพ่ือสมาธ ิ 

ก็หมายความว่าเป็นศีลท่ีเป็นไปเพ่ือ 

ส่งเสรมิให้ได้สมาธดิย่ิีงขึน้ เพราะฉะนัน้ 

ในข้อนีจ้งึควรท�าความเข้าใจเป็นพิเศษ

อกีสกัหน่อยหนึง่ กต้็องอธบิายเพิม่เตมิ

ในข้อทีเ่ป็นไทอกีด้วย คอืว่าศลีทีไ่ม่เป็น

ไปเพ่ือสมาธินั้นเพราะเหตุหลายอย่าง 

ดังเช่นผู้ที่เข้ามาบวชทีแรกก็มีสมาธิดี 

แต่ว่าเมื่อใกล้จะออกพรรษา บางทีก็

รู้สกึว่าออกพรรษาไม่ทัน กอึ็ดอัดในศีล 

จิตใจกลุ้มกลัด ดังนี้ศีลก็ไม่เป็นไท 

เพราะการปฏบิตัใินศลีนัน้จะต้องปฏิบตัิ 

เพราะยงัไม่ถงึก�าหนดทีจ่ะลาสกิขา แต่

ว่าจติอยากจะลาสกิขา รูส้กึว่าพอ เม่ือ

เป็นดังนี้แล้วก็รู้สึกอึดอัด ดั่งนี้ศีลก็ไม่

เป็นไท เป็นทาสของตัณหาแล้วเหมือน

กัน และศีลก็ไม่เป็นไปเพื่อสมาธิ คือ

ไม่ได้สมาธิ ไม่ได้ความสงบใจ ต้อง

อึดอัดร�าคาญ แต่ก็มีหิริโอตตัปปะ  

ความละอายใจไม่ละเมิดศีล รักษาศีล

ได้ ไม่ใช่รักษาไม่ได้ แต่ว่ารักษาด้วย

ความจ�าใจหรือว่าต้องต่อสู้ใจอย่างแรง 

ก็อยากจะท้ิงศีล แต่ว่าท้ิงไม่ได้เพราะ

ยงัไม่ถงึก�าหนด กต้็องรกัษา แต่กก็ลุม้

กลัด ดังนี้เรียกว่าศีลไม่เป็นไท และ 

กไ็ม่เป็นไปเพือ่สมาธ ิฉะนัน้ จงึต้องให้

เป็นไท คือไม่ให้เป็นทาสของตัณหา 

ต้องข่มตัณหาได้ แล้วก็ต้องเป็นไป 

เพื่อสมาธิ คือใจต้องให้ได้ความสงบ

ด้วย ดังนี้จึงจะใช้ได้

 ศลีทีม่ลีกัษณะดงักล่าวมานีท้ัง้หมด 

ท่ีท่านเทียบหรือใช้ถ้อยค�าว่าไม่เป็น 

ท่อน ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อยนั้น 

ก็เทียบด้วยผ้าขาว ผ้าขาวที่เป็นท่อน 

กค็อืว่าขาดจนถึงหลดุเป็น ๒ ท่อน ๓ 

ท่อน และท่ีเป็นช่องนัน้กคื็อว่าไม่ถึงกบั

ขาดแต่ว่าทะลุเป็นช่อง ๆ ด่างก็คือ

เหมือนอย่างผ้าด่างพร้อย กค็อืเหมอืน

อย่างผ้าพร้อยหรือด่างที่อ่อนลงมา  

เทียบกับผ้าขาวได้ดังนี้ 
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 เพราะฉะนัน้ สีลวสิทุธ ิความบริสทุธิ์

แห่งศีลหรือความหมดจดแห่งศีล จึง

ต้องเป็นศีลท่ีไม่เป็นท่อน ไม่เป็นช่อง 

ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไทคือไม่เป็นทาส

ของตัญหา อนัวญิญชูนสรรเสรญิ และ

เป็นไปเพ่ือสมาธิ และศีลท่ีกล่าวมานี ้

ก็มีชื่อว่าอริยกันตศีล ศีลที่พระอริยะ

รกัใคร่ ปรารถนา อีกช่ือหนึง่ด้วย การ

ที่จะรักษาศีลให้เป็นสีลวิสุทธิได้นั้น 

กจ็ะต้องอาศยัความมหีริ ิความละอาย

ใจต่อความชั่ว โอตตัปปะความเกรง

กลวัต่อความชัว่ จะต้องมสีงัวรคอืความ

ส�ารวมระวัง จนถึงอินทรียสังวรความ

ส�ารวมอินทรีย์เป็นต้น และจะต้องมี

จิตใจท่ีมีสมาธิเข้าช่วยอีกด้วยศีลจึง 

จะเป็นไปเพื่อสมาธิ และเม่ือได้สมาธิ 

สมาธกิช่็วยศีลให้ด�ารงอยู่ด้วยดอีีกด้วย 

 เพราะฉะนั้น จึงได้มีเรื่องเล่าไว้ใน

ธรรมบทว่า ภกิษรุปูหนึง่รูส้กึอึดอดัว่า

ศีลมีมากมายเหลือเกิน จึงเข้าเฝ้า

พระพทุธเจ้าขอประทานเพือ่จะลาสกิขา

ออกไป พระพุทธเจ้าตรัสว่า เมื่อเธอ

เหน็ว่ามมีากมายหลายข้อจะรกัษาเพยีง

ข้อเดยีวได้ไหม ท่านกก็ราบทูลว่าถ้ามี

ข้อเดยีวพอรกัษาได้ พระพุทธเจ้าก็ตรสั

ว่าให้รักษาจติ เม่ือรกัษาจติได้เพียงข้อ

เดียวแล้วก็รักษาข้ออื่น ๆ ได้ทั้งหมด 

ภกิษนุัน้กร็บัเอาพทุธโอวาทนัน้ไปปฏบิตัิ

รักษาจิตใจให้สงบ เมื่อรักษาจิตใจให้

สงบได้แล้ว การรักษาศีลก็ง่ายเข้าไม่

ล�าบาก

 จิตตวิสุทธิ ความหมดจดแห่งจิต 

ข้อนีห้มายถึง สมถะ หรอื สมาธ ิฉะนัน้ 

จึงจะได้อธิบายศัพท์ทั้ง ๒ นี้ก่อน

 ค�าว่า สมถะ นั้นใช้ในค�าว่า สมถ-

กรรมฐาน แห่งกรรมฐาน ๒ คือ 

สมถกรรมฐาน และวปัิสสนากรรมฐาน 

ตามศพัท์แปลว่าความสงบ หรอืกรรมฐาน

ที่เป็นเหตุท�าให้ใจสงบ 

 ส่วน สมาธิ ใช้ในค�าว่าศีลสมาธิ

ปัญญา แต่ว่าในไตรสิกขานั้น เมื่อใช้

ค�าว่าสิกขาท่ีแปลว่าศึกษาส�าเหนียก

ปฏิบัติ ก็ใช้ว่า สีลสิกขา จิตตสิกขา 

ปัญญาสิกขา ซึ่งค�าว่า จิตตสิกขา  

นัน้กห็มายถึงสมาธนิีเ้อง ค�าว่า สมาธิ 

แปลว่า ตัง้จติมัน่ และค�าว่า จติตสกิขา 

ในไตรสิกขานัน้ กห็มายถึง จติตวิสทุธิ 

ความหมดจดแห่งจิตนี้เอง อันเป็น 

ขั้นสมาธิ หรือ ขั้นสมถะ

 อนัจิตนีด้งัทีไ่ด้กล่าวอธบิายมาในตอน

ต้น ๆ แล้ว เป็นจิตที่ต้องรับอารมณ์

คือเรื่อง มีเรื่องรูปเรื่องเสียงเป็นต้น 

รวมกันเข้าเป็นอารมณ์ ๖ โดยสรุป

ตามอายตนะภายนอก ซึ่งต้องผ่าน

ทวาร ๖ ทวารกค็อืประตหูรอืช่องทาง 

ทวาร ๖ กเ็ป็นทวารแห่งจิตนัน่เองท่ีรบั

อารมณ์ เพราะว่าจิตนั้นจะรับเอาวัตถุ

มาใส่เข้าไปไม่ได้ รับได้แต่อารมณ์คือ

วิสุทธิ ๗



ว

1315

เรื่องของวัตถุนั้น ๆ เช่นว่า รูปารมณ์ 

อารมณ์คือรูป ก็คือรูปที่ตาเห็น เป็น

คนเป็นต้นไม้เป็นภูเขา จิตจะรับเอาคน

เอาต้นไม้เอาภูเขาเป็นต้นเข้ามาใส่ไว้

ในจิตไม่ได้ รับได้แต่อารมณ์คือเรื่อง 

คือเร่ืองของรูปท่ีตาเห็น รับเอาเรื่อง 

เข้ามา เรื่องนั้นไม่มีรูปร่างสัณฐาน 

เหมือนอย่างจิตเองก็ไม่มีสรีรสัณฐาน 

เรื่องที่จิตรับเข้ามาก็ไม่มีสรีรสัณฐาน

เช่นเดียวกัน 

 และกิริยาที่ว่ารับนั้นก็ไม่ใช่เหมือน

อย่างที่ร่างกายรับ เช่นว่ารับด้วยมือ

เป็นต้น แต่ว่ารับด้วยรู้ เพราะว่าจิต

เป็นธาตุรู้ ก็รับรู้รูปที่ประจวบทางตา 

เรื่อง ของรูปที่รับรู้นั้นก็เป็นรูปารมณ์ 

อารมณ์คือรูป เพราะว่าการรับรู้นั้น  

กจ็ะต้องถามว่ารบัรูซ้ึง่อะไร รับรู้ซึง่รปู 

ก็คือซึ่งเรื่องของรูปนั่นเอง รับตัวเรื่อง

เข้ามาเป็นรูปารมณ์ รับรูปนั่นแหละ 

แต่ว่าอันที่จริงรับเรื่องของรูปเข้ามา  

รูปเป็นสิ่งที่จิตรู้ คราวนี้เม่ือเป็นเสียง

ที่ประจวบทางหู ก็รับรู้ซึ่งเสียง ก็รับรู้

ซึ่งกลิ่นทางประตูจมูก รับรู้ซึ่งรสทาง

ประตูลิ้น รับรู้ซ่ึงโผฏฐัพพะสิ่งที่กาย

ถูกต้องทางประตกูาย รบัรูซ่ึ้งเรือ่งของ

เร่ืองเหล่านัน้ทางประตใูจคอืมโน ใจใน

ที่นี้คือมโน แต่ว่าใจน้ันจะเห็นได้ว่า 

บางทีก็หมายถึงจิต บางทีก็หมายถึง

มโน ก็สุดแต่ว่าถ้อยค�าท่ีพูดนั้นจะมี

ความหมายถึงอะไร เพราะว่าใจนี่เป็น

ภาษาไทย เราใช้เป็นกลาง ๆ เพราะ-

ฉะนั้น อารมณ์ทั้ง ๖ นั้นจึงเป็นเรื่อง

ที่จิตรับรู้ รับรู้ซึ่งรูปซึ่งเสียงซึ่งกลิ่นซึ่ง

รสซึ่งโผฏฐัพพะซึ่งธรรมะคือเร่ืองราว 

เพราะฉะนัน้ ส่ิงทีจ่ติรบัรูน้ีเ้ราเรยีกว่า

เรื่องคืออารมณ์

 จติมกีเิลสคอืมอีาสวะอนสุยันอนจม

หมักหมมอยู่ ดองจิตสันดานอยู่ เมื่อ

อารมณ์อนัเป็นท่ีตัง้แห่งราคะหรือโลภะ

อนัเป็นตวักิเลสเกิดข้ึน ราคะหรือโลภะ

กเ็กดิข้ึน อารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้ของโทสะ

ความโกรธเกดิขึน้ โทสะกเ็กดิขึน้ อารมณ์

อนัเป็นทีต่ัง้ของโมหะคอืความหลงเกิด

ขึ้น โมหะก็เกิดขึ้น ก็มาเป็นนิวรณ ์

อันท�าให้จิตกลัดกลุ ้มวุ ่นวายไม่สงบ 

กระสบักระส่ายดิน้รนกวดัแกว่งไปด้วย

อารมณ์และกิเลสทั้งหลาย ดังกล่าว 

มานั้น ซึ่งท่านก็จัด นิวรณ์ นี้ไว้เป็น 

๕ คือ

 กามฉันท์ ความยินดีรักใคร่อยู่ใน

กาม คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่

น่ารักใคร่พอใจทั้งหลาย

 พยาบาท ความกระทบกระทัง่หงดุหงดิ

โกรธแค้นขดัเคอืง ซึง่พยาบาทในนวิรณ์ 

๕ นีมี้ความหมายเพยีงท่ีเป็นความโกรธ

ขดัเคอืงอยูใ่นจติใจ ยงัไม่มุง่ร้ายออกไป 

อนัเรียกว่า โทสะ ทีแ่ปลว่าประทุษร้าย

ใจ คือประทุษร้ายใจตัวเอง ยังไม่คิด

ออกไปประทษุร้ายผูอ่ื้น นีเ่ป็นแค่นวิรณ์
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 ถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม

 อทุธัจจกกุกจุจะ ความฟุง้ซ่านร�าคาญ

ใจ และ

 วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัย

 นิวรณ์ทัง้ ๕ นีก้ามฉนัท์กจ็ดัเข้าใน

กิเลสกองราคะ พยาบาทก็จัดเข้าใน

กิเลสกองโทสะ ส่วนอีก ๓ ข้อจัด 

เข้าในกเิลสกองโมหะ แต่พระอาจารย์ 

ท่านอธบิายว่า ส�าหรบักกุกจุจะ ความ

ร�าคาญใจจดัเข้าในกเิลสกองโทสะ เป็น

ปริยุฏฐานะ คือกิเลสที่กลุ้มรุมจิตใจ 

อันหมายความว่าท�าจิตใจให้กลัดกลุ้ม 

วุน่วายไม่สงบ เพราะฉะนัน้ จติจงึเป็น

จิตทีไ่ม่บรสิทุธิค์อืไม่เป็นวิสทุธ ิไม่สงบ

คือไม่เป็นสมถะ และไม่ตั้งม่ันคือไม่

เป็นสมาธิ อันหมายความว่าไม่ตั้งมั่น

อยู่ในอารมณ์อันเดียวอันเป็นอารมณ์ 

ที่ดี 

 เพราะฉะนั้น เมื่อจิตเป็นดังนี้ การ

ที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็ยาก เพราะ

ว่าเมื่อจิตไม่บริสุทธ์ิไม่ตั้งมั่นไม่สงบ 

ดังนี้ จึงง่ายที่จะก่อเจตนาคือ ความ

จงใจประกอบกรรมทางกายทางวาจา

ทางใจ อันเป็นกายกรรมวจีกรรม

มโนกรรมฝ่ายอกุศล ก็ท�าให้ศีลไม่

บริสุทธิ์ ท�าให้ศีลเป็นท่อนเป็นช่อง 

ด่างพร้อยไม่เป็นไท เพราะยังเป็น 

ทาสของกิเลส และวิญญูชนยังไม่

สรรเสริญ เพราะยังถูกกิเลสลูบคล�า 

จับต้องและไม่เป็นไปเพื่อสมาธิได้

 ฉะนั้น จึงจ�าเป็นที่จะต้องปฏิบัต ิ

ท�าจิตให้บริสุทธิ์ ตั้งต้นแต่ท�าจิตให ้

สงบเป็นปกติ เพ่ือให้ศีลนั้นเป็นศีลที่ 

สนับสนุนสมาธิ ที่เรียกว่าเป็นไปเพ่ือ

สมาธดิงักล่าวมาแล้ว ให้ศีลเป็นพืน้ฐาน

ของสมาธิ และปฏิบัติท�าจิตให้เป็น 

สมาธด้ิวยวิธทีีเ่ป็นสมถกรรมฐานหรอื

กรรมฐานที่ท�าจิตให้สงบ 

 อัน กรรมฐาน นั้นแปลว่าที่ตั้งของ 

การงาน เพราะฉะนั้น จึงจ�าเป็นที่จะ

ต้องทราบกรรมฐานอันเป็นท่ีตั้งของ

การงาน คือการงานอนัได้แก่การท�าจติ

ให้สงบให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นการงานทาง

จิตใจ การปฏิบัติท�าจิตให้สงบก็เป็น 

การงานทางจิตใจอย่างหนึ่ง เม่ือเป็น 

การงานก็จะต้องมกีารตัง้การงานขึน้มา 

คือว่าจับกระท�าจับปฏิบัติ ความจับ

กระท�าปฏิบัตินั้นเรียกว่าวิริยารัมภะ 

เริ่มความเพียร โดยที่ศึกษาให้รู ้จัก

กรรมฐานอนัเป็นทีต่ัง้ของการงานทาง

จิตนี้ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ 

และกน็�ามาปฏบิตัคิอืท�าจติให้ตัง้อยู่ใน

กรรมฐานข้อนั้น ๆ การที่น�าจิตมาตั้ง

ไว้ในกรรมฐานข้อนั้น ๆ นี่แหละเรียก

ว่า ท�ากรรมฐาน เมือ่เป็นสมถกรรมฐาน

กค็อืว่าท�าสมถกรรมฐานหรอืปฏบัิตใิน

สมถกรรมฐาน

 พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงกรรมฐาน

ไว้ในทีต่่าง ๆ ซึง่พระอาจารย์ผูร้วบรวม

เรยีบเรยีงวสุิทธมิรรคได้น�ามาแสดงไว้ 
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๔๐ ประการ ก็คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ 

๑๐ อนุสสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔  

สัญญา ๑ คืออาหาเรปฏิกูลสัญญา 

ความก�าหนดหมายความว่าปฏิกูลใน

อาหาร ววัตถานะคือความพิจารณา

ก�าหนด ๑ คอื จตธุาตวุวตัถานะ ความ

ก�าหนดพจิารณาธาต ุ๔ และท่านแสดง

ว่าคนเรานั้นจัดเป็น จริตทางจิตใจ ๖ 

 ค�าว่า จริต นั้นคู่กับค�าว่า จริยา  

ค�าว่า จริยา แปลว่า ความประพฤติ 

เป็นค�าที่เป็นกิริยาอาการ และถ้าเป็น

บุคคลผู้ประพฤติเรียกว่า จริต ค�าว่า

จริตจึงหมายถงึบคุคลผูป้ระพฤต ิและ

เราเรียกกันในภาษาไทยว่า จริต ๖  

ก็คือบุคคลปันออกเป็น ๖ พวกตาม

จริยาคือความประพฤติทางจิตใจของ

ตน ๆ 

 จ�าพวกที่ ๑. ราคจริต คือคนที่ 

ประพฤตทิางจติใจด้วยอ�านาจของราคะ

คือความติดใจยินดีอยู่เป็นปกติ

 ๒. โทสจริต คือคนที่ประพฤติด้วย

อ�านาจของโทสะอยู่เป็นปกติ

 ๓. โมหจริต คือคนที่ประพฤติด้วย

อ�านาจของโมหะคือความหลงอยู่เป็น

ปกติ

 ๔. วิตกจริต คือคนที่ประพฤติด้วย

อ�านาจของวติกคอืความคดิมากอยูโ่ดย

ปกติ

 ๕. สทัธาจรติ คอืคนทีป่ระพฤตด้ิวย

อ�านาจของความเชื่ออยู่โดยปกติ และ

 ๖. พทุธจิรติ คือคนทีป่ระพฤตด้ิวย

อ�านาจของความรู้อยู่โดยปกติ

 พระอาจารย์ได้แสดงว่าคนที่เป็น 

ราคจริตนั้นมักจะรักสวยรักงาม ท่าน

แนะให้ปฏบัิตใินกรรมฐาน ๑๑ ประการ 

คือ อสุภะ ๑๐ กายคตาสติ ๑ 

 คนโทสจริตมีปกติโกรธง่ายใจน้อย 

ท่านสอนให้ปฏิบัติในพรหมวิหาร ๔ 

และวัณณกสิณ กสิณที่เกี่ยวด้วยสี ๔ 

รวมเป็น ๘ 

 คนโมหจรติมีปกติหลงใหลง่าย และ

คนทีเ่ป็นวติกจรติคือคนมปีกตคิดิมาก 

เรื่องเล็กคิดเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องสั้นคิด

เป็นเรือ่งยาว ท่านสอนให้ท�าอานาปานสติ 

 คนที่เป็นสัทธาจริตมักจะเชื่อง่าย 

ชอบท่ีจะใช้ศรทัธามากกว่าจะใช้ปัญญา 

ท่านสอนให้ปฏิบัตใินอนสุสต ิ๖ ข้างต้น 

 ส่วนคนทีเ่ป็นพุทธิจรติมปีกติชอบใช้

ปัญญา ไม่ยอมที่จะเชื่ออะไรนอกจาก

จะต้องรู ้ท่านสอนให้ปฏบิตัใินมรณสติ 

ในอุปสมานุสสติ ในจตุธาตุววัตถานะ 

และในอาหาเรปฏกิลูสัญญา คือ ความ

ก�าหนดหมายพจิารณาให้เห็นปฏกิลูใน

อาหาร 

 ส่วน กสิณที่เหลือกับอรูป ๔ ท่าน

แสดงว่าอนุกูลแก่จริตทั้งสิ้น 

 ในที่นี้จะไม่อธิบายกรรมฐาน ๔๐ 

ประการและจริตทั้ง ๖ กับกรรมฐาน

ทีเ่หมาะแก่จรติทัง้ ๖ ตามทีพ่ระอาจารย์
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ได้กล่าวอธบิายไว้ในวิสทุธมิรรค แต่ว่า

จะกล่าวโดยสรุป

 ส�าหรับในกรรมฐาน ๔๐ ประการ

นี้ไม่มีสติปัฏฐานท้ัง ๔ ส�าหรับใน 

สติปัฏฐานทั้ง ๔ นั้น พระอาจารย์ได้

แสดงบุคคลไว้ ๔ จ�าพวกคือ แบ่งว่า

บุคคลเป็นจริตทั้ง ๔ อีกนัยหนึ่ง ที่

เรยีกว่าอีกนัยหน่ึงน้ันไม่ใช่หมายความ

ว่าเป็นอีกจ�าพวกหนึ่งจากจริต ๖ ก็

บุคคลที่เป็นประชาโลกหรือสัตวโลก

ด้วยกันทั้งหมดน้ีแหละ ท่านแสดงว่า

เป็นจริต ๖ ไว้อย่างหนึง่ อกีอย่างหนึง่

ท่านแสดงไว้เป็น จรติ ๔ คอื ตณัหา-

จริต อย่างหยาบ ตัณหาจริต อย่าง

ละเอยีด ทฏิฐจิรติ อย่างหยาบ ทิฏฐ-ิ

จริต อย่างละเอียด

 ตัณหาจริตอย่างหยาบ นั้น คือคน

ที่มีปกติติดอยู่ในกาย ชอบแต่งตัวให้

งดงาม ชอบความงดงามของร่างกาย 

ท่านสอนให้ปฏิบัติในกายานุปัสสนา- 

สติปัฏฐาน

 ตัณหาจริตอย่างละเอียด นั้น คือ

คนที่ติดเวทนา ไม่ค่อยจะติดร่างกาย

เท่าไร  คอื ต้องการสขุเวทนาให้สบาย

กแ็ล้วกนั ร่างกายจะสวยงามไม่สวยงาม 

เครื่องแต่งกายจะสวยงามไม่สวยงาม 

กไ็ม่ใคร่จะว่า ต้องการให้อยู่อย่างสบาย ๆ 

ท่านสอนให้ปฏิบัติในเวทนานุปัสสนา-

สติปัฏฐาน

 ทฏิฐจิรติอย่างหยาบ คอืคนท่ีมีความ

เห็นผิด อันหมายความว่ามีความเห็น

ยังไม่บรสุิทธิน์ัน่แหละ ยังติดโน่นตดินี่

อยู ่มาก มักจะเป็นคนท่ีชอบเอาใจ 

ตนเองเป็นประมาณ ต้องการให้ถูกใจ

ตนเอง และการถูกใจตนเองนั้นก็

หมายความว่าถูกกับความเห็นความ

ชอบใจของตนเองนั่นเอง อันนี้ก็เป็น

ทิฏฐิอันหนึ่ง ก็ไม่ได้เป็นความเห็นผิด

อะไรมากมาย เป็นความเห็นผิดชนิด

ที่เอาแต่ใจตนเอง ชอบที่จะท�าตาม 

ความเห็นของตนเองตามความชอบใจ

ของตนเองดังนี้ ท่านสอนให้ปฏิบัติใน

จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

 ทิฏฐิจริตอย่างละเอียด ซึ่งยังมี 

ความยึดถืออยู่ในตวัเราของเราเป็นต้น 

ท่านสอนให้ปฏิบัติในธรรมานุปัสสนา-

สติปัฏฐาน

 เพราะฉะนัน้ จงึกล่าวได้ว่าแม้สตปัิฏฐาน

ทั้ง ๔ นี้ก็เหมาะส�าหรับทุก ๆ คนที่

จะปฏิบัติและทุก ๆ คนนั้นอันที่จริงก็

ต้องมีจริต ต้องเป็นจริตทั้ง ๔ นี้อยู่

ด้วยกันน้อยหรือมาก บางทีก็ติดกาย 

บางทกีต็ดิเวทนา บางทกีต็ดิจติ บางที

กต็ดิธรรมะคือเรือ่งในจติ ซึง่จะพดูง่าย ๆ 

สรปุเข้ามาอกีคอืตดิกายกช็อบให้ร่างกาย

สวยงามกแ็ล้วกนั ตดิเวทนากค็อืว่าชอบ

สบาย ร่างกายจะสวยงามไม่สวยงาม

กไ็ม่ว่ากระไร ให้สบายกแ็ล้วกนั ตดิจติ
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กค็อืว่าให้ถกูใจกแ็ล้วกนั บางทีกไ็ม่ท�า 

ให้ร่างกายสวยงามนัก บางทีก็ไม่ต้อง

เป็นสุขนัก แต่ถูกใจชอบใจก็แล้วกัน 

ตดิธรรมะก็คือติดเรือ่งราวในจติใจ เม่ือ

เป็นเร่ืองที่จิตชอบละก็เป็นอันว่าใช้ได้ 

เพราะฉะนัน้ กใ็ห้ปฏิบัตใินสตปัิฏฐาน

ทัง้ ๔ น้ี สตปัิฏฐานทัง้ ๔ นีก้ใ็ช้แทน

กรรมฐานทั้ง ๔๐ ประการนั้นได้ด้วย

 ทฏิฐวิสิทุธิ ความหมดจดแห่งความ

เหน็ วสิทุธข้ิอท่ี ๑ คือ สลีวสิทุธ ิความ

หมดจดแห่งศีล ข้อท่ี ๒ จิตตวิสุทธิ 

ความหมดจดแห่งจติ กคื็อศีลและสมาธิ 

ข้อที่ ๑ คือศีลนั้นต้องมีเป็นภาคพื้น 

ข้อที่ ๒ คือสมาธิต้องมีเป็นบาทของ

วปัิสสนา คือของปัญญา และตัง้แต่ข้อ

ที ่๓ ไปจนถงึข้อที ่๗ เป็น ตวัปัญญา 

หรือเป็น ตัววิปัสสนา เพราะฉะนั้น 

การแสดงอธิบายวิปัสสนากรรมฐาน

หรือปัญญาในไตรสิกขา จึงอธิบายได้

ด้วยวิสุทธิตั้งแต่ข้อ ๓ จนถึงข้อ ๗ 

รวมเป็น ๕ ข้อ

 ข้อที่ ๓ นี้เป็นตัววิปัสสนาข้อแรก 

คือจะต้องปฏิบัติท�าทิฏฐิคือความเห็น

ให้หมดจดบริสุทธิ์ก่อน อันทิฏฐิคือ 

ความเห็นนัน้ ส�าหรบัขัน้ทีท่�าให้บรสิทุธิ์

ในทีน่ีก้ค็อืความเหน็ในตวัวปัิสสนาภมูิ 

ภูมิของวิปัสสนา ค�าว่า ภูมิ นั้นเรา 

ใช้เรยีกกนัว่าภมิูช้ันหรอืว่าภมิูแผ่นดนิ 

ภูมิของวิปัสสนานั้นก็คืออารมณ์ของ

วิปัสสนา ที่ตั้งของวิปัสสนา ในการ

ปฏบิตัวิิปัสสนานัน้ จะต้องได้วิปัสสนา

กรรมฐาน อันเป็นท่ีตั้งของวิปัสสนา 

เป็นอารมณ์ของวิปัสสนา อันเรียกว่า 

วิปัสสนาภูมิ และวิปัสสนาภูมิในที่นี้

หมายถึงการปฏิบตัชิ�าระทฏิฐคิอืความ

เห็นเสียก่อน 

 อันการช�าระทิฏฐิคือความเห็นเสีย

ก่อนนั้น ก็จะต้องมีศีลมีสมาธิเป็นพื้น

ฐานเป็นบาทมาโดยล�าดับ คือว่าศีล 

นั้นเป็นเคร่ืองก�าจัดกิเลสอย่างหยาบ 

ราคะโทสะโมหะทีเ่ป็นอย่างหยาบ อนั

เป็นเหตุให้ละเมิดออกไปทางกายทาง

วาจาทางใจ และกจ็ะต้องมสีมาธสิ�าหรับ

ท่ีจะสงบหรือช�าระกิเลสอย่างกลางคือ

นวิรณ์ กค็อืราคะโทสะโมหะซึง่เป็นขัน้

นิวรณ์ที่เกิดขึ้นในใจ เมื่อเป็นดังนี้จิต 

ก็จะสงบตั้งมั่นลงได้ ก็น้อมจิตที่เป็น

สมาธิอันมีศีลเป็นพื้นฐานนี้ซึ่งเป็นจิต 

ที่สงบ มาก�าหนดพิจารณาดูอัตภาพนี้ 

คอืความเป็นอตัตาตวัตนนี ้ว่าอตัภาพ

นี้คือความเป็นอัตตาตัวตนนี้ เป็น 

อตัตสญัญาความส�าคญัหมายว่าตวัตน 

เป็นสตัตสญัญา ความส�าคญัหมายว่า

เป็นสัตว์บุคคล อัตตสัญญากับสัตต-

สัญญานี้ กล่าวรวมกันในภาษาไทย

อย่างง่าย ๆ กคื็อความเป็นสตัว์บคุคล

ตวัตนเราเขา ความส�าคญัหมายว่าเป็น

สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา
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 อันความส�าคัญหมายว่าเป็นสัตว์

บุคคลตัวตนเราเขานี้เกิดขึ้นท่ีไหน ก็

เกดิขึน้ทีก่องทัง้ ๕ ท่ีพระพุทธเจ้าตรสั

เรียกว่าขันธ์ ๕ คือรูปขันธ์ กองรูป 

เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ 

กองสัญญา สังขารขันธ์ กองสังขาร 

วญิญาณขนัธ์ กองวญิญาณ เพราะเหตุ

ทีม่คีวามยดึถืออยูใ่นขนัธ์ ๕ น้ีว่า เอต� 

มม น่ีเป็นของเรา เอโสหมสมฺ ิเราเป็น

นี่ เอโส เม อตฺตา นี่เป็นอัตตาตัวตน

ของเรา หรอืกล่าวสัน้ว่าเป็นตวัเราของ

เรา เพราะฉะนั้น ขันธ์ ๕ จึงชื่อว่า

อปุาทานขนัธ์ แปลว่าขนัธ์เป็นทียึ่ดถอื

ดังกล่าว ฉะน้ัน อัตภาพน้ีก็คือตัว 

อัตตสัญญา สัตตสัญญา ซึ่งตั้งขึ้น 

ที่ขันธ์ ๕ นี้ อันเป็นที่ยึดถือว่าตัวเรา

ของเรา จึงเรียกว่าอุปาทานขันธ์ 

 เพราะฉะนัน้ จงึก�าหนดพจิารณาให้

รูจั้กขันธ์ ๕ ว่ารปูเป็นอย่างนี ้กค็อืเป็น

มหาภตูรปู รปูทีเ่ป็นใหญ่ อนัได้แก่ธาตุ

ทั้ง ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ 

ธาตุลม เรียกว่ามหาภูตรูป และ 

อุปาทายรูป รูปอาศัย ก็คืออาศัยซึ่ง

มหาภูตรูปนั้นอยู่ เป็นต้นว่าประสาท 

ทั้ง ๕ จักขุประสาท โสตประสาท  

ฆานประสาท ชิวหาประสาท กายประสาท 

วิสัยคือสิ่งท่ีต่อกันกับประสาทท้ัง ๕ 

น้ันก็คอืรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ

สิ่งที่กายถูกต้อง ดังนี้เป็นต้น ก็เป็น 

กองหนึ่งเรียกว่ารูปขันธ์ กองรูป 

 เวทนาเป็นอย่างนี ้คอืความรู้เป็นสุข 

เป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ 

ไม่สุข ก็รวมเป็นกองหนึ่งเรียกว่า 

เวทนาขันธ์ กองเวทนา 

 สัญญาเป็นอย่างนี ้คอืความจ�าหมาย

ต่าง ๆ จ�ารูปจ�าเสียงจ�ากลิ่นจ�ารสจ�า

โผฏฐัพพะจ�าเรื่องราวทั้งหลาย ก็รวม

เป็นกองหนึ่งเรียกว่าสัญญาขันธ์ กอง

สัญญา 

 สังขารเป็นอย่างนี้ คือความปรุงคิด

หรือความคิดปรุงต่าง ๆ คิดปรุงรูป  

คิดปรุงเสียง คิดปรุงกลิ่น คิดปรุงรส 

คดิปรุงโผฏฐพัพะ คดิปรงุเรือ่งราวต่าง ๆ 

กร็วมเป็น กองหน่ึงเรยีกว่าสงัขารขนัธ์ 

กองสังขาร 

 วญิญาณเป็นอย่างนี ้คอืว่ารู้เหน็ คอื

รู้รูปทางตาที่เรียกว่าเห็น รู้เสียงทางหู

ที่เรียกว่าได้ยินหรือได้ฟัง ทราบกลิ่น

ทางจมูก ทราบรสทางลิ้น ทราบส่ิง 

ถูกต้องทางกาย และรู้เร่ืองท่ีคิดท่ีนึก

ทางมโนคอืใจ กร็วมเป็นกองหนึง่เรยีก

ว่าวิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ 

 เรียกว่า รูป ก็เพราะเป็นส่ิงท่ีต้อง

ช�ารดุทรดุโทรมไป และอกี ๔ กองนัน้

รวมเรยีกว่า นาม กเ็พราะเป็นสิง่ทีน้่อม

ไปของจิตเพื่อรับอารมณ์ทางทวารทั้ง 

๖ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพราะว่าจิตที่

น้อมออกรบัอารมณ์นัน้กคื็อรบัรูน้ัน้เอง 

เป็นเวทนาก็เป็นรู้อย่างหนึ่ง คือว่ารู้
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เป็นสุข เป็นทุกข์ เป็นกลาง ๆ ก็ไม่

ทกุข์ไม่สขุ เป็นสญัญากร็ูอ้ย่างหนึง่คอื

รู้จ�าหมาย เป็นสังขารก็รู้อย่างหนึ่งคือ

รู้คิดปรุงหรือปรุงคิด เป็นวิญญาณก็รู้

อย่างหนึ่งคือรู้ที่เรียกว่าเห็นที่เรียกว่า

ได้ยินเป็นต้น จึงเรียกว่า นาม 

 ดใูห้รู้จกัว่ารปูเป็นอย่างนี ้เวทนาเป็น

อย่างนี ้สญัญาเป็นอย่างนี ้สงัขารเป็น

อย่างนี้ วิญญาณเป็นอย่างนี้ รวมเข้า

กค็อืว่ารูปเป็นอย่างนี ้นามเป็นอย่างนี้ 

ดูให้รู้จัก

 และกด็ใูห้รู้จกัสบืไปถงึ อายตนะ ๖ 

ก็คืออายตนะภายใน ๖ อายตนะภาย 

นอก ๖ ที่ต่อกัน ว่าตาเป็นอย่างนี้  

รปูเป็นอย่างนี ้หเูป็นอย่างนี ้เสียงเป็น

อย่างนี้ จมูกเป็นอย่างนี้ กลิ่นเป็น 

อย่างนี้ ลิ้นเป็นอย่างนี้ รสเป็นอย่างนี้ 

กายเป็นอย่างนี้ โผฏฐัพพะสิ่งที่กาย 

ถูกต้องเป็นอย่างน้ี มโนคือใจเป็น 

อย่างนี้ ธรรมะคือเรื่องราวเป็นอย่างนี้ 

อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก 

๖ ก็เป็น ๑๒

 ต่อจากนี้ก็ดูให้รู้จัก ธาตุทั้ง ๑๘ 

ธาตทุัง้ ๑๘ นัน้กคื็อ จกัข ุตา รปู และ

จักขุวิญญาณ โสตะ หู เสียง และ 

โสตวิญญาณ ฆานะ จมูก กลิ่น และ

ฆานวิญญาณ ชิวหา ลิ้น รส และ 

ชิวหาวิญญาณ กาย โผฏฐัพพะ และ

กายวญิญาณ มโน ใจ ธรรมะเร่ืองราว

และมโนวญิญาณ ๖ กบั ๓ กเ็ป็น ๑๘ 

เรียกว่าธาตุ ๑๘ ที่เรียกว่าธาตุ ๑๘ 

นั้นก็โดยอธิบายว่า ทั้งหมดนี้ทรงหรือ

ด�ารงภาวะของตนอยูต่ามประเภท เช่น 

จกัขคุอืตา กท็รงภาวะเป็นตาด�ารงภาวะ

เป็นตาอยู่ รูปก็เช่นเดียวกัน จักขุ-

วิญญาณก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะน้ัน 

จงึมจีกัขคุอืตา มรีปูและมจีกัขวุญิญาณ 

ถ้าหากว่าไม่มีความทรงภาวะของตน

อยู่แล้ว ก็จะไม่ปรากฏว่ามีจักขุคือตา 

ไม่ปรากฏว่ามีรูปและมีจักขุวิญญาณ 

 ฉะนั้น จึงเรียกว่าธาตุ ซึ่งเป็นสิ่งที่

ทรงอยูด่�ารงอยู ่แต่ไม่ใช่หมายความว่า

ทรงอยู่ หรือด�ารงอยู่ตลอดไป หมาย 

ความว่าทรงอยู่ด�ารงอยู่ในขณะที่ตั้ง 

อยู่ เพราะว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นสังขารคือ 

สิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้น หรือเรียกว่า

สังขตธรรม ธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่ง ซึ่ง

มลีกัษณะ ๓ คอืมคีวามเกดิขึน้ปรากฏ 

มีความตั้งอยู่ปรากฏ และเมื่อตั้งอยู่ก็

แปรปรวนเปลีย่นแปลงไปเป็นอย่างอืน่

ปรากฏ เพราะฉะนั้น ลักษณะท่ี ๒ 

คอืความตัง้อยูป่รากฏนัน้กเ็พราะมคีวาม

เป็นธาตคุือยังตั้งอยู่ได้ แม้ว่าจะตั้งอยู่

แล้วกจ็ะต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป

ก็ตาม แล้วในที่สุดก็ต้องแตกสลายไป

ก็ตาม แต่ก็ยังมีภาวะท่ีต้ังอยู่ ตรงนี้

แหละทีม่คีวามเป็นธาต ุจงึรูว่้าธาต ุ๑๘
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 และต่อจากนีก้เ็ป็นเวทนา เป็นสญัญา 

เป็นสงัขาร ความทีม่าก�าหนดดูให้รูจ้กั

ขันธ์ ๕ ย่อเป็นนามรูป และอายตนะ 

๑๒ กับธาตุ ๑๘ ดังนี้ เรียกว่า 

เป็น วิปัสสนาภูมิ คือเป็นภูมิของ

วปัิสสนา และก�าหนดให้รูจ้กัว่าทัง้หมด

นี้เป็นสภาวธรรม 

 สภาวธรรมน้ันแปลว่าธรรมทีม่ภีาวะ

ของตนเอง ทีเ่รยีกว่ามภีาวะของตนเอง

นั้นก็คือว่ามีความเกิดขึ้น มีความตั้ง 

อยู่ และเมื่อตั้งอยู่ก็มีความแปรปรวน 

เปล่ียนแปลงไปของตนเอง คอืมีลักษณะ

ของตนเองดงัทีก่ล่าวมาแล้วทัง้ ๓ นัน้ 

และค�าท่ีว่าของตนเองนี้ก็ไม่ใช่หมาย 

ความว่าไม่มเีหตไุม่มปัีจจยั แต่ว่ามเีหตุ

มปัีจจยัซึง่จะกล่าวในข้อต่อไป ส�าหรบั

ในข้อน้ียังไม่กล่าวถึงเหตุถึงปัจจัย ก็

เพราะเหตุและปัจจัยนั้นเองจึงท�าให้มี

ความเกิดขึ้นปรากฏเป็นต้นดังที่กล่าว

มานัน้ และเหตปัุจจยันีก็้เป็นเหตปัุจจยั

ที่เนื่องกับสัตว์บุคคลไม่ใช่ว่าไม่เนื่อง 

กับสัตว์บุคคล แต่ความที่มีสัตว์บุคคล

มาเนื่องนี้ ก็มาเนื่องตามความเป็นไป

ที่เรียกว่าสภาพภาวะของตนนั้น คือ

ต้องมาเข้าในวงของเหตุผลท่ีเป็นตัว

สภาพคือตัวภาวะของคนมาเข้าวงจร

หรือวงกลมหรือเข้าทางของเหตุผลที่

เป็นภาวะของตน เอาแต่เพยีงว่าความ

เกดิขึน้ของขนัธ์อายตนะธาตดุงักล่าวน้ี 

แม้ว่าจะมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด ก็

ยังต้องประกอบกับเหตุปัจจยัอืน่ ๆ เข้า

มาอีก เช่นว่าจะต้องมีสัตว์ที่เรียกว่า

คนัธัพพะ เข้ามาถือปฏสินธ ิโดยทีสั่ตว์

ผูม้าถือปฏสินธนิัน้ยงัมกีเิลสและมีกรรม 

ซึ่งเป็นวัฏฏะ มีกรรมเป็นชนกกรรม 

กรรมทีท่�าให้เกดิ จงึมาถอืปฏสินธเิกดิ

ขึ้นในครรภ์ของมารดา และก็มีความ

ก่อก�าเนิดขึ้นมาไปตามภาวะของตน

 ฉะนัน้ ค�าว่าสภาพตามภาวะของตน

นั้น จึงหมายความว่า ตามเหตุปัจจัย

ของตนเอง เหมอืนอย่างต้นไม้ทีบ่งัเกดิ

ขึ้น คนอาจจะเป็นผู้ปลูกคือปลูกเพาะ

เมลด็หรอืว่าคนเอามาปลกูรดน�า้พรวน

ดนิให้ปุย๋เป็นต้น แต่ว่าความแตกออก

ของเมล็ดเป็นหน่อหรือว่าเป็นต้นโดย

ล�าดับนั้นต้นไม้แตกเป็นหน่อจนถึง

เป็นต้นตามภาวะของตนเองหรือของ

ต้นไม้นั้นเอง คนคอยแต่เพียงรดน�้า

เป็นต้น คอยบ�ารงุเท่านัน้ แต่ความเกิด

ของต้นไม้นั้นเป็นไปตามสภาพตาม

ภาวะของตน หมายความว่าตามเหตุ

ปัจจัยของต้นไม้นั้นเอง ดังนี้เรียกว่า

สภาพ 

 และความเป็นสภาพนี้ก็ไม่ได้หยุด

เพียงความเกิดขึ้นปรากฏเท่านั้น ยังมี

ความตั้งอยู่ปรากฏและเม่ือตั้งอยู่ก็ยัง

มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็น

อย่างอื่นปรากฏอีก ดังนี้ก็เป็นไปตาม
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สภาพคือภาวะของตน คนเราจะไปฝืน

สภาพของขันธ์อายตนะธาตุไม่ได้ คือ

จะไปฝืนให้เป็นไปตามที่ชอบใจไม่ได้ 

ขนัธ์อายตนะธาตเุหล่านีเ้มือ่เกดิขึน้มา

แล้ว ก็เติบใหญ่ขึ้น เรียกว่าเจริญขึ้น

มา เมื่อเรียกตามถ้อยค�าธรรมดาของ

ร่างกายก็เรียกว่าเป็นเด็กเล็กเป็นเด็ก

ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่ แล้ว

กแ็ก่ลงไปหง่อมลงไป แล้วก็แตกสลาย

ในที่สุด นี้เป็นสภาพคือเป็นไปตาม 

ภาวะของตนเองทั้งนั้น ที่เราเรียกว่า 

คติธรรมดา อันนี้แหละคือ ตัวสภาพ 

จะไปฝืนกไ็ม่ได้ ดงัท่ีทุกคนกช็อบท่ีจะ

อยู่ในความเจริญ ที่เป็นหนุ่มเป็นสาว

เป็นผูใ้หญ่ มีก�าลังแข็งแรง ไม่ต้องการ

ที่จะแก่ที่จะหง่อมท่ีจะแตกสลาย แต่

ว่าก็แก้ไขห้ามไม่ได้ ก็ต้องเป็นไปตาม

สภาพ และความท่ีเป็นไปตามสภาพ

ดังน้ีตั้งแต่เกิด ความเกิดขึ้นปรากฏ 

ความตั้งอยู่ปรากฏ เมื่อตั้งอยู่ความ

แปรปรวนไปเป็นอย่างอ่ืนปรากฏ คือ

ปรากฏให้ก�าหนดรูไ้ด้ ให้เห็นให้สมัผสั

ได้ว่าเป็นอย่างนั้นให้รู้ได้ 

 และความทีป่รากฏเกดิ ตัง้อยู ่และ

แปรปรวนเปลีย่นแปลงไปนี ้กมี็ลกัษณะ

ต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น แต่ว่าเมื่อรวมขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว คือดูที่ตรงกันหมดของ

สิ่งที่เป็นสังขารท่ีปรุงแต่งท้ังหมดแล้ว 

กร็วมเข้ามาได้เป็นลกัษณะ ๓ อนัเรยีก

ว่า สามัญลักขณะ ลักษณะที่ทั่วไป 

ของสังขารทั้งปวง ก็คืออนิจลักขณะ 

ลักษณะท่ีไม่เท่ียง ทุกขลักขณะ ลักษณะ

ที่เป็นทุกข์ อนัตตลักขณะ ลักษณะ 

ที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน ซึ่งอันนี้ก็ได้

เคยอธิบายมาบ้างแล้ว ก็จะยังไม่พูด 

ไม่อธิบายในสามัญลักขณะนี้ 

 พิจารณาให้รู้จักสามัญลักขณะ คือ

ลักษณะท่ีตรงกันหมดเหมือนกันหมด

ของส่ิงที่เป็นสังขารทุกอย่าง ให้รู้จัก

ส่วนลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัไปนัน้ กอ็าจ

จะมทีีแ่ตกต่างกนัไปเป็นอย่างโน้นเป็น

อย่างนี้ เช่นว่าขันธ์ ๕ ย่อเป็นนามรูป 

อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ มีความเกิด

ปรากฏ ความตั้งอยู่ปรากฏ มีความ

แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปปรากฏ ที่

ลกัษณะแตกต่างกนัไปกม็มีาก เช่นว่า 

โดยรูป ก็อาจจะมีบางคนเตี้ย บางคน

สูง บางคนปานกลาง บางคนผิวด�า  

บางคนผิวขาว อะไรเหล่านี้ อายตนะ 

๑๒ ธาตุ ๑๘ ก็เหมือนกัน ก็ต่างกัน

อย่างนั้นบ้าง ต่างกันอย่างนี้บ้าง ตาม

ลักษณะเฉพาะตัว ๆ ไป แต่ว่าก็รวม

กนัได้ว่า ทกุ ๆ ขนัธ์ ๕ ทกุ ๆ อายตนะ 

๑๒ ทกุ ๆ ธาต ุ๑๘ นัน้ ย่อมไม่เทีย่ง 

เป็นทุกข์ ตั้งอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน

เปลีย่นแปลงไป เป็นอนตัตามใิช่ตวัตน

เพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนา

มิได้ เป็นแต่เพียงยึดถือว่าเป็นตัวเรา
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ของเรา ดังที่ได้อธิบายแล้วข้างต้น 

ว่าอุปาทานขันธ์หรือสัตตสัญญานั้น

เท่านั้น แต่อันที่จริงนั้นไม่มีตัวเราของ

เราที่แท้จริงอะไรเลย บังคับให้เป็นไป

ตามปรารถนาไม่ได้ทั้งนั้น ต้องเป็นไป

ตามสภาพดังที่กล่าวมาแล้ว

 ผู้ท�าวิปัสสนาน้ันเม่ือได้มีศีลและได้

ท�าสมาธใิห้ใจสงบแล้วก็มาจบัพิจารณา

ช�าระทิฏฐิคือความเห็น ความเห็นที ่

ยังยึดถืออยู่ในตัวตนของเรานี้ โดย

ก�าหนดดูให้รู้จัก

  ประการที่ ๑ ก็คือ ให้รู้จักขันธ์ ๕ 

ย่อเป็นนามรปู อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ 

อันเรียกว่าวิปัสสนาภูมิ ให้รู้จักสภาพ

ของสิ่งเหล่าน้ีตามท่ีกล่าวมาแล้ว ว่า

ต้องเป็นไปตามสภาพคือภาวะเหตปัุจจยั

ของตัวเอง ต้ังแต่ความเกิดปรากฏ 

ต้ังแต่ความตั้งอยู่ปรากฏ ตั้งแต่เมื่อ 

ตั้งอยู่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป

ปรากฏดงัท่ีกล่าวมาแล้ว ให้รูจั้กสภาพ

ว่าส่ิงเหล่านีเ้ป็นไปตามสภาพคือภาวะ

เหตุผลของตนเองของแต่ละสิ่งเหล่านี้ 

และความปรากฏนั้นย่อมให้เห็นได้ให้

สัมผัสได้เป็นต้น ให้ก�าหนดพิจารณา

ให้รู้ได้ โดยทีต้่องมลีกัษณะเป็นเครือ่ง

ก�าหนดหมาย ซ่ึงลักษณะเป็นเคร่ือง

ก�าหนดหมายน้ันปรากฏ ความปรากฏ

นั้นปรากฏโดยที่มีลักษณะเป็นเครื่อง

ก�าหนดหมาย ถ้าไม่มีลักษณะเป็น 

เครือ่งก�าหนดหมายแล้ว กป็รากฏให้รู้

ไม่ได้ให้พิจารณาไม่ได้ ที่ปรากฏคือ

ปรากฏให้รู้ได้พิจารณาได้ ซึ่งรวมเข้า

มาแล้วก็คือว่าในไตรลักษณ์ ลักษณะ

คือเครื่องก�าหนดหมาย ก�าหนดให้รู ้

ได้พิจารณาได้ว่าไม่เท่ียงอย่างนี้ เป็น

ทกุข์อย่างนี ้เป็นอนตัตาอย่างนี ้ถ้าไม่

ปรากฏก็พิจารณาให้รู้ไม่ได้ นี่ปรากฏ

เหมือนอย่างว่าจะร้องบอกด้วยซ�้าว่า 

ฉนัไม่เทีย่งนะ ฉนัเป็นทกุข์นะ ฉนัเป็น

อนตัตานะ อย่ามายึดถอื เมือ่พจิารณา

ให้ดแีล้วกค็ล้าย ๆ กบัว่าขนัธ์ ๕ ทีย่่อ

เป็นรูปนาม อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ 

จะตะโกนบอกอยู่ตลอดเวลาว่าอย่ามา

ยึดถือ อันท่ีจริงนั้นข้าพเจ้าไม่เที่ยง 

ข้าพเจ้าเป็นทุกข์ ข้าพเจ้าเป็นอนัตตา

 ประการที่ ๒ ก็ ให้รู้จักสภาพ

 ประการที่ ๓ ก็คือ ให้รู้จักสามัญ-

ลักษณะ

 รวมเป็น ๓ ประการ ประการที่ ๑ 

ให้รู ้จักตัวขันธ์ ๕ ย่อเป็นนามรูป 

อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ ประการท่ี  

๒ ให้รู้จักสภาพของสิ่งเหล่านี้ และ

ประการที่ ๓ ให้รู้จักสามัญลักษณะ

ของส่ิงเหล่านี้ การปฏิบัติดังนี้เป็น 

การปฏบิติัท�าทฏิฐคิวามเห็นให้หมดจด 

ให้หมดจดจากความยดึถือว่าเป็นตวัเรา

ของเรา และเมือ่พจิารณาไปจนรูจ้กัท้ัง 

๓ ประการนี้ ก็ย่อมจะได้ทิฏฐิวิสุทธิ
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คือความหมดจดแห่งความเหน็ อันเป็น

วิสุทธิข้อท่ี ๓ อันนับว่าเป็นวิปัสสนา

ข้อที่ ๒

 กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจด

แห่งญาณเป็นเครือ่งข้ามพ้นความสงสยั 

เมือ่ได้เร่ิมปฏบิตัทิ�าวปัิสสนากรรมฐาน 

ช�าระทิฏฐิคือความเห็นให้บริสุทธิ์ดังที่

ได้กล่าวมาแล้ว ก็ถึงขั้นที่ปฏิบัติช�าระ

ความสงสัยที่เกิดขึ้น เพราะว่าย่อมจะ

มีความสงสัยถึงตัวเราในอดีตบ้าง ใน

อนาคตบ้าง ในปัจจุบันบ้าง เพราะว่า

เมื่อยังมี อัตตสัญญา ความส�าคัญ

หมายว่าตัวเราของเรา สัตตสัญญา 

ความส�าคัญหมายว่าสตัว์ ดงัทีจ่ะเรยีก

รวมกนัว่าสตัว์บคุคลตวัตนเราเขา เมือ่

ยังมีความส�าคัญหมายอยู ่ ว่าสัตว์ 

บุคคลตัวตนเราเขาบังเกิดขึ้น เพราะ

ความยึดถือในขันธ์อายตนะธาตุดังท่ี 

ได้กล่าวมาแล้ว ก็ย่อมจะมีกังขาคือ

ความสงสัยเกี่ยวแก่ตัวเราของเราใน

กาลทั้ง ๓ นั้น และแม้ว่าจะช�าระ 

ความเห็นให้บริสุทธิ์ได้ ด้วยก�าหนด

พิจารณาให้พบขันธ์อายตนะธาตุ อัน

เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าตัวเราของ

เรานัน้ ก�าหนดให้รูจ้กัหน้าตาของขนัธ์

อายตนะธาต ุและก�าหนดให้รูจ้กัสภาพ

คือภาวะความเป็นของขนัธ์อายตนะธาตุ

นัน้ ทีม่ท่ีีเป็นไปตามเหตปัุจจยัของตน 

ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วว่าเกดิขึน้ตัง้อยูแ่ละ 

เสือ่มดบัไป ซึง่ความเกดิข้ึนตัง้อยูแ่ละ

เส่ือมดับไปนั้นก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย

ของขันธ์อายตนะธาตุนั้นเอง ปรากฏ

อยู่

 ตามทีก่ล่าวมานีก้ก็ล่าวตามพระบาลี

ทีต่รสัไว้ว่า อปุปฺาโท ปญญฺายต ิความ

เกิดขึ้นปรากฏ วโย ปญฺญายติ ความ

เสื่อมสิ้นไปปรากฏ ิตสฺส อญฺญถตฺต� 

ปญฺญายติ เมื่อยัง ต้ังอยู ่ก็มีความ 

แปรปรวนเปลีย่นแปลงไปปรากฏ ตาม 

พระพทุธภาษติทีต่รสันีย้กเอาข้อเสือ่ม

ดับไปเป็นข้อท่ี ๒ เม่ือตั้งอยู่ความ

แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นข้อที่ ๓ 

แต่ว่าที่อธิบายนั้นจับตามล�าดับเพื่อ 

ให้เข้าใจง่าย คอืว่าความเกดิขึน้ปรากฏ 

ความตั้งอยู ่ก็ปรากฏ และความที่ 

เปลีย่นแปลงเสือ่มสิน้ไปในทีส่ดุก็ปรากฏ 

เอาความตัง้อยูม่าไว้เป็นท่ี ๒ เอาความ

ที่เสื่อมสิ้นไปมาเป็นข้อที่ ๓ ก็มีความ

เป็นอันเดียวกันกับพระพุทธภาษิตนั้น 

นี้เป็นสภาพของขันธ์อายตนะธาตุ  

คือความมีความเป็นที่เป็นไปตามเหต ุ

ปัจจยัของตนเอง และกก็�าหนดให้รูจ้กั 

สามัญลักษณะ คือลักษณะเคร่ือง 

ก�าหนดที่ทั่วไปของขันธ์อายตนะธาตุ 

กค็อืปรากฏทัง้ ๓ นัน้นัน่เอง เมือ่รวม

เข้าแล้วกม็ลีกัษณะทัว่ไป กคื็อ ลกัษณะ

ทีไ่ม่เทีย่ง ลกัษณะทีเ่ป็นทุกข์ ลกัษณะ

ทีเ่ป็นอนัตตา ก�าหนดให้รูจ้กัไตรลกัษณ์

ดงันีเ้ป็นวิธีช�าระทิฏฐคิวามเห็นให้บรสุิทธ์ิ
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 แต่ว่าในขั้นน้ีก็ยังละอุปาทานไม่ได้ 

เพราะฉะนัน้ กย่็อมจะมคีวามสงสยัอยู่

เก่ียวกับตวัเราของเราท่ีฝังลึกอยูใ่นกาล

ทั้ง ๓ ตัวเราของเรานี่แหละเป็นที่ตั้ง

ของ กงัขา คอืความสงสยัอย่างยิง่ และ

วจิิกจิฉาในนวิรณ์ ๕ กมี็ตวัเราของเรา

น่ีแหละ เป็นท่ีตั้งของวิจิกิจฉาเป็น 

อย่างยิ่ง เช่นเดียวกับเป็นมูลฐานของ

วิจิกิจฉาทั้งปวง 

 อนัความสงสยัเกีย่วกบัตวัเราของเรา

ในกาลทั้ง ๓ นั้นก็คือ ความสงสัยที่

ปรารภกาลที่เป็นอดีต คือล่วงไปแล้ว 

ว่าตวัเราได้มีแล้วได้เป็นแล้วในอดตีหรอื

ไม่หนอ ตวัเราไม่ได้มีแล้วไม่ได้เป็นแล้ว

ในอดตีหรอืหนอ ตวัเราได้มีได้เป็นอะไร

แล้วในอดีตหรอืหนอ ตวัเราได้มไีด้เป็น

อย่างไรแล้วในอดตีหรอืหนอ ตวัเราได้

เป็นอะไรแล้วจึงได้เป็นอะไรอีกต่อไป

ในอดตีหรอืหนอดงันี ้นีเ้ป็นกงัขาความ

สงสยัในอดตีหรือปรารภส่วนทีเ่ป็นอดตี 

สรุปเข้าแล้วก็เป็น ๕ ประการ 

 ส่วน ความสงสัยที่ปรารภอนาคต 

กาลข้างหน้าทีย่งัไม่มาถึง รวมเข้าแล้ว

ก็ได้แก่ความสงสัยว่า เราจักมีจักเป็น

ต่อไปในอนาคตหรือหนอ เราจักไม่มี

ไม่เป็นในอนาคตหรือหนอ เราจักเป็น

อะไรหรือหนอในอนาคต เราจักเป็น

อย่างไรหรือหนอในอนาคต เราจกัเป็น

อะไรแล้วจงึจะเป็นอะไรต่อไปในอนาคต

หรือหนอ 

 ส่วน ความสงสัยที่ปรารภปัจจุบัน

รวมเข้าก็คือ เด๋ียวนี้เรามีเราเป็นอยู่

หรอืหนอ เดีย๋วนีเ้ราไม่มีไม่เป็นอยู่หรอื

หนอ เด๋ียวนี้เราเป็นอะไรหรือหนอ 

เดีย๋วนีเ้ราเป็นอย่างไรอยูห่รือหนอ เดีย๋ว

นีสั้ตว์นีคื้อตวัเรานีม้าจากไหนหรอืหนอ 

เดี๋ยวน้ีสัตว์นี้คือตัวเราจักไปในที่ไหน

ต่อไปหรือหนอ ดังนี้ รวมเข้าก็เป็น  

๖ ประการ เหล่านี้เป็นความสงสัย 

เกี่ยวกับตัวเราของเรา

 เพราะฉะนัน้ เมือ่ช�าระทิฏฐคิอืความ

เห็นให้บริสุทธิ์ดังกล่าวมาแล้ว เม่ือ  

อัตตสัญญา สัตตสัญญา ความส�าคัญ

หมายว่าตวัเราของเราสงบลงไปได้ ปรากฏ

เป็นขนัธ์อายตนะธาตุขึน้มาแทน แม้ว่า

จะได้พิจารณาให้รู้จักสภาพคือความ

เป็นไปของขันธ์อายตนะธาตุตามเหตุ

ปัจจัยของตนคือเกิดข้ึนตั้งอยู่เสื่อมดับ

ไปดังกล่าวนั้น และรวมเข้ามาให้รู้จัก

สามัญลักษณะคือลักษณะท่ีท่ัวไปของ

ขันธ์อายตนะธาตุ แม้อย่างนั้นก็ย่อม

จะมีความสงสัยว่าขันธ์อายตนะธาตุนี้

มาจากไหน ปรารภกาลทั้ง ๓ ได้เช่น

เดียวกัน ในอดีตขันธ์อายตนะธาตุได้

มีหรอืไม่มี ในปัจจบัุนขนัธ์อายตนะธาตุ

มีอยู่หรอืไม่ม ีในอนาคตขนัธ์อายตนะ

ธาตุมีอยู่หรอืไม่มี และถ้ามีอยู่กม็าจาก
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ไหน เหมอืนอย่างว่ามองเหน็เดก็ทีเ่ขา

มาวางทิง้เอาไว้ท่ีหน้าบ้านของตน หรอื

ที่ถนนหน้าบ้าน ก็ย่อมจะต้องมีความ

สงสยัว่าเดก็คนนีลู้กใคร ใครเอามาท้ิง

ไว้ ฉนัใดกด็ ีเม่ือพจิารณาก�าหนดแม้ว่า

เห็นขันธ์อายตนะธาตวุ่าเป็นอย่างนี ้ๆ 

เห็นหน้าตาของขันธ์อายตนะธาตุ แต่

กย่็อมจะมคีวามสงสยัได้ว่าขนัธ์อายตนะ

ธาตนุีม้าจากไหน ท้ังในอดตีทัง้ในปัจจุบนั

และต่อไปในอนาคต 

 เพราะฉะน้ัน ทางพระพุทธศาสนา

และโดยเฉพาะในข ้อปฏิบั ติวิธีท�า 

วิปัสสนาถัดจากช�าระความเห็นให ้

บริสุทธิ์ดังกล่าวนั้น จึงได้สอนให้ 

พิจารณาจับเหตุปัจจัยของนามรูป ก็

ขันธ์ ๕ นั่นแหละ ก็คือขันธ์อายตนะ

ธาตุดังกล่าวมานั้น ยกเอาขันธ์ ๕ ที่

ย่อเป็นนามรปูขึน้เป็นทีต่ัง้ จบัเหตปัุจจยั

ของนามรูป และก็ได้แสดงเหตุปัจจัย

ของนามรปูไว้ ส�าหรบัผูท้ีป่ฏิบตัวิปัิสสนา

ธุระจะพึงจับขึ้นพิจารณา คือให้รู้จัก

 สามัญปัจจัย คือเหตุปัจจัยที่ทั่วไป

ของนามรูปทั้ง ๒ อย่างหรือของขันธ์ 

๕ ทั้งหมด ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัส

แสดงไว้ว่า อวิชชา ตัณหา อุปาทาน 

และกรรม เป็น สามัญปัจจัยแห่ง 

นามรูป อวิชชาก็คือ ความไม่รู ้ใน 

สัจจะท่ีเป็นตัวความจริง ความไม่รู้ใน

สัจจะที่เป็นตัวความจริงก็คือไม่รู ้ใน 

อรยิสจัจ์ ตณัหากค็อืความดิน้รนทะยาน

อยาก อปุาทานกค็อืความยดึถอื กรรม

ก็คือการงานท่ีบุคคลกระท�าทางกาย

ทางวาจาทางใจ เป็นกรรมทีด่กีม็ ีเป็น

กรรมทีช่ัว่กม็ ีเป็นกรรมทีเ่ป็นกลาง ๆ 

ก็มี อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม

ทัง้ ๔ นีเ้ป็น สามญัปัจจยัแห่งนามรปู 

และได้สอนให้รู้จัก

 วิสามัญปัจจัย คือเหตุปัจจัยที่ไม ่

เป็นสามัญคือทั่วไปแก่นามรูปเหมือน

กนัท้ังหมด แต่ว่าเป็นเหตปัุจจยัจ�าเพาะ

ของแต่ละข้อในขันธ์ ๕ หรือย่อเป็น

นามรปู กคื็อให้รูจ้กัว่าอาหารทีบ่รโิภค

เข้าไปเป็น วสิามัญปัจจัยแห่งรปู อาหาร

ที่บริโภคเข้าไปนั้นก็เช่นข้าวสุกและ

อาหารทั้งปวงส�าหรับที่จะทะนุบ�ารุง 

รูปกาย รวมเข้าก็คือว่าธาตุดินธาตุน�้า

ธาตุไฟธาตุลมนั้นเอง เป็นอาหารที่

บุคคลบริโภคเข้าไปส�าหรับทะนุบ�ารุง

รูปกาย เพราะว่ารูปกายนี้ก็ประกอบ

ขึน้ด้วยธาตดุนิน�า้ลมไฟ ธาตดิุนน�า้ลม

ไฟที่ประกอบเข้าเป็นรูปกายนี้ก็ส้ินไป

เสือ่มไปอยูต่ลอดเวลา จงึต้องมอีาหาร

คอืธาตดุนิน�า้ไฟลมใหม่เข้าไปทะนบุ�ารุง

เพิ่มเติมเอาไว้ รูปกายนี้จึงด�ารงอยู่ได้

 เพราะฉะนั้น ในข้อนี้ดูเข้ามาสัก

หน่อยก็จะเห็นได้ว่าเป็นสภาวธรรม

อย่างไร เป็นสามัญลักษณะอย่างไร  

ซึ่งเป็นอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออก  
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ทีเ่ป็นไปตามสภาพหรอืทีเ่ป็น ตวัสภาพ 

คือความมีความเป็นท่ีเป็นไปตามเหตุ

ปัจจัยของตนนัน้ ก็ได้กล่าวมาแล้ว เกดิ

ข้ึนตั้งอยู่และแปรปรวนเปลี่ยนแปลง 

ดับไป นี่เป็น ตัวสภาวธรรม และก็

เป็นไปตามสภาวธรรมดังนี้ 

 ธาตุทั้งหลายที่มาประกอบเข้าเป็น

รูปกายอันนี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวน

เปลี่ยนแปลงดับไปอยู่ทุกขณะจิต จึง

ต้องการอาหารเข้าไปบ�ารุงเพิ่มเติมอยู่

ทกุขณะเช่นเดียวกนั จะเหน็ได้ชดักค็อื

ว่าทุกคนต้องบริโภคลมอยู่ทุกขณะลม

หายใจเข้าออก คือต้องหายใจเข้าหายใจ

ออกกันอยู่ทุกขณะ หยุดไม่ได้ เพราะ

ว่าต้องการธาตลุมนีเ้ข้าไปเพิม่เตมิส่วน

ที่เสื่อมส้ินไปอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้า

ออก และในธาตุลมอันนี้อันท่ีจริงก็มี

ธาตุดินธาตุน�้าธาตุไฟ รวมเข้าอยู่ใน

ธาตุลมนี้ด้วยท่ีเป็นอย่างละเอียด ถ้า

หากว่าต้องหยดุหายใจสกัครูเ่ดยีว ชวีติ

กจ็ะดบัแล้ว กแ็สดงว่าธาตทุีเ่ข้าไปด�ารง

เลีย้งชวีติอนัเป็นส่วนรปูกายนีต้้องเสือ่ม

ดบัอยูท่กุขณะลมหายใจเข้าออกทเีดยีว 

ต้องเข้าไปซ่อมแทนกันให้ได้ทุกขณะ

ลมหายใจเข้าออกทเีดยีว จะเว้นเสยีไม่

ได้ เพราะฉะนั้น อาหารรวมเข้าก็คือ

ธาตทุัง้ ๔ นีจ้งึเป็น วสิามญัปัจจยัของ

รูป ซึง่ต้องการอยูท่กุลมหายใจเข้าออก

 คราวน้ี มาถึงนาม อายตนะภายใน 

๖ ภายนอก ๖ เป็น วิสามัญปัจจัย 

แห่งวิญญาณ อันเป็นส่วนจิต ก็คือว่า

อายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ นี้ 

ต้องประจวบกัน จึงจะเกิดวิญญาณ  

รูร้ปูกค็อืเหน็รปู รูเ้สยีงกคื็อได้ยนิเสยีง

เป็นต้น ถ้าหากว่าอายตนะภายใน ๖ 

ภายนอก ๖ ไม่ประจวบกัน วิญญาณ

ก็ไม่บังเกิดขึ้น ถ้าคนหลับตาเสียไม ่

ดูอะไร จักขุวิญญาณก็ไม่เกิด คนที่

ตาบอด จกัขวิุญญาณกไ็ม่เกดิ หหูนวก

โสตวิญญาณก็ไม่เกิด หรือคนที่ตาด ี

หูดี ถ้าหากว่าไม่ดูไม่ฟัง คือไม่ท�า 

ให้อายตนะภายในภายนอกในข้อตา 

ข้อหูนั้นมาประจวบกัน จักขุวิญญาณ

โสตวิญญาณก็ไม่เกิดเช่นเดียวกัน  

แต่ว่าคนเรานัน้แม้ว่าจะพกิาร ตาบอด

หูหนวก แต่อายตนะคู่ที่ ๖ นั้นยังอยู่

คอืมโนกบัธรรมะ และอาจจะใช้ทดแทน

ได้ เช่นใช้กายอันเป็นอายตนะภายใน

ข้อที่ ๕ กับโผฏฐัพพะคือส่ิงที่กาย 

ถูกต้องทดแทนได้บ้าง ทดแทนตาได้ 

ดังเช่นท่ีเคยเล่าแล้วถึงคนตาบอดและ

มาหัดปฏิบัติทางจิตให้อ่านหนังสือได้ 

หรือดอูะไรได้บ้างเป็นต้น ทีท่่านกล่าว

สันนษิฐานกนัว่าใช้กายส่วนใดส่วนหนึง่

ทดแทน ถ้าไปปิดกายส่วนนัน้เสียแล้ว

กม็องไม่เหน็ แต่นัน่ต้องใช้อาศยัอ�านาจ

สมาธิจิตเข้ามาช่วย แต่โดยปกติแล้ว
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อายตนะภายในและภายนอกดังกล่าว

เป็น วสิามญัปัจจยัของวญิญาณ ผัสสะ

อนัเกดิเพราะวญิญาณกบัอายตนะภายใน

อายตนะภายนอกเป็น วิสามัญปัจจัย 

โดยตรงและโดยอ้อมแห่งเวทนาสญัญา

สังขาร

 เพราะฉะน้ัน กใ็ห้พจิารณาจับปัจจยั

หรือเหตุปัจจัยของขันธ์ ๕ ย่อเข้าเป็น

นามรูปดังกล่าวมาน้ี ให้รู้จักท้ังท่ีเป็น 

สามัญปัจจัย ทั้งที่เป็น วิสามัญปัจจัย 

ดังกล่าวมานัน้ และเม่ือพจิารณาก�าหนด

อยู่ดังนี้แล้ว ก็ย่อมจะได้ความรู้ที่สรุป

เข้ามาว่านามรปูท่ีมีมาในอดตีก็ตาม ท่ี

จะมีในอนาคตก็ตาม หรือท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบันก็ตาม ย่อมมีสามัญปัจจัยคือ

เหตปัุจจัยทีเ่ป็นสามญั อนัได้แก่อวชิชา

ตณัหาอปุาทานกรรม และย่อมมวีสิามญั

ปัจจัย ก็ได้แก่อาหารเป็นวสิามญัปัจจยั

ของรูป อายตนะภายใน ๖ อายตนะ

ภายนอก ๖ เป็นวิสามัญปัจจัยของ

วญิญาณ และผสัสะอนัเกดิจากวญิญาณ

ประกอบท้ังอายตนะภายในอายตนะ

ภายนอกเป็นวิสามัญปัจจัยท้ังโดยตรง

ทั้งโดยอ้อมแห่งเวทนาสัญญาสังขาร 

 โดยตรงนั้นก็คือเป็นวิสามัญปัจจัย

เวทนา โดยอ้อมนัน้กคื็อตลอดถงึสญัญา

และสงัขาร และทัง้ ๓ นีย่้อมเป็นปัจจยั

ของกันและกันอีกด้วย ก็คือเวทนาก็

เป็นเหตปัุจจัยแห่งสญัญา สญัญากเ็ป็น

เหตุปัจจัยแห่งสังขาร ก็คือว่าเมื่อมี

เวทนาก็ย่อมจะมีสัญญาคือความจ�า

หมายได้ในอารมณ์ของเวทนานั้น คือ

เวทนาบงัเกดิขึน้อาศยัผสัสะทีสื่บเนือ่ง

มาจากวิญญาณ ประกอบด้วยอายตนะ

ภายในอายตนะภายนอก สัญญากย่็อม

จ�าหมายในอายตนะภายในในอายตนะ

ภายนอกเหล่านัน้ และในวญิญาณเหล่า

นั้นได้ด้วย และเม่ือมีสัญญาความจ�า

หมาย ก็ย่อมมีสังขารคือความคิดปรุง

หรอืความปรงุคิดอยู่ในอารมณ์ท่ีสัญญา

จ�าหมายได้แล้วน้ัน ถ้าหากว่าไม่มสีญัญา

จ�าหมายไว้ได้ สงัขารกป็รงุแต่งอะไรไม่

ได้ สังขารจะปรงุแต่งอะไรได้นัน้ กป็รงุ

แต่งได้ในอารมณ์คอืเรือ่งทีส่ญัญาจ�าไว้

ได้ ดูง่าย ๆ ก็คือว่าเราจะคิดปรุงแต่ง

อะไรท่ีเราลมืแล้วย่อมไม่ได้ เราจะปรุง

แต่งอะไรได้ก็ต้องในเรื่องที่เราจ�าได้

ก�าหนดไว้ได้ จึงจะปรุงแต่งคือคิดปรุง

แต่งอะไรต่อไปอีกได้ เพราะฉะนั้น 

สังขารกต้็องอาศยัสัญญา แต่กสื็บเนือ่ง

มาจากตวัผสัสะนัน้ ซึง่เป็นปัจจยัให้เกดิ

เวทนา แล้วกส็บืมาถึงสัญญาสืบมาถึง

สังขาร จะยกเอาผัสสะนั่นขึ้นมาข้อ

เดียวว่าเป็นวิสามัญปัจจัยโดยตรงและ

โดยอ้อม โดยตรงกค็อืเวทนา โดยอ้อม

ก็คือตลอดถึงสัญญาสังขาร แต่ว่า 

สญัญาสงัขารนัน้กต้็องอาศยัสบืมาจาก

เวทนาดังกล่าวนั้น
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 เพราะฉะนัน้ กใ็ห้จับพจิารณาก�าหนด

เหตุปัจจัยของนามรูปดังกล่าวมาน้ีให้

เห็นชัดว่านามรปูพร้อมท้ังอายตนะธาตุ

นั้นย่อมมีเหตุปัจจัยของตนดังนี้ และ

เหตุปัจจัยของนามรูปดังท่ีกล่าวมาน้ี 

นั้นเอง ท�าให้นามรูปบังเกิดขึ้นตั้งอยู่

และแปรปรวนดับไป 

 เพราะฉะนั้น การที่ก�าหนดจับให้รู้

เหตุปัจจัยของนามรูปนี้ จึงท�าให้รู้จัก

ตัวสภาวธรรมดีข้ึน ดังท่ีได้กล่าวแล้ว

ว่า สภาวะ นัน้คอื สภาพภาวะ ความ

เป็นความมีตามเหตุปัจจัยของตน น้ี

เรยีกว่า สภาพ ความมีความเป็นตาม

เหตุปัจจัยของตน จ�าเอาไว้ว่าสภาพ

แปลอย่างนี้

 คราวนี ้ตวันามรปู กเ็ป็นตวั สภาว-

ธรรม เอง คือเป็นสิ่งที่มีขึ้นเป็นขึ้น 

ตามเหตุปัจจัยของตน และตัวนามรูป

น้ีเมื่อเป็นตัวสภาวธรรมในตัวเอง ก็ 

ต้องเป็นไปตามสภาวธรรมคือเป็นไป

ตามภาวะตามเหตปัุจจยัของตน เพราะ

ฉะนั้น ที่แล้วมานั้นยังไม่ได้จับอธิบาย

ว่าอะไรเป็นตัวเหตุปัจจัย ที่เป็นท่ีตั้ง

ของค�าว่าสภาวธรรมนี้ 

 ต่อไปจึงมาอธิบายถึงตัวเหตุปัจจัย

อันได้แก่ สามัญปัจจัยของนามรูป  

อันได้แก่อวิชชาตัณหาอุปาทานกรรม 

และ วิสามัญปัจจัยของนามรูป อัน

ได้แก่อาหาร อายตนะภายในอายตนะ

ภายนอก และผัสสะดังที่กล่าวมานั้น 

นีแ้หละคอืตวัวิสามัญปัจจยัแห่งนามรปู 

รวมเข้าแล้ว สามญัปัจจยั และ วสิามญั-

ปัจจัยแห่งนามรูป ทั้ง ๒ นี้ ก็คือ  

เหตุปัจจัยของนามรูป นามรูปจึงเป็น

ตัวสภาวธรรมและต้องเป็นไปตาม 

สภาวธรรม กล่าวคือเมื่อมีเหตุปัจจัย

นามรูปกเ็กดิ เมือ่สิน้เหตปัุจจยันามรปู

ก็ดับ เม่ือมีตัณหาอุปาทานกรรม 

นามรูปก็เกิด เม่ือส้ินอวิชชาตัณหา

อปุาทานกรรมนามรปูกด็บัหมด ไม่เกดิ

อีก เมื่อมีอาหารรูปก็ตั้งอยู่ เมื่อสิ้น

อาหารรูปก็ดับ และท่ีเห็นง่ายก็ดังยก

ตัวอย่างเช่น ธาตุลมที่กล่าวมานั้น  

ลมยังเดนิเข้าเดนิออกอยู่ทกุลมหายใจ

เข้าออก รปูกต้ั็งอยู่ และเม่ือส้ินลมเสีย

เม่ือใดรปูกด็บั อายตนะภายในอายตนะ

ภายนอกประจวบกันวิญญาณก็เกิด 

เมือ่อายตนะภายในภายนอกไม่ประจวบ

กนัวญิญาณกด็บั เมือ่ผสัสะเกดิเวทนา

สญัญาสงัขารกเ็กดิ เมือ่ผสัสะดบัเวทนา

สัญญาสังขารก็ดับ และในข้อหลังนี้ได้

มพีระพทุธภาษติตรสัเปรยีบเทยีบไว้ใน

ที่อื่นว่าเหมือนอย่างไม้สีไฟ ๒ อัน  

ทีม่าสีกันกเ็กดิไฟ กค็อืเมือ่มีผสัสะอนั

สืบเนื่องมาจากวิญญาณกับอายตนะ

ภายในอายตนะภายนอกประจวบกัน

เวทนากเ็กดิ เมือ่ไม้สีไฟ ๒ อนันัน้แยก

กันเสียไฟก็ไม่เกิด และขณะที่สีกันไฟ
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เกิด เมือ่แยกกนัเสยีไฟกด็บั เมือ่ผสัสะ

ดบัเวทนากด็บั และสญัญาสงัขารกด็บั

ไปตามกัน 

 เพราะฉะนัน้ ความเกดิขึน้ของนาม

รูปน้ีก็เพราะปัจจัยของนามรูปเกิด  

คือเมื่อมีปัจจัยนามรูปก็เกิด เม่ือไม่มี

ปัจจยัหรือว่าปัจจยัน้ันดบั นามรูปก็ดบั 

จะเป็นในอดีตก็ตามในอนาคตก็ตาม 

ในปัจจุบันก็ตามก็เป็นอยู่ดังนี้ ไม่ม ี

เหตุปัจจัยอ่ืนนอกไปจากนี ้มีเหตปัุจจยั

อยู่เพียงเท่านี้ 

 เหมอืนอย่างว่าเมือ่จบัเหตปัุจจยัของ

ฝนตกได้ ฝนท่ีตกในอดีตฝนท่ีตกอยู่

เดี๋ยวน้ีฝนท่ีตกต่อไปข้างหน้า ก็เหตุ

เพราะปัจจยัอนัเดยีวกนั เมือ่มีเหตุปัจจยั

ให้ฝนตกเม่ือใดฝนก็ตกเม่ือน้ัน ในอดตี

ล่วงไปกี่พันก่ีหมื่นก่ีแสนปีก็อย่างน้ี 

เดีย๋วนีก้อ็ย่างนีต่้อไปข้างหน้ากอ็ย่างนี้ 

เป็นอันเดียวกัน 

 เพราะฉะนั้น จึงไม่จ�าเป็นต้องไป

ค้นหาถึงเหตุปัจจัยของฝน ว่าเมื่อ 

ล้านปีมาแล้วเพราะอะไรจงึตก เดีย๋วนี ้

เพราะอะไรจงึตก ต่อไปข้างหน้าอกีล้าน

ปีเพราะอะไรจึงตก และก็ตกมากี่ครั้ง

ไม่จ�าเป็น ไม่จ�าป็นจะต้องไปรวมบัญชี 

เมื่อจับเหตุปัจจัยได้แน่นอนแล้วก็เป็น

อนัเดยีวกนั นีเ่ป็นเรือ่งฝนท่ียกมาเป็น

ตัวอย่าง

 เรือ่งของนามรปูกเ็ช่นเดียวกัน นาม

รปูในอดตีจะนานเท่าไรกต็าม ปัจจบุนั

เดี๋ยวนี้ก็ตาม ในอนาคตก็ตาม ถ้ายัง

มีเหตุปัจจัยอยู่ ในอนาคตนานเท่าไร

กต็าม กเ็หตุปัจจยัอนัเดยีวกนันีเ้ท่านัน้ 

ไม่มีแตกต่างกันไปอย่างอื่น เมื่อเหตุ

ปัจจยัเกดินามรปูกเ็กดิ เม่ือเหตปัุจจยั

ดับนามรูปก็ดับ 

 เพราะฉะนั้น เม่ือพิจารณาจับเหตุ

ปัจจยัให้ได้แน่นอนอย่างนีเ้ป็นอนัเดยีว 

กันอย่างนี้แล้ว ก็สิ้นความสงสัยใน 

นามรูป จิตก็ไม่พะวักพะวน เมื่อเป็น

ดงันีแ้ล้ว กไ็ด้ช่ือว่าได้กงัขาวติรณวสิทุธิ 

ความหมดจดแห่งญาณเป็นเคร่ืองข้าม

พ้นความสงสัย

 มคัคามัคคญาณทสัสนวสิทุธ ิความ

หมดจดแห่งญาณเป็นเครือ่งเห็นว่าทาง

หรือมิใช่ทาง เมื่อได้ปฏิบัติในศีลให้

บริสุทธิ์ ท�าจิตให้บริสุทธ์ิจากนิวรณ ์

ทั้งหลายอันนับว่าได้ปฏิบัติในศีลให ้

เป็นภาคพื้น เป็นที่รองรับ เป็นที่ทรง

ไว้แห่งกุศลธรรมทั้งหลาย ท�าจิตให้

บรสุิทธิก์ค็อืให้เป็นสมาธ ิสงบสงดัจาก

กามและอกศุลกรรมทัง้หลาย เป็นบาท

ของวิปัสสนาจงึได้จบัปฏบิติัในวิปัสสนา 

ตัง้ต้นแต่ช�าระความเหน็ให้บรสิทุธิ ์และ

ก�าหนดจบัเหตปัุจจยัแห่งนามรูปจนข้าม

พ้นความสงสัยเกีย่วกบันามรปูทัง้หลาย 

เพราะจับเหตุปัจจัยได้แล้ว จึงปฏิบัติ
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ก�าหนดพจิารณาขนัธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ 

ธาตุ ๑๘ ก�าหนดจับพิจารณารวมเข้า

มาในขันธ์ ๕ ย่อลงเป็นนามรูปโดย

ลักษณะจ�าเพาะของแต่ละข้อตามที่ 

พระอาจารย์ได้แนะน�าไว้ เช่น ก�าหนด

จบัพจิารณารปูว่าเป็นสิง่ทีช่�ารดุทรดุโทรม 

ก�าหนดจบัพจิารณาเวทนาว่าเป็นความ

รูส้ขุทุกข์และเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุ 

ก�าหนดพิจารณาสัญญาว่าเป็นความรู้

ที่จ�าหมาย ก�าหนดพิจารณาสังขารว่า

เป็นความรูท้ีป่รงุแต่ง ก�าหนดจบัพจิารณา

วญิญาณว่าเป็นความรูท่ี้เป็นความรู้รปู

ได้ยินเสียง ทราบกลิ่นรสโผฏฐัพพะ 

และรู ้เ ร่ืองราวของรูปเสียงกลิ่นรส

โผฏฐัพพะ กับรู้เรื่องราวของรูปเสียง

กล่ินรสโผฏฐัพพะเหล่าน้ันท่ีประสบ

ผ่านมาแล้ว หรือที่คาดคิดล่วงหน้าไป

ข้างหน้าและก็ก�าหนดรวมเข้ามาเป็น

รูปนาม โดยเป็นรูปก็คือเป็นสิ่งที่ต้อง

ช�ารุดทรุดโทรมดังกล่าวนั้น และสิ่งที่

ช�ารดุทรุดโทรมน้ันก็คือเป็นมหาภูตรปู 

คอืรปูทีเ่ป็นส่วนใหญ่ คอืทีเ่ป็นธาตทุัง้ 

๔ ปฐวธีาตุ ธาตดุนิ อาโปธาตุ ธาตนุ�า้ 

เตโชธาตุ ธาตุไฟ วาโยธาตุ ธาตุลม 

กับอากาสธาตุ ธาตุอากาศคือช่องว่าง 

และเป็นอุปาทายรูป รูปอาศัย ก็คือ

ประสาททั้ง ๕ จักขุประสาท โสต-

ประสาท ฆานประสาท ชิวหาประสาท 

กายประสาท และเป็นวิสัยคือเป็น

อารมณ์ของประสาททัง้ ๕ นัน้ คอืรปู 

เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ตลอดจนถึง

ที่เป็นเพศชายเพศหญิงเป็นต้น 

 บรรดาที่อาศัยอยู ่กับมหาภูตรูป 

ทั้ง ๔ นั้นจึงล้วนเป็นสิ่งที่ต้องช�ารุด

ทรุดโทรม และเป็นนามก็คอืเป็นเวทนา

สัญญาสังขารวิญญาณ ซึ่งเป็นความรู้

ดังกล่าวก็คืออาการที่จิตน้อมออกรู ้

อารมณ์คือเรื่องทางทวารทั้ง ๖ ก็  

สมมติเรียกว่าเป็นวิญญาณ ทีแรกก็ 

คอืความรูท้ีเ่ป็นความเหน็รปูได้ยนิเสียง

เป็นต้นตามที่กล ่าวแล้ว เรียกว่า 

จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณเป็นต้น  

แล้วก็เป็นสัมผัส ก็คืออายตนะภายใน

ภายนอกมาประจวบกันก็เป็นสัมผัส 

แล้วกเ็ป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขาร 

แล้วก็เป็นวิญญาณขึ้นอีก รวมก็เป็น

ความรูค้อืทีจ่ติน้อมออกรูอ้ารมณ์ทีเ่ข้า

มาทางทวารทั้ง ๖ จึงเรียกว่านาม ที ่

แปลว่าอาการทีจ่ติน้อมออกไปรูอ้ารมณ์

คือเรื่องทางทวารทั้ง ๖ ก็ปรากฏเป็น

วิญญาณ เป็นสัมผัส เป็นเวทนา เป็น

สญัญา เป็นสงัขาร แล้วกเ็ป็นวิญญาณ

ขึ้นอีก 

 แต่ว่าในขนัธ์ ๕ นัน้ไม่กล่าวถงึสมัผสั 

และเอาวิญญาณไปไว้เป็นข้อท้าย เอา

เวทนาไว้เป็นข้อต้น จงึนบัว่าเป็นเวทนา

สญัญาสงัขาร ซึง่พจิารณาดแูล้วทีท่่าน

เรียงอย่างนี้ก็สะดวกแก่การพิจารณา 
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เพราะว่าเม่ือจบัพิจารณารปูซ่ึงเป็นของ

หยาบก�าหนดได้ง่าย แล้วก็มาเวทนา 

ซึ่งเวทนานั้นก็บังเกิดขึ้นทั้งทางกาย 

ทัง้ทางใจ เวทนากเ็ป็นของหยาบแม้จะ

เป็นนามธรรม คือเป็นตัวความรู้ดัง

กล่าวนั้น แต่ก็บังเกิดขึ้นแก่ทั้งกาย 

ทั้งใจ ก�าหนดได้ง่าย จึงเอามาไว้ใน 

ข้อที่ ๒ แล้วก็จับก�าหนดพิจารณา

สัญญาซึ่งเป็นนามธรรมอย่างเดียวกัน 

แล้วกส็งัขาร แล้วกจ็บัพจิารณาวญิญาณ 

เพราะว่าการพจิารณาสงัขารนัน้คอืการ

พจิารณาความรูท้ีเ่ป็นการปรงุแต่งของ

ใจ ปรุงแต่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ

และธรรมะคือเรื่องราว และเม่ือจับ

พิจารณาการปรุงแต่งอย่างน้ีก็เป็น 

การง่ายท่ีจะจับพิจารณาวิญญาณซ่ึง

เป็นตัวความรู้เห็นรู้ได้ยินเป็นต้นดัง

กล่าวน้ัน เพราะว่าวญิญาณนีก้เ็กดิจาก

ความปรุงแต่ง คืออายตนะภายนอก

อายตนะภายในประจวบกัน หรืออีก

อย่างหนึ่งท่านแสดงว่านามรูป 

 เพราะฉะนั้น เมื่อจับเอานามรูป ก็

นามรูปนีเ้องเมือ่มาประจวบกนัเข้ากใ็ห้

เกิดเป็นวญิญาณ และหากจะพิจารณา

ให้ชัดข้ึนก็อายตนะภายในอายตนะ

ภายนอกประจวบกัน เช่นตากับรูปมา

ประจวบกนัเข้ากเ็กดิเป็นจกัขวุญิญาณ 

คือว่าความรู ้ท่ีเรียกว่าความเห็นคือ 

เห็นรูปทางตาอันนีก้เ็ป็นความปรงุแต่ง

เหมือนกัน เพราะฉะนั้น เมื่อจับ 

พจิารณาสังขาร กจ็บัพจิารณาวิญญาณ

ได้สะดวกขึน้ แล้วกเ็ป็นการจบัพจิารณา

ให้พบต้นทางของนามธรรมทั้งหลาย

ด้วย คือนามธรรมท้ังหลายนัน้กม็าจาก

อายตนะภายในภายนอกทีป่ระจวบกัน 

หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเกิดจาก

นามรูปก็ได้ รูปก็รูปนั้นเอง นามก็คือ

บรรดานามทั้ง ๔ หรือ ว่าเอาตัวมโน

คือใจนั้นก็ได้ ซึ่งเป็นทวารในของจิต 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในครั้งก่อน ๆ ซึ่ง

ต้องมีประกอบอยู่ในอายตนะภายใน 

ทกุข้อ เช่นว่าเมือ่ตากบัรปูประจวบกนั 

ก็ต้องมีมโนเข้ามาประกอบด้วย จึงจะ

ท�าให้เกิดจักขุวิญญาณความรู้เห็นรูป 

อนัตวัมโนท่ีมาประกอบนัน้กคื็อตวันาม

นั้นเอง ก็แปลว่า ทั้งรูปทั้งนาม หรือ

พูดอีกนัยหนึ่งก็คืออายตนะภายใน

อายตนะภายนอกมาประจวบกนั กเ็ป็น

ปัจจัยให้เกิดจักขุวิญญาณเป็นต้น 

 เพราะฉะนัน้ การท่ีมแีสดงเอาไว้ ๒ 

อย่าง ว่านามรูปเป็นเหตุปัจจัยของ

วญิญาณ อกีอย่างหนึง่แสดงว่าอายตนะ

ภายในอายตนะภายนอกเป็นปัจจัยให้

เกิดวิญญาณนั้น ถ้าหากว่าอธิบายไม่

เอามโนเข้ามาประกอบด้วยก็เห็นได้

ยาก ถ้าหากว่าอธิบายเอามโนเข้ามา

ประกอบด้วยก็จะเห็นได้ง่าย ว่าเรียก

ว่านามรปูกไ็ด้เป็นปัจจยัให้เกดิวิญญาณ 

กเ็พราะว่าจะต้องมมีโนเข้ามาประกอบ
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ด้วยทกุข้อดังทีก่ล่าวมาแล้ว จงึจะเป็น

ปัจจัยให้เกิดวิญญาณขึ้นได้

 เพราะฉะนั้น ก็ก�าหนดพิจารณาให้

รูจั้กลกัษณะจ�าเพาะข้อของแต่ละข้อดงั

ทีก่ล่าวมานี ้และกจ็บัพจิารณารวมกนั

เข้าเป็นหมวดเป็นหมู ่กค็อืรวมกันเข้า

ขันธ์ ๕ ทุกข้อ นามรูปทั้งหมดซึ่งมี

ลกัษณะจ�าเพาะ ๆ ดงัทีก่ล่าวมานัน้ ก็

ล้วนเป็นสิ่งท่ีต้องไม่เที่ยงคือเป็นสิ่งท่ี

เกิดดับ เป็นทุกข์ คือตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ 

ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป และต้อง

ถูกความเกิดความดับบีบคั้นอยู่ตลอด

เวลา และต้องเป็นอนัตตา คือไม่เป็น

อตัตาตวัตนเพราะบังคับให้เป็นไปตาม

ปรารถนามิได้ แม้ว่าขนัธ์ ๕ หรอืนาม

รปูซึง่มลัีกษณะจ�าเพาะของแต่ละข้อดงั

ทีก่ล่าวมานัน้ กต้็องเป็นสิง่ทีอ่นจิจะไม่

เทีย่ง ทกุขะเป็นทกุข์ และเป็นอนตัตา

มิใช่อัตตาตัวตน ดังท่ีกล่าวมานั้นทุก

ข้อไปเหมือนกัน เช่นว่าในข้อรูป ทั้งที่

เป็นมหาภูตรูป ทั้งที่เป็นอุปาทายรูป  

กเ็ป็นสิง่ทีไ่ม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นอนตัตา 

เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณทีม่ลีกัษณะ

เป็นความรูข้องจติทีน้่อมออกรูอ้ารมณ์ 

ก็ล้วนเป็นอนิจจะเป็นทุกขะและเป็น

อนตัตา และเม่ือรวมกนัเข้าท้ังหมดเป็น

หมวดเป็นหมู่ทั้งสิ้น ก็เป็นอนิจจะเป็น

ทุกขะเป็นอนัตตาทั้งหมด และเมื่อ

ประมวลเข้าทัง้หมด ท้ังทีเ่ป็นส่วนอดตี

ทั้งที่เป็นส่วนอนาคตทั้งที่เป็นส่วน 

ปัจจุบัน อดีตก็คือว่าที่เกิดมาแล้วท่ีมี

มาแล้ว อนาคตกค็อืว่าท่ีจะเกดิจะมีต่อ

ไป ท่ีเป็นปัจจุบันก็คือที่เกิดตั้งอยู่ใน

ปัจจุบัน และทั้งที่เป็นภายในท้ังท่ีเป็น

ภายนอก และทัง้ท่ีเป็นส่วนหยาบทัง้ที่

เป็นส่วนละเอยีด ทัง้ท่ีเป็นสิง่ทีด่ปีระณีต 

ทัง้ทีเ่ป็นส่ิงท่ีหยาบหรอืเลว ทัง้ทีอ่ยูไ่กล

ทั้งที่อยู่ใกล้ทั้งหมด ก็ล้วนเป็นอนิจจะ

คอืไม่เทีย่ง ทกุขะคอืเป็นทกุข์ อนตัตา

มิใช่อัตตาตัวตนทั้งนั้น 

 เมือ่ก�าหนดพจิารณาลงไปในไตรลกัษณ์

ดงันี ้ทแีรกกต้็องอาศยัสญัญาคอืความ

ก�าหนดหมาย ความก�าหนดหมายหรอื

ว่าความจ�า ตามท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรง

ส่ังสอนเอาไว้และน�าเอาความจ�าน้ันมา

ก�าหนดพจิารณาด ูตัง้แต่ช�าระทฏิฐคิอื

ความเห็นให้บริสุทธ์ิดังที่ได้กล่าวแล้ว

โดยล�าดับ กจ็ะเกดิ วิปัสสนาญาณ คอื

ความรู้ที่เป็นตัวความเห็นแจ้งขึ้นใน 

ขันธ์ ๕ ในนามรูป ว่าเป็นอนิจจะคือ

ไม่เท่ียงอย่างนี้ ๆ เป็นทุกขะคือเป็น

ทุกข์อย่างนี้ ๆ เป็นอนัตตามิใช่ตัวตน

อย่างน้ี ๆ ปรากฏชดัขึน้ อนักล่าวได้ว่า

เป็นวปัิสสนาญาณหรอืวปัิสสนาปัญญา

ที่บังเกิดขึ้น

 เมื่อได้พบกับวิปัสสนาญาณหรือ

วิป ัสสนาปัญญาจากการปฏิบัติท�า

วิปัสสนากรรมฐานมาถึงขั้นนี้ ท่าน
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แสดงว่าจะเกดิ วปัิสสนปูกเิลส ทีแ่ปล

ว่าเคร่ืองที่เข้ามาท�าวิปัสสนาให้เศร้า

หมองขึ้น ๑๐ ข้ออย่างใดอย่างหนึ่ง

 วิปัสสนูปกิเลส ดังที่กล่าวนี้ก็คือ 

โอภาส แสงสว่าง ญาณ ความหยั่งรู ้

ที่ชัดแจ้งหรือว่าแจ่มแจ้ง ปีติ ความ

อิ่มใจ ปัสสัทธิ ความสงบ สุข คือ 

ความสขุ ความสบายกายความสบายใจ 

อธิโมกข์ ความน้อมใจเชื่อ คือมีความ

เชื่อที่บังเกิดขึ้นอย่างมั่นคง ปัคคาหะ 

ความเพยีร คือรูส้กึว่ามกี�าลงัความเพียร

ที่บังเกิดขึ้นอย่างเข้มแข็ง ชนิดที่ว่าจะ

ปฏิบตัทิ�าวปัิสสนาต่อไปกันอีกนานเท่า

ไหร่ จะท�าเรื่อยไปโดยไม่หยุดก็ท�าได้ 

อุปัฏฐาน คือสติอันได้แก่ความที่มีสติ

ต้ังมั่นไม่หลงลืม อุเบกขา ความวาง 

จิตเป็นกลาง คอืความทีม่จีติเป็นกลาง 

ไม่ยนิดไีม่ยนิร้ายมัน่คง แม้จติจะเทีย่ว

ไปในอารมณ์ทั้งหลาย ก็เป็นกลางอยู่

ได้ไม่ยนิดีไม่ยนิร้าย นกินัต ิความพอใจ 

คอืมีความพอใจต้องการจบัจติจบัใจใน

วิปัสสนาปฏิบัติและในผลท่ีได้รับเป็น

อย่างยิ่ง

 อาการเหล่านี้จะบังเกิดขึ้น และอัน

ที่จริงน้ันอาการที่บังเกิดขึ้นนี้ ก็เป็น

เร่ืองปกตหิรอืเป็นเรือ่งสามญัทัว่ไปของ

ผูท้ีป่ฏบิตัทิ�าวปัิสสนากรรมฐานทัง้หลาย 

เมื่อการปฏิบัติในวิปัสสนากรรมฐาน 

ได้เข้าถึงระดับท่ีปรากฏเป็นตัวความรู ้

เห็นแจ้ง ในขันธ์ ๕ ในนามรูป โดย

ไตรลกัษณ์ชดัแจ้งปราศจากความสงสัย

ใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะว่าข้ามพ้นความ

สงสัยทั้งหลายได้แล้ว ก็จะเกิดอาการ

เหล่านี้เป็นผลที่รับในข้ันนี้เรียกว่าเป็น

ผลพลอยได้ ไม่ใช่เป็นผลโดยตรง  

เพราะว่าผลโดยตรงนั้นต้องการที่จะ

ก�าจัดกิเลสและกองทุกข์ แต่ว่าผล 

เหล่านี้เป็นผลพลอยได้ซึ่งบังเกิดขึ้น 

และเมื่อได้ประสบผลเช่นนี้ ถ้าหากว่า

เกิดความหลงเข้าใจผิดขึ้นว่านี้เป็นตัว

มรรคตัวผลที่ต้องการ และบัดนี้ได ้

บรรลมุรรคบรรลผุลแล้ว คอืได้ประสบ

ความส�าเร็จแล้ว หากมีความเข้าใจ 

ดงันี ้อาการทีป่รากฏเหล่านีจ้งึจะเรยีก

ว่า วิปัสสนูปกิเลส คือเครื่องที่เข้าไป

ท�าให้วิปัสสนาเศร้าหมอง 

 อนัผูท้ีป่ฏบิตักิรรมฐานและได้ประสบ

อาการดงัทีก่ล่าวมานี ้บางท่านทีเ่คยได้

ฟังมา ปรากฏเป็นเสยีงมาร้องบอกกม็ี 

ว่าเธอส�าเรจ็แล้ว และท่านทีป่ฏบิตัเิมือ่

ได้ยนิเสยีงมาตะโกนบอกว่าส�าเรจ็แล้ว 

บางท่านก็เชื่อ รีบไปบอกพระที่เป็นผู้

ร่วมปฏิบัติว่าส�าเร็จแล้ว ท่านที่ร่วม

ปฏบัิตด้ิวยก็ถามว่ารู้อย่างไรว่าส�าเร็จแล้ว 

กเ็ล่าให้ฟังว่ามีเสียงมาตะโกนบอกเพือ่น

ผู้ร่วมปฏิบัติซึ่งเป็นผู้รู้หลักก็ชี้แจงให้

ฟัง จงึได้เกดิความเข้าใจขึน้ว่าไม่ส�าเรจ็ 

ที่เป็นดังนี้ก็มี หรือบางทีก็ปรากฏเป็น

นิมิตเห็นเป็นพระพุทธเจ้าเสด็จมา
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ประทานค�าแนะน�ากม็ ีดงัทีท่่านรปูหนึง่

เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทานค�า

แนะน�า ครัง้แรกกแ็นะน�าว่าให้ท�าเรือ่ย

ไปไม่ต้องหยดุ จงึได้ท�าเรือ่ยไปไม่นอน 

แต่ยงัยอมฉนั เมือ่ถงึเวลากฉ็นั แต่ต่อ

มาก็เห็นพระพุทธเจ้ามาประทานค�า

แนะน�าอีกว่าต้องไม่ฉนั เม่ือถงึขนาดนี้

เพื่อนฝูงก็ต้องไปตามอาจารย์มาช่วย

ให้ค�าแนะน�าแก้ไข กป็ระสบความส�าเรจ็

ในการแก้ไข กร็ูต้วัในภายหลงั เหล่านี้

เป็นวิปัสสนูปกิเลสทั้งนั้น 

 เพราะฉะน้ัน อาการเหล่าน้ีน้ันอันที่

จริงไม่ใช่เป็นวิปัสสนูปกิเลส เป็นสิ่งที่

ปรากฏข้ึนเป็นธรรมดา หรอืเป็นสามัญ

ของผู้ปฏิบัติ เม่ือเข้าถึงขั้นก็จะเกิด

อาการเหล่านี้ เพราะฉะนั้น ก็ต้องท�า

ญาณคอืความหยัง่รู ้ว่าอาการทีป่รากฏ

เหล่านี้ยังไม่ใช่เป็นมรรคยังไม่ใช่เป็น

ผล คือไม่ใช่เป็นทางที่บรรลุอันเรียก 

ว่ามรรคและไม่ใช่ผล แต่เรียกว่าเป็น 

อาการทีบ่งัเกดิขึน้อนัเป็นสิง่ท่ีพลอยได้ 

และเมื่อเป็นดังน้ีก็ไม่ติดอยู่ในอาการ

เหล่าน้ี มีความรู้ว่าไม่ใช่เป็นตัวมรรค

ไม่ใช่เป็นตวัผล แต่เป็นอาการท่ีบงัเกิด

ข้ึนแก่ผูป้ฏบิติัตามขัน้ตอนเท่านัน้ และ

เมือ่เป็นดังน้ีแล้วก็ไม่ติดไม่ยินด ีก็ปฏิบัติ

ต่อไป ปรารภขันธ์อายตนะธาตุหรือ

ขนัธ์ ๕ นามรปู พจิารณาในไตรลกัษณ์

ให้เห็นชัดยิ่งข้ึนต่อไป ดังนี้เรียกว่า  

มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความ

หมดจดแห่งญาณเป็นเครือ่งเห็นว่าทาง

หรือมิใช่ทาง

 ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความ

หมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องเห็นทาง

ปฏิบัติ เมื่อได้ความรู้จักว่าอะไรเป็น 

ทาง อะไรมใิช่ทางตามอธบิายในวสิทุธิ

ข้อที่ ๕ แล้ว ก็จะท�าให้การปฏิบัติใน

วิปัสสนากรรมฐานได้ด�าเนนิตรงแน่วไป

สูท่างแห่งวิปัสสนา คือปัญญาท่ีเห็นแจ้ง

รูจ้รงิในสงัขารทัง้หลาย โดยไม่มคีวาม

รูผ้ดิเหน็ผดิทีจ่ะท�าให้พลดัหรอืหลงทาง

แห่งวปัิสสนาไป เพราะฉะนัน้ ในขัน้ที่

จะปฏิบัติแน่วไปตรงทางแห่งวิปัสสนา

อนัแท้จรงินัน้ ก็ใคร่จะกล่าวย�า้ต่อตรง

นี้ ๒ ข้อ 

 ข้อหนึ่ง ก็คือความหลงผิดในทาง

แห่งวิปัสสนาตามที่กล่าวมาแล้ว เป็น

อนัตรายส�าคญัแห่งความปฏบิตัก้ิาวหน้า 

วิปัสสนูปกิเลส สิ่งที่จะเข้ามาท�าให้

ปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงเศร้าหมองไปที่

ท่านยกขึ้นไว้ ๑๐ ประการนั้นก็เป็น 

ข้อส�าคัญ แต่ว่าแม้จะมีข้ออื่นอีก อัน

หมายความว่าความเหน็ผดิเข้าใจผิดใน

นมิิตเป็นต้น ซึง่ดเูหมือนจะนอกไปจาก

นัน้อกี เมือ่เป็นทางทีผ่ดิแล้ว กน็บัเข้า

ในวปัิสสนปูกเิลสทัง้สิน้ ดงัทีย่กมาเล่า

แล้วท่ีพระผู้ปฏิบัติได้เห็นพระพุทธเจ้า

มาแสดงแนะน�านัน้ ซึง่กล้็วนเป็นนมิติ
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นัน้ตกมาสลบอยู่ทีข้่างกฏุติรงหน้าต่าง

นั้น ก็น�าไปส่งโรงพยาบาล พยาบาล

แก้ไขกนัต่อไป ดงันีอ้าจจะเป็นสมถูป-

กิเลสก็ได้ คือส่ิงท่ีมาท�าให้การปฏิบัติ

ในสมถกรรมฐานเศร้าหมองไป และ

แม้ในขั้นปฏิบัติวิปัสสนานี้  ก็ย่อมจะ

ได้ภาวะของจติเป็นความสงบเป็นความ

สขุอย่างย่ิงดงัทีแ่สดงในวปัิสสนปูกเิลส 

นั้นเหมือนกัน 

 เพราะฉะนั้น จะปรากฏนิมิตเป็น

ประการใดประการหนึง่กต็าม ซึง่นอก

ทางวปัิสสนาไปแล้วกอ็ย่าไปยดึถอื อย่า

ไปหลงผิดว่าเป็นจริงเป็นจัง อันจะท�า 

ให้เป็นอันตรายแก่วิปัสสนาปฏิบัติเอง 

ต้องถือทางปฏิบัติแห่งวิปัสสนา 

 กล่าวคือจับพิจารณาขันธ์ ๕ หรือ

นามรปู โดยไตรลกัษณ์ต่อไปเป็นประการ

ส�าคัญ คือไม่ทิ้งวิปัสสนากรรมฐานที่

ปฏบิตัน้ัินเอง ต้องถอืวปัิสสนากรรมฐาน

ท่ีปฏิบัตินั้นเป็นหลักต่อไป โดยไม่ไป

หลงพะวักพะวนกับภาวะของจิตต่าง ๆ 

หรือนิมิตต่าง ๆ ที่บังเกิดขึ้น และข้อ

นี้ก็ได้กล่าวไว้แล้ว ว่าอันภาวะของจิต

ต่าง ๆ หรือนมิติต่าง ๆ นัน้ อาจบงัเกดิ

ขึน้ได้แก่ผูป้ฏิบตัทิกุคนในข้อใดข้อหนึง่

หรือหลายข้อ บางอย่างก็เป็นผลของ

วปัิสสนาปฏบิตัเิรียกว่าเป็นผลพลอยได้ 

คือเมื่อจิตได้ญาณคือความหยั่งรู ้ใน

วิปัสสนาดีขึ้นโดยล�าดับ ก็ช�าระฟอก

คอืเป็นสิง่ทีป่รากฏให้เหน็ขึน้มา อนัเป็น

ภาพมายาที่หลอกให้เข้าใจผิด เพราะ

ว่าข้อที่แนะน�านั้นเป็นข้อท่ีปฏิบัติมิได้ 

เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติจึงต้องท�าความ

รูล่้วงหน้าไว้ ว่าแม้จะเกดินมิติมองเหน็

พระพทุธเจ้าเสดจ็มาตรสัแนะน�าอย่าง

โน้นอย่างนี้อะไรโดยตรง แต่เมื่อข้อ

แนะน�านั้น ๆ ไม่ถูกต้อง ก็เป็นอันว่า

นั่นเป็นภาพมายาและภาพมายานี้ถ้า

ไปปฏบิตัด้ิวยความหลงผดิก็เกดิอันตราย

 มอีกีเรือ่งหนึง่ ได้รูจั้กเองกบัพระองค์

หนึ่ง เป็นพระชาวต่างประเทศซึ่งไป

ปฏิบัติอยู่ในวัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัด

ชลบุรี ก็นั่งปฏิบัติท�ากรรมฐาน แต่ว่า

จะปฏบิตัด้ิวยวธิไีหนอย่างไรนัน้ไม่ทราบ 

แต่ก็ได้ปีติได้สุขในการปฏิบัติ ซึ่งปีติ

สขุในการปฏิบตันิัน้แม้ในขัน้สมาธิกย่็อม

ได้ ดงัทีม่แีสดงไว้ในองค์ของปฐมฌาน 

คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา  

เอกคัคตาก็คือความทีจ่ติมอีารมณ์เป็น

อันเดียว วิตกก็คือความน�าจิตขึ้นสู ่

อารมณ์ของกรรมฐาน วจิารกค็อืความ

ทีป่ระคองจติไว้ในอารมณ์ของกรรมฐาน

ไม่ให้ตก ปีต ิความอ่ิมใจ สขุกค็อืความ

สบายกายสบายใจ แล้วกเ็อกคัคตา น่ี

ในขัน้สมาธ ิกไ็ด้มนีมิติเหน็พระพุทธเจ้า

เสด็จเข้ามาทางหน้าต่าง และก็เสด็จ

ออกไปทางหน้าต่าง ก็ตามเสด็จออก

ไปทางหน้าต่าง รุ่งข้ึนกม็คีนเห็นพระรปู
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จิตให้บริสุทธิ์สะอาด เมื่อเป็นดังนี้ ก็

ท�าให้จิตทีเ่คยดิน้รนกวดัแกว่ง กระสบั-

กระส่ายกลับสงบลง และก็ท�าให้จิต 

ที่เศร้าหมองด้วยกิเลสนั้นผ่องใสข้ึน  

จึงได้ความสงบได้ความสุขอันประณีต 

กป็รากฏออกมาเป็นตวัสุขเวทนา กาย

ใจสบาย เหมือนอย่างว่าการนั่งพักอยู่

ใต้ต้นไม้มลีมพดัสบาย คราวนีถ้้าไปตดิ

กับความสบายนั้นเสียแล้ว ก็ท�าให้นั่ง

พกัอยูน่ัน่แหละ ไม่ออกจากต้นไม้เดนิ

ทางต่อไป เพราะจะต้องเดนิทางกันต่อ

ไปอกี ยังไม่สิน้สดุของการเดนิทางหรอื

บางทีก็ไปเข้าใจว่าต้นไม้ที่ไปนั่งพักนั้น

เป็นสุดทางแล้ว เห็นว่าเป็นความสุข

เป็นความสงบพอแล้วดังนี ้กเ็ป็นอนัว่า

ท�าให้ชะงักการปฏิบัติอยู่แค่นั้น

 อันผลต่าง ๆ หรอืภาวะต่าง ๆ ทีบั่งเกดิ

ขึ้นนั้น ตัวของภาวะ นั้น ๆ ไม่ใช่เป็น

ตัวกิเลส ไม่ใช่เป็นตัววิปัสสนูปกิเลส 

เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงได้จะพึงพบ ก็

เป็นอาการหรือเป็นภาวะที่ปรากฏข้ึน

ตามข้ันตอนของการปฏิบัติ น้ันเอง  

เพราะฉะนัน้ ในตวัเองของสิง่เหล่าน้ัน

ไม่เป็นวิปัสสนูปกิเลสดังกล่าว แต่จะ

เป็นก็ในเมื่อผู้ปฏิบัติไปหลงยึดถือเข้า

มาหรือไปหลงติด เมื่อไปหลงติดเข้า

เมื่อใด ภาวะหรือสิ่งที่บังเกิดขึ้นนั้น  

ก็กลายเป็นวิปัสสนูปกิเลสไป เพราะ

ฉะน้ัน จึงอยู่ที่ผู ้ปฏิบัติเอง อย่าไป 

ยึดถืออย่าไปติด ปล่อยให้ผ่าน ๆ ไป

เสีย แล้วกป็ฏบิตัใินทางวิปัสสนาต่อไป 

คือเดินทางปฏิบัติต่อไปไม่หยุดอยู่แค่

นั้น แม้จะเป็นนิมิตอะไร ปรากฏเห็น

โน่นเห็นนี่ก็ตาม จะเห็นพระพุทธเจ้า 

เห็นเทวดามารพรหม ผีสาง เห็นป่า

เห็นเขา เห็นอะไรทั้งนั้น นั่นเป็นนิมิต

ทัง้นัน้ อย่าไปยดึถือเกีย่วเกาะ อย่าไป

หวาดกลัว อย่าไปหลงตื่น อย่าไปเชื่อ

ฟัง เป็นนิวรณ์ที่แวบเข้ามาในใจได้  

เรียกว่าเป็นสัญญาเก่าก็ได้ หรือว่า 

จะเป็นมารอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามา 

ขัดขวางก็ได้ เพราะฉะนั้น ก็อย่าไป

หลงยึดถือทั้งนั้น ปล่อยวางไป อะไร

จะปรากฏขึน้มากช่็าง กจ็บัปฏบิตั ิคอื

ว่าเดินทางปฏิบัติต่อไป

 อีกข้อหนึ่ง ก็คือให้ท�าความเข้าใจ 

ว่าอารมณ์ของวิปัสสนาอันเรียกว่า

วิปัสสนากรรมฐาน หรือวิปัสสนาภูมิ

นั้น ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยกเอาขันธ์

อายตนะธาตุขึ้นมาพิจารณา หรือว่า 

ยกเอาแต่เพียงขันธ์ ๕ ย่อมาเป็น 

นามรูป ก็สรุปหมดนั่นแหละ อีกค�า

หนึ่งก็คือว่ายกเอาค�าว่าสังขารขึ้นมา

เป็นที่รวมสรุป ค�าว่าสังขารนั้นแปลว่า

สิง่ผสมปรงุแต่ง ทัง้หมดนัน่แหละรวม

เข้าในค�าว่าสังขารได้ ท้ังขันธ์ ๕ ย่อ

เป็นนามรูป ทั้งอายตนะ ๑๒ ทั้งธาตุ 
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๑๘ สิง่ซึง่ผสมปรงุแต่งทัง้หมดรวมเข้า

ในค�าว่าสังขารทั้งนั้น 

 เพราะฉะนัน้ ท่านจงึเรยีกว่าสงัขาร

เป็นบทสรุปก็มี หรือเรียกว่าพิจารณา

สงัขารโดยไตรลกัษณ์ดงันีก้ไ็ด้ หรอืว่า

เรียกว่าสภาวธรรม พจิารณาสภาวธรรม

โดยไตรลักษณ์ดังนีก้ไ็ด้ ค�าว่าสภาวธรรม

นัน้กไ็ด้อธบิายมาแล้ว กเ็ป็นอนัเดยีวกนั

ทั้งหมดนั่นแหละ สภาวธรรม ขันธ์ 

อายตนะ ธาตุ สังขาร ยกเอาค�าใด 

ค�าหน่ึงขึ้นมาก็ได้ทั้งน้ัน คลุมถึงกัน

ทั้งหมด 

 เพราะฉะนั้น แม้ว่าอะไรจะปรากฏ 

เป็นเทวดามารพรหม เป็นต้นไม้ภูเขา 

เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย อะไรที่เป็นนิมิต

โผล่เข้ามาในการปฏิบัตแิล้วละก็จบัเข้า

ในสงัขารนีท่ัง้หมด เป็นสิง่ผสมปรงุแต่ง

ทั้งน้ัน รวมอยู่ในขันธ์อายตนะธาตุนี่

ทัง้หมด เพราะฉะนัน้ กอ็ย่าไปตัง้เป็น

สมมติบัญญัติอะไรขึ้น อย่าไปต้ังเป็น

สมมติบัญญัติว่าเป็นเทวดาเป็นมาร 

เป็นพรหม เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย เป็น

ภูเขาเป็นต้นไม้ เพราะว่ามาถึงขั้น

วิปัสสนานี้ แปลว่าช�าระความเห็นให้

บริสุทธิ์ ตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิแล้ว ไม่ใช่ 

สัตตสัญญา อัตตสัญญา ความส�าคัญ

หมายว่าสตัว์บคุคลตวัตนเราเขา แต่ว่า

พจิารณาจบัเข้ามาถงึขนัธ์อายตนะธาตุ 

ถึงสภาวธรรมถึงตัวสังขารนี้ ก็ต้องจับ

อันนี้แหละเป็นหลัก อย่าให้กลับวกไป

หาอัตตสัญญาสัตตสัญญา ความเป็น

สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขึ้นมาอีก ถ้า

ปรากฏอะไรขึ้น เป็นสัตว์บุคคลตัวตน

เราเขาอะไรขึ้น ก็ให้ปล่อยวางทั้งหมด 

แปลว่าจะดงึให้ผดิทางไปเสยีแล้ว ต้อง

กลับมาเข้าสู่ขันธ์อายตนะธาตุสภาว-

ธรรมสามัญลักษณะ สภาวธรรมสังขาร

โดยสามัญลักษณะนี้นั่นแหละทั้งหมด 

อนันีแ้หละเป็นทางโดยตรง เดนิต่อไป

ในทางนี้

 เพราะฉะนัน้ อารมณ์หรอืภาวะอะไร

ที่บังเกิดขึ้นอันจะท�าให้หลงผิดทางไป

นัน้ ต้องคดิเสยีว่าเป็นเรือ่งทีบ่งัเกดิขึน้

แก่ผูป้ฏบิติัทุกคน และกบั็งเกดิขึน้ตาม

ขั้นตามตอนเป็นผลพลอยได้ก็มี เป็น

นิวรณ์หรือเป็นมารเข้ามาก็มี ฉะนั้น  

ก็อย่าไปหลง ส�าคัญที่ผู ้ปฏิบัติเอง 

อย่าไปหลงเข้า ต้องยึดอยู่ในทางของ

วปัิสสนา คอืจับขนัธ์อายตนะธาตสุงัขาร

สภาวธรรม เดนิไปทางสามัญลกัษณะ

นี่แหละทั้งหมด ตรงแน่วไปทีเดียว  

ไม่พะวงอะไรทัง้หมด เมือ่เป็นดงันีแ้ล้ว 

วิปัสสนาญาณ ๙ จะบังเกิดขึ้น

 ๑. อทุยัพพยานปัุสสนาญาณ ปรชีา

ค�านึงเห็นทั้งความเกิดทั้งความดับ

 ๒. ภงัคานปัุสสนาญาณ ปรชีาค�านงึ

เห็นความดับ
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 ๓. ภยตูปัฏฐานญาณ ปรีชาค�านึง

เห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัว

 ๔. อาทีนวานุปัสนาญาณ ปรีชา

ค�านึงเห็นโทษ

 ๕. นิพพิทานุปัสสนาญาณ ปรีชา

ค�านึงถึงความเบื่อหน่าย

 ๖. มญุจิตกุมัยตาญาณ ปรชีาค�านงึ

ด้วยใคร่จะพ้นไปเสีย

 ๗. ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ ปรีชา

ค�านึงด้วยพิจารณาหาทาง

 ๘. สังขารุเปกขาญาณ ปรีชาค�านึง

ด้วยความวางเฉยเสีย

 ๙. สัจจานุโลมิกญาณ ปรีชาเป็น 

ไปโดยสมควรแก่ก�าหนดรู้อริยสัจจ์

 ข้อ ๑ ปรีชาค�านึงเห็นทั้งความเกิด

ทัง้ความดับ ก็คอืจะได้ความรูเ้หน็สงัขาร

ทัง้หลาย ทัง้ความเกิดทัง้ความดับ คอื

จะเห็นสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายว่ามี

ความเกดิขึน้มีความดบัไปเป็นธรรมดา 

เมื่อจับพิจารณารูปหรือขันธ์ ๕ ก็จะ

เห็นว่าขันธ์ ๕ นั้นเกิดดับไปอยู่ เมื่อ

จับพิจารณาอายตนะจับพิจารณาธาตุ

ก็จะเห็นว่าสิ่งทั้งปวงนี้เกิดดับไปอยู่  

อันหมายความว่า สังขารข้อใดโผล่ 

ขึ้นมา ก็จะเห็นเกิดเห็นดับของสังขาร

ข้อน้ันพร้อมกันไปทีเดียว ในขั้นนี้ผู ้

ปฏิบัติต้องท�าความเข้าใจว่า เช่นมี 

บุคคลหนึ่งเดินมา มองเห็นด้วยตาก็ดี 

ด้วยใจคอืคดิไปถงึกด็ ีความรูค้วามเหน็

ของผู้ปฏิบัติท�าวิปัสสนานั้นจะไม่เห็น

ว่าคนเดินมา แต่จะเห็นว่าขันธ์ ๕ มา

หรือนามรูปมาหรือสังขารมา อะไรที่

เหน็ทางตากจ็ะเหน็อย่างนีท้ัง้หมด อะไร

ท่ีได้ยินทางหูกจ็ะเห็นดงันีท้ั้งหมด อะไร

ท่ีทราบทางจมูกทางลิน้ทางกายกจ็ะเห็น

ดังนี้ทั้งหมด อะไรที่เกิดขึ้นทางใจด้วย

ความคิดก็จะเห็นดังนี้ทั้งหมด คือว่า

เหน็ว่าขนัธ์ ๕ เหน็ว่าอายตนะ เหน็ว่า

สังขาร ไม่ยึดถือว่าเป็นสัตว์บุคคล 

ตัวตนเราเขาทั้งหมด คือไม่ยึดถือว่า

เป็นชายเป็นหญิงเป็นช้างเป็นม้าเป็น

บ้านเป็นเรอืน เป็นโคเป็นกระบือทัง้หมด 

แต่จะเหน็เป็นขนัธ์เป็นธาตเุป็นอายตนะ

เป็นสงัขาร แล้วขณะทีไ่ด้เห็นทีไ่ด้ยนิที่

นกึขึน้นัน้ สิง่เหล่านัน้เป็นสงัขารทัง้หมด 

และเกดิดบัทัง้หมด อนันีจ้ะรู้สกึว่าต่าง

จากผู้ที่มิได้ปฏิบัติจนถึงขั้นนี้ คือผู้ที่

มิได้ปฏิบัติจนถึงขั้นนี้นั้น สิ่งที่ปรากฏ

ทางอายตนะทั้งหมดนี้ดังเช่นทางตาก็

จะเป็นชายเป็นหญงิเป็นต้นไม้เป็นภเูขา 

เป็นแก้วแหวนเงินทองเป็นสิ่งนั้นเป็น

สิง่นีท้ัง้หมด ทางหูกเ็ป็นเสียงนัน้เสยีง

นี้ เสียงสรรเสริญเสียงนินทาเสียงเล่า

เรือ่งอะไรต่าง ๆ ทางจมกูกเ็ป็นกลิน่ท่ี

ดีบ้างไม่ดีบ้าง รสก็เป็นรสส่ิงนั้นส่ิงนี้ 

ถูกลิ้นบ้างไม่ถูกลิ้นบ้าง ทางกายก็ดี

บ้างไม่ดีบ้าง ทางใจกเ็ป็นเร่ืองโน้นบ้าง

เรื่องนี้บ้างอะไรต่าง ๆ เป็นที่ตั้งของ
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กเิลสต่าง ๆ ทัง้นัน้ เพราะว่าเป็นสตัว์

บุคคลตัวตนเราเขาไปทั้งนั้น แล้วก็ไม่

ปรากฏความดบัความเกดิ ปรากฏเป็น

ความด�ารงอยู่ตั้งอยู่ เกิดข้างต้นก็ไม่

เหน็ ดับข้างปลายก็ไม่เหน็ทัง้นัน้ ปกติ

เป็นอย่างนัน้ แต่เมือ่เป็นวปัิสสนาแล้ว

จะไม่เห็นเป็นอย่างนัน้ เหน็เป็นสงัขาร

ทั้งหมด จะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่น

เป็นรสเป็นโผฏฐพัพะเป็นเรือ่งราวต่าง ๆ 

เป็นสงัขารสิง่ผสมปรงุแต่งท้ังหมด ไม่

เป็นสตัว์บคุคลตวัตนเราเขาทัง้นัน้ และ

เป็นสิ่งเกิดสิ่งดับท้ังน้ัน แปลว่าเกิด

ปรากฏดับปรากฏ เหน็เกดิเหน็ดบัทนัที

พร้อมกันไป ดังนี้แหละจึงจะเป็นข้อ 

ที่ ๑ ปรีชาค�านึงเห็นท้ังความเกิดท้ัง

ความดับ

 และเมื่อได ้ข ้อ ๑ นี้แล ้ว เม่ือ 

วปัิสสนาญาณน้ีแก่กล้าขึน้ ก็จะเหน็ว่า

ดบั ดบัไปแต่เพยีงอย่างเดยีว อะไรโผล่

ขึ้นมาก็เห็นดับทั้งนั้น ไม่มีความตั้ง 

อยู่ปรากฏ เห็นดับเห็นดับไปท้ังหมด 

เพราะฉะน้ัน ในข้อนี้ท่านจึงเปรียบ

เหมือนอย่างว่ามารดาที่มีบุตร ๓ คน

ที่ท�าความผิดถูกเขาตัดสินประหารทั้ง 

๓ คน เวลาเขาน�าบุตร ๓ คนไป

ประหารก็ประหารทลีะคน มารดากไ็ป

ยืนดูอยู่ด้วย เห็นเขาประหารคนที่ ๑ 

ไปแล้ว และก็ก�าลังประหารคนที่ ๒ 

และคนที ่๓ นัน้ก�าลงัรออยู ่แต่มารดา

กร็ูสึ้กว่าเหมือนอย่างถูกประหารไปแล้ว

เหมือนกัน แม้ว่าสังขารนั้นจะตั้งอยู่ 

แต่กร็ูส้กึว่าไม่มหีวงัเสยีแล้วทีจ่ะตัง้อยู่ 

ต้องถูกประหารเป็นอันดับที่ ๓ ต่อไป 

เพราะฉะนัน้ การทีเ่หน็ดบักเ็หน็อย่าง

นี ้แม้ว่าจะเห็นสังขารทัง้หลายปรากฏ

เป็นรปูเป็นเสียงเป็นต้น แต่ว่ากจ็ะต้อง

ดับ เพราะฉะนั้น เม่ือวิปัสสนาญาณ

อันนี้แก่กล้าขึ้นแล้วก็จะเห็นแต่ดับ ๆ 

ทัง้นัน้ แม้จะตัง้อยู่กด็บั ความดบักจ็ะ

มาอยู่แล้ว เหมือนอย่างมารดาท่ีรอบตุร 

คนที ่๓ ก�าลงัจะถกูประหาร ยงัไม่ถกู

ประหารก็จริง แต่ว่าก็จะถูกประหารเป็น

อันดับต่อไปแล้ว ความหวังที่จะตั้งอยู่

ไม่มแีล้ว จงึเหน็ดบั เหน็ดบัไปทัง้หมด 

ดังนี้ก็เป็นข้อท่ี ๒ ปรีชาค�านึงเห็น 

ความดับ

 คราวนี้มาถึงข้อท่ี ๓ เห็นสังขาร

ปรากฏเป็นของน่ากลัว ก็โดยท่ีเม่ือมี

ความเห็นว่าต้องเกิดต้องดับอยู่ดังนั้น 

ก็จึงเป็นเหมือนอย่างว่าเป็นเรือนที่ถูก

ไฟไหม้ เพราะฉะนัน้ เรอืนทีถ่กูไฟไหม้

นัน้กเ็ป็นส่ิงท่ีน่ากลัว แต่ไม่กลัวกเ็พราะ

ว่ามายืนดูอยู่ข้างนอก ไม่ได้ตั้งอยู่ใน

เรอืนไม่ได้ยนือยูใ่นเรอืนทีก่�าลงัไฟไหม้ 

แปลว่าดูอยู่ข้างนอก ก็เห็นเรือนก�าลัง

ถูกไฟไหม้หมดไปเป็นของน่ากลัว ไม่

ควรที่จะเข้าไปใกล้เรือนที่ก�าลังถูกไฟ

ไหม้นั้น ต้องถอยห่างออกมา ฉะนั้น

จงึได้ญาณข้อต่อไปกคื็อค�านงึเห็นโทษ 
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 เมื่อเป็นของน่ากลัวอย่างน้ันก็เป็น

สิง่ท่ีมโีทษไม่มคีณุ กเ็ป็นข้อที ่๔ และ

เมื่อค�านึงเห็นโทษดังนั้น แล้วก็จะเกิด

ความเบ่ือหน่าย กเ็ป็นข้อที ่๕ เมือ่เบือ่

หน่ายก็ใคร่ท่ีจะพ้นไปเสีย ก็เป็นข้อท่ี 

๖ เมื่อใคร่ที่จะพ้นไปเสีย ก็พิจารณา

หาทาง กเ็ป็นข้อท่ี ๗ การพิจารณาหา

ทางนัน้กคื็อเดนิทางปฏิบตัวิปัิสสนานัน้

ต่อไปน่ันเอง และเม่ือได้พบทาง กย่็อม

จะได้ข้อท่ี ๘ คือว่าวางเฉยเสียได้ใน

สังขารทั้งหลาย ในข้อน้ีท่านเปรียบ

เหมือนอย่างว่าคนจับปลาวางข้องจับ

ปลาไปในแม่น�า้ เม่ือรูส้กึว่าปลาจะเข้า

ข้องก็ยกขึน้มา กเ็อามือล้วงไปจบัท่ีคอ

ของปลา แล้วก็ยกขึ้นมา ก็ปรากฏว่า

ไม่ใช่ปลาเสียแล้ว เป็นงู เมื่อเป็นเช่น

นีก้เ็กดิความกลัว มองเหน็โทษของงวู่า

กดัเข้ากต็าย ฉะนัน้ กเ็กดิความหน่าย

ในง ูก็ใคร่ทีจ่ะพ้นไปเสยี จงึได้จบังนูัน้

ให้มั่นไม่ให้กัดได้แล้วก็ชูขึ้น แกว่งไป

แกว่งมาให้งอู่อนก�าลังลง แล้วก็เหวีย่ง

ทิ้งไป เมื่อเหวี่ยงทิ้งไปแล้วก็ได้ความ

สบาย พ้นภัย

 ท่านเปรียบไว้ว่า ความท่ีจับยึดถือ

สงัขารท้ังหลายว่าเป็นตวัเราของเรานัน้ 

ก็เปรียบเหมือนว่าจับงูด้วยความหลง 

กค็อืด้วยความไม่รู้ เหมือนอย่างล้วงลง

ไปในข้องนึกว่าปลา จับม่ัน แต่เม่ือ 

ยกข้ึนมาดูแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ปลาแต่

เป็นงู เพราะฉะนั้น เมื่อเห็นว่าเป็นงูก็

เปรียบเหมือนอย่างว่าความที่ยึดถือ

สงัขาร เมือ่ได้ปัญญามองเหน็ว่าสงัขาร

ทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่เกิดดับ เป็นสิ่งที่

ดับ ๆ ไปโดยส่วนเดียว ก็เกิดความรู้

เห็นขึ้นมาว่า ความที่ยึดถือว่าเป็นตัว

เราของเรานัน้ยดึถือผิด แต่ว่ายงัปล่อย

ไม่ได้ เพราะว่ายงัยดึเอาไว้อยู ่ถ้าปล่อย

ไม่ดกีจ็ะเป็นอนัตราย ปัญญาทีจ่ะปล่อย

ก็ยังไม่ถึงในขณะนั้น แต่ก็เรียกว่าได้

มองเหน็แล้วว่ายดึถอืผดิ และกป็รากฏ

ว่าเป็นของท่ีน่ากลัว เพราะเป็นส่ิงท่ีเกดิ

ดับเผาไหม้อยู ่ตลอดเวลา เมื่อเป็น 

ดงันีจ้งึเหน็โทษ เหมอืนอย่างว่าจบังขูึน้

มาก็เห็นโทษว่างูมันกัดให้ตายได้ จึงมี

ความหน่ายในง ูกเ็หมอืนอย่างมคีวาม

หน่ายในสังขารทัง้หลาย มคีวามใคร่จะ

พ้นจากสงัขารทัง้หลาย กเ็หมอืนใคร่ที่

จะพ้นจากง ูคราวนีพ้จิารณาทีจ่ะพ้นก็

คือพจิารณาหาทางท่ีจะปล่อยวางสังขาร

นัน้เอง กเ็หมอืนอย่างว่าพจิารณาว่าจะ

หาทางเหว่ียงงูออกไปอย่างไร งูจึงจะ

ไม่หวนมากดัเอา เพราะฉะนัน้ เมือ่หา

ทางทีจ่ะปล่อยงไูด้ กช็งูขูึน้เหนอืศรีษะ

แล้วกเ็หวีย่งงท้ิูงไปเสียให้ไกล กเ็หมือน

อย่างความทีว่างสงัขารได้ กม็คีวามเฉย 

คือความที่ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อน มี

ความเบาสบาย อนัเรยีกว่าวางเฉย อนั

เป็นข้อที ่๘ เพราะเม่ือเหวีย่งงไูปพ้นแล้ว 
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ก็แปลว่าวางเฉยในงูนั้นได้ เมื่อวาง 

สังขารได้ ก็แปลว่าวางเฉยในสังขาร 

ทั้งหลายได้

 จึงมาถึงข้อที่ ๙ ที่เมื่อได้ความวาง

เฉยในสงัขารแล้ว กพ็จิารณาโดยสมควร

ก�าหนดรู้อริยสัจจ์ ก็คือพิจารณาถึง

ความรู้ความเห็นที่ได้มาจนถึงขั้นวาง

สังขารทั้งหลายลงได้ ได้ความวางเฉย

ในสังขารแล้ว กับที่ได้ปฏิบัติมาโดย

ล�าดบัตัง้แต่ในเบือ้งต้น ว่าเป็นข้อปฏบิตัิ

ที่ด�าเนินมาถูกต้องตามแนวอริยสัจจ์ 

หรือตามแนวโพธิปักขิยธรรม อันเป็น

ทางที่ถูกต้อง และท่ีจะปฏิบัติต่อไปก็

เป็นทางท่ีถูกต้องแก่โพธิปักขิยธรรม

หรือแก่อรยิสจัจ์ ทีท่่านมีอุปมาเหมือน

อย่างว่า มีมหาอมาตย์ ๘ คนผู้ม ี

หน้าที่วินิจฉัยอรรถคดีของพระราชา 

ได้ถวายข้อวินิจฉัย พระราชาก็ทรง

อนุมตัไิปตามข้อวนิจิฉยัของมหาอมาตย์

ทั้ง ๘ คนนั้น และข้อที่พระราชทาน

พระบรมราชานมุตัไิปนัน้ กส็อดคล้อง

กบัหลักของนิตธิรรม อนัเป็นพระราชนิติ

หรือกฎหมายของแผ่นดิน แปลว่า 

พระราชาทรงอนมุตัไิปตามวนิจิฉยัของ

มหาอมาตย์ทั้ง ๘ และก็โดยถูกต้อง

ต่อหลักนิติธรรมของบ้านเมืองอีกด้วย 

นี้ก็เป็นข้อที่ ๙ เรียกว่าปรีชาเป็นไป

โดยสมควรแก่การก�าหนดรู้อริยสัจจ์ 

 วิปัสสนาญาณทั้ง ๙ นี้เรียกว่า 

ปฏปิทาญาณทสัสนวิสุทธ ิความหมดจด

แห่งญาณเป็นเครือ่งเหน็ทางปฏบิตัอินั

เป็นวิสุทธิข้อที่ ๖

 ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจด

แห่งญาณทัสสนะคือความรู้ความเห็น 

ญาณทัสสนวิสุทธินี้ ได ้แก ่ญาณใน 

อริยมรรค ๔ วิสุทธิข้อที่ ๗ นี้จึงเป็น

ญาณทสัสนะ ความรูเ้หน็ในอรยิมรรค 

๔ อนัได้แก่ โสดาปัตติมรรค สกทาคามิ-

มรรค อนาคามมิรรค และอรหตัตมรรค 

จึงเป็นญาณทัสสนะที่เป็นโลกุตตระ 

อันแปลว่าอยู่เหนือโลก ฉะนั้น วิสุทธิ

ข้อท่ี ๗ นีจ้งึเป็นวิสุทธซิึง่เป็นโลกตุตร- 

ธรรม ธรรมะที่อยู่เหนือโลก หรือว่า

เป็นโลกุตตรวิสุทธิ วิสุทธิที่อยู่เหนือ

โลก ส่วนวิสุทธิ ๖ ข้อข้างต้น ตั้งแต ่

สีลวิสุทธิจนถึงปฏิปทาญาณทัสสน- 

วิสุทธิเป็นวิสุทธิที่ยังเป็น โลกิยธรรม 

ธรรมะที่ยังเก่ียวกับโลก หรือเป็น 

โลกิยวิสุทธิ วิสุทธิที่ยังเกี่ยวกับโลก

หรือยังเป็นขั้นโลก 

 ฉะนั้น จึงพึงเข้าใจว่าขั้นแห่งธรรม

ปฏบิตัใินพระพทุธศาสนานัน้ เบือ้งต้น

กยั็งเป็นขัน้โลกยิะหรอืว่ายงัเป็นขัน้โลก 

อนัหมายความว่ายงัเป็นขัน้ทีก่�าจัดกเิลส

ยงัไม่ได้ เรยีกว่าขัน้โลกหรอืขัน้โลกิยธรรม 

ส่วนข้ันทีก่�าจดักเิลสได้เรยีกว่าขัน้โลกตุตร-

ธรรมทีแ่ปลว่าพ้นโลกหรอืว่าเหนอืโลก 

และแบ่งบุคคลออกเป็น ๒ คือเป็น 
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ขั้น ปุถุชน ที่แปลว่าคนที่ยังมีกิเลส

หนาแน่น ปุถุ แปลว่า หนาหรือมาก 

ฉะนั้น จึงหมายถึงคนจ�านวนมากก็ได้ 

กับข้ัน อริยชน คือคนที่เป็นอริยะ  

อนัหมายถงึว่าก�าจดักเิลสได้ และค�าว่า

อรยิะนีก้ใ็ช้เป็นชือ่ของหมู่คนท่ีมีความ

เจริญดังที่แสดงไว้ในพุทธประวัติว่า  

ในชมพูทวีปในขั้นแรกก็เป็นที่อาศัย 

ของหมู่ชนอันไม่มีความเจริญเรียกว่า 

มลิกัขะ หรอืว่า ทสัสยุ แต่ต่อมามีชน

ที่เรียกตัวเองว่า อริยะ ได้ยกเข้ามา

อาศยัอยู ่และกป็ราบพวกมลิกัขะหรอื

ทสัสยุนัน้ให้พ่ายแพ้ไป และท�าพวกน้ัน

ให้เป็นทาส พระพุทธเจ้าก็ได้ประสูติ

ข้ึนในหมู่ชนเหล่าอริยะ ได้ตรัสรู้เป็น

พระพทุธเจ้า ทรงก�าจดักเิลสได้สิน้เชงิ 

และได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนา 

สัง่สอนธรรมะให้หมูเ่วไนยนกิรได้ดวงตา

เห็นธรรมและก�าจัดกิเลสได้ และก็ได้

เรียกหมู่ชนท่ียังก�าจัดกิเลสไม่ได้ว่า

ปถุชุน และกเ็รยีกเหล่าชนทีก่�าจดักเิลส

ได้ว่า อริยชน 

 แต่ค�าว่าอริยะนี้ ภาษาสันสกฤตว่า

อารยะ ดังท่ีเรามาเรียกกันในบัดน้ีว่า

อารยประเทศ หรือเรียกหลักธรรมที่

ปฏบิตัสิ�าหรบัชนทีมี่ความเจริญหรอืหมู่

คนที่มีความเจริญว่าอารยธรรม ก็คือ

ค�าว่าอริยะในภาษาบาลีนั้นเอง เป็น 

ค�าเดียวกัน

 อริยชน นั้นก็มาจากปุถุชนนั้นเอง 

ในเบ้ืองต้นกย็งัเป็น ปถุชุน และปถุชุน

นี้เองถ้ายังมีกิเลสหนาแน่นมาก ไม่มี

ดวงตาท่ีจะเหน็ธรรมะแม้ในข้ันต้นข้ันต�า่ 

กเ็รยีกว่า อันธพาลปถุชุน ปุถุชนท่ีเป็น

อันธพาล คือเป็นผู้เขลาเหมือนอย่าง

เป็นผูบ้อด ไม่ใช่หมายความว่าตานอก

หรือตาเนื้อบอด แต่หมายความว่าตา

ใจบอด คอืไม่มปัีญญาทีจ่ะรูเ้หน็ธรรมะ

แม้ที่เป็นขั้นต้นข้ันต�่า พูดง่าย ๆ ว่า

ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไร 

 เมื่อปุถุชนผู ้ ได ้สดับธรรมะของ 

พระอรยิะ คอืของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

และได้มีศรัทธา ได้มีปัญญา ปฏิบัติดี

ปฏิบัติชอบ ได้รู ้จักบาปบุญคุณโทษ

ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ แต่ยังไม่ตัด

กิเลสได้ ก็เรียกว่า กัลยาณปุถุชน 

ปุถุชนที่ดีงาม 

 ต่อเมื่อตัดกิเลสได้จึงจะเรียกว่า 

อรยิชน และส�าหรบัทีต่ดักเิลสได้นีก้ย็งั

แบ่งออกเป็น ๒ พวก คือทีตั่ดกเิลสได้ 

บางส่วนกบัตดักเิลสได้สิน้เชงิ ตดักเิลส

ได้บางส่วนนั้นก็มี ๓ คือ โสดาบัน 

แปลว่าผูถ้งึกระแสแห่งธรรม ตดัสงัโยชน์

ได้ ๓ สกทาคามี แปลว่าผูม้าอกีกเ็พยีง

ครั้งเดียว ก็ตัดสังโยชน์ได้ ๓ เหมือน

อย่างโสดาบันนั่นแหละ แต่ท�ากิเลส 

ให้เบาบางลง คือท�าราคะโทสะโมหะ

ให้เบาบางลงยิ่งขึ้นไปอีก อนาคามี  
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แปลว่าผูไ้ม่มาอีก ท่ีท่านแสดงว่าไปเกดิ 

ในพรหมชั้นสุทธาวาสและนิพพานใน

พรหมชั้นนั้น ตัดสังโยชน์ได้ ๕ กับ

อรหันตบุคคลหรือพระอรหันต์ ตัด

สังโยชน์ได้ ๑๐

 บุคคล ๔ จ�าพวก นี้ เรียกว ่า  

อริยบุคคล ดังที่ได้สวดในบทสังฆคุณ

ว่า ภควโต สาวกสงฺโฆ หมู่แห่งสาวก

ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ยททิ� จตตฺาริ  

ปริุสยคุาน ิคือคูแ่ห่งบรุษุบุคคล ๔ คอื

บคุคล ๔ คู ่อฏฺปรุสิปคุคฺลา นบัเรยีงตวั

ก็เป็นบุรุษบุคคล ๘ บุรุษบุคคล ๔ คู่

ก็คือ คู่ท่ี ๑ พระผูต้ัง้อยูใ่นโสดาปัตตมิรรค 

กบัพระผูต้ัง้อยู่ในโสดาปัตตผิล คูท่ี ่๒ 

พระผู้ต้ังอยู่ในสกทาคามิมรรค กับ 

พระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิผล คู่ท่ี ๓ 

พระผูต้ัง้อยูใ่นอนาคามมิรรค กบัพระผู้

ตั้งอยู่ในอนาคามิผล คู่ที่ ๓ พระผู้ตั้ง

อยู่ในอรหัตตมรรค และพระผู้ตั้งอยู่ 

ในอรหัตตผล นับรายบุคคลก็เป็น ๘ 

นับเป็นคูก่เ็ป็น ๔ คูด่งันี ้และท่านผูท้ี ่

ได้บรรลุโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผล 

แล้ว ก็เรียกว่าโสดาบัน พระผู้ตั้งอยู่ 

ในสกทาคามิมรรคกับพระผู้ต้ังอยู่ใน 

สกทาคามิผลแล้ว ก็เรยีกว่าสกทาคามี

หรือสกทาคามีบุคคล พระผู ้ตั้งอยู่ 

ในอนาคามิมรรคกับพระผู ้ต้ังอยู่ใน 

อนาคามิผลแล้ว ก็เรียกว่าอนาคาม ี

หรืออนาคามีบุคคล พระผู ้ตั้งอยู ่ใน 

อรหัตตมรรคอรหัตตผลแล้ว ก็ชื่อว่า

พระอรหันต์หรืออรหันตบุคคล

 อันมรรคผลดังกล่าวกับนิพพานอีก

หนึ่งเรียกว่า โลกุตตรธรรม ธรรมะ 

ที่อยู ่เหนือโลกหรือธรรมะที่พ้นโลก  

และนิพพานอันเป็นข้อท่ี ๙ นี้ ท่าน

เรียกว่าอนุปาทาปรินิพพานก็มี ค�าว่า 

อนปุาทาปรนิิพพาน นีแ้ปลว่าปรนิพิพาน 

คือดับกิเลสได้โดยรอบ คือดับกิเลส 

ได้หมดสิ้น อนุปาทาไม่ยึดมั่น คือไม่

ยึดมั่นอะไร ๆ ในโลกทั้งสิ้น เรียกว่า

อนุปาทาปรินิพพาน แต่ก็เรียกสั้น 

ค�าเดยีวว่า นพิพาน อนัหมายความว่า 

ดบักเิลส แต่ทีเ่ป็นนพิพานอย่างสงูสุด

ก็คือดับกิเลสได้ทั้งหมด 

 แต่เมื่อพิจารณาดูนิพพานที่ท่านใช้

ในที่ต่าง ๆ แล้วก็สรุปลงได้ว่า อัน

มรรคผลที่ตัดกิเลสก็ยังมีแบ่งเป็น ๒ 

คือ ตัดกิเลสได้บางอย่าง กับตัดกิเลส

ได้ท้ังหมด นพิพานกเ็ป็นอย่างเดยีวกนั 

ตดักเิลสได้บางอย่างกเ็ป็นนพิพาน ตดั

กิเลสได้ทั้งหมดก็เป็นนิพพาน และที่

ตัดกิเลสได้ท้ังหมดนี่แหละจึงเรียกว่า 

อนุปาทาปรินิพพาน คือดับกิเลสได้

โดยรอบ ได้โดยสิ้นเชิง ไม่ยึดมั่น 

อะไร ๆ ในโลกทั้งหมด เพราะฉะนั้น 

โลกุตตรธรรม ธรรมะที่อยู่เหนือโลก

ในพระพุทธศาสนานั้น จึงมี ๙ อัน

ได้แก่มรรค ๔ ผล ๔ และนพิพาน ๑
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 อันมรรคผลนิพพานนี้ ท่านแสดง 

ไว้ว่ามรรคน้ันเม่ือตั้งเป็นมรรคจิตขึ้น  

ก็ดับ ผลน้ันเม่ือเป็นผลจิตขึ้น ก็ดับ 

ส่วนนพิพานนัน้เป็นอมตธรรม ไม่เกดิ

ไม่ดับ เป็นธรรมะท่ีบรรลุถึงนิพพาน

นัน้ตามศพัท์แปลว่าออกจากกเิลสเป็น

เคร่ืองร้อยรดั ค�าว่าเคร่ืองร้อยรัดนัน้มา

จากค�าว่า วานะ คอืนพิพานนัน้ประกอบ

ขึ้นด้วยศัพท์ว่า นิ แปลว่าออก กับ  

วานะ แปลว่าเคร่ืองร้อยรัด หรืออีก

อย่างหนึ่งแปลว่าลูกศร มาประกอบ

เป็นค�าว่านิพพาน ก็แปลว่าออกจาก

กเิลสเป็นเครือ่งร้อยรดัหรอืว่าออกจาก

กเิลสทีเ่ป็นเหมือนอย่างลกูศรเสยีบแทง

จิตใจ เพราะฉะน้ัน เม่ือดับกิเลสได้

ทั้งหมด สภาพจิตบริสุทธิ์สิ้นเชิงไม่มี

กิเลสเป็นเคร่ืองร้อยรัดท้ังหมด หรือ

ไม่มีลูกศรคือกิเลสเสียบแทงท้ังหมด 

ถอนลูกศรคือกิเลสเสียบแทงจิตใจ

ทั้งหมดแล้ว เป็นจิตที่บริสุทธิ์อย่างยิ่ง 

ไม่มีทุกข์ด้วยประการทั้งปวง นี้คือ

นิพพาน ซ่ึงเป็นสภาพจติทีเ่ป็นนริามโย

ไม่มโีรคคอืกเิลส ซึง่เป็นเคร่ืองเสยีบแทง

ทัง้หมด เป็นจติทีม่อีนามยัอย่างสมบรูณ์ 

มเีสรอีย่างสมบรูณ์ คือไม่มีโรคสิน้เชงิ 

โรคคอืกิเลสเป็นเครือ่งเสยีบแทงให้เจบ็

ช�้าล�าบาก ไม่มีลูกศรเสียบแทงใจให้

เป็นทุกข์ทั้งหมด สภาพจิตที่เป็นดังนี้

เป็นสภาพจิตท่ีเป็นนิพพาน หรือเป็น

นิพพานธรรมท่ีปรากฏขึ้นในจิต ซึ่ง

ด�ารงอยู่ตลอดไป 

 แต่ว่ามรรคนั้นท�าหน้าท่ีก�าจัดกิเลส 

เม่ือท�าหน้าท่ีก�าจัดกิเลสได้แล้วก็ส้ิน

หน้าที่มรรค ผลนั้นเล่าก็เป็นผลของ

การก�าจัดกิเลส เม่ือเป็นผลขึ้นแล้วก็

หมดหน้าท่ี เพราะฉะนัน้ สภาพนพิพาน

จึงด�ารงอยู่ตลอดไป

 เพราะฉะนั้น จึงมีเปรียบเทียบว่า

เหมอืนอย่างการเดนิทางไปสู่ทีใ่ดท่ีหนึง่ 

เช่นว่า การเดนิทางไปสู่พระปฐมเจดย์ี

ไปนมสัการพระปฐมเจดย์ี พระปฐมเจดย์ี

นั้นเป็นที่ไปเพ่ือนมัสการ การไปนั้น

เป็นมรรค จะไปด้วยรถยนต์ จะไปด้วย

รถไฟ หรอืจะไปด้วยพาหนะอะไร ตลอด

จนถึงเดินไปก็ตาม เป็นการไปที่เทียบ

ได้กบัมรรค การถึงพระปฐมเจดย์ีเทยีบ

ได้กบัตวัผล และทีถ่งึคอืพระปฐมเจดย์ี

นั้นก็คือนิพพาน อันการไปนั้นเมื่อไป

จนถึงก็สิ้นหน้าที่ของการไป เรียกว่า 

การไปก็ดับ ก็ถึง ถึงนั้นก็มีหน้าที่เท่า

ที่ไปถึง เมื่อถึงแล้วก็หมดหน้าที่ของ

การถึง ก็เป็นอันว่าหมดหน้าที่ของผล 

ผลกด็บั จงึอยู่แต่ท่ีถึงคือพระปฐมเจดย์ี

เท่านั้น เพราะฉะนั้น การไปเมื่อถึงก็

หมดหน้าทีข่องการไป และเมือ่ถงึแล้ว

ก็หมดหน้าที่ของการถึง 

 เพราะฉะน้ัน ท่านจงึแสดงว่า มรรค

กับผลนี้เป็นสังขตธรรม ธรรมะท่ีมี
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ปัจจัยปรุง เพราะว่าต้องปรุงต้องแต่ง

คือต้องปฏิบัติ ปุถุชนหรือสามัญชน 

หรือแม้แต่กัลยาณปุถุชนก็ต้องปฏิบัติ 

เมือ่ยกเอาวสิทุธ ิ๗ นีข้ึน้เป็นทางปฏิบตัิ 

ก็ต้องปฏิบัติในวิสุทธิทั้ง ๗ นี้ตั้งแต ่

สีลวิสุทธิเป็นต้นมา จนถึงข้อที่ ๖ คือ

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ซึ่งข้อที่ ๖ 

นี้เมื่อปฏิบัติจนถึงวิปัสสนาญาณข้อที่ 

๙ คือ สัจจานุโลมิกญาณ ปรีชาเป็น

ไปตามสมควรแก่การก�าหนดรูอ้รยิสจัจ์ 

ท่านแสดงว่าเป็นวิปัสสนาญาณซึ่ง 

เป็นขั้นสุดท้ายของความเป็นปุถุชน  

คือเมื่อปฏิบัติในสีลวิสุทธิ จิตตวิสุทธิ 

และจับปฏิบัติในวิปัสสนากรรมฐาน  

จับต้ังแต่ทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นมา จนถึง

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิอันเป็นข้อที่ 

๖ ซึ่งทุกข้อนี้คือตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิมา

จนถึงปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิรวม 

เป็น ๔ ข้อ นี้คือเป็น การปฏิบัติใน 

วิปัสสนากรรมฐาน เป็น วิปัสสนา

โดยตรง และเมือ่ปฏิบัติมาจนถงึปฏิปทา

ญาณทัสสนวิสุทธิ ก็คือวิปัสสนาญาณ 

๙ ถึงข้อที่ ๙ คือ สัจจานุโลมิกญาณ

ดงักล่าวนัน้ กเ็ป็นอนัว่าได้ถงึทีส่ดุของ 

วิปัสสนาญาณในภูมิของปุถุชน

 เมื่อได้บรรลุถึงขั้นวิปัสสนาญาณที ่

สุดของภูมิปุถุชนดังนี้แล้ว สืบขึ้นไป 

จะบรรลุ โคตรภูญาณ อันแปลว่า 

ญาณครอบโคตร อันหมายความว่าเป็น 

ญาณทีอ่ยูใ่นระหว่างแห่งภมูปิถุชุนและ

ภูมิอริยชน เทียบได้เท่ากับเส้นขีด 

คั่นพรมแดนระหว่างประเทศ เมื่อจะ

ก้าวข้ามประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศ

หนึง่ กจ็ะต้องผ่านเส้นขดีคัน่พรมแดน

นี้ ฉันใดก็ดี ความท่ีจะก้าวข้ามจาก 

ภูมิปุถุชนไปสู ่ภูมิอริยชนก็จะผ่าน 

โคตรภูญาณ แปลว่าญาณครอบโคตร

คือครอบระหว่างโคตรของปุถุชนกับ

โคตรของอริยชน 

 โคตรก็คือโคตรตระกูลน่ีแหละ ใช้

ในความหมายถงึความทีจ่ะข้ามไปจาก

โคตรคอืภมิูปถุชุน ไปสูโ่คตรคอืภมูขิอง

อริยชน และท่านแสดงว่าอันที่จริงนั้น

โคตรภูญาณนี้เองเท่ากับเป็นที่สุดของ

ภมิูปุถุชนจรงิ ๆ และวิปัสสนาญาณคือ

ตวัโคตรภญูาณนี ้กเ็ป็นวปัิสสนาญาณ

นั้นเอง แต่เป็นวิปัสสนาญาณท่ีครอบ

โคตร เพราะฉะนัน้ จงึสูงกว่าวิปัสสนา

ญาณข้อท่ี ๙ คือสจัจานโุลมิกญาณนัน้ 

และเม่ือได้โคตรภูญาณก็เป็นอันว่าได้

ก้าวเข้าไปสู่โคตรอริยบุคคล จึงบรรลุ

มัคคญาณ คือวิปัสสนาญาณนั่นเอง 

ซึง่เป็นตวัมรรค ก�าจดักเิลสได้บางส่วน

จนถึงสิ้นเชิง และเมื่อได้มัคคญาณคือ

วปัิสสนาญาณทีเ่ป็นตวัมรรคก�าจดักเิลส

ได้ ก็ได้ผลญาณ คือวิปัสสนาญาณที่

เป็นตวัผล และต่อจากน้ันก็ได้ปัจจเวก-

ขณญาณ คือญาณท่ีพิจารณารูว่้าก�าจดั
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กิเลสอะไรได้แล้ว และจะต้องก�าจัด

กเิลสอะไรต่อไป หรอืว่าก�าจดักเิลสได้

สิน้เชงิแล้ว กล่าวคอื เมือ่ได้มคัคญาณ

ผลญาณที่ เป ็นข้ันโสดาปัตติมรรค  

โสดาปัตตผิล สกทาคามมิรรค สกทา-

คามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล 

อรหัตตมรรค อรหัตตผล หากได้

มรรคผล ๓ ข้างต้น ปัจจเวกขณญาณ

ก็พิจารณากิเลสที่ละได้แล้วและกิเลส

ที่จะละต่อไป เพราะว่ามรรคผลทั้ง ๓ 

ข้างต้นน้ันละกเิลสได้บางส่วนแล้ว และ

จะต้องละต่อไป แต่ว่าเม่ือได้อรหตัตมรรค 

อรหัตตผลแล้ว ปัจจเวกขณญาณ ก็

พิจารณากิเลสที่ละไปแล้วทั้งหมด

 มคัคญาณ ผลญาณ ปัจจเวกขณญาณ 

ทั้ง ๓ น้ีเป็นโลกุตตระ ก็นับรวมเข้า 

ใน วิสุทธิข้อที่ ๗ ญาณทัสสนวิสุทธิ 

ความหมดจดแห่งความรู ้ความเห็น 

เพราะฉะน้ัน ญาณทัสสนวิสุทธิข้อท่ี 

๗ นี้ เมื่อจะกล่าวรวมทั้งหมด ก็นับ

ตัง้แต่โคตรภญูาณ มคัคญาณ ผลญาณ 

และปัจจเวกขณญาณ เป็น ๔ ญาณ

ทั้ง ๔ น้ีรวมเข้าในวิสุทธิข ้อท่ี ๗  

ญาณทัสสนวิสุทธิ และท่านได้แสดง

วิปัสสนาญาณทั้งหมด คือนับจาก 

ที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้รวมเป็น 

ญาณ ๑๖ ชั้น กล่าวคือ ทิฏฐิวิสุทธิ 

ความหมดจดแห ่งความเห็นเป ็น 

วปัิสสนาญาณข้อแรก เรยีกชือ่อกีอย่าง

หนึง่ว่า นามรปูววตัถานญาณ ญาณเป็น

เครือ่งก�าหนดนามรปู กงัขาวิตรณวิสุทธิ 

ความหมดจดแห่งความรู้เป็นเครื่อง 

ข้ามพ้นความสงสยั เรียกอกีชือ่หนึง่ว่า 

ปัจจยปริคคหณญาณ หรือ ปัจจย- 

ปรคิคหญาณ ญาณเป็นเคร่ืองก�าหนด

รู้เหตุปัจจัย ก็มาถึงมัคคามัคคญาณ- 

ทสัสนวิสุทธ ิความหมดจดแห่งความรู้

ความเห็นว่าทางหรือมิใช่ทาง ก็เรียก

ว่า มัคคามัคคญาณ หรือ สัมมสน-

ญาณ ญาณที่เป็นเครื่องพิจารณาให้รู้

ว่าทางหรือมิใช่ทาง นี่รวมเป็น ๓ กับ

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมด 

จดแห่งความรู้ความเห็นในปฏิปทาคือ

ทางปฏิบัติ อันได้แก่วิปัสสนาญาณ  

๙, ๙ กับ ๓ ก็รวมเป็น ๑๒ และมา

ถึงวิสุทธข้ิอที ่๗ กไ็ด้ญาณ ๔ ข้อ คอื 

โคตรภูญาณ มัคคญาณ ผลญาณ 

ปัจจเวกขณญาณ อีก ๔ ก็รวมเป็น 

๑๖ กไ็ด้แก่ญาณ ๑๖ กเ็ป็นวิปัสสนา-

ญาณทั้งหมด แต่ว่าในวิสุทธิข้อ ๗ นี้

ท่านมักจะยกแสดงเพียงมัคคญาณ  

ว่าได้แก่ญาณทัสสนวิสุทธิ อันที่จริง 

นัน้กร็วมเข้าทัง้ ๔ นัน่แหละ คอื โคตร-

ภูญาณ มัคคญาณ ผลญาณ และ 

ปัจจเวกขณญาณ เพราะฉะนั้น ก็เป็น

อนัว่าวิสุทธ ิ๕ ข้อข้างหลงัตัง้แต่ทฏิฐ-ิ

วสิทุธจินถึงญาณทสัสนวสิทุธินีเ้ป็นตวั

วิปัสสนาญาณทั้งหมด

วิสุทธิ ๗



ว

1349

 และท่านได้มีแสดงเป็นอุปมาไว ้

ถึงญาณที่กล่าวในข้ันสูงข้างหลังนี้ว่า

เหมือนอย่างว่าเจ้าของเรือนบริโภคใน

เวลาเย็น ก็ขึ้นสู่ที่นอนแล้วนอนหลับ

ไป เรือนก็ถูกไฟไหม้ขึ้นมา เจ้าของ

เรือนตื่นขึ้นเห็นไฟไหม้เรือนก็กลัว จึง

ได้คิดอยู่ว่าท�าอย่างไรจึงจะออกไปได้

ไม่ต้องถกูไฟไหม้ เหน็ทางแล้วก็รบีหนี

ออกไป กไ็ปยนือยูใ่นทีท่ีพ้่นไฟโดยเร็ว 

การที่มีความยึดถืออยู่ในขันธ์ ๕ ของ

ปถุชุนทัง้หลายว่าตวัเราของเรา กเ็หมือน

อย่างเจ้าของเรือนท่ีบริโภคแล้ว ก็ขึ้น

ไปสู่ที่นอนและก็หลับไป การท่ีได้มี

ญาณโดยท่ีปฏิบัตทิางปฏิบัตทิีช่อบ ได้

เหน็ไตรลักษณ์ ได้ญาณ คือความหย่ัง

รู้ปรากฏว่าขันธ์ ๕ เป็นของน่ากลัว  

ก็เหมือนอย่างเวลาท่ีเจ้าของเรือนตื่น

ขึ้นมา เห็นไฟก�าลังไหม้เรือนก็กลัว 

ญาณท่ีท�าให้ใคร่จะพ้นออกไป ก็เหมือน

อย่างเจ้าของเรือนใคร่ที่จะออกไปจาก

เรอืนทีไ่ฟไหม้ กม็องเหน็ทางทีจ่ะออก 

สัจจานุโลมิกญาณ คือญาณที่อนุโลม 

แก่สัมมาปฏิปทาที่ปฏิบัติมาแล้ว และ

แก่อริยสัจจ์หรือโพธิปักขิยธรรมที่จะ

ปฏิบัติต่อไป ก็เหมือนอย่างเจ้าของ

เรือนเห็นทางท่ีจะหนีออกจากเรือนท่ี

ไฟไหม้ โคตรภูญาณ ก็เหมือนอย่าง

การที่เจ้าของเรือนท่ีไฟไหม้น้ันออกไป

จากเรือนที่ไฟไหม้ได้ มัคคญาณ ก็

เหมือนอย่างการที่ออกไปได้โดยเร็ว  

ผลญาณ กเ็หมอืนการทีอ่อกมาได้แล้ว

และยืนอยู่ในทีท่ีป่ลอดภยั ท่านเปรยีบ

ไว้อย่างนี้

 คราวนี ้กใ็คร่จะได้กล่าวว่าการทีก่ล่าว

ถงึโลกตุตรธรรมหรอืกล่าวถงึอรยิบคุคล

นั้น ก็ไม่ใช่หมายความว่าเมื่อเป็นดังนี้

กเ็ป็นธรรมะท่ีสดุเอือ้ม เมือ่เป็นปถุชุน

หรือเป็นสามัญชนก็ไม่สามารถที่จะ

ปฏิบัติได้ แต่อันที่จริงนั้นความเข้าใจ

ดังนั้นไม่ถูก เพราะว่า การที่จะก้าว 

เข้าไปสู่ความเป็นอริยบุคคลบรรลุถึง 

โลกตุตรธรรมได้ กต้็องปฏบิตัมิาต้ังแต่

ในขั้นธรรมปฏิบัติที่ยังอยู ่ในขั้นโลก  

หรือส�าหรับผู ้ที่ยังเป็นปุถุชนนั้นเอง 

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้แสดง

วสิทุธ ิ๗ นีม้าตัง้แต่ในข้อ ๑ คอืตัง้แต่

ในข้อ ๑ ถึงข้อ ๖ นี้เป็นข้อปฏิบัติ

ส�าหรบัสามญัชนหรอืปถุชุนทัง้นัน้ และ

เมือ่ได้ปฏบิตัขิึน้มาโดยล�าดบัแล้ว กจ็ะ

ก้าวข้ึนสู่ความเป็นอริยบุคคลหรือก้าว

ขึน้สูโ่ลกตุตรธรรมได้เอง เพราะฉะนัน้ 

ท่านจึงแสดงถึงโคตรภูญาณ ก็แปลว่า

ต้องก้าวขึ้นมาโดยล�าดับ ๆ เหมือน

อย่างจะก้าวจากเขตประเทศหนึง่ไปอกี

ประเทศหนึง่ก็ต้องเดนิไปโดยล�าดับ เม่ือ

ถงึเส้นกัน้เขตแดนอนัเป็นโคตรภญูาณ 

ก็เป็นอันว่าก้าวข้ามเส้นนี้แล้ว ก็ไป 

สู่อริยภูมิ ไปสู่โลกุตตรธรรมได้โดย
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ล�าดับ ก็เป็นขั้นตอนของการปฏิบัต ิ

นั้นเอง 

 รวมความเข้าแล้วเวไนยชนคือชนท่ี

พระพุทธเจ้าทรงแนะน�าได้ก็พึงปฏิบัติ

ได้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้น ท่านจึงเปรียบ

วิสุทธิ ๗ นี้ไว้อีกอย่างหนึ่งว่าเหมือน

อย่างเป็นรถ ๗ ผลัด คือมาจาก  

รถวินีตสูตร ที่พระสารีบุตรเถระได้

สนทนากับพระปุณณมันตานีบุตร  

พระสารีบุตรได้ถามท่านพระปุณณ-

มนัตานบีตุรว่า ท่านประพฤตพิรหมจรรย์

เพื่อสีลวิสุทธิหรือ ท่านพระปุณณ- 

มนัตานบีตุรก็ตอบว่าไม่ใช่ พระสารีบตุร

ก็ถามไปทีละข้อว่าเพื่อจิตตวิสุทธิหรือ 

เป็นต้นไปจนถึงข้อญาณทัสสนวิสุทธิ 

ว่าท่านปฏิบัติเพ่ือญาณทัสสนวิสุทธิ 

หรือ ท่านก็ตอบว่าไม่ใช่ คราวนี้ท่าน

พระสารบีตุรกถ็ามอกีว่าท่านปฏบัิตเิว้น

ไปจากหรือนอกไปจากวิสุทธิทั้ง ๗ นี้

หรือ ท่านพระปุณณะท่านก็ตอบว่า

ไม่ใช่อีกเหมือนกัน ท่านพระสารีบุตร

ก็ถามต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นท่านปฏิบัติ

พรหมจรรย์นีเ้พ่ืออะไร ท่านพระปณุณะ

ก็ตอบว่าเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน คือ

เพื่อความดับกิเลสโดยรอบคือสิ้นเชิง

ทัง้หมด ไม่ยดึถอือะไร ๆ ในโลกท้ังหมด 

ท่านพระสารีบุตรจึงถามว่าเมื่อเป็น 

เช่นนี้ เมื่อท่านถามว่าท่านปฏิบัติเพื่อ

สลีวสิทุธหิรือ กต็อบว่าไม่ใช่ เมือ่ถาม

ไปทุกข้อทั้ง ๗ ข้อท่านก็ตอบว่าไม่ใช่ 

และเมือ่ท่านถามอีกว่าท่านปฏบิตันิอก

ไปจากหรือเว้นจากวิสุทธิ ๗ นี้หรือ 

ท่านก็บอกว่าไม่ใช่อกี ท่านอธบิายอย่างไร 

 ท่านพระปณุณมนัตานบุีตรกต็อบว่า

คือว่าการปฏิบัติพรหมจรรย์นี้มิใช่ยุติ

ลงแค่วสิทุธข้ิอใดข้อหนึง่เท่านัน้ แต่เพือ่

ให้ส่งต่อ ๆ กันขึ้นไปจนถึงอนุปาทา-

ปรินพิพานเป็นทีส่ดุ และทีท่่านตอบว่า

ท่านปฏิบัติไม่นอกไปจากทั้ง ๗ ข้อนี้

ก็หมายความว่าท่านก็ต้องปฏิบัติอยู ่

ในทั้ง ๗ ข้อนี้โดยล�าดับนั้นเอง แต่ว่า

ไม่ใช่พอเพียงเท่านัน้ แต่ว่าเพือ่ให้บรรลุ

อนุปาทาปรินิพพานเป็นที่สุด และถ้า

หากว่าท่านตอบว่าไม่ใช่แล้ว ก็เป็น 

อันว่าไม่ต้องปฏิบัติกัน เมื่อไม่ต้อง 

ปฏิบัติกันแล้ว ใคร ๆ ก็บรรลุอนุปาทา-

ปรินิพพานกันได้ แต่ว่าไม่ใช่เช่นนั้น 

ต้องปฏิบัติ แต่ว่าไม่ใช่ยุติลงเพียงข้อ

ใดข้อหนึง่เพยีงเท่านัน้ คือไม่ใช่พอเพยีง

เท่านัน้ แต่ว่าต้องให้ส่งต่อ ๆ กนัขึน้ไป

จนถึงอนุปาทาปรินิพพานเป็นที่สุด  

จงึเปรยีบเหมอืนอย่างการเดินทางด้วย

รถ ๗ ผลัดของพระเจ้ากรุงสาวัตถี  

คอืเมือ่พระเจ้ากรุงสาวตัถจีะเสดจ็จาก 

กรุงสาวัตถีไปสู่เมืองสาเกตโดยรถม้า

พระที่นั่ง ก็จะต้องเปล่ียนกันถึง ๗ 

ผลัด คราวนี้เมื่อเสด็จโดยรถม้าพระที ่

นั่งผลัดที่ ๑ ไปจนถึงผลัดที่ ๒ ก็ขึ้น

วิสุทธิ ๗
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รถม้าพระทีน่ัง่ผลดัที ่๒ กเ็รือ่ย ๆ ไป

ดังน้ีจนถึงผลัดที่ ๗ ก็เสด็จขึ้นรถม้า

พระที่นั่งผลัดที่ ๗ ก็ไปถึงประตูเมือง

สาเกต ก็ลงจากรถม้าพระท่ีนั่งเข้าสู่

เมืองสาเกต ฉันใดก็ดี การปฏิบัติใน 

วสิทุธิทัง้ ๗ ข้อน้ีก็ต้องปฏิบัตไิปท้ัง ๗ 

ข้อโดยล�าดบั จนถึงข้อท่ี ๗ ก็จะบรรลุ

ต่อไปถงึอนปุาทาปรนิพิพานอนัเป็นข้อ

ที่สุดของพรหมจรรย์ ท่านสอนไว้ดังนี้ 

(ล.พ. ๑๕๔-๑๕๙, ๑๖๕-๑๖๙, ๑๗๖-๒๐๗)

 ฉะนั้น เวทนาจึงหมายถึงขันธ์ ๕ 

ข้อท่ี ๒ ซึ่งเป็นความรู้เสวย เป็นสุข 

เป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่

สุขดงักล่าว เป็นไปได้ทางกายทางใจที่

ทุกคนได้ประสบอยู่เป็นประจ�า และ

เวทนานี้นับเป็นข้อที่ ๒ ของขันธ์ ๕ 

ต่อจากรูป ซึง่พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดง

ขันธ์ ๕ ส�าหรับให้ยกขึ้นพิจารณาทาง

วปัิสสนากรรมฐานเพือ่ให้รูแ้จ้งเหน็จรงิ 

ว่าอตัภาพนีอ้นัทีจ่รงินัน้เป็นสมมตเิป็น

บัญญัติ ซึ่งก็นับว่าเป็นความจริงอย่าง

หนึง่ เป็นความจรงิโดยสมมตหิรอืโดย

บัญญัติ แต่โดยปรมัตถ์คือ โดยอรรถ

คือเนื้อความอย่างย่ิงคืออย่างละเอียด 

กห็าใช่เป็นอตัตาตวัตนทีแ่ท้จรงิไม่ จงึ

ได้ตรัสสอนให้จ�าแนกอตัภาพอันเป็นท่ี

ตั้งของสมมติบัญญัติว่าอัตตาตัวเรานี้

เป็นขันธ์ ๕ คือเป็นกองทั้ง ๕ รวม 

กันอยู ่ ได้แก่ กองรูป กองเวทนา  

กองสัญญา กองสังขาร กองวิญญาณ

 เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

รวมเรียกว่า นาม รูปก็เป็นรูป ย่อลง

จึงเป็นนามรปูดังทีท่ราบกนัอยู ่เพราะ

ฉะนั้น จึงไม่มีตัวเราของเรา มีแต่รูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท่ี

ประกอบกันอยู่

 เวทนาซึง่เป็นข้อ ๒ นัน้ ตรสัแสดง

ไว้เป็นข้อ ๒ ก็เพราะว่าก�าหนดได้ง่าย 

เกดิขึน้เป็นไปทัง้ทางกายทัง้ทางใจ คอื

เวทนา ๓

วิสุทธิคุณ ดู พระพุทธเจ้า

วิสุทธิเทพ ดู โพธิปักขิยธรรม

วิเสสบารมี ดู บารมี 

วิเสสภาคิยธรรม ดู สมาธิ

วิเสสราชธรรม ดู ทศพิธราชธรรม

วิหาร ดู เสนาสนะ 

วตีกิกมกเิลส ด ูกเิลสอย่างหยาบ, วมิตุติ๒

เวชยันต์ ดู ดาวดึงส์ 

เวตรณีนรก ดู นรก

เวทนา ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

เวทนา ๓ เวทนานัน้ โดยทัว่ไปได้จ�าแนกไว้

เป็น ๓ คือ

 สุขเวทนา เวทนาที่เป็นสุขทางกาย

ทางใจ

 ทุกขเวทนา คือเวทนาที่เป็นทุกข์

ทางกายทางใจ

 อทุกขมสุขเวทนา คือเวทนาที่มิใช่

สุขมิใช่ทุกข์ คือเวทนาที่มิใช่ทุกข์มิใช่

สุขทางกายทางใจ
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เกิดขึ้นเป็นไปทั้งทางรูป รูปกาย และ

ทางนามกาย คือทางใจ จึงก�าหนดได้

ง่าย และได้มจี�าแนกไว้อกีนยัหนึง่เป็น 

เวทนา ๕ คือ สขุ ทกุข์ โสมนสั โทมนสั 

อุเบกขา เมื่อแจกออกเป็น ๕ ดังนี้

 สุข จึงหมายถึง สุขทางกาย

 ทุกข์ จึงหมายถึง ทุกข์ทางกาย

 โสมนัส หมายถึง สุขทางใจ

 โทมนัส หมายถึง ทุกข์ทางใจ

 อุเบกขา ก็หมายถึง เวทนาที่เป็น 

กลาง ๆ มิใช่สุขมิใช่ทุกข์ มิใช่ทุกข์ 

มิใช่สุข 

 เพราะฉะนั้น แม้แจกเป็น ๕ ดังนี้

ก็คงย่อลงเป็น ๓ นั่นเองดังกล่าวมา

ข้างต้น แต่ว่าเม่ือแจกออกเป็น ๕  

สุข ทุกข์ โสมนัส โทมนัส อุเบกขา 

สขุและทกุข์กม็คีวามหมายจ�ากดัเข้ามา

เฉพาะทีเ่ป็นไปทางกาย โสมนสั โทมนสั

ก็เป็นไปทางใจ อุเบกขาก็เป็นเช่น

เดียวกันคือเป็นกลาง ๆ มิใช่ทุกข์มิใช่

สุขดังกล่าว

 ส่วนที่ท่านพระสารีบุตรท่านยกเอา 

เวทนา ๖ คือยกเอาเวทนา ๓ หรือ

เวทนา ๕ ดังกล่าวแล้วนั่นแหละแจก

ออก ทีเ่กดิจากสมัผสัคอืความกระทบ

ทีท่างตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทาง

กาย และทางมนะคือใจ คือยกเอา

สัมผัสทั้ง ๖ นี้เป็นที่ตั้ง จึงเป็นเวทนา 

๖ และเมือ่แจกเป็นเวทนา ๖ ดงันีแ้ล้ว 

จึงได้มีอธิบายให้ละเอียดต่อไปอีกว่า

 ส�าหรับเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทาง

ตา ทางห ูทางจมกู ทางลิน้ และท่ีเกดิ

จากสมัผสัทางใจ ทัง้ ๕ นีเ้ป็น เวทนา

ทางใจ คือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือ

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขทางใจ

 เฉพาะข้อเวทนาทีเ่กดิจากกายสมัผสั 

สมัผสัทางกาย จงึเป็น เวทนาทางกาย 

คือเป ็นสุขหรือเป ็นทุกข ์หรือเป ็น 

กลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขทางกาย

 ฉะนั้น ในการพิจารณานั้นจึงให้

ท�าความเข้าใจว่า ทีว่่าเวทนาทีเ่กดิจาก

สัมผัสในทางทั้ง ๕ เป็นไปทางใจย่อม

มีความหมายดังเช่นว่า เมื่อตากับรูป

มาประจวบกันก็เกิดความรู้รูปคือเห็น

รปู และเมือ่ตากบัรปูและความรูร้ปูคอื

เห็นรูปอันเรียกว่าวิญญาณ ทั้ง ๓ นี้

มาประชมุกนักเ็รยีกว่า สัมผสั จงึเป็น

เหตุให้เกิดเวทนา หากรูปที่เห็นเป็นที่

ตัง้ของสุข กใ็ห้เกดิสุขเวทนา รปูทีเ่ห็น

เป็นที่ตั้งของทุกข์ ก็ให้เกิดทุกขเวทนา 

รูปท่ีเห็นเป็นที่ตั้งของมิใช่ทุกข์มิใช่สุข

หรือเป็นกลาง ๆ ก็ท�าให้เกิดอทุกขม- 

สุขเวทนา หรืออุเบกขาเวทนา เวทนา

ที่เกิดจากสัมผัสทางหู ทางจมูก ทาง

ลิ้น และทางใจก็เช่นเดียวกัน เพราะ

ฉะนัน้ เมือ่มคีวามอธบิายดงันี ้เวทนา

เวทนา ๓
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ทีเ่กดิจากสมัผสัในทางทัง้ ๕ ดงักล่าว 

จึงเป็นเวทนาทางใจอย่างเดียว

 หากจะมปัีญหาว่าผงเข้าตากเ็จบ็ หรอื

เอาน�้าลูบตาก็เย็น ดังน้ีจะเป็นเวทนา

อะไร จะเป็นจกัขสุมัผสัสชาเวทนาหรอื

อย่างไร ก็ตอบว่าในลักษณะดังกล่าว

ไม่เรียกว่าจักขุสัมผัสสชาเวทนา แต่

เรียกว่ากายสัมผัสสชาเวทนา เวทนา

ที่เกิดจากสัมผัสทางกาย เพราะว่าผง

เข้าตาก็หมายถงึตาส่วนทีเ่ป็นกาย ไม่ใช่

หมายถึงตาส่วนที่เห็นรูป หมายถึงตา

ส่วนที่เป็นกาย จึงจัดว่าเป็นกายสัม- 

ผัสสชาเวทนา เป็นไปทางกาย แม้ 

ทางหูเป็นต้นก็เช่นเดียวกัน มีอะไรมา 

กระทบหูหรือทิ่มต�าที่หู ก็เกิดความ 

เจ็บ หรือเอาน�้าล้างน�้าลูบก็เย็นสบาย 

อย่างนีก้เ็ป็นหสู่วนทีเ่ป็นกายเช่นเดยีว 

กัน ไม่ใช่เป็นหูส่วนที่เป็นประสาท 

รับเสียงได้ยินเสียง จึงนับว่าเป็นกาย-

สัมผัสสชาเวทนา เวทนาท่ีเกิดจาก

สมัผัสทางกาย เวทนาทีเ่กดิจากสมัผสั

ทางกายนี้มีเป็นอันมาก ความที่ได้รับ

ความสุขทางกายต่าง ๆ อันเก่ียวกับ

ดนิฟ้าอากาศ หรอืเกีย่วกบัสิง่ท่ีถูกต้อง

ต่าง ๆ อันท�าให้กายสบาย ก็นับว่า

เป็นสุขทางกาย ความท่ีต้องกระทบ 

กับดินฟ้าอากาศส่วนที่เกิดทุกข์ เช่น

ต้องตากแดดตากฝนประกอบการงาน 

หรือว่าต้องนั่งนาน ๆ เดินนาน ๆ 

ยืนนาน ๆ หรือแมน้อนนาน ๆ ก็เปน็

ทกุข์ขึน้มา หรอืว่าอาพาธป่วยไข้ต่าง ๆ 

เกิดความทุกข์ ก็เป็นทุกขเวทนาทาง

กาย เพราะฉะนัน้ ทกุขเวทนาทางกาย

กม็มีาก สขุกม็มีาก และทีเ่ป็นกลาง ๆ 

ไมท่�าใหส้ขุให้ทุกข์ก็นบัวา่เป็นกลาง ๆ 

ได้ก็มีอยู่ 

 แต่บางท่านก็มีอธิบายว่า ที่เป็น 

กลาง ๆ ทางกายน้ันไม่มี เพราะถ้า

เป็นปกตกิน็บัว่าเป็นสขุ เหมือนดงัเช่น

ความหนาวความร้อน ความเยน็ความ

ร้อนของดินฟ้าอากาศ ที่ร้อนไปหรือ

เยน็ไปกท็�าให้รู้สกึเป็นทกุข์ทางกาย เมือ่

มีความร้อนหรือความเย็นที่อ�านวยให้

เกิดความรู้สึกเป็นสุขสบาย ก็ท�าให้

เกดิสขุเวทนาทางกาย หรอืทีแ่ม้ไม่ท�าให้

เกิดความสุขชัดนัก คือไม่ร้อนมากไม่

เย็นมาก เรียกว่าเป็นปกติ ก็ไม่ท�าให้

รู้สึกว่าเป็นสุขหรือไม่ท�าให้รู้สึกว่าเป็น

ทกุข์อย่างไร เป็นปกต ิแม้ดงันีก้น่็าจะ

เรียกว่าเป็นกลาง ๆ ได้ แต่ท่านแสดง

ว่าจัดว่าเป็นสุขเหมือนกัน แต่ว่าบาง

ท่านก็แสดงว่าที่มีลักษณะเป็นปกต ิ

ดังกล่าวที่ไม่ท�าให้รู้สึกว่าเป็นสุขหรือ

เป็นทุกข์ ก็นับว่าเป็นกลาง ๆ ได้

 ส่วนทางใจนัน้ย่อมมชีดัทัง้ ๓ อย่าง 

เมื่อสัมผัสดังกล่าวเป็นที่ต้ังของสุขก ็

ให้เกิดสุข เป็นที่ต้ังของทุกข์ก็ให้เกิด

ทุกข์ และแม้เป็นที่ตั้งของสุขของทุกข์

ดงักล่าวเมือ่ใจวางเฉยได้ มอีเุบกขาได้ 

เวทนา ๓
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กเ็ป็นอเุบกขาไม่ทกุข์ไม่สขุทางใจ หรอื

สมัผสัดงักล่าวน้ันเองท่ีไม่ท�าให้รูเ้ป็นสขุ

หรือรู้เป็นทุกข์ชัดเจน เป็นสิ่งธรรมดา

สามญักน็บัว่าเป็นเวทนาท่ีไม่ทกุข์ไม่สขุ 

ยกตัวอย่างเช่นว่า ตากบัรปูมาประจวบ

กนั หกูบัเสยีงมาประจวบกนั คอืได้ยนิ

อะไร ได้เห็นได้อะไร วันหนึ่ง ๆ มาก 

มายนักหนา แต่ท่ีท�าให้เป็นสุขหรือ

ท�าให้เป็นทุกข์น้ันไม่ใช่ท้ังหมด ในส่วน

ทีเ่หน็แล้วกแ็ล้วไปไม่ได้ใส่ใจถงึ ได้ยนิ

แล้วก็แล้วไปไม่ได้ใส่ใจถึง มีอยู่เป็น 

อันมาก ในลักษณะดังกล่าวนี้ มิใช่ว่า

ไม่เกิดเวทนา เกิดเวทนาเหมือนกัน 

แต่ว่าเป็นเวทนาท่ีเป็นกลาง ๆ คือ 

ไม่พอที่จะให้รู้เป็นสุข ไม่พอท่ีจะให้รู ้

เป็นทุกข์ ก็เฉย ๆ ความเฉย ๆ นี้ก็

เป็นความรู้อย่างหน่ึง เม่ือเป็นความรู้

อย่างหนึ่งก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่ง

 เวทนาทีเ่ป็นความรูเ้ฉย ๆ ดงักล่าว

มานี ้มกัจะมไิด้พจิารณาถงึ มกัจะมไิด้

ค�านงึถงึ ท่านจงึแสดงว่าเวทนาดงักล่าว

มานี้เป็นที่ตั้งของโมหะคือความหลง

 สุขเวทนา นั้นเป็นที่ตั้งของ ราคะ 

ความติดใจยินดี

 ทุกขเวทนา นัน้เป็นท่ีตัง้ของ โทสะ 

ความโกรธแค้นขัดเคือง

 ส่วน เวทนาทีเ่ป็นกลาง ๆ ดงักล่าว 

เป็นที่ตั้งของ โมหะ ความหลง

 เพราะว่าเฉย ๆ แต่ก็เป็นเฉย ๆ 

ด้วยความไม่รู ้คอืมไิด้ก�าหนดพิจารณา

ให้รูว่้านีก่เ็ป็นเวทนาเหมือนกนั แต่เป็น

เวทนาที่เมื่อไม่ได้ก�าหนดก็เป็นเวทนา

ที่ไม่รู้ ไม่รู้จัก เมื่อไม่รู้จักก็เป็นโมหะ

คือความหลง ตั้งต้นแต่หลงว่าไม่รู้จัก

ว่าเป็นเวทนา ส่วนสุขทกุข์นัน้เป็นทีต่ัง้

ของราคะบ้าง เป็นที่ตั้งของโทสะบ้าง 

ดังกล่าว

 เวทนานีเ้ป็นข้อทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสั

สอนให้ท�าสติก�าหนด เป็น เวทนานุ- 

ปัสสนา สติก�าหนดพิจารณาเวทนา 

ตามรู้ตามเห็นเวทนา อันเป็นสติปัฏ-

ฐานข้อท่ี ๒ และได้มีตรัสสอนเอาไว้

ให้ก�าหนดเวทนานี้ส�าหรับที่จะได้ดับ

ทุกขเวทนาได้อีกด้วย 

 ดงัทีม่เีรือ่งเล่าถงึพระนางสามาวดท่ีี

ถูกไฟคลอกสิ้นพระชนม์ในปราสาท 

โดยที่มีผู ้ริษยาจุดไฟเผาปราสาทที่

พระนางได้ประทบัอยู ่และปิดกัน้ประตู

มิให้ออกได้ ได้มีแสดงว่าพระนางได้

เจริญ เวทนาปริคคหกรรมฐาน คือ

กรรมฐานท่ีก�าหนดเวทนา ก�าหนด 

ดูเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถูกไฟเผา

ร่างกาย และเมื่อได้ตั้งใจก�าหนดดู 

จรงิ ๆ กจ็ะมคีวามแยกระหว่างกายกบั

ผู้ดูผู้รู้ คือผู้ที่ก�าหนดเวทนานั้นชื่อว่า

เป็นผู้ดูผู้รู้ ส่ิงท่ีถูกก�าหนดดูก็คือกาย 

และเมื่อแยกออกจากกันได้ อันหมาย 

เวทนา ๓
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ความว่าสติท่ีก�าหนดดูก�าหนดรู้นั้นมี

ก�าลัง เวทนาที่เป็นทุกข์จึงอยู่แค่กาย 

คืออยู่ที่กาย มิใช่อยู่ที่จิตใจ หรือมิใช่

อยูท่ีผู่ก้�าหนดดกู�าหนดรู ้เมือ่เป็นดังนี้

จึงชื่อว่าแยกกายออกจากใจได้ เมื่อ

แยกกายออกจากใจได้ ใจก็ไม่ต้องรับ

เป็นทุกขเวทนาทางใจ ทุกขเวทนาก็

เป็นทุกขเวทนาของกาย แต่ว่าไม่เป็น

ทกุขเวทนาของใจ สตทิีก่�าหนดดูก�าหนด

รู้เวทนานี้จึงแยกได้ดังนี้ และแม้จะได้

รับทุกขเวทนาอย่างอื่นหรือแม้ได้รับ 

สุขเวทนาก็ตาม เม่ือตั้งสติก�าหนดดู

ก�าหนดรู้ให้เป็นเวทนาปรคิคหกรรมฐาน 

กรรมฐานที่ก�าหนดเวทนาอยู่ เมื่อสติ

ที่ก�าหนดมีก�าลัง ก็ย่อมจะแยกได้เช่น

เดียวกัน

 ส�าหรับเวทนาทีเ่ป็นทางกายนัน้ เม่ือ

ตั้งสติหัดปฏิบัติก�าหนดดูก�าหนดรู้อยู่

บ่อย ๆ จนมีความช�านาญ ย่อมอาจ

แยกได้ง่ายกว่าเวทนาทางใจ เพราะ

เวทนาทางใจนั้นอยู่ที่ใจเอง แต่เวทนา

ทางกายนั้นอยู่ที่กาย ถ้าใจไม่ไปยึดไม่

ไปถือ เวทนาทางกายก็อยู่แค่กายไม่

เข้าถึงใจ แต่ทีเ่วทนาเข้าถงึใจนัน้คอืใจ

เป็นทุกข์ไปด้วยกับกาย ก็เพราะว่ายัง

แยกกันมิได้ เวทนาปริคคหกรรมฐาน 

กรรมฐานทีก่�าหนดเวทนานีแ้หละทีจ่ะ

แยกได้ แต่ว่าจะต้องตั้งสติก�าหนดให้

มีก�าลัง (ส.ท. ๑๑๙-๑๒๔)

เพื่อแสดงธรรม เช่นที่สอนว่า พึง

พิจารณาเนือง ๆ ว่า วันคืนล่วงไป ๆ 

บดันีเ้ราท�าอะไรอยู ่ขณะอย่าล่วงท่าน

ทั้งหลายไปเสีย ควรรีบท�าความเพียร

ในวนันีท้เีดียว ใครเล่าจะรูว่้าจะตายใน

วันพรุ่งนี้ และแสดงความเนิ่นช้าของ

เวลา

เวทนา ๕ ดู เวทนา ๓

เวทนา ๖ ดู เวทนา ๓

เวทนาขันธ์ ดู ขันธ์ ๕, ปัญจวัคคีย์

เวทนาทางกาย ดู เวทนา ๓

เวทนาทางใจ ดู เวทนา ๓

เวทนานุปัสสนา ดู เวทนา ๓

เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ดู กรรมฐาน,  

  สตปัิฏฐาน ๔, อานาปานสัสต ิ๑๖ ชัน้

เวทนาปริคคหกรรมฐาน ดู เวทนา ๓

เวทัลละ ดู ชาดก

เวไนยนิกร ดู บุคคล ๔, อังคุลิมาลปริตร 

เวปจิตตะ ดู อสุรเทพ

เวปจิตติอสุรินทร์ ดู ดาวดึงส์, เทวาสุร- 

  สงคราม, อสุรเทพ

เวปุลละ ดู มคธรัฐ

เวภาระ ดู มคธรัฐ

เวมานิกเปรต ดู เปรต

เวยยากรณะ ดู ชาดก

เวร ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

เวร ๔ ดู สริงคาลกะ

เวร ๕ ดู อนุปุพพิกถา

เวโรจนอสุรินทร์ ดู เทวาสุรสงคราม

เวลา พระพุทธศาสนาโดยตรงกล่าวถึงเวลา
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เวลา ว่ามีแก่บุคคลดังต่อไปนี้ คน 

ที่ต้องต่ืนตลอดราตรี คนเดินทางที่ 

เหน็ดเหนือ่ย สตัว์ผู้ท่องเทีย่วเวยีนเกดิ

เวยีนตายในสงัสารวฏั ดงัพระธรรมบท

หน่ึงว่า ราตรีของคนที่ตื่นอยู่เป็นของ

ยาว โยชน์ของคนที่เมื่อยล้าเป็นของ

ยาว สงสารของคนเขลาไม่รู้สัทธรรม

เป็นของยาว 

 อันที่จริงเวลาราตรีหนึ่ง ระยะทาง

โยชน์หนึ่ง ก็คงอยู่เท่านั้น คนที่นอน

หลบัสบายหรอืคนทีท่�าอะไรเพลดิเพลนิ

กไ็ม่รูส้กึว่ายาว อาจรูส้กึว่าเหมือนเดีย๋ว

เดยีว แม้เวลาตัง้กปักลัป์กเ็หมอืนเดีย๋ว

เดยีวถ้าหลับเพลินอยู ่คนท่ีแขง็แรงเดนิ

เก่งและมีความเพลิดเพลินในการเดิน 

โยชน์หน่ึงกจ็ะไม่รู้สกึว่าไกล จะรู้สกึว่า

ถงึเรว็ แต่คนท่ีมีทุกข์นอนไม่หลับและ

คนทีเ่มือ่ยล้าจะรูส้กึว่าราตรแีละโยชน์

ยาวมาก เป็นเคร่ืองแสดงเทียบกับ

สงสารของคนเขลา ซ่ึงจะต้องท่องเท่ียว

ไปยืดยาวนานไกล 

 ฉะนัน้ เรือ่งของเวลาหรอืสถานท่ีจงึ

เก่ียวแก่กายและใจของคน โดยเฉพาะ

ก็เกี่ยวกับใจ ถ้าคิดเร่งให้เร็วก็เหมือน

ช้าหรอืยาว ถ้าคดิหน่วงให้ช้ากเ็หมอืน

สัน้หรือเรว็ ความจริงกค็งท่ีอยู่อย่างนัน้ 

(พ.พ. ๒๗๒)

แสดงว่ามี ๒ ตอน ตอนหนึ่งเรียกว่า 

กลันทกนิวาปะ คือเป็นที่ให้เหยื่อแก่

กระแต ตอนนี้พระเจ้าพิมพิสารถวาย

ให้เป็นอารามแด่พระพุทธเจ้าและ 

พระสาวก ส่วนอีกตอนหน่ึงเรียกว่า  

โมรนวิาปะ คอืเป็นทีใ่ห้เหยือ่แก่นกยงู  

พระเจ้าพิมพิสารได้อนุญาตให้เป็นท่ี 

อยู่ของพวกปริพาชก ซึ่งเป็นนักบวช

พวกหนึง่ นีก็้แสดงว่าพระเจ้าพมิพสิาร

ได้ทรงเป็นศาสนปูถัมภ์ของทกุ ๆ ลทัธิ 

ถึงไม่ทรงนบัถือ แต่กไ็ม่ทรงเบยีดเบียน 

 เมือ่พระพทุธเจ้าได้ทรงรับพระเวฬุวัน

เป็นพระอาราม ได้ประทบัอยูท่ีพ่ระเวฬุวนั

นัน้ ท่านว่าได้ประทับอยู่ในพรรษาท่ี ๒ 

ที่ ๓ และที่ ๔ และในระหว่างที ่

ประทบัอยูน่ี ้ทรงได้พระอัครสาวก คอื  

พระสาวกผูเ้ลศิเบือ้งขวาและเบือ้งซ้าย

ที่พระเวฬุวัน พระอัครสาวกเบ้ืองขวา

คอื พระสารบีตุรเถระ พระอคัรสาวก

เบื้องซ้ายคือ พระโมคคัลลานเถระ

 ในอรรถกถาของสิงคาลกสูตรได้เล่า

ถึงประวัติของเวฬุวันไว้อีกว่า เวฬุวัน

คือสวนไผ่นี้ เป็นสวนหลวงมาเก่าแก่ 

เวสสวัณณ์

เวสสวัณณ์ ดู ภาณยักข์, อาฏานาฏิยสูตร

เวสสนัดร ด ูทานบารมี, บารม,ี หมิพานต์

เวสสันดรชาดก ดู กบิลพัสดุ์, หิมพานต์ 

เวสาลี ด ูชวีกโกมารภจั, มหาวนั, รัตนสูตร,  

  วัชชี

เวหัปผลา ดู พรหมโลก

เวฬุวัน พระเวฬุวันนั้น ในต�านานบางแห่ง
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มีพระราชาพระองค์หน่ึงได้เสด็จไป

ประพาสพระเวฬุวันได้บรรทมหลับอยู่

ในบริเวณนัน้ ข้าราชบรพิารกเ็ทีย่วแยก

ย้ายไป มีงูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยตรงเข้ามา 

ในขณะนั้นก็มีกระแตตัวหนึ่งวิ่งเข้ามา

ใกล้พระกรรณของพระเจ้าแผ่นดนิแล้ว

ก็ร้องขึ้น พระเจ้าแผ่นดินก็ตื่นบรรทม

ขึ้น จึงได้ทรงพระราชทานอภัยแก่ 

กระแต ให้อาหารแก่กระแตในสวนน้ัน 

โวฏฐวนจิต

เพราะฉะนัน้ จงึได้ชือ่ว่า กลนัทกนวิาปะ 

คือเป็นท่ีให้เหย่ือแก่กระแต เป็นเขต

หวงห้ามไม่ให้ท�าอันตรายแก่กระแต 

ชือ่นีก้เ็รยีกกนัเรือ่ยมา (พ.พ. ๕๑, ๑๐๗) 

ด ูจาตรุงคสนันิบาต, มคธรัฐ, กรวดน�า้ 

ด้วย

โวฏฐวนะ, โวฏฐพัพนะ ด ูคมัภร์ีอภธัิมมตัถ- 

  สังคหะ

โวฏฐวนจิต ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ



.
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ศรทัธา ทกุคนคงเคยได้ยินค�าว่า ศรทัธา หรอื  ถ้ามีความเช่ือดังเช่นที่กล่าวข้างบน

นี ้กพ็งึรูว่้ายงัมใิช่ ศรทัธาทีถ่กูต้อง ใน

พระพทุธศาสนา และอาจเป็นอนัตราย

แก่การนับถือพระพุทธศาสนา ดังเช่น

เมือ่บนบานอ้อนวอนแล้วไม่ได้สมประ-

สงค์ หรือต้องพลาดพลั้งวิบัติเสียหาย 

ก็เลยหาว่าพระพุทธศาสนาช่วยอะไร

ไม่ได้ 

 พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย

เสือ่มสิน้ไป ประเทศทีน่บัถอืพระพทุธ-

ศาสนาบางประเทศต้องเสียเอกราช  

และเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในประเทศหนึง่

ในขณะนี ้ผูท่ี้เชือ่ในทางศักดิสิ์ทธ์ิ หรอื 

ผู้ที่มุ่งกล่าวปรักปร�า ก็อาจกล่าวหา 

ว่าพระพุทธศาสนาช่วยอะไรไม่ได้  

บางทีก็กล่าวหาว่าเป็นเครื่องถ่วงให้ 

ล้าหลัง ไม่เจริญเร็วเหมือนประเทศ 

นอกพระพุทธศาสนา 

 ศรทัธาทีไ่ม่ถูกต้องอาจเป็นอนัตราย

แก่การนับถือพระพุทธศาสนาอย่างนี้ 

เมื่อศรัทธาไม่ถูกต้อง ปสาทะก็ไม่ 

ถูกต้องเหมือนกัน ฉะนั้น จึงจ�าเป็น

ต้องปรับปรุงศรัทธานี้แหละให้ถูกต้อง

ก่อน ว่าควรท�าความเชื่อในพระพุทธ-

ศาสนาอย่างไร

 ศรทัธาอย่างถูกต้องในพระพุทธศาสนา

มีดังนี้

ศ

ศรัทธาปสาทะ เพราะนิยมพูดกันใน

ทางศาสนา หรือในการท�าบุญ เช่นมี

ศรัทธาบูชาพระรัตนตรัย มีศรัทธาฟัง

พระธรรม มีศรัทธาบริจาคทานเป็นต้น 

เหน็ใครท�าบุญท�ากศุลทุกอย่างกมั็กพดู

ว่า เขามีศรัทธา การพูดอย่างนี้ก็เป็น

ความจรงิ เพราะจะท�าอะไรทกุอย่างต้อง

มีศรัทธาชักน�าให้ท�า 

 แต่มปัีญหาว่าศรทัธาท่ีมีเครือ่งชักน�า

น้ันคือเชื่อว่าอย่างไร ดังเช่นในที่นี้  

ถ้าจะตัง้ปัญหาถามทุก ๆ คนว่ามีศรทัธา

ในพระพุทธศาสนาหรือไม่ ทุก ๆ คน

ทีเ่ป็นพุทธศาสนกิกค็งตอบว่าม ีคราวน้ี

ถามต่อไปว่ามีว่าอย่างไร ให้ทกุ ๆ คน

ตั้งปัญหานี้ถามตนเอง และตอบให้ได้

ด้วยตนเองว่าบัดน้ีเรามีศรัทธา คือมี

ความเชือ่ว่าอย่างไรในพระพุทธศาสนา

 เชือ่ในความศกัดิส์ทิธิข์องพระพทุธ-

ปฏมิาซึง่เป็นทีน่บัถอืว่าศกัดิส์ทิธิใ์ช่หรอื

ไม่

 เช่ือในความขลังของคาถาอาคมใช่

หรือไม่

 เชือ่ในอาจารย์ผูเ้สกคาถาใช่หรอืไม่

 เชื่อในการบนบานอ้อนวอนใช่หรือ

ไม่
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 เชือ่ว่าพระพทุธเจ้าตรสัรูจ้ริง (ตถาคต-

โพธิสัทธา)

 เชื่อว่าบุญบาปมีจริง (กัมมสัทธา)

 เชือ่ว่าผลของบญุบาปมจีรงิ (วปิาก-

สัทธา)

 เช่ือว่าบุญบาปที่ตนท�าเป็นของตน

จริง (กัมมัสสกตาสัทธา)

 ข้อท่ี ๑ เชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้

จริง ท�าให้ไม่สงสยัลงัเลใจในพระปัญญา

ของพระพุทธเจ้า ไม่สงสัยลังเลใจใน

พระธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงสัง่สอน

เป็นพระพุทธศาสนา ไม่สงสัยลังเลใจ

ในพระสงฆ์ โดยตรงกันข้าม ย่ิงเกิด

ความเชือ่ความเลือ่มใสในพระพทุธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์ ความเชื่อความ

เลือ่มใสนีเ้กดิเพราะตัง้ใจสดบัฟังพระธรรม 

หรอืศกึษาพระพทุธศาสนาให้รูซ้าบซึง้ 

โดยเฉพาะให้รู้จักบุญบาปหรือกรรมดี

กรรมชัว่ ยิง่ฟังค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า 

พิจารณาให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ก็ยิ่งเชื่อว่า

พระพทุธเจ้าตรสัรูจ้รงิ เหมอืนอย่างฟัง

ค�าสอนของครูเข้าใจแจ่มแจ้ง ก็ท�าให้

เชื่อในภูมิรู้ของครู ความเชื่อข้อนี้เรียก

ว่าตถาคตโพธสิทัธา แปลว่า ความเชือ่

ความตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า คอืเชือ่ว่า

พระพทุธเจ้าตรสัรู้จริงนัน้เอง เป็นเหตุ

ให้เช่ือในค�าสัง่สอนของพระองค์ท่ีแสดง

บญุบาปคณุโทษ เป็นต้น เหมอืนอย่าง

เมื่อเชื่อภูมิรู้ของครูแล้ว ครูจะแนะน�า

อะไรก็ย่อมจะเชื่อ

 ข้อที ่๒ เชือ่ว่าบญุบาปมจีรงิ ท�าให้

ไม่สงสยัลังเลใจในเร่ืองบญุและบาปหรอื

กรรมดกีรรมช่ัว สิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าตรสั

สั่งสอนว่า เป็นบุญเป็นกรรมดี ก็เชื่อ

ว่าเป็นบุญเป็นกรรมดีจริง เช่น ความ

มีใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สงเคราะห์

ช่วยเหลือ เป็นต้น ส่ิงที่พระพุทธเจ้า

ตรัสสั่งสอนว่าเป็นบาปเป็นกรรมชั่ว  

ก็เชื่อว ่าเป ็นบาปเป็นกรรมชั่วจริง  

เช่น ความมใีจละโมบโหดร้ายหลงใหล  

ประพฤติชั่วร้ายต่าง ๆ มีฆ่าสัตว์  

ลักทรัพย์ เป็นต้น ความเชื่อข้อนี ้

เรียกว่า กัมมสัทธา เชื่อกรรม 

 กรรมแปลว่าการงานท่ีบคุคลท�าด้วย

เจตนา ค�าว่ากรรมเป็นกลาง ๆ มิใช่

หมายความว่าไม่ดีจึงเรียกว่ากรรม  

ท�าดีหรือไม่ดีเรียกว่ากรรมทั้งนั้น เมื่อ

ต้องการจะให้รูว่้าดหีรอืไม่ดกีเ็ตมิค�านัน้

เข้าไป ว่ากรรมดหีรอืบญุกรรม กรรม

ชั่วหรือบาปกรรม ฉะนั้น เชื่อกรรม 

ก็คือเชื่อว่าบุญบาปหรือกรรมดีกรรม

ชั่วมีจริง ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง

สั่งสอนไว้

 ข้อที่ ๓ เชื่อว่าผลของบุญบาปมี 

จริง ท�าให้ไม่สงสัยลงัเลใจว่าบญุบาปที่

ท�าจะไม่มผีลสนอง ตามทีพ่ระพทุธเจ้า

ตรสัส่ังสอนไว้ว่า กรรมดใีห้ผลด ีกรรม

ชัว่ให้ผลชัว่ ไม่สบัสนกนั เหมอืนอย่าง

ศรัทธา
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ศรัทธา

หว่านพชืเช่นใดกไ็ด้รบัผลเช่นน้ัน ความ

เชื่อข้อนี้เรียกว่า วิปากสัทธา เชื่อผล 

ของกรรม คือเชื่อว่าบุญบาปท่ีท�าให้ 

ผลจริงตามประเภท บุญกใ็ห้ผลดี บาป

ก็ให้ผลไม่ดี

 ข้อที่ ๔ เชื่อว่าบุญบาปที่ตนท�าก็ 

เป็นของตนจริง ท�าให้ไม่สงสัยลังเลใจ

ว่าตนจะต้องรบัผลของบญุบาปทีต่นเอง

ท�าไว้หรือไม่ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัส

สอนให้ทุก ๆ คนนึกคิดอยู่เสมอว่า  

เรามกีรรมเป็นของของตน เป็นทายาท

รับผลของกรรม เราท�าดีจักได้ดี เรา

ท�าชัว่กจั็กได้ชัว่ ความเชือ่ข้อนีเ้รียกว่า 

กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อความที่สัตว์มี

กรรมท่ีตนท�าไว้เป็นของของตน เหมอืน

บริโภคอาหารเองก็อิ่มเอง เรียนเองก็ 

รู้เอง

 ศรัทธาทัง้ ๔ ข้อนีส้�าคญัอยู่ทีข้่อ ๑ 

คอืเชือ่ว่าพระพทุธเจ้าได้ตรสัรูจ้รงิ เพราะ

ตั้งใจสดับศึกษาพระพุทธศาสนา จน

เกดิความรูสึ้กว่าพระธรรมทีพ่ระพุทธเจ้า

ตรสัสอนไว้เป็นความจริงทกุอย่าง ความ

เช่ือและความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย

ก็จะเกิดตั้งมั่นขึ้นทุกที ที่ท�าให้เชื่อมั่น

ว่าบุญบาปท่ีพระพทุธเจ้าตรสัส่ังสอนไว้

มจีรงิ ผลของบุญบาปตามทีต่รสัสัง่สอน

ไว้มีจริง บุญบาปที่ผู้ใดท�าไว้ก็เป็นของ

ผูน้ัน้จรงิตามค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า 

 รวมความว่า ท�าให้เชื่อมั่นในพระ-

พุทธศาสนา ศรัทธาความเชื่อในพระ-

พุทธศาสนา เมื่อมีลักษณะดังกล่าวจึง

เป็นศรัทธาท่ีถูกต้อง ผู ้ที่มีศรัทธา 

ที่ถูกต้องจึงจะเป็นพุทธศาสนิกผู ้ถึง 

ไตรสรณคมน์ที่ถูกต้อง 

 การปลูกศรัทธาท่ีถูกหรอืการปรบัปรุง

ศรัทธาให้ถูกอาศัย

 ก. บุคคลผู้ชักจูงศรัทธา

 ข. ตนเอง

 ก. บุคคลผู้ชักจูงศรัทธา เริ่มตั้งแต่

บดิามารดาอบรมบตุรธดิาตัง้แต่เลก็ ๆ 

ด้วยวิธีสอนให้เชื่อฟังอย่างมีเหตุผล 

เท่าทีเ่ดก็จะเข้าใจ มใิช่ด้วยวธิหีลอกให้

เข้าใจผิด หรือขู่ให้กลัว เช่น ขู่หรือ

หลอกด้วยเรื่องผีต่าง ๆ และโดยที่แท้

ว่าผีหลอกนั้นคนหลอกต่างหาก เมื่อ

เด็กถูกหลอกหรือขู่ให้เช่ือผิด ๆ มา

ตัง้แต่เล็ก ความเชือ่กจ็ะฝังแน่นตดิเป็น

สันดาน เป็นการแก้ยากในภายหลัง 

เมื่อโตขึ้นแล้วถึงจะมีความรู้ใหม่มาก

ขึน้อย่างไร ความเชือ่ในสนัดานกย็งัไม่

หมด จึงยังมัวกลัวผิด ๆ อยู่ ฉะนั้น 

เม่ือจะห้ามมิให้เดก็ท�าอะไร กพ็ยายาม

แนะน�าให้เด็กรู้เหตุผลถูกผิด หรือใช้

วิธแีก้ร้ายให้กลายเป็นดีอย่างมีเหตผุล 

 ดังเช่นมารดาบิดารายหนึ่งส่งบุตร

ไปศกึษาฝากไว้กบัครอบครัวหนึง่ บตุร

แจ้งไปว่าไม่ค่อยชอบลูกของเจ้าของบ้าน
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ทั้งที่เด็กนั้นก็มิได้ท�าอะไรให้ มารดา

บดิาจงึแนะน�าไปให้บุตรของตนหาอะไร 

เล็ก ๆ น้อย ๆ ไปให้ลูกเจ้าของบ้าน 

ต่อมาบตุรกแ็จ้งมาว่าได้ปฏบัิตติามแล้ว 

และหายความรู้สึกไม่ชอบแล้ว นี้เป็น 

การสอนให้สร้างมิตรจิตมิตรใจต่อกัน

ให้เกิดข้ึนน้ันเอง เม่ือมีจิตใจเป็นมิตร

ต่อกันแล้วอื่น ๆ ก็เรียบร้อย 

 เมื่อจะสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก

ก็สอนอย่างถกูต้อง ปลูกความเชือ่ท่ีถกู

ต้องให้แก่เดก็ ต่อมาถึงวาระครูอาจารย์

สัง่สอนอบรมศษิย์ และพระภกิษสุามเณร

อบรมกุลบุตรกุลธิดา เป็นต้น

 เมือ่ผูอ้บรมเหล่าน้ีอบรมให้เกดิความ

เชื่ออย่างมีเหตุผลในทางต่าง ๆ ทั้งใน

ทางโลกและทางธรรม ก็จะท�าให้เกิด

ศรัทธาที่ถูกต้อง เป็นความเชื่อในสิ่งที่

ควรเชื่อ เพราะเชื่อด้วยความรู้ความ

เข้าใจตามความเป็นจรงิ กล่าวโดยเฉพาะ

ศรัทธาทางพระพทุธศาสนา เมือ่อบรม

ให้รู ้ให้เข้าใจว่าพระพุทธศาสนามิใช่

เวทมนตร์ขลังอย่างทางไสยศาสตร์  

มิใช่เป็นต�าราท�านายโชคชะตาอย่าง

โหราศาสตร์ มิใช่เป็นต�าราเล่นแร่แปร

ธาตุผสมธาตุ สร้างรถสร้างเรือสร้าง

ปรมาณูเป็นต้นอย่างวิทยาศาสตร์ แต่

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแสดงทาง

แห่งความบริสุทธิ์ไว้อย่างถูกต้องครบ

ถ้วน ซึง่ทุก ๆ คนต้องปฏบัิตด้ิวยตนเอง

จึงจะได้รับผลดีตามแต่จะปฏิบัติได้  

แต่ถ้าไม่ปฏบิตักิไ็ม่ได้รับผล หรอืไปท�า

ชั่วท�าผิดท่ีตรงกันข้ามก็จักได้ผลชั่ว 

เพราะทุก ๆ คนมีกรรมเป็นของตนเอง 

พระพทุธเจ้าเป็นผูต้รัสรูพ้ระธรรม แล้ว

ตรัสบอกเปิดเผย พระธรรมนั้น มิได้

เป็นเทพเจ้าผู้สร้างผู้ดลบันดาลให้ใคร

เป็นอะไร พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว

ตามพระธรรม และช่วยบอกเปิดเผย

พระธรรม มิใช่บอกให้อะไรอื่น 

 เม่ือรู้เข้าใจพระพุทธศาสนาอย่าง 

ถูกต้อง และปลูกศรัทธาอย่างถูกต้อง

ให้เกิดขึ้นแล้ว ก็จักไม่หวังอะไรผิด ๆ 

จากพระพุทธศาสนา เช่นหวังความ

ศักดิ์สิทธิ์ป้องกันภัยต่าง ๆ ภายนอก 

อ�านวยโชคลาภเป็นต้น เมื่อหวังอะไร

ผิด ๆ แล้วไม่ได้สมหวัง ก็จักเส่ือม

ความนบัถอืลงไป ฉะนัน้ เมือ่มศีรทัธา

ที่ถูกต้อง เมื่อหวังจะพ้นชั่วได้ดีก็ไม่ 

ต้องเสียเวลาไปอ้อนวอนบนบานอะไร

ทีไ่หน ถ้าจะอ้อนวอนกอ้็อนวอนตนเอง

ให้เว้นจากการท�าชัว่ ให้ท�าความดีกจ็กั

เป็นคนดีขึ้น และจักได้รับผลดีด้วย

ตนเอง 

 บุคคลผู้มีหน้าท่ีชักจูงศรัทธาแม้จะ

พยายามอบรมปลกูหรอืปรบัศรทัธาให้

ถูกต้อง แต่ความส�าเร็จจะมีได้ก็ต้อง

อาศัยบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับการ

อบรมที่ถูกต้องนั้น คือ

ศรัทธา



ศ

1363

ศากยราชกุมาร ๖

 ข. ตนเอง ได้แก่ตัวเราเองทั้งเด็ก 

ทั้งผู้ใหญ่ เพราะตัวเราเองจ�าต้องคอย

ตรวจสอบดศูรทัธาของตัวเราเองว่าเป็น

อย่างไร ถูกต้องหรือไม่ ถ้ายังไม่ถูกก็

ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถูก คือให้

 เชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง

 เชื่อว่าบุญบาปมีจริง

 เชื่อว่าผลของบุญบาปมีจริง

 เชือ่ว่าบญุบาปทีต่นท�าเป็นของตนจริง

 พยายามคิดท�าความเข้าใจในหลัก

ของความเชื่อเหล่านี้ เพราะตัวเราเอง

ต้องเหน็จรงิด้วย ความเชือ่จงึจะต้ังมัน่ 

เมื่อมีความเช่ืออย่างนี้ สิ่งที่รู ้ว่าเป็น

บาปเป็นความชั่วก็จักไม่ท�า จักท�าแต่

สิ่งที่เป็นบุญเป็นความดี ใครมีศรัทธา

อย่างนีก้พ็งึหวงัได้ว่าจักเป็นคนดีได้จริง ๆ 

ในข้ันต้น เม่ือยังไม่อาจเห็นจริงได้ 

ด้วยตนเองในหลักของศรัทธาดังกล่าว 

ก็ท�าความเช่ือฟังไปก่อน ไม่ด้ือถือรั้น 

ไม่อยูใ่นโอวาทของมารดาบดิาครอูาจารย์ 

ตลอดถึงของพระพทุธเจ้าเป็นการไม่ดี 

(ท.ห. ๙๔-๙๘) ด ูคมัภร์ีอภธิมัมัตถสงัคหะ, 

โพธิปักขิยธรรม, อินทรีย์ ๕ ด้วย

กลับก ๑ คนออกบวชเมือ่พระพุทธเจ้า

เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรก เมื่อเสด็จ

กลับได้จาริกไปโดยล�าดับ เสด็จถึง  

อนปิุยอมัพวนั แคว้นมลัละ ทีอ่ยู่เบือ้ง

หน้ากรุงกบิลพัสดุ์ ในหนังสือบางเล่ม

บอกว่าไม่ไกลนกั ได้มศีากยราชกมุาร 

๖ องค์ ภทัทยิราชา อนรุทุธะ อานนัทะ 

ภัคคุ กิมพิละ เทวทัต กับช่างกัลบก

อีก ๑ คน ชื่อว่า อุบาลี ได้ออกจาก

กรุงกบิลพัสดุ์ ตามพระพุทธเจ้าไปขอ

บวชที่อนุปิยอัมพวันนั้น 

 มีเร่ืองเล่าไว้ในสังฆเภทขันธกะโดย

ย่อว่า มีศากยราชกุมาร ๒ องค์ คือ 

มหานามะ ผู้เป็นเชษฐากับ อนุรุทธะ 

ผู้เป็นอนุชา อนุรุทธะผู้เป็นอนุชานั้น

เป็นที่รักของมารดาเป็นอย่างย่ิง และ

ได้รับท�านุบ�ารุงให้เป็นสุขอยู่ด้วยการ

เล่นและเครือ่งบ�ารุงต่าง ๆ จนถงึกล่าว

ว่า มปีราสาทเป็นทีอ่ยูใ่น ๓ ฤด ูและ

ได้รับท�านุบ�ารุงให้มีความสุขอยู ่ใน 

ปราสาทท้ัง ๓ ฤดูนั้น คล้ายกับ

พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว ์

ยังไม่ได้เสด็จออกทรงผนวช ส่วน 

มหานามะผู้เชษฐาต้องประกอบการ 

งานเพราะมีพระชนมายุมากกว่า 

 ศากยราชกุมารทั้ง ๒ พระองค์นี ้

จึงได้หารือกันว่า ได้มีศากยราชกุมาร

ผู้มีชื่อเสียงออกบวชตามพระพุทธเจ้า

กันเกือบจะทุกราชตระกูล แต่ว่าใน

ศรัทธาปสาทะ ดู ศรัทธา

ศราทธพรต ดู ทักษิณานุปทาน, เปรต

ศรี ดู บารมี, วินัย

ศรีอารยเมตไตรย์โพธิสัตว์ ดู ดุสิต

ศากยราชกมุาร ๖ ราชกมุาร ๖ องค์กบัช่าง
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ตระกูลของทั้ง ๒ องค์นี้ยังไม่มีใคร

ออกบวช ก็ควรที่จะต้องออกบวชกัน

สัก ๑ องค์ ถ้าไม่มหานามะ ก็ต้อง

เป็นอนุรุทธะ 

 อนุรทุธศากยะกบ็อกว่า ไม่สามารถ

จะบวชได้ ให้มหานามะผู้เชษฐาบวช 

มหานามะผูเ้ชษฐากบ็อกว่า ถ้าไม่บวช

มหานามะกจ็ะบวชเอง แต่ว่าอนรุทุธะ

จะต้องประกอบการงาน คอืจะต้องท�า

กสกิรรม และจะต้องเรยีนเร่ืองการท�า

นา มหานามะกส็อนอนรุทุธะให้ทราบ

ถึงวิธีท�านาตั้งต้นแต่การไถ การหว่าน 

อนุรุทธะได้ยินดังนั้นก็ถามขึ้นว่า การ

งานนี้เมื่อไรจะเสร็จกัน มหานามะก็

ตอบว่า ไม่มีเสรจ็สิน้ ต้องท�ากันเรือ่ยไป 

พระชนกชนนีและบรรพบุรุษก็ท�าการ

งานกันจนสิ้นพระชนม์ไปตาม ๆ กัน 

แต่ว่าการงานกไ็ม่เสร็จสิน้ เพราะฉะนัน้

เรื่องของการงานไม่มีจบ อนุรุทธะก็

ตอบว่า ถ้าอย่างน้ันก็ให้พ่ีอยู่ท�าการงาน 

ส่วนตนเองจะบวช จึงเข้าไปลามารดา 

มารดาก็ไม่ยอมให้บวชเพราะว่าเป็นที่ 

รกัของมารดามาก อนุรทุธะก็อ้อนวอน

ถึง ๓ ครัง้ มารดาจงึตอบว่า ถ้าอย่าง

นั้นก็ให้ไปชวน ภัททิยศากยราชา  

ซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินครอบครอง 

ศากยราชสมบัติ ถ้าพระองค์ทรงบวช

ด้วยก็อนุญาต 

 อนุรุทธะจึงเข้าไปเฝ้าภัททิยศากย-

ราชา และได้ทูลว่าการบวชของตนเนือ่ง

ด้วย ภัททิยราชา ฝ่ายภัททิยราชา 

ก็ตรัสว่า ถ้าบรรพชาของอนุรุทธะจะ 

เนื่องหรือไม่เนื่องด้วยพระองค์ก็ตาม 

เรากับท ่าน.. .(คือภัททิยราชากับ 

อนุรุทธะ) ท่านจงบวชตามสบาย  

อนุรุทธะจึงพูดตกลงเอาทีเดียวว่า ทั้ง 

๒ จะบวชด้วยกัน ภัททิยราชาก็ตอบ

ว่ายังไม่อาจที่จะบวชได้ ถ้าหากว่า 

จะให้ท�าอย่างอ่ืนที่สามารถก็จะท�าได ้

ให้อนุรุทธะไปบวชผู้เดียว อนุรุทธะ 

ก็บอกว่า มารดาได้พูดไว ้ว ่า ถ ้า 

ภัททิยศากยราชาซึ่งเป็นสหายของ 

อนุรุทธะบวชก็อนุญาตให้อนุรุทธะ 

บวช และบดันีภ้ทัทยิศากยราชาได้ตก

พระโอษฐ์แล้วว่า “เรากับท่าน…” แม้

จะตรสัค้างไว้เท่านัน้กฟั็งได้ว่า “เราจกั

บวชกบัท่าน” เมือ่เป็นเช่นนัน้กจ็ะต้อง

บวชด้วยกัน 

 ภัททิยราชาเมื่อตรัสพลาดออกไป

แล้วจึงต้องทรงรักษาถ้อยค�า รักษา

สัจจะ จึงได้ขอผลัดว่าอีกสัก ๗ ป ี

ค่อยบวช อนรุทุธะไม่ยนิยอม จงึลดลง

มาโดยล�าดับจนถึง ๗ วัน ก็ตกลง 

ภัททิยราชาจึงทรงมอบราชสมบัติให้ 

แก่พระโอรสและพระภาดาคือพี่น้อง 

ในระหว่าง ๗ วันนั้น และได้ชักชวน

กันอีกคือ อานันทะ ซึ่งเป็นโอรสของ 

อมิโตทนศากยะ ภัคคุ กิมพิละ ผู้ซึ่ง

ศากยราชกุมาร ๖
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ไม่ปรากฏว่าเป็นโอรสของใคร เทวทตั 

ซึง่เป็นโอรสของ สุปปพทุธสกักะ และ

เป็นเชษฐาของ พระนางยโสธราพิมพา 

พระมารดาของพระราหุล รวมเป็น 

ศากยราชกุมาร ๖ องค์ ได้ออกจาก 

กรุงกบิลพัสดุ์ 

 เมื่อออกไปจากกรุงนั้นก็มีเสนา 

(กองทพั) ตามส่ง จนถงึสิน้อาณาเขต

ก็ให้กองทัพกลับ แล้วได้เข้าไปในเขต

ของแคว้นมัลละ ศากยราชกมุารท้ัง ๖ 

องค์นั้นก็ได้ถอดเครื่องประดับออกห่อ

มอบให้แก่ อุบาลี ช่างกลับก แล้วบอก

ให้อบุาลกีลบั ประทานห่อเครือ่งประดบั

ทั้งหมดให้เพื่อจะได้ใช้จ่ายเลี้ยงชีวิต 

 อุบาลีรับเอาห่อเครื่องประดับมาได้

หน่อยหนึ่งก็หวนคิดขึ้นว่า ถ้าจะกลับ

ไปเจ้าศากยะทัง้หลายกอ็าจทีจ่ะฆ่าตน

เสียได้ เพราะคงจะคิดว่าตนได้ท�าร้าย

ราชกุมารทั้ง ๖ องค์นั้นและน�าเอา

เครือ่งประดบันีม้า กเ็มือ่พระราชกมุาร

ทั้ง ๖ องค์นี้ออกบวชได้ ตนก็ควร 

จะสละได้ จึงได้เอาห่อเคร่ืองประดับ

นั้นแขวนต้นไม้ไว้ แล้วก็กลับไปหา 

พระราชกุมารทั้ง ๖ องค์นั้น ขอตาม

ไปบวชด้วย เพราะฉะนัน้ จงึรวมทัง้ ๗ 

ไปเฝ้าพระพทุธเจ้าทีอ่นปิุยอมัพวนันัน้ 

และได้กราบทูลขอบวช

 ในเบื้องต้นศากยราชกุมารท้ัง ๖ 

องค์ได้ทูลขอให้ทรงบวชอุบาลีซ่ึงเป็น

ช่างกัลบกก่อน เพื่อว่าเมื่อบวชเสร็จ

แล้วจะได้ท�าความเคารพแก่อุบาลซ่ึีงได้

บวชแล้ว เป็นการท�าลายมานะคอืความ

ถือตัวถือตน พระพุทธเจ้าก็ทรงให ้

อุบาลีบวชก่อน ศากยราชกุมารทั้ง ๖ 

องค์นั้นก็ท�าความเคารพแก่พระอุบาลี

ซึ่งเคยเป็นช่างกัลบกของตนมา แล้ว 

ก็ทูลขอบวช พระพุทธเจ้าก็ประทาน 

ให้ทั้ง ๖ องค์นั้นอุปสมบท

 ในหนังสือที่เล ่าประวัติของท่าน 

พระภัททิยะได้แสดงว่า พระภัททิยะ 

เป็นโอรสของนาง กาฬิโคธา เป็นราชา

แห่งวงศ์ศากยะ ประวัติอื่นนอกจากนี้

ไม่ได้แสดงไว้ ในชัน้บาลน้ีีมีเรยีกว่าราชา

กแ็ต่ท่านภทัทยิะนี ้ส่วนพระเจ้าสทุโธทนะ

นั้นเรียกแต่เพียงว่า สุทโธทนสักกะ 

ครั้นมาถึงช้ันอรรถกถาจึงได้เรียก 

พระเจ้าสุทโธทนะว่าราชา เพราะฉะนัน้ 

กย็งัไม่ชดัว่าตามประวตัทิีแ่ท้จรงิจะเป็น

อย่างไร แต่ว่าเมื่อท่านภัททิยะมาบวช

แล้วก็ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน

พรรษานัน้เอง และมกัจะเปล่งอทุานว่า 

อโห สุข� ที่แปลว่า เป็นสุขจริงหนอ 

หรอืว่า โอ เป็น สุข ฝ่ายพวกภกิษุกไ็ด้

กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า บางทีท่านจะ

ค�านึงถึงความสุขในราชสมบัติแล้วมา

เปล่งอุทานดังนั้น พระพุทธเจ้าก็ตรัส

เรียกท่านมา แล้วถามว่าที่ท่านเปล่ง

อุทานว่า อโห สุข� อยู่บ่อย ๆ นั้น 
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หมายความว่าอย่างไร ท่านก็ตอบว่า 

เมือ่ท่านเป็นราชาอยูน่ัน้ ต้องคอยเอาใจ

ใส่ป้องกันรักษาท้ังภายในท้ังภายนอก 

ตั้งแต่ภายในพระราชนิเวศน์จนตลอด

ราชอาณาเขต ถึงจะได้จัดการอารักขา

อย่างดีที่สุด ก็ยังมีความกังวลไม่มี 

ความสุข แต่ครั้นได้มาบวชอยู่ดังนี ้

แม้จะอยูเ่พียงผูเ้ดยีวในป่า กไ็ม่รูส้กึว่า

มีอันตรายมาจากไหน ท่านรู ้สึกว่า 

เป็นสขุอย่างยิง่ จงึได้เปล่งอุทานดงันัน้ 

ต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องท่าน

ให้เป็นเอตทัคคะในทางเป็นผูมี้สกลุสงู

 พระอนรุทุธะ นัน้ท่านได้ไปพกับ�าเพ็ญ

สมณธรรมอยู่ทีป่าจนีวงัสมคิทายวนัใน

รฐัเจต ิก่อนจะไปท่านได้เรยีนกรรมฐาน

ในส�านักของพระธรรมเสนาบดีคือ 

พระสารบีตุร ท่านได้ตรกึถงึธรรมะ ๗ 

ข้อที่เรียกว่า มหาปุริสวิตก แปลว่า 

ความตรึกของมหาบุรุษ คือ

 ข้อ ๑ ธรรมะนี้ เป็นของบุคคลผู้มี

ความปรารถนาน้อย ไม่ใช่เป็นของ

บุคคลผู้มีความปรารถนามาก

 ข้อ ๒ ธรรมะนี้ เป็นของบุคคลผู้

สนัโดษ ไม่ใช่เป็นของบุคคลผูไ้ม่สนัโดษ

 ข้อ ๓ ธรรมะน้ี เป็นของบุคคลผู้

สงบสงัดจากหมู่คณะ ไม่ใช่เป็นของ

บุคคลผู้คลุกคลีด้วยหมู่คณะ

 ข้อ ๔ ธรรมะน้ี เป็นของบุคคลผู้

ปรารภความเพยีร ไม่ใช่เป็นของบคุคล

ผู้เกียจคร้าน

 ข้อ ๕ ธรรมะนี้ เป็นของบุคคลผู้มี

สติทีต่ัง้ม่ัน ไม่ใช่เป็นของบคุคลผูมี้สติ

ที่หลงลืม

 ข้อ ๖ ธรรมะนี้ เป็นของบุคคลผู้มี

ใจต้ังมัน่เป็นสมาธ ิไม่ใช่เป็นของบคุคล

ผู้มีใจไม่เป็นสมาธิ

 ข้อ ๗ ธรรมะนี้ เป็นของบุคคลผู้มี

ปัญญา ไม่ใช่เป็นของบคุคลทรามปัญญา

 ในขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่

ในเภสกฬาวันมิคทายะ ใกล้กับเมือง

สุงสุมารคิระในแคว้นภัคคะ ได้เสด็จ

มาทรงแสดงเพิม่เตมิให้อกีข้อหนึง่เป็น

ข้อที่ ๘ ว่า ธรรมะนี้เป็นของบุคคล 

ผูย้นิดใีนธรรมทีไ่ม่เนิน่ช้า และได้ตรสั

แสดงอานิสงส์ของการตรึกอยู่ในวิตก 

๘ ข้อนี้ว่า เมื่อมีความตรึกอยู่เสมอ 

ดังนี้ และเมื่อนุ่งห่มผ้าบังสุกุล ก็จะ

เหมอืนกับนุง่ห่มผ้าทีด่วิีเศษของเศรษฐี

คฤหบดี เมื่ออาศัยอาหารบิณฑบาต  

ก็เหมือนอย่างได้บริโภคส่ิงที่มีรสเลิศ

ต่าง ๆ ของเศรษฐคีฤหบด ีเม่ืออยูโ่คน

ต้นไม้ กเ็หมือนอยูบ่นเคหาสน์ทีง่ดงาม

ของเศรษฐคีฤหบด ีเมือ่ฉันยาดองด้วย

น�า้มตูรเน่า กเ็หมือนอย่างได้ฉันเภสัช 

๕ คือ เนยใส เนยข้น น�้ามัน น�้าผึ้ง 

น�้าอ้อยที่ดีวิเศษของเศรษฐีคฤหบดี 

เพราะว่าเมือ่ตรกึอยูก่จ็ะท�าให้เกดิความ

สันโดษมักน้อย เมื่อมีความสันโดษ 

ศากยราชกุมาร ๖
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ศากยราชกุมาร ๖

 ข้อว่า มีปัญญา ก็คืออบรมให้เกิด

ความรู้ความเห็นว่า ส่ิงท่ีเกิดก็มีดับ 

เป็นธรรมดา

 ข้อว่า ยินดีในธรรมที่ไม่เนิ่นช้า ก็

คือยินดใีนการท่ีจะปฏบิติัให้ได้ถึงมรรค 

ผลโดยรวดเร็ว ไม่ให้เนิ่นช้าอยู่ด้วย

กิเลสที่เป็นเครื่องถ่วงต่าง ๆ

 พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะน�าให้พระ- 

อนุรุทธะจ�าพรรษาอยู่ท่ีปาจีนวังสมิค-

ทายวัน ท่านได้บ�าเพ็ญเพียรและก็ได้

มรรคผลท่ีสุดในพรรษานั้น ในภาย 

หลงัพระศาสดากไ็ด้ทรงตัง้ท่านให้เป็น

เอตทัคคะในด้านที่เป็นผู้มีทิพยจักษุ  

คือจักษุเป็นทิพย์

 ส่วน พระอานนท์ ได้ฟังธรรมของ

ท่านพระปุณณมันตานีบุตรได้ส�าเร็จ

โสดาปัตตผิล และต่อมาเมือ่พระพทุธเจ้า

ตรัสรู้แล้วได้ ๒๐ ปี ท่านจึงได้เป็น 

พุทธอุปัฏฐากประจ�าองค์พระพุทธเจ้า

จนปรินิพพาน เรื่องของท่านจะได้เล่า

ในตอนหลัง

 ภัคคุ กับ กิมพิละ นั้นได้บ�าเพ็ญ

เพียรจนส�าเร็จถึงผลที่สุด แต่ก็ไม่มี

ประวัติเล่าไว้เป็นพิเศษ

 ส่วน อุบาลี ช่างกัลบกนั้นท่าน 

ได้เรยีนกรรมฐานในส�านกัพระศาสดา 

ทีแรกได้ทูลลาออกไปบ�าเพ็ญในป่า  

แต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าถ้าไปอยู่ใน 

ป่าก็จะส�าเร็จธุระเพียงอย่างเดียว แต่

มกัน้อยอยูก่จ็ะมีความยนิดพีอใจอยูใ่น

ปัจจัยที่บริโภค เมื่อมีความยินดีพอใจ

อยู่ในปัจจัยที่บริโภค แม้ปัจจัยนั้นจะ

เป็นเช่นไรก็ไม่แปลก

 ในพระบาลนีีไ้ด้เล่าว่า เมือ่พระพทุธเจ้า

ได้เสด็จกลับจากไปหาท่านแล้ว ก็ได้

มาตรัสมหาปุริสวิตกทั้ง ๘ ข้อนี้แก่

ภิกษุทั้งหลาย และได้ทรงอธิบายโดย

ย่อว่า

 ข้อว่า มีความปรารถนาน้อยนั้น ก็

คอืแม้จะเป็นผูมี้ความปรารถนาน้อยมี

สนัโดษเป็นต้น จนถงึยนิดอียูใ่นธรรมะ

ที่ไม่เนิ่นช้า แต่ก็ไม่ปรารถนาที่จะให้

ใครรู้ว่าตนเป็นผู้ท่ีเป็นเช่นนั้น คือไม่

ปรารถนาที่จะอวดตน ที่จะแสดงตน

 ข้อว่า สันโดษ ก็คือยินดีอยู่ด้วย

ปัจจัยทั้ง ๔ ตามมีตามได้

 ข้อว่า สงบสงัดจากหมู่คณะ ก็คือ

เมื่อมีผู้ใดมาหาก็ไม่พูดให้ยืดยาว แต่

ว่าชักพูดให้เรื่องสั้นเข้า ที่เรียกว่าพูด

ด้วยถ้อยค�าที่เป็นการส่งกลับ

 ข้อว่า ปรารถนาความเพียร ก็คือ

บ�าเพ็ญเพียรในที่ ๔ สถานดังที่แสดง

ไว้ในปธานะ ๔

 ข้อว่า มสีตติัง้มัน่ กค็อืมสีตไิม่หลง 

ลมื ระลกึถงึการท่ีท�าค�าทีพู่ดแม้นานได้

 ข้อว่า มีใจตั้งมั่นเป็นสมาธิ ก็คือ

บ�าเพ็ญสมาธิที่แน่วแน่ อย่างสูงก็ถึง

ฌาน
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ว่าถ้าอยูใ่นส�านกัของพระองค์จะส�าเรจ็

ธุระทั้ง ๒ ได้แก่ วาสธุระ หมายถึง 

วิปัสสนาธุระ หรือการปฏิบัติสมณ-

ธรรม และ คนัถธรุะ การเรยีนคัมภร์ี 

ต่อมาท่านได้ส�าเรจ็เป็นพระอรหนัต์ใน

พรรษานัน้ ท่านได้ศึกษามีความรู้แตก-

ฉานในพระวินัย พระพุทธเจ้าได้ทรง

ยกย่องให้เป็นเอตทัคคะในทางพระ- 

วินัย ที่เรียกว่า วินัยธร

 ส่วนผู้ท่ีแตกเหล่าออกไปนั้นก็คือ  

พระเทวทัต ซ่ึงมีเล่าว่าได้บ�าเพ็ญเพยีร

จนได้ฤทธิ์ซึ่งเป็นของปุถุชน ในเวลา 

ต่อมา ได้เป็นผู้มุ่งลาภสักการะ และ

ได้ก่อเหตทุีไ่ม่สงบขึน้หลายอย่างหลาย

ประการ จนถงึได้ท�าโลหิตปุบาท ได้ท�า 

สังฆเภท (พ.พ. ๑๑๑-๑๑๕)

คือตั้งแต่เริ่มมีคนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป 

หรือตั้งแต่เริ่มมีบิดามารดามีบุตรธิดา

ขึ้นในโลก หรือพูดตามสมัยว่าตั้งแต่มี

สังคมมนุษย์หน่วยแรกข้ึน เพราะใน

เบือ้งต้นพ่อแม่กต้็องส่ังสอนลกู อย่าว่า

แต่ในหมูม่นษุย์ แม้ในหมูส่ตัว์ดริจัฉาน

ก็มีส่ังสอนกันตามวิธีของสัตว์ เช่น  

แม่นกก็มีการสอนลูก พระพุทธเจ้า 

เองก็ได้ทรงยกย่องมารดาบิดาว่าเป็น 

อาจารย์คนแรก เรยีกว่าบรุพาจารย์ของ

บตุรธดิา เป็นอนัว่าอาจารย์อืน่ ๆ เป็น

อาจารย์ในภายหลงั ฉะนัน้ ค�าสัง่สอน

ของพ่อแม่ผู ้เป็นบุรพาจารย์จึงเป็น  

บุพพศาสนา (ศาสนาแรก) ของลูก

 แต่ค�าสั่งสอนของพ่อแม่ที่ให้แก่ลูก

โดยมากเพียงพอแก่ลูกในวัยเล็ก เมื่อ

โตขึ้นแล้วจึงต้องส่งเข้าโรงเรียน มอบ

ภาระให้แก่ครอูาจารย์ส่ังสอนศิลปวิทยา

สืบต่อไป ครูอาจารย์ที่ดีย่อมเป็นทั้งผู้

ประสาธน์ศลิปวทิยาด ีเป็นทัง้ผูป้กครอง

ศิษย์ดี ค�าสั่งสอนหรือการสั่งสอนของ

ครอูาจารย์เพือ่ผลดงักล่าวนี ้แม้มีการ

ลงโทษเพื่อให้ศิษย์เป็นคนดี ท่านก็ 

เรยีกว่าเป็น อาจรยิศาสนา คอืศาสนา

อย่างหนึง่ของอาจารย์ ดงัในชาดกเร่ือง

หนึ่งในติกนิบาตเล่าไว้มีความว่า

 ในอดีตกาลล่วงมานาน พระเจ้ากรงุ

พาราณสีได้ทรงส่งพรหมทัตตกุมาร 

พระราชโอรสไปเรยีนศิลปวิทยาในเมือง

ศาลา

ศาลา ดู มหาวัน 

ศาสนธรรม ดู ธรรม ๒๑

ศาสนา ในภาษามคธว่า สาสนะ ในภาษา 
สันสกฤตว่า ศาสนะ ในภาษาไทยน�า

มาใช้ว่า ศาสนา แปลว่าค�าสั่งสอน  

การสั่งสอน ค�าแปลนี้ถึงยังไม่หมด 

ความหมายก็ได้ความหมายท่ีส�าคัญ  

ซึง่อาจอธบิายให้กว้างครอบคลมุความ

หมายทัง้หมดได้ ฉะนัน้ ลองยกค�าแปล

น้ีข้ึนพิจารณาว่าคนเราเร่ิมสั่งสอนกัน

มาตัง้แต่เมือ่ไร อาจตอบตามเหตุผลว่า

 คนเราเริ่มสั่งสอนกันตั้งแต่เริ่มรวม

กนัอยูใ่นโลกตัง้แต่ครอบครวัหนึง่ขึน้ไป 
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ศาสนา

ตักกศิลา เพราะตามนิยมของโบราณ 

พระราชาทั้งหลายย่อมทรงปรารถนา

ให้พระราชโอรสได้รบัอบรมให้ละมานะ 

ให้อดทน ให้เปร่ืองปราดสามารถใน

ศลิปวทิยา ให้รอบรูใ้นโลกจารตีท้ังปวง 

แม้จะมีอาจารย์อยู่ในประเทศก็โปรด 

ส่งพระราชโอรสไปศึกษาในสถานท่ีไกล

 พรหมทตัตกมุารได้เดนิทางไปศึกษา

อยู่กับอาจารย์ทิศาปาโมกข์ท่านหนึ่ง 

ในเมอืงตกักศลิานัน้ วนัหนึง่ได้ไปอาบ

น�้ากับอาจารย์ เห็นหญิงชราคนหนึ่ง

ก�าลังน่ังร่อนงา เห็นงาเป็นมันย่องก็

อยากเสวย จงึหยบิมาเสวยก�ามอืหนึง่ 

หญงิชรากมิ็ได้ว่ากระไรเพราะคดิว่าคง

หิว วันรุ่งขึ้นพรหมทัตตกุมารได้ท�า 

อย่างนั้นอีก หญิงชราก็คงไม่ว่าอะไร 

ในวนัที ่๓ พรหมทัตตกมุารได้ท�าอย่าง

นั้นอีก หญิงชราจึงร้องขึ้นว่า อาจารย์

ทิศาปาโมกข์ปล่อยให้พวกลูกศิษย์ยื้อ

แย่งของของตน อาจารย์ได้ยินจึงหยุด

สอบถาม ได้ทราบเรื่องตลอดแล้วก ็

รับจะใช้มูลค่าให้ หญิงชราบอกว่าไม่

ประสงค์มูลค่า แต่ขอให้อาจารย์ให ้

กุมารนี้ศึกษาว่าจะไม่ท�าอย่างนั้นอีก 

อาจารย์พูดว่าถ้าอย่างน้ันจงคอยดู  

สั่งให้ศิษย์หนุ่ม ๒ คนจับกุมารที่แขน 

ทั้ง ๒ ไว้ แล้วหยิบเรียวไม้ไผ่เฆี่ยน

หลัง ๒ ครั้ง สั่งสอนว่าอย่าท�าอย่าง

น้ันอีก พรหมทัตตกุมารถูกเฆี่ยนมี

เนตรแดงก�่าด้วยความโกรธ มองดู

อาจารย์ทั่วตัว ผูกอาฆาตว่า ได้ราช-

สมบตัแิล้วจกัให้ตามอาจารย์ไปฆ่าเสีย

ให้จงได้ ครั้นเรียนส�าเร็จแล้วก็เข้า 

ลาอาจารย์ แสดงอาการอย่างมีความ

เคารพรัก ขอให้อาจารย์รับว่าจะไป 

กรุงพาราณสีเมื่อให้มาเชิญ แล้วลา

อาจารย์กลับกรุงพาราณสี 

 พระเจ้ากรงุพาราณสทีอดพระเนตร

เห็นพระราชโอรสเรียนส�าเร็จกลับมา 

มีพระราชหฤทัยโสมนัสยินดี ทรง

ปรารถนาจะทอดพระเนตรเ ห็น 

พระโอรสเป็นพระราชาตั้งแต่พระองค์

ยงัมพีระชนมชพีอยู ่จึงมอบราชสมบตัิ

พระราชทาน 

 ครั้นพรหมทัตตกุมารได้ราชสมบัติ

แล้ว ทรงระลึกขึ้นได้ถึงโทษที่อาจารย์

ท�าแก่พระองค์ จึงทรงส่งทูตไปเชิญ

อาจารย์ให้มา ฝ่ายอาจารย์คิดว่า 

พระราชายังหนุ่ม ตนยังไม่อาจจะพูด

ให้ยินยอมได้จึงยังไม่ไป ครั้นกาลล่วง

ไป พระราชาเจริญพระชนม์ขึ้นจนถึง

มัชฌิมวัยแล้ว อาจารย์จึงเดินทางไป

กรุงพาราณสี ให้กราบทูลให้ทรงทราบ 

พระราชาทรงยินดีโปรดให้อาจารย์ 

เข้าเฝ้า ครัน้ทอดพระเนตรเหน็อาจารย์ 

ก็ทรงรู ้สึกเหมือนก�าลังถูกเฆี่ยน มี

พระเนตรแดงก�่าขึ้นด้วยโทสัคคิ (ไฟ

โทสะ) ทนัท ีตรัสว่า วันนีอ้าจารย์ของ
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เรามาถึงที่ตายแล้ว น�ามัจจุราชติดมา

กบัหน้าผากของตนแล้ว ตรสัแก่อาจารย์

ว่า ท่านระลกึได้ไหมถงึวนัทีท่่านเฆีย่น

เราด้วยเรยีวไผ่ ท่านไม่ยินดใีนชวิีตแล้ว

หรือจึงมา วันน้ันท่านเฆี่ยนเรา วันน้ี

เราจะฆ่าท่าน 

 ฝ่ายอาจารย์ไม่แสดงครัน่คร้าม กล่าว

ตอบด้วยท่วงท่าของอาจารย์ว่า อารยชน 

(คนเจริญ) ย่อมห้ามปรามคนที่ท�า

อนารยกรรม (กรรมไม่ดี) ด้วยการ

ลงโทษให้เข็ดหลาบได้ นั้นเป็นศาสนา 

(การสัง่สอน) มิใช่เป็นเวร ปวงบัณฑิต

ย่อมเข้าใจกันอย่างน้ี มหาราช ถ้า

ข้าพเจ้าไม่ท�าให้พระองค์ศกึษาอย่างนัน้ 

ต่อไปพระองค์ประพฤติผิดยิ่งขึ้น ทรง

ประสบมหันตภัยเสียแล้ว จักทรงได้

ราชสมบัติเห็นปานฉะนี้จากที่ไหนเล่า 

 พวกอมาตย์ทีเ่ฝ้าอยูไ่ด้สดบัเร่ืองนัน้

กพ็ากนักราบทลูสนบัสนนุค�าของอาจารย์ 

พระราชาทรงพจิารณาทบทวนแล้วทรง

เห็นจริงตามค�าของอาจารย์ ทรงหาย

พโิรธสิน้อาฆาต กลับทรงระลึกถงึคุณ

ของอาจารย์ จงึพระราชทานสิง่ปฏกิาร

ต่าง ๆ และทรงตั้งไว้ในที่เป็นปุโรหิต 

ผู้ถวายอนุศาสน์ 

 เรื่องนี้มีคติอยู่มาก แต่โดยเฉพาะ

แสดงว่า การสั่งห้ามปรามมิให้ท�าผิด 

แม้ของอาจารย์กถ็อืว่าเป็นศาสนาอย่าง

หนึ่ง ๆ มาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล

 แต่ค�าส่ังสอนของอาจารย์กเ็พยีงพอ

อยูส่�าหรบัการศกึษาเล่าเรยีน และเป็น

ไปในวงการเรียนหรือภายในโรงเรียน 

ยงัไม่เพยีงพอส�าหรบัคนทัว่ไปทีร่วมกนั

อยู่เป็นประเทศชาต ิจงึต้องมีค�าส่ังสอน

ของประมขุผูป้กครองหมูช่น ค�าส่ังสอน

ของผู้ปกครองนี้เรียกในคัมภีร์แต่เก่า

ก่อนว่าศาสนาเหมอืนกนั คอื รฐัศาสนา 

ดังมีค�าเรียกธุรการฝ่ายปกครองว่า  

ปสาสนธรุะ สาสนะในค�าน้ีกคื็อศาสนา

นั้นเอง 

 ท่านเล่าว่า พระเจ้าจกัรพรรดิซึง่เป็น

เจ้าโลกแต่พระองค์เดียวทรงปกครอง

ชาวโลกท้ังส้ินด้วยทรงส่ังสอนให้ปฏบิติั

ในศีล ๕ ศีล ๕ จึงเป็นจักรวรรดิ-

ศาสนา พระราชามหากษัตริย์หรอืท่าน

ผู้ปกครองผู้ตั้งอยู่ในราชธรรม หรือ 

ในธรรมของผู้ปกครอง ย่อมสั่งสอน

ประชาชนด้วยวธิต่ีาง ๆ แม้ในประเทศ 

ไทยสยามนี้เองก็มีเล่าไว้ในศิลาจารึก 

ในรัชสมัยพระเจ้าขุนรามค�าแหงกรุง

สโุขทยัว่า ถ้าไม่ใช่วนัอโุบสถ “พ่อขนุ-

รามค�าแหงเจ้าเมอืงศรสัีชนาลัยสุโขทัย

ขึ้นนั่งเหนือขดารหิน” พระราชทาน

ราโชวาทแก่ประชาราษฎรทั่วไป

 แต่ค�าส่ังสอนของผูป้กครองให้ส�าเรจ็

ประโยชน์เป็นเครื่องปกครองทางกาย

เป็นพื้น และประกอบด้วยการลงโทษ

ผูล้ะเมิดต่าง ๆ ยังไม่เป็นเคร่ืองปกครอง

ศาสนา
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ศาสนา

จิตใจได้อย่างเพียงพอ จึงมีผู้แสดงค�า

สั่งสอนขึ้นอีกประเภทหนึ่ง มุ่งส�าหรับ

ปกครองจิตใจ ดังที่เรียกกันในบัดนี้ว่า

ศลีธรรมหรอืศาสนา คอื ธรรมศาสนา

 การยกศัพท์ว่าศาสนาขึน้สนันิษฐาน

ในทางว่า คอืค�าสัง่สอนทีมี่ในสงัคมมนษุย์

ตั้งแต่ต้นเดิมมาและในหมู่ชนท่ัวไปน้ี 

เมือ่ก�าหนดใจไว้ว่า ศาสนาคือค�าสัง่สอน

หรอืการสัง่สอนอย่างธรรมดา ๆ น้ีเอง

เท่าน้ัน ก็จะเข้าใจตามที่แสดงมาโดย

ตลอด ว่าค�าสั่งสอนได้ขยายตัวกว้าง

ออกไปเพื่อให้เป็นเครื่องปกครองคน

อย่างเพียงพอโดยล�าดับอย่างไร และ

อาจสรุปค�าสั่งสอนทั้งหมดลงได้เป็น  

๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ

 ๑. ค�าสั่งสอนท่ียังไม่เพียงพอ ยัง 

ไม่จบ

 ๒. ค�าสั่งสอนท่ีเพียงพอแล้ว จบ 

ลงแล้ว

 ประเภทที่ ๑ ค�าสั่งสอนที่ยังไม่ 

เพียงพอ ยังไม่จบนั้น เช่น ค�าสั่งสอน

ของบิดามารดาในชั้นต้น เช่น บิดา

มารดาสอนให้ลูกหัดพูด หัดนั่ง ยืน 

เดิน วิ่ง และหัดในกิจอื่น ๆ แต่ยังไม่

พอ เมือ่ลูกโตขึ้นจงึต้องส่งไปโรงเรียน 

แม้ค�าสั่งสอนศิลปวิทยาต่าง ๆ ใน

โรงเรยีนกไ็ม่มจีบ ศลิปวทิยาแต่ละอย่าง

ก็ยังค้นคว้าแก้ไขเพิ่มเติมกันเรื่อยไป

และมีมากมาย จึงต้องจัดหลักสูตร

ก�าหนดว่าให้เรียนเพียงไหนในชั้นไหน 

และเมื่อถึงชั้นไหนก็ให้ส�าเร็จเสร็จ 

การเรียนกันเสียที แม้วิชาที่เรียกว่า

ปรัชญาก็เป็นเรื่องไม่จบเหมือนกัน  

ยังค้นคว้าแก้ไขเพิ่มเติมกันต่อไป ค�า

สั่งสอนของท่านผู้ปกครองที่เรียกใน

ปัจจุบันว่ากฎหมายเป็นต้น ก็คงไม่ 

จบสิ้น ไม่เพียงพอดังกล่าวเหมือนกัน 

น่าจะเป็นเพราะเหตนุีค้�าส่ังสอนประเภท

นี้จึงไม่นิยมเรียกว่า ศาสนา

 ประเภทที่ ๒ ค�าส่ังสอนที่เพียง

พอแล้ว จบลงแล้ว ได้แก่ค�าสั่งสอน 

ท่ีเรียกว่าศาสนา ในบัดนี้ เพราะทุก

ศาสนาต่างก็แสดงค�าสั่งสอนถึงท่ีสุด

ตามลัทธิของตน เช่น บางศาสนานับ 

ถือเทวดาประจ�าธรรมชาติต่าง ๆ ก็

แสดงว่ามทีีส่ดุเพยีงเทวดาเหล่านีเ้ท่านัน้ 

บางศาสนานบัถือเทพเจ้าผู้สร้างมากองค์

บ้าง องค์เดียวบ้าง ก็แสดงว่ามีท่ีสุด

เพยีงเทพเจ้าเท่าน้ัน บางศาสนานบัถอื

ธรรม กแ็สดงธรรมทีสู่งสุดทีบ่คุคลพงึ

เข้าถึงได้ด้วยปัญญาของตน 

 ค�าสั่งสอนประเภทที่ ๑ เช่น ค�า 

ส่ังสอนของมารดาบิดาดังกล่าวแล้ว  

สั่งสอนอยู่ในเหตุผลใกล้ ๆ ตัว แม้ที่

ไกลออกไปดังศลิปวิทยาต่าง ๆ ตลอด

ถงึปรชัญาต่าง ๆ ผูแ้สดงทีเ่ป็นต้นเดมิ

เองก็ไม่ปรากฏว่าใครปฏิญญาตนเอง

ว่าเป็นผู้รู้จบแล้ว 
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 ส่วนค�าสัง่สอนประเภทท่ี ๒ อันเรยีก

ว่าศาสนา สั่งสอนในเหตุผลที่กว้าง 

ทีไ่กลตวัออกไปจนถงึทีส่ดุ ดงัเช่นเมือ่

สอนเรื่องโลก ที่สุดโลกในด้านอดีตก็

คือการสร้างโลกหรือก�าเนิดโลก ที่สุด

ในด้านอนาคตก็คือเร่ืองความสิ้นสุด

ของโลก และผู้แสดงก็ปฏิญญาว่าเป็น

ผู้รู้จบแล้ว

 ค�าสัง่สอนประเภทท่ี ๑ ไม่มีปัญหา

ต่อไป ส่วนประเภทที่ ๒ อันเรียกว่า

ศาสนาน้ัน มีปัญหาต่อไปว่าผูแ้สดงเป็น

ผู้รู้จบจริงหรือไม่ ค�าสั่งสอนนั้นเพียง

พอแล้วจบลงแล้วจริงหรือไม่ ปัญหานี้

ภมูปัิญญาของคนเรานีเ้องเป็นผูต้อบได้ 

คือถ้าถูกต้องกบัความจรงิอย่างบรบิรูณ์

บริสุทธ์ิแล้ว ก็เป็นศาสนาที่บริบูรณ์ 

บริสุทธิ์ คือเพียงพอแล้ว จบลงแล้ว  

มีลักษณะดังที่แสดงมาแล้วในเรื่อง 

พระธรรม

 ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อเว้นส่วนท่ีเป็น

ปรมัตถะ หรือส่วนที่สูงสุดของแต่ละ

ศาสนาเสีย กล่าวเฉพาะส่วนที่เป็น

ประโยชน์แก่ชีวิตปัจจุบัน ศาสนาที่ดี

ทุกศาสนาย่อมสั่งสอนให้คนทุกคน

ประกอบด้วยศีลธรรม มีศีลธรรมเป็น

เครือ่งปกครองจติใจและความประพฤติ 

ไม่มีศาสนาที่ดีศาสนาไหนสั่งสอนให้

คนทอดทิง้ศีลธรรม ฉะน้ัน ศาสนิกชน 

คนทีนั่บถอืศาสนาแม้ศาสนาใดศาสนา

หนึ่ง ล้วนเป็นผู้ที่นับถือหลักศีลธรรม

ในโลก มีศลีธรรมเป็นหลกัปกครองใจ

และความประพฤติ แม้นับถือศาสนา

ต่างกัน แต่ต่างเคารพอยู่ในหลักศีล

ธรรมด้วยกัน จงึอยูร่วมกันได้โดยสงบสุข

 คนเราที่อยู่ร่วมครอบครัว ร่วมหมู่ 

ร่วมถ่ินฐานบ้านเมือง จนถึงอยู่ร่วมโลก

กนั โดยปกตเิมือ่พบกนัเข้ากร็ูจ้กักนัว่า 

คนไทย คนจนี คนแขก คนฝรัง่ เป็นต้น 

เพราะมลีกัษณะหน้าตาผวิพรรณเป็นต้น

เป็นเครื่องบอกให้รู้ แต่ถ้าจะมีใครสัก

คนหนึง่ไม่มลีกัษณะบอกได้ว่าเป็นชาติ

ไหนปรากฏตัวเข้ามา ใครจะรู้ได้หรือ

ว่าเขาเป็นคนอะไร มาจากไหน ดูเป็น

คนแปลกประหลาดในโลกฉนัใด คนที่

นบัถือศาสนาต่าง ๆ กฉั็นนัน้ เมือ่พบ

กันก็ย่อมจะรู้จักกันได้ว่าใครเป็นคน

อย่างไร มีหลักเชื่อถือปฏิบัติอย่างไร 

หรือมีศีลธรรมอย่างไร ถึงจะถืออย่าง

คร�า่ครอึย่างไรกยั็งดรููจ้กักนัได้ เพราะ

ทุกศาสนาย่อมแสดงหลักธรรมของ 

ตนไว้ทั้งนั้น เป็นเครื่องชี้ให้ทราบได ้

ว่าศาสนิกชนของศาสนานั้น ๆ เป็น

อย่างไร คอืมทีางปฏบิตัติามลัทธศิาสนา

นั้น ๆ อย่างไร 

 แต่ถ้าจะมใีครทีไ่ม่นบัถอืศาสนาอะไร

มาปรากฏตัวขึ้น ใครจะรู้ได้ว่าเขาเป็น

คนอะไรมหีลกัเชือ่ถอือย่างไร ดเูป็นคน

แปลกประหลาดอันจะต้องพงึระมัดระวัง 

ศาสนา
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เพราะไม่รูว่้าจะมาท�าอะไร มคีวามคดิ

เหน็นบัถอือะไรอยู ่เพราะตามธรรมดา

ทุกคนจะต้องนับถือหลักอันใดอันหน่ึง

อยู่ทั้งนั้น ดังได้แสดงแล้วตั้งแต่ต้นว่า

ศาสนาคอืค�าสัง่สอนนัน้มมีาตัง้แต่สมยั

ดกึด�าบรรพ์ คนนบัถอืค�าสัง่สอนกม็มีา

ตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์เหมือนกัน ฉะนั้น  

จงึไม่มใีครท่ีไม่มีหลักอะไรเป็นท่ีนับถือ

เลย ถ้าไม่เป็นศาสดาตั้งหลักของตน

ขึ้นสั่งสอนเอง ก็ต้องนับถือรับฟังค�า 

สัง่สอนจากผูอ่ื้น คนเช่นน้ีจงึต้องตรวจ

สอบให้แน่ว่าเขาเป็นศาสดาองค์ใหม่ขึน้ 

หรือนับถือศาสนาของศาสดาใหม่อ่ืน

องค์ไหน

 บางคนอาจลังเลใจในศาสนาต่าง ๆ 

ที่แสดงตรงกันมาบ้าง ขัดกันบ้าง  

จึงยังไม่ปลงใจนับถือจริงลงได้ ถ้ายัง 

ไม่นับถือเพราะเหตุเช่นนี้ก็ยังไม่ควร 

ต�าหนิ เพราะมเีหตผุลทีส่มควรอยู ่แต่

ถ้าไม่ศึกษาสอบสวน ปล่อยให้ลังเลใจ

อยู่เร่ือยไป ก็กลายเป็นคนหลักลอย

ทางจติใจ ถ้าศึกษาสอบสวนตามเหตผุล

ให้ตลอด ก็จะเป็นประโยชน์มากกว่า

เชื่อถืออย่างไม่มีเหตุผล (ท.ห. ๖๖-๗๑) 

ด ูคมัภร์ี, ธรรม, พระธรรม, พุทธศาสนา 

ด้วย

ใจ เพราะมีใจคิดงดเว้นจากโทษทาง

กาย ทางวาจาท่ีควรงดเว้น ดังเช่นท่ี

ระบุไว้ในศีล ๕ ศีลจึงส�าเร็จด้วยวิรัติ

เจตนา แปลว่า เจตนาคดิงดเว้น ค�าว่า 

วิรัติ กับค�าว่า เวรมณี แปลว่างดเว้น

เหมือนกัน วิรัติโดยทั่วไปมี ๓ คือ

 ๑. สมัปัตตวิรตั ิความเว้นจากวัตถุ

ทีจ่ะพึงล่วงอนัได้มาถึงเฉพาะหน้า คอื

ไม่ได้รับถือศีลมาก่อน แต่เมื่อได้พบ

สตัว์มชีวีติทีจ่ะฆ่าได้ ไปพบทรพัย์ทีจ่ะ

ลักได้ แต่ก็เว้นได้ไม่ฆ่าไม่ลักเป็นต้น 

ความคิดงดเว้นได้อย่างนี้ก็เป็นศีล 

เหมือนกัน แต่ถ้างดเว้นเพราะไม่ได้

โอกาสไม่จัดว่าเป็นศีล

 ๒. สมาทานวิรัติ ความเว้นด้วย

อ�านาจการถอืเป็นกจิวตัร การรับถือศีล

ที่เรียกว่าสมาทานศีล เพราะค�าว่า

สมาทานแปลว่า การรบัถอื จะสมาทาน

ด้วยตนเอง คอื ตัง้จติว่าจะงดเว้นจาก

โทษข้อนั้น ๆ เองก็ได้ จะสมาทาน 

ด้วยรับจากผู้อื่นซึ่งเป็นผู้มีศีล เช่น 

จากพระภิกษุสามเณรก็ได้ ถึงแม้ 

จะรับจากผู ้อื่นก็มิใช ่จะรับแต่ปาก  

ต้องตั้งใจรับจึงจะได้ศีล แต่ก่อนรับ 

ศีลจากผู้มีศีล มีธรรมเนียมขอสรณะ

และศีลดังกล่าวแล้ว

ศาสนาที่ดี ดู ศาสนา

ศาสนาพราหมณ์ ดู โมกขธรรม

ศาสนาอันตรธาน ดู วัชชี, อันตรธาน ๕

ศิลปะ ดู มงคลสูตร

ศิลปวิทยา ดู ประโยชน์ปัจจุบัน

ศีล  แปลว่า ปกต ิหมายถงึปกตกิาย วาจา 
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 ๓. สมุจเฉทวิรัติ ความเว้นด้วย

ตัดขาดมีอันไม่ท�าอย่างนั้นเป็นปกติ 

ตามภูมิของคนผู้ปฏิบัติ ท่านกล่าวว่า

เป็นวิรัติของพระอริยเจ้า แต่เมื่อจะ

อธิบายให้ฟังทั่ว ๆ ไปก็อาจอธิบายได้

ว่า คือเว้นจนเป็นปกติของตนจริง ๆ

 อันที่จริง ศีล คือปกติภาพ ความ

เป็นปกติของคน คือโดยปกติคนเรา 

ก็ไม่ได้ฆ่าใคร ไม่ลักของใคร จนถึง 

ดื่มน�้าเมาก็ยังไม่เป็น ต่อเม่ือเกิดโลภ

อยากได้ข้ึนมา บันดาลโทสะขึ้นมา 

มัวเมาหลงใหลขึ้นมาจนถึงยั้งใจไว้ไม่

อยูจึ่งท�าลงไป บางอย่างกต้็องหดัเหมอืน

อย่างดื่มน�้าเมา เม่ือจิตใจยังเป็นปกติ

ดอียู ่ยงัไม่โลภโกรธหลง หรอืเม่ือโลภ

โกรธหลงสงบลงแล้วก็ไม่มีใครท�าลงไป

ได้ ฉะนั้น ศีลจึงเป็นตัวปกติภาพของ

คนโดยแท้ 

 แต่คนโดยมากมักควบคุมตนเองไว้

ไม่ได้ ยัง้ใจไว้ไม่อยู ่จงึรกัษาปกตภิาพ

ของตนไว้ไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงทรง

บัญญัติศีลเป็นขอบเขตของความประ-

พฤติไว้ เพื่อช่วยให้คนรักษาปกติภาพ

ของตนไว้นัน้เอง ส่วนทีต้่องรบัจากพระ

นัน้กเ็ป็นเพยีงวธิชีกัน�าอย่างหนึง่ เพราะ

โดยตรงศีลนัน้ต้องรับจากใจของตนเอง 

คือใจของตนเองต้องเกิดวิรัติทั้ง ๓  

ข้อใดข้อหนึ่งขึ้นจึงจะเกิดเป็นศีล

 เมือ่ใจมวิีรตัขิึน้กม็ศีลีข้ึนทนัท ีค�าว่า 

ใจมีวิรัติ มิได้หมายความว่าต้องคิดว่า

เราจะเว้น ๆ อยูท่กุวนิาท ีแต่หมายความ

ว่าคิดตัง้ใจไว้ จะรับจากพระมาตัง้ใจไว้

ก็ได้ จะตั้งใจด้วยตนเองก็ได้ ในเวลา

ไหนก็ได้ เม่ือคิดตั้งใจไว้แล้วจะท�าพูด

คดิอะไรทีไ่ม่ผดิข้อห้ามทีใ่ห้เว้นนัน้แล้ว

ก็ได้ทั้งนั้น และจะต่ืนอยู่หรือหลับไป 

ศีลก็มีอยู่ทุกเวลา

 ส่วนที่ว่าเป็นข้อห้ามท่ีผิดปกติวิสัย

นั้น เป็นการว่าที่ผิด เพราะศีลเป็นข้อ

ห้ามเพือ่รกัษาปกตภิาพของคนดงักล่าว 

จึงถูกต้องกับปกติวิสัยอย่างที่สุด ถ้า 

จะแย้งว่าคนสามัญทุกคนก็ต้องมีโลภ  

โกรธ หลง อยูด้่วยกนัจงึไม่อาจปฏบิตัิ

ได้ ข้อแย้งนีถ้้าคดิสักหน่อยก็จะเห็นว่า

แย้งไม่ถูก 

 พระพทุธเจ้าทรงบญัญตัศิลีกเ็พือ่ให้

คนสามญันีแ้หละรกัษา ถ้าไม่มคีนสามญั

ดงักล่าวแล้ว พระพทุธเจ้ากไ็ม่ต้องทรง

บัญญัติศีลข้อไหน ๆ ขึ้นเลย และเมื่อ

ใครอยากได้ข้ึนมา โกรธขึน้มากท็�าร้าย

เขา เป็นต้น จะอยูก่นัได้อย่างไร ฉะนัน้ 

พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีลขึ้นไว้

ควบคุมความประพฤติของคนให้อยู ่

ในขอบเขตที่ดี มิให้เบียดเบียนกันให้ 

เดือดร้อนเป็นการคุ้มครองปกติภาพ

ของทุก ๆ คน เพื่อได้อยู่ด้วยกันเป็น

ปกติสุข เมื่อคนรักษาศีลตลอดไปถึง

ศีล
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ศีล

สัตว์ดิรัจฉาน คือเว้นจากการฆ่าสัตว์

ตดัชวีติตลอดถงึในสตัว์ดริจัฉาน กช็ือ่

ว่าได้แผ่ความปกติสุขให้กว้างออกไป

ถึงในสัตว์ดิรัจฉานท่ัวไปด้วย เรียกว่า

เป็นการให้อภัยทานแก่สัตว์ทั่วไป

 มปัีญหาทีถ่กเถยีงกนัอยูม่ใิช่น้อยว่า 

พระพทุธเจ้า ทรงห้ามมใิห้ฆ่าสตัว์ แต่

ท�าไมจึงไม่ทรงห้ามการบรโิภคเนือ้สตัว์ 

เมื่อบริโภคเนื้อสัตว์ได้ก็ต้องมีการฆ่า

สัตว์ ไม่เป็นอันอ�านวยให้ฆ่าสัตว์โดย

อ้อมหรือ 

 ในการเฉลยปัญหาน้ีควรแสดงข้อที่

เป็นมลูฐานก่อนว่า การท�าอะไรแก่สตัว์

ที่ตายแล้ว จะบริโภคก็ตาม จะน�าไป

เผาไปฝังกต็าม ไม่เป็นปาณาตบิาตคอื

ฆ่าสัตว์ เพราะไม่เป็นการท�าร้ายแก่

ร่างกายท่ีปราศจากชวิีตแล้ว ไม่มีภาวะ

เป็นสัตว์มีชีวิตเหลืออยู่ เมื่อได้ความ

จริงชัดเจนดังนี้แล้ว จึงมาถึงปัญหาว่า

ถึงไม่เป็นปาณาติบาตแต่ก็ควรบริโภค

หรือไม่ 

 ป ัญหา น้ีตอบตามพระวิ นัยว ่ า  

พระพุทธเจ้าทรงห้ามมิให้ภิกษุบริโภค 

อุทิสสมังสะ แปลว่า เนื้อเจาะจง  

คือเนื้อที่เขาฆ่าเจาะจงเพื่อปรุงอาหาร

ถวายพระภกิษ ุเม่ือภกิษไุด้เหน็ ได้ยนิ  

หรือรังเกียจสงสัยว่าเป็นเน้ือเช่นน้ัน 

ห้ามมิให้ฉัน ทรงอนุญาตให้ฉันได้แต่ 

ปวัตตมังสะ แปลว่า เนือ้ทีเ่ป็นไปทัว่ไป 

คอืเนือ้ทีเ่ขาท�าไว้ส�าหรบัคนทัว่ไปบรโิภค 

ถงึภกิษจุะฉนัหรอืไม่ฉันเขากท็�าบริโภค

กัน แม้เช่นนั้นก็ทรงอนุญาตให้ฉันได้

แต่เนื้อสุก ไม่ให้ฉันเนื้อดิบ เป็นอัน

ห้ามตลอดถึงกะปิดิบ น�้าปลาดิบ (ผู้รู้

พระวินัยเมื่อจะใช้กะปิหรือน�้าปลาดิบ 

ประกอบอาหารเพือ่พระภกิษ ุจงึท�าให้

สกุก่อน) และทรงห้ามมใิห้ฉนัเนือ้ ๑๐ 

จ�าพวกที่ชาวโลกเขารังเกียจกัน คือ 

เนื้อมนุษย์ เนื้อช้าง เนื้อม้า เนื้อสุนัข 

เนื้องู เนื้อสีหะ เนื้อเสือโคร่ง เนื้อเสือ

เหลือง เนือ้หมี เนือ้เสือดาว การท่ีทรง

ห้ามอุทิสสมังสะเป็นอันตัดทางมิให้

อ�านวยปาณาติบาต 

 ถ้ามปัีญหาต่อไปว่า ถ้าห้ามปาณาตบิาต

ไม่ส�าเรจ็จะบญัญตัศิลีห้ามไว้ท�าไม จะ

ไม่เหมือนบัญญัติห้ามไว้เล่น ๆ และ

ผูร้บักร็บักนัเล่น ๆ ไป หรอืจะบญัญตัิ

ไว้อย่างในศาสนาอืน่ คอืห้ามบ้าง อนญุาต

บ้าง เช่นห้ามฆ่าคน อนญุาตให้ฆ่าสัตว์

ดิรัจฉานได้ 

 ข้อนีต้อบได้ง่ายว่า พระพทุธเจ้าทรง

เป่ียมด้วยพระกรณุาในสตัว์โลกเสมอกัน 

จะทรงบัญญัติดังนั้นไม่ได้ นึกดูถึงคน

เราธรรมดาทกุคน เมือ่มสัีตว์เลีย้งก็ฆ่า

ไม่ได้เพราะอ�านาจเมตตากรณุานัน่เอง 

ฉะนั้น เมื่อเมตตากรุณาแผ่ออกไปยัง

สัตว์ใด ๆ ก็ฆ่าสัตว์นั้น ๆ ไม่ได้ เมื่อ

แผ่ออกไปในสัตว์ทัง้ปวงท่ัวโลก ไม่ต้อง
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มีใครห้าม คนที่มีเมตตากรุณานั้นท�า

ไม่ได้เอง เหมือนอย่างพ่อแม่ผู้เปี่ยม

ด้วยเมตตากรุณาในลูก ๆ ไม่อาจท�า 

ร้ายลกูได้ ไม่มีใครห้ามแต่ท�าไม่ได้เอง  

ซ�า้คอยป้องกนัอนัตรายมใิห้เกดิแก่ลกู

ด้วยประการทั้งปวง พระพุทธเจ้าทรง

มีพระเมตตากรุณาในสัตว์โลกท่ัวหน้า

เสมอกันเหมือนอย่างพ่อแม่ของโลก  

จึงไม่ทรงเบียดเบียนแม้ด้วยความคิด

แก่สัตว์โลกไหน ๆ เลย และประทาน

ความคุ้มครองท่ัวหน้าเสมอกันหมด 

ปราศจากอคติในทุก ๆ ชีวิต จึงไม่มี

ข้ออ้างเพื่อประโยชน์ตนอย่างเรื่อง 

หมาป่าอ้างเพ่ือจะกินลูกแกะในนิทาน

อีสปอยู่ในพระพุทธศาสนาเลย 

 ส่วนท่ีว่าจะเป็นการบัญญตัไิว้เล่น ๆ 

เพราะห้ามไม่ส�าเร็จนั้นก็ไม่เป็นดังนั้น 

เพราะผู้ที่ถือศีลข้อนี้และข้ออื่น ๆ ทั้ง 

๕ ข้อ หรือยิ่งกว่า ชั่วระยะกาลบ้าง 

เป็นนิตย์บ้างก็มีอยู่มิใช่น้อย แม้ผู้ที่

นับถือลัทธิศาสนาอื่นบางลัทธิศาสนา

ถือไม่ฆ่าสตัว์ทัง้ปวงกม็ ีฉะนัน้ ถ้าไม่มี

ศีลข้อน้ีหรือมีอย่างยกเว้น ศีลใน 

พระพุทธศาสนาก็จักขาดตกบกพร่อง 

แสดงว่าด้อยด้วยคุณธรรม และแม้มี

ข้อยกเว้นกย็ิง่ไม่จ�าเป็น เพราะไม่ยิง่ไป

กว่ากฎหมายของบ้านเมืองซึ่งบัญญัติ

ในแบบยกเว้นอยู่แล้ว ส่วนผู้ท่ีไม่ถือ

ปฏิบัติก็ต้องมีตามกระแสโลก มิใช่

เฉพาะศีลเท่านั้น แม้หลักธรรมอื่น ๆ 

กเ็ช่นเดยีวกนั มใิช่เฉพาะพระพทุธศาสนา

เท่านั้น ศาสนาอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน 

มคีนปฏบิตับ้ิาง ไม่ปฏบิตับ้ิาง เมือ่เป็น

เช่นนี้จะหาว่ามีคนปฏิบัติได้น้อยแล้ว

เลกิเสยีหาควรไม่ เหมอืนอย่างการตัง้

โรงเรยีนชัน้สงูจนถึงมหาวทิยาลัย มชีัน้

ของการศึกษาตลอดถึงปริญญาต่าง ๆ 

จะหาว่ามคีนเข้าเรยีนส�าเรจ็ได้น้อยแล้ว

เลิกล้มเสียก็หาควรไม่เช่นเดียวกัน 

เพราะคนที่สามารถปฏิบัติสามารถ 

เรยีนส�าเรจ็ได้มีอยู ่ถงึจะน้อยคนกเ็ป็น

ประโยชน์แก่หมูช่นเป็นอนัมาก เพราะ

โลกยงัต้องการคนด ีต้องการคนฉลาด

ที่เรียกว่าคนชั้นมันสมองอยู่ทุกเมื่อ

 ส่วนที่มีบางคนกลัวว่า ถ้ารักษาศีล

กันเสียหมดประเทศชาติจะไปไม่รอด

นั้น ข้อนี้ไม่ต้องกลัว ควรจะกลัวว่าจะ

ไปไม่รอดถ้าไม่รกัษาศลีกนัให้มากกว่า

นี ้คดิดงู่าย ๆ ถ้าต่างท�าร้ายชวีติร่างกาย

กัน ต่างลักขโมยฉ้อโกงกันไปหมด 

เพียงเท่านี้ก็ไปไม่รอดแล้ว ถึงในหมู ่

โจรที่ไม่มีศีลแก่คนอื่น ก็ต้องมีศีลใน

พวกของตน ถ้าไม่มีศีลในพวกของตน 

คือฆ่ากันเอง คดโกงกันเอง ก็คุมกัน

อยู่ไม่ได้ เป็นโจรไปไม่รอดเหมือนกัน 

 ฉะน้ัน คนตัง้แต่สองคนขึน้ไปจะอยู่

ด้วยกันได้เป็นปกติสุขก็เพราะมีศีลใน

กนัและกนั เม่ืออยู่รวมกนัเป็นบ้านเป็น

ศีล
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ศีล

จงึให้วานรสญัญาว่าจะปลดิหวัใจนัน้ให้ 

แล้วน�าวานรไปส่งท่ีฝ่ังข้างโคนต้นมะเดือ่ 

วานรขึ้นฝั ่งได้แล้วก็กระโดดขึ้นต้น 

มะเดือ่ ปลดิผลมะเดือ่โยนไปให้จระเข้ 

 คนที่มีศีลและฉลาดดังเช่นวานร

โพธิสัตว์ในชาดกนี้ไฉนจะไปไม่รอด 

เมื่อเป็นหัวหน้าหมู่ก็น�าหมู่ให้ไปรอด 

ได้ด้วย ส่วนคนไม่มีศีลเป็นผู้ท�าลาย 

ท้ังศีลของตน ท้ังศีลของผู้อื่น เพราะ

ท�าให้ผู้อ่ืนต้องลุกขึ้นป้องกันต่อสู้เสีย

ปกตภิาพและปกตสิขุไปด้วยกนั อย่าง

วานรต้องท�ากลอุบายลวงจระเข้เพื่อ

ป้องกันตนตามความจ�าเป็น

 เรือ่งตามความจ�าเป็นนีค้วรกล่าวย�า้

อกีสกัหน่อยว่า ตามความจ�าเป็นจรงิ ๆ 

อย่าให้เป็นการตามใจ หรือตามความ

โลภ โกรธ หลงของตนในฐานเป็น 

ฝ่ายก่อเหต ุเพราะท่ีมักจะอ้างว่าจ�าเป็น

อย่างพร�า่เพรือ่นัน้เป็น การตามใจมาก 

กว่า คนที่ประพฤติผิดศีลโดยมากมัก

ประพฤติโดยไม่จ�าเป็น เช่น ฆ่าสัตว์

โดยไม่จ�าเป็น ลักทรัพย์โดยไม่จ�าเป็น

เพราะไม่ท�าก็ได้ ดังนี้เป็นการปล่อย 

ตนไปตามใจที่ต�่าทรามนั้นเอง

 พระพุทธเจ้าได้ประทานหลักธรรม

ส�าหรบัคุ้มครองใจมิให้ต�า่ทรามดงักล่าว 

คือ หิริ ความละอายใจต่อความ 

ประพฤตชิัว่ รงัเกยีจความชัว่ โอตตปัปะ 

ความเกรงกลัวต่อความประพฤติชั่ว 

เมืองก็เหมือนกัน ความเดือดร้อนไม่

เป็นปกตสิขุเกดิจากคนไม่มศีีลหรอืคน

ทุศีล (ศีลทราม) ทั้งนั้น จึงต้องม ี

การปราบปรามป้องกนัตามควรแก่เหตุ 

บ้านก็ต้องมีรั้วรอบขอบชิดและเครื่อง

ป้องกันอื่น ๆ เมืองก็มีต�ารวจทหาร 

เป ็นต ้น มีชาดกเป ็นอันมากทาง 

พระพุทธศาสนาเล่าถึงความฉลาดใน

การรักษาตนให้ปลอดภัย เช่น เล่าถึง

วานรโพธิสัตว์ในชาดกหนึ่งว่า 

 มนีางจระเข้ตัวหนึง่แพ้ท้องอยากจะ

กนิเน้ือหวัใจของวานรตวัหนึง่ทีอ่ยูใ่กล้

ฝ่ังแม่น�า้ จงึบอกแก่จระเข้ผูส้ามี จระเข้

นัน้จึงคดิอุบายเชือ้เชญิวานรให้ข้ึนหลงั

ของตน เพือ่จะน�าไปยังเกาะในระหว่าง

แม่น�า้ ให้บริโภคผลมะม่วงบนเกาะน้ัน 

วานรเช่ือก็ขึ้นหลังจระเข้ ครั้นจระเข้

ออกไปไกลตลิ่งแล้วก็เริ่มจมลง วานร

ถามว่าจมลงท�าไม จระเข้ก็แจ้งว่าจะ 

ฆ่าวานรแหวะเนือ้หวัใจให้แก่ภรยิาของ

ตน วานรระงับความกลัวคิดอุบายช่วย

ตัวได้ทันที จึงถามว่า ท่านคิดว่าเน้ือ

หัวใจของเราอยู่ในทรวงอกหรือ เรา

กระโดดโลดเต้นอยูเ่สมอ หวัใจเราต้อง

แตกเสยีเป็นแน่ เราจงึต้องถอดเกบ็ไว้

นอกตัว จระเข้ถามว่าเก็บไว้ที่ไหนเล่า 

วานรตอบว่า ห้อยอยูบ่นต้นมะเดือ่นัน้

ไม่เห็นหรือ จระเข้หน้าโง่มองข้ึนไป 

เห็นผลมะเดื่อก็เชื่อว่าเป็นหัวใจวานร 
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โดยปกติเราก็รังเกียจ เกลียดกลัวคน

ชัว่อืน่ ๆ อยูแ่ล้ว เช่น รงัเกยีจเกลยีด

กลัวคนโหดร้ายและโจร เป็นต้น แต่

มักลืมรังเกียจเกลียดกลัวตนเองที่จะ

เป็นคนชั่วอย่างนั้นบ้าง ฉะนั้น ก็ให้

ย้อนมานกึถึงตนให้ด ีจะมีหริโิอตตปัปะ

ขึ้นไม่ยากนัก และธรรมคู่นี้แหละจัก

เป็นต�ารวจประจ�าใจที่ดีนัก

 อนึ่ง เมื่อพระให้ศีลแล้วก็บอก 

อานิสงส์คอืผลทีดี่ของศลีว่า สเีลน สคุตึ 

ยนฺติ สีเลน โภคสมฺปทา สีเลน  

นิพฺพุตึ ยนฺติ แปลว่า ไปสู่สุคติ (การ

ไปทางไปทีด่)ี ด้วยศลี ความถงึพร้อม

ด้วยโภคทรัพย์มีด้วยศีล ถึงความดับ

ทุกข์ด้วยศลี อานสิงส์ศลี นี ้คดิดงู่าย ๆ 

ว่า ทุก ๆ คนไปไหน ๆ ไปโรงเรียน 

มาทีน่ี ่ไปบ้านเป็นต้น โดยสวสัดเีพราะ

ไม่มใีครท�าร้าย ทรพัย์สิง่ของจะเกบ็ไว้

หรือจะน�าไปไหนก็ปลอดภยัเพราะไม่มี

ใครลกัขโมย อยูเ่ย็นเป็นสขุเพราะไม่มี

ใครท�าร้ายลักขโมย เป็นต้น นี่แหละ

เป็นอานิสงส์ของศลีทีเ่หน็ได้ง่าย ๆ และ

ทุก ๆ คนต้องการศีล คนไม่มีศีลแก่

คนอ่ืน เช่น ท�าร้ายเขา ลักของเขา  

กย็งัปรารถนาให้คนอ่ืนมีศีลแก่ตน คอื

ปรารถนาไม่ให้ใครท�าร้ายตน ลักของ

ของตน เป็นต้น

 ส่วนข้อวิตกว่าถือศีลไม่ร�่ารวยนั้น 

ไม่ร�า่รวยในทางทจุริตจรงิ ถ้าคดิดโูดย

รอบคอบจักเห็นว่า ศีลเป็นข้อยกเว้น

จากการถือเอาในทางทุจริต จึงไม่ได้ 

ในทางนัน้ตรงตวัอยู่แล้ว แต่กไ็ม่ท�าให้

ใครต้องเสียต้องยากจนเพราะทุจริต 

ของตน ทัง้ส่วนตวัทัง้ส่วนรวม และเมือ่

ตัง้ใจประกอบอาชพีโดยชอบด้วยความ

ไม่ประมาทก็จักตั้งตนได้โดยล�าดับ 

 อันโภคทรัพย์นั้นเกิดจากอาชีพใน

ทางชอบของตน เช่น ข้าวที่บริโภคก็

เกิดจากการกสิกรรมของชาวนา จึงมี

ข้าวให้บรโิภคตลอดถงึให้ขโมย ถ้าไม่มี

ใครท�านา มีแต่คอยจะขโมยข้าวเท่านัน้ 

กค็งไม่มข้ีาวจะขโมย ฉะนัน้ ผูท้ีถ่อืเอา

ในทางทุจริตถึงจะร�่ารวยขึ้นก็เหมือน

ปลวกอ้วนเพราะกัดเสากัดฝาเรือน 

ปลวกกัดเรือนยิ่งมากยิ่งอ้วนขึ้นเท่าไร 

เรอืนกใ็กล้พงัเข้าไปเท่านัน้ จนอาจพงั

ครนืลงไป ฉะนัน้ โภคทรพัย์จะสมบรูณ์

พูนเพิ่มก็เพราะพากันประกอบกระท�า

ในทางทีช่อบทีส่จุรติ และไม่ท�าตนเป็น

ปลวกอ้วนดังกล่าว 

 พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแนะน�าให้

รักษาศีล แต่ไม่ทรงบังคับใคร เพราะ

เกี่ยวแก่จิตใจ เม่ือใครมีใจศรัทธาก็ 

ต้องคิดเว้นให้เป็นวิรัติด้วยตนเอง จึง 

มีธรรมเนียมต้องขอศีลก่อน พระจึง 

ให้ศีลแก่ผู้ขอ ตลอดถึงผู้ที่จะนับถือ

พระพุทธศาสนาก็ต้องแสดงประกาศ

ตนเองตามจติใจศรทัธาของตน นอกจาก

ศีล
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ศึกษา

นี้พระพุทธเจ ้ายังไม ่ทรงให้ปฏิบัติ 

ขัดขวางกับทางบ้านเมือง เช่น ผู้ที่มา

บวชกต้็องได้รบัอนญุาตจากมารดาบดิา 

ถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องได้รับอนุญาต

ให้ลาบวชได้ เพราะทุก ๆ คนต่างต้อง

มีสังกัดอยู่กับบ้านบ้าง กับเมืองบ้าง 

แปลว่าคนหนึ่ง ๆ มีหน้าที่หลายอย่าง 

เมือ่รูจั้กหน้าทีข่องตนดอียู ่และปฏบิตัิ

ให้เหมาะแก่หน้าที่ ก็จะรักษาไว้ได้ 

ทัง้บ้าน ทัง้เมอืง ทัง้ศาสนา ทัง้ตนเอง 

ทัง้ผูอ้ืน่ สามารถรกัษาปกตภิาพซ่ึงเป็น

ศีลตามวัตถุประสงค์ และรักษาปกติ

สุขซึ่งเป็นอานิสงส์ของศีลโดยสรุป 

 และศีลนี้แหละเป็นมนุษยธรรม  

เพราะท�าให้ผู้ที่มีศีลได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์

โดยธรรม คิดดวู่าคนไม่มีหริโิอตตปัปะ 

ไม่รู้จักผิดชอบ ประพฤติตนต�่าทราม 

จะควรเรียกว่ามนุษย์ได้อย่างไร

 การท�าตนให้อยู่ในระเบยีบอาจอึดอัด

ล�าบากในข้ันแรก เมื่อท�าจนเป็นปกติ

แล้วจักมีความสุข ท�าตนให้อยู่ในศีล 

ก็เหมือนกันอาจอึดอัดทีแรก เมื่อเป็น

ปกตแิล้วจกัมีสขุ ความเป็นปกตนิีแ้หละ

เป็นตัวศีล ท�าจนเป็นปกตินิสัยได้ก็ 

ยิง่ดี เป็นศีลนสิยัไปทีเดยีว พระพทุธเจ้า

ทรงสอนให้แผ่เมตตา ความปรารถนา

สขุให้กว้างออกไป คนมใีจเมตตาจักไม่

อดึอดัเพราะศีลเลย เพราะใจย่อมวรัิติ

งดเว้นด้วยอ�านาจเมตตาเป็นปกตภิาพ 

เป็นปกติสุข (ท.ห. ๑๐๔, ๑๓๕-๑๔๐) ดู 

สาราณยีธรรมสตูร, ทศพธิราชธรรม, 

บุญ, วินัย, อุปาทาน ๔ ด้วย

ศีล ๕ ดู เบญจศีล 

ศลีและวัตรนอกพระพุทธศาสนา ด ูอุปาทาน ๔

ศลีและวตัรในพระพทุธศาสนา ด ูอปุาทาน ๔

ศีลวัตร ดู อุปาทาน ๔

ศีลสามัญญตา ดู ปาพจน์ ๒

ศึกษา ค�าว่า ศึกษา ตามปทานุกรมให้ 
ความหมายไว้ว่า การเล่าเรียนฝึกฝน

อบรม ในต�าราศัพท์อีกฉบับหนึ่งให้

ความหมายไว้ว่า การถือเอาวิชา ทาง

บ้านเมืองได้วางแผนการศึกษาของชาติ

ไว้เป็น ๔ ส่วน คอื จรยิศกึษา พลศกึษา 

พุทธิศึกษา และ หัตถศึกษา ตาม 

ที่โรงเรียนทั่วไปได้สอนอยู่แล้ว เมื่อ

พิจารณากล่าวอย่างสรุป การศึกษา 

ก็เพื่อ

 ๑. ให้มีความรู้ความหมายในการ

ประกอบการงาน และในการสงัคมเป็น 

ต้นได้เป็นอย่างดี

 ๒. เพ่ือให้มคีวามเป็นคนโดยสมบรูณ์

 ความประสงค์ของการศกึษาข้อแรก

มีความชัดอยู่แล้ว ส่วนข้อ ๒ หมาย 

ความว่า คนทีถื่อก�าเนดิเป็นคนนัน้ ยงั

ไม่จดัว่าเป็นคนโดยสมบรูณ์เพราะเหตุ

เพียงที่เกิดมามีรูปร่างเป็นคน ต่อเมื่อ

มกีารปฏบิตัปิระกอบด้วยความรูสึ้กผดิ

ชอบชัว่ดสีมกบัความเป็นคน จงึจะเรยีก
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ว่าเป็นคนโดยธรรม เมือ่มธีรรมของคน

บรบิรูณ์จงึจะชือ่ว่าเป็นคนโดยสมบูรณ์ 

แม้ค�าใน หิโตปเทส ก็กล่าวว่า การ

กิน การนอน ความกลัว และการ

สบืพนัธุข์องคนและสตัว์ดรัิจฉานเสมอ

กัน แต่ธรรมของคนและสัตว์ดิรัจฉาน

เหล่าน้ันแปลกกว่ากัน เว้นจากธรรม

เสีย คนก็เสมอกับสัตว์ดิรัจฉาน

 การศกึษาท่ีมคีวามรูค้วามสามารถแต่

ขาดธรรม ยังเป็นเหตุใช้ความรู้ความ

สามารถนั้นไปในทางที่ผิด ดังเช่นเป็น

โจรจ�าพวกต่าง ๆ ดังเรื่องต่อไปนี้ 

 ในสมัยพุทธกาล บุตรของนาง 

พราหมณมัีนตาน ีภรยิาของพราหมณ์

ปุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล กรุง

สาวตัถี ได้เกิดในราตรวีนัหน่ึง เม่ือเกิด

นั้นอาวุธต่าง ๆ  ได้สว่างโพลงขึ้นทั่ว

พระนคร ตลอดถงึพระแสงหอกพระแสง

ดาบของพระราชา พราหมณ์ปุโรหิต

ออกดูดาวนักษัตร เห็นว่าบุตรของตน

เกดิในโจรฤกษ์ จงึเข้าไปเฝ้าพระราชา

กราบทลูถามความผาสกุในการบรรทม 

พระราชาตรสัว่าจะบรรทมเป็นสขุจาก

ทีไ่หน มงคลอาวธุสว่างโพลงขึน้ ชะรอย

จะมีอนัตรายแก่พระราชสมบตัหิรือแก่

ชวีติ พราหมณ์ปโุรหติกราบทลูว่าบุตร

ของตนเกิด อาวุธเหล่าน้ันสว่างโพลง

ข้ึนด้วยอานภุาพของเดก็นัน้ เด็กน้ันจะ

เป็นโจรต่อไป แต่ว่าจักเป็นโจรผู้เดียว 

มใิช่เป็นโจรราชสมบติั ตนจะให้ฆ่าเสยี 

พระราชาตรัสว่า เมือ่เป็นโจรผูเ้ดยีวจกั

ท�าอะไรได้ จงเลี้ยงไว้เถิด 

 ฝ่ายพราหมณ์ปุโรหิตพร้อมกบัพวก

ญาติขนานนามเด็กนั้นว่า อหิงสกะ 

แปลว่า ผู้ไม่เบียดเบียน ด้วยถือเป็น

นมิติว่าอาวธุท้ังหลายสว่างขึน้ แต่กไ็ม่

เบียดเบยีนใคร เมือ่อหิงสกะเตบิโตขึน้

ถึงวัยเรียนกส่็งไปเรยีนในกรงุตกักศลิา 

อหิงสกะตัง้ใจเรยีนศิลปวิทยา และตัง้ใจ

ปฏิบัติอาจารย์เป็นอย่างดีจนเป็นท่ีรัก 

เป็นศิษย์ก้นกุฏิของอาจารย์ 

 ฝ่ายศิษย์อ่ืนซึ่งพากันต�่าต้อย ถอย

เป็นศษิย์ภายนอกกพ็ากนัรษิยา คดิจะ

ท�าลายอหิงสกะ จึงปรึกษากันเห็นว่า 

จะไปยุแหย่อาจารย์ว่า อหงิสกะโง่เขลา

หรอืประพฤตไิม่ดหีรอืว่ามชีาตติ�า่ต้อย

หาได้ไม่ เพราะอหิงสกะมปัีญญามคีวาม

ประพฤติมีชาติดีพร้อม มีอยู่ทางเดียว

คอืหาวธิยีแุหย่ให้อาจารย์กนิแหนงระแวง

ใจอหิงสกะ จงึแบ่งกนัออกเป็น ๓ พวก

เข้าไปหาอาจารย์ ทีละพวก ยุแหย่ว่า

อหิงสกะคิดร้ายอาจารย์ ทีแรกอาจารย์

ไม่เชื่อ ขับไล่พวกศิษย์ที่มายุแหย่ออก

ไป พูดส�าทบัว่า อย่ามายใุห้เราแตกกบั

บุตรของเราเลย ครั้นถึงพวกที่ ๒, ๓ 

อาจารย์ก็ชักแคลงใจ จนถึงเชื่อว่า 

เป็นความจรงิ จงึคดิจะฆ่าอหงิสกะเสยี 

แต่ครัน้จะฆ่าโดยเปิดเผยกเ็กรงจะเกดิ

โทษ เกดิเสือ่มเสยีชือ่เสยีงและลาภผล

ต่อไป จงึคิดหาวิธฆ่ีาให้แนบเนยีน ครัน้
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คิดได้แล้วจึงเรียกอหิงสกะมากล่าวว่า 

การเรียนศิลปะใกล้จะส�าเร็จแล้ว แต่

จักเข้าเขตส�าเร็จได้ก็ต่อเมื่อไปฆ่าคน

ให้ครบพัน คืออาจารย์คิดเห็นทาง 

ว่า เมื่ออหิงสกะไปฆ่าคนเป็นอันมาก 

จักมีคนหนึ่งต่อสู้ฆ่าอหิงสกะเสีย 

 ฝ่ายอหิงสกะทีแรกตอบปฏิเสธ 

อาจารย์ แต่ครั้นอาจารย์อ้างว่าจะไม่

ได้รบัผลของศิลปะ ด้วยความรกัจะได้

ศลิปะจึงถอือาวธุไปดกัฆ่ามนษุย์อยูใ่น

ดง คร้ันฆ่าได้หลายคนเข้ากจ็�าไม่ได้ว่า

กีค่น เพราะโดยปกตอิหงิสกะเป็นคนมี

ปัญญา ไม่ตัง้จติไว้ต่อเรือ่งปาณาติบาต 

ฉะนัน้ ต่อมาจึงตดันิว้ไว้นิว้หนึง่ ๆ เกบ็

ไว้ ครั้นนิ้วเหล่านั้นหายไปเสียอีก จึง

น�ามาเสียบเป็นพวงนิ้วแขวนไว้กับตน 

จึงเกิดเรียกชื่อขึ้นว่า องคุลิมาล แปล

ว่า ผู้มีพวงมาลานิ้วมือ หรือมีนิ้วเป็น

พวงมาลา ช่ือเสียงขององคุลิมาลโจร

ได้กระฉ่อนเป็นท่ีกลัวเกรงของคน 

ทัว่ไป จนไม่มีใครกล้าเข้าป่า องคุลิมาล

โจรจึงเข้าไปจับคนฆ่าในบ้านในต�าบล

ภายนอกกรุงสาวัตถี ประชาชนต้อง

อพยพเข้าไปในกรุงสาวตัถ ีประชมุกนั

ทีท้่องพระลานหลวง กราบทูลร้องทกุข์ 

 ฝ่ายพราหมณ์ปุโรหิตทราบข่าวจึง

กลับไปบอกนางมันตานีผู้เป็นภรรยา 

ว่า โจรองคุลิมาลเกิดขึ้นไม่ใช่คนอ่ืน 

คงเป็นอหิงสกุมาร บัดนี้พระราชา 

จักปราบปราม จะควรท�าอย่างไร  

นางมันตานีบอกว่าตนจะออกไปน�า 

บตุรกลับ พราหมณ์ปุโรหิตกก็ล่าวห้าม

มใิห้ออกไป อ้างว่าไม่ควรท�าวสิาสะคอื

ความไว้วางใจในชน ๔ จ�าพวก คือ 

ไม่ควรไว้วางใจในโจรว่าเป็นสหายเก่า 

ในเพื่อนว่าเป็นคนชิดชอบมาเก่า ใน

พระราชาว่าทรงนับถือ และในสตรีว่า

อยู ่ในอ�านาจ แต่ใจของมารดาเป็น 

ของอ่อนด้วยความรักในบุตร จึงออก

ไปจากบ้านเพื่อจะน�าบุตรของตนกลับ 

 เช้าวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดู 

โลก ทรงทราบว่าถ้าไม่เสด็จไปโปรด 

องคุลมิาลกจ็ะท�ามาตุฆาต ถ้าเป็นเช่น

นี้ก็จะเป็นผู้ท่ีโปรดไม่ขึ้น ครั้นเสด็จ

เข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี ทรง 

ท�าภัตกิจแล้วจึงเสด็จไปยังที่อยู ่ของ 

องคุลิมาลโจร แม้มีพวกคนเลี้ยงโค 

พวกชาวนาเป็นต้น ห้ามมใิห้เสดจ็กค็ง

เสด็จต่อไปโดยดุษณี 

 ฝ่ายองคุลิมาลโจรได้เหน็พระพทุธเจ้า

เสดจ็มาแต่ไกลกม็คีวามแปลกใจว่าไฉน

สมณะนี้มาได้เพียงผู้เดียว คนอื่น ๆ 

ต้องมากันเป็นพวก ๆ ถึงเช่นนั้นก็ยัง

แพ้เรา ชะรอยว่าจะมาวางข่ม จะต้อง

ปลงชีวิตเสีย จึงวิ่งตามพระพุทธเจ้า

อย่างเต็มก�าลังแต่ก็ไม่อาจจะทัน จึง

ร้องให้พระพุทธเจ้าหยุด พระพุทธเจ้า

ตรัสตอบว่า เราหยุดแล้วองคุลิมาล 

ฝ่ายท่านจงหยุด องคุลิมาลคิดว่า  

สมณะเหล่านีเ้ป็นผูพ้ดูจรงิ แต่พระองค์
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นี้เดินอยู่พูดว่าหยุด ควรจะต้องถามดู 

จึงร้องถามว่าพดูอย่างไร พระพทุธเจ้า

ตรัสว่า เราวางอาชญาในสัตว์ท้ังปวง 

จงึชือ่ว่าหยดุแล้ว ส่วนท่านยังเท่ียวฆ่า

ฟันประหัตประหาร จงึชือ่ว่ายงัไม่หยุด 

พอองคุลิมาลได้ยินพระพุทธเจ้าด�ารัส

เป็นค�าสะกิดใจก็กลับได้สติขึ้นทันที  

จึงกราบพระบาทของพระพุทธเจ้าทูล

ขอบวช พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาต 

ให้อุปสมบทด้วยตรัสว่า จงเป็นภิกษ ุ

มาเถิด องคุลิมาลโจรจึงกลับเป็นภิกษุ

พุทธสาวก ตามเสด็จพระพุทธเจ้า 

กลับสู่พระเชตวนาราม เม่ือท่านเป็น 

พระภิกษุแล้วก็ได้รับพระราชทาน

อภัยโทษ ต่อมาได้บ�าเพ็ญเพียรจนได้

เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่ง 

 ท่านเป็นตวัอย่างของบุคคลประเภท

มืดมา สว่างไป ซ่ึงเป็นผู้ท่ีเคยผิดไป

แล้วกลบัตวัได้ และเรือ่งนีเ้ป็นตวัอย่าง

แสดงว่า เชือ่ครูผดิทีส่ัง่ให้หนัไปต่าง ๆ 

ก็ท�าให้หันไปผิดจนกว่าจะได้พบครูที่

ถกู และแสดงว่าการศกึษาให้มคีวามรู้

ความสามารถอย่างเดยีวอาจกลายเป็น

โจรไปกไ็ด้ และสามารถท�าความชัว่ร้าย

เสียหายได้มากกว่าคนท่ีไม่มีความรู้

ความสามารถ ต่อเมื่อได้ศึกษาให้เป็น

คนโดยสมบรูณ์อกีส่วนหน่ึง การศกึษา

ของตนจึงจะสมบรูณ์ ดงัเช่นองคลุมิาล

โจร เมื่อพบพระพุทธเจ้าจึงได้พบทาง

ที่ถูกต้องของชีวิต

 การศกึษาเพือ่ให้เป็นคนโดยสมบรูณ์ 

ต้องศึกษาธรรมตามหลักสิกขา ๓  

ของพระพุทธเจ้า คือ

 ๑. สีลสิกขา ศึกษาศีล

 ๒. จิตตสิกขา ศึกษาจิต

 ๓. ปัญญาสิกขา ศึกษาปัญญา 

 พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม 

สัง่สอนให้คนปฏบิตัชิอบ กม็หีวัข้อเป็น

ที่รวมความ หัวข้อใหญ่คือสิกขา ๓  

อนัเรยีกว่า ไตรสกิขา ได้แก่ สลีสกิขา 

จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา หรือ ศึกษาศีล 

ศึกษาจิต ศึกษาปัญญา ซึ่งนับว่าเป็น 

ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา 

ในพระพุทธศาสนาโดยล�าดับ ธรรมที่

พระพทุธเจ้าสอนให้ปฏบิตัทิกุประการ

รวมลงในหลักไตรสิกขานี้ สีลสิกขา 

เกี่ยวกับความประพฤติทั้งปวง จิตต-

สกิขา เกีย่วกบัภาวะทางจติใจทกุอย่าง 

ปัญญาสกิขา เก่ียวกบัความรูค้วามเหน็

ทุกประการ 

 คนเราทุก ๆ คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ต้องมีความประพฤติของตน ต้องมี 

จิตใจของตน ต้องมีความรู้ความเห็น

ของตน จงึมีหน้าทีห่รือมีความสมควร

จะพึงศึกษาในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งเป็นการ

ศกึษาเรือ่งของตนแท้ ๆ และต้องศกึษา

อยู่เรือ่ยไปจงึจะมีความเฉลียวฉลาดต่อ

ตนเองอยู่เสมอ ๆ ไม่เช่นนั้นก็จะโง่

เขลาต่อตนเอง ฉะนั้น ไตรสิกขาของ

ศึกษา
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พระพุทธเจ้าจึงจ�าเป็นแก่ชีวิต เหมือน

อย่างลมหายใจทีจ่�าเป็นแก่ชวีติร่างกาย 

หยุดหายใจเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้น หยุด

ศกึษาเมือ่ใดกต็ายจากความดแีละความ

รูเ้มือ่นัน้ คนตายย่อมไม่มคีวามรู้สกึตวั 

คนที่ไม่รู ้จักตนเองจึงเหมือนคนตาย

โดยแท้

 หลักความคิดของฝ่ายตะวันตกใน

เรือ่งของคนและโลกเป็นต้น ดงัทีเ่รยีก

ว่า จริยธรรม (Ethics) จิตวิทยา  

(Psychology) ปรชัญาหรอือภปิรชัญา 

(Philosophy หรือ Metaphysics)  

ก็มีหลักเค้าเดียวกันกับสิกขา ๓ คือ 

จรยิธรรม เค้าเดยีวกบัสลีสกิขา จติวทิยา 

เค้าเดียวกับจิตตสิกขา ปรัชญา หรือ 

อภิปรัชญา เค้าเดียวกับปัญญาสิกขา 

แต่ก็เป็นเพียงมีเค้า ๆ เท่านั้น เพราะ

ผูท้ีแ่สดงหลกัเหล่านัน้กก็�าลงัศึกษาอยู่ 

บางทแีสดงเรือ่งท่ียังศึกษาไม่ถงึจงึแสดง

ไปอย่างเดาหรอืเกนิความจรงิ เหมือน

อย่างก�าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมหนึ่งแต่ 

ไปแต่งต�าราชั้นมัธยมปลายหรือช้ัน

อุดมศึกษา 

 ส่วนพระพุทธเจ้าได้ทรงส�าเร็จการ

ศึกษาหรือศึกษาจบ ดังที่เรียกว่าได้

ตรัสรู้เองชอบแล้ว จึงทรงสั่งสอนวาง

หลกัสกิขาท้ัง ๓ เพือ่ให้ชาวโลกศึกษา

ปฏิบัติ ไตรสิกขาของพระองค์จึงเป็น

หลักทีบ่ริสทุธิบ์รบิรูณ์ และรวบรดัเข้าใจ

ง่าย มีเหตุผล ปฏิบัติให้ส�าเร็จผลได้

จริง

 หลกัในการศกึษาในปัจจบุนัอกีอย่าง

หนึ่งในบางส�านักจ�าแนกไว้ ๗ ข้อ  

(เรียกว่า ๗ ฮ. หรือ H) คือ

 ๑. แฮบบทิ (Habit) ฝึกสอนอบรม

ให้มีนิสัยดีงาม

 ๒. (ฮ) ออนเนอร์ (Honour) ฝึก 

สอนอบรมให้รูจ้กัรักเกยีรตยิศชือ่เสยีง

ของตนเอง ของหมูค่ณะ ประเทศชาติ

 ๓. ฮาร์ท (Heart) ฝึกสอนอบรม

ให้มีน�้าใจและอัธยาศัยอันดีงาม เข้า

สังคมเป็น

 ๔. เฮด (Head) ฝึกสอนอบรมให้

รู้จักใช้หัว คือรู้จักคิดและใช้สมอง

 ๕. แฮนด์ (Hand) ฝึกสอนอบรม

ให้รู้จักใช้มือท�างานให้เป็นประโยชน์

มากที่สุด

 ๖. ฮาร์ดเวอร์ค (Hard Work) ฝึก 

สอน อบรมให้มีความอดทน ท�างาน

หนักเป็นเพื่อให้นิสัยที่อ่อนแอหายไป

 ๗. เฮลธ์ (Health) ฝึกสอนอบรม

ให้เป็นคนดี มีพลานามัยสมบูรณ์ 

 หลกัเหล่านีก้แ็สดงปลกีย่อยออกไป

จากหลักทีก่ล่าวมาแล้ว (ท.ห. ๑๙๓-๑๙๔)

ศึกษาพระธรรม ดู พระธรรม

เศษกรรม ดู เปรต
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สะกดจิต ดู จิตศึกษา

สกลกาย ดู วิชชา ๓

สงฆ์ ดู พระสงฆ์ 

สงสาร ดู กัป, วัฏฏะ 

สชาติปัญญา ดู ปัญญาบารมี, โพธิสัตว์,  

  สัมมาทิฏฐิ

สดับปกรณ์ ด ูทกัษณิานปุทาน, อภธิรรมปิฎก

สดุดี ดู ธรรมเนียมท�าวัตร

สตาธิปไตย ดู สังฆสามัคคี, อธิปไตย ๓

สติ คือ ความระลึกได้ หมายถึงความระลึก

สุดแต่คนที่จะมีความจ�าจะใช้ บางที

เรื่องท่ีนึกว่าจะจ�าได้ถึงเวลาท่ีจะใช้ลืม

ไปเสยีแล้ว เช่น ท่องบ่นทบทวนวชิาที่

เรียนมาจ�าได้แล้วก่อนไปสอบเพียงวัน

สองวัน ถึงเวลาสอบต้องการท่ีจะใช้วิชา

ทีท่่องจ�าไว้แต่บางทลีมืไปเสยีแล้ว เพราะ

ความจ�าทีเ่ป็นเครือ่งบนัทกึนัน้เป็นของ

เส่ือมได้ ดงัมคี�าโครงภาษิตโลกนิติกิล่าว

ว่า เจ็ดวันเว้นดีดซ้อม ดนตรี อักขระ

ห้าวันหนี เนิ่นช้า ทั้งความจ�าที่เป็น

เครื่องบันทึกตามธรรมชาติของคนยัง

บนัทกึไม่เลอืก ส่ิงทีก่ระทบใจมากก็ยิง่

บนัทกึตดิทีจ่ะท�าให้ลมือย่างไรกไ็ม่อาจ

ลืมเลือนไปง่าย ๆ จนถึงมีคนพูดว่า  

จ�าง่ายแต่ลืมยาก ส่วนที่ต้องการให้จ�า

มักจะลืมง่าย ทั้งนี้เพราะความจ�าเป็น

เร่ืองเกีย่วแก่สมองส่วนทีม่หีน้าทีบ่นัทกึ

ตามหลักวิชาปัจจุบัน

 ส่วนสตเิรือ่งของจติใจ ทีล่กึซึง้ยิง่กว่า

เพียงหน้าที่ของสมองซ่ึงเป็นกายส่วน

หนึง่ มีคุณสมบตัคิอืระลึกได้ อนัหมาย

ถงึระลึกถงึกจิการทีท่�า ค�าทีพ่ดูแม้นาน

ได้ดงัทีก่ล่าวแล้ว มปีระโยชน์เป็นก�าลงั

ใจในกิจที่พึงท�าทั้งปวงในท่ีทั้งปวง จะ

ระลกึได้จากความจ�าหรอืจากจติใจโดย 

ตรงก็ตาม และมีคุณสมบัติเป็นความ

รูเ้ห็นรอบคอบในส่ิงต่าง ๆ มีประโยชน์

ถงึการทีท่�าค�าท่ีพูดแล้วแม้นานได้ เช่น

นึกถึงเมื่อเดือนที่แล้วว่าได้ท�าอะไรพูด

อะไร ก็ระลกึได้ ถ้ามสีตดิอีาจระลกึได้

ย้อนหลังนาน ๆ และระลึกได้ในราย

ละเอียกมาก ผู้ที่มีสติดีจึงมีความจ�าดี

ด้วย ล�าพังความจ�าเป็นเพียงเครื่อง

บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทุก ๆ คน

มีอยู ่ หรือเหมือนอย่างสมุดบันทึก  

ใครมีความจ�าดีก็เหมือนอย่างมีเครื่อง

บันทึกดีหรือจดบันทึกเอาไว้ดี การ

บนัทกึไว้น้ีมีการลบเลอืนไปได้ และข้อ

ส�าคัญเครื่องบันทึกไม่รู ้จักใช้ตนเอง 

สดุแต่คนทีเ่ป็นเจ้าของเครือ่งบันทกึหรอื

สมดุบนัทกึจะน�าไปใช้ บางทเีปิดบนัทกึ

ออกจะด ูตวัหนงัสอืทีเ่ขยีนไว้เลือนหาย

ไป ถงึอ่านไม่ออกกมี็ ความจ�ากฉ็นันัน้ 

เป็นความจ�าไว้ ไม่รู้จักที่จะใช้ตัวเอง
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ท�าให้เป็นผู้มองอะไรรอบคอบ ถี่ถ้วน 

ดังที่เรียกว่ามีความสังเกตดีและมีคุณ 

สมบัติเป็นเครื่องห้ามใจ มีประโยชน์

ท�าให้เกดิความหยดุย้ังชัง่ใจ ไม่หนุหนั

พลันแล่น และมีคุณสมบัติเป็นเครื่อง

ตื่นอยู่เหมือนอย่างตื่นจากหลับ ก็มี

ประโยชน์ท�าให้มจีติแจ่มใส สว่างปลอด

โปร่งพร้อมที่จะรับความรู้ยิ่งขึ้นไปได้ 

เช่นเดียวกับคนท่ีตื่นจากหลับ หาย 

จากความงวัเงยี มจิีตใจแจ่มใสหายง่วง 

ก็พร้อมที่จะรับรู้ในเรื่องต่าง ๆ สติจึง

เป็นธรรมส�าคัญที่จ�าปรารถนาให้มีในที่

ทั้งปวง มีอุปการะในที่ทั้งปวง

 อนึ่ง มีธรรมที่เป็นคู่กัน คือ สัมป-

ชญัญะ ความรูต้วั คอื มีความรูค้มุตวั

เองอยูใ่นอริยิาบททัง้ปวง เมือ่เดิน ยนื 

นั่ง นอน ก็มีความรู้ตัวอยู่ว่า เรายืน 

เดนิ นัง่ นอน เม่ือเคล่ือนไหวร่างกาย 

อย่างไร ท�าอะไร ก็มีความรู้ตัวอยู่ทุก

อย่างทุกระยะ ความรู้ตัวดังนี้เป็นข้อ

ส�าคญั ท�าให้ไม่เป็นคนใจลอยท้ิงตวัเอง

ไป อนัทีจ่รงิต้องมคีูก่นัไปกบัสต ิเพราะ

สตจิะเป็นสติสมบูรณ์ กต่็อเม่ือมคีวาม

รู้ตัวประกอบอยูด้่วย ถ้าไม่มีสมัปชญัญะ 

มีแต่ระลึกได้ ก็หาเป็นสติไม่ เช่นใน

ขณะทีเ่ดนิอยูใ่นถนนมใีจลอยไประลกึ

ได้ถึงเรื่องอะไรต่ออะไร ลืมตัวไปว่า

ก�าลังเดินอยู่บนถนน ก็มีหวังจะถูกรถ

ชนแน่ ฉะน้ัน จึงควรท่ีจะระลึกได้ว่า

จะเดนิไปทางไหนอย่างไร และมคีวาม

รู้ตัวอยู่ด้วยว่าเราก�าลังเดินอยู่ในถนน 

ดังนี้แหละ จึงจะเป็นสติสัมปชัญญะ 

ความระลึกได้และความรู้ตัวที่ถูกต้อง 

เพราะน�ามาใช้ถกูกจิถูกเวลาทีต้่องการ 

ต่อไปเมื่อพูดว่าสติค�าเดียวก็พึงเข้าใจ

ว่าหมายถึงสัมปชัญญะคู่อยู่ด้วยเสมอ

 ในโลกนี้ ผู้น�าที่แท้จริงคือจิตนี้เอง 

คือน�าตนเองของทุก ๆ คนไปในทาง

ตามท่ีจติใจปรารถนาต้องการ ดงัจะพึง

เห็นได้ว่าทุกคนจะท�าอย่างไร จะไปข้าง

ไหน ย่อมมีจิตใจเกิดเจตนาที่จะท�า 

จะไปขึน้ก่อน น�าให้เกดิการท�าหรอืการ

ไปขึ้น คนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้น�าของ 

หมูช่นย่อมน�าคนเป็นอนัมากให้ท�าตาม

หรือไปตามอีกด้วย ฉะนั้น ถ้าจิตใจ 

ไม่ดี ไม่ฉลาด ก็จะน�าให้ท�าไม่ดีหรือ

ท�าอย่างไม่ฉลาด ถ้าเป็นผู้น�าของหมู่

ชนกจ็ะท�าคนเป็นอนัมากซึง่เป็นผูต้าม

ให้วิบัติเสื่อมเสีย แต่ถ้าจิตใจดีมีความ

ฉลาด กจ็ะน�าให้ท�าดีหรอืท�าอย่างฉลาด 

ถ้าเป็นผู้น�าของหมู่ชน ก็จะท�าคนเป็น

อันมากซึ่งเป็นผู ้ตามให้เจริญสวัสดี  

เมือ่จติใจเป็นผูน้�าของคนดงันีค้วามฝึก

จิตจึงเป็นการดี

 ความฝึกจติ หมายถงึฝึกให้ดใีห้ฉลาด

ด้วยการศึกษาการเล่าเรยีนวิชาความรู้

ต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาท�า 

ให้มคีวามรู้ในวชิาทีเ่รียน แต่บางคนใช้

สติ
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ความรู้ท่ีเรียนรู้มาท�าการท่ีไม่ดีมีโทษ 

บางคนกใ็ช้ความรูช่้วยตวัเองไม่ได้ เพราะ

ยงัขาดการศกึษาอกีขัน้หนึง่ คอืศกึษา

ทางจิตใจที่จะท�าให้มีจิตใจดีและฉลาด 

 การศึกษาที่จะท�าให้จิตใจดี คือท�า

สติรกัษาใจ รู้จกัยกใจ รูจ้กัข่มใจ รูจ้กั

ปลอบใจ รูจ้กัวางใจ อบรมเมตตากรุณา

ให้มใีนใจ รู้จักท�าใจให้มสีมาธใินกจิทีท่�า 

การศกึษาทีจ่ะท�าให้ฉลาด คอื หม่ันพินจิ

เพื่อใหไ้ด้ความรู้ทางเจริญ ความรู้ทาง

เสื่อม และความรู้ทางที่จะหลีกทาง

เสื่อมด�าเนินไปสู่ทางเจริญ ดังที่เรียก

ว่าฉลาดสามารถที่จะใช้ความรู ้ช่วย

ตนเองได้ ถ้าเป็นผู้น�าของหมู่ชนก็จะ

ช่วยหมู่ชนให้สวัสดีได้ ค�าที่เรียกว่า

ฉลาดจึงหมายถึงความฉลาดรู้วิธีที่จะ

น�าตนและผูอ่ื้นให้รอดพ้นภยัพบัิตแิละ

น�าให้เจริญก้าวหน้า 

 การศกึษาท่ีจะท�าจติใจให้ดแีละฉลาด

น้ีส่วนใหญ่ต้องศกึษาทีต่นเอง และหมัน่

ใช้สตปัิญญาพนิจิพจิารณาฝึกอบรมจติ 

ใจ หน้าที่ผู้น�าหมู่ชนจ�าต้องศึกษาให้มี

ความรู้รอบคอบและฝึกอบรมจิตใจให้

ดีให้ฉลาด สามารถที่จะน�าตนและหมู่

ชนให้ถึงความเกษมสวสัดแีละให้เจริญ

รุ่งเรือง

 แบบฝึกหัดตั้งสติ 

 ๑. ให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เราจะท�าอย่างไร 

จะพดูอะไร เพราะมกัจะท�าหรอืพดูไป

เลย มารู้ภายหลงัเมือ่พดูหรอืท�าไปแล้ว 

ฝึกหัดท�าความรู้ให้เกิดขึ้นก่อนที่จะท�า

อะไร จะพดูอะไร ค�าว่าท�าความรู ้หมาย 

ความว่าท�าความรู้ตัวขึ้นก่อนว่าจะท�า

สิ่งนี้นะ จะพูดสิ่งนี้นะ ให้มีความรู้สึก

ตัวขึ้นคั่นกลางเสียก่อน แบบฝึกหัดนี้

อาจท�าให้ต้องชักช้า เพราะการท�าการ

พดูไม่เกดิข้ึนได้รวดเรว็ ต้องเนบิเนิน่ไป 

ในขั้นฝึกหัดก็จะเป็นเช่นนั้น เหมือน

หัดเขียนหนังสือบรรจง แต่เมื่อฝึกหัด

ช�านาญขึน้แล้ว ความรูจ้ะเกดิขึน้รวดเรว็

ก่อนทีเดียว ข้อส�าคัญมีประโยชน์ คือ

ท�าให้เกิดความคิดหรือท�าให้ได้คิดขึ้น

ก่อน จะระงบัความผลนุผลนัพลนัแล่น

ได้เป็นอย่างดี

 ๒. ให้รูใ้นอริยิาบทและความเคล่ือน 

ไหวทางร่างกายต่าง ๆ ของตนเอง คอื

ให้รู้ว่า เดี๋ยวนี้เราเดิน ยืน นั่ง หรือ

นอน ท�าความเคลื่อนไหวทางร่างกาย

อย่างนี้ ๆ เช่นเมื่อนั่ง ได้นั่งวางแขน

ขาอย่างนีเ้ป็นต้น ฝึกหดัท�าความรูด้งันี้

ท�าให้เป็นการฝึกหดัควบคมุความเคลือ่น 

ไหวของร่างกาย ท�าให้เกดิความเรยีบร้อย

ในอิริยาบททั้งปวง

 ลองหัดท�าความรู้ใน ๒ ข้อนี้ก่อน 

วิธที�าคือรวมใจเข้ามาให้รูจ้ะรูไ้ด้เอง ท�า 

ให้มีความรู้ดังนี้แหละเรียกว่า หัดตั้ง

สติ หรือท�าสติ และเมื่อมีความรู้ก่อน

ทีจ่ะท�าอะไรจะพดูอะไร มคีวามรูใ้นการ

เคลือ่นไหวแห่งร่างกาย กเ็รยีกว่ามสีติ 

สติ
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 อนัทีจ่รงิทกุ ๆ คนทีเ่ป็นปกตต่ิางก็

มีสติเป็นปรกติอยู่ แต่สติอาจจะเกิด

ไม่ทนับางเรือ่ง หรอืมีสตยิงัอ่อน ไม่มี

ก�าลังแข็งแรง เมื่อได้ฝึกหัดให้มีสติดี

ขึ้นจะช่วยห้ามใจได้ดีมาก ไม่มีเครื่อง

ห้ามอื่นจะดีเท่าสติ เพราะผู้ห้ามหรือ

เครือ่งห้ามอืน่ ๆ บางทยีิง่ห้ามเหมอืน

ยิง่ย ุส่วนสตห้ิามได้หยุดทเีดียว แต่จะ

ต้องฝึกหัดท�าให้เป็นผู้ได้สติมาก่อน 

ตามแบบฝึกหัด ๒ ข้อนั้น

 ๓. ระลกึถึงการทีท่�าทีพ่ดูแม้นาน ๆ 

ถ้ามปัีญหาว่าระลกึย้อนหลงัไปท�าไม ก็

ตอบได้ว่าเพื่อน�ามาใช้ในการที่จะท�าที่

จะพูดในปัจจุบันของตน เพราะต้องใช้

แบบอย่างที่เคยได้ท�าได้พูดมาแล้วใน

อดีตทั้งนั้น เช่น จะพูดก็ระลึกได้ถึง

ภาษาที่ใช้พูด จะต้องระลึกได้ถึงเร่ือง

ที่จะพูด และจะต้องระลึกได้ถึงข้อผิด

ข้อถูกด้วย แม้ตามท่ีเคยได้ฟังเคยเรยีน

มา กล่าวสัน้ ๆ ว่า เพือ่เป็นแบบส�าหรบั

ใช้ให้ถูกตามข้อ ๑-๒ ที่กล่าวแล้ว

 ฉะนัน้ เม่ือท�าให้มีสตใินข้อท้ัง ๓ น้ี

ร่วมกัน จะเป็นผู้มีสติคุมตัวเองอยู่ใน

ทุกอิริยาบท จะท�าจะพูดอะไรได้โดย

ถูกต้องเพราะมีความระลึกได้ถึงการที่

ท�าค�าที่พูดแล้วได้ ซึ่งน�ามาใช้กับเรื่อง

ปัจจุบันได้ทันท่วงที นอกจากนี้ ถ้า

ระลึกได้ถงึข้อผิดชอบชัว่ดบีญุบาปตาม

ทีเ่คยฟังมาแล้ว จะท�าให้เกดิความส�านกึ

ขึน้ได้ว่าท่ีจะท�าจะพูดนีผ่ดิหรอืถูก เป็น

ตัวสติที่เป็นเครื่องห้ามใจมิให้ท�าสิ่งที่

ผิดลงไปอีกด้วย

 สติ จึงมีลักษณะเป็น ความระลึก

ได้ ความรูต้วัทีเ่กดิขึน้ก่อนจะท�าจะพดู

อะไร และ ความส�านึกระลึกได้ถึงผิด

ชอบชั่วดี แบบฝึกหัดตั้งสติ ท�าสติ  

ก็เพื่อปลูกสติให้มีขึ้นในหัวข้อท้ัง ๓  

นัน้ โดยหดัระลกึย้อนหลงัในเวลาตาม

สมควรและหัดต้ังสติก�าหนดให้รู้ตัวว่า

จะท�าจะพูดอะไร หัดท�าสติยับยั้งตน 

เองไม่ท�าส่ิงท่ีไม่ควรท�า ไม่พูดเรื่องท่ี

ไม่ควรพูด ด้วยหัดระลึกให้เกิดความ

ส�านึกในผิดชอบ ท่ีเรียกว่า ปลูกสติ 

กเ็พราะสตเิป็นข้อทีอ่บรมให้มใีห้เจริญ

ขึน้ได้ ด้วยวธิฝึีกหดัระลกึ ฝึกท�าความ

รูต้วั หัดคดิระลกึส�านกึผดิถูกดงักล่าว

มานั้นแหละอยู่บ่อย ๆ 

 ความมีสติดังนี้ เรียกว่า มีสติเป็น

เครือ่งรกัษาตน คนทีม่สีตริกัษาตนอยู ่

จะเป็นคนทีค่ดิและรูก่้อนทีจ่ะท�าจะพดู

อะไรออกไป จึงเป็นคนรอบคอบ ไม่

ผลุนผลัน ในขณะที่ท�าที่พูดอะไรก็ถูก

ทีถู่กทางเรยีบร้อย ไม่ผิดเรือ่ง มีความ

ระลึกจดจ�าดี จะเว้นข้อที่ควรเว้น จะ

ท�าข้อทีค่วรท�าได้ ต่างจากคนทีข่าดสติ 

ซึ่งจะขาดความรอบคอบ ท�าพูดอะไร

ไปแล้วจึงระลึกได้ว่าไม่เหมาะไม่ดีไป
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เสยีแล้ว เข้าลกัษณะผลนุผลนั มคีวาม

ก�าหนดจ�าไม่ด ีท�าพดูอะไรจงึมกัผดิพลาด 

และมกัขาดความส�านกึทีจ่ะห้ามใจจาก

สิ่งท่ีไม่ควร ท่ีจะส่งเสริมให้ท�าพูดใน 

สิ่งที่ควร มักเป็นคนใจลอย เผลอตัว 

เผลอใจ คุมตัวเองไม่คอยได้ ฉะนั้น  

จึงควรที่จะฝึกหัดปลูกสติไว้ดีกว่า

 สตเิป็นเครือ่งรกัษาตน จะแสดงให้

เข้าใจได้ง่าย จ�าต้องยกตวัอย่าง ผู้ทีเ่คย

ดูไฟไหม้ น่าจะเคยได้เห็นคนท่ีอยู่ใน

เขตไฟไหม้ขนสิ่งของกันชุลมุนวุ่นวาย 

บางคนคดิไม่ออกว่าจะท�าอย่างไร หยิบ

จบัอะไรไม่ถกู หรอืแทนท่ีจะเก็บสิง่ของ

ที่มีค่าออกไปกลับแบกของท่ีไม่ค่อยมี

ค่าอะไร ถ้าจะถามว่าท่ีเป็นเช่นนัน้เพราะ

อะไร ก็ตอบได้ทันทีว่า เพราะขาดสติ

รักษาตน คิือไม่มีสติท่ีจะคุมตัวคุมใจ

ไว้ให้อยู ่ไม่มสีตทิีร่ะลกึให้ได้ว่าสมควร

จะท�าอย่างไร สตดิงัน้ีเป็นธรรมทีจ่�าเป็น

จะต้องมปีระจ�าตวัแก่ทุกคนในทกุเวลา 

เพราะทกุคนจะต้องพบเหตุการณ์ท่ีต้อง

ใช้สติอยู่ทุกเมื่อ แต่เหตุการณ์ปรกต ิ

ไม่ท�าให้รูสึ้กแปลกเหมือนอย่างเหตกุารณ์

พิเศษดังเช่นตัวอย่างนั้น ถึงดังนั้นก็

ต้องใช้สตโิดยปรกต ิไม่เช่นนัน้กท็�าไม่

ถกูพดูไม่ถกูดงัจะเหน็ได้ในคนทีป่�า้เป๋อ 

ที่ท�าอะไรพูดอะไรผิด ๆ พลาด ๆ ใน

สิ่งที่ไม่น่าจะท�าจะพูดให้ผิด 

 คนท่ีไม่ป�า้เป๋อดงันัน้กเ็พราะมีสตคุิม

ตัวอยู่ตามที่ปรกติชนควรมี แต่บาง

คราวท่ีหลงลืมไปก็อาจจะป�้าเป๋อเลอะ

ไปได้บ้าง นอกจากเหตุการณ์ปรกติที่

พบอยูอ่ย่างจ�าเจไม่แปลกประหลาด ยงั

จะต้องพบเหตุการณ์พิเศษที่บางทีเกิด

ขึ้นโดยฉับพลัน ท�าให้งงงันคิดไม่ออก

ว่าจะท�าอย่างไร จะแก้ไขอย่างไร บางที

เป็นเหตุการณ์ท่ีเกดิกระทบใจอย่างแรง 

ถ้าไม่มสีตริกัษาตวัรกัษาใจเพยีงพอ ก็

จะดีใจตื่นเต้นหรือเสียใจต่ืนตระหนก

ตกประหม่า มีตัวอย่างที่เคยมีมาแล้ว 

บางรายถงึกลบัเสยีไป ส่วนผูม้สีตริกัษา

ตวัรกัษาใจเพยีงพอจะระงบัใจได้ไม่ยนิดี

ยนิร้ายเกนิไปจนถงึเสยีหายและจะระลกึ

ได้ว่าควรท�าอย่างไรต่อไป

 ความระลกึได้นี ้กค็อื ระลกึถงึการ

ที่ท�าที่พูดแม้นานแล้วได้นั้นเอง อันมี

ความหมายรวมถึงความจ�าต่าง ๆ ใน

วิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนศึกษามาและ

ในความประสบพบผ่านทีเ่คยได้ประสบ

มา ในความรู้ความจ�าเหล่านี้ย่อมจะมี

ทั้งวิชาที่ได้มาจากบิดามารดาที่บ้าน 

จากครูอาจารย์ที่โรงเรียน จากศาสนา

ทีว่ดั และจากทีต่่าง ๆ ครัน้เมือ่ประสบ

เหตกุารณ์ คนทีม่สีติรกัษาตนจกัมสีติ

คุมตัวเองคือคุมใจไว้ให้สงบเป็นปรกติ

จะระลกึได้ถงึความรูค้วามจ�าต่าง ๆ ทีจ่ะ

น�ามาใช้รบัจัดการหรอืแก้ไขสถานการณ์
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ในขณะนัน้ได้ทนัท่วงท ีถ้าความรูค้วาม

จ�าที่มีอยู่ยังไม่พอ ผู้มีสติมีความรู้ตัว

แล้วจะแสวงหาความรู้มาจัดการแก้ไข

ต่อไป แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่รอไม่ได้ 

ผูม้สีตจิะย่อมรกัษาใจให้สงบเยอืกเยน็ 

จะได้ความคิดที่แยบคายอย่างดีที่สุด

เท่าที่ตนพึงจะได้จากก�าลังแห่งความรู้

และก�าลังแห่งใจของตนเท่าที่มีอยู่ใน 

อันที่จะจัดการแก้ไข 

 ลักษณะดังกล่าวน้ีคือ สติ ความ

ระลึกได้ ระลึกนึกขึ้นมาได้ถึงความรู้

ความจ�าต่าง ๆ ท่ีจะใช้จัดการแก้ไข

เหตกุารณ์ทกุอย่างทีเ่กดิขึน้เฉพาะหน้า 

ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ไม่ว่าเกิดขึ้นโดย 

ฉบัพลนัไม่ทนัคดิหรือเกดิขึน้โดยปรกติ 

สตจึิงเป็นธรรมเครือ่งรกัษาตนโดยแท้ 

ดังค�าภาษิตท่ีแปลว่า เม่ือจะรักษาพึง

มีสติรักษา

 ทบทวนเรื่องสติอีกครั้ง ควรจะ 

ทบทวนเรื่องสติที่ได้กล่าวไปแล้วและ

เพ่ิมเติมความท่ีเป็นข้อสะกิดใจตามท่ี

ควรเพิ่มเติมเข้า เพราะเรื่องสติน่าจะ

ท�าความเข้าใจกันให้ดี น่าจะสนใจท�า

สติกันให้มากขึ้น 

 ได้มคี�าอธบิายสตไิว้ตามความหมาย

ที่ใช้ทั่วไปว่า มีสติรักษาตนระลึกถึง 

การที่ท�าค�าที่พูดแม้นานได้ เนื่องด้วย

ค�าอธบิายดงันี ้ท่านจงึให้ค�าแปลสตไิว้

เป็นอันดับแรกว่า ความระลึกได้ แต่ 

กค็วรให้ค�าแปลขยายให้เตม็ความหมาย 

ท�านองค�านิยามศัพท์ว่า ความระลึกได ้

ที่เป็นเครื่องรักษาตน หรือ ความ 

ระลึกได้ ที่เป็นเครื่องปกคือประคอง 

หรือปกป้องตน เพราะความระลึกได้

อันเรียกว่าสตินี้ ไม่ใช่ว่าระลึกได้อะไร

ต่ออะไรเรื่อยไป แต่ระลึกได้ที่เป็น 

เครื่องรักษาตนไว้ได้ด้วยดีในปัจจุบัน

 สติกับสัมปชัญญะ มีธรรมที่คู่กับ 

สติที่ควรกล ่าวทบทวนไว ้ด ้วยคือ  

สัมปชัญญะ ความรู้ตัว อันหมายถึง 

ว่ามคีวามรูต้วัควบคมุตวัอยูว่่าเราก�าลงั

ท�าก�าลังพูดก�าลังคิดอะไรอยู่ในบัดนี้  

ดังเช่นเม่ือจะท�าหรือก�าลังท�าอะไร ก็

ไม่ปล่อยจิตใจให้ล่องลอยไป อย่างที่

เรยีกว่า ใจลอย แต่คมุใจให้เข้ามารู้ตวั

เองอยู่ทกุอริยิาบท เม่ือมีความรูต้วัอยู่

ดังนี้และมีสติระลึกได้ว่าบัดนี้เราก�าลัง

จะพูดอย่างไร เป็นเหตุให้ท�าให้พูดได้

ถกูต้องเหมาะสม จงึเรยีกว่า สต ิเป็น

เครื่องรักษาตน ซึ่งต้องมีธรรมคู่คือ

สมัปชญัญะ ประกอบอยูด้่วยเสมอ แม้

ไม่พูดถึงก็พึงทราบว่าต้องมีอยู่ด้วย

 สตกัิบสญัญา ว่าจ�าเพาะลกัษณะของ

สติในข้อท่ีว่า ความระลึกได้ ซึ่งมีค�า

ขยายออกไปว่า ระลึกถึงการที่ท�าค�า 

ท่ีพูดแม้นานได้ แสดงว่าจะต้องมี  

สัญญาความจ�าได้หมายรู ้ เรียกส้ัน 

ว่า ความจ�า ให้ก�าหนดความหมาย 

สติ



ส

1391

ของสัญญาในที่นี้ว่าคือความจ�า ไม่ใช่

ความตกลงกันหรือข้อตกลงกัน 

 พึงทราบความต่างกันของสติและ

สัญญาในขั้นนี้ก่อนว่า สติเป็นความ

ระลึกทางจิตใจท่ีอาจอาศัยสัญญา  

ความจ�า อาจผดุขึน้ได้จากจติใจเองโดย

ไม่ต้องอาศัยสัญญา ความจ�า ส่วน

สัญญา เป็นความจ�าได้หมายรู ้ทาง

อายตนะทางประสาทหรือทางสมอง

เหมือนอย่างเครื่องบันทึก แต่ท้ัง ๒  

นีก้ต้็องอาศยักัน คอืเมือ่หดัใช้สตริะลกึ

อยูบ่่อย ๆ กท็�าให้สญัญาความจ�าดขีึน้

หรือมสีญัญาจ�าได้อยู ่ใช้สตริะลกึถงึก็

ย่อมระลกึได้สะดวกเพราะจ�าไว้ได้แล้ว 

 ความต่างกันอีกอย่างหนึ่งคือ สติ

เป็นเคร่ืองห้ามหรือยับย้ังใจได้ ส่วน

สัญญามีหน้าที่เป็นเครื่องบันทึกหรือ

เป็นสมุดบันทึกไว้เท่านั้น เมื่อเจ้าของ

ต้องการจะรูว่้าอะไรกเ็ปิดเครือ่งบนัทกึ

ฟัง หรือเปิดสมุดบันทึกออกอ่าน แต่

เป็นบันทึกอยู่ในสมอง ความจ�าที่เป็น

บนัทกึนีไ้ม่มหีน้าทีเ่ป็นเครือ่งห้ามหรอื

ยับย้ังใจ ซ่ึงท�าไม่ได้อยู่เอง เหมือน

อย่างสมุดบันทึก 

 ถึงจะต่างกันดังน้ี สติและสัญญา 

กจ็�าเป็นต้องอาศยักนั ควรทีจ่ะบริหาร

ให้มีขึ้นด้วยกัน และจะช่วยกันได้ ดัง

คนทีม่คีวามจ�าไม่ค่อยดี หดับรหิารจติ

ให้มสีมาธ ิหัดระลกึถึงข้อท่ีต้องการให้

จ�าอยู่บ่อย ๆ ก็จะจ�าได้ดีขึ้น

 การทีท่�าค�าทีพ่ดูแม้นาน ความระลกึ

ได้ดงันีม้ากเพยีงไร กเ็ป็นอปุการะมาก

เพยีงนัน้ ลองคดิดวู่าทกุคนได้ท�าได้พูด

อะไรกนัมาตัง้แต่เมือ่ไร การทีท่�าอะไร

พูดอะไรได้ในปัจจุบันนี้ เป็นผลที่สืบ

เนื่องมาจากอะไร เมื่อจับคิดย้อนกลับ

ไปหาค�าตอบตามปัญหานี้ ก็น่าจะพบ

ว่า ทกุคนได้รบัการหัดท�าหดัพดูตัง้แต่

พอเริม่หัดได้ ถ้าจ�าตวัเองไม่ได้กใ็ห้ดทูี่

เด็กเล็ก ๆ จะได้เห็นมารดาบิดาหรือ

คนเลีย้งหัดให้ท�า เช่น ให้คลาน ให้ยนื

ทรงตวั ให้เดนิ ให้ท�า การใช้มอืใช้เท้า

ในเรือ่งต่าง ๆ หัดให้พดูตัง้แต่ให้พดูยงั

ไม่เป็นถ้อยค�าจนเป็นถ้อยค�ายังเป็น 

ค�า ๆ จนหลายค�า เป็นประโยคสั้น ๆ 

จนพดูเป็นเรือ่งราวขึน้โดยล�าดบั การท�า

อะไรได้พดูอะไรได้ของทกุคน เริม่จาก

การหัดตั้งแต่ยังท�าไม่ได้เลย นอกจาก

นียั้งได้รบัการหัดการเรยีนการสอนเรือ่ย

มาอีก ซึ่งเริ่มตั้งแต่ที่บ้าน เมื่อโตขึ้น

พอทีจ่ะไปโรงเรยีนได้ กถู็กส่งไปเรยีน

ที่โรงเรียน ได้รับการหัดการเรียนวิชา

ต่าง ๆ ทั้งยังได้รับการหัดเรียนเรื่อง

ศาสนาที่นับถือ เรื่องศีลธรรม ในวัด

บ้าง ในบ้าน หรอืในโรงเรยีนบ้าง จาก

พระหรือจากครู จากมารดาบิดาหรือ 

ผูอ้บรมอืน่ ๆ ท�าให้มคีวามรูใ้นคดโีลก
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คดีธรรมยิ่ง ๆ ขึ้น ตามระดับอายุ  

และตามชั้นของการศึกษา กับยังมี

ประสบการณ์ของตนเอง คือ ได้พบ

ผ่านการณ์ต่าง ๆ มากขึ้นทุกวัน ทุก

เดือนปี ตามกาลเวลาทีผ่่านไป คนทีมี่

พืน้ปัญญาด ีมคีวามจ�าด ีเข้าใจอะไรได้

รวดเร็ว สามารถเรียนได้ดี ยิ่งมีความ

เพยีรดี ยิง่เรยีนได้ไกล ส่วนผูท้ีม่รีะดบั

ปัญญาปานกลาง หรอืแม้ต�า่สกัหน่อย 

ถ้ามคีวามเพยีรด ีกยั็งเป็นไปได้ แม้จะ

เป็นไปอย่างช้า ๆ อย่างเต่า กด็กีว่าไป

เร็วอย่างกระต่าย ที่วิ่งไปหน่อยหนึ่ง

แล้วก็หยุดนอนเสีย เต่าที่คลานไป 

อย่างช้า ๆ แต่ไปเสมอไม่หยุด ชนะ

กระต่ายเกยีจคร้านได้ฉนัใด คนมีปัญญา

ปานกลางหรือต�า่แต่มีเพยีรด ีย่อมชนะ

คนมีปัญญาดีที่เกียจคร้านได้ฉันนั้น

 เรือ่งการหดัการเรียนตัง้แต่เป็นเดก็

เลก็ ๆ เรือ่ยมาในท่ีต่าง ๆ จากบุคคล

ต่าง ๆ ตามที่กล่าวนี้เรียกว่าเป็นการ

ท�าการพดูทีไ่ด้ท�าได้พดูมาแล้วทัง้หมด 

การศึกษาเล่าเรียนทุกอย่างต้องเกี่ยว

กบัการท�าการพดูทัง้นัน้ ทัง้หมดนีย่้อม

มาเป็นอุปการะในเวลาปัจจุบันของทุก

คน คือในบัดนี้ ทุกคนก็ต้องมีกิจที่จะ

ต้องท�า เช่น ต้องท�าการงานต่าง ๆ 

ต้องเผชิญเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะต้อง

ท�าต้องแก้ไข เม่ือระบุถงึอาการภายนอก 

ก็ต้องท�าต้องพูด จะท�าจะถูกต้องกับ

เหตกุารณ์เรือ่งราว กต้็องมคีวามระลกึ

ได้ถงึการทีท่�าทีพ่ดูแม้นานได้ กล่าวคอื 

ต้องพูดภาษาที่่ได้หัดพูดมาแล้ว ต้อง

ท�าด้วยกิริยาอาการท่ีได้เคยหัดเคยท�า

มาแล้ว และต้องอาศัยวิชาความรู้ที่ได้

เรยีนมาแล้ว จงึต้องระลกึได้ถงึสิง่เหล่านี้

ทีม่าเป็นอปุการะทัง้หมด ถ้าลมืเสยีใน

เรือ่งใดส่วนใด กไ็ม่สามารถทีจ่ะท�าจะ

พดูในเรือ่งนัน้ส่วนนัน้ได้ ต่อเมือ่ไม่ลมื

ระลึกได้ จึงจะท�าจะพูดให้เหมาะได ้

ระลึกได้นานหรอืยาวไกล และละเอยีด

มากเพยีงใด ย่อมเป็นอปุการะให้ท�าให้

พดูได้ด ีเหมาะสมมากขึน้เพยีงนัน้ จะ

ระลกึได้จากความจ�าหรอืจากจติใจกต็าม 

นีเ้ป็นสตคิวามระลกึได้ เป็นเครือ่งรกัษา

ตนอย่างหนึ่งจะขาดเสียมิได้

 เวลาทีส่�าคัญของสต ิคอืเวลาปัจจบุนั 

หมายความว่า จ�าต้องการใช้สตหิรือมี

สตใินเวลาปัจจบุนัน้ีแหละ คอื ในกจิการ

ทกุอย่างทีจ่ะท�า ในเหตกุารณ์ทกุอย่าง

ทีจ่ะเกดิขึน้อนัจะต้องจดัต้องแก้ไข เป็น 

ต้นว่า

 ความมีสติ ในการท�าการพูดที่เป็น

ปรกตปิฏบิตั ิคือมคีวามรูร้ะลกึได้พร้อม

ทัง้ความรูค้มุตวัคมุใจอยูใ่นขณะท่ีจะท�า

จะพดูและก�าลงัท�าก�าลงัพดู เพือ่ให้ถกู

ต้องเหมาะสมพอดพีอควร คณุของสติ

มีมาก แต่บางทีก็ไม่ค่อยจะนึกรู้สึก

เหมือนอย่างค�าเก่าที่ว่า แกงจืดจึงรู ้
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คุณเกลือ ในขณะที่นึกไม่ได้ในข้อที่

ต้องการ จึงจะรู้คุณในสติฉันนั้น 

 อันที่จริงสติมีคุณท่ีรักษาตนอยู่แก่

คนทีเ่ป็นปรกตชินทกุคน อนันับว่าเป็น

ปรกตสิตหิรอืสามัญสตดิงัจะพึงเหน็ได้

จากข้อสมมตนิีว่้า ถ้าลมือะไรหมดจะท�า

จะพูดอะไรไม่ได้เลย เพราะจะนกึอะไร

ไม่ออก แม้แต่ชือ่ของตนเองหรอืแม้แต่

ตนเอง แต่กย็งัท�ายงัพดูอะไรได้ถูกต้อง

ก็เพราะยังมีสติเป็นสามัญ คือความ

ระลกึได้พร้อมทัง้ความรูต้วัระลกึได้ว่าเรา

จะท�าจะพูด เราก�าลังท�าก�าลังพูดเรื่อง

นี้ และระลึกได้ถึงภาษาหรือถ้อยค�าที่

จะพูด ระลึกได้ถึงกิริยาอาการที่จะใช้ 

ระลกึได้ถึงวชิาความรูท่ี้จะต้องน�ามาใช้ 

ระลึกได้ถงึการควรไม่ควร หรอืผดิชอบ

ชัว่ดเีหมาะสมหรอืไม่เหมาะสมอย่างไร 

ปรกติชนที่มีสติที่น่านับว่าสามัญดังนี้

น้อยหรือมาก ขาดสติเมื่อใดในข้อใด 

ก็เสียความปรกติและเกิดบกพร่องผิด

พลาดเมื่อนั้นในข้อนั้น จะเห็นได้ในผู้

ที่มีความหลงลืม ป�้าเป๋อ ท�าพูดอะไร

ผิด ๆ พลาด ๆ หย่อน ๆ เกิน ๆ ไม่

พอเหมาะพอด ีหลงตวัหรอืลมืตวั มวัเมา

ประมาท ท�าไมปรกตชินจึงไม่เป็นเช่นนี้ 

ก็เพราะมีสตินี้เองเป็นเครื่องรักษาไว้ 

การที่ท�าออกไป การที่พูดออกไปทุก

คราวของปรกตชินย่อมได้อาศัยสตช่ิวย

อยูร่อบด้าน แต่ทกุ ๆ คนย่อมมโีอกาส

ขาดสติน้อยหรือมาก บางคราวหรือ

บ่อย ๆ เพราะนกึไม่ได้หรอืเพราะมไิด้

ใช้ความระลกึด ูเพราะนกึไม่ได้นัน้ คอื 

เพราะลืมไปเสีย นึกไม่ออก ต้องแก้

ด้วยหัดนึกระลึกทบทวนอยู่บ่อย ๆ 

เหมือนอย่างวิชาที่ต้องทบทวน เพราะ

ไม่ได้นกึระลกึอยูน่ัน้ คอืเพราะประมาท

เพลิดเพลินมัวเมาหรือหลงใหลไปเสีย 

ต้องแก้ด้วยพยายามที่จะนึกเสียก่อน

คิดเสียก่อนที่จะท�าที่จะพูดอะไร มีอยู่

ไม่น้อยที่จะหยุดเพื่อใช้ความคิดเสีย 

สักหน่อยจะได้พบทางที่เกษมดีขึ้น

 เรื่องนึกให้ได้ก่อนนี้เป็นวิธีปลูกสติ

อย่างหนึ่ง ซึ่งได้กล่าวมาแล้ว แต่เป็น

เรื่องที่ไม่ควรลืมและไม่ควรปล่อยให้

ผ่านไปและเป็นเรือ่งทีท่�าไม่ยาก เพราะ

ทุก ๆ คนได้มีการประสบพบผ่าน ได้

มีความจ�าที่เป็นสัญญาตามธรรมชาติ

และตามการอบรม ได้มีพื้นสติปัญญา

ของมนุษย์ที่ได้มาพร้อมกับความเกิด

มาเป็นมนษุย์และทีไ่ด้มาจากการอบรม

น้อยหรอืมาก ฉะนัน้ เมือ่ว่าถงึในเรือ่ง

การท�าการพดูท่ีเป็นปรกตปิฏบิตัปิระจ�า

วันจึงเป็นการไม่ยากเลยที่จะใช้สติดัง

กล่าว เพียงแต่หยุดปล่อยใจให้ว่ิงเร็ว

เกินไปตามความรู้ความคิดและแสดง 

ออกมาทันที ดังที่เรียกว่ามีปัญญาแต่

ขาดสติ หรือฉลาดแต่ไม่เฉลียว ใช้

ความนกึระลกึเสียก่อน แล้วจะได้ความ

ระลึกได้ที่เรียกว่าสตินี้ขึ้นโดยง่าย
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 สติเป็นเคร่ืองห้ามความอยากได้ที่

ผดิ ความอยากได้เป็นอาการอย่างหนึง่

ของจิตใจของคนท่ัวไปซ่ึงมีตั้งแต่เป็น

เดก็ คอื เมือ่ได้เหน็อะไรทีช่อบ กเ็กดิ

ความอยากได้ ความอยากได้เมื่อเป็น

เด็กเล็กโดยปรกติเกิดขึ้นตามความ

จ�าเป็น เช่น เดก็ร้องเพราะหวิอยากจะ

ดืม่หรอืร้องเพราะหนาวต้องการผ้าห่ม 

ความต้องการดงันีเ้กดิข้ึนต้ังแต่ยงัไม่รู้

จักว่าต้องการอะไร เช่น เดก็ร้องเพราะ

หนาวตามตัวอย่างนี้ เด็กยังไม่รู้จักว่า

ต้องแก้ไขความหนาวด้วยอะไร ร้อง

เพราะหนาว ไม่ใช่ร้องเพราะความต้อง 

การ แต่ถ้ามผ้ีาห่มกจ็ะแก้ไขความหนาว

ได้ ผูใ้หญ่รูจ้งึใช้ผ้าห่มให้เดก็ เม่ือเดก็

ได้เคยห่มผ้าเข้าสกัครัง้สองครัง้กจ็�าได้ 

ต่อเมือ่หนาวเข้าอีก กเ็กดิรู้จกัอยากได้

ห่มผ้าขึน้ด้วยตนเอง เพือ่แก้หนาว เลกิ

หนาวแล้ว กเ็ลกิต้องการห่มผ้า ความ

ต้องการท่ีเกิดเม่ือเป็นเด็กเล็กมักจะ

เป็นไปตามความจ�าเป็น เช่นตัวอย่าง

ทีก่ล่าวแล้ว เมือ่โตขึน้จงึเริม่เกดิความ

อยากต่าง ๆ ทีเ่กนิความต้องการทีจ่ะใช้

ให้หมดไปคราวเดยีว ท�าให้เกดิมจัฉรยิะ 

ความหวงแหนขึน้อีก เป็นเหตใุห้มกีาร

สะสมสิง่ทีเ่หลอืใช้ในคราวหนึง่หรอืเกบ็

ไว้ใช้ในโอกาสต่อไป หรือหวงแหนไว้

เฉย ๆ โดยมไิด้จดัใช้ให้เป็นสขุก็มมีาก 

บางครัง้เกดิความมุง่จะได้อย่างรนุแรง 

จึงพยายามอย่างรุนแรงที่จะให้ได้มา 

ถ้าไม่อาจได้ในทางทีถู่กกต้็องท�าในทาง

ทีผ่ดิ และจะต้องท�าลายผูท้ีม่าขัดขวาง

ทางความอยากทีเ่ป็นเหตใุห้ท�าความชัว่

ความผิด ดังที่เรียกว่าความโลภอยาก

ได้ที่เป็นอกุศลมูล รากเหง้าของอกุศล

มไีด้ตัง้แต่เป็นเดก็เหมอืนกนั ยกตัวอย่าง

สิ่งที่มิใช่ทรัพย์สินเงินทอง เช่นความ

โลภในความชนะทางกฬีาของนกัเรยีน

เป็นชนวนให้เกิดเรือ่งววิาทกันอยูบ่่อย ๆ  

เมือ่โตใหญ่ขึน้ กม็กัมคีวามโลภในลาภ 

ยศ สรรเสริญ สุขต่าง ๆ เป็นเหตุให้

เกดิความแสวงหาในทางทีไ่ม่ชอบ ทัง้นี้

เพราะขาดสต ิความระลึกได้ถงึการควร

ไม่ควรท�า 

 เรื่องการควรไม่ควรท�านี้เป็นเรื่องที่

ทุก ๆ คนรู้จักอยู่เต็มใจเป็นความรู้ที่

เกดิจากความเล่าเรยีนศกึษาหรอืสดบั

ตรับฟังต้ังแต่เล็ก ๆ เป็นต้นมาบ้าง 

จากสามัญส�านึกตามธรรมดาของคน

บ้าง ถ้าเกิดความโลภและความคิดจะ

ท�าทจุรติขึน้มา สติเกดิไม่ทนันกึขึน้มา

ไม่ได้ว่านี่ผิด ไม่ควรท�า การท�าทุจริต

ต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้ามีสติระลึก

นึกขึ้นได้ว่านี่ผิด ไม่ควรท�า เพราะได้

ฟังมาว่าอย่างนั้น ๆ ซึ่งสามัญส�านึก

ตนเองกร็บัรองว่าผดิ ไม่ด ีสตดิงันีก้จ็ะ

ห้ามความโลภและความคดิจะท�าทจุรติ

ต่าง ๆ ได้ สตริะลึกความรูท่ี้ทุก ๆ คน
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มีอยู่ อันเกิดจากการที่ท�าค�าที่พูดแม้

นานได้ดงักล่าวมาข้างต้นแล้วนัน้แหละ 

เพราะการเรียนการศึกษาก็เป็นการ

ท�าการพูดแต่ละอย่างเหมือนกัน

 วิธีฝึกสติในข้อนี้ คือ จะท�าอะไร 

หมัน่ระลกึดวู่าผดิหรอืถกู ควรท�าหรอื

ไม่ควรท�า ระลึกขึ้นมาจากไหน ก็จาก

ความรู้ความจ�าท่ีมีอยู่แล้ว ท้ังจาก

สามัญส�านึกของตนในฐานะที่เป็นคน 

เพราะเมือ่เกดิมาเป็นบคุคลแล้ว กย่็อม

จะมคีวามรูด้งัน้ีในระดบับุคคลด้วย จะ

ต่างกนัแต่ทีม่สีตริะลกึขึน้มาใช้ได้หรอื

ไม่ ถ้าเผลอสติก็เป็นอันเผลอปัญญา

และเป็นอนัเผลอในมนษุยภาวะของตน

ไปเสียด้วย

 อะไรจะเป็นเครื่องห้ามโกรธ หรือ

ว่าความโกรธเป็นของไม่ควรห้าม ทกุ ๆ 

คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ย่อมเคยโกรธกัน

มาแล้ว ในวนัน้ีเองก็อาจจะโกรธมาแล้ว 

หากจะนึกตรวจดูเฉพาะที่ตนเองก็จะ

พบว่า บางคราวโกรธอยู่ในใจคนเดียว

ไม่แสดงออก เหมือนแสดงออกเพียง

สีหน้าและนัยน์ตา ซึ่งยากที่จะปกปิด

ได้ ถ้าโกรธน้อยเพยีงรูส้กึกระทบใจขุน่

ใจขึ้นเล็กน้อย หรือรู้สึกไม่พอใจ อาจ

เกบ็ไว้เพียงในใจได้ ถงึดงันัน้ถ้าสงัเกต

ให้ดีนัยน์ตาและสีหน้าจะแสดงออกว่า

มีความขุ่นใจ ถ้าแรงข้ึนเป็นความขุ่น

เคือง นัยน์ตาและสีหน้าจะแสดงมาก

ขึ้น จนถึงอวัยวะเช่นมือจะเก็งหรือก�า

เป็นต้น บางทมีีอาการฮดึฮดั แสดงว่า

มีแรงสองอย่างปะทะกันอยู่ แรงหนึ่ง

คอืแรงโกรธส่งใจให้หมายมุง่จะท�าร้าย

ผู้ท่ีถูกโกรธ อีกแรงหนึ่งคือแรงความ

รู้สึกยับยั้ง สองแรงนี้ต่อสู้กันจนถึง

แสดงออกทางร่างกาย เป็นความฮดึฮดั 

เช่นอย่างเด็กสองคนฮึดฮัดเข้าหากัน 

มคีนอืน่ห้ามแยกออกจากกนั แต่บางที

ไม่มใีครห้ามกไ็ม่ถึงท�าอะไรกนั เพราะ

แรงยับยัง้แรงกว่าแรงโกรธ บางทคีวาม

โกรธไม่เพียงแสดงออกทางสีหน้าและ

นยัน์ตาเท่านัน้ แต่แสดงออกทางวาจา

ด้วย เช่นพูดด่าว่า ท้าทายกันต่าง ๆ 

อาจจะเพยีงเท่านัน้หรอือาจจะแรงกว่า

นั้น คือ ถึงลงมือแก่กันและกัน หรือ

ใช้อาวุธท�าร้ายกัน บางคนกล่าวว่ามี

โกรธบ้างก็ดีเหมือนกัน เพราะเป็น

อ�านาจท�าให้คนอื่นเกรง นึกถึงจิตใจ

โดยปรกตขิองคนทีมี่ใจอ่อนเกรงใจคน 

ไม่กล้าท่ีจะกล่าวว่าคนอื่น แต่ว่าเม่ือ

โกรธขึ้นมาหน่อย ๆ แล้ว ใจเข้มแข็ง

ขึน้ว่ากล่าวคนได้โดยไม่มคีวามหวัน่เกรง 

ความโกรธจงึเป็นอ�านาจได้บ้าง ท่ีท�าให้

ใจที่อ่อนกลายเป็นแข็งกระด้าง ที่กลัว

ให้กล้า ที่ไม่สู ้ให้สู ้ขึ้น จึงท�าให้คน 

ที่ชอบรังแกคนอื่นไม่กล้ารังแก

 ในที่นี้จะไม่มุ่งกล่าวถึงความโกรธ

อย่างธรรมดาสามญัเช่นตวัอย่างนี ้แต่
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โกรธ เกร้ียวกราด ในขณะท่ีมึนเมา

เป็นต้นมาแล้วเพียงไร หรือเป็นบุตร

หลานเอง เป็นนักเรียนหรือเป็นผู้อยู่

ในฐานะภาวะใด ๆ กต็าม ได้ท�าคนอืน่

เดือดร้อนเพราะความโกรธมาแล้วสัก

เท่าไร ทั้งตนเองก็เดือดร้อน เพราะ

ต้องเกิดคดีเกิดเร่ืองเกิดความเพราะ

ความโกรธสกัเท่าไร และประมวลมลูเหตุ

ดูว่าเกิดจากมูลเหตุอะไร ซึ่งถ้ายับยั้ง

ใจเสียได้ผลจะเป็นอย่างไร จะพากัน

เดอืนร้อนอย่างนัน้หรอืไม่ ความระลกึ

ให้ได้ดงันีเ้ป็นตัวสติท่ีให้ต้ังใจท่ีจะระลึก

ให้ได้ทนัททีีจ่ะโกรธขึน้อกี เพือ่ป้องกัน 

และเมือ่เกดิโกรธขึน้มากใ็ห้ระลกึให้ได้

ว่า นี่ความโกรธ ๆ ความโกรธไม่ดี ๆ 

เพือ่ยับย้ังหรอืดบัเสียก่อนทีจ่ะก่อกรรม

ที่ร้ายใด ๆ ขึ้น

 ความหลงแบบต่าง ๆ อะไรคอืความ

หลง น่าจะได้ท�าความเข้าใจกนัก่อน มกั

จะเข้าใจถงึความหลง คอืความหลงลมื 

ท่ีเป็นอาการของคนท่ีมีอายุมากขึน้ บาง

คนหลงลืมมาก บริโภคอาหารแล้วว่า

ยังมิได้บริโภค หรือว่าหลงแต่ค�าเดียว 

นี้เกี่ยวแก่ความจ�าเกี่ยวแก่สมองหรือ

อวัยวะของร่างกายที่มีหน้าที่บันทึก  

ผู้ท่ีมีเครื่องบันทึกดีก็มีความทรงจ�าดี 

ผูท้ีม่เีครือ่งบนัทกึไม่ดีหรอืเก่าแก่ช�ารดุ

ก็มีความทรงจ�าไม่ดีหรือเลอะเลือนไป 

เป็นหลงลืมหรือหลงใหลเอาทีเดียว

จะกล่าวถงึความโกรธทีก่่อให้เกดิความ

ทุกข์โทษเดือดร้อนต่าง ๆ ซึ่งถ้าอดใจ

เสียได้ จะไม่เกิดเรื่องความเดือดร้อน 

ความโกรธท่ีก่อเร่ืองที่ไม่ควรจะเป็น

เรือ่งเช่นนีมี้อยู่มาก บางทีเล่นกฬีากนั

เพื่อบริหารกายและบริหารจิตให้เป็น

นักกีฬาที่ดี ครั้นเล่นกันไปกีฬาแพ้คน

ไม่แพ้ จึงตีกันด้วยความโกรธ บางที

มองหน้ากันหน่อยเดียวก็ท�าร้ายกัน  

หิวขึ้นมาโกรธใจน้อยก็มี ดื่มสุราเมา

หาเร่ืองโกรธเอะอะดะไป หาเรือ่งทีไ่หน

ไม่ได้ก็ไปหาเรือ่งทีบ้่านท�าบตุรภรยิาให้

เดือดร้อนดังนี้ก็มี แสดงว่าความโกรธ

ที่แสดงเร่ืองราวให้เดือดร้อนมีอยู่มาก

เกดิจากมลูเหตตุ่าง ๆ มากมาย ซึง่มลู

เหตนุัน้ ๆ เมือ่พจิารณาให้ดแีล้วไม่น่า

จะเป็นมูลเหตุเลย คือถ้าเป็นคนมีสติ

ระลึกได้อยู่พอควรแล้ว จะไม่เป็นมูล

เหตกุ่อให้เกิดความโกรธได้เลย เพราะ

คนทีไ่ปท�าเรือ่งทีไ่ม่ควรเป็นเรือ่งให้เป็น

เรือ่งนัน้ ต้องว่าเป็นคนไร้สต ิคนมสีติ

ดีอยู่จะไม่ท�าเช่นนั้น จึงน่าจะหยิบยก

เอาเร่ืองความโกรธกับมูลเหตุต่าง ๆ 

ขึ้นมาวิจัยดูสักที และลองรวบรวมผล

คือความเดือนร้อนต่าง ๆ ที่คนอื่นได้

รับจากความโกรธของตนเองตั้งแต่ต้น

มาว่ามากน้อยเพยีงไร เช่น เป็นพ่อบ้าน

แม่เรือน ได้ท�าบุตรหลานและคน 

ทั้งปวงในบ้านเดือดร้อน เพราะความ
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 อกีอย่างหนึง่ไม่หมายถงึเครือ่งบนัทกึ

หรือสัญญาดังน้ีแต่หมายถึงความขาด

ปัญญาหรือความเผลอปัญญา ซึ่งมีได้ 

แม้ผูท้ีม่เีครือ่งบนัทกึหรอืสญัญาความ

ทรงจ�าด ีคอืไม่ใช่ลมืหลง แต่หลงทัง้ที่

ไม่ลมื มกัเกดิแก่คนท่ีเชือ่ง่าย มักง่าย

ส�าคัญตนผิด ขาดการศึกษา คนเมา 

คนลืมตัว เป็นต้น

 เชื่อง่ายนั้นคือ เม่ือมีคนบอกเรื่อง

อะไรก็มักจะเชื่อไว้ก่อน ท่ีเรียกว่าคน

หูเบา ความเชือ่ท่ีผดินัน้เป็นความหลง

เชือ่ไม่ใช่เป็นความรูเ้ชือ่ นีค้อืความหลง

อย่างหนึ่ง 

 มักง่ายนั้น คือมักท�าอะไรอย่าง 

ชุย่ ๆ ไม่พนิจิให้รอบคอบจงึมักจะเกดิ

ความผิดพลาดบกพร่อง นี้เป็นความ

หลงอย่างหนึ่งที่มีอาการย่อหย่อนทั้ง

ปัญญาและความเพียร

 ส�าคัญตนผิดน้ันเป็นความหลงอยู่

ในตน คือไม่รู้จักตนตามเป็นจริง จึง

ส�าคัญตนเองผิดไป เช่น ส�าคัญตนว่า

ดีวิเศษไปยิ่งกว่าความจริง ซึ่งมักจะมี

อยู่มากแก่ผู้ที่มักทะนงตน ผู้ที่มีความ

ส�าคัญตนว่าดีวิเศษน้อยกว่าความจริง

ที่มีอยู ่บ้างแต่น่าจะน้อยกว่า อยู่ใน

จ�าพวกถ่อมตน ถ้าถ่อมด้วยความสภุาพ

ก็มิใช่ความหลง 

 ขาดการศกึษาคอืขาดความรูใ้นเรือ่ง 

นั้น ๆ ถ้ารู้ตัวอยู่ว่าไม่รู้และไถ่ถามผู้รู้

ไม่แสดงตัวว่าเป็นผู้รู้ทั้งที่ไม่รู้ก็ไม่ใช่

ความหลง แต่ถ้าเข้าใจตัวว่าเป็นผู้รู ้

ในเรื่องที่ตนเองมิได้ศึกษามาก็เป็น 

ความหลง

 คนเมานั้น คือเมาสุราเมรัย ภาวะ

แห่งจติใจของคนเมาเป็นความหลงอย่าง

หนึ่ง เพราะจะไม่รับรู้เหตุผล บางคน

ถูกมอมสุราแล้วให้ท�าสัญญาตกลง 

ท�ากจิการ หายเมาแล้วรูสึ้กตวัว่าเสยีที

เขาไปเสยีแล้ว เป็นอนัถกูหลอกให้หลง

ด้วยสุรานั้นเอง

 ยงัมคีนเมาอกีอย่างหนึง่ คอื เมาใจ

ในอารมณ์ของโลกทั้งหลาย เช่น ลาภ 

ยศ สรรเสริญ สุขต่าง ๆ ได้แล้วเกิด

เมาใจขึ้น ยกตัวอย่างเช่น สรรเสริญ

เยินยอ บริโภคมากเข้า ลืมตัวไปได้

เหมือนกัน

 คนลมืตัวนัน้ก็เนือ่งมาจากเหตตุ่าง ๆ 

ดงักล่าวข้างต้นนัน้แหละ เช่น บรโิภค

อารมณ์โลกทีน่่าปรารถนาต่าง ๆ มาก

เข้าเกิดความลืมตัว เป็นความหลงตัว

ทีเดียว

 ฉะนั้น ความหลงชนิดที่เป็นความ

ขาดปัญญา หรือความเผลอปัญญา 

ดังกล่าวนี้จึงมีอยู่ทั่วไป ไม่ใช่เป็นความ

หลงลืมแต่เป็นความหลงชนิดที่ไม่ลืม 

ถ้าลมืเสยีอกีจะดกีว่า เพราะจะไม่หลง

ในเรือ่งทีล่มืไปแล้ว ทัง้นีเ้พราะขาดสติ

ที่เฉลียวจึงขาดความฉลาดรู้กลายเป็น
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ความหลงหรอืความโง่เขลา สตจิงึเป็น

ธรรมที่พึงปรารถนาเหมือนอย่างที่พึง

ปรารถนาลมหายใจอันจะขาดเสียมิได้ 

ด้วยการตั้งใจท�าความระลึกตรวจตรา

พจิารณาให้รอบคอบ หรอืเรยีกว่าตัง้ใจ

บริหารจิตให้มีสติ และศึกษาเพิ่มเติม

ปัญญาให้พอใช้ รักษาตนให้สวัสดี

 ความเชือ่ง่าย เครือ่งรบัความรูข้อง

คนเรานัน้เป็นสือ่ส�าคัญทางหน่ึง จนถึง

เรียกว่า สตุามยปัญญา หมายถงึปัญญา

ที่เกิดทางสุตะ การสดับฟัง แต่ในทาง

เดียวกันนี้ก็เป็นสื่อแห่งความหลงด้วย 

ถ้าขาดปัญญาเป็นเครือ่งวนิจิฉยัเรือ่งที่

สดับ สือ่ทีน่�าให้ใช้หรือแสวงหาปัญญา

คือสตคิวามระลกึได้ท่ีท�าให้มคีวามเฉลยีว 

คือไม่ด่วนท�าความเชื่อลงไปทันที แต่

ไตร่ตรองสอบสวนพจิารณาให้รอบคอบ

ก่อน เช่นเมือ่มผีูม้าฟ้องใครว่าอย่างไร 

ถ้าไม่ใช่ธรุะของตนกเ็พยีงฟัง ๆ ไว้แล้ว

ก็ปล่อยไป ถ้าเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

ก็ฟังไว้สอบสวนก่อนด้วยวธิท่ีีเหมาะสม 

เพือ่ให้ทราบข้อเทจ็จรงิอย่างไรโดยถ่อง 

แท้ ไม่ใช่เชื่อด้วยฟังความข้างเดียว  

ผูท้ีเ่ชือ่ง่ายอันเกิดจากลักษณะนิสยัเป็น

คนเบาความอาจจะแก้ยาก แต่เมื่อได้

ประสบความผดิพลาดอันเกดิจากความ

เชือ่ง่ายของตนเข้าหลายครัง้ กจ็ะท�าให้

เกิดความรู้สึกขึ้นว่าได้เชื่อง่ายไป เมื่อ

รู้ตนเองอยู่ว่ามักจะเชื่อง่ายก็ต้ังสติไว้

ว่าจะไม่เชื่อเร็ว ต้องสอบสวนก่อน มี

ใครมาพดูเรือ่งอะไร กท็�าสตเิตอืนตนเอง

ไว้ว่ายังไม่เชื่อ ๆ ถ้าหัดท�าสติอยู่ดังนี้

จะพอแก้ได้ ทั้งจะท�าให้ผู้ที่ชอบมาพูด

มาฟ้องอะไรเกิดความระมัดระวัง ไม่

มาพูดง่าย ๆ เพราะถ้าเขารู้ว่าเชื่อง่าย

ก็มักจะมาพูดง่าย ๆ เหมือนกัน และ

ผูท่ี้สามารถพูดได้ก่อนย่อมจะได้เปรยีบ 

ส่วนผู้มาพูดช้าไปในภายหลังย่อมเสีย

เปรยีบ จงึเป็นหน้าทีข่องผูรั้บฟังจะต้อง

สอบสวนด้วยตนเองไม่ยอมเชื่อทันที 

ถ้าเป็นเร่ืองเกีย่วแก่อกีบคุคลหนึง่หรอื

หลายคนที่ถูกกล่าวหา จะต้องหาทาง

ฟังจากฝ่ายบุคคลนั้น ๆ ก่อนจึงจะ

ตดัสินใจว่าอย่างไร แต่บางทก็ีเป็นเร่ือง

ท�าสติยาก เช่น ฟังหนหนึ่งไม่เชื่อฟัง 

หนที่สองก็ยังไม่เชื่อ ครั้นฟังหลาย ๆ 

หนเข้าก็จะชักเอนไป ๆ จนถึงอาจจะ

เชือ่ไปกไ็ด้ ทีเ่ป็นนีก้เ็พราะไม่พยายาม

ที่จะฟังอีกด้านหนึ่งที่เป็นฝ่ายแย้งหรือ

ฝ่ายค้าน ผู้ที่หนักแน่นต้องการความ

จรงิ จงึมกัประสงค์ฟังทัง้ทางสนบัสนนุ

ทัง้ทางค้านตงิ แม้เช่นนีก้ต้็องใช้สตแิละ

ปัญญาที่จะวินิจฉัยอยู่นั้นเอง เพราะ 

ค�าสนับสนุนและค�าค้านติงนั้นมาจาก

บุคคลที่มุ่งดีก็มี มุ่งร้ายก็มี ที่ฉลาด 

กม็ ีทีโ่ง่เขลากม็ ีถ้ามุง่ร้ายกส็นบัสนนุ

ให้เข้ารกเข้าป่า คอืให้ไปในทางผดิ ค้าน

ติงให้เสียหาย ถ้าโง่เขลาแม้จะมุ่งดี 
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เหตุอย่างหนึ่งที่เรียกว่า “มักง่าย”  

ค�าว่า มัก ในพจนานุกรมให้ค�าอธิบาย

ว่า รักใคร่ ชอบพอใจ หรือค่อนข้าง  

เนอืง ๆ มกัง่าย จงึหมายถงึชอบ พอใจ 

ท�าอย่างง่าย ๆ หมายถึงอย่างลวก ๆ 

หวัด ๆ ไม่คิดพินิจให้รอบคอบ ไม่ใช้

ความเพียรให้พอสมควร เรียกได้ว่า 

มีสติและความเพียรบกพร่อง ฉะนั้น 

มักง่าย จึงมักผิดพลาดบกพร่องด้วย

เหตุที่หย่อนทั้งสติทั้งความเพียร 

 การท�าอะไรทุกอย่างถ้าท�าด้วยมกัง่าย

แล้ว จะต้องผดิพลาดบกพร่องเสมอไป 

เอาเรยีบร้อยบริบรูณ์ไม่ได้ ความสกปรก

ในถนนหนทางมเีพราะความมกัง่ายเป็น

ส่วนมาก เช่น กระดาษห่อของ เศษ

หรือส่ิงของท่ีไม่ต้องการ อันกระดาษ

ห่อของนั้นเมื่อจะใช้ห่อของก็เที่ยวหา 

ครัน้แก้ห่อออกไปใช้แล้ว กท็ิง้ไม่เลือก

ที ่ถ้าก�าลงัไปในถนนหนทางกท็ิง้ลงไป

ข้างตนนัน้แหละ ขีดไม้ขดีจดุบุหรีก่ท้ิ็ง

ก้านไม้ขีด เขี่ยมูลบุหรี่ลงไปแม้ในท่ีท่ี

เขาท�าความสะอาดไว้ดีแล้ว บางแห่ง

เขาจัดโต๊ะเก้าอี้วางหนังสือพิมพ์หรือ

หนงัสือต่าง ๆ ไว้ให้อ่านเรยีบร้อย มา

ถึงกล็ากเก้าอีอ้อกมาหยิบหนงัสือออก

กางอ่าน เสร็จแล้วแทนที่จะเก็บให้

เรียบร้อย ก็ทิ้งเก้าอี้ไว้เกะกะ หนังสือ

ทีอ่่านกก็างทิง้ไว้ บางทฉีีกหนงัสือพมิพ์

ห่อของไปเสียอีก อาการเหล่านี้เรียก

ว่ามักง่ายทั้งนั้น 

สนับสนุนหรือค้านติงไปอย่างผิด ๆ 

บางทีอาจร้ายกว่าผู้ที่มุ่งร้ายเสียอีก

 ข้อส�าคัญจึงอยู่ที่ตนเองที่จะฟังแล้ว

พจิารณา ไม่ด่วนท่ีจะชอบหรอืโกรธเสยี

ก่อน เพราะเมือ่กล่าวถึงปรกตแิห่งจติใจ

ทัว่ไป เม่ือได้ฟังสนบัสนนุกมั็กจะชอบ 

เมือ่ได้ฟังค้านติงกม็กัจะไม่ชอบ ทัง้ชอบ

ทัง้ไม่ชอบท�าให้จติใจเกดิความล�าเอยีง

ได้ เมื่อมีความล�าเอียงแล้ว สติและ

ปัญญาทีจ่ะแสวงหาข้อเท็จจรงิมาวนิจิฉยั

ก็อ่อนไป

 ฉะน้ัน จงึต้องมีสตท่ีิห้ามใจมิให้ด่วน

ชอบหรอืโกรธเสยี ถ้าท�าใจให้อเุบกขา

เหมือนกันในค�าสนับสนุนและในค�า 

ค้านตงิได้กย็ิง่ดี เพราะจะได้มโีอกาสใช้

ปัญญาพจิารณาได้เตม็ที ่การทีฟั่งแล้ว

ยงัไม่เชือ่ทนัที พจิารณาก่อนดงันี ้มใิช่

หมายถึงอาการลังเลไม่แน่นอนของผู ้

ที่เป็นคนมักสงสัยตัดสินใจอะไรไม่

รวดเรว็เดด็ขาด  ซ่ึงเป็นนิวรณ์ข้อหน่ึง 

อาการลงัเลเช่นนีม้ลีกัษณะตรงกนัข้าม

กับความเชื่อง่าย แต่ขาดปัญญาเช่น

เดียวกัน จึงเป็นความหลงอย่างหน่ึง

เช่นเดยีวกัน ซ่ึงจะต้องแก้ไขด้วยใช้สติ

ระลึกแสวงหาข้อเท็จจริง ตามเหตุผล

มาเสนอปัญญาเป็นผูว้นิิจฉยัเช่นเดยีวกนั 

จะท�าให้หายความลังเลได้

 ความมกัง่าย ความผดิพลาดบกพร่อง

ในการงานต่าง ๆ มิใช่น้อย เกิดจาก
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 บางคนระวงัรกัษาสิง่ของของตนพอ

สมควร จะเรียกว่ามักยากในของของ

ตนกไ็ด้ แต่มกัง่ายในของของผู้อ่ืนหรอื

ในของทีเ่ป็นสาธารณะ บางคนมักง่าย

ทัง้ ๒ อย่าง ถ้าเป็นเดก็มักง่ายกส็งัเกต

ได้ตัง้แต่เคร่ืองแต่งตัว เครือ่งเล่าเรยีน 

และกริยิาท่ีประพฤตต่ิาง ๆ เคร่ืองแต่ง

ตัวจะไม่สะอาดเรียบร้อยตามสมควร

เครื่องเล่าเรียน เช่น สมุดจดวิชาจะ

สกปรกไม่เรยีบร้อย จะทิง้เศษกระดาษ

เป็นต้นเกล่ือนไปในถนนในโรงเรียน 

ครั้นเมื่อเติบโตขึ้น ท�าการงานก็ท�า 

ลวก ๆ ง่าย ๆ ถึงจะได้รับค�าชี้แจง

อย่างถี่ถ้วนก็ท�าให้เรียบร้อยไม่ได้ 

 เรือ่งความมักง่ายนีม้ไีด้ในเรือ่งทัง้ปวง 

ตามทีก่ล่าวมายกเป็นตัวอย่างเพยีงเลก็

น้อยเท่าน้ันถ้าใครปล่อยตนเองให้เป็น

คนมักง่ายบ่อย ๆ อาจติดเป็นนิสัยได้

ซึ่งเป็นเครื่องตัดรอนความเจริญของ

ตนเองมากนัก

 ฉะนั้น ผู้ใหญ่จึงอบรมเด็กไม่ให้ท�า

อะไรอย่างมกัง่ายดงักล่าวทัง้ในบ้านทัง้

นอกบ้าน และทุก ๆ คนจะไม่มักง่าย

หรอืจะหายจากความมักง่าย กด้็วยหดั

ใช้สติและความเพียรประกอบกัน คือ

ใช้ความระลึกนึกคิด เช่นเมือ่แก้ห่อของ

ออก ไม่ต้องการเครื่องห่อนั้นแล้ว ใจ

กคิ็ดจะเหวีย่งทันที ตอนน้ีก็ใช้สติระลึก

เสยีก่อนว่าควรจะทิง้ทีต่รงนีห้รอืไม่ ไม่

ต้องถามใครกต็อบได้ว่าควรหรอืไม่ควร 

เช่น ถ้าเป็นถนนหนทางหรือท่ีไม่ควร

ทิง้ ก็ย่อมรูอ้ยู่ด้วยกนัแล้วว่าไม่ควรทิง้ 

ครั้นรู้ดังนี้แล้วก็ใช้ความเพียรน�าไปทิ้ง

ในทีค่วรทิง้ ไม่เกยีจคร้านทีจ่ะท�าดงันัน้

 การใช้สติและความเพียรเพื่อแก ้

ความมักง่ายนั้นหัดใช้ตั้งแต่ในเรื่อง 

ความประพฤตทิัว่ไปอย่างง่าย ๆ ธรรมดา

ดังนี้แหละ เป็นการหัดตนเองให้เป็น

คนท�าอะไรอย่างมสีตแิละมคีวามเพยีร 

และจะช่วยให้เป็นคนรู้จักใช้สติและ

ความเพียรในกจิการทุกอย่าง อนัท่ีจริง 

ตามตัวอย่างการทิ้งของลงในถนนหน 

ทางนั้น ผู้ท้ิงทั่วไปไม่ได้ขาดความรู้ที่

พอจะเรียกได้ว่าเป็นตัวปัญญา คือ มี

ความรู้อยู่แล้วว่าไม่ควรทิ้ง แต่ขาดสติ

ท่ีจะน�าปัญญานี้มาใช้และขาดความ

เพยีรส�าหรบัทีจ่ะให้ถกูตามทีรู่ ้พดูง่าย ๆ 

ว่าไม่คิดและเกียจคร้านท่ีจะเก็บไปท้ิง

ในทีค่วรทิง้น้ันเอง มกัง่ายในเรือ่งอืน่ ๆ 

กม็กัเป็นเช่นนี ้คอืคนมกัง่ายมกัมปัีญญา

ในเรือ่งนัน้ หรอืจะมปัีญญาในเรือ่งนัน้

ถ้าใช้ความคิดพิจารณาก่อน แต่ขาด

สติและความเพียร ปัญญาที่มีอยู่หรือ

ทีน่่าจะมกีเ็ลยไม่ได้น�าออกใช้หรอืไม่มี 

กลายเป็นคนขาดการใช้ปัญญา เป็น

คนหลงไปเสีย ฉะนั้น ความเผลอสติ

จงึเป็นความเผลอปัญญาไปด้วย นีเ้ป็น
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โทษของความมักง่ายท่ีน่าจะเหน็ได้ง่าย 

ถ้าท�าสติสักเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

 ความส�าคญัตนผดิ ความขาดแคลน

ที่ส�าคัญมากอย่างหนึ่ง ท่ีคนไม่ค่อย

คิดถึงนัก คือ ความขาดแคลนความ

รู้จักตนเอง อันท�าให้เกิดความส�าคัญ

ตนผิด โดยมากมักจะส�าคัญตนว่า

สมควรยิง่ไปกว่าความจรงิ แต่ทีส่�าคญั

ตนว่าเลวไปกว่าความจรงิกม็ ีเมือ่เป็น

ความส�าคัญตนที่ไม่ตรงกับความเป็น

จริง ก็เรียกว่าเป็นความส�าคัญตนผิด

ไปทัง้นัน้ บางคนยงัชอบคุยยกตนทับถม

ผูอ้ืน่อกีด้วย เช่น ยกตนว่าดวีเิศษอย่าง

น้ันอย่างนี้ ส่วนคนนั้นเสียหายอย่าง

น้ันอย่างนี ้ซ่ึงผูฟั้งบางทกีรู้็ว่าไม่ดวีเิศษ

ไปสกัเท่าไร แต่ไม่อยากขดัคอหรอืเกรง 

ใจกท็นฟังได้ แต่บางคนฟังแล้วอาจจะ

เคลิบเคลิ้มตามไปก็ได้ การยกตนข่ม

ท่านน้ีอาจจะเกิดจากความส�าคัญของ

ตนผิดหรืออาจจะเกิดจากนิสัยท่ีชอบ

ท�าดังนี้

 อันที่จริง คนเราย่อมมีอัตราแห่ง

ความดีในทางต่าง ๆ อยู่ด้วยกัน เช่น 

ในทางชาติตระกูล ในทางวิชาความรู้ 

ในทางความสามารถท�าการงาน ในทาง

ฐานะต่าง ๆ เป็นต้น ในทางตรงกัน

ข้าม กม็อีตัราแห่งความบกพร่องทีเ่รยีก

ว่าไม่ดใีนทางต่าง ๆ อยู่ด้วยเหมือนกนั 

กล่าวเฉพาะในทางกรรม คือการงาน

ที่กระท�า หรือที่เรียกกันง่าย ๆ ว่า 

การกระท�ากม็ที�าดบ้ีางท�าไม่ดีหรือท�าช่ัว

เสียหายบ้าง ในระดับต่าง ๆ 

 ความรูจ้กัตนตามเป็นจรงิในทางต่าง ๆ 

ดงักล่าวโดยสรปุ คอื รูจ้กัว่าตนดหีรอื

ไม่ดีอย่างไร เป็นเหตุให้มีความส�าคัญ

ตนถูก ส่วนความไม่รู้จักตนตามเป็น

จรงิดงัน้ันเป็นเหตใุห้ส�าคัญตนผดิ เมือ่

เป็นเช่นนีก้ท็�าให้มกีารแสดงตนออกไป

อย่างผดิ ๆ หรอืไม่แสดงกส็ร้างปมขึน้

ในใจจะเป็นปมเด่นหรือปมด้อยก็ตาม 

บางทีชอบแสดงเด่นเพื่อกลบปมด้อย

ในใจ คอืรูต้วัอยูว่่าด้อย แต่ต้องการจะ

กลบเกลื่อนความด้อยจึงแสดงเด่น 

เหมือนอย่างที่นึกว่าคนเด่นเขาจะท�า

กนัอย่างไร อาการเช่นนีม้กัจะมแีก่ผูท่ี้

เคยต�่าแต่มาได้ฐานะที่สูงภายหลัง จึง

ท�าการชูตนในลักษณะที่เห็นว่าจะสูง

สมฐานะ การชูตนดังนี้ไม่เหมือนกับ

ความวางตนสมฐานะ เพราะการวาง

ตนสมฐานะเป็นอาการที่สมควร ส่วน

ความชูตนเพราะเป็นอาการที่ล�าพอง

หรือผยอง ซึง่นอกจากจะชตูนเองแล้ว

ยังคดิจะกดผูอ้ืน่โดยเฉพาะผูท้ีต่นเห็น

ว่าสูงลงไปเสียอีกด้วย อาการที่เป็น

ความด้อยหรอืเด่นดงันี ้เกดิจากการน�า

ตนเข้าไปเทียบกบัผูอ้ืน่ก่อนว่าตนดกีว่า

หรือเสมอกันหรือเลวกว่าเขาแล้วเกิด

รษิยามานะความถอืตนทะนงตนเป็นต้น 

นบัว่าเป็นความส�าคัญตนผดิเหมือนกนั
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ตนผดิอย่างหนึง่แล้ว จะท�าอะไรไม่ผดิ

อีกมากมาย

 ความขาดการศกึษา คนเรานัน้อาศยั

ปัญญาเป็นข้อส�าคญั และทางเกิดปัญญา

โดยทัว่ไปกคื็อการศกึษา ฉะนัน้ ทกุคน

จงึต้องได้รบัการศกึษา มารดาบดิาต่าง

พยายามให้การศึกษาแก่บตุรธดิา ถอืว่า

เป็นการให้สมบัติที่ติดตัวแก่บุตรธิดา 

ถึงจะไม่มีทรัพย์สมบัติอื่นจะให้หรือมี

ให้แต่น้อย ก็ขวนขวายให้การศึกษานี่

แหละอย่างสุดก�าลงั เพราะต่างเห็นว่า

ทรัพย์อย่างอื่นเมื่อมีวิชาแล้ว ก็อาจ 

หาเอาได้ แต่การศกึษาในโรงเรยีนนัน้ 

ทุกคนได้รับไม่เสมอกัน เพราะคนเรา

มีเหตุอุปถัมภ์ต่าง ๆ ไม่เท่ากัน ผู้ที่มี

โอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยักย่ิ็งมี

น้อยและมโีอกาสไปศกึษาในประเทศก็

ย่ิงน้อยเข้าอกี ฉะนัน้ ถ้าจะวัดกนัด้วย

การศึกษาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัย 

คนส่วนมากน่าจะได้รับการศึกษาใน

ระดับต�่า ผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับ

สูงมีน้อย หมู่ชนท่ีจะเรียกว่ามีความ

เจรญินัน้ จ�าต้องมจี�านวนผูท้ีไ่ด้รบัการ

ศึกษาในระดับสูง จนถึงมีความรู้ท่ีจะ

เลือกสรรถือเอาว่า อะไรควรอะไรไม่

ควรส�าหรับตนและส่วนรวม และที่จะ

ร่วมกนัรกัษาและสร้างความเจริญให้ยิง่

ขึ้นเป็นต้น

 ฉะนัน้ ความส�าคญัตนผดิจงึมีความ

หมายว่าความเข้าใจตนเองผดิเช่นไม่ดี

ว่าดี และความน�าตนเข้าไปเทียบกับผู้

อืน่ ซึง่ท�าให้เกดิความชตูนเพือ่ให้เทียบ

เทียมเขาได้ หรือไม่เช่นนั้นก็ดึงเขาลง

มาเสีย เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนี้ การ

ขาดสติที่จะพิจารณาให้รู้จักตนเองว่า

เป็นอย่างไร ถ้าใช้สติตรวจตราตนเอง

อยู ่เสมอ จะไม่เกิดความส�าคัญตน 

ผิดขึ้น

 อีกประการหนึ่ง ใช้สติพิจารณา 

เสมอว่า การน�าตนเองเข้าไปเทียบกับ

คนน้ันคนนีแ้ล้วเกดิความชตูนนัน้ เป็น 

การไม่ดีเลย ตนเองใฝ่ดีก็ตั้งหน้าท�าดี

ไป อะไรทีไ่ม่ดทีีเ่คยท�ากเ็ว้นไม่ท�าต่อไป 

หรือที่ไม่เคยท�าก็ไม่ท�าเข้า ไม่จ�าเป็น

ต้องชูตนเชดิตนให้คนท้ังปวงเขาดอูย่าง

ยิ้มหยันหรือปลงสังเวช แต่ก็วางตน 

ให้สมฐานะอย่างสุขภาพ ไม่เข้าไปยุ่ง

ก้าวก่ายในหน้าทีก่ารงานของผูอ้ืน่ ตัง้ใจ

ท�าหน้าทีข่องตนให้ด ีเมือ่ผูบ้งัคับบญัชา

พจิารณาความดคีวามชอบให้เท่าไรหรอื

ไม่ กแ็ยกออกไปว่าเป็นหน้าทีข่องท่าน 

ไม่เชดิตนเองว่าจะต้องสมควรแก่ความ

ดีความชอบชั้นนั้นชั้นนี้เป็นต้น

 การใช้สติดังนี้จะป้องกันไม่ให้เกิด

ความส�าคญัตนผดิหรอืจะแก้ความส�าคัญ

ตนที่ผิดที่เกิดขึ้นแล้วได้ เมื่อไม่ส�าคัญ
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 ความล้าหลังต่าง ๆ ย่อมมีมูลเหตุ

มาจากความขาดการศกึษาประการหน่ึง 

คือความล้าหลังส่วนบุคคล ก็เพราะ

บุคคลนั้นขาดการศึกษา จึงขาดความ

รูท้ีจ่ะท�าการนัน้ได้ด ีความล้าหลังของ

ส่วนรวม กเ็พราะขาดคนทีม่กีารศกึษา

ถึงระดับที่ต้องการ หรือมีบุคคลเช่นนี้

ไม่เพียงพอท่ีจะท�างานของส่วนรวม  

แม้เช่นน้ีก็อาจจะแสวงหาบุคคลท่ีมี 

การศึกษามีความรู้ในระดับที่ต้องการ

มาใช้ได้ การจดัและการบ�ารงุการศึกษา

จึงเป็นกิจจ�าเป็นท้ังเฉพาะบุคคลท้ัง 

ส่วนรวม ทกุ ๆ คนย่อมไม่สามารถรบั

การศกึษาในโรงเรียน เป็นต้น ให้เสมอ

กันได้ดังกล่าวแล้ว จึงต้องท�าการงาน

ในอาชพีต่าง ๆ กนั ผูท้ีไ่ด้รบัการศกึษา

มาดีก็สามารถท�างานใช้ความรู้ความ

สามารถทางสมอง ผู้ที่ศึกษามาน้อย 

ก็มักต้องท�างานใช้ก�าลังกายมาก การ

งานต่าง ๆ จ�าต้องมีคนท�าให้ครบถ้วน  

ทุก ๆ คนท่ีท�างานทางสมองก็ตาม  

ทางก�าลงักายก็ตาม ชือ่ว่าได้ท�างานให้

เป็นประโยชน์ทั้งนั้น

 และยังมีการศึกษาอีกทางหน่ึงท่ีไม่

ต้องอาศัยโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย 

คือ การศึกษาด้วยตนเองในกิจการท่ี

พึงท�าทั้งปวง คือใช้ตาใช้หูนี้อ่านฟัง

ส�าเหนยีกก�าหนด ใช้ความคิดใคร่ครวญ

พิจารณาและลงมือท�า แล้วปรับปรุง

แก้ไขให้ดีข้ึนอยู่เรื่อย ๆ จะท�างาน 

กวาดถนน จะท�างานบนโต๊ะ จะท�างาน

ในนา ในสวน รวมความว่าจะท�างาน

ทุกอย่าง เมื่อมีการศึกษาในงานที่ท�า

ด้วยตนเองนีโ้ดยรอบคอบ ไม่เกยีจคร้าน

แล้ว ท�างานทุกอย่างให้ส�าเร็จได้ด ี

เสมอ ถึงจะขาดการศึกษาในโรงเรียน 

ในมหาวิทยาลยั เมือ่มกีารศกึษาในการ

งานของตนดังนี้ ก็จะท�างานเอาตัว 

รอดได้ด ีแม้จะมกีารศกึษาดมีาเสยีอกี 

ถ้าขาดการศึกษาในการงานดังกล่าวก็

จะท�างานเอาดีไม่ได้และมีบุคคลเป็น 

ตัวอย่างอยู่ไม่น้อยท่ีปรากฏว่าได้รับ 

การศึกษาในโรงเรียนมาต�่า แต่ได้ท�า 

การศกึษาด้วยตนเองในการงานของตน 

สามารถท�างานให้ส�าเรจ็ต้ังแต่ส่วนน้อย

จนถึงส่วนใหญ่ต้ังตนได้เป็นหลักฐาน

มัน่คง แม้จะขาดความรูจ้ากการศกึษา

ในโรงเรียน ก็เรียกว่าเป็นคนฉลาด  

และสามารถหาคนท่ีมีความรู้ดังกล่าว

มาท�างานให้ได้

 ความฉลาดท่ีสร้างขึน้ด้วยการศึกษา

ด้วยตนเองในการงาน จึงสูงขึ้นไปกว่า

ความรูจ้ากการศกึษาในโรงเรยีน แม้ผู้

ทีศ่กึษามคีวามรูจ้บจากโรงเรยีนมาแล้ว 

เมื่อมาศึกษาหาความฉลาดด้วยตนใน

การงานอกีชัน้หนึง่ จงึจะเป็นผูส้ามารถ

ท�างานได้ดี ทั้งนี้ต ้องอาสัยมีสติที ่

ขวนขวายท�าการศึกษาด้วยตนเองอยู่
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 อันท่ีจริงศีลก็ส�าหรับคนท่ีเห็นประ-

โยชน์และต้องการรักษา ถ้าไม่มีศีลไว้

กจ็ะไม่มหีลักสมาทานประพฤตสิ�าหรบั

คนท่ีต้องการ ทางพระพุทธศาสนา

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลก็ส�าหรับ 

ผู้ท่ีต้องการสมาทานประพฤติ ฉะนั้น 

ในค�าสมาทานศลี จงึต้องสมาทานด้วย

ตนเองว่า ข้าพเจ้าขอสมาทานข้อนี้ ๆ 

คนอ่ืนจะมาส่ังบงัคบัหรอืสมาทานแทน

ให้หาได้ไม่ ผู้ที่ไม่ต้องการไม่สมาทาน 

จะดื่มไปสักเท่าไรก็เป็นสิทธิของตน  

แต่ถ้าดื่มเป็นครั้งคราวเกินประมาณ

ครองสติไม่อยู่ หรือดื่มจนติด ต้อง 

ดืม่เป็นประจ�าเหมอืนอย่างดืม่น�า้ กจ็ะ

เกิดโทษต่าง ๆ เกิดโรค ทอนปัญญา 

ทอนอายุ ถ้ารักชีวิตก็ต้องผ่อนดื่มให้

น้อยจนถึงงดเว้น ถ้ารักด่ืมจนถึงกับ

ยอมสละชพีเพ่ือสรุาก็เป็นสทิธขิองตน

อีกเหมือนกัน 

 แต่คนที่มีสติย่อมจะระลึกได้ว่าการ

ดื่มสุราเมรัยควรไม่ควรอย่างไร และ

สตนิีเ้องจะเตือนให้ยับย้ังงดเว้น ถ้ายัง

จะดืม่อยู่ กยั็บย้ังไม่ดืม่จนหมดสตคิรอง

ตน ถ้าดื่มแล้วรู้สึกว่าจะทนไม่ไหวก็

กลับไปบ้านนอนเสีย และยับย้ังไม่ให้

พร�า่เพรือ่จนเป็นคนตดิสุรา ถงึคนทีติ่ด

สุราแล้ว ถ้ามีสติเตือนใจให้ระลึกได้

อย่างมั่นคง ก็จะอดสุราได้

 ข้อส�าคัญจงึขึน้อยู่แก่จิตใจนีเ้อง และ

จติใจกข็ึน้อยูแ่ก่สตทิีจ่ะมกี�าลงัรกัษาใจ

เสมอในการงานที่พึงท�าทั้งปวง ซ่ึง 

ทกุ ๆ คนสามารถจะท�าได้ เพราะต่าง

กม็อีปุกรณ์แห่งการศกึษานีอ้ยูด้่วยกนั

แล้ว คอื ตา ห ูความคดิ และมอืทีจ่ะ

ท�า ถ้าใครขาดการศกึษานีก้โ็ทษคนอ่ืน

ไม่ได้ ต้องโทษตนเองว่าเกียจคร้าน

เท่านั้น

 ความเมากาย เวลาไหนท่ีพดูกนัไม่รู้

เรื่อง ถ้ามีปัญหาขึ้นดังนี้ ก็ตอบได้ว่า

เวลาเมา จึงได้มีค�าเก่าว่า อย่าไปว่า 

คนเมา หมายความว่าอย่าเพ่อไปพูด

ชี้แจงเหตุผลแก่คนที่ก�าลังเมาต้องรอ

ให้สว่างหายเมาก่อน จงึค่อยพดูจากนั 

แต่ความเมานีม้ ี๒ อย่าง คอื เมากาย 

และเมาใจ

 เมากายนั้นหมายถึงเมาด้วยดื่มน�้า 

เมาคือสุราเมรัยอันเป็นฐานแห่งความ

ประมาท ดังที่แสดงไว้ให้เว้นในศีลข้อ 

๕ อันที่จริง น�้าเมานี้มนุษย์รู้จักท�าดื่ม

กนัมานานนักหนาแล้ว เป็นน�า้ดืม่อย่าง

หนึง่ทีค่นไม่น้อยชอบกนั ยากทีจ่ะเลกิ

ล้มโรงต้มกลั่นทั้งปวงในโลกเสียได้  

คนที่เมาแล้วต้องแสดงอาการวิปริต 

ประสบความเสยีหาย ไม่มสีตทิีจ่ะครอง

ตนอย่างไร ทุกคนก็ได้เห็นได้ทราบ 

กนัอยู ่จึงไม่จ�าเป็นต้องอธบิายโทษของ

สุรา และคนท่ีเห็นโทษประสงค์จะ 

งดเว้นก็มีอยู่ บุคคลจ�าพวกนี้ก็ย่อม

สามารถรักษาศีลข้อ ๕ ได้ 
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ได้เพียงไร การยับยั้งงดเว้นยาเสพติด

ให้โทษอื่น ๆ ก็ขึ้นอยู่แก่ก�าลังใจดัง

กล่าว การพักรักษาอยูใ่นท่ีกักขงั ท�าให้

งดเว้นได้เพราะถกูบังคบั เม่ือออกจาก

ทีก่กัขงัแล้วบังคบัตัวเองไม่ได้ กเ็สพยา

เสพตดินัน้ต่อไป ท้ังนีเ้พราะขาดก�าลัง

ใจทีจ่ะยับย้ังงดเว้น คอืขาดสตทิีจ่ะระลกึ

ให้ได้ว่ามีโทษต้องยับยั้งงดเว้น สติที่

เตือนใจแน่วแน่มัน่คงจรงิจะท�าให้ทิง้ได้ 

แต่ก็ต้องหัดบริหารจิตใจให้มีสติอยู ่ 

บ่อย ๆ จนมีก�าลังพอท่ีจะต้านทาน

ความดิ้นรนจะเสพอีก ทั้งต้องเยียวยา

ทางร่างกายด้วยใช้ยาแก้ตามทีแ่พทย์สัง่ 

ดังนี้จะงดเว้นได้แน่นอน น�้าดองของ

เมาและยาเสพติดให้โทษทกุอย่าง ไม่มี

ใครที่แม้ติดแล้วจะงดเว้นไม่ได้ เม่ือมี

ความตัง้ใจจรงิ มสีตริกัษาใจอยูเ่พยีงพอ

 ความเมาใจ ค�ากลอนทีค่นโดยมาก

จ�ากันได้มีว่า อันเมาเหล้าเช้าสายก็ 

หายไป แต่เมาใจน้ีประจ�าทุกค�่าคืน  

ก็น่าจะพิจารณาว่าเมาใจดังกล่าวนั้น

เป็นอย่างไร จึงประจ�าอยู่ทั้งกลางวัน

กลางคืน อะไรมาท�าให้ใจเมา จะเป็น

น�า้เหมอืนน�า้เมาหรอืเป็นอะไร และจะ

ต้องด่ืมเข้าไปก่อนเหมือนอย่างน�้าเมา

หรือไม่ 

 อนัของเมาส�าหรบัใจนัน้ได้แก่ ลาภ 

ยศ สรรเสริญ สุขต่าง ๆ ท่ีคนส่วน

มากปรารถนาต้องการ ลาภคือทรัพย์

สิ่งของที่ได้ หรือที่อยากได้ เช่น เงิน

ทอง แก้วแหวน และทรัพย์สมบัต ิ

ต่าง ๆ ยศคือความเป็นใหญ่ต่าง ๆ 

เกี่ยวแก่ต�าแหน่งหน้าท่ีหรือความมี

บริวารพวกพ้องหรือเกี่ยวแก่สิ่งที่เรียก

ว่าเกียรติ สรรเสริญ คือความยกย่อง

ชมเชย สุขคือความผาสุกสนุกสบาย

พร้อมทัง้สิง่ทีบ่�ารงุความสขุต่าง ๆ อนั

ที่จริงสิ่งทั้งปวงเหล่านี้มีอุปการะแห่ง

ชีวิต ซึ่งชีวิตจ�าต้องการและคนทั้งปวง

ก็ต้องแสวงหาต้องมี

 แต่คนท่ีมีสติรู ้จักประโยชน์รู ้ จัก 

ประมาณในการแสวงหาในการใช้เป็นต้น 

ย่อมจะได้รับประโยชน์เต็มที่สามารถ

ใช้ส่ิงเหล่านีท้�าประโยชน์ต่าง ๆ ทัง้แก่

ตนและผู้อื่นได้มาก คนท่ีมีลาภมาก 

คือมีทรัพย์สินเงินทองมาก เป็นผู้มี

ทรพัย์ ดงัทีเ่รียกว่าเศรษฐี เมือ่มสีติดงั

กล่าวก็จะถือเป็นประโยชน์แห่งทรัพย์

ของตนได้ คอืใช้ในทางทีเ่ป็นประโยชน์

ต่าง ๆ แก่คนทั้งปวง คนมีทรัพย์มาก 

ย่อมสามารถท�าประโยชน์ได้มากกว่า

คนที่ด้อยทรัพย์ คนที่มียศสูงใหญ่ มี

ก�าลงัอ�านาจ มกี�าลงัคนทีจ่ะใช้ มเีกยีรติ 

คือคนนิยมนับถือมาก และมีสติย่อม

สามารถบ�าเพ็ญประโยชน์ได้มากเช่น

เดยีวกนั คนทีไ่ด้รบัสรรเสรญิหากมสีติ

พจิารณาถึงเหตุ ไม่หลงในลกูยอ กจ็ะ

ท�าให้ระมดัระวงักรรมทีท่�าของตน ไม่ให้
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ท�าผดิ และใช้เป็นเพยีงยาหอมส�าหรบั

บ�ารุงใจให้เข้มแข็งในการท�าดยีิง่ขึน้ คน

ทีม่สีขุเพราะมเีครือ่งบ�ารงุความสุขมาก

หากมีสติไม่ติดอยู่ในความสุข คิดถึง

คนอืน่ทีม่ทีกุข์และเผือ่แผ่ความสขุของ

ตนแก่คนอืน่ ก็เป็นประโยชน์เช่นเดยีว 

กนั เพราะทุก ๆ คนย่อมต้องการความ

สุข ตนจะต้องมีความสุขของตนก่อน

แล้ว จึงจะมีความสุขแบ่งให้แก่คนอ่ืน 

เหมือนอย่างคนที่จะท�าการบริจาค ก็

ต้องมีทรัพย์ของตนขึ้นก่อนแล้วจึงจะ

ท�าการบรจิาคได้ สิง่เหล่านีจ้งึไม่ใช่ของ

เมาส�าหรับคนที่มีสติ และคนที่มีสติ

เมื่อมีสิ่งเหล่านี้มากเท่าใด ย่อมท�า

ประโยชน์ให้แก่คนท้ังปวงได้มากเท่าน้ัน 

ทัง้สามารถเพิม่พนูไม่ให้หมดสิน้ไปด้วย

 ส่วนคนที่ขาดสติที่จะระลึกให้ได้ถึง

คุณโทษย่อมเกิดความเมาได้ง่าย คือ

หลงละเลิงไปในทรัพย์ในยศเหล่านั้น

เป็นต้น ย่ิงได้ก็ยิ่งอยาก จนไม่ค�านึง

ถึงทางผิดทางถูก และเมื่อได้มาแล้วก็

ไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์หรอืใช้ในทางทีผ่ดิ 

สิง่เหล่าน้ันก็เลยกลายเป็นของเมา เป็น

เครื่องท�าลายตนและท�าให้ผู้อ่ืนเดือด

ร้อน อนัทีจ่รงิคนส่วนมากน่าจะไม่ค่อย

มีจะเมา ถ้าผู้มีจะเมาแต่ไม่เมาแล้ว  

จะใช้สิง่ทีมี่ท�าประโยชน์ได้มากนกั และ

สิง่เหล่าน้ีควรเป็นสิง่ท่ีให้เกิดประโยชน์

ดงักล่าวมาข้างต้น ถ้าได้พยายามบรหิาร

จติให้มีสต ิคอืหม่ันระลกึเตอืนใจตนเอง

อยู่เสมอว่า ท�าไม เพื่ออะไรเป็นต้น 

เช่น เงินทองเป็นต้นมีไว้ท�าไม เพ่ือ

อะไร พอหรือยัง บริโภคไปได้เพื่อตน

วันหนึ่งเท่าไร จะอยู่ไปนานสักเท่าไร 

แต่จะต้องท�าสติเตือนตนไว้ก่อนที่จะ

เมา เวลาเมาแล้วเตือนยาก ก็เหมือน

อย่างเมาเหล้า เมาแล้วพดูกนัไม่รูเ้รือ่ง 

ต้องสร่างเมาเสียก่อนจึงจะพูดกันได้

 ฉะนั้น สติจึงจ�าต้องการให้มีอยู ่ 

ประจ�าจิตใจเสมอ เพราะสิ่งเหล่านี้ยั่ว

ใจให้เมาได้ง่าย ส�าหรับผู้ที่มีสติแล้ว 

กย็ากทีจ่ะยัว่ใจให้เมาได้ ถงึจะมทีรพัย์

มากมียศสูงเท่าไรก็ไม่เมา และบุคคล

ประเภทนี้แลท่ีจะท�าประโยชน์ให้แก่ 

คนทั้งปวงได้โดยแท้จริง

 ความลืมตัว อันความลืมที่ส�าคัญ

มาก คือความลืมตัว เพราะเมือ่ลืมตัว

ไปเสียอย่างเดียว ก็ชื่อว่าลืมข้ออื่น ๆ 

ไปด้วยอีกมากมาย เพราะลืมตัว จึง

ท�าให้ส�าคัญตนผิดเป็นต้นดังได้กล่าว

มาแล้ว ความลืมตัวเป็นความขาดสติ

ท่ีระลึกได้ว่าตนเป็นอะไรอย่างไรตาม 

ที่เป็นอยู่ ทุก ๆ คนย่อมด�ารงฐานะ

อย่างใดอย่างหนึง่อยู่ด้วยกนัท้ังนัน้ เช่น 

ฐานะแห่งความรู้ ฐานะแห่งการงาน

ต�าแหน่งหน้าที ่ฐานะแห่งการเงนิหรอื

ทรัพย์และฐานะประการอื่น ๆ ทุก ๆ 

คนก็ควรจะรู้ฐานะของตนได้ดี บางที
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ที่เป็นอยู่ บางทีมีความคะนองล�าพอง

ใจว่าจะต้องเป็นผู้ชนะ หรือจะต้องจัด 

การกับผู้ที่มาลบหลู่กล�้ากลายหรือจะ

ต้องแสดงความเด่นความใหญ่โตความ

ส�าคญั ลมืไปว่าทีเ่รยีกว่าเป็นผูช้นะนัน้

พึงท�าอย่างไรเมื่อใครมาลบหลู่จะท�า

อย่างไรจงึจะชอบ และความเด่นเป็นต้น

เป็นอย่างไรเกิดจากอะไร บางทีได้รับ

ความยกย่องมากเข้ากเ็ผลอไปว่าเป็นผู้

วเิศษเพราะค�าทีย่กย่อง ลมืไปว่าความ

ดีเกิดจากกรรมที่ดี จึงไม่สนใจที่จะท�า 

ความดีให้ยิ่งขึ้น เพราะว่าดีเสียแล้ว 

บรรดาเหตุเหลา่นีค้วามคะนองล�าพอง

ใจมักเกดิแก่คนวัยรุน่ได้มาก เพราะอยู่

ในวัยคะนองด้วย ฉะนัน้ จงึต้องพยายาม

ให้ค�าแนะน�าให้เกดิสตใิห้มากคอืให้ระลกึ

ให้ได้ว่าอะไรควรท�า อะไรไม่ควรท�า จะ

เอาดีเอาเด่นแบบพาลชนคนป่า หรือ

จะเอาดเีอาเด่นแบบสภุาพชนคนเจรญิ

คนเมือง สตนิีเ้องเป็นเครือ่งยับย้ังความ

คะนองล�าพองใจเสียได้ จะเป็นเครื่อง

เหนีย่วรัง้ให้เข้าสูท่างทีถ่กู ท�าให้ไม่ลมืตวั 

 ความลมืตวันีบ้างทมีีขึน้ช่ัวครู่ชัว่ขณะ 

เมื่อต้องกระทบอารมณ์ที่รุนแรง และ

เกดิความต้องการหรอืความโกรธเป็นต้น

ขึน้อย่างแรง เป็นเหตุให้ประกอบกรรม

อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอย่างลืมตัว ครั้น

อารมณ์และกิเลสนั้นสงบลงแล้ว ก ็

ระลึกรู้สึกตัวขึ้นเกิดเสียใจ แต่ก็แก้ไม่

ได้เพราะได้ท�าไปแล้ว

อาจปิดคนอืน่หรือแม้ลวงคนอืน่ได้ แต่

ก็ปิดตนเองไม่ได้ เช่น บางคนมีความ

รู้ต�า่ แต่แสดงตนลวงคนอ่ืนให้เข้าใจว่า

มคีวามรูสู้งจนถงึเป็นนกัเรยีนส�าเรจ็มา

จากเมืองนอก บางคนจนแต่แสดงให้

คนอืน่เข้าใจว่าร�า่รวย แต่บางคนกต็รง

กนัข้าม มีความรูส้งูแต่แสดงตนเหมือน

มคีวามรูต้�า่ไม่อวดตวั บางคนมัง่มแีสดง

ตนเหมือนเป็นคนจน อาจเพราะไม่

อยากให้ใครรู้ว่ามีหรือเพราะตระหนี่ถี่

เหนียวก็ได้ การแสดงตนให้คนอืน่เข้าใจ

ผิดไปจากความจริงดังนี้ ไม่ใช่เรียกว่า

ลมืตวั เพราะตนเองกร็ูจ้กัตนเองอยู่ว่า

เป็นอย่างไร ทีเ่รยีกว่าลมืตวันัน้ตนเอง

ลมืภาวะหรอืฐานะทีเ่ป็นจรงิของตนไป  

โดยไปเข้าใจตนเองว่าเป็นอีกอย่างหน่ึง 

เพราะขาดสติดังกล่าว

 อะไรเป็นเครื่องท�าให้ขาดสติ หาก

จะตั้งปัญหาขึ้นดังน้ีก็น่าจะได้ค�าตอบ

ว่ามเีหตุหลายอย่าง เช่น ความมีทรพัย์

อ�านาจวาสนา ความคะนองล�าพองใจ 

ความยกย่อง สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนยา

พิษส�าหรับผู้ท่ีขาดสติ ดังเช่นเม่ือมี

ทรัพย์ข้ึนก็ลืมฐานะเดิมของตน ลืม

ญาติมิตรสหายเก่า ที่เรียกว่ากระด้าง

ขึ้นเพราะทรัพย์ มีอ�านาจวาสนาข้ึน  

ก็เช่นเดียวกันลืมฐานะเดิมตลอดถึง

ฐานะปัจจุบันอันเป็นที่ตั้งแห่งอ�านาจ

วาสนาน้ัน เข้าใจตนเองว่าวเิศษย่ิงกว่า
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 อกีอย่างหนึง่ ลมืตัวอยูน่าน ๆ เหตุ

ทีก่ล่าวมาข้างต้นหลายข้อทีท่�าให้ลมืตวั

อยูน่าน ๆ ได้ สติอย่างเดียวทีจ่ะช่วยได้ 

จงหม่ันบรหิารจิตใจให้มสีตคิวามระลกึ

ได้ คอยเตือนตนเตือนใจด้วยสติอยู่

เนือง ๆ ก็จะมีสติเป็นเครื่องรักษาตน 

ท�าให้คนไม่ลืมตัวแม้ในเรื่องทั้งปวง  

(ค.ป ๔๕-๑๑๐) ดู การท�าสมาธิ, คัมภีร์

อภธิมัมัตถสงัคหะ, โพธปัิกขยิธรรม, 

อินทรีย์ ๕ ด้วย

ในมหาสตปัิฏฐานสูตรทัง้ส้ิน ดงัเช่นที่

ได้ยกเอาข้อสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ

จากสัมมาทฏิฐสูิตรทีท่่านพระสารีบุตร

ได้แสดง มาอธิบายติดต่อกันมากครั้ง

จนจบกระแสความในสัมมาทิฏฐิสูตร

นัน้ กร็วมเข้าได้ในมหาสตปัิฏฐานสตูร

เช่นเดยีวกนั เพราะในมหาสตปัิฏฐาน-

สูตรนั้นก็ได้แสดงมรรคมีองค์ ๘ ใน

หมวดอรยิสจัจ์ ๔ มรรคมีองค์ ๘ นัน้

กมี็สัมมาทิฏฐเิป็นข้อแรก เพราะฉะนัน้ 

เมื่อจับแสดงสัมมาทิฏฐิก็เป็นอันว่าได้

แสดงข้อธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

 สตปัิฏฐาน ๔ ก็คอื ตัง้สตคิอืความ

ระลกึได้หรอืความระลกึรูไ้ว้ ในกาย ใน

เวทนา ในจิต และ ในธรรม 

 ในมหาสติปัฏฐานสูตรได้รวบรวม 

ข้อที่พึงพิจารณาในกายไว้ ก็คือ ข้อ 

ว่าด้วยลมหายใจเข้าออก ข้อว่าด้วย

อิริยาบถทั้ง ๔ ยืน เดิน นั่ง นอน  

ข้อว่าด้วยสัมปชัญญะ ความรู้ตัวใน

ความเยื้องกรายอิริยาบถทั้ง ๔ นี้และ

อิริยาบถประกอบทั้งหลาย ข้อว่าด้วย

กายนี้จ�าแนกออกเป็นอาการทั้งหลาย

มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น  

ข้อว่าด้วยธาตุ ๔ ดิน น�้า ไฟ ลม ข้อ

ว่าด้วยป่าช้า ๙ คือพิจารณาศพที่เขา

ทิ้งไว้ในป่าช้า แยกออกเป็น ๙ ข้อ  

ตั้งต้นแต่ศพที่ตายแล้ววันหนึ่ง ๒ วัน 

๓ วนัเป็นต้นไปจนถงึเป็นกระดกูผปุ่น 

สติปัฏฐาน

สติปัฏฐาน ดู จิตตภาวนา, สติปัฏฐาน ๔

สตปัิฏฐาน ๔ การปฏบิตักิรรมฐาน ผูป้ฏบิตัิ

ใช้หลักปฏิบัติในสติปัฏฐาน เป็นส่วน

ใหญ่ และพระสูตรท่ีแสดงสติปัฏฐาน

ซึง่เป็นพระสตูรใหญ่ทีเ่รยีกว่า มหาสต-ิ

ปัฏฐานสตูร กไ็ด้ประมวลข้อกรรมฐาน

ไว้เป็นอนัมาก ซ่ึงได้ถือเป็นหลักในการ

อบรมกรรมฐานในส�านักน้ี และส�าหรับ

ในพรรษกาลที่แล้วมาจนถึงบัดนี้ก็ได้

ถือหลักสติปัฏฐานดังกล่าว แต่ว่าได้

แสดงแทรกธรรมจากพระสูตรต่าง ๆ 

ได้อธบิายธรรมจากพระสตูรต่าง ๆ นัน้ 

มไิด้แสดงอธิบายสตปัิฏฐาน ๔ โดยตรง 

โดยพิสดาร เพราะว่าได้เคยอธิบายไว้

โดยพิสดารและได้พิมพ์เป็นเล่มไว้ ผู้

ต้องการทราบอธิบายในสตปัิฏฐานโดย 

ตรงกอ็าจทีจ่ะหาอ่านได้ และแม้ว่าธรรม

ที่แสดงอธิบายแทรกเข้ามานั้นจะเป็น

ธรรมจากพระสูตรอื่น แต่ก็รวมเข้าได้
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 ตั้งสติพิจารณาเวทนา ก็คือตั้งสติ

ก�าหนดเวทนา ความรู ้เป็นสุขเป็น 

ทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข 

ทั้งที่เป็นสามิสคือมีกิเลสเป็นเครื่อง 

ล่อให้เกิดข้ึน ท้ังท่ีเป็นนิรามิสคือไม่มี

กิเลสเป็นเครื่องล่อหรือเป็นเครื่องน�า

ให้เกิดขึ้น 

 ตัง้สตพิิจารณาจติ ก็คือตัง้สติก�าหนด

ดจูติใจนี ้ท่ีมีราคะความตดิใจยินด ีหรอื

ปราศจากราคะความตดิใจยนิด ีทีม่โีทสะ 

หรอืปราศจากโทสะ ทีม่โีมหะความหลง 

หรอืปราศจากโมหะความหลง เป็นต้น

 ตั้งสติพิจารณาธรรม ก็คือตั้งจิต

ก�าหนดดูธรรมท้ังหลายท่ีบังเกิดขึ้นใน

จิต ต้ังต้นแต่ก�าหนดดูนิวรณ์ทั้ง ๕  

คอื กเิลสทีเ่ป็นเครือ่งกัน้จติ บงัเกดิขึน้

กลุม้รมุจิต มกีามฉนัท์ ความพอใจรกั

ใคร่อยู่ในกาม พยาบาท ความมุ่งร้าย

ปองร้าย เป็นต้น

 ก�าหนดดูขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ

 ก�าหนดดูความเกิดของขันธ์ ๕  

ความดับของขันธ์ ๕

 ตั้งสติก�าหนดดูอายตนะภายในทั้ง 

๖ ทีร่บัอายตนะภายนอกทัง้ ๖ อายตนะ

ภายในภายนอกทีรั่บกนักค็อื ตากบัรปู

ทีป่ระจวบกนั หกูบัเสยีงทีป่ระจวบกนั 

จมกูกับกล่ินท่ีประจวบกนั ล้ินกบัรสท่ี

ประจวบกนั กายและสิง่ถูกต้องทางกาย

ที่ประจวบกัน มโนคือใจกับธรรมคือ

เรือ่งราวทีป่ระจวบกนั เกดิสงัโยชน์คอื

ความผูกใจ และกใ็ห้รูจ้กัความเกดิของ

สังโยชน์ ความดับของสังโยชน์ และ

สังโยชน์ที่ดับแล้วจะไม่เกิดขึ้น

 ต้ังสติก�าหนดดูโพชฌงค์ทั้ง ๗ มี

สติโพชฌงค์ องค์แห่งความรู้คือสติ  

ธรรมวจิยโพชฌงค์ องค์แห่งความรูค้อื

ธรรมวจิยั ความเลอืกเฟ้นธรรม เป็นต้น

 ตั้งสติก�าหนดดูอริยสัจจ์ทั้ง ๔ คือ 

ทกุข์ เหตเุกดิทกุข์ ความดบัทกุข์ ทาง

ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 

 ก็รวมเป็นตั้งสติในกาย ในเวทนา 

ในจิต ในธรรม ที่ตรัสไว้ในมหาสติ- 

ปัฏฐานสูตร

 และได้ตรสัสรปุไว้ในพระสตูรอีกแห่ง

หนึ่ง ซึ่งได้ตรัสอธิบายวิธีปฏิบัติตั้งสติ

ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม  

รวมความเข้ามาว่าให้ปฏบิตั ิตัง้สติคือ

ความระลึกได้ความก�าหนดได้ในกาย 

ก็คือใน ปวีกาย กายที่เป็นส่วนดิน  

อาโปกาย กายทีเ่ป็นส่วนน�า้ เตโชกาย 

กายทีเ่ป็นส่วนไฟ วาโยกาย กายทีเ่ป็น

ส่วนลม เกสากาย กายที่เป็นส่วนผม 

โลมากาย กายที่เป็นส่วนขน ฉวิกาย 

กายท่ีเป็นส่วนผวิ จมมฺกาย กายทีเ่ป็น

ส่วนหนงั มงสฺกาย กายทีเ่ป็นส่วนเนือ้ 

นหารูกาย กายที่เป็นส่วนเส้นเอ็น  

อฏฺิกาย กายทีเ่ป็นส่วนกระดกู อฏฺิ-

มิญฺชกาย กายท่ีเป็นส่วนเย่ือในกระดูก

สติปัฏฐาน ๔
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 ตั้งสติก�าหนดเวทนา ก็คือในสุข

เวทนา เวทนาความรูท้ีเ่ป็นสขุ ทกุขเวทนา 

ความรู้ที่เป็นทุกข์ อทุกขมสุขเวทนา 

เวทนาท่ีมใิช่สขุมิใช่ทุกข์ ตัง้สตกิ�าหนด

เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตา เวทนา

ทีเ่กดิจากสมัผสัทางห ูเวทนาทีเ่กดิจาก

สมัผสัทางจมกู เวทนาทีเ่กดิจากสมัผสั

ทางลิน้ เวทนาทีเ่กดิจากสมัผสัทางกาย 

เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางมโนคือใจ

 ตั้งสติก�าหนดจิตใจ ก็คือก�าหนดดู

จิตที่มีราคะคือความติดใจยินดีหรือท่ี

ปราศจากราคะ จิตที่มีโทสะหรือจิตที่

ปราศจากโทสะ จิตที่มีโมหะหรือจิตที่

ปราศจากโมหะ จิตที่ฟุ้งซ่านหรือจิตที่

หดหู่ จิตท่ีถึงความใหญ่ด้วยเมตตา 

ภาวนา สมาธ ิเป็นต้น หรอืจติทีไ่ม่ถงึ

ความใหญ่ จิตท่ีย่ิงคือย่ิงด้วยสมาธิ

ปัญญาวิมุตติหลุดพ้น หรือจิตท่ีไม่ย่ิง 

จิตที่มีสมาธิหรือจิตที่ไม่มีสมาธิ จิตที่

หลุดพ้นหรือจิตที่ไม่หลุดพ้น

 ตั้งสติก�าหนดดูธรรม คือ ธรรมะที่

เป็นกุศล หรือเป็นอกุศล หรือท่ีเป็น 

กลาง ๆ ต่าง ๆ อันนอกไปจากข้อที่

กล่าวแล้วในกาย ในเวทนา และในจติ

ทั้ง ๓ ข้างต้น

 และได้ตรัสทางปฏิบัติ เพ่ืออะไร 

หรือโดยวธิอีย่างไรว่า ในการปฏบัิติตัง้

สติดังกล่าวนั้น ก็ให้ปฏิบัติพิจารณา 

กาย เวทนา จิต ธรรมทั้งหมด

 โดยเป็นอนิจจะ คือ ไม่เที่ยง เป็น

สิ่งที่เกิดดับ มิใช่โดยนิจจะคือเป็นของ

เที่ยง

 โดยเป็นทุกข์ คือ เป็นสิ่งท่ีต้อง

แปรปรวนเปลี่ยนแปลง ไม่ตั้งอยู่คงที่ 

มิใช่โดยเป็นสุข

 โดยเป็นอนตัตา มใิช่ตวัตน มใิช่เป็น

เรามใิช่เป็นของเรา ไม่ใช่โดยอตัตาคอื

โดยเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเรา

 มคีวามหน่าย มใิช่มคีวามเพลดิเพลิน

 มีความคลายความติดใจ มใิช่ติดใจ

 มีความดับ คอืดบัตณัหาความดิน้รน

ทะยานอยากของใจ มิใช่ก่อตัณหา

 มีความสละวาง มิใช่มีความยึดถือ

 การปฏิบัติตั้งสติก็โดยวิธีดังท่ีกล่าว

มานี้เพ่ือให้เห็นว่าไม่เท่ียง ต้องเกิด 

ดับ เป็นทุกข์ ต้องมีความแปรปรวน

เปลี่ยนแปลง เป็นอนัตตา มิใช่ตัวเรา

ของเรา และเบื่อหน่ายไม่เพลิดเพลิน 

เพื่อคลายความติดใจ มิใช่ติดใจ เพื่อ

ดบัตณัหาดบัทุกข์ มิใช่ก่อให้เกดิตณัหา

ก่อทกุข์ เพือ่ปล่อยวาง มใิช่เพือ่ยดึถอื

 และได้ตรสัสอนถงึวธิปีฏิบตั ิว่าการ

ปฏิบัตินั้นเรียกว่า ภาวนา ที่แปลว่า 

ท�าให้เกิดขึ้น ท�าให้มีขึ้น และภาวนา

นั้นจะท�าอย่างไร ก็ได้ตรัสสอนเอาไว้

อีกว่า ภาวนา อันหมายถึงปฏิบัตินั้น

กค็อื ปฏบิตัทิ�าสตคิวามระลกึได้ หรอื

ความก�าหนดท�าญาณความหยัง่รู้ท่ีเป็น

สติปัฏฐาน ๔
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ตัวปัญญาให้บังเกิดขึ้นให้มีขึ้นทันใน

ธรรมที่เกิดขึ้นในเวลานั้น โดยไม่ให้

พลาดไม่ให้ล่วงเลยเผลอเรอในธรรมที่

บังเกิดข้ึนในเวลาน้ัน ยกตัวอย่างเช่น

ว่าเมื่อตั้งจิตก�าหนดดูกาย เช่น ลม

หายใจเข้าลมหายใจออก กห็มายถงึว่า

ก�าหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่

บงัเกดิขึน้อยู่ในปัจจบุนั ดงัเช่นก�าหนด

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกทีบ่งัเกดิอยู่

ในบดัน้ี หายใจเข้าในบดัน้ีกม็สีตมิญีาณ

ก�าหนดรู้ หายใจออกในบัดนี้ก็มีสติมี

ญาณก�าหนดรู ้มใิช่ว่าเผลอ หายใจเข้า

หายใจออกอยู่ในบัดนี้ แต่ว่าจิตมิได้

ก�าหนดหรือก�าหนดไม่ทัน จึงไม่มีสติ

ไม่มญีาณอยูใ่นลมหายใจเข้าลมหายใจ

ออกนัน้ เพราะว่าเผลอสตหิรอืว่าจติไม่

ตั้งก�าหนดไม่ตั้งเพื่อที่จะรู้

 ฉะนั้น หน้าที่ของภาวนา คือการ

ปฏิบัติ ประการแรกก็คือ

 ก�าหนดให้มีสติ ให้มีปัญญาหรือ

ญาณ ก�าหนดทนัต่อธรรมทีเ่กดิขึน้ใน

เวลานัน้ นีเ่ป็นหน้าท่ีของภาวนา ประการ

ที่ ๑

 และให้รวมอนิทรย์ีทัง้หลายมาปฏบิตัิ

กจิคือหน้าทีพ่ร้อมกนั ได้แก่รวมตา หู 

จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจ ให้มา

ปฏิบัติหน้าที่ก�าหนดอยู่ในธรรมที่เกิด

ข้ึนอยูใ่นเวลาน้ัน สดุแต่ว่าจะยกเอาข้อ

ไหน กายข้อไหน เวทนาข้อไหน จิต

ข้อไหน ธรรมข้อไหนขึน้มา กใ็ห้ทัง้ตา 

ทั้งหู ทั้งจมูก ทั้งลิ้น ทั้งกาย ทั้งมนะ

คอืใจมาปฏบิตัหิน้าท่ีก�าหนดรูพ้ร้อมกนั 

ไม่ใช่ว่าท้ัง ๖ นีจ้ะแยกย้ายกนัไปท�างาน

ท�าหน้าที่ต่าง ๆ กัน ตาไปดูเสียทาง

หนึง่ หไูปฟังเสยีทางหนึง่ จมกูลิน้กาย 

มนะคือใจไปเสียทางหนึ่ง ๆ ต้องรวม

กัน กล่าวย่อก็คือว่าต้องรวมกายใจนี้

ทั้งหมดเข้ามาเป็นอันเดียวกัน นี่เป็น

หน้าที่ของภาวนา ประการที่ ๒

 และน�าความเพียรพยายามปฏิบัติ 

โดยเริ่ม ด�าเนิน และก้าวหน้าไปจน

บรรลถุงึเป้าหมาย บรรลถุงึความส�าเรจ็ 

เป็นสติเป็นญาณก�าหนดรู้อยู่ในธรรม

ที่เกิดขึ้นอยู ่ในเวลานั้น คือในกาย  

ในเวทนา ในจติ ในธรรมทีก่�าหนดนัน้  

นี่เป็นหน้าที่ของภาวนาเป็น ประการ 

ที่ ๓

 และใช้ความเพยีรปฏบิตัซ่ิองเสพอยู่

ในข้อที่ปฏิบัตินี้เนือง ๆ เสมอ ๆ ให้

สม�า่เสมอไม่ทอดทิง้ และความซ่องเสพ

นีก้ห็มายความว่า ให้รบัเอาข้อทีป่ฏบิติั

นีเ้ข้าไปให้ถึงใจ ให้ตัง้อยู่ในใจ เหมอืน

อย่างบริโภคอาหาร ซ่องเสพอาหาร 

บรโิภคอาหารกใ็ห้น�าเข้าปากเคีย้วกลนื

เข้าไปให้เข้าถงึท้องเพือ่ย่อยไปเลีย้งร่าง 

กาย ในการปฏิบัตกิเ็ช่นเดยีวกนั ต้อง

รบัเอาข้อท่ีปฏิบติักรรมฐานทีป่ฏบิตัใิห้

เข้าไปถึงใจ ให้ตัง้อยู่ในใจ ให้แผ่ซ่านไป

สติปัฏฐาน ๔
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ในใจ ดังเช่นทีใ่ห้ปรากฏเป็นปีตเิป็นสขุ

ข้ึนในใจ เหมอืนอย่างบรโิภคอาหารเข้า 

ไปย่อยเล้ียงร่างกายให้ร่างกายอ่ิมเอิบ 

กซ่็องเสพเอาข้อทีป่ฏบิติันีเ้ข้าไปให้ถงึใจ

ให้ใจอิม่เอบิเป็นปีตเิป็นสขุขึน้เป็นผลที่

ได้รับ ดังนี้เป็นหน้าท่ีของภาวนาเป็น 

ประการที่ ๔ ซ่ึงพระพุทธเจ้าได้ทรง 

สั่งสอนเอาไว้ 

 กเ็ป็นอนัว่าจบสรปุในสตปัิฏฐาน (ส.ท. 

๓๑๘-๓๒๓) ดู โพธิปักขิยธรรม ด้วย

องค์พระมหากษัตริย์ว่า สมเด็จบรม-

บพิตร พระราชสมภารเจ้า บรมบพิตร 

นั้นก็เป็นค�าใช้ทั่วไป แม้ในพระราช-

สมัญญา พระปรมาภิไธยก็มีค�าบรม-

บพิตร หมายความถึงความที่ทรงเป็น

เจ้า เป็นพระมหากษตัรย์ิ เป็นพระราชา

มหากษัตริย์ ส่วนค�าว่า พระราชสม-

ภารเจ้า คอืมคี�าว่า สมภาร รวมอยูด้่วย 

 ค�าว่า สมภาร นี้ปกติใช้เป็นนาม 

ของ เจ้าอาวาส ว่าเป็นสมภารวัดนั้น 

ว่าเป็นสมภารวัดนี้ พระเถระซึ่งเป็น 

เจ้าอาวาส ซึง่เป็นผูป้กครองวดับรหิาร

วัดก็เรียกว่าสมภารเจ้าวัด และก็ได้ 

น�าเอาค�านี้มาถวายพระมหากษัตริย์

ด้วยว่าพระราชสมภารเจ้า พูดง่าย ๆ 

ก็คือว่าเป็นสมภารของประเทศชาติ

ทั้งหมด เป็นผู้ปกครอง เป็นผู้บริหาร

ประเทศชาติท้ังหมด เหมือนอย่าง

สมภารวดัเป็นผูบ้รหิาร เป็นผูป้กครอง

วัด และค�าว่า สมภาร นี้ก็มักจะ 

แปลกันว่า มีภาระมาก มีภาระพร้อม  

ยกตัวอย่าง สมภารวัดก็มีภาระมาก  

สติอารักขา

สตอิารกัขา ด ูโพธปัิกขยิธรรม, สตปัิฏฐาน

สถานะ ๕ ดู ดุสิต

สถิติ  ดู อนมตัคคะ

สบง ดู นิสสัย

สปิณฑะ ดู ทักษิณานุปทาน

สภาพ ดู จิตศึกษา

สภาวะ ดู จิตศึกษา

สภาวธรรม ดู วิสุทธิ ๗

สภาวรูป ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

สมจริยา ดู กรรม

สมจารี ดู กรรม

สมโจร ดู เบญจศีล

สมชีวิตา ดู ประโยชน์ปัจจุบัน

สมณะ ดู โอวาทปาติโมกข์

สมณะ ๔ ดู โอวาทปาติโมกข์

สมณสุข ๘ ดู โพธิสัตว์ 

สมถะ ดู วิสุทธิ ๗

สมถกรรมฐาน ดู จิตตภาวนา, วิสุทธิ ๗,  

  สิกขา ๓

สมถะเจือวิปัสสนา ดู ธาตุกรรมฐาน

สมถสมาธิ ดู สมาธิ ๒๑

สมบัติ ๔ ดู กรรมสมาทาน

สมบัติของทาน ๓ ดู ทานบารมี

สมบัติผู้ดี ดู วินัย, มัธยมศึกษา

สมภาพ ดู กรรม

สมภาร ทางฝ่ายพระสงฆ์ได้มีถ้อยค�าเรียก
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มีภาระพร้อม จะต้องดูแลทั้งในด้าน

ปกครอง ทั้งในด้านอบรมสั่งสอน  

ทั้งในด้านเผยแผ่ ท้ังในด้านสร้าง 

บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ ถาวรวัตถุ

ต่าง ๆ ในวัดเป็นต้นทุกอย่าง มภีาระ

มาก มีภาระพร้อม พระมหากษัตริยก์็

ทรงมภีาระมาก มภีาระพร้อม เพราะจะ

ต้องทรงปกครองประชาชนท้ังประเทศ 

สมภารวัดน้ันเพียงวัดหนึ่ง ๆ แต่ 

พระมหากษัตรย์ินัน้ท้ังประเทศ นีเ่ป็น 

ความหมายทั่วไป

 อกีความหมายหนึง่ การทีพ่ระโพธสิตัว์

ทรงบ�าเพญ็พระบารมีกเ็รยีกอย่างหนึง่

ว่า โพธิสมภาร คือบ�าเพ็ญบารมีเพื่อ

ความตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า สมัภาระ

นัน้จงึมคีวามหมายถงึบ�าเพญ็ให้บรบิรูณ์

ได้ด้วย และค�าว่า สัมภาระ นี้มาจาก  

ภรธาตุ ท่ีแปลว่าเล้ียง เช่นว่ามารดา

บิดาเลี้ยงบุตร ภาระจึงแปลว่าเล้ียง 

และการเลี้ยงนั้นก็คือการที่บ�ารุงให ้

อิ่มหน�าส�าราญ อย่างมารดาบิดาเลี้ยง

บุตรธิดาก็บ�ารุงให ้ อ่ิมหน�าส�าราญ  

พระโพธิสัตว์ทรงบ�าเพ็ญโพธิสมภาร  

ก็คือการที่ทรงบ�าเพ็ญพระบารมีให้

บริบูรณ์ ถ้าเทียบอย่างกับมารดาบิดา

เลี้ยงบุตรก็คือว่าให้อ่ิมหน�าส�าราญ  

ก็คือให้บริบูรณ์ สัมภาระ จึงหมายถึง 

บ�าเพ็ญ ได้ บ�าเพ็ญบารมีน้ันเพื่อ 

พระโพธิญาณ ก็เรียกว่า โพธิสมภาร 

คือเป็นการทีบ่�าเพญ็บารมใีห้บรบิรูณ์ เพือ่ 

โพธ ิคอืความตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า เป็น

ค�าทีใ่ช้ส�าหรบัพระโพธสิตัว์มาในคมัภร์ี 

และเมื่อน�ามาใช้ต่อพระมหากษัตริย์

เป็นพระราชสมภารเจ้า จงึมคีวามหมาย

เหมือนอย่างทรงเป็นพระโพธิสัตว ์

ส�าหรบัประชาชน เป็น ราชาโพธสิตัว์ 

ทรงบ�าเพ็ญทศพธิราชธรรมให้สมบรูณ์ 

ตามหน้าที่ของพระราชาผู ้ปกครอง

ประชาชนพึงปฏบิติักระท�าเพ่ือประชาชน 

(ท.ท. หน้า ๑๓๖-๑๓๗)

สมมติบัญญัติ

สมมติ ดู เทศนา ๒, สมมติบัญญัติ,  

  อุปาทาน ๔

สมมติญาณ ดู ญาณ ๔

สมมติเทพ ดู โพธิปักขิยธรรม

สมมตบัิญญตั ิค�านีเ้ป็นค�าทีพู่ดอยูใ่นศาสน- 

ธรรมเป็นอนัมาก กเ็ป็นค�าสัง่สอนของ

พระพุทธเจ้านั้นเองที่เป็นต้นเดิมของ

ค�าเหล่านี้

 อันค�าว่า สมมติ นั้น คนไทยเรา 

น�ามาใช้กนัมากเหมอืนกนั พดูว่าสมมตุิ

บ้าง สมมติบ้างก็มักจะเข้าใจกันว่า  

เป็นลกัษณะทีเ่ป็นของเทยีม ไม่ใช่เป็น

ของแท้ เช่น สมมติว่า ก็คล้ายกับว่า 

ต่างว่า เป็นการสมมติคือต่างว่า ซึ่ง

ลกัษณะดงักล่าวมานีก้เ็ป็นลกัษณะหนึง่

ของสมมุติเหมือนกัน แต่ว่ายังไม่ตรง

เป้าหมายทีเดียว 

 อนัความหมายทีเ่ป็นเป้าหมายทเีดยีว

นั้น ค�าว่า สมมติ ได้แก่ ความที่ม ี
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มต ิคือความรบัรู้ร่วมกนั ด้วยกนัหรอื

เสมอกัน มาจากค�าว่า สัมหรือสัมมะ 

ที่แปลว่าร่วมกัน ด้วยกัน หรือเสมอ

กนั กบัมต ิซึง่ค�านีก็้ใช้กนัในภาษาไทย 

คือมมีติ ความรบัรูร่้วมกนัด้วยกนัเรยีก

ว่า สมมติ

 บัญญัติ นั้น ภาษาไทยเรามาใช้ว่า

แต่งตั้ง หรือว่าตั้ง และก็ใช้ในภาษา

ทางศาสนา เช่น บัญญัติพระวินัย 

พระพทุธเจ้าทรงบญัญตัพิระวินัย ก็คอื

แต่งตั้งพระวินัยขึ้น ในภาษาไทยก็ใช้

เช่น บัญญัติกฎหมาย ตรากฎหมาย 

ค�าว่า สมมติและบัญญัตินี้ ที่ใช้ทาง

พระวนัิยทางพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้า

ทรงบญัญตัพิระวนิยั ตราพระวนิยัแต่ง

ตั้งพระวินัยขึ้น เป็นกฎหมายส�าหรับ

พระภกิษสุงฆ์ เป็นต้น และในพระวนิยั

นี้เองก็มีบัญญัติให้สมมติต่าง ๆ เช่น  

สมมตสิมีา สมมตเิจ้าหน้าทีท่�าการสงฆ์ 

 ในการสมมติสีมานั้น ก็คือการ

ประกาศเขตส�าหรบัท�าสงัฆกรรมส�าหรบั

พระสงฆ์ แต่ว่าพระสงฆ์จะต้องมีมติ

ร่วมกัน มีมติเสมอกัน คือรับรองว่า  

ที่ตรงน้ีเป็นสีมา คือเป็นเขตชุมนุม

ส�าหรับประกอบสังฆกรรม จึงเรียก 

ว่าสมมติ คือจะต้องมีมติรับรู้ร่วมกัน 

รับรองกัน ไม่ใช่คนเดียว 

 สมมตเิจ้าหน้าทีท่�าการสงฆ์กเ็หมอืน

กนั กใ็ห้ประชมุกนัก�าหนดให้ภกิษสุงฆ์

รูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างนั้น 

อย่างนี้ เช่น เป็นผู้แจกเสนาสนะให ้

พระถอือยู่ แจกจวีรเป็นต้น และพระสงฆ์

ก็รับรอง คือ มีมติเห็นชอบด้วยกัน  

ดงันีเ้รยีกว่าสมมตเิจ้าหน้าทีท่�าการสงฆ์ 

 ฉะนัน้ สมมตทิีม่คีวามหมายดงักล่าว

มานีจ้งึมไิด้มคีวามหมายว่า เทยีม หรอื

ต่างว่า แต่หมายความว่า มมีติร่วมกนั 

รับรู้กัน

 คราวนี้ในการบัญญัติพระวินัยนั้น 

บุคคลผู ้เดียวบัญญัติได้ แต่งตั้งได้  

ตราได้ อย่างพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้ง

พระวินยัด้วยพระองค์เอง ไม่ต้องขอรบั 

ความเห็นชอบจากสงฆ์ นี้คือบัญญัติ 

แต่มาถึงสิง่ท่ีใช้ว่า สมมตินัน้ มีมติร่วม

กัน วินัยนั้นเองบัญญัติเอาไว้ว่า ให้

สมมติ คือให้ประชุมกัน แล้วก็มีมติ

ร่วมกัน ท�าสิ่งนั้นท�าสิ่งนี้ ตกลงสิ่งนั้น

ตกลงส่ิงนี้ แม้ในการอุปสมบทภิกษุ 

สงฆ์ท่ีประชุมกนัประกอบการอปุสมบท 

ก็จะต้องมีมติร่วมกันด้วยกัน ก็เป็น

สมมติภกิษขุึน้มาตามพระวินยั กเ็หมอืน

สมมตเิจ้าหน้าทีท่�าการสงฆ์หรอืสมมติ

ขึ้นมานั่นแหละ และเม่ือเป็นภิกษุขึ้น

มาแล้ว ประชมุกนัประกอบสงัฆกรรม 

กต้็องมมีตร่ิวมกันในกรรมนัน้ ๆ ดงันี้

ก็เป็นสมมติสงฆ์ขึ้นมา ซึ่งมีอธิบาย

อย่างนี้ ไม่ใช่หมายความว่า ตี๋ต่างว่า

เป็นภิกษุเป็นสงฆ์ คือเป็นสงฆ์เทียม 

สมมติบัญญัติ
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ไม่ใช่หมายความอย่างนัน้ แต่หมายความ

ว่ามมีตร่ิวมกนัเหน็ชอบร่วมกนั นีเ้ป็น

ความหมายของค�าว่าสมมติในทีนี้

 คราวนี ้ในทางธรรม ค�าว่าสมมตนิัน้

มีความหมายคลุมมาก ภาษาที่พูดน้ี 

ก็เป็นสมมติ ดังสิ่งนี้เรียกว่ารถ สิ่งนี้

เรียกว่าเรือน ผู้นี้เรียกว่าผู้หญิง ผู้นี้

เรียกว่าผูช้าย ดังน้ีเป็นต้น กเ็ป็นสมมติ 

คอื เป็นค�าทีแ่ต่งตัง้ขึน้มาพดูเรยีกและ 

ทุก ๆ คนก็รับรองพร้อมกัน คือมีมติ

เรียกร่วมกันว่านี่รถ นี่เรือน นี่ผู้หญิง  

นี่ผู้ชายเป็นต้น ไม่ใช่คนเดียว ถ้าเป็น

คนเดยีวเรียก จะเป็นสมมตข้ึินมาไม่ได้ 

เช่น คนใดคนหนึง่จะเรยีกกลบักนัเสยี 

เช่นว่าเรยีกรถว่าเรอืน เรียกเรือนว่ารถ 

เรียกผู้หญิงว่าผู้ชาย เรียกผู้ชายว่า 

ผู้หญิง อย่างนี้แล้วเป็นสมมติขึ้นมา 

ไม่ได้ คือเรียกคนเดียวและถ้าใครไป

เรยีกอย่างนัน้เข้า คนอืน่ ๆ กจ็ะหาว่า

สตวิปิลาส เขาเรยีกกันอย่างน้ี ไปเรยีก

อย่างนั้น ไม่เข้าใจกัน 

 เพราะฉะน้ัน ภาษาท่ีพูดท้ังหมดท่ี

เข้าใจกันเป็นสมมติท้ังน้ัน แม้ท่ีเรียก

ว่าเป็นผูห้ญงิเป็นชายเป็นนัน่เป็นนี ่เป็น

ถ้อยค�าทีผ่กูเรยีกกนัขึน้นัน้ กเ็รยีกเป็น

สมมติทั้งนั้น แม้ว่าเป็นดินเป็นน�้าเป็น

ไฟเป็นลม ก็เป็นสมมติท้ังน้ันเหมือน

กัน ที่ใช้เป็นภาษาที่เรียกที่พูดกัน 

 และสมมตเิหล่านีมี้บัญญตัปิระกอบ

อยูด้่วย คอืจะต้องมผีูต้ัง้ค�าพดูขึน้เรยีก 

เช่นว่าตัง้ให้สิง่นีเ้ป็นดิน ตัง้ให้สิง่นีเ้ป็น

น�า้ ตัง้ให้สิง่นีเ้ป็นลม ต้ังให้สิง่นีเ้ป็นไฟ 

ตั้งให้ส่ิงนี้เป็นรถ ตั้งให้ส่ิงนี้เป็นเรือน 

เป็นต้น นี้เรียกว่าบัญญัติคือตั้งขึ้น ก็

คล้าย ๆ กับว่าให้ส่ิงนี้เป็นรถ สิ่งน้ี 

ก็เป็นรถไป ให้ส่ิงนี้เป็นเรือน ส่ิงนี้ก ็

เป็นเรอืนไป หรอืคล้าย ๆ กบัว่าเจ้าจง 

เป็นรถ เจ้าจงเป็นเรือน เจ้าจงเป็นดิน 

เจ้าจงเป็นน�้า เหล่านี้เป็นบัญญัติ 

 แต่ว่าบญัญตัเิหล่านีเ้มือ่คนทัง้หลาย

รับรองร่วมกันมีมติร่วมกัน เรียกร่วม

กัน ก็เป็นสมมติขึ้นมา สมมติบัญญัติ

จงึต้องเป็นสิง่ทีคู่ก่นัอยูด่งันี ้จะต้องตัง้

ขึ้นมาก่อน มีมติร่วมกันก็เป็นสมมติ 

ถ้าไม่มีมติร่วมกัน ตั้งอยู่คนเดียวก็ไม่

ได้เหมือนกัน 

 เพราะฉะน้ัน จึงต้องให้รู้จักสมมติ 

ให้รู้จักบัญญัติดังกล่าวมานี้ ว่าสิ่งทั้ง

หลายทีเ่ข้าใจกนัอยูท่ีเ่รยีกร้องกนัอยูน่ี้

เป็นสมมติบัญญัติทั้งนั้น

 ละความยดึถอืในสมมตบิญัญัต ิความ

ยึดถือในสมมติบัญญัติอันน้ีว่าเป็นจริง

เป็นจงัอย่างแท้จริง เป็นเราเป็นเขา เป็น

ของเรา เป็นของเขา ซ่ึงเป็นอวิชชา 

ตณัหา อปุาทาน กเ็ป็นสงัโยชน์ แต่ถ้า

มีความรู้จักว่าเป็นสมมติเป็นบัญญัติ 

และก็ไม่ยึดถือในสมมติในบัญญัตินั้น 

สมมติบัญญัติ
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พูดตามสมมติ พูดตามบัญญัติ เข้าใจ

ตามสมมติ เข้าใจตามบัญญัติ ปฏิบัติ

ให้ชอบต่อสมมติ ปฏิบัติให้ชอบต่อ

บัญญัติที่ปฏิบัติกันอยู่ แต่ว่าไม่ยึดถือ

ถ้าเป็นดังนีแ้ล้วกจ็ะบรรเทาสงัโยชน์ละ

สังโยชน์ได้ เหมือนอย่างตัวอย่าง ดิน 

น�า้ ไฟ ลม ทีย่กมานัน้ ถ้าไม่ได้ยดึถือ

เป็นน่ันเป็นนี่ ไม่ได้เป็นของเราเป็น 

ของเขา ไฟทีม่าไหม้บ้าน น�า้ทีม่าท่วม 

ลมที่พัดมาท�าลายบ้านเรือนเหล่าน้ี

เป็นต้น ก็ไม่โกรธดินน�้าไฟลมเหล่านี้ 

แม้ถ้าอปุการะกไ็ม่ยนิด ีไม่ตดิใจในดนิ

น�า้ไฟลมเหล่านี ้เพราะไม่ได้ยดึถอืเป็น

เราเป็นเขา แต่คงเรียกว่าน�า้ ว่าไฟ ว่าลม 

อนัเป็นสมมตบิญัญตันิัน้ เพราะฉะนัน้ 

ก็ให้พจิารณาเทยีบเคียงดังนีใ้นสิง่ทัง้หลาย

ทีม่าประสบ ให้รูจั้กสมมต ิให้รูจ้กับญัญตัิ 

ปฏบิตัใิห้ชอบต่อบญัญตัแิต่ว่าไม่ยดึถอื 

เหมือนอย่างที่ไม่ยึดถือในดิน น�้า ไฟ 

ลม พจิารณาให้เหน็ว่าเป็นดนิ เป็นน�า้ 

เป็นไฟ เป็นลม คอืเป็นโลกธาตทุัง้หมด 

ไม่ใช่เป็นเราเป็นเขาอย่างแท้จริง ดังนี้

แล้วจะบรรเทาสังโยชน์ลงได้ (ธ.อ. ๙๙-

๑๐๑)

 อนัสมมตบิญัญตันิัน้ได้แสดงครัง้หนึง่

แล้ว แต่เม่ือจะสรุปในท่ีน้ีอีกก็สรุปได้

ว่า ค�าว่าบญัญตัอิย่างหนึง่กใ็ช้ในความ

หมายว่า การบอก การแสดง การ

บัญญัติคือแต่งตั้ง การก�าหนด การ 

เปิดเผย การจ�าแนก การกระท�าให้แจ้ง  

ซึง่สภาพหรอืความจรงิอนัใดอนัหนึง่หรอื

สิง่ใดสิง่หนึง่ ดงัทีไ่ด้มแีสดงไว้ในธรรม

นิยามสูตรว่า ธาตุนั้นคือความตั้งอยู่

แห่งธรรมอันเรียกว่า ธรรมฐิติ ความ

ก�าหนดแน่แห่งธรรมอนัเรยีกว่า ธรรม

นยิาม คอืความทีส่งัขารท้ังปวงไม่เทีย่ง 

สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวง

เป็นอนตัตา ย่อมตัง้อยูอ่ย่างนีต้ลอดไป 

พระตถาคตพทุธเจ้าจะทรงอบุตัข้ึินกต็าม 

ไม่ทรงอุบัติขึ้นก็ตาม ธาตุนั้นท่ีเป็น

ธรรมฐิติ ธรรมนิยามดังกล่าวก็ตั้งอยู่

อย่างนี้ แต่ว่าเมื่อพระตถาคตพุทธเจ้า

ทรงอุบัติขึ้น ก็คือได้ตรัสรู้ธาตุนั้นที ่

เป็นธรรมฐติ ิธรรมนยิามนัน้ เมือ่ตรสัรู้

แล้วกไ็ด้ทรงบอก ทรงแสดง ทรงบญัญติั 

ทรงก�าหนด ทรงเปิดเผย ทรงจ�าแนก 

ทรงกระท�าให้ตื้นว่า สังขารทั้งหลาย 

ทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายทั้งปวง

เป็นทุกข์ ธรรมท้ังหลายท้ังปวงเป็น

อนัตตา ดังนี้

 ฉะนัน้ ธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัรู้

แล้ว ได้ทรงแสดงให้ปรากฏจึงเป็น

บัญญัติของพระพุทธเจ้าแต่ละข้อแต ่

ละบท เมื่อทรงแสดงทรงบัญญัติขึ้น

ดงันี ้เราท้ังหลายจงึได้ทราบธรรมท่ีทรง

แสดงทรงบัญญัติขึ้นนี้ นี้เป็นความ 

หมายของค�าว่าบัญญัติทั่วไป 

สมมติบัญญัติ
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 และเมื่อพระพุทธศาสนาแยกออก

เป็น ๒ คือเป็นธรรมและเป็นวินัย จึง

ได้ใช้ค�าว่าแสดงส�าหรับธรรมดังที่พูด

กันว่าแสดงธรรม และใช้ค�าว่าบัญญัติ

ส�าหรบัวนิยั ดงัทีพ่ดูกนัว่าบญัญตัวิินยั 

ดังนี้ แต่เม่ือกล่าวรวม ๆ แล้วค�าว่า

บญัญติันัน้กใ็ช้รวมกันไปกบัค�าว่าแสดง

ดังกล่าวอ้างธรรมนิยามสูตรนั้น และ

ค�าว่าบัญญัตินั้นก็ใช้หมายถึงภาษาที่

พดูง่าย ๆ ด้วย กเ็ป็นบญัญตัแิต่ละค�า

พูด ทั้งนี้ก็เพื่อส�าหรับจะให้หมายรู้กัน 

 ค�าว่าสมมตินั้นอย่างหนึ่งก็แปลว่า 

มีมติร่วมกัน คือรับรู ้ด้วยกัน ดังที ่

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยขึ้น

ก่อน ให้สงฆ์สมมติเจ้าหน้าที่ท�าการ

สงฆ์ สงฆ์กเ็สนอพระภกิษุรปูหนึง่เป็น

เจ้าหน้าที่ท�าการสงฆ์เรื่องนั้น ๆ และ

ภิกษุทุกรูปที่ประชุมกันก็มีมติร่วมกัน

รับรอง ดังนี้ก็เป็นสมมติขึ้น คือมีมติ

ร่วมกันรับรองขึ้น 

 และแม้ในพระสูตรท่ีแสดงถึงความ

เกิดขึ้นของพระมหากษัตริย์พระองค์

แรก ก็เรียกว่า พระมหาสมมติราช  

ก็คือปวงชนมีมติร่วมกันยกขึ้นเป็น 

พระราชามหากษัตริย์ เป็นผู้ปกครอง 

เพราะว่าในหมู ่ชนเมื่ออยู ่รวมกันก็ 

ย่อมจะต้องมีผู ้ปกครอง จึงทรงเป็น 

พระมหาสมมติราช และแม้ภิกษุสงฆ์

ทีป่ระชมุกนัท�าสงัฆกรรมตามพระวนัิย 

ภิกษุแต่ละรูปนั้นก็อุปสมบทขึ้นตาม 

พระวินัยบัญญัติในพิธีอุปสมบทส�าเร็จ

ด้วยสงฆ์มีมตริบัรองร่วมกนั ภกิษุแต่ละ

รูปที่ประชุมกันประกอบสังฆกรรมจึง

เป็นสมมติสงฆ์ นี้เป็นความหมายของ

สมมตทีิแรก และแม้ส่ิงท่ีบญัญตัขิึน้นัน้ 

ตัวอย่างเช่นภาษาที่บัญญัติขึ้นพูดดัง 

ในภาษาไทยเรียกสิ่งนี้ว่าต้นไม้ เรียก

ส่ิงนี้ว่าภูเขาเป็นต้น คนท้ังปวงก็มีมติ

รับรองร่วมกันและก็เรียกร่วมกันว่า

ต้นไม้ ว่าภเูขาดงันี ้ค�าทีบ่ญัญตัขิึน้มา

ก็เป็นสมมติขึ้นมา คือมีมติร่วมกัน

 ฉะนัน้ ตามความหมายเดมินีส้มมติ

บญัญตัจิงึต่อเน่ืองกนั สมมติบางอย่าง

ก็ต้องบัญญัติขึ้น ก่อนให้สมมติก็ต้อง

สมมติขึ้น และบางอย่างเม่ือบัญญัติ 

ขึ้นก็เป็นสมมติต่อมา คือมีมติรับรอง 

ร่วมกัน 

 ตามนัยนี้บัญญัตินั้นบุคคลเดียว 

กระท�าได้ ดงัพระพทุธเจ้าพระองค์เดยีว

ทรงแสดงธรรมทรงบัญญัติพระวินัย  

แต่ว่าสมมตินั้นจะต้องมากคน คือคน

ทั้งหลายจะต้องมีมติร่วมกัน และก็ 

รับรองร่วมกัน ดังภาษาบัญญัติว ่า 

ต้นไม้ คนท้ังปวงก็เรียกว่าต้นไม้ด้วย

กัน ถ้าจะมีใครภายหลังไปบัญญัติว่า

อย่างอื่น เรียกต้นไม้ว่าภูเขา คนอื่น 

ก็ไม่เรียกตาม ใครไปบัญญัติแผลงขึ้น

ดงันัน้กก็ลายเป็นคนวกิล สมมตจิงึเป็น

สมมติบัญญัติ
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ขึ้นด้วยสิ่งที่ไม่มี คือบัญญัติแต่งตั้งขึ้น

ให้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เป็น 

ต้นไม้ เป็นภูเขาเป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้

ไม่มีอยู่จริง แต่ว่าบัญญัติแต่งต้ังขึ้น

เรียกว่าอวิชชมานบญัญตั ิบญัญติัด้วย

สิ่งที่ไม่มีก็คือสมมติสัจจะนั้นเอง

 ปรมัตถสจัจะ อีกอย่างหนึง่ ปรมตัถ-

สัจจะ ความจรงิโดยปรมตัถ์คือมอีรรถ

อย่างย่ิง คือเป็นความจริงโดยแท้จริง 

ได้แก่ที่แสดงเป็นขันธ์ เป็นอายตนะ 

เป็นธาตุ เป็นอินทรีย ์ เป็นสัจจะ 

ทัง้หลายเหล่านีเ้ป็นสิง่ทีม่อียูจ่รงิ ขนัธ์ 

๕ ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ อายตนะภายใน

ภายนอกก็มีอยู่ ธาตุทั้งหลายก็มีอยู่ 

เช่น ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ทั้งหลายก็มีอยู่ 

สัจจะท้ังหลายคืออริยสัจจ์ ๔ ก็มีอยู่ 

หรอืกล่าวตามธรรมนยิามสูตร ธาตนุัน้

คอืทีเ่ป็นธรรมนยิาม ธรรมฐติว่ิา สงัขาร

ทัง้ปวงไม่เทีย่ง สงัขารทัง้ปวงเป็นทกุข์ 

ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ก็มีอยู่ ก็

บัญญัติแสดงสิ่งที่มีอยู ่นี้ขึ้นว่านี่เป็น 

ขนัธ์ และความจรงิโดยปรมตัถ์นีก้เ็รยีก

ว่าเป็นวชิชมานบญัญัต ิคอืเป็นบญัญตัิ

ด้วยสิ่งที่มีอยู่ 

 ฉะนัน้ สจัจะจงึม ี๒ คือ สมมตสิจัจะ 

ความจรงิโดยสมมต ิปรมตัถสจัจะ ความ

จริงโดยปรมัตถ์ สัจจะ ๒ ดังนี้ 

 บญัญตัมิ ี๒ คอื อวชิชมานบญัญตัิ 

บญัญตัด้ิวยสิง่ทีไ่ม่มอียู ่วชิชมานบญัญตัิ 

บัญญัติด้วยส่ิงที่มีอยู่ และอวิชชมาน 

สิ่งที่ทุกคนจะต้องร่วมกันหรือคนส่วน

มากร่วมกันรับรอง มีมติร่วมกันดัง

กล่าว นี้เป็นความหมายทีแรก

 สมมติสัจจะ ความหมายที่ ใช  ้

อีกอย่างหน่ึง ในค�าว่าสมมติสัจจะ  

ปรมัตถสัจจะ สมมติสัจจะ ความจริง

โดยสมมติ ปรมัตถสัจจะ ความจริง

โดยปรมัตถ์คืออย่างยิ่ง 

 ค�าว่า สมมติ ในค�าว่าสมมติสัจจะนี ้

มคีวามหมายว่า สิง่ทีม่ใิช่เป็นความจรงิ

โดยแท้จริง แต่ว่ายกกันข้ึนว่าเป็น 

สิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ เรียกว่าสมมติ ดังมี

พระพุทธภาษิตที่ตรัสเอาไว้แปลความ

ว่า เพราะประกอบสมัภาระต่าง ๆ เข้า

ด้วยกัน เสียงว่ารถจึงมีข้ึน เมื่อขันธ์ 

ทั้งหลายยังมีอยู่ สมมติว่าสัตว์ก็มีขึ้น

ดังนี้ คือค�าว่าสัตว์ หรือสัตว์บุคคลตัว

ตนเราเขานีเ้ป็นสิง่ทีไ่ม่มอียูจ่รงิ แต่ว่า

สมมติข้ึน คือเมื่อขันธ์ทั้งหลายมีอยู่  

กส็มมตขิึน้ว่าเป็นสตัว์บคุคลตวัตนเรา

เขา สิ่งที่ไม่มีอยู่จริง แต่ว่าไปแต่งตั้ง

ขึ้น ยกขึ้น กล่าวขึ้นว่าเป็นนั่นเป็นนี่ 

ดังน้ีเรียกว่าเป็นสมมติ และเมื่อเป็น

สมมตซิึง่เป็นสิง่ท่ีคนท้ังหลายกร็บัรอง

ว่าร่วมกันดงันี ้กเ็ป็นสจัจะคอืความจรงิ

ขึน้อย่างหน่ึงเรยีกว่าสมมติสจัจะ สจัจะ

โดยสมมติ 

 อันความจริงโดยสมมติที่เรียกว่า

สมมติสัจจะนี้  ตรงกับที่ เรียกว ่า 

อวชิชมานบัญญัติ คือบัญญัติแต่งตั้ง

สมมติบัญญัติ
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บัญญัติ บัญญัติด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ ก ็

เป็นสมมตสิจัจะ ส่วนวชิชมานบญัญตัิ 

ก็เป็นปรมัตถสัจจะ สัจจะทั้ง ๒ และ

บัญญัติทั้ง ๒ นี้ก็มีอรรถ คือความ

หมายตรงกัน

 พระพุทธศาสนาแสดงรับรองสัจจะ

ทั้ง ๒ และแสดงรับรองบัญญัติทั้ง ๒  

การจะพดูจาและการจะปฏบิตักิต้็องปฏบัิติ

ให้ถูกสัจจะทั้ง ๒ และบัญญัติท้ัง ๒ 

แต่สอนมใิห้ยดึถอื สอนให้พดูให้ปฏบัิติ

ให้เหมาะแก่สจัจะและบญัญตัท้ัิง ๒ นี้ 

แต่มิให้ยึดถือ เพราะว่าความยึดถือนี้

เป็นความยดึถอืผดิ เช่น ยดึถอืสมมต-ิ

สัจจะว่าเป็นจริงเป็นจัง หรือยึดถือใน 

อวชิชมานบัญญติั บญัญติัด้วยสิง่ท่ีไม่มี

อยู่ว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นความถือผิด

เป็นความยึดผิดซึ่งเป็นความเห็นผิด 

เพราะฉะนั้น จึงให้หัดปฏิบัติ เม่ือดู

อะไรเมื่อฟังอะไรก็ให้รู ้ว่าสมมติเป็น

อย่างไร ปรมัตถ์เป็นอย่างไร บัญญัติ

เป็นอย่างไร แต่มิให้ยึดถือว่าเป็นนั่น

เป็นนี ่และมคีวามยนิดยีนิร้ายในสมมติ

บัญญัติน้ัน ๆ เม่ือเป็นดังน้ีจึงจะเป็น 

การปฏบิตัตินตามทีต่รสัสอนไว้ว่า เหน็

ก็สักแต่ว่าเห็น ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน 

ได้ทราบก็สักแต่ว่าได้ทราบ ได้รู้ก็สัก

แต่ว่าได้รู้ เม่ือท�าจิตใจดังน้ีก็เป็นอัน

ปฏิบัติละสังโยชน์ ป้องกันสังโยชน์  

ดับสังโยชน์นี้ได้ (ธ.อ. ๑๐๔-๑๐๖) ดู  

เทศนา ๒, อุปาทาน ๔ ด้วย

สมาธทิีเ่ป็น สามัญมนุสสธรรม ได้แก่

ที่เป็นธรรมของคนสามัญ ๑ สมาธิที่

เป็น อุตตริมนุสสธรรม ได้แก่ที่เป็น

ธรรมของบุคคลท่ีย่ิงขึ้นไปกว่าสามัญ

มนุษย์ ๑ 

 สมาธิท่ีเป็นธรรมของคนสามัญนั้น

ได้แก่ ความตัง้ใจมัน่อย่างเฉยีด ๆ หรอื

ชั่วครั้งชั่วคราว อย่างที่คนสามัญมีอยู่

หรือที่จ�าต้องมีใช้ในการเรียนและการ

งานท้ังปวง เพราะทุกคนจะท�าอะไรก็

ต้องมีความตั้งใจ 

 ส่วนสมาธิที่เป็นธรรมของคนผู้ยิ่ง

ไดแ้ก่ สมาธทิี่แนว่แน ่ดังชื่อที่เรยีกวา่

พระญาณ นี้คือ

 ฌาน ได้แก่สมาธิที่แน่วแน่เข้าขั้น

ของฌานซึ่งแปลว่า ความเพ่ง นับ 

ตั้งแต่รูปฌานที่ ๑ ขึ้นไป

สมาธิ

สมมตเิจ้าหน้าทีท่�าการสงฆ์ ด ูสมมตบิญัญตัิ

สมมติสงฆ์ ดู พระสงฆ์

สมมตสิจัจะ ด ูสมมตบัิญญตั,ิ อปุาทาน ๔,  

  ญาณ ๔, เทศนา ๒

สมมติสีมา ดู สมมติบัญญัติ

สมยวิมุตติ ดู มรรคสัจจะ

สมศรัทธา ดู ศรัทธา

สมอง ดู จิตศึกษา

สมันตภัทรโพธิสัตว์ ดู พระพุทธเจ้าใน 

  มหายาน

สมาทานวิรัติ ดู ศีล

สมาธิ คือความตั้งใจมั่น แบ่งเป็น ๒ คือ
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 วิโมกข์ ได้แก่สมาธิอย่างแน่วแน่ 

เริม่ตัง้แต่ฌานมรีปูเป็นอารมณ์ ต่อขึน้

ไปถงึฌานมอีรปูเป็นอารมณ์ จนถงึดบั

สัญญาเวทนา

 สมาธิ เป็นค�ากลาง ๆ อาจหมายถงึ

ขัน้สามญัมนสุสธรรมกไ็ด้ อตุตรมินสุส-

ธรรมก็ได้ แต่ในที่นี้หมายถึงที่เป็น 

อตุตริมนสุสธรรม คอืท่ีเป็นสมาธอิย่าง

แน่วแน่ เพราะทา่นแสดงในล�าดับของ

สมาธิขั้นสูงนี้

 สมาบัติ ได้แก่การเข้าอยู่ในฌาน

ตามล�าดบัขัน้ ต้ังแต่รปูฌานท่ีหนึง่จนถึง

ดับสัญญาเวทนา

 ชื่อต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นชื่อ

ของสมาธอิย่างสูงทัง้หมด พระบรมศาสดา

ทรงทราบว่าเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วหรอื

ว่าออกจากสมาธิน้ันเพราะเหตุอะไร 

เมือ่แสดงโดยสรปุโดยปรยิายหนึง่ เหตุ

ที่ท�าให้สมาธิน้ันเศร้าหมองเรียกว่า  

หานภาคยิธรรม แปลว่า ธรรมทีมี่ส่วน

ท�าให้เสือ่ม ได้แก่สญัญาความก�าหนด

หมาย มนสกิารการท�าไว้ในใจในอารมณ์

ทีผ่ดิในภมิูทีผ่ดิ ส่วนเหตุ ท่ีท�าให้สมาธิ

ผ่องแผ้วท่านเรยีกว่า วเิสสภาคยิธรรม 

แปลว่า ธรรมทีม่ส่ีวนท�าให้ดยีิง่ขึน้ ได้แก่

สัญญามนสิการถูกต้องแน่วแน่ยิ่งขึ้น

 ค�าว่า อารมณ์ ได้แก่เรือ่งท่ีคิด เรือ่ง 

ที่ด�าริ เรื่องที่ครุ่นคิดถึง ท่านใช้อีก 

ค�าหนึ่งว่า อาลัมพนะ แปลว่า เครื่อง

ยึดหน่วงแห่งจติ อารมณ์นีเ้องเป็นเครือ่ง

กระตุน้เตอืนให้เกิดความชอบบ้าง ความ

ชังบ้าง ความหลงบ้าง หรือเมื่อกล่าว

ตามชือ่ในหมวดนิวรณ์ซึง่แปลว่าเครือ่ง

กั้นจิต มี ๕ ข้อคือ กามฉันท์ ความ

พอใจรักใคร่ในอารมณ์ มรีปูเสยีงเป็นต้น

ที่น่าพอใจ พยาบาท ความขัดใจ ไม่

ชอบในอารมณ์ที่ไม่ชอบใจ ถีนมิทธะ 

ความง่วงงนุเคลบิเคลิม้ในอารมณ์ทีช่วน

ให้ง่วงให้เคลิบเคลิ้ม อุทธัจจกุกกุจจะ 

ความฟุง้ซ่านร�าคาญใจในอารมณ์ทีช่วน

ให้ฟุ้งซ่านร�าคาญ วจิกิจิฉา ความเคลอืบ

แคลงสงสัยในอารมณ์ที่ชวนให้เคลือบ

แคลงสงสัย ภาวะของจิตมีกามฉันท์

เป็นต้น ไม่ใช่อารมณ์ แต่เกดิขึน้เพราะ

อารมณ์ทีก่ระตุน้เตอืนให้เกิดภาวะเช่น

นัน้ ทกุ ๆ คนได้รบัอารมณ์ทางประสาท

ต่าง ๆ ม ีตา ห ูเป็นต้น จติจงึไม่สงบ

เหมอืนอย่างคลืน่ในทะเล ฉะนัน้ อารมณ์

ดังกล่าวน้ีเองเป็นเหตุให้จิตไม่ต้ังม่ัน

เป็นสมาธิ และท�าจิตที่เป็นสมาธิให้

เศร้าหมอง คอืให้เสือ่มให้ออกจากสมาธิ 

 พระบรมศาสดาได้ทรงทราบเหตุท่ี

ท�าให้เสยีสมาธิเหล่านีจ้งึได้ตรัสบอกไว้

โดยถีถ้่วนรอบคอบ ได้ตรสัเหตทุีท่�าให้

เกิดสมาธิ และวิธีท�าให้สมาธิผ่องใส

แนบแน่นยิ่งขึ้น เช่นได้ตรัสสอนให้

ส�ารวมอินทรีย์มีตา หู เป็นต้น และ

ตรัสบอกอารมณ์ของสมาธิไว้ต่าง ๆ  

สมาธิ
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ซึง่ตรงกนัข้ามกบัอารมณ์ทีใ่ห้เกดิกเิลส

ดังกล่าวแล้ว คือให้สงบตั้งมั่นแน่วแน่ 

ทั้งได้ตรัสบอกวิธีท่ีจะรักษาสมาธิและ

ทีจ่ะเลือ่นขัน้สมาธใิห้สงูขึน้ไป ได้ตรสั

บอกวิธีที่จะเข้าด�ารงอยู่และออกจาก

สมาธ ิได้ตรัสบอกวธิท่ีีจะปฏิบัตใิห้เกิด

ความช�านาญในกจิเหล่านี ้ดงัท่ีตรสัไว้

ในติกนิบาตโดยความว่า

 ผู้ท่ีประกอบ อธิจิต (จิตท่ีย่ิงกว่า 

จิตสามญั) พงึมนสกิาร นมิติ (ก�าหนด

จิต) ๑ อย่างตามกาลที่สมควร คือ 

สมาธินิมิต (ก�าหนดจิตยึดอารมณ์ให้

น่ิงสงบ) ปัคคหนิมติ (ก�าหนดยกจติ) 

อเุบกขานมิติ (ก�าหนดจิตให้เกดิความ

วางเฉยคือปล่อยจิตไว้เฉย ๆ) ถ้า

มนสกิารสมาธนิมิิตท�าจติให้ยึดอารมณ์

นิ่งสงบอยู่เพียงอย่างเดียว ก็จะท�าให้

เกิดความเกียจคร้านได้ ถ้ามนสิการ

ปัคคหนิมิตยกจิตโดยส่วนเดียว ก็จะ

ท�าให้เกดิความฟุง้ซ่านได้ ถ้ามนสกิาร

อเุบกขานิมติปล่อยให้วางเฉยเพยีงอย่าง

เดยีว ก็จะไม่ท�าให้เป็นสมัมาสมาธเิพือ่

ให้อาสวะกเิลสสิน้ไปได้ แต่ผูท้ีม่นสกิาร

สมาธินิมิตในกาลเวลาท่ีควรยดึอารมณ์

ไว้ให้เป็นหนึ่ง มนสิการปัคคหนิมิตใน

กาลเวลาท่ีควรยกจิตไป มนสิการ

อุเบกขานิมิตในกาลเวลาท่ีควรปล่อย

ให้จิตวางเฉย จิตนั้นก็จะอ่อนควรแก่

การงาน ผุดผ่อง ไม่เสื่อม จะเป็น 

สัมมาสมาธิเพื่อส้ินอาสวะทั้งหลาย 

เหมือนอย่างนายช่างทองหรือลูกมือ 

ของนายช่างทองก่อเบ้าโบกปากเบ้าคบี

ทองวางลงไปในเบ้าแล้ว ก็ลงมือสูบ 

ในเวลาที่ควรสูบ ประพรมน�้าในเวลา 

ที่ควรประพรมน�้า หยุดดูอยู่เฉย ๆ  

ในเวลาทีค่วรหยดุดอูยูเ่ฉย ๆ ถ้าจะสบู

โดยส่วนเดียวทองก็จะไหม้ได้ ถ้าจะ

ประพรมน�า้โดยส่วนเดยีวทองกจ็ะเยน็

สิน้ความร้อน ถ้าจะหยุดดเูฉย ๆ โดย

ส่วนเดียวทองก็จะไม่สุกได้ที่ ต่อเม่ือ

สูบบ้าง ประพรมน�้าบ้าง หยุดดูอยู ่

เฉย ๆ บ้าง ตามเวลาที่ควรจะท�า 

อย่างไร ทองนั้นจึงจะอ่อนควรแก่ 

การงาน ผุดผ่อง ไม่เสีย ใช้ท�าเครื่อง

ประดับชนิดต่าง ๆ ได้ตามปรารถนา 

จิตก็ฉันนั้นเหมือนกัน และผู้ที่มีจิต 

เป็นสัมมาสมาธิดงักล่าว น้อมสมาธิจติ

นั้นไปเพื่อรู้ยิ่งเห็นแจ้งธรรมที่ควรรู้ยิ่ง

เหน็แจ้งใด ๆ กจ็ะรูย้ิง่เหน็แจ้งในธรรม

นั้น ๆ ได้ เหมือนอย่างสักขีพยาน 

ผู้เห็นเหตุการณ์ด้วยจักษุประสาท

 ข้อส�าคญัได้ทรงแสดงประโยชน์ของ

สมาธิว่าเป็น ทิฏฐธรรมสุขวิหาร คือ

เป็นเคร่ืองอยู่เป็นสุขในปัจจบุนั แต่ไม่ใช่

สัลเลขธรรม คือ ธรรมเป็นเครื่องขัด 

เกลากิเลส ดังท่ีตรัสไว้ในสัลเลขสูตร 

ผู้ที่หลงในผลของสมาธิอาจเกิดส�าคัญ

ตนว่าเป็นผู้วิเศษกลายเป็นคนอุตริไป

ในทางที่ผิด กลับเพ่ิมกิเลสและความ

สมาธิ
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ชั่วมากขึ้นกว่าคนโดยปกติ มีตัวอย่าง

ดงัพระเทวทตัและคนอืน่ ๆ อกีมากทัง้ใน

และนอกพระพุทธศาสนา พระบรม- 

ศาสดามไิด้ทรงสรรเสรญิผลของสมาธิ

ในอทิธปิาฏิหารย์ิว่าเป็น นิยยานิกธรรม

เคร่ืองน�าออกจากกิเลสและกองทุกข์ 

หรือสัลเลขธรรมดังกล่าว แต่ได้ตรัส

สอนให้ท�าสมาธิเพื่อน้อมสมาธิจิตไป

อบรมปัญญาเพื่อความขัดเกลาต่อไป

 ลองพิจารณาดูอย่างง่าย ๆ สมมติ

ว่ามีฤทธิ์เดชเหาะเหินเดินอากาศได้  

ถ้าท�าได้เป็นอาจณิก็มิใช่เป็นของแปลก

ประหลาด เหมอืนอย่างนกและเรอืบนิ 

และถ้าผู้นั้นเป็นคนชั่วก็ยิ่งท�าให้เป็นที่

หวาดกลวัไม่ไว้วางใจ ฉะนัน้ ข้อส�าคญั

ในพระพทุธศาสนา จงึอยูท่ีก่ารปฏิบตัิ

ขัดเกลากิเลสและความชั่วด้วยวิธีละ

ความชั่ว ประพฤติความดี และท�าจิต

ของตนให้ผ่องแผ้ว การท�าสมาธิท่ีมุ่ง

หมายก็คือท�าใจให้ตั้งมั่นแน่วแน่ เพื่อ

ให้เกดิพลังเรีย่วแรงในการปฏิบตัขิดัเกลา

ดังกล่าวแล้ว แต่ถ้าเกิดหลงในผล 

ของสมาธสิ�าคญัตนผดิไปในอตุรธิรรม 

ต่าง ๆ นอกทางพระพุทธศาสนาคือ

นอกธรรม นอกวนิยัของพระบรมศาสดา 

กจ็ะเกดิโทษและความเสือ่มเสยีต่าง ๆ 

(ท.ธ. ๔๗-๕๑) ดู เนกขัมมะ, โพธิปักขิย-

ธรรม, อินทรีย์ ๕ ด้วย 

สมถสมาธิ คือ สมาธิเพื่อสมถะ อัน

แปลว่าความสงบ คือ ท�าจิตใจให้สงบ

จากนิวรณ์ทั้งหลาย ให้มีเอกคตาคือมี

อารมณ์เป็นอนัเดยีว ส�าหรบัในทีน่ีห้มาย

ถึงการท�าสมาธด้ิวยก�าหนดอารมณ์ของ

สมถกรรมฐาน เช่น อานาปานสต ิสติ

ก�าหนดลมหายใจเข้าออก เพื่อให้จิต

รวมอยู่เป็นเอกคตาคือมีอารมณ์เป็น 

อันเดียวไม่ฟุ ้ง เมื่อรวมอยู ่ได้ก็ได ้

ความสงบใจจากนวิรณ์ทัง้หลาย เอาแค่

เพียงความสงบดังนี้เป็นสมถสมาธิ

 วิปัสสนาสมาธินั้น ก็คือสมาธิเพื่อ

วิปัสสนา คอืเพือ่ปัญญาทีรู่แ้จ้งเห็นจรงิ 

ในทีน่ีมุ้ง่ถงึการตัง้จติไว้ในอารมณ์ของ

วิปัสสนา ให้จิตตั้งอยู่ในอารมณ์ของ

วิปัสสนา เมื่อจิตตั้งอยู่ในอารมณ์ของ

วิปัสสนาได้ ก็ดูให้เห็นสัจจะคือความ

จรงิแห่งอารมณ์ของวปัิสสนานัน้ ไม่ได้

มุง่ทีจ่ะให้ตัง้อยูใ่นความสงบอย่างเดยีว 

แต่มุ่งที่จะดูให้ได้ปัญญาคือความรู้ใน

วิปัสสนานั้นด้วย 

 ส�าหรบัในความหมายนี ้กส็มควรที่

จะอธบิายเพิม่เตมิให้เข้าใจให้ชดัเจนขึน้

ว่า ในการปฏบัิตสิมถะและวปัิสสนาหรือ

สมาธแิละปัญญานัน้ กจ็ะต้องมอีารมณ์

หรือกัมมัฏฐานอันเป็นที่ตั้งของสมาธิ

และของปัญญา

สมาธิ ๒๑

สมาธ ิ๒๑  คอื สมถสมาธแิละวิปัสสนาสมาธิ
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 อารมณ์ของสมาธหิรอืสมถะนัน้กคื็อ

สมถกมัมฏัฐานทัง้หลาย อารมณ์ของ

วิปัสสนานั้นก็คือขันธ์ อายตนะ ๕  

เป็นต้น อันรวมเรียกอย่างหน่ึงว่า

วปัิสสนาภมู ิภมิูกค็อืท่ีตัง้ทีอ่าศัยท่ีอยู่ 

วิปัสสนาภูมิก็คือภูมิของวิปัสสนา แต่

ก็ต้องเข้าใจว่าแม้ในวิปัสสนาภูมินั้น 

การปฏิบัติก็ต้องอาศัยสมาธิคือตั้งจิต

ก�าหนดอยู่ท่ีวิปัสสนากัมมัฏฐานหรือ

วปัิสสนาภมู ิเช่น ตัง้จิตก�าหนดอยูท่ีร่ปู 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือ

เรยีกว่านามรปู ว่ารปูเป็นอย่างนี ้เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณเป็นอย่างนี้ 

 ความที่ตั้งจิตก�าหนดให้รู้จักว่านี่รูป 

ว่านี่เวทนาเป็นต้น นี้เป็นสมาธิจะต้อง

มสีมาธติัง้ลงไปก่อนให้รูว่้านีร่ปู นีเ่วทนา 

เป็นต้น หรอืให้รูว่้ารปูเป็นอย่างนี ้เวทนา

เป็นอย่างนี้ นี่เป็นสมาธิ 

 และเมือ่จติตัง้รูจ้กัลงไป ก�าหนดลง

ไปได้อย่างนีจ้งึจะต่อไปวปัิสสนาได้ คอื

จะมองเห็นลักษณะท่ีเป็นสจัจะคือความ

จริง คอืความเกดิความดับของรปู เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ ความเกิด 

ความดับอันเป็นสจัจลกัษณะ ลกัษณะ

ที่เป็นตามจริงดังนี้ เม่ือปรากฏขึ้น 

แก่ปัญญาที่รู้ที่เห็น ถัดจากที่ได้มีสติ

ก�าหนดรู้ลงไปว่านี่รูป น่ีเวทนาแล้วก็

เป็นตัววิปัสสนาปัญญา 

 เพราะฉะนัน้ วิปัสสนาสมาธิกห็มาย

ถงึสมาธทิีก่�าหนดในอารมณ์ของวปัิสสนา

หรือจะกล่าวอีกอย่างหน่ึงว่าก�าหนด

อารมณ์เพื่อวิปัสสนา คือเพื่อที่จะได้

ปัญญารู้แจ้งเห็นจริง มิใช่เพื่อที่ตั้งจิต

สงบอยู่เฉย ๆ เท่านั้น ถ้าเพื่อที่จะตั้ง

จิตอยู่เฉย ๆ ก็เป็นสมถสมาธิ แต่ว่า

เมื่อเพื่อปัญญาก็เป็นวิปัสสนาสมาธิ  

กม็คีวามต่างกนัอยูด่งันี ้อนัเป็นเครือ่ง

แสดงให้เห็นว่าจะต้องใช้สมาธิ ท้ังใน

การปฏิบัติสมาธิเพื่อสมาธิและทั้งใน

การปฏบิตัเิพือ่ปัญญา กจ็ะต้องใช้สมาธิ

เพื่อปัญญาท่ีรู้แจ้งเห็นจริง ขาดสมาธิ

ไม่ได้ (นวก. ๙๕-๙๖)

สมาธิ ๒๒

สมาธิ ๒๒ สมาธิที่ปฏิบัติไม่ถูกทาง แม้จะ 

ได้สมาธิจนถึงฌานถึงสมาบัติ ก็เป็น

สมาธท่ีิเป็นทกุขสมทุยั เหตใุห้เกิดทกุข์ 

ไม่ใช่เป็นสมาธิที่เป็นทุกขนิโรธ ความ

ดับทุกข์ ไม่เป็นสมาธิที่นับเข ้าใน 

มรรคมีองค์ ๘ ของพระพุทธเจ้า คือ

สมัมาสมาธทิีเ่ป็นข้อที ่๘ ฉะนัน้ สมาธิ

เมื่อสรุปเข้าแล้วจึงมี ๒ อย่าง

 สมาธิที่เป็นทุกขสมุทัย เหตุให้เกิด

ทุกข์ อย่างหนึ่ง

 สมาธทิีเ่ป็นทกุขนโิรธ คอืเหตใุห้ดบั

ทุกข์ เป็นความดับทุกข์อีกอย่างหนึ่ง

 ผูท้ีป่ฏบิตัสิมาธแิม้ในพระพทุธศาสนา

เองตามวธิทีีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนไว้

เอง บางทีก็ได้สมาธิดี อัปปนาสมาธิ 
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แต่หากว่าถ้าเป็นไปไม่ถูกต้องตาม 

วตัถุประสงค์เพ่ือความสิน้ทุกข์ กก็ลาย

เป็นสมาธทิีเ่ป็นทุกขสมุทัย เหตใุห้เกิด

ทุกข์ไป ซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อย 

 ส่วนสมาธท่ีิถกูต้องตามวตัถปุระสงค์

เพือ่ความสิน้ทกุข์ในพระพทุธศาสนานัน้ 

ต้องเป็นสมาธิท่ีเป็นไปเพื่อทุกขนิโรธ 

ความดับทุกข์ พระโพธิสัตว์จับปฏิบัติ

สมาธเิป็นไปเพ่ือทุกขนิโรธคือความดับ

ทุกข์ คือไม่ต้องการชาติภพอีกต่อไป 

ไม่ต้องการมนุษยสมบัติ ไม่ต้องการ

สวรรค์สมบัติ หรือไม่ต้องการความ

เป็นเทพความเป็นพรหมอะไรทั้งสิ้น 

แต่ว่าต้องการนิพพานซึ่งยังเป็นความ

ต้องการอยู ่เพราะฉะนัน้ แม้จะมีตณัหา

คือความดิน้รนทะยานอยาก เพราะยงั

ละตัณหาไม่ได้ ยงัมตีณัหาอยู ่แต่กใ็ช้

ตัณหานั้นไปเพื่อนิพพาน คือต้องการ

นพิพานเพยีงอย่างเดยีว ดงัทีไ่ด้มแีสดง

ว่า อาศัยตัณหาละตัณหา ก็คืออาศัย

ตัณหาที่มีอยู่นี้เป็นตัณหาเพื่อนิพพาน 

ต้องการนพิพานกเ็พือ่ละตณัหานัน่เอง 

จึงเป็นสมาธิวิธีปฏิบัติเพื่อทุกขนิโรธ 

คือความดับทุกข์

 เพราะฉะนัน้ ผูป้ฏบิตัพิระพทุธศาสนา

ทีพ่อใจกรรมฐานก็ต้องรู้จกัว่าม ี๒ อย่าง 

คือ

 ปฏิบัติไป ๆ แล้วก็เป ็นไปเพื่อ 

ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์

 หรือว่าปฏิบัติไป ๆ ก็เป็นไปเพื่อ

ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์

 ฉะนั้น ต้องให้รู้จักดังนี้ และที่เป็น

ไปเพื่อทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์นั้น

ก็เพราะไปยึดถือในอุปกิเลสของสมาธิ

ในเม่ือปฏิบัติทางสมาธิ ไปยึดถือใน

อุปกิเลสของปัญญาในเมื่อปฏิบัติทาง

วิปัสสนา อันเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลส  

ไปติดเสียในวิปัสสนูปกิเลสนั่น ก็เลย

กลายเป็นทุกขสมทุยั เหตใุห้เกดิทุกข์ไป 

เพราะว่าผลของสมาธขิองวปัิสสนานัน้

ทีไ่ด้โดยล�าดบัเป็นผลทีช่วนให้ตดิ เป็น

อุปกิเลสขึ้นมาเป็นอันมาก เม่ือไปติด

เข้าแล้ว สมาธิปัญญาที่ปฏิบัติไปนั้นก็

กลายเป็นทุกขสมุทัยไป ต่อเมื่อละผล

ของสมาธิของปัญญาที่น่าติดน่าชมน่า

เสวยนัน้ได้ กเ็ป็นอนัว่าไม่สร้างอปุกเิลส

ของสมาธิของปัญญาขึน้มา จงึจะปฏบิตัิ

สมาธิปัญญาของตนให้เป็นทุกขนิโรธ

คือความดับทุกข์ขึ้นมาได้

 เพราะฉะนั้น พระโพธิสัตว์จึงได้ 

จับปฏิบัติในศีลในสมาธิอันเป็นไปเพื่อ

ทุกขนิโรธ ได้อัปปนาสมาธิ สมาธิที่

แน่วแน่ ก็ถงึข้ันฌานข้ันสมาบติันัน่แหละ 

ญาณ คือความหยั่งรู ้ คือผุดข้ึนแก่

พระองค์ ดงัทีต่รสัแสดงไว้ในปฐมเทศนา

เม่ือทรงพบทางท่ีเป็นมัชฌิมาปฏิปทา 

ข้อปฏบิตัอินัเป็นหนทางกลาง มสีมัมาทฏิฐ ิ

ความเหน็ชอบเป็นต้น กค็อืมรรคมอีงค์ 

สมาธิ ๒๒
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๘ นั่นแหละ ทรงปฏิบัติไปในมรรคมี

องค์ ๘ นี้ อันเป็นไปเพื่อดับกิเลส 

และกองทุกข์ เป็นไปเพื่อญาณคือ 

ความหยั่งรู้ จึงทรงได้ญาณคือความ 

หยั่งรู้ขึ้น ก็คือว่าญาณคือความหยั่งรู ้

ที่แสดงไว้ว่า

 จักขุ คือดวงตาผุดขึ้น ญาณ คือ

ความหยั่งรู้ผุดขึ้น ปัญญา คือความรู้

ทั่วถึงผุดขึ้น วิชชา คือความรู้ผุดขึ้น 

อาโลก คือความสว่างผุดขึ้นในธรรม 

ที่พระองค์มิได้เคยทรงสดับมาก่อนว่า 

น้ีทกุข์ ทุกข์ควรก�าหนดรู ้ทกุข์พระองค์

ทรงก�าหนดรู้ได้แล้ว นี้สมุทัย เหตุให้

เกดิทกุข์ สมทุยันีค้วรละ สมุทยันีท้รง

ละได้แล้ว น้ีนิโรธ คือความดับทุกข์ 

ความดบัทกุข์ควรกระท�าให้แจ้ง ความ

ดบัทกุข์นีพ้ระองค์กระท�าให้แจ้งได้แล้ว 

นีม้รรค คือทางปฏิบติัให้ถงึความดบัทกุข์ 

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้ควร

อบรมให้มขีึน้ให้เป็นขึน้ ทางดบัทกุข์นี้

พระองค์ได้ทรงอบรมให้มขีึน้ให้เป็นข้ึน

สมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว ดังนี้

 ญาณคอืความหยัง่รูผ้ดุขึน้แก่พระองค์

ดังน้ี ในธรรมที่มิได้ทรงสดับแล้วมา

ก่อน จึงได้ทรงพอพระทยัว่ารูล้ะรูแ้ล้ว 

ได้ตรสัรู ้อภสิมัโพธ ิคอืความตรัสรูย้ิง่

แล้ว ทรงเป็นผูท้ีต่รสัรูย้ิง่ทีเ่รยีกว่าตรสัรู้

สมัมาสมัโพธิญาณแล้ว อวชิชาคือความ

ไม่รู้จึงดับไป วิชชาความรู้ผุดขึ้น หรือ

จะเรยีกว่าวชิชาคอืความรู้ผดุขึน้ อวชิชา

ดบัไป เหมอืนแสงสว่างบังเกดิขึน้ความ

มืดก็หายไป เพราะฉะนั้น จึงทรงเป็น 

พทุโธ คอืเป็นผูรู้แ้ล้ว เป็น วมิตุโต คอื

เป็นผูพ้้นแล้ว พระพทุธเจ้าเม่ือได้ตรสัรู้

แล้วกท็รงอยูด้่วยวชิชาคอืความรู ้และ

วิมุตติคือความหลุดพ้น แต่ว่าผู้ท่ียัง

มไิด้ตรสัรูเ้หมอืนอย่างพระพทุธเจ้า หรอื

แม้พระองค์เองเมือ่ยงัไม่ได้ตรสัรู ้กย็งั

มอีวชิชา คอืมคีวามรูท้ีเ่ป็นอวชิชา ไม่รู้

จริงในสัจจะทั้ง ๔ (ส.ท. หน้า ๑๗๑-๑๗๓)

สวดท�าวัตร

สมาธิกถา ดู ปุณณะ

สมาธิเจือวิปัสสนา ดู อนิมิตตสมาธิ

สมาธินิมิต ดู สมาธิ

สมาธิอย่างละเอียด ดู อนิมิตตสมาธิ

สมานสังวาสกะ ดู สังฆเภท

สมานัตตตา ดู มัททวะ

สมาโนทก ดู ทักษิณานุปทาน

สมาบัติ ดู สมาธิ

สมุจเฉทวิมุตติ ดู วิมุตติ ๕

สมุจเฉทวิรัติ ดู ศีล

สมุฏฐาน ๔ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

สมุทัยวาร ดู อริยสัจจ์ ๔ โดยพิสดาร

สยมัภูพทุธเจ้า ด ูพระพทุธเจ้าในมหายาน

สรภู ดู หิมพานต์

สระฉัททันตะ ดู หิมพานต์

สระใหญ่ ๗ ดู หิมพานต์ 

สระอโนดาต ดู หิมพานต์

สวดท�าวัตร ดู สวดมนต์
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ศัพท์ท่ีใช้เป็นภาษาพูดท่ัวไป แปลว่า

ปรึกษาหารอื แต่ว่าน�ามาใช้เป็นบทสวด

ก็หมายความว่าเป็นบทสวดที่บริสุทธิ์

หรอืทีศ่กัดิส์ทิธิ ์เราใช้กันในภาษาไทย

เป็นที่เข้าใจกัน 

 ธรรมเนียมสวดมนต์ของพระสงฆ์

ได้มีธรรมเนียมสวด ในเวลาเช้ากับใน

เวลาเย็นหรือค�่า บทสวดนั้นที่เป็นบท

สวดประจ�ากเ็รยีกว่า ท�าวตัรเช้า ท�าวตัร-

เย็น หรือท�าวัตรค�่า ส�าหรับสวดมนต์

ตอนเช้าหรือท�าวัตรเช้านั้น ก็ก�าหนด

เวลาต่าง ๆ กนั โบราณพระตืน่สวดมนต์

กนัตัง้แต่ตสีี ่และในบดันีย้งัใช้สวดกนั

เช้ามืด ตีสี่ก็มีแต่มีน้อย สวดเช้าก่อน

ออกบิณฑบาตก็มี บิณฑบาตกลับมา

แล้วสวดมนต์ก่อน แล้วจึงฉันก็มี ฉัน

แล้วสวด เช่นว่าเวลาสองโมงเช้าอย่าง

วัดนี้ก็มี สวดมนต์ตอนเย็น หรือตอน

ค�า่นัน้ใช้สวดกนัเวลาห้าโมงเยน็กม็ ีหก

โมงเย็นก็มี ทุ่มหนึ่งก็มี สองทุ่มก็มี 

อย่างวดัน้ี แม้ว่าจะก�าหนดเวลาต่างกนั 

กค็งใช้ประชมุกนัสวดมนต์เวลาเช้าเวลา

หนึ่ง เวลาเย็นหรือค�่าอีกเวลาหนึ่ง

 บทสวดประจ�าทุกวนัท่ีเรยีกว่าท�าวตัร 

คือท�าวัตรเช้า ท�าวัตรค�่าน้ัน ก็เป็น

ธรรมเนียมท่ีสบืเนือ่งมาแต่ครัง้พทุธกาล 

เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ 

พระสงฆ์สาวกก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 

ในเวลาเช้าก็ท�าวัตร 

 ท�าวัตรก็คือท�าการปฏิบัติ เช ่น  

ถวายน�้า ส�าหรับที่จะบ้วนพระโอษฐ์ 

สรงพระพักตร์ อย่างที่ทุกคนก็ต้องมี

การแปรงฟันล้างหน้า บ้วนปากและ 

กิจอื่น ๆ ท�าวัตรก็คือการปฏิบั ติ 

อย่างสัทธิวิหาริก ก็ท�าอุปัชฌายวัตร  

อนัเตวาสิก กท็�าอาจารยิวัตร คอืศิษย์

ท�าการปฏิบัติอุปัชฌาย์อาจารย์ 

 ดังที่วัดน้ีมีธรรมเนียมท�าสักแต่ว่า

เป็นประเพณี คือเม่ือพระภกิษุบวชใหม่

แล้ว ก็น�าเอาน�้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 

เป็นต้น มาถวายพระอุปัชฌาย์หรือ

อาจารย์ กเ็ป็นการไปแสดงท�าอปัุชฌาย-

วัตร คือท�าการปฏิบัติพระอุปัชฌาย์ 

หรือว่าอาจริยวัตร ท�าการปฏิบัติพระ-

อาจารย์ อันที่จริงนั้นก็ไปท�ากันทุกวัน 

แต่ว่าในวดันีเ้ป็นธรรมเนยีมทีใ่ห้ท�าเพยีง

ครั้งเดียว แล้วอนุญาตว่าไม่ต้องไปท�า

อีก เพื่อจะได้ศึกษาเล่าเรียนกัน 

 ในครั้งพุทธกาลนั้นพระภิกษุสงฆ์ก็

มธีรรมเนยีมเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ท�าวตัร

คือท�าการปฏิบัติพระองค์ในเวลาเช้า 

แต่ว่าก็ปรากฏว่าได้มีพระภิกษุที่เป็น

พุทธอุปัฏฐากประจ�าพระองค์ มักจะ

องค์หนึ่ง แต่ว่าในตอนแรกนั้นก็คง 

จะมีการผลัดเปลี่ยนกัน ไม่มีองค์ไหน

อยู่ประจ�าตลอดเวลานาน จนถึงท่าน 

สวดนาค

สวดนาค ดู นาค

สวดมนต์ ค�าว่า “มนต์″ นั้น ถ้าแปลตาม
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พระอานนท์เถระที่ได้รับหน้าที่เป็น 

พุทธอุปัฏฐาก คือพระภิกษุผู ้บ�ารุง

พระพุทธเจ้า พระอานนท์ท่านก็ได้ท�า

หน้าที่เป็นอุปัฏฐากประจ�าพระองค์มา

จนถงึเสด็จดับขนัธปรนิพิพาน ท่านกไ็ด้

ท�าการปฏิบัติบ�ารุงพระพุทธเจ้าเป็น

พทุธอปัุฏฐานประจ�าพระองค์ตลอดมา

 กิจของพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ 

ในการบอกวตัรของโบราณ วนัหนึง่ ๆ 

ที่เป็นกิจประจ�าว่ามี ๕ อย่าง คือ

 ๑. เวลาเช้า เสด็จออกบิณฑบาต

 ๒. เวลาเย็น ทรงแสดงธรรม ก็คือ

ทรงแสดงธรรมแก่ประชาชนที่มาเฝ้า

เป็นประจ�าทุกวัน

 ๓. เวลาย�า่ค�า่ ประทานโอวาทแก่ภกิษุ

 ๔. เวลาเท่ียงคนื ทรงแสดงธรรมแก้

ปัญหาเทวดาที่มาเฝ้า

 ๕. เวลาย�า่รุ่ง ทรงพจิารณาหมู่สตัว์ 

คอืหมูข่องบคุคลทีส่มควรและไม่สมควร 

ที่จะเสด็จไปทรงแสดงธรรมโปรด

 อันแสดงว่ากิจ ๕ อย่างนี้ได้ทรง

ปฏิบัติอยู่เป็นประจ�า และการเข้าเฝ้า

พระพุทธเจ้า ในเวลาเช้าท�าวัตร คือ

ท�าการปฏิบัติอุปัฏฐากบ�ารุง จึงเป็น 

กิจของพระภิกษุสงฆ์องค์หนึ่งบ้าง  

หลายองค์บ้าง ท่ีไปเฝ้าท�าพุทธอุปัฏฐาก 

เมื่อมีพระภิกษุท่ีเป็นพุทธอุปัฏฐาก 

ประจ�า การท่ีพระภกิษทุัว่ไปจะเข้าเฝ้า

เป็นพทุธอุปัฏฐาก จงึเป็นอันไม่ต้องไป

ท�า แต่ก็ชื่อว่าเป็นหน้าที่ของพระภิกษุ

สงฆ์อย่างน้อยก็องค์ใดองค์หนึ่งผลัด

เปลี่ยนกันเข้าไปเฝ้าท�าพุทธอุปัฏฐาก 

 เพราะฉะนัน้ เมือ่พระพทุธเจ้าเสดจ็

ดบัขนัธปรนิพิพานแล้ว จงึได้มีธรรมเนยีม

ที่พระภิกษุที่อยู่ในวัดหนึ่ง ๆ ประชุม

กนัในอโุบสถคอืในโบสถ์ ในวหิาร หรือ

ในหอสวดมนต์ที่ก�าหนดขึ้น ท�าการ 

สกัการะบชูาพระพทุธปฏมิาซึง่ประดษิฐาน

อยู่ในท่ีนัน้แทนการท่ีเข้าไปเฝ้าอปัุฏฐาก

บ�ารงุพระพุทธเจ้าในเวลาเช้า จึงสวดมนต์ 

และบทสวดนั้นก็เป็นบทสรรเสริญ 

คณุพระรตันตรัย คอืพระพทุธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ เป็นหลัก จึงได้เรียกบท 

สวดมนต์นี้ว่า สวดท�าวัตร แปลตาม

ศัพท์ก็คือว่า สวดท�าการปฏิบัติบ�ารุง 

แต่เมือ่ไม่มอีงค์พระพทุธเจ้าทีจ่ะปฏบิตัิ

บ�ารงุ จงึสวดสรรเสรญิคณุพระพทุธเจ้า 

พร้อมทัง้พระธรรมพระสงฆ์แทน จงึได้

เรียกว่า สวดท�าวัตร

 ส่วนในเวลาเย็นนั้น ได้มีปรากฏอยู่

ในพุทธกิจท้ัง ๕ ดังที่กล่าวมาแล้ว  

ว่าเวลาย�า่ค�า่ ทรงแสดงโอวาทแก่ภกิษุ  

จึงได้มีธรรมเนียมท่ีพระภิกษุประชุม

กันเข ้าเฝ ้าพระพุทธเจ ้า ในเวลา 

ย�่าค�่าถัดจากเวลาเย็นที่ทรงแสดง 

ธรรมโปรดประชาชนทัว่ไป เพราะฉะนัน้ 

ในการเข้าเฝ้าในเวลาค�่านั้น ก็จะมี

ธรรมเนยีมการท�าวัตรปฏบิตัอิปัุฏฐาก

สวดมนต์
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บ�ารุงพระพุทธเจ้า เช่นตั้งน�้าฉันน�้าใช้

อะไรไว้ในกฏิุท่ีทรงประทับเช่นเดียวกัน 

ก็เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์จะจัด 

สบัเปลีย่นกนัไป หรอืมปีระจ�าแล้วกไ็ป

เข้าเฝ้าฟังพระพทุธโอวาท และเมือ่ไม่มี

พระองค์ที่จะปฏิบัติบ�ารุง การประชุม

กันในเวลาค�่าหรือในเวลาเย็น จึงได้มี

การสวดบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรยั 

จงึได้เรยีกบทสวดแม้ในเวลาค�า่ว่าสวด

ท�าวตัร อนัเป็นการแสดงถงึการท�าวตัร

ปฏิบัติ

 อน่ึง ในเวลาเย็นเวลาค�า่นัน้เป็นเวลา

ที่ทรงแสดงธรรมด้วย ดังปรากฏใน 

พระพทุธกจิประจ�าวนัดงักล่าวมา เมือ่

สวดบทท�าวัตรแล้วจึงได้มีการสวดบท

พระพุทธพจน์อันเป็นพระธรรมค�าสั่ง

สอนของพระพุทธเจ ้าพระสูตรใด 

พระสตูรหนึง่หรอืบทใดบทหนึง่ต่อจาก

ท�าวัตรค�่า เท่ากับว่าเป็นการฟังธรรม

ค�าสั่งสอนที่ทรงแสดง หรือว ่าฟัง 

พระโอวาทของพระพทุธเจ้าในเวลาเยน็

ในเวลาค�่าตามพุทธกิจที่ปรากฏนั้น 

 การสวดมนต์ก็คือสวดพระสูตรใด

พระสตูรหนึง่ดงักล่าวนัน้ จงึเท่ากบัว่า

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมหรือ

ประทานพระโอวาทฟังกัน เพราะฉะน้ัน 

หลังจากท�าวัตรเย็นท�าวัตรค�่าแล้วจึงมี

การสวดมนต์ต่อ ก็เท่ากับว่าเป็นการ

ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่ีทรงแสดง

หรือทีท่รงประทานเป็นพระพทุธโอวาท 

นี้เป็นธรรมเนียมการสวดมนต์ท�าวัตร

เช้าท�าวัตรค�า่ และเมือ่ท�าวัตรค�า่แล้วก็

มีธรรมเนียมสวดมนต์ คือสวดพระ-

สูตรเป็นต้น อันเป็นค�าสั่งสอนต่อไป 

เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติเนื่องมาจาก 

ครัง้พทุธกาลดังกล่าว ส�าหรับเรือ่งการ 

สวดมนต์น้ันยังมีการสวดมนต์ในงาน

ต่าง ๆ สบืไปอกี (ต.พ. ๒-๕) ด ูธรรมเนยีม

ท�าวัตร, สังคายนา ด้วย

สวดยักษ์

สวดยักษ์ ดใูนอรรถกถาท่ีเขยีนในลังกา และ

ในบันทึกเร่ืองเก่า ๆ ของไทยเราเอง 

มเีค้าว่า คนพากนักลวัยกัษ์ว่าเป็นตวัน�า

โรคภยัไข้เจบ็ เมือ่เกดิโรคระบาด เช่น 

อหิวาตกโรค ก็เพราะหมู่ยักษ์ซึ่งเป็น

บรวิารท้าวกเุวร พากนัมาจบัมนษุย์ คง 

จะมลีทัธคิวามเชือ่เช่นนีป้ระจ�าท้องถ่ิน

ก่อนพระพทุธศาสนาจะเข้ามาถึง เมือ่

พระพุทธศาสนาเข้ามาแล้วกมี็พระสูตร

นีท้ีเ่ล่าว่า ท้าวกุเวรซึง่เป็นเจ้าแห่งยกัษ์

ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลขอ

ประทานพระพุทธานญุาตให้พทุธบรษิทั

สวดบทวิปัสสิสฯ ซึ่งเป็นบทนมัสการ 

พระอดตีพทุธเจ้าตัง้แต่พระวปัิสส ีจนถงึ

พระพุทธเจ้าในปัจจุบันศาสนารวม ๗ 

พระองค์ เพือ่ป้องกนัอนัตรายจากพวก

ยักษ์ท่ีพาลดุร้าย จึงมีเทศกาลนิมนต์

พระสวดพระสูตรนี้เพื่อป้องกันก�าจัด

อันตรายจากพวกยักษ์ผีปีศาจต่าง ๆ 

คอื โรคต่าง ๆ นัน้เอง ในทางราชการ
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มสีวดตลอดรุ่งใน พระราชพธิสีมัพจัฉรฉนิท์ 

จะสิ้นเดือน ๔ มียิงปืนอาฏานา ใน

ขณะที่พระสวดถึงตอนนั้น ๆ ท�านอง

สวดมเีสยีงเอะอะดดุนัในบางตอนคล้าย

กับจะขับไล่พวกน้ัน นอกจากทีก่รงุเทพฯ 

ทราบว่ายังมีพิธีสวดในวันตรุษนั้นที่

จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่พระราช

พธิน้ีีได้เลิกมานานแล้ว บัดน้ีพระท่ีสวด 

พระสูตรนีไ้ด้อันเรยีกว่า สวดยักษ์ ด้วย

ท�านองสรภัญญะมีเหลือน้อย

 เคยได้ยินท่านผู้ใหญ่เล่าว่า การยิง

ปืนอาฏานา นั้นเป็นการใช้ดินปืนเก่า

ให้หมดไป เมือ่มาถงึสมยัทีจ่ะเลิกสวด

ภาณยักษ์คือเลิกพระราชพิธีนั้น ถ้า

คิดถึงว่าสิน้สมยัใช้ดนิปืนเหมอืนอย่าง

โบราณซึ่งจะต้องรู้กันประจ�าปี จะเลิก

ยงิปืนอาฏานากไ็ด้ และบัดนีไ้ด้พบเชือ้

โรคแทนยักษ์ ยักษ์เป็นผู้น�าโรคที่มอง

ไม่เหน็ตัวในสมยัโบราณ บดันีไ้ด้มกีล้อง

ส่องมองเหน็ตวัโรคขึน้แล้ว แต่มองด้วย

ตากค็งไม่เหน็เหมือนกัน และได้พบวธิี

ป้องกนัรักษาท�าลายตวัเชือ้โรคได้มาก 

โรคบางอย่างทีก่ลวักนัมากในอดตี มา

ถึงปัจจุบันกลายเป็นโรคที่ไม่น่ากลัว 

ความคดิของคนทีจ่ะยงิปืนขูห่รอืไล่ยักษ์

ก็เปลี่ยนไป

 ข้อทีร้่ายย่ิงขึน้ไปกว่านัน้คือ เปลีย่น

ไปเป็นมุ่งที่จะยิงปืนขู่หรือไล่คนด้วย

กันเอง หนักขึ้นยักษ์ท่ีเคยเป็นตัวโรค

ทางกายก็กลับเข้าสิงใจมนุษย์อย่างที่

เรียกว่า มีใจเป็นยักษ์เป็นมาร หมาย

ถงึกเิลสในใจคนทีม่ากขึน้ อนัเรยีกกนั

ว่า กิเลสมาร จะเรียกว่า กิเลสยักษ์ 

บ้างกค็งไม่ผดิ ยกัษ์สิงใจนีจ้ะแก้ได้ด้วย

อะไร กด้็วยการปฏบิตัอิบรมจติใจตาม

หลักพระพุทธศาสนา เช่น ตามหลัก

พระโอวาท ๓ ข้อว่า ไม่ท�าบาปทัง้หมด 

ท�ากศุลให้ถึงพร้อม ช�าระจติให้ผ่องแผ้ว 

นีเ้ป็นพระพทุธศาสนาโดยตรง ยกัษ์ใจ

ชวนให้ท�าบาป เมือ่ไม่ตามใจกท็�าอะไร

ไม่ได้ ยักษ์ใจก็ต้องออกไป

 คนในปัจจุบันอาจเห็นว่าคนโบราณ

งมงาย ยงิปืนไล่ยักษ์ทีไ่หน เพราะอาจ

ไม่ได้คิดว่า ความรู้ของคนเปลี่ยนไป

เสมอตามการศึกษา ยุคไหนขึ้นถึงขั้น

ไหนกย่็อมจะรูเ้ห็นในขัน้น้ัน แต่ถ้าไม่มี

โบราณ ปัจจุบนักม็ไีม่ได้ ถ้าจะเปรยีบ

เหมือนขึ้นภูเขาสูง ข้ึนถึงระดับไหนก็

ย่อมจะเห็นในระดับนั้น จะให้ถึงยอด

ทีเดียวโดยไม่ข้ึนไปตั้งแต่เชิงเขาหาได้

ไม่ เห็นว่ายักษ์เป็นตัวโรคนับว่าใกล้

ระดับปัจจุบันเข้ามาแล้ว คือเห็นว่ามี

ตัวโรคที่มองไม่เห็นตัวตน ในปัจจุบัน

สร้างเครือ่งส่องให้มองเห็นตวัขึน้ ความ

เห็นว่ามีตัวเชื้อโรคจึงมีมานานแล้ว 

 และควรจะแยกว่าเรื่องนี้เป็นทาง

แพทยศาสตร์ ไม่ใช่พทุธศาสน์ ถ้าเป็น

เรือ่งยกัษ์ในใจคอืกเิลส และเครือ่งก�าจดั

สวดยักษ์
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กิเลสจึงจะเป็น พุทธศาสน์ แม้เรื่อง

โลกก็มีเรื่องโลกทางภูมิศาสตร์สมัย

โบราณปนเข้ามามาก (พ.พ. ๒๗๙-๒๘๑)

 ๑๐๐ ปีมนษุย์เป็น ๑ คนืวนัสวรรค์

ชั้นดาวดึงส์ นับเดือนปีเช่นเดียวกัน 

๑,๐๐๐ ปีทพิย์นีเ้ป็นประมาณอายขุอง

เทพชั้นดาวดึงส์ เท่ากับ ๓ โกฏิ ๕ 

ล้านปีมนุษย์

 ๒๐๐ ปีมนษุย์เป็น ๑ คนืวันสวรรค์

ชั้นยามา นับเดือนปีเช ่นเดียวกัน  

๒,๐๐๐ ปีทพิย์นีเ้ป็นประมาณอายุของ

เทพชัน้ยามา เท่ากบั ๑๔ โกฏ ิ๔ ล้าน

ปีมนุษย์

 ๔๐๐ ปีมนษุย์เป็น ๑ คนืวนัสวรรค์

ชัน้ดสุติ นบัเดือนปีเช่นเดยีวกนั ๔,๐๐๐ 

ปีทิพย์นี้เป็นประมาณอายุของเทพชั้น

ดสิุต เท่ากบั ๕๗ โกฏ ิ๖ ล้านปีมนษุย์

 ๘๐๐ ปีมนษุย์เป็น ๑ คนืวันสวรรค์

ชัน้นมิมานรต ีนบัเดอืนปีเช่นเดยีวกนั 

๘,๐๐๐ ปีทพิย์นีเ้ป็นประมาณอายขุอง

เทพชัน้นมิมานรต ีเท่ากบั ๒๓๐ โกฏิ

กับ ๔ ล้านปีมนุษย์

 ๑,๖๐๐ ปีมนุษย์เป็น ๑ คืนวัน

สวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี นับเดือน

ปีเช่นเดยีวกนั ๑๖,๐๐๐ ปีทพิย์นีเ้ป็น

ประมาณอายุของเทพชั้นปรนิมมิต-

วสวัตตี เท่ากบั ๘๒๑ โกฏกิบั ๖ ล้าน

ปีมนษุย์ (การคดิเทียบปีมนุษย์นีค้ดัมา 

ไม่ได้สอบดูว่าจะถูกหรือผิดอย่างไร)

 ส่วนเทพชั้น พรหมโลก ยิ่งมีอายุ

มาก ท่านว่า

สวนะ

สวนะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

สวรรค์ สรปุเป็น ๓ ประเภท คือ กามาพจร 

ท่องเที่ยวอยู่ในกาม ได้แก่สวรรค์ ๖ 

ชั้น รูปาพจร ท่องเที่ยวอยู่ในรูปฌาน 

ได้แก่รูปพรหม อรูปาพจร ท่องเที่ยว

อยู ่ในอรูปฌาน ได้แก่ อรูปพรหม 

ฉะนั้น ในสวรรค์กามาพจร ๖ ชั้นจึง

ยังเกี่ยวข้องกับกามคุณ ท่านแสดงว่า 

ชั้นจาตุมมหาราชิกาและชั้นดาวดึงส ์

มีเหมือนมนุษย์ ช้ันยามามีแต่กาย- 

สังสัคคะ ชั้นดุสิตมีเพียงจับมือกัน  

ชั้นนิมมานรตีมีเพียงยิ้มรับกัน ช้ัน 

ปรนิมมิตวสวัตตีมีแต่มองดูกันเท่านั้น 

ส่วนในสวรรค์ชัน้รปูาพจรและอรปูาพจร

ทีเ่รยีกว่า พรหมโลก ทุกชัน้ไม่เกีย่วข้อง

กับกาม ใน อรรถกถาวิภังค์ กล่าวว่า

ไม่มีเพศสตรีเพศบุรุษในพรหมโลก

 ใน ติกนิบาต แสดงอายุสวรรค์ 

เทียบอายุมนุษย์ไว้ว่า ๕๐ ปีมนุษย์ 

เป็น ๑ คืนวันสวรรค์ชั้นจาตุมมหา- 

ราชกิา ๓๐ คนืวนัเป็น ๑ เดอืนสวรรค์

น้ัน ๑๒ เดือนเป็น ๑ ปีสวรรค์นั้น 

๕๐๐ ปีทิพย์น้ีเป็นประมาณอายุของ

เทพชั้นจาตุมมหาราชิกา เท่ากับ ๙ 

ล้านปีมนุษย์
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 ๑. พรหมปารสิชัชะ มอีายเุท่าส่วน 

  ที่ ๓ ของกัป คือ ๑ ใน ๓  

ของกัป

 ๒. พรหมปุโรหิต มีอายุกึ่งกัป

 ๓. มหาพรหม มีอายุ ๑ กัป 

 ๔. ปริตตาภะ มีอายุ ๒ กัป 

 ๕. อัปปมาณาภะ มีอายุ ๔ กัป 

 ๖. อาภัสสระ มีอายุ ๘ กัป 

 ๗. ปริตตสุภะ มีอายุ ๑๖ กัป 

 ๘. อัปปมาณสุภะ มีอายุ ๓๒ กัป 

 ๙. สุภกิณหะ มีอายุ ๖๔ กัป 

 ๑๐. เวหัปผละ และ อสัญญีสัตว์  

มีอายุ ๕๐๐ กัป

 ๑๑. อวิหะ มีอายุ ๑,๐๐๐ กัป 

 ๑๒. อตัปปะ มีอายุ ๒,๐๐๐ กัป 

 ๑๓. สุทัสสะ มีอายุ ๔,๐๐๐ กัป 

 ๑๔. สุทัสสี มีอายุ ๘,๐๐๐ กัป 

 ๑๕. อกนฏิฐะ มีอายุ ๑๖,๐๐๐ กปั

 พรหมเหล่านี้ ๑ ถึง ๙ เป็นชั้น 

รูปฌานที่ ๑ ๒ ๓ ชั้นละ ๓ ชั้น ๑๐ 

ซึง่แบ่งเป็น ๒ ถึง ๑๕ เป็นชัน้รปูฌาน

ที่ ๔ รวมเป็น ๑๖ และ ๑๑ ถึง ๑๕ 

เป็นช้ันสุทธาวาสส�าหรับพระอนาคามี

ไปเกิด ปริตตาภะ เป็นต้น มักเรียก

ว่า ปรติตาภา ซ่ึงติดมาจากเป็นคุณบท

ของภูมิ ทั้งถนัดลิ้นไทยเรา เหมือน

อย่างค�าว่า ศาสนา จากค�าว่า ศาสนะ 

ซึ่งเป็นค�าที่เรียกว่า อะการันต์ แต่เรา

ถนัดเรียกเป็น อาการันต์ ว่าศาสนา 

กลายเป็นค�าไทยที่ถูกต้อง ถ้าพูดว่า

ศาสนะกเ็ป็นผดิแปลกไป พรหมทัง้ ๑๖ 

เหล่านี้เป็นรูปพรหม

 ส่วนอรูปพรหมอีก ๔ ชั้นยิ่งมีอายุ

มากขึน้ไปอกี อรปูท่ี ๑ มีอายุ ๒,๐๐๐ 

กัป อรูปที่ ๒ มีอายุ ๔๐,๐๐๐ กัป 

อรูปท่ี ๓ มี อายุ ๖๐,๐๐๐ กัป  

อรูปที่ ๔ มีอายุ ๘๔,๐๐๐ กัป (พ.พ. 

๒๖๗-๒๖๙) ดู อนุปุพพิกถา ด้วย

สหัมบดีพรหม

สวิญญาณกทรัพย์ ดู เบญจศีล

สสบัณฑิต ดู ทานบารมี

สหกะ ดู เคารพธรรม 

สหัมบดี ดู เคารพธรรม, สหัมบดีพรหม

สหมับดพีรหม พระพรหมองค์หนึง่คอืสหมับดี

พรหม ได้มีเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องกับ

พระพุทธเจ้าหลายเรื่อง ตั้งแต่ต้น

พทุธกาล เมือ่พระพทุธเจ้าได้ตรัสรูแ้ล้ว

ใหม่ ๆ ทรงปรารภถึงธรรมที่ตรัสรู้ว่า

เป็นสภาพลุม่ลกึ ยากทีค่นอ่ืนจะรูต้าม

ได้ ทรงพระด�าริจะไม่ทรงขวนขวายเพือ่

สั่งสอน ท่านว่าสหัมบดีพรหมทราบ

พระด�าร ิได้เข้าไปเฝ้ากราบทลูอาราธนา

ขอให้ทรงแสดงธรรม เพราะหมู่สัตว์ที่

สามารถจะฟังรู้ได้มอียู ่พระพทุธเจ้าจงึ

ได้ทรงแสดงธรรม เป็นต้นเรือ่งของ บท

อาราธนาธรรม ทีใ่ช้กนัในเมอืงไทยว่า 

พรฺหมฺา จ โลกาธปิต ีสหมปฺต ิเป็นต้น 
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ซึง่มคี�าแปลว่า สหมับดพีรหมผูเ้ป็นอธบิดี

แห่งโลก พนมหตัถ์ทูลขอพรว่า หมู่สตัว์

ในโลกนี้ที่มีฝุ่นธุลีในดวงตาแต่น้อยยัง

มีอยู่ ขอพระสุคตได้โปรดอนุเคราะห์

ประชานกิรน้ีแสดงธรรม บทอาราธนา

น้ีก็มีความเล่าถึงประวัติพระพรหมมา

ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดง

ธรรมดังนี้เท่านั้น แต่ก็ได้น�ามาใช้เป็น

บทอาราธนาให้พระเทศน์ทั่วไป

 ในเมืองไทยมีนิยมถือเป็นประเพณี

ว่าจะต้องอาราธนาก่อน พระจึงจะให้

สรณคมน์และศีล สวดพระปรติร แสดง

พระธรรมเทศนา แสดงว่าพระพทุธศาสนา

ไม่บงัคบัฝืนใจใครให้นบัถอืปฏิบัติ ใครมี

ศรัทธาเลื่อมใสประสงค์สรณคมน์และ

ศีลก็ดี พระปริตรก็ดี ธรรมเทศนาก็ดี 

กต้็องมาอาราธนา ยังไม่อาราธนา พระ

กย็งัไม่ให้ไม่แสดง เวลาท�าพิธก็ีเป็นการ

สะดวก เพราะการอาราธนากห็มายความ

ว่าเร่ิมพธิขีึน้แล้ว ได้เตรยีมการต่าง ๆ 

เสรจ็พร้อมทีจ่ะรบัศีลกนัได้ และได้ถือ

เป็นประเพณีอีกว่า ก่อนที่จะท�ากุศล

อะไร ขอสรณคมน์และศีลกนัก่อนเสมอ 

เป็นประเพณดีอียู ่เพราะชกัน�าให้เข้าหา

พระรัตนตรัยและศีลก่อน แต่ก็มักถือ

เป็นสกัแต่ว่าท�าไปเป็นพธิเีสยีโดยมาก 

คือไม่ได้คดิรบัจรงิ ถ้าอย่างนีก้ไ็ด้เพยีง

เปลือกคือพิธีเท่านั้น ผู้ท่ีตั้งใจรับจริง

น่ันแหละจึงจะเข้าถึงสาระของพิธี ได้

ประโยชน์จากประเพณท่ีีดอียูแ่ล้วนี ้เป็น

อนัว่าคนไทยเราได้ออกชือ่สหมับดีพรหม

กันอยู่บ่อย ๆ เป็นที่รู้จักกันมากอย่าง

กว้างขวางคล้ายพระอนิทร์ ในหมูเ่ทวดา

พระอินทร์รู้จักกันมากกว่าองค์อื่น ใน

หมู่พรหมก็ท้าวสหัมบดีพรหมองค์นี้  

ทั้งได้ออกชื่อถึงมากกว่าองค์อื่น ๆ 

ทั้งหมด

 สหัมบดพีรหมยังได้มาทูลพระพทุธเจ้า 

ขอให้ทรงอนเุคราะห์สงฆ์ ดงัทีม่เีล่าใน  

ขันธสังยุต ว่า สมัยเมื่อพระพุทธเจ้า

ประทบัอยูท่ีน่โิครธารามใกล้กรุงกบิลพสัดุ ์

ทรงประณามภิกษุสงฆ์เพราะเหตุบาง

อย่าง (เล่าไว้ในอรรถกถาว่า เมือ่เสด็จ

จารกิจากนครสาวตัถถีงึนครกบิลพสัดุ์ 

เจ้าศากยะท้ังหลายรบัเสด็จและกราบทลู

เชญิเสด็จไปประทบัทีน่โิครธาราม เมือ่

เสด็จถึงอารามนั้นแล้วได้เสด็จเข้าสู่ท่ี

ประทบั ทรงท�าปฏสัินถารกบัเจ้าศากยะ

ทัง้ปวงทีต่ามไปส่งถึงทีป่ระทบั ขณะนัน้

พวกภกิษทุีต่ามเสดจ็พากันจดัทีพ่กัและ

รับแจกทานวัตถุต่าง ๆ ที่เขาจัดถวาย

เป็นเครื่องต้อนรับ ก็มีเสียงพูดเรียก 

พูดถามกันอยู่อื้ออึง พระพุทธเจ้าไม่

โปรดเสียงดงัอือ้องึ ตรสัถามทราบเรือ่ง

แล้วจึงทรงประณามภิกษุสงฆ์ 

 ประณามกคื็อ ขบัออกไป ตามเร่ือง

ต่อไปกล่าวว่าได้เสด็จในที่เร้น ทรง 

พระด�ารอิยูพ่ระองค์เดยีว ค�าว่า ประณาม 

สหัมบดีพรหม



ส

1433

ในที่นี้ สังเกตตามท้องเรื่องว่าน่าจะ

เพียงรับสั่งให้ไปบอกท�านองว่าออกไป

ให้พ้น อย่ามาเอะอะอยู่ที่นี้เท่านั้น ไม่

หมายถึงว่าขับไล่ 

 เวลาเช้าเสด็จเข้าไปบณิฑบาตในกรงุ

กบลิพสัดุ ์เสด็จกลบัจากบณิฑบาตหลงั

จากเสวยแล้วได้เสด็จไปยังป่ามหาวัน 

ประทับพักกลางวันอยู่ที่โคนต้นมะตูม

หนุ ่มต ้นหน่ึง เกิดพระด�าริขึ้นใน 

พระหฤทัยว่า ทรงขับภิกษุสงฆ์ แต ่

ในภิกษุสงฆ์น้ียังมีพวกภิกษุใหม่ท่ี 

หวงัพึง่พระองค์ เม่ือไม่ได้เหน็พระองค์

ก็จะพึงรวนเรกระสับกระส่าย เหมือน

อย่างลูกโคอ่อนไม่เห็นแม่โคก็วุ่นวาย

กระสับกระส่าย หรือเหมือนอย่างพืช

ที่งอกข้ึนใหม่ไม ่ได ้น�้าก็เหี่ยวแห้ง

หงอยเหงา จึงน่าท่ีจะทรงอนุเคราะห์

ภิกษสุงฆ์ในบดันี ้เหมอืนอย่างทีไ่ด้ทรง

อนุเคราะห์มาแล้วในกาลก่อน

 สหัมบดีพรหมได้ทราบพระด�าริใน

ขณะน้ัน ได้มาปรากฏเบ้ืองหน้าพระองค์ 

ห่มผ้าเฉวียงบ่าประคองอัญชลีกราบทูล

มีความว่า ขอให้ทรงอนุเคราะห์สงฆ์

เหมอืนอย่างทีท่รงด�ารใินตอนท้ายเถดิ 

เพราะในสงฆ์นีก้ย็งัมีภกิษใุหม่ท่ีหวงัพ่ึง

พระองค์เต็มที ่เหมือนอย่างลกูโคอ่อน

หวังพึ่งแม่โค เหมือนพืชที่งอกขึ้นใหม่

หวังพึ่งน�้าฉะนั้น จึงขอให้พระผู ้มี 

พระภาคเจ้าทรงอภินนัท์ภกิษสุงฆ์ ทรง

โอวาทอนุศาสน์ภิกษุสงฆ์เหมือนอย่าง

ที่ได้เคยทรงอนุเคราะห์มาแล้วในกาล

ก่อนเถดิ พระพทุธเจ้าทรงรบัอาราธนา

ด้วยพระอาการดุษณีภาพ สหัมบดี-

พรหมทราบว่าพระองค์ทรงรบัอาราธนา

ว่าจะทรงอนุเคราะห์สงฆ์ต่อไปไม่ทรง

ทอดทิ้งแล้ว ก็ได ้ถวายอภิวาทท�า 

ประทักษิณ (เดินเวียนขวาพระพุทธ- 

องค์) แล้วอันตรธานไปในที่นั้น 

 เป็นอันว่าพระพรหมองค์นี้ได้มา 

กราบทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม

โปรดโลกหนหนึ่งเมื่อต้นพุทธกาลแล้ว 

คร้ังนีย้งัได้มากราบทูลอาราธนาให้ทรง

โปรดสงฆ์ต่อไปอกี นบัว่าโลกและสงฆ์

เป็นหนี้บุญคุณของสหัมบดีพรหมอยู่

เป็นอันมาก

 อกีคราวหนึง่ เมือ่พระพทุธเจ้าตรสัรู้

แล้วใหม่ ๆ ประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่

ที่ควงไม้อชปาลนิโครธใกล้ฝั ่งแม่น�้า

เนรัญชรา ต�าบลอุรุเวลา ได้เกิด 

พระด�าริพระหฤทัยข้ึนว่า ผู้ที่ไม่มีที่

คารวะไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์แท้ 

พระองค์จะพึงทรงอยู่สักการะเคารพ

พึง่พาอาศยัสมณะหรอืพราหมณ์ทีไ่หน

ได้หนอ ทรงพระด�ารเิห็นในขณะนัน้ว่า 

จะพึงทรงสักการะเคารพพึ่งพาอาศัย

สมณะหรือพราหมณ์อื่นก็เพ่ือความ

บริบูรณ์แห่งกองศีล สมาธิ ปัญญา 

สหัมบดีพรหม
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วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะที่ยังไม่

บริบูรณ์ แต่ก็ไม่ทรงเห็นสมณะหรือ

พราหมณ์อื่นในโลก พร้อมทั้งเทวโลก 

พร้อมทั้งมารโลก พรหมโลก ในหมู่

สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ พร้อม

ทัง้เทพและมนุษย์ทีจ่ะถงึพร้อมด้วยศลี

เป็นต้นยิ่งกว่าพระองค์ซึ่งพระองค์จะ

พึงทรงสักการะเคารพพึ่งพาอาศัยได้ 

จงึน่าทีพ่ระองค์จะพงึทรงสกัการะเคารพ

พึง่พาอาศยัพระธรรมทีพ่ระองค์ได้ตรสัรู้

นี่แหละ

 ล�าดับนั้นสหัมบดีพรหมได้ทราบ 

พระด�ารินี ้ได้มาปรากฏกราบทูลว่าข้อ

นี้เป็นอย่างน้ัน พระพุทธเจ้าท้ังหลาย 

ที่ได้มีมาแล้วในอดีตก็ดี ท่ีจักมีใน 

อนาคตก็ดี พระองค์ปัจจุบันก็ดี ล้วน

สักการะเคารพพึ่งพาอาศัยพระธรรม

อยู่ด้วยกันทุกพระองค์ ครั้นแล้วได้

กราบทูลเป ็นฉันทคาถาว ่า เย จ  

อตีตา สมฺพุทฺธา เป็นต้น มีความว่า 

พระสมัพุทธะทีล่่วงไปแล้ว พระพทุธะ

ทีย่งัไม่มา พระสมัพทุธะในบดันี ้ผูท้รง

ยังโศกของคนเป็นอันมากให้สิ้นไป  

ทุกพระองค์เคารพพระสัทธรรมอยู ่ 

ในกาลทั้งสาม นี้เป็นธรรมดาของ 

พระพทุธะท้ังหลาย เพราะฉะน้ัน ผูท่ี้รัก

ตนประสงค์ความเจริญใหญ่ ระลึกถึง

ค�าสอนของพระพุทธะทั้งหลาย ก็พึง

เคารพพระสทัธรรมเถดิ (พ.พ. ๒๗๔-๒๗๖)

อันปัจจัยปรุงนี้ก็หมายความว่า ธรรม

ท่ีมเีหตุท้ังปวงปรงุให้บงัเกดิขึน้ คือเป็น

ส่วนผลที่เกิดจากเหตุ จึงมีเหตุเป็น 

ตัวปัจจัย คือเป็นเหตุเป็นเครื่องอาศัย

ให้บังเกิดขึ้น นี้เรียกว่า สังขตธรรม 

ดังเช่นขันธ์เป็นที่ยึดถือ ๕ ประการนี้

ของบคุคล คอืกายและใจอันนี ้นามรปู

อันนี้ 

 ว่าถงึรปูอนัเป็นส่วนรปูกายซึง่ประกอบ

ขึ้นด้วยธาตุทั้งหลาย ธาตุดิน ธาตุน�้า 

ธาตไุฟ ธาตลุม ธาตอุากาศคือช่องว่าง 

เหล่านี้ก็บังเกิดขึ้นจากเหตุ นามกาย

หรอืนามธรรม อาการของจติทีแ่สดงออก

สหัสสเนตร

สหัสสเนตร ดู ดาวดึงส์

สหัสสักขะ ดู ดาวดึงส์ 

สอบครั้งแรก ดู ปัญจวัคคีย์

สอุปาทิเสสนิพพาน ดู นิพพาน, โอวาท- 

  ปาติโมกข์

สอปุาทเิสสนพิพานธาต ุด ูคมัภร์ีอภธิมัมตัถ- 

  สังคหะ

สะกดจิต ดู วิชชา ๓

สะเก็ดดิน ดู กัป

สักกะ, แค้วน ดู กบิลพัสดุ์, พระพุทธเจ้า

สักกะ ดู ดาวดึงส์

สักกชนบท ดู กบิลพัสดุ์ 

สักกเทวราช ดู ดาวดึงส์

สักกายทิฏฐิ ๒๐ ดู อุปาทาน ๔

สัคคกถา ดู อนุปุพพิกถา

สังขตธรรม ธรรมอันปัจจัยปรุง ค�าว่าธรรม
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เป็นเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณก็

เหมอืนกนั ท่ีปรากฏเป็นเวทนาเป็นต้น

น้ันก็เป็นผลที่เกิดจากเหตุ มีเหตุปรุง

ให้บังเกิดขึ้น 

 เหตุที่ตามองเห็นหรือที่ทราบได้ใน

ปัจจุบันก็มี เหตุที่ทราบด้วยญาณคือ

ความหยั่งรู้ของพระพุทธเจ้าและของ

ท่านผู้รู้ก็มี เหตุท่ีเกิดในปัจจุบันท่ีตา 

มองเหน็และทีท่ราบได้กเ็ช่นรูปกายอัน

น้ีต้องอาศัยอาหารที่เป็นธาตุ ๔ นั่น

แหละ ซึ่งบุคคลบริโภคใช้สอยส�าหรับ

ทีจ่ะทะนบุ�ารุงกายให้ด�ารงอยูไ่ด้ ถ้าขาด

อาหารก็ด�ารงอยู่ไม่ได้ 

 นามธรรมกเ็หมอืนกนั กต้็องอาศยั

เหตซุึง่เป็นอาหารส�าหรบัทีจ่ะให้เกดิขึน้

และบ�ารุงให้เป็นไปอยู่ เช่นตัวเวทนา

เองที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ 

ไม่สขุไม่ทุกข์ ก็เกิดจากผสัสะหรอืสมัผสั 

สัญญาก็เหมือนกัน ก็เกิดสืบมาจาก

เวทนา สืบมาจากสัมผัสหรือผัสสะ 

วิญญาณนั้นเล่าก็เกิดมาจากนามรูปนี้

แหละ และโดยตรงก็คือเมื่ออายตนะ

ภายในอายตนะภายนอกมาประจวบกนั 

กเ็กดิเป็นจักขวุญิญาณเป็นต้น เช่น ตา

กบัรปูมาประจวบกนัก็เกดิจกัขวุญิญาณ 

วญิญาณทางตากค็อืมองเหน็ การเหน็

นีก้เ็ป็นตวัจกัขวุญิญาณการเหน็รปู และ

ก็เป็นสิ่งที่เกิดดับ เพราะฉะนั้น ท่าน

จึงแสดงว่ามีเกิดในเบ้ืองต้น มีแปรไป

ในท่ามกลาง และมีดับในที่สุด ฉะนั้น 

จงึต้องมอีาหารมาบ�ารงุกนัอยูเ่ป็นส่วน

เหตุ นามรูปนี้ชีวิตจึงด�ารงอยู่ได้ ดัง

เช่นที่รูปกายอันนี้ก็ต้องบริโภคอาหาร

กันอยู่วันหนึ่งหนหนึ่งสองหนสามหน

เป็นต้น และอาหารบางอย่างก็ต้อง

บริโภคอยู่ตลอดเวลา คือลมหายใจ 

เข้าลมหายใจออก หายใจไม่ออกเสีย

สกันาทสีองนาทีกจ็ะอยู่ไม่ได้แล้ว นาม

รูปนี้ต้องมีอาหารบ�ารุงอยู่ตลอดเวลา

 นามธรรมกเ็หมอืนกนั การทีอ่ายตนะ

ภายในภายนอกประจวบกันอยู่นี้เป็น

อาหารของนามธรรม ทุกคนตั้งแต่ตื่น

ขึน้มาตากป็ระจวบกับรปู หูก็ประจวบ

กบัเสียง จมูกกป็ระจวบกบักลิน่ ลิน้ก็

ประจวบกับรส กายก็ประจวบกับสิ่งที่

กายถูกต้อง มโนคือใจก็ประจวบกับ

ธรรมะคือเรื่องราว ต้ังแต่ตื่นจนหลับ

จงึได้มเีวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

กันอยู่ตลอด แม้ในขณะที่หลับ อันที่

จรงิน้ันอายตนะ ๕ ข้างต้นพกัสนทิสกั

หน่อยหนึ่ง คือตาหูจมูกลิ้นกาย แปล

ว่าตาไม่รบัรปู หไูม่รบัเสยีง จมกูไม่รบั

กลิน่ ลิน้ไม่รบัรส กายไม่รบัส่ิงถูกต้อง 

คอืไม่รบัรูอ้ะไรทาง ๕ นี ้แต่มโนคือใจ

กับธรรมะคือเร่ืองราวนั้นยังไม่หยุด  

จึงปรากฏเป็นความฝัน 

 ความฝันนั้นก็เกิดข้ึนในขณะที่มโน

คือใจกับธรรมะคือเรื่องราวอันเป็นข้อ
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ที่ ๖ นี้ยังไม่พัก คือแปลว่ายังไม่หลับ 

ถ้ามโนคือใจหลับละก็ไม่ฝัน แต่นัก

จิตวิทยาแม้ในปัจจุบันก็บอกว่าคนเรา

ฝันอยูม่ากมาย แต่ว่าตืน่ขึน้มาลืมเสยี

มาก จึงรู้สึกว่าบางทีก็ไม่ฝัน บางทีก็

ฝันน้อย จ�าได้เลือนรางบ้าง จ�าได้แน ่

นอนบ้าง แต่ว่าอันทีจ่ริงนัน้ฝันอยู่เรือ่ย 

กค็อืมโนอันนีไ้ม่หลับหรือหลับไม่สนทิ

ไม่ค่อยจะได้พัก ถ้ามโนพักละก็ไม่ฝัน

 เพราะฉะนัน้ เหล่านีจ้งึเป็นสงัขตธรรม 

ธรรมอนัปัจจยัปรงุทัง้นัน้ และรอบกาย

ของบคุคล สิง่ทีต่ามองเหน็โดยเป็นรูป

ต่าง ๆ เป็นต้นไม้ เป็นภเูขา เป็นบ้าน 

เป็นเรือน เป็นบุคคล เสียงที่ได้ยิน  

กลิ่นรสและสิ่งถูกต้องที่ได้ทราบ เรื่อง

ราวทีค่ดินกึทางใจซ่ึงปรุงขึน้มา เหล่านี้

ก็เป็นสังขตธรรมทั้งนั้น ธรรมมีปัจจัย

ปรงุทัง้น้ัน ตลอดจนถงึโลกท่ีเราอาศัย

อยู่นี้ ดินฟ้าอากาศอะไรท้ังหมด ฝน

ตกแดดออกอะไรเหล่าน้ี ดวงอาทิตย์

ดวงจันทร์ทั้งหมด นี้เป็นสังขตธรรม 

ธรรมทีม่ปัีจจยัปรงุท้ังนัน้ เกดิจากเหตุ

ทั้งนั้น เพราะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างนี้

จงึตกอยูใ่นลักษณะของ สงัขตลักษณะ 

คือลักษณะทีปั่จจยัปรงุทัง้นัน้ อนัได้แก่

 ๑. อุปฺปาโท ปญฺญายติ ความเกิด

ขึ้นปรากฏ

 ๒. วโย ปญฺญายติ ความเสื่อมดับ

ไปปรากฏ

 ๓. ิตสฺส อญฺญถตฺต� ปญฺญายติ 

เมื่อยังตั้งอยู่ ความแปรปรวนเปลี่ยน- 

แปลงไปปรากฏ

 หรือว่าทีแ่ยกออกมาเป็น ไตรลกัษณ์ 

ลกัษณะเครือ่งก�าหนด ๓ หรือเรยีกว่า 

สามัญลักขณะ ลักษณะท่ีทั่วไปของ

สังขารทัง้ปวง อนัได้แก่อนจิจะไม่เทีย่ง 

ทุกขะเป็นทุกข์คือตั้งอยู่คงที่มิได้ ต้อง

แปรปรวนเปลีย่นแปลงไป และอนตัตา

มิใช่อตัตาตัวตน เพราะบงัคับให้เป็นไป

ตามปรารถนาไม่ได้ แต่ว่าความตั้งอยู่

ในระหว่างเกดิและเสือ่มดบัในทีส่ดุนัน้

มีระยะเวลาที่เร็วและช้าต่างกัน ชีวิต

ของบุคคลทุกคนก็เร็วและช้าต่างกัน 

แต่ว่าพอทีจ่ะก�าหนดได้ว่าส่วนมากนัน้

สักเท่าไร ดังเช่นท่ีก�าหนดว่า กัปปะ

หนึง่ หรอืกปัหนึง่ ดงัทีม่พีระพทุธภาษติ

แสดงว่า หากเจริญอิทธิบาทภาวนา  

กจ็ะเจรญิอายุกปัหนึง่หรือเกนิกปัหนึง่ 

เป็นพระพทุธภาษติทีต่รสัแก่พระอานนท์

ทีแ่สดงถงึบคุคลผูเ้จรญิอิทธบิาทภาวนา 

เมือ่ได้ทรงปลงอายุสงัขารแล้ว พระอานนท์

จึงได้กราบทูลอัญเชิญให้อย่าเพิ่งเสด็จ

ดบัขันธปรนิพิพาน ให้ทรงเจรญิอิทธบิาท

ภาวนาเพือ่มีพระชนม์ยืนไปกปัหนึง่หรอื

เกนิกปัหนึง่ แต่พระพทุธองค์ได้ตรสัว่า

ได้ทรงปลงอายุสังขารแล้วไม่ทรงกลับ

ค�า
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 ค�าว่า กัปหนึ่ง หรือเกินกัปหนึ่งนี้ 

พระอาจารย์ได้อธิบายว่า หมายถึง  

ชวีติกปัปะ ซึง่ประมาณ ๑๐๐ ปีส�าหรับ

คนในยุคปัจจุบัน ปัจจุบันก็ตั้งแต่ครั้ง

พุทธกาลนัน้เรือ่ยมา หรอืก่อนพุทธกาล

นั้นเรื่อยมา ไม่ใช่หมายถึงกัปกัลป์นับ

อายุไม่ถ้วนดังท่ีบางคนเข้าใจ ชีวิต

ปัจจบุนักอ็ยู่ในราวน้ันเป็นอย่างมาก ท่ี

มากไปกว่ากม็น้ีอย แต่โดยมากกไ็ม่ถงึ 

๑๐๐ ปี ๘๐ ปีก็นับว่ามาก ชีวิตของ

สัตว์เดรัจฉานก็มียาวมีสั้นต่าง ๆ กัน 

ดังที่ทราบกันอยู ่ น้ีเป ็นระยะของ 

เวลาที่ตั้งอยู่ ขณะตั้งอยู่ก็แปรปรวน

เปลีย่นแปลงไปเรือ่ย ๆ และกไ็ด้มแีสดง

ไว้ตัง้แต่เก่าก่อนพระพุทธศาสนาบงัเกิด

ขึน้ และเม่ือพระพุทธศาสนาบังเกดิขึน้

ก็รับรองเอามาแสดงไว้เหมือนกัน คือ

อายขุองโลก เมือ่โลกเรานีก้ม็อีายเุหมอืน

กัน มีเกิดมีดับเหมือนกัน แต่ว่าระยะ

เวลาที่ต้ังอยู่ของโลกน้ันยาวมาก แม้

ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวต่าง ๆ 

นักคิดค้นในปัจจุบันนีก้ยั็งรบัรองว่าเป็น

สิ่งที่มีเกิดมีดับ แต่ระยะเวลาที่ตั้งอยู่

นั้นยาวมาก ส�าหรับระยะเวลาเกิดดับ

ของโลกนั้นยาวมากจนเรียกว่าหลาย

สิบกัปกัลป์ เป็นอสงไขยท่ีแปลว่านับ

ไม่ถ้วนปี คือว่ายาวมาก และโลกนีเ้ม่ือ

ถงึคราววนิาศกจ็ะวนิาศไป แตกสลายไป

ดบัไป ด้วยไฟด้วยน�า้ด้วยลม นีเ้ป็นคติ

ทีแ่สดงไว้ตัง้แต่ก่อนทีพ่ระพทุธศาสนา

จะบงัเกดิขึน้ และเมือ่พระพทุธศาสนา

บังเกิดข้ึนก็รับรองส่ิงนี้เข้ามาแสดงไว้

เหมือนกัน

 เพราะฉะนัน้ ทกุอย่างกเ็ป็นสงัขตธรรม 

คอืเป็นส่ิงทีปั่จจยัปรงุทัง้นัน้ มเีกดิมดีบั 

มีแปรปรวนเปลี่ยนแปลงท้ังนั้น โลก

ทัง้หมดนีเ้รยีกว่าเป็น โอกาสโลก โลก

คอืพืน้ปฐพ ีและกแ็ยกออกมาเป็นภเูขา

เป็นต้นไม้พวกพืชต่าง ๆ เป็นร่างกาย

มนุษย์ เป็นสัตว์เดรัจฉาน ก็เรียกว่า 

สงัขารโลก โลกคือสังขาร คอืว่าร่างกาย

ของมนุษย์ของสัตว์เดรัจฉานตลอดถึง

ของต้นไม้ทั้งหลาย ก็แบ่งส่วนธาตุดิน

น�า้ลมไฟมาจากโอกาสโลกคอืพืน้ปฐพี

นี้มาประกอบกันขึ้น ผสมปรุงแต่งกัน

ขึ้นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้ ก็เรียก

ว่าสังขารโลก และก็เรียกว่าสัตวโลก

หรอืสตัตโลกซ้อนอยูใ่นสังขารโลกของ

มนษุย์ของเดรจัฉาน คอืว่ามจีติใจทีเ่ป็น

ธาตุรู้ซึ่งยึดถืออยู่ มีกิเลสอาสวะอยู่  

ก็เป็น สัตวโลก ซ้อนอยู่ในสังขารโลก

อนันี ้ซึง่หากจะกล่าวดงัทีก่ล่าวมาแล้ว

กก็ล่าวได้ว่า เมือ่สงัขารโลกของคนของ

สตัว์นีแ้ตกสลาย ส่วนทีเ่รยีกว่าสตัวโลก

นัน้กจุ็ติคอืเคลือ่นออกไปถือสังขารโลก

ใหม่ ทุกคนเรานี้จึงเป็นโลกน้อย ๆ  

ซึ่งแบ่งส่วนมาจากโลกใหญ่คือโอกาส

โลก และก็ตกอยู่ในลักษณะเดียวกัน

คือเกิดดับ และเมื่อตั้งอยู่ก็แปรปรวน
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 คราวนี้ ก็จะต้องคิดเหมือนกันว่า 

ตามทีก่ล่าวมาแล้วนัน้ จะเป็นรปูธรรม

นามธรรมทีร่วมกนัเป็นอตัภาพร่างกาย

จติใจของทกุ ๆ คนตลอดถงึสตัว์เดรจัฉาน 

ตลอดจนถงึสงัขารโลกทัง้หมด โอกาส

โลกทั้งหมด นี้เป็นสังขตธรรมฝ่ายที่

เป็นรูปหรือฝ่ายที่เป็นวัตถุ 

 คราวนี ้ฝ่ายทีเ่ป็นรูปหรือทีเ่ป็นวตัถุ

นีอ้นัเป็นอสงัขตธรรม ธรรมอันปัจจยั

ไม่ปรุงจะมีอีกหรอืไม่ คอืว่าบรรดาส่วน

ทีเ่ป็นวตัถหุรอืเป็นรปูซึง่มาปรงุแต่งกนั

ขึ้นก็มาจากเหตุ และบรรดาส่วนที่มา

ปรุงแต่งกันน้ันก็จะต้องมีท่ีมาว่าเอา

อะไรมาปรุงแต่ง เพราะฉะนั้น ในทาง

พระพุทธศาสนาจึงมีสอนให้แยกธาตุ 

และการแยกธาตุที่ต้องการเป็นการ

ปฏิบัติเพื่อสมาธิเพื่อปัญญา อันเป็น

สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้น 

ก็คือว่าก้อนกายอันนี้เอาส่วนที่เป็นรูป

ก่อน ก็เป็นท่ียึดถือว่าเป็นตัวเราเป็น

ของเรา กม็าเป็นก้อนอยูอ่ย่างนี ้มนัก็

ควรจะเห็นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราได้ 

จึงได้ตรัสสอนให้แยกธาตุออกไป ว่า

อนัทีจ่ริงน้ันประกอบขึน้จากธาตท้ัุงหลาย 

โดยมากก็คือธาตุ ๔ คือประกอบขึ้น

จาก ปฐวธีาต ุธาตดุนิ อาโปธาตุ ธาตนุ�า้ 

เตโชธาตุ ธาตุไฟ วาโยธาตุ ธาตุลม 

และในทีบ่างแห่งกมี็สอนให้แยกออกไป

เพิ่มอีกธาตุหนึ่งคืออากาสธาตุ ธาตุ

อากาศคอืช่องว่างเป็นที ่๕ สอนให้แยก

ธาตอุอกไปว่าอนัทีจ่รงินัน้ไม่ใช่เป็นก้อน

ดอก แต่ว่าแยกออกไปได้เป็นธาตุ ๔ 

หรือเป็นธาตุ ๕ เพื่อท่ีจะได้กระจาย

ออกไปว่าไม่ใช่เป็นก้อนเป็นแท่ง จะได้

มองเหน็ว่าอนัท่ีจรงินัน้ไม่ใช่อตัตาตวัตน 

ไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่แยก

ออกไปได้เป็นธาตุ ๔ หรือธาตุ ๕

 เพราะฉะนั้น ค�าว่า ธาตุ นี้จึงเป็น

ค�าทีแ่สดงถงึส่วนส่ิงทีเ่ป็นทีม่าประกอบ

กบัของส่ิงทีเ่รยีกว่าสังขารคอืส่วนผสม

อนันี ้คอืว่ารูปกายอนันีข้องทุกคนเป็น

สังขารหรอืสังขตธรรมดงัท่ีกล่าวมาแล้ว 

คือเป็นส่วนผสมปรุงแต่งมาประกอบ

กนัเข้า เหมือนอย่างว่าบ้าน ทีเ่รยีกว่า

บ้านนั้นก็คือว ่าเครื่องทัพสัมภาระ 

ท้ังหลายมาประกอบกันเข้าเป็นบ้าน 

แต ่อันที่จริงนั้นบ ้านก็มาจากสิ่ งที ่

ประกอบทั้งหลาย เช่นมาจากไม้ จาก

อิฐ จากปูน จากเหล็กที่เป ็นบ้าน 

ตึกราม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มาประกอบ

กันเข้า มาปรุงกันเข้าก็เป็นบ้าน บ้าน

จึงเป็นสังขารคือส่วนผสมปรุงแต่ง ซึ่ง

อันที่จริงนั้นไม่มีตัวบ้านจริง ๆ คือตัว

ตนไม่มี ไม่มตีวับ้านจรงิ ๆ แต่มาจาก

ส่วนผสมปรุงแต่ง ร่างกายอันนี้ก ็

เหมือนกัน ตัวตนร่างกายไม่มี มีมา

จากธาตุที่มาผสมปรุงแต่งกันขึ้น 

สังขตธรรม
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 เพราะฉะนั้น เพื่อท่ีจะให้ละความ

ยึดถือว่าตัวเราของเรา จึงได้ตรัสสอน

ให้แยกธาตุ ให้พิจารณาแยกธาตุอัน

แสดงว่าธาตุ ค�าว่าธาตุน้ีเป็นส่วนท่ีแยก

มาจากค�าว่าสงัขาร สงัขารคอืส่วนผสม

ปรุงแต่งนัน้กเ็ป็นสิง่ทียึ่ดถอืกนัว่าสมมติ

บญัญติักนัว่าเป็นตวัเราของเรานี ้กม็าจาก

บรรดาธาตทุัง้หลายทีม่าปรงุแต่งกนัขึน้ 

ตรัสสอนให้แยกออกไป (ล.พ. ๗๙-๘๓) 

ดู จิตศึกษา, ธรรม, ธรรมทั้งปวง, 

นิพพาน, รูปกายนามกาย ด้วย

 เพราะฉะนัน้ เมือ่ก�าหนดให้รูจั้กสงัขาร 

จึงต้องก�าหนดให้รู้จัก วิปริณามะ อัน

เป็นลักษณะของสังขารอันได้แก่ความ

แปรปรวนเปล่ียนแปลง นีเ่ป็นวิธพีจิารณา 

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ทรงสอน

วิธีก�าหนดให้รู้จักทุกข์ไว้ ๓ อย่าง

 ข้อ ๑. ก็คือ ทุกขทุกขะ ให้รู้จัก

ทุกข์ว่าเป็นตัวทุกข์

 ข้อ ๒. สงัขารทกุขะ ให้รูจ้กัว่าทกุข์

ก็คือสังขาร สิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งหมด

 ข้อ ๓. วิปริณามทุกขะ ให้รู้จัก 

วปิรณิามทกุข์ ทกุข์คอืความแปรปรวน

เปลีย่นแปลงตัง้แต่เกดิจนถงึดบั มีเกดิ

เบื้องต้น มีดับเป็นที่สุดดังนี้

 เพราะฉะนั้น ท่านท่ีได้ดวงตาเห็น

ธรรม เมื่อฟังเทศนาของพระพุทธเจ้า 

ดังท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเมื่อ 

ฟังปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ตรัส

แสดงอริยสัจจ์ ท่านฟังแล้วท่านเข้าใจ

จับประเด็นอันส�าคัญได้ คือท่านเห็น

ทกุข์ เห็นทกุขทกุขะ ตวัทกุข์ว่าเป็นตวั

ทกุข์ เหน็สงัขารทุกขะ ทกุข์คอืสงัขาร 

สิ่งผสมปรุงแต่ง เห็นวิปริณามทุกขะ 

ทุกข์คือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง 

ต้องเกิดต้องดับ (ส.ท. ๓๒-๓๓) ดู  

นิพพาน, สังขาร, สังขตธรรม ด้วย

สังขาร

สังขตธาตุ ดู โลก

สังขตลักษณะ ลักษณะของสิ่งผสมปรุงแต่ง 

หรือลกัษณะของสิง่ทีเ่รยีกว่าเป็นสงัขาร

ว่า

 อุปฺปาโท ปญฺญายติ ความเกิดขึ้น

ปรากฏ

 วโย ปญญฺายต ิความเสือ่มไปปรากฏ

 ิตสฺส อญฺญถตฺต� ปญฺญายติ เมื่อ

ตัง้อยู ่ความทีต้่องแปรปรวนเปลีย่นแปลง

ไปปรากฏ

 ความเปลีย่นแปลงไปนีข้องชวีติของ

ทกุ ๆ สิง่มอียู่ตลอด เหมอืนอย่างกาล

เวลาที่เปล่ียนแปลงไปอยู่ทุกขณะไม่มี

หยุด กาลเวลาไม่มีหยุดที่จะล่วงไป ๆ 

ต้องเปลีย่นแปลงไป สงัขารชวีติร่างกาย

ทุก ๆ สิ่งในโลกนี้ก็ไม่มีหยุด ต้อง

แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป

สังขพราหมณ์ ดู ทานบารมี

สังขาร ค�าว่า สังขาร นั้น ก็ตามที่ได้ทราบ

กันอยู่โดยมากส�าหรับผู้ปฏิบัติธรรม
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หรือศกึษาธรรมะว่าได้แก่ ปรงุแต่ง คือ

สิง่ทีป่รงุแต่งขึน้กเ็รยีกว่า สงัขาร การ

ปรุงแต่งหรือความปรุงแต่งก็เรียกว่า

สงัขาร โดยอธบิายว่า ทกุ ๆ สิง่ในโลก

นี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครอง เช่น มนุษย์

เดรัจฉานทั้งหลาย สิ่งที่ไม่มีใจครอง 

เช่น ดิน น�้า ไฟ ลมที่เป็นภายนอก

ทั่วไปและที่เป็นต้นไม้ภูเขาเป็นต้น  

เรยีกว่า สงัขาร คือสิง่ผสมปรงุแต่งทัง้

สิ้น แม้ที่รวมกันเป็นพื้นพิภพน้ี หรือ

ว่าดวงอาทิตย์ดวงจนัทร์ดวงดาวท้ังหลาย

ทีเ่หน็อยู่ในทอ้งฟ้า ก็เป็นสงัขารคอืสิ่ง

ผสมปรุงแต่งท้ังสิ้น หรือแม้ลมฝน

อากาศเยน็ร้อน ทีเ่ป็นเรือ่งของโลกธาตุ

อนับงัเกดิขึน้ท้ังสิน้ กเ็ป็นสงัขารคอืส่ิง 

ผสมปรงุแต่ง เพราะฉะนัน้ ท่านจงึย่อ

สังขารลงเป็น ๒ คือ

 อปุาทนินกสงัขาร สงัขารท่ีมีใจครอง

 อนปุาทนินกสงัขาร สงัขารท่ีไม่มีใจ

ครอง

 แต่ว่าค�าน้ีท่านผู้เพ่งธรรมบางท่าน 

ก็อธิบายเป็นอีกอย่างหนึ่งว่า

 สังขารที่ยังยึดถือเป็น อุปาทินนก-

สังขาร

 สงัขารท่ีไม่ยดึถอืเป็น อนุปาทินนก-

สังขาร

 แต่แม้จะตีความหรือเข้าใจความ

อย่างไร รวมเข้าก็คือว่า บรรดาทุกสิ่ง

ทุกอย่างในโลกที่เป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง 

เรยีกว่า สงัขารทัง้หมด และค�าว่าผสม

ปรงุแต่งนีก้มี็ความหมายทีแ่จ่มแจ้งอยู่

ในตวัแล้วว่า ไม่ใช่เป็นส่ิงเดยีวทีป่รากฏ

เป็นนัน่เป็นนีต่่าง ๆ แต่ว่ามีส่วนประกอบ

เข้ามาหลายอย่างมาปรงุแต่งกนัขึน้ ซึง่

ถ้าเทยีบอย่างหยาบ ๆ กเ็ช่นบ้านเรือน

ทีเ่ป็นบ้านเป็นเรือน ก็เรียกว่าเป็นสังขาร

คอืสิง่ผสมปรงุแต่ง เพราะประกอบขึน้

ด้วยทัพสัมภาระเช่นไม้เป็นต้น หลาย

สิ่งหลายอย่างมาประกอบกันเข้าเป็น

บ้านเป็นเรือน และค�าว่าบ้านว่าเรือน

นัน้กเ็ป็นสมมตบิญัญตัขิองส่ิงผสมปรงุ

แต่งนัน้ ๆ ว่า เมือ่ผสมปรุงแต่งข้ึนเป็น

อย่างนั้นก็เรียกว่าอย่างนั้น เป็นอย่าง

นีก้เ็รยีกว่าอย่างนี ้แม้ค�าว่าสตัว์บคุคล 

ตัวตนเราเขานี้ก็เช่นเดียวกันก็เป็นส่ิง

ผสมปรุงแต่ง จึงได้มีพระพุทธภาษิต

ตรัสไว้ที่แปลความว่า

 เพราะประกอบองคสมัภาระ คอืองค์

ประกอบต่าง ๆ ส่วนประกอบต่าง ๆ 

เข้า เสียงว่ารถจึงมีฉันใด เมื่อขันธ ์

ทั้งหลายมีอยู ่ เสียงว่าสัตว์ บุคคล  

ตัวตน เรา เขา จึงมีอยู่ดังนี้

 เพราะฉะนั้น ทุก ๆ อย่างดังกล่าว

จงึเรยีกว่า สังขาร คือส่ิงผสมปรงุแต่ง

ทั้งนั้น

 ได้มีพระพุทธภาษิตแสดง สังขต-

ลักษณะ คือลักษณะของส่ิงผสมปรุง

แต่งเอาไว้ว่า มี ๓ อย่าง คือ

สังขาร
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 ๑. ความเกิดขึ้นปรากฏ

 ๒. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ

 ๓. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่าง

อืน่ คอืความแปรปรวนไปเป็นอย่างอ่ืน

ปรากฏ

 ฉะนัน้ จงึได้มภีาษติแสดงภาวะของ

สงัขารทัง้หลาย ซ่ึงพระใช้เป็นค�าส�าหรบั

สวดว่า

 อนจิจฺา วต สงขฺารา สงัขารทัง้หลาย 

ไม่เที่ยง

 อุปฺปาทวยธมฺมิโน มีความเกิดข้ึน

และเสื่อมไปเป็นธรรมดา

 อุปฺปชชิฺตวฺา นริชฺุฌนตฺ ิเกดิขึน้แล้ว

ย่อมดับไป

 เตส� วูปสโม สุโข ความดบัแห่งสงัขาร

ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นสุข ดังนี้

 เพราะฉะนั้น ในการพิจารณาทาง

วปัิสสนา ยกเอาทุกขลักษณะคือลักษณะ

เครื่องก�าหนดหมายว่าเป็นทุกข์ขึ้นมา

พิจารณา พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอน

ให้พิจารณาโดยลักษณะที่เรียกว่า 

 ทุกขทุกขะ คือทุกข์โดยเป็นทุกข์ 

ก็ได้แก่ทุกข์ที่ปรากฏเป็นทุกข์ เช่น 

ทุกขเวทนาต่าง ๆ ท่ีบังเกิดข้ึนแก ่

ร่างกายและจติใจ ดังทีพ่ระพทุธเจ้าได้

ตรสัชีเ้อาไว้ในการทีท่รงอธบิาย ทกุข-

สัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ว่า

 เกดิเป็นทกุข์ แก่เป็นทกุข์ ตายเป็น

ทกุข์ ความโศกความรญัจวนคร�า่ครวญ 

ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ความ

คับแค้นใจเป็นทุกข์ ความประจวบกับ

สิง่ทีไ่ม่เป็นทีร่กัเป็นทกุข์ ความพลดัพราก

จากสิง่ทีเ่ป็นทีร่กัเป็นทกุข์ ความปรารถนา

ไม่สมหวังเป็นทกุข์ พจิารณาทุกข์โดยท่ี

เป็นทุกข์ต่าง ๆ ซึ่งทุกคนต้องประสบ

ทางกายบ้างทางใจบ้าง

 อนึ่ง ได้ตรัสสอนให้พิจารณาว่า 

เป็นทุกข์โดยเป็นสังขาร อันเรียกว่า 

สังขารทุกข์ ทุกข์โดยเป็นสังขาร คือ

ล้วนเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น ทุก ๆ 

อย่างมีสมมติบัญญัติ ข้ึนว่าเป็นนั่น 

เป็นนี่ ตั้งต้นแต่รูปกายของตนเอง  

นามกายของตนเอง รูปกายนามกาย

ของผูอ้ืน่ และสัตว์บคุคลต่าง ๆ ทรพัย์สิน

สิ่งต่าง ๆ ทุกอย่างที่สมมติบัญญัติกัน

ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ ทั้งที่ยึดถือกันว่าเป็น

ของเรา ว่าเราเป็น ว่าเป็นอตัตาตวัตน

ของเรา ล้วนเป็นสังขารคอืเป็นส่ิงผสม

ปรุงแต่งท้ังนั้น ส่วนท่ีมีชื่อเรียกกัน 

ต่าง ๆ นั้นก็เป็นสมมติบัญญัติทั้งสิ้น 

และส่วนที่ว่าเป็นเราเป็นของเราก็เป็น

ความยึดถือเอาเองทั้งสิ้น เพราะว่า 

ทุก ๆ อย่างนั้นเป็นสังขารคือสิ่งผสม

ปรุงแต่งทั้งนั้น

 อนึง่ ได้ตรสัสอนให้พิจารณาว่าเป็น

ทุกข์ โดยเป็น วิปริณามะ คือความที่

แปรปรวนเปลีย่นแปลงไป เพราะทกุ ๆ 

สิ่งทุก ๆ อย่างที่เป็นสังขารนั้นล้วนมี

ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็น

สังขาร
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ธรรมดา เป็นไปตามสังขตลักษณะ 

ลกัษณะเครือ่งก�าหนดหมายแห่งสงัขาร

คือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายดังกล่าว 

มาแล้ว คือมีเกิดมีดับเป็นธรรมดา  

เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป และในระหว่าง

แห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวน

เปลีย่นแปลงไปเป็นอย่างอ่ืนอยูเ่รือ่ย ๆ 

ดงัเช่นร่างกายของทกุ ๆ คนเรานี ้เมือ่

เกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็ก 

แล้วก็แปรปรวนเปล่ียนแปลงมาเป็น

เด็กใหญ่ ใหญ่ขึ้นโดยล�าดับ เป็นหนุ่ม

เป็นสาว เป็นกลางคน เป็นคนแก่  

เป็นคนแก่เฒ่าไปโดยล�าดับ ในที่สุด 

ก็แตกดับ คือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็

แตกสลายจากการปรุงแต่ง หยดุปรงุแต่ง

 ฉะน้ัน เร่ืองสังขารน้ีจึงเป็นข้อท่ี 

ควรท�าความเข้าใจและพจิารณาในทาง

วิปัสสนากรรมฐานได้เป็นอย่างดียิ่ง 

ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน แต่

ในทีน้ี่กต้็องการท่ีจะให้มีความเข้าใจใน

ความหมายของค�าว่าสังขารเพียงว่า 

ได้แก่สิง่ทีผ่สมปรุงแต่งขึน้ หรอือาการ

ที่ผสมปรุงแต่งข้ึน เรียกว่า สังขาร  

และทีท่่านจ�าแนกสงัขารไว้เป็น ๓ คอื 

กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร

 กายสงัขาร นัน้กไ็ด้แก่การปรุงแต่ง

กาย อธบิายว่า ลมอสัสาสะ ปัสสาสะ 

คอืลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ได้ชือ่

ว่ากายสังขารปรุงแต่งกาย เพราะว่า

เป็นเครือ่งบ�ารงุปรนปรอืกายอยูต่ลอด

เวลา กายด�ารงอยู ่ได้ก็เพราะมีลม

อัสสาสะ ปัสสาสะ บ�ารุงปรนปรืออยู่

ตลอดเวลาไม่หยุด ดังจะพึงเห็นได้ว่า

ทุก ๆ คนนั้นไม่มีหยุดหายใจ กายจึง

ด�ารงอยู่ได้ที่เรียกว่า ชีวิต หากหยุด

หายใจเมื่อใดกายก็ด�ารงอยู่ไม่ได้

 เพราะฉะนัน้ ลมอสัสาสะ ปัสสาสะ 

จงึเรยีกว่า กายสงัขาร เป็นเคร่ืองปรงุ

กาย

 วจีสังขาร แปลว่าปรุงแต่งวาจา  

ได้แก่วิตกวิจารท่ีแปลว่า ความตรึก

ความตรอง วติกวจิารนีเ้องเป็นต้นของ

วาจาทีทุ่ก ๆ คนพดู ก็คอืว่าพูดจากใจ

ท่ีวิตกวิจารคือท่ีตรกึตรอง อาจจะกล่าว

ได้ว่าจติใจนีพู้ดก่อนคือตรกึตรองขึน้มา

ก่อนจึงพูดออกทางวาจา หรือว่าวาจา

จงึพดูออกมา ถ้าหากว่าไม่มีวิตกวจิาร

ขึ้นในจิตใจก่อน การพูดอะไรออกไป

ทางวาจาก็เป็นวาจาของคนที่เพ้อคลั่ง 

หรืออาการที่เพ้อหรือที่กล่าวในเวลา

หลบัและจะไม่เป็นภาษา ฉะนัน้ วาจา

ที่ทุกคนพูดนี้จึงออกมาจากจิตใจที่มี

วิตกมีวิจารคือที่ตรึกตรอง

 ฉะนัน้ วติกวจิารจงึเรยีกว่า วจสีงัขาร 

เป็นเครื่องปรุงวาจา

 จิตตสังขาร ปรุงแต่งจิต ก็ได้แก่ 

เวทนา เวทนานัน้กไ็ด้แก่ความรูเ้ป็นสุข 

เป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ 

สังขาร
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ไม่สุข สัญญานั้นก็ได้แก่ความจ�าได้

หมายรู้ เช่น จ�ารูป จ�าเสียง จ�ากลิ่น 

จ�ารส จ�าโผฏฐัพพะ จ�าธรรมะคือ 

เรือ่งราว เวทนาสัญญานีเ้รยีกกลับกนั

ว่า สัญญาเวทนา เป็นเครื่องปรุงจิต 

คือปรุงจิตใจให้คิดไปต่าง ๆ ความคิด

ไปต่าง ๆ นั้นอาศัยสัญญาเวทนา  

ถ้าหากว่าไม่มีสัญญาคือความจ�าได้

หมายรู้ ไม่มีเวทนาคือรู้เป็นสุข เป็น

ทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข 

ก็คิดอะไรไม่ได้ เพราะทุก ๆ คนนั้น

จะไปคิดในเรื่องที่ตนเองจ�าไม่ได้ หรือ

ว่าที่ลืมไปแล้วนั้นหาได้ไม่ จะคิดอะไร

ได้ก็ต้องคิดได้ตามที่จ�าได้เท่านั้น 

 อันที่จริงยกเอาสัญญาขึ้นมาอย่าง

เดยีวอธบิายอย่างน้ีก็เข้าใจ แต่ท่านยก

เอาเวทนาขึ้นมาคู่ด้วย ก็โดยที่สัญญา

นี้ตามวิถีจิตในขันธ์ ๕ ย่อมเกิดขึ้น

อาศัยเวทนา คือต้องมีเวทนาที่เป็นสุข

เป็นทกุข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุ 

จึงจะมีสัญญาคือจ�าได้ ถ้าไม่มีเวทนา

แล้วก็จ�าอะไรไม่ได้

 ยกตัวอย่างง่าย ๆ เหมือนอย่างคน

ที่ดับความรู้ทางกายประสาท เช่นว่า

ฉดียาชาทีร่่างกาย เมือ่ร่างกายส่วนนัน้

ชาไปแล้ว หมอก็ท�าการผ่าตัดหรือ 

ท�าอะไรกไ็ม่มคีวามรูเ้จบ็ เมือ่ไม่มคีวาม

รู้เจ็บ ก็แปลว่าสัญญาคือความจ�าใน

การที่หมอได้กระท�าอะไรตรงร่างกาย

ส่วนนัน้กไ็ม่ม ีถ้าหากว่าไม่ได้ฉดียาชา 

เม่ือเอามีดไปปาดเข้าก็เจ็บ เม่ือเจ็บก็

จ�าได้ในอาการที่เจ็บนั้น นี้ยกตัวอย่าง

เพยีงการท�าให้กายประสาทไม่รูส้กึเพยีง

ข้อเดยีว ถ้าหากว่าไม่มคีวามรูส้กึเป็นสขุ

เป็นทกุข์ทีเ่ป็นเวทนาทางจกัขปุระสาท 

โสตประสาท ฆานประสาท ชิวหา

ประสาท หรอืทางกายประสาทดงักล่าว

นั้นด้วย ใครจะท�าอะไรที่ร่างกายทุก

ส่วนก็ย่อมจะไม่มคีวามรู้เป็นสุขเป็นทุกข์ 

หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็ไม่มี

สัญญาคือความจ�าในส่วนนั้น ๆ หรือ

คนท่ีถูกฉีดยาสลบหมดความรู้ไปใน

ขณะที่สลบน้ันก็เป็นอันว่าจ�าอะไรใน

ขณะนัน้ไม่ได้เลย เพราะฉะนัน้ สัญญา

นี้จึงมาจากเวทนา ต้องมีเวทนาจึงจะ

เกดิสญัญาคอืความจ�าได้หมายรูข้ึน้มา

 เพราะฉะนั้น จิตที่คิดไปต่าง ๆ ที่

ปรุงไปต่าง ๆ จึงปรุงไปตามสัญญาเวทนา 

ถ้าไม่มีสญัญาเวทนาแล้วจิตก็ปรุงไม่ถูก 

แม้จิตที่คิดปรุงไปต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น 

กร็วมวิตกวิจารดงักล่าวมาข้างต้นในข้อ

วจีสังขารเข้าด้วย เพราะวิตกวิจารคือ

ความตรกึตรองก็เป็นความคดิไปของจติ

อย่างหนึ่ง ซึ่งก็อาศัยสัญญาเวทนา 

ดังกล่าวนี้นั่นแหละ

 เพราะฉะนัน้ สญัญาเวทนา จงึเป็น 

จิตตสังขาร เครื่องปรุงจิต

สังขาร
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 กายสงัขาร ปรงุแต่งกาย มีลมหายใจ

เข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่ง

กาย

 วจีสังขาร ก็มีวิตกวิจารเป็นเครื่อง

ปรุงแต่งวาจา

 จิตตสังขาร ก็มีสัญญาเวทนาเป็น

เครื่องปรุงแต่งจิต

 น้ีแสดงอธบิายถงึเครือ่งปรุงแต่งกาย

ปรุงแต่งวาจา ปรุงแต่งจิต แต่ว่ายังมี

การปรุงแต่งของกายเอง ของวาจาเอง 

ของจิตเอง คือกายที่มีการปรุงแต่งอยู่ 

คือกายที่ยังประกอบกันเป็นกาย มี

อาการปรุงแต่งของกาย ซึ่งเป็นไปเอง

ต่าง ๆ เช่นว่า อาการ ๓๑ หรือ ๓๒ 

เกสา ผม โลมา ขน นขา เลบ็ ทนัตา 

ฟัน เป็นต้น ผมเองก็มียาวขึ้นไปได้ 

ขนเองก็มกีารทีต่ัง้อยู ่หรือทีห่ลดุกง็อก

ขึน้มาใหม่ได้ เหล่านีเ้ป็นต้น เป็นความ

ปรุงแต่งของกาย ตลอดจนถึงท่ีเป็น

อวัยวะภายในต่าง ๆ เช่น ตับ ปอด  

กป็ฏบิตัหิน้าที ่เช่นปอดก็ปฏิบัตหิน้าท่ี

ในการที่ท�าการหายใจเข้าหายใจออก

เป็นต้นไปอยู่ตลอดเวลา เหล่านี้เป็น

อาการปรงุแต่งของกายเองซ่ึงเป็นไปอยู่

ไม่มหียดุ วจสีงัขาร วาจาเองทีพ่ดูออก

ไปกพู็ดกนัอยูท่กุวนัตามทีค่วรพดู หรอื

แม้ว่าที่ไม่ควรพูด จิตท่ีคิดนึกไปก็คิด

นกึกนัไปต่าง ๆ อยูต่ลอดเวลาไม่หยดุ 

แปลว่าอาการปรุงแต่งของกาย ของ

วาจา ของจิตเองก็ปรุงแต่งอยู่ไม่หยุด

เหมือนกัน นี่ก็เป็นสังขาร

 เพราะฉะนัน้ ชีวตินีอ้นัประกอบด้วย

กายด้วยวาจาด้วยจติดงัทีก่ล่าวมา ยก

เป็นตวัอย่างเพยีง ๓ ข้อนี ้เป็นสงัขาร

ทีป่รงุแต่งอยูไ่ม่หยดุตัง้แต่เกิดมา หยดุ

เมื่อไรก็คือตาย เม่ือยังไม่ตายก็ต้อง

เป็นสังขารคือปรุงแต่ง ปรุงแต่งตั้งแต่

ถอืก�าเนดิเกิดก่อข้ึนในครรภ์ของมารดา 

คลอดออกมาก็ปรุงแต่งเร่ือยไปจนถึง

ตายในที่สุด เพราะฉะนั้น อาการที่

เรยีกว่าสงัขารคอืปรงุแต่งนีเ้ป็นอาการ

ของชีวิต ซ่ึงต้องมีการปรุงแต่งกันอยู่

ดังนี้ตลอดเวลาไม่หยุด หยุดปรุงแต่ง

เมื่อใดก็ตาย (ส.ท. ๑๖๐-๑๖๖)

 ค�าว่า สังขาร นั้นใช้ในหมวดธรรม

หลายหมวด เช่น

 สงัขาร ๒ คือสงัขารทีม่ใีจครองหรือ

มีผู้ครอง เรียกว่า อุปาทินนกสังขาร 

สังขารท่ีไม่มีใจครองหรือไม่มีผู้ครอง  

เรียกว่า อนุปาทินนกสังขาร

 สงัขารในเบญจขนัธ์ คอื รปู เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งหมายถึง

ความคดิปรุงหรือความปรงุคิดของจติใจ

 สังขารที่แสดงไว้ในโลก ๓ คือ 

โอกาสโลก โลกคือโอกาส อันได้แก่ 

พื้นพิภพนี้  สังขารโลก โลกคือ 

สังขาร อันได้แก่ทุก ๆ สิ่งที่ปรุงแต่ง

ขึ้นจากพ้ืนพิภพนี้ ตลอดจนถึงเป็น 

สังขาร 
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อปุาทนินกสงัขารและอนปุาทนินกสงัขาร

ดังกล่าว สัตวโลก โลกคือหมู่สัตว์ 

โดยตรงกห็มายถงึจติใจซึง่ครองสังขาร

อยู่ ซึ่งยังมีความข้องความติด

 สังขาร ๓ คอื กายสงัขาร วจสีงัขาร 

จิตตสังขาร ที่ท่านพระสารีบุตรได้ยก

มาอธิบายในข้อว่าสังขารนี้

 และ สังขาร ๓ อีกหมวดหนึ่ง  

ปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่งบุญก็คือ 

ท�าบุญ อปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่ง 

กรรมที่มิใช่บุญคือบาป ก็คือท�าบาป 

อเนญชาภิสังขาร ปรุงแต่งธรรมท่ีไม่

หวัน่ไหว หมายถงึสมาธทิีเ่ป็นอัปปนา-

สมาธิ สมาธิที่แนบแน่น

 ส�าหรับในข้อสงัขารทีว่่า เพราะอวชิชา

เป็นปัจจยัให้เกดิสงัขาร หรือเพราะอวชิชา

เกดิสงัขารเกดินีก้ม็อีธบิายถงึสงัขาร ๓ 

ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร  

อเนญชาภสิงัขาร จงึรวมเข้าได้ว่าท่าน

ยกเอาสังขาร ๓ ท้ัง ๒ หมวดน้ีมา

อธิบายสังขารในที่นี้

 แต่ในเบื้องต้นนี้จะได้อธิบายเป็น  

กลาง ๆ ก่อนว่า สงัขารกค็อืสิง่ประสม

ปรงุแต่ง หรอืการประสมปรงุแต่งทกุ ๆ 

สิ่งทุก ๆ อย่างท่ีเป็นไปทางจิตก็ตาม 

เป็นไปทางกาย หรือเป็นไปอยู่ในโลก

ธาตุทั้งสิ้น ที่ปรากฏเป็นนั่นเป็นนี่  

ทั้งท่ีเป็นอย่างหยาบ ทั้งที่เป็นอย่าง

ละเอียด ล้วนเป็นสังขารคือสิ่งผสม 

ปรุงแต่งทั้งส้ิน ถ้าหากว่าไม่มีส่ิงผสม

ปรุงแต่งหรือไม่มีการผสมปรุงแต่ง ก็

จะไม่ปรากฏเป็นนั่นเป็นนี่อะไรทั้งสิ้น 

จะไม่ปรากฏสัตว์บุคคล จะไม่ปรากฏ

ต้นไม้ภเูขา จะไม่ปรากฏโลกธาตนุี ้ไม่

ปรากฏพื้นพิภพน้ี ไม่ปรากฏกลางวัน

กลางคืน ไม่ปรากฏหนาวร้อนลมฝน 

ไม่ปรากฏดวงอาทติย์ดวงจันทร์ดวงดาว

อะไรทั้งสิ้น แต่ท่ีปรากฏเป็นนั่นเป็นนี่

อยู่ดังกล่าว ตลอดจนถึงสัตว์บุคคล 

ดังเราท้ังหลายทุก ๆ คนท่ีมีกายมีใจ 

กเ็พราะมีการผสมปรงุแต่ง จงึมีส่ิงผสม

ปรงุแต่งปรากฏเป็นนัน่เป็นนีข่ึน้ ดงัเช่น

ตวัอย่างทีย่กมากล่าวแล้ว และการผสม

ปรงุแต่งนีย่้อมมอียูต่ลอดเวลาไม่มหียดุ 

หยดุทหีนึง่กค็อืว่าแตกสลายหรอืว่าดบั

ไปทีหนึง่ เกดิกคื็อผสมปรงุแต่งขึน้ใหม่

แล้วกด็บั ในระหว่างเกดิและดบัซึง่เรยีก

ว่าตั้งอยู่ ก็ไม่หยุดผสมปรุงแต่ง ไม่

หยุดความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง

 ดงัจะพงึเหน็ได้ว่า ร่างกายของทกุ ๆ 

คนนีเ้ป็นสังขารคอืสิง่ผสมปรงุแต่งอย่าง

หนึง่ ต้องมีความปรงุแต่งตดิต่อกนัอยู่

ตลอดเวลาไม่มหียดุ ดงัเช่นต้องหายใจ

เข้าหายใจออกตดิต่อกนัอยูต่ลอดเวลา

ไม่มีหยุด แต่อนัท่ีจรงินัน้ไม่ใช่หมายความ

ว่าสบืเนือ่งกนัเป็นอันเดยีว เพราะว่ามี

เกดิมีดบัต่อเนือ่งกนัไป คอืหมายความ

ว่า เกดิ ดบั แล้วกเ็กดิ แล้วกด็บั แล้ว

ก็เกิดติดต่อกันไป อันเรียกว่า สันตติ
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 ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เป็น

ตัวอย่างที่ปรากฏพิจารณาเห็นได้ คือ

เอาเป็นว่าหายใจเข้านี่เป็นเกิด และ

หายใจออกนัน้เป็นดบั กส็มมตเิท่านัน้ 

แต่อันที่จริงนั้นหายใจเข้าเองก็เกิดดับ

เกดิดบั เข้าไปเช่นทีแรกอยู่ท่ีปลายจมูก 

ก็แปลว่าเกิดท่ีปลายจมูกแล้วก็เข้าไป 

ก็ดับจากปลายจมูกเข้าไปถึงจุดหนึ่งก็

ไปเกดิทีน่ัน่จดุหนึง่ ผ่านจดุนัน้ไปกด็บั

จากจดุนัน้ไปเกดิในจดุอืน่ต่อไปอกี หาย 

ใจออกกเ็หมือนกนั กแ็ปลว่าเกดิเหมือน

กัน คือลมหายใจนั้นในส่วนที่น�าออก 

กเ็กดิตัง้แต่จดุออกทแีรกผ่านจดุน้ันมา 

ก็ดับ จากจุดนั้นอีกจุดหนึ่งก็มาเกิดที่

จุดน้ัน ผ่านแล้วก็ดับที่จุดนั้นมาสู่อีก

จดุหนึง่กม็าเกดิอกีจดุหนึง่ เรือ่ยมาดงันี้ 

จนถงึปลายจมกูกพ้็นปลายจมกูไป ดงันี้

คอืสงัขาร ปรงุแต่งไม่หยดุ ชวีติจงึด�ารง

อยู่ได้ 

 นอกจากนีอ้าการทัง้หลายในร่างกาย

นี้ที่แบ่งเป็นอาการ ๓๑ หรืออาการ 

๓๒ หรอืว่าจะแบ่งตามหลกัสรรีศาสตร์

ในปัจจบุนั ท้ังท่ีเป็นส่วนภายนอกท้ังท่ี

เป็นส่วนภายใน ล้วนมกีารปรงุแต่งอยู่

ตลอดทกุส่วนทกุสิง่ ไม่มหียดุการปรุง

แต่ง ชีวิตจึงด�ารงอยู่

 เพราะฉะนัน้ สังขารคอืความปรงุแต่ง

น้ีจึงเป็นตวัชวีติของร่างกายนี ้เมือ่หยดุ

การปรุงแต่งโดยที่ไม่มีสันตติคือความ

สบืต่อ กแ็ปลว่าชวีตินีด้บั ซึง่เรยีกตาม

ภาษาธรรมว่า กายแตกท�าลาย

 กาย น้ันแปลว่า ประชุม ส่วนทั้ง

หลายที่มาประชุมกันเป็นกายนี้แตก

ท�าลาย จึงหยุดปรุงแต่ง ร่างกายนี้จึง

เริ่มเป็นสิ่งที่เน่าเปื่อยผุพัง ต้องน�าไป

เผาไปฝัง แม้จะไม่เผากผ็พุงัไปเอง ซึง่

ในทีสุ่ดกแ็ตกสลายไปหมด เพราะเหตุ

ว่าหยุดความเป็นสังขารคือหยุดความ

ปรงุแต่ง เพราะฉะนัน้ จงึได้ตรสัยกเอา 

ลมอัสสาสะ ปัสสาสะ ขึ้นมาว่าเป็น 

กายสังขาร เครื่องปรุงแต่งกายเป็น

ตัวอย่างให้พิจารณาเห็นได้

 กายนีด้�ารงชวีติอยูก่เ็พราะมลีมหาย 

ใจเข้าลมหายใจออก ลมหายใจเข้าลม

หายใจออกดับก็แปลว่าเครื่องปรุงกาย

นีด้บั กายนีก้แ็ตกสลาย จติใจกเ็หมอืน

กัน มีเครื่องปรุงแต่งคือมีวิตกมีวิจาร 

ความตรกึความตรองหรอืความคดิ ซึง่

เป็นเหตใุห้พดูออกมาเป็นวาจา วาจาที่

พูดนี้ก็เพราะมีวิตกวิจารคือความตรึก

ความตรอง จงึเป็นอนัว่าต้องมวีติกวิจาร 

ความตรึกความตรองขึ้นก่อน วาจาจึง

จะออกมา ถ้าหากว่าไม่มีความตรึก

ความตรองก็ไม่มีวาจา เพราะฉะนั้น 

ความตรกึความตรองจึงเป็นเครือ่งปรุง

วาจา ที่เรียกว่า วจีสังขาร
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 วาจาน้ีเป็นผลท่ีออกมาจากวติกวจิาร

ความตรกึความตรอง และจิตท่ีมีความ

คิดไปต่าง ๆ ดังเช่นมีวิตกวิจารความ

ตรึกความตรอง ซ่ึงเป็นความตรกึความ

ตรองของจิตนัน้เอง กเ็พราะว่ามีสญัญา

มเีวทนา สญัญาก็คือความจ�าได้หมาย

รู ้เวทนากม็คีวามรู้เป็นสขุเป็นทกุข์เป็น 

กลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุ เพราะมีสญัญา

เวทนานี้จิตจึงมีความคิดหรือมีวิตกมี

วิจารความตรึกความตรองไปต่าง ๆ 

ถ้าไม่มีสัญญา ไม่มีเวทนา จิตก็ไม่

ปรากฏ คอืจะไม่มคีวามคดิ ไม่มคีวาม

ตรึกความตรองต่าง ๆ เพราะฉะนั้น 

สัญญาเวทนา น้ีจึงเป็น จิตตสังขาร 

เครื่องปรุงจิต

 อันคนท่ีจะตายนั้นท่านแสดงไว้ว่า 

ดบัวจสีงัขาร คือดบัวติกวจิารความตรกึ

ความตรองก่อน วาจาจงึดบั นิง่ไม่พดู 

เพราะไม่มคีวามตรกึความตรอง แต่ว่า

เพยีงนีย้งัไม่ตาย ต่อไปก็ดบักายสงัขาร 

คอืดับลมอสัสาสะปัสสาสะ หยดุหายใจ 

แต่ว่าแม้จะดบัลมหายใจดบักายสงัขาร

กย็งัไม่ตาย จะต้องดบัสญัญาเวทนาซึง่

เป็นตัว จิตตสังขาร เมื่อดับสัญญา

เวทนาที่เป็นตัวจิตตสังขาร น่ันแหละ

จึงจะตาย

 ซึ่งข้อนี้ก็ตรงกับความรู้ในปัจจุบันที่

ว่า แม้ว่าจะดับลมหายใจเข้าออก แต่

ว่าถ้าสมองยังไม่ดบัคนกย็งัไม่ตาย ต้อง

สมองดับ เพราะฉะนั้น จึงมาตรงกับ 

ที่ว ่าจะต้องดับสัญญาเวทนาซึ่งเป็น 

จติตสังขาร ดบัจติตสงัขาร ดบัสญัญา

เวทนานัน่แหละจงึจะตาย นีค้อืสังขาร ๓

 และเมือ่สังขาร ๓ ดงักล่าวนีย้งัมอียู่ 

คนยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ มีวิตก

วจิารอยู ่มสีญัญาเวทนาอยู ่ร่างกายก็

ยังด�ารงอยู่และเป็นไปได้ เดินยืนนั่ง

นอนได้ อาการต่าง ๆ ในร่างกายนี้

ใช้ได้ มือเท้าใช้ได้ จักษุประสาท  

โสตประสาทเป็นต้นใช้ได้ และพูดได้

คิดอะไรได้ ก็เพราะว่าสังขารทั้ง ๓ นี้

ยังด�ารงอยู่ และเมือ่เป็นดงันีจ้งึท�าดีได้ 

ท�าชัว่ได้ ตลอดจนถงึท�าสมาธจินถงึได้ 

อัปปนาสมาธิ สมาธิที่แนบแน่นได้ 

เพราะฉะนัน้ จงึม ีปุญญาภสิงัขาร ปรงุ

แต่งบุญ อปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่ง

บาป คือท�าบุญท�าบาป อเนญชาภิ-

สังขาร ท�าสมาธิกันได้ ดังที่มาปฏิบัติ

ท�าสมาธิกันนี้

 ฉะนัน้ แม้บญุแม้บาปแม้สมาธิทีท่�า

กันนี้ก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง 

ต้องแต่งคือต้องท�า ถ้าไม่ท�าก็ไม่เกิด

เป็นบญุไม่เกิดเป็นบาปไม่เกิดเป็นสมาธิ

ที่ปรุง แนบแน่น ต้องท�าคือต้องปรุง

ต้องแต่งให้เป็นบุญขึน้มาจงึเป็นบุญ ให้

เป็นบาปข้ึนมาจึงเป็นบาป ให้เป็นสมาธิ

ขึ้นมาจึงเป็นสมาธิคือท�าได้
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 แม้ มรรคมีองค์ ๘ ที่พระพุทธเจ้า

ทรงสัง่สอนเอาไว้ให้ปฏิบตัเิป็นตวัมรรค 

ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทุกข้อก็

เป็นสงัขาร คอืเป็นสิง่ผสมปรงุแต่ง คอื

ต้องปฏิบัติ ต้องกระท�า ต้องปฏิบัติ

อบรมทิฏฐิ คือความเห็นให้เห็นถูกให้

เหน็ชอบจึงจะเป็นสมัมาทิฏฐ ิต้องปฏิบัติ

อบรมความด�ารใิห้ถกูให้ชอบจงึจะเป็น

สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ ต้อง

ปฏบิติัต้องกระท�ากรรมทางวาจาให้ถูก

ให้ชอบ เว้นจากที่ไม่ถูกไม่ชอบจึงจะ

เป็นสัมมาวาจา ต้องปฏบัิตต้ิองกระท�า

กรรมทางกายให้ถูกให้ชอบ เว้นจากที่

ไม่ถกูไม่ชอบจงึจะเป็นสมัมากมัมันตะ 

ทางอาชีพก็เหมือนกัน จึงจะเป ็น 

สัมมาอาชีวะ ความเพียรก็เหมือนกัน 

จงึจะเป็นสมัมาวายามะ สตกิเ็หมอืนกัน 

จึงจะเป็นสัมมาสติ สมาธิก็เหมือนกัน 

จึงจะเป็นสัมมาสมาธิ คือต้องท�าต้อง

ปฏบิตั ิถ้าไม่ท�าไม่ปฏิบัต ิมรรคมีองค์ 

๘ ก็ไม่มี เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสเอา

ไว้ว่า มรรคมีองค์ ๘ นี้เป็น ยอดของ

สงัขตธรรม ธรรมทีป่รงุแต่งข้ึน เพราะ

ว่ามรรคมอีงค์ ๘ นี้เมื่อได้ปรุงแตง่ขึ้น

จนเป็นมรรคสมงัค ีก�าจัดกเิลสได้หมด

สิ้นแล้ว ก็เสร็จกิจไม่ต้องปรุงแต่งกัน

อีกต่อไป จึงชื่อว่าเป็นยอด เหมือน

อย่างขึ้นไปถึงยอดไม้แล้วก็ไม่ต้องขึ้น

ต่อไป เมื่อขึ้นไปถึงมรรคมีองค์ ๘ ที่

เป็นมรรคสมังคีแล้ว ก�าจัดกิเลสได้ 

หมดสิน้แล้ว กเ็ป็นอนัว่าหมดกจิไม่ต้อง

ขึน้ไม่ต้องท�ากนัต่อไป เสรจ็กจิ เพราะ

ฉะนัน้ จงึเป็นสงัขารคอืสิง่ผสมปรงุแต่ง 

แต่ว่าปรงุแต่งมรรคมีองค์ ๘ กน็บัเข้า

ว่าเป็นปญุญาภสัิงขาร ปรงุแต่งบญุและ

ก็นับเข้าในข้ออเนญชาภิสังขาร ปรุง 

แต่งอเนญชาเพราะมีสมาธิอยู่ด้วย

 สังขารทั้งปวงนี้คือส่ิงผสมปรุงแต่ง 

การผสมปรงุแต่งทัง้ปวงนีม้เีพราะอวิชชา 

เมื่อมีอวิชชาจึงมีการผสมปรุงแต่ง  

ดังจะพึงเห็นได้ว่า

 เพราะมีอวิชชา จึงได้มีชาติความ

เกิดขึ้นมาเป็นสังขาร ๓ กายสังขาร 

วจีสังขาร จิตตสังขาร

 และ เมื่อมีสังขาร ๓ ก็แปลว่า 

มีขันธ์ ๕ บริบูรณ์ มีกายใจบริบูรณ์  

ก็ท�าบุญท�าบาปท�าสมาธิกันได้ ปฏิบัติ

ในมรรคมีองค์ ๘ ได้

 และ การปฏิบัติแม้ที่เป็นบุญ ก็

เพราะว่าเพื่อที่จะช�าระบาปช�าระกิเลส 

ซึ่งมีอวิชชานี่แหละเป็นหัวหน้า

 ถ้าหากว่า ไม่มีอวิชชาแล้ว คือดับ

อวิชชาเสียได้แล้ว ก็ไม่ต้องท�าบุญ ไม่

ต้องท�าบาปกนัต่อไป เรยีกว่า เสรจ็กจิ

 การที่ต้องท�าบุญอยู่นั้นก็เพราะว่า 

มีบาปที่จะต้องละ มีกิเลสท่ีจะต้องละ 

มีอวิชชาที่จะต้องละ จึงต้องท�าบุญ  

ต้องปฏบิตัใินมรรคมีองค์ ๘ ต้องปฏบิตัิ 
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ในศีลในสมาธใินปัญญากนั และเมือ่ยงั

มีอวิชชาก็ต้องท�าบาปเพราะความไม่รู้ 

เพราะฉะนั้น จึงต้องท�าบาปท�าบุญกัน

อยู่ ต้องท�าสมาธิกันอยู่ ท�าบุญก็เพื่อ

ละบาปละกเิลส และจะท�าบาปก่อกเิลส

กนัอยูก่เ็พราะยังมีอวชิชา เพราะฉะน้ัน

จึงแปลว่าต้องมีกิจที่จะต้องท�า

 พระพทุธเจ้าจงึได้ตรัสสอนเอาไว้ว่า 

พงึอบรมศีลสมาธปัิญญา ตราบเท่าจนถงึ

ส้ินความตดิใจยนิด ีบรรลุนพิพาน ดบั

กเิลสและกองทุกข์ได้หมดสิน้ คือแปล

ว่าเมือ่ดบักเิลสได้หมดสิน้แล้ว ดับอวชิชา

ได้แล้ว อวิชชาเป็นหัวหน้าใหญ่ของ

กิเลสทัง้หลาย หรอืจะว่าอาสวะเป็นหวั 

หน้าใหญ่ของกิเลสทั้งหลายก็ได้ เมื่อ

ดับได้แล้วก็เป็นอันว่าเสร็จกิจ ไม่ต้อง

ปรุงไม่ต้องแต่งกันต่อไป ดังที่ตรัสเอา

ไว้ว่า จิตถงึวสิงัขารคอื ธรรมท่ีปราศจาก

ความปรุงแต่ง ไม่มีความปรุงแต่งอัน

หมายถงึนพิพาน เพราะส้ินตณัหาทัง้หลาย

 กเ็ป็นอนัว่าจตินีห้ยุดปรงุแต่งเพราะ

ละอวชิชาได้ จติประกอบด้วยวชิชาคือ

ความรู้แจ่มแจ้งถูกต้องตามความจริง 

วมิตุตคิอืความหลดุพ้น เรยีกว่าเป็นจติ

ที่รู้พ้น จิตน้ีรู้อะไร ๆ ทุกอย่างทาง

อายตนะตาหูเป็นต้น แต่รู้แล้วก็ไม่ยึด 

หลุดพ้นทุกอย่าง เป็นจิตที่รู้พ้น จิตที่

รู้ก็คือจิตที่มีวิชชา จิตที่พ้นก็คือจิตที่มี

วมิตุตรู้ิพ้น จึงเป็นจิตทีบ่รรลวุสิงัขารท่ี

เรยีกว่านพิพาน คอืธรรมทีไ่ม่มสีงัขาร 

ไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้น ไม่ปรุงแต่งบุญ

ไม่ปรุงแต่งบาป ไม่ปรุงแต่งอเนญชา

ทั้งหมด อยู่กับรู้และพ้น ในเมื่อวิบาก

ขนัธ์นียั้งด�ารงอยู่ กค็งมกีายสังขารปรงุ

แต่งกาย อย่างหายใจเข้าหายใจออก 

มวีจสัีงขารคอืวิตกวิจาร ตรกึตรอง พดู 

มีจิตตสังขาร สัญญาเวทนา คิดตรึก

ตรองเป็นต้น

 ดงัพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเมือ่ได้ตรัสรู้

แล้ว จติของพระองค์ดบักเิลสและกอง

ทุกข์ได้สิ้นแล้ว ดับอวิชชาได้แล้ว จิต

ของพระองค์อยู่กับวิชชาวิมุตติ แต่ 

พระกายยงัหายใจเข้าหายใจออก และ

ยังทรงมีวิตกวิจาร แสดงธรรมสั่งสอน

กเ็ป็นพระวาจาทีแ่สดงออกมา วติกวจิาร

หรอืวชิชาคอืความรู ้วมิตุตคืิอความพ้น 

จติของพระองค์กยั็งเป็นจติตสังขาร มี

สญัญาเวทนานีป้รงุแต่งจติให้คดิ จงึทรง

ตรกึตรอง ทรงพระญาณดสูตัว์ทัง้หลาย

ในตอนเช้า เม่ือผู้ใดเข้าในข่ายของ 

พระญาณว่าเป็นเวไนยชน คอืบคุคลที่

พึงแนะน�าอบรมได้ ก็เสด็จไปทรงแสดง

ธรรมโปรด 

 ก็เป็นอันว่ากายสังขาร วจีสังขาร 

จิตตสังขารของพระองค์นั้นเป็นวิบาก

ขนัธ์ท่ีเหลอือยู่ และกท็รงใช้วิบากขันธ์

ท่ีเหลืออยู่นี้ด้วยพระมหากรุณา ทรง

แสดงธรรมส่ังสอนโปรดให้เวไนยนิกร

สังขาร
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พ้นจากกเิลสและกองทุกข์ตามพระองค์ 

ซึ่งต้องใช้อยู ่ตลอดเวลาถึง ๔๕ ป ี

จึงดับขันธปรินิพพาน ดับกายสังขาร 

วจีสังขาร  จิตตสังขาร แต่เพราะสิ้น

กเิลสหมดสิน้แล้วจงึไม่ทรงเกดิอกี ไม่

ก่อเกดิกายสงัขาร วจสีงัขาร จติตสงัขาร 

คือขันธ์ ๕ หรือนามรูปขึ้นอีก เป็นผู้

ไม่เกิด เมื่อไม่เกิดก็เป็นผู้ที่ไม่แก่ไม่

ตาย พ้นจากถ้อยค�าที่จะพูดถึงว่าเป็น

อะไร เพราะเม่ือพูดถึงว่าเป็นอะไรก็

ต้องเป็นสงัขารขึน้มา ต้องเป็นนัน่เป็น

นี่ขึ้นมาจึงจะพูดถึงได้ แต่เมื่อไม่เป็น

สังขารไม่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมา ไม่

เป็นนัน่เป็นนีข่ึน้มา กไ็ม่มอีะไรจะพดูถงึ 

อาจกล่าวได้แต่เพยีงว่า เป็นอมตธรรม 

ธรรมทีไ่ม่ตาย ท่ีเป็นวสิงัขาร ไม่มีการ

ปรุงแต่งหรือส่ิงผสมปรุงแต่งท้ังหมด 

แต่ตราบใดท่ียังมีอวิชชาอยู่ก็จะต้องมี

สงัขารคอืสิง่ผสมปรงุแต่ง การผสมปรงุ

แต่ง ต้องท�าบุญต้องท�าบาป ต้องท�า

สมาธิ ตลอดจนถึงต้องปฏิบัติมรรคมี

องค์ ๘ เป็นต้นกันไป ดับอวิชชา ได้

แล้วกด็บัสงัขารหรอืสิง่ผสมปรงุแต่งได้

หมดสิ้น

 เพราะฉะนัน้ เพราะอวชิชาเป็นปัจจยั

จงึเกิดสังขาร สิง่ผสมปรุงแต่งหรือการ

ผสมปรงุแต่งดงันี ้และส่ิงผสมปรงุแต่ง

หรอืการผสมปรงุแต่งอนัเรียกว่าสงัขาร

นี้ต้องมีอยู่ตลอดเวลา ดังชีวิตนี้ต้องมี

การผสมปรุงแต่งกันอยู่ตลอดเวลาดัง

ทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว หยดุเมือ่ใดก ็ดบัชีวติ 

เม่ือนั้น (ส.ท. ๑๖๐-๑๖๖, ๒๓๘-๒๔๕) ดู 

ธรรม, ธรรมทัง้ปวง, นพิพาน, รปูกาย

นามกาย, วิชชา ๓ ด้วย

สังขาร ๒

สังขาร ๒ อุปาทินนกสังขาร สังขารมีใจ 

ครอง อนปุาทนินกสังขาร สังขารทีไ่ม่มี

ใจครอง

 ส่ิงทีธ่รรมดาคมุเข้าจากธาตเุช่นร่าง 

กายและต้นไม้ก็ดี สิ่งที่คนคุมเข้าจาก

สัมภาระ เช่น รถและเรือนก็ดีชื่อว่า

สังขาร เทวดา มนุษย์ อมนุษย์และ

เดรัจฉานต่างประเภทเป็นอุปาทินนก-

สงัขาร ภเูขา ต้นไม้ รถ เรอืน เป็นต้น 

เป็นอนุปทินนกสังขาร 

 ค�าว่าสังขารนี้ท่านแสดงอธิบายไว ้

ดังกล่าว คือสิ่งที่ธรรมดาคุมเข้าจาก

ธาตุ เช่น ร่างกายและต้นไม้และสิ่งที่

คนคุมเข้าจากสัมภาระ เช่น รถและ

เรอืน ตามศัพท์สังขารแปลว่าส่ิงทีป่รงุ

แต่งขึ้น สิ่งที่ผสมขึ้น หรือสิ่งที่ผสม 

ปรงุแต่ง เช่น ร่างกายและต้นไม้ ร่างกาย

นั้นก็เป็นสิ่งที่ธรรมดาคุมเข้าจากธาตุ 

ธาตุในพระพุทธศาสนาก็คือธาตุ ดิน 

น�า้ ไฟ ลม ต้นไม้กเ็หมอืนกนั เป็นส่ิง

ธรรมดาคุมเข้าจากธาตุ ดิน น�้า ไฟ 

ลม หรอืว่าเป็นส่ิงทีค่นหรอืสัตว์ประกอบ

ขึ้น ส่ิงท่ีคนประกอบขึ้นก็ เช่น รถ 

เรอืน ประกอบขึน้คมุเข้าจากสัมภาระ 
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อนปุาทนินกรปูท่ีแสดงไว้ในพระอภธิรรม 

ส�าหรบัในพระอภธิรรมนัน้อปุาทนินกรูป 

คือรูปท่ีมีกรรมครอง อนุปาทินนกรูป 

คอืรปูทีไ่ม่มกีรรมครอง อปุาทนินกรปู

ที่มีกรรมครองนั้นก็หมายถึงรูปที่มีใจ

ครองนั้นเอง คือยังเป็นที่ตั้งอาศัยของ

จติใจ ส่วนนอกจากนัน้เป็นอนปุาทนินกรปู 

รูปที่ไม่มีใจครอง ก็มาตรงกับที่ท่าน

แปลว่าไม่มใีจครอง เพราะฉะนัน้ เดมิ

แปลว่ามกีรรมครองกบัไม่มกีรรมครอง 

ท่านน�ามาต่อกันเข้ากับสังขาร และ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ได้ทรงให้

ค�าแปลอย่างเข้าใจง่ายว่ามใีจครองและ

ไม่มีใจครอง ซึ่งค�าแปลนี้ก็ไม่ค้านกัน

ไม่ขัดกันกับที่มาเดิมในอภิธรรม คือ 

อุปาทินนกรูป รูปท่ีมีกรรมครอง  

อนุปาทินนกรูป รูปที่ไม่มีกรรมครอง 

แต่ว่าตามความหมายในอภิธรรมนั้น

เข้าใจยากกว่า จึงมาทรงแปลให้เข้าใจ

ง่ายขึ้นว่ามีใจครองและไม่มีใจครอง 

แม้ว่าจะแปลอย่างในอภธิรรม อุปาทนิ-

นกสังขารแปลว่าสังขารมีกรรมครอง 

อนปุาทนินกสงัขารแปลว่าสงัขารทีไ่ม่มี

กรรมครองดังนี้ก็ใช้ได้ไม่ผิด

 แต่ว่านักปฏิบัติธรรมบางท่านได ้

มายักย้ายความหมายเสียใหม่ คือ 

อปุาทนินกสงัขาร สังขารทีย่งัมอีปุาทาน

ครอง อนปุาทนินกสังขาร สังขารทีไ่ม่มี

อปุาทานครอง คือไปแปลเป็นกเิลสและ

คอืเคร่ืองประกอบต่าง ๆ หรอืแม้ทีส่ตัว์

ประกอบขึ้นคุมขึ้น เช่น รังปลวกที่

ปลวกประกอบขึ้น รังนกที่นกท�าขึ้น

เหล่านี ้เรียกว่า สงัขารท้ังหมด คือเป็น

สิ่งผสมปรุงแต่ง และค�าว่า สังขาร  

นี้ก็เป็นค�าเดียวกับค�าว่าสังขตธรรม  

อันแปลว่าธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น 

ปัจจัยก็คือเครื่องอาศัย หมายถึงเหตุ

อย่างหนึ่ง ๆ สังขตธรรมรวมเข้ามา

อย่างสั้นก็เป็นสังขาร สังขารหรือ 

สังขตธรรมนี้ในที่นี้มาแจกเป็น ๒ คือ 

 ที่มีใจครองก็เรียกว่า อุปาทินนก-

สังขาร อุปาทินนกะแปลว่ามีใจครอง 

และที่ท ่านแสดงไว ้ในท่ีน้ีหมายถึง 

มนุษย์ อมนุษย์ เทวดา เดรัจฉาน 

ต่างประเภท ก็หมายถึงร่างกายคือ

หมายความถงึส่วนร่างกายและแม้ส่วน

ที่เป็นร่างกายนั้น เมื่อยังมีใจครองอยู่

ก็เป็นอุปาทินนกะ 

 เมื่อไม่มีใจครองคือเป็นศพก็ไป 

เป็นอุปาทินนก แต่ว่าไปรวมเข้าเป็น 

อนุปาทินนกสังขาร สังขารท่ีไม่มีใจ

ครอง ส่วนสังขารที่ไม่มีใจครองนั้น 

แสดงไว้ เช่น ต้นไม้ ภูเขา รถ เรือน 

เป็นต้น ก็หมายถึงทุก ๆ อย่างที่ไม่มี

ใจครองและแม้ที่เคยมีใจครอง เมื่อใจ

ครองนั้นไม่มีแล้วเช่นเป็นศพดังกล่าว

ก็มาเข้าเป็นอนุปาทินนกสังขาร 

 ค�าว่า อปุาทนินกะ กบั อนปุาทนินกะ

น้ีน�ามาจาก อุปาทินนกรูป และ 

สังขาร ๒
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ไม่มกิีเลส อปุาทานะแปลว่าความยดึถอื

เป็นกิเลส เดิมก็เป็นสังขารทั่ว ๆ ไป 

แต่เมื่อบุคคลไปมีความยึดถือ สิ่งที่

ยึดถือนั้นก็เป็นอุปาทินนกสังขารเป็น

อนปุาทนินกสงัขารขึน้มา ไม่ว่าจะเป็น

สิ่งที่มีใจครองหรือไม่มีใจครองก็ตาม 

แต่ว่าการแปลยักย้ายความหมายเสีย

ใหม่มาเป็นอุปาทาน ดังนี้ เมื่อดูตาม

ศพัท์ของอุปาทินนะซ่ึงก็มคีวามอันเดยีว

กับอุปาทาน ก็ไปได้เหมือนกัน แต่ว่า

แบบแผนต�ารับต�าราทั้งหลายไม่ได้ให้

ค�าแปลไว้อย่างนัน้ แต่ให้ค�าแปลไว้เดมิ

กม็กีรรมครองและไม่มกีรรมครอง ซึง่

หมายถึงรปูทีแ่สดงไว้ในอภิธรรม สมเดจ็

พระมหาสมณเจ้าฯ ทรงน�ามาต่อเข้า

กับสงัขารและทรงแปลเสยีใหม่ให้เข้าใจ

ง่ายว่ามใีจครองและไม่มใีจครอง ซึง่ฟัง

ดูก็เข้าใจง่ายกว่าและก็เข้ากันได้กับ

ความหมายเดมิทีใ่ช้กบัรปู ท่ีมใีจครอง

และไม่มีใจครอง ท่ีมีกรรมครองและ

ไม่มกีรรมครอง ดงักล่าวนัน้ (นวก. ๙๓-

๙๔) ดู ธรรม, สังขาร ด้วย

เป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์ยึดหน่วง

น�า้ใจประชาชน เป็นราชนิตธิรรมเก่าแก่ 

มท่ีีมาทัง้ในทางพทุธศาสน์และพราหมณ-

ศาสน์ จ�าแนกเป็น ๕ ประการ แสดง

อธิบายตามทางพุทธศาสน์คือ

 สสฺสเมธ� ความที่ทรงพระปรีชา 

ในการบ�ารุงธัญญาหารให้บริบูรณ์ใน

พระราชอาณาเขตโดยอบุายนัน้ ๆ เพือ่

ให้สรรพผลอันเกิดแต่เกษตรมณฑล

สมบูรณ์ เป็นสังคหวัตถุที่ ๑

 ปุริสเมธ� ความท่ีทรงพระปรีชา 

ในการสงเคราะห์บุรุษ คือสงเคราะห์ 

พระราชวงศานุวงศ์ และข้าทูลละออง

ธุลีพระบาท ผู้ประกอบราชกิจฉลอง

พระคุณ ทั้งฝ่ายทหารทั้งฝ่ายพลเรือน

ด้วยวิธีนั้น ๆ เป็นต้นว่าทรงยกย่อง

พระราชทานยศฐานนัดรต�าแหน่งหน้าท่ี 

โดยสมควรแก่กุลวงศ์ วิทยาสามารถ

และความชอบในราชการ เป็นสงัคหวตัถุ

ที่ ๒

 สมฺมาปาส� อุบายเครื่องผูกคล้อง

น�้าใจประชานิกรให้นิยมยินดี คือทรง

บ�าบดัความทกุข์เดอืดร้อน บ�ารงุให้เกดิ

ความสุขความเจรญิแก่ราษฎรและบ้าน

เมอืงด้วยอบุายต่าง ๆ ปรากฏพระคณุ

เป็นเครือ่งผกูใจประชาชนให้จงรักภกัดี

ยิ่ง ๆ ขึ้น เป็นสังคหวัตถุที่ ๓

 วาจาเปยยฺ� ตรสัพระวาจาอ่อนหวาน

ควรดืม่ไว้ในใจ ท�าความเป็นทีร่กัให้เกดิ 

สังขาร ๓

สังขาร ๓ ดู สังขาร

สังขารขันธ์ ดู ปัญจวัคคีย์

สังขารทุกข์ ดู สังขาร

สังขารทุกขะ ดู สังขตลักษณะ

สังขารโลก ดู โลก, สังขตธรรม, สังขาร

สงัขาราธษิฐาน ด ูปัญจวคัคย์ี, อธษิฐานบารมี

สังขารุเปกขาญาณ ดู วิสุทธิ ๗ 

สงัคหวตัถ ุ๕ ในทีน่ีค้อืพระราชจรรยานวุตัร 
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อ่านท่องจ�า ต้องมาต่อจากพระอาจารย์ 

ต่อแล้วก็จ�ากันไปเป็นวรรค ๆ เพราะ

ว่าหนังสือไม่มี อาจารย์นั่นเองเป็น

หนงัสอื เมือ่เป็นเช่นนีก้ย็ากทีจ่ะมผีูจ้�า

ได้ทั้งหมด จึงต้องแบ่งกันเป็นพวก ๆ 

ใครชอบทีจ่ะจ�าพระวนิยักพ็วกหนึง่ ใคร

ชอบที่จะจ�าพระสุตตันตะก็พวกหนึ่ง 

ใครชอบทีจ่ะจ�าพระอภธิรรมกพ็วกหนึง่ 

แล้วกท้ั็ง ๓ พวกนีพ้วกท่ีจะจ�าได้ตลอด

หมดทั้งปิฎกก็มีน้อยอีก เพราะปิฎก

หนึ่งก็มาก จึงต้องแบ่งกันออกไป อีก

อย่างกวิ็นยัใครจะจ�าตอนไหนกต็อนนัน้ 

สุตตันตะก็เหมือนกันใครจะจ�าหมวด

ไหนก็หมวดนั้น อภิธรรมก็เหมือนกัน 

เฉพาะผู้ที่มีความทรงจ�าดีเลิศจึงจะจ�า

ได้ทัง้ ๓ ปิฎก จ�าได้ปิฎกหนึง่ ๆ กน็บั

ว่ามีความทรงจ�ามากอยู่แล้ว เมื่อเป็น

เช่นนี้จึงต้องมีประชุมซักซ้อมกัน ผู้ที่

จ�าพระพทุธวจนะปิฎกไหนตอนไหนไว้

ได้ก็รวมกันเข้าแล้วก็ซักซ้อม

 วธิซีกัซ้อมนัน้กค็อืต้องสวดพร้อม ๆ 

กนั ต้องซกัซ้อมกนัอยูเ่สมอไม่เช่นนัน้

ก็ลืม นี้แหละเป็นต้นของธรรมเนียม

ประชมุกนัสวดมนต์ ดงัเป็นธรรมเนยีม

กนัทัว่ไปในทกุวดัมกีารประชมุสวดมนต์

กันเวลาเช้ากับเวลาเย็นหรือค�่า และ

เม่ือจะซักซ้อมพระสูตรอย่างเช่นว่า 

ธมัมจกักปัปวตัตนสตูร ก็สวดพระสตูร

นีพ้ร้อม ๆ กนั การทีส่วดขึน้พร้อม ๆ 

เช่นทรงทักทายปราศรัยแก่บุคคลทุก

ชั้น ตลอดถึงราษฎรสามัญท้ังผู้ใหญ่ 

ผูน้้อย โดยควรแก่ฐานะและภาวะ เป็น

สังคหวัตถุที่ครบ ๔

 ๔ สังคหวัตถุนี้เป็นอุบายให้เกิดสุข 

สมบัติ ซึ่งได้นามบัญญัติว่า นิรคฺคฬํ  

รฐัมณฑลราบคาบปราศจากโรคภัย จน 

ถงึมทีวารเรอืนไม่ลงล่ิมกลอนเป็นค�ารบ

ที่ ๕

 สงัคหวตัถเุหล่านีจ้ะเป็นไปได้ด้วยดี

จนถึงเกิดผลเป็นนริคัคฬะไม่ต้องลงลิม่

กลอนประตูเรือน ก็ต้องอาศัยรัฐบาล 

และผูท้�าหน้าทีท่างปกครองทัง้ปวงฝ่าย

หนึง่ ประชาชนผูอ้ยูใ่นปกครองอกีฝ่าย

หนึง่ ช่วยกนัปฏบิตัใิห้บรบิรูณ์ตามฐานะ 

เจริญรอยตามพระราชจรรยานวุตัรของ

พระมหากษัตริย์เจ้าผู้ทรงเป็นประมุข 

ตัง้ใจรับราชการด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติ

เป็นเบื้องหน้า ประกอบการค้าขาย

แสวงหาเล้ียงชีพโดยทางธรรม ไม่ท�า

โจรกรรมแย่งชงิทรพัย์สิง่ของของผูอ้ืน่

มาเลีย้งชวีติตน ซึง่จะก่อการจลาจลให้

เกิดขึ้น มีความสงบท่ัวทุกสถาน จน

ทวารเรือนไม่ต้องลงลิ่มกลอนเพื่อจะ

ระวังโจรภัย (ท.ห. ๒๖)

สังคายนา

สังคายนา ธรรมเนียมที่พระได้เรียนพระ- 

พุทธวจนะเป็นพวก ๆ นีเ้ป็นธรรมเนยีม

ทีม่ก่ีอนทีจ่ะจารกึลงเป็นตวัอกัษรเพราะ

ว่าจะต้องท่องจ�ากัน ท่องจ�านั้นก็ไม่ใช่
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ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเกิดความเลอะเลือน

สับสน ขัดแย้งกัน นี่แหละท่านท�ากัน

เรื่อย ๆ มาครั้งที่ ๑, ๒, ๓, ๔ มา

จนถึงที่ ๕ จึงได้จารึกลงเป็นตัวอักษร

 คราวนี้เมื่อจารึกเป็นตัวอักษรแล้ว 

ความรู้สึกของพระว่าจะต้องจ�าก็น้อย

ลง เพราะว่ามีตัวหนังสือขึ้น เพราะ

ฉะนั้น จึงไม่ปรากฏว่าจะมีผู้ทรงจ�าได้

ทั้งหมด ฉบับที่จารึกไว้ในลังกาที่ได้

กล่าวมานั้นก็ได้เป็นต้นฉบับ ซึ่งแพร่

หลายไปยังประเทศต่าง ๆ ในบัดนี้  

ดงัในพม่า ในไทย ในยุโรป กไ็ด้ต้นฉบบั

มาจากแหล่งเดียวกันนี้

 การสังคายนาในครั้งหลัง ๆ นั้นก็ 

หมายความว่าเอาแบบมาสอบกนัเท่านัน้ 

ไม่ใช่เป็นสังคายนาแท้ สังคายนาแท้

นั้นมีในสมัยต้นก่อนแต่ท่ีจะได้เขียน 

เป็นอักษร

 ดงัทีใ่นพม่าท�าสงัคายนาทีเ่ขานบัของ

เขาเป็นครัง้ที ่๖ คอืว่า เขานบัในอนิเดยี

ครั้งที่ ๑, ๒, ๓ ในลังกาต่อเป็นครั้งที่ 

๔ แล้วกม็านบัครัง้ที ่๕ ทีจ่ารกึเป็นตวั

อักษร แล้วก็พระเจ้ามินดงให้เขียนลง

ในแผ่นศิลาหมดทัง้ ๓ ปิฎก นีเ่ขานบั

เป็นครั้งที่ ๕ มาถึงคราวช�าระคราว 

๒๕ พุทธศตวรรษนี่เขานับเป็นครั้งท่ี 

๖ นีก่ค็อืว่า เขาพมิพ์พระไตรปิฎกของ

เขาขึ้นใหม่น่ันเอง เอาฉบับของยุโรป

ของไทยเป็นต้นไปสอบ ทีป่รากฏว่าผดิ

กนันีแ้หละเรยีกว่า สังคติี หรอื สังคายนา 

แปลว่า ขับขึ้นพร้อม ๆ กัน 

 โดยปกตกิป็ระชมุสวดเป็นการซกัซ้อม

กันเป็นการย่อย ๆ เพื่อไม่ให้ลืม แต่

ว่าเมื่อนาน ๆ เข้าก็ประชุมใหญ่กัน

เสียทีหนึ่ง เลือกเอาผู้ที่จ�าได้มาก ๆ 

และเป็นที่นับถือกันว่าจ�าได้ถูกต้องแน ่

นอนมารวมกันเข้า แล้วก็สวดซักซ้อม

กนัเป็นการใหญ่ คอืว่าสวดซกัซ้อมกนั

ทั้งหมด เมื่อจะจับวินัยขึ้นก่อนก็วินัย

ไปจนจบ โดยมากกจ็บัวนิยัปิฎกขึน้สวด

ซักซ้อมกันก่อน ในการที่ประชุมใหญ่

สวดซกัซ้อมกันนีก้อ็าจจะจ�ามาถกูต้อง

กันบ้าง ต่างกันบ้าง เม่ือเป็นเช่นนี้ก็

ต้องหารือกันว่า ความถูกต้องจะพึงมี

อย่างไร และเมื่อตกลงกันว่าแบบนี้

แหละถูกก็สวดขึ้นพร้อม ๆ กัน เป็น 

การวินิจฉัยว่าให้ถือว่าเอาแบบนี้เป็น

แบบเดยีว เพือ่ไม่ให้มกีารขดัแย้งแตก

ต่างกนั สวดซักซ้อมกนัดังนีไ้ปจนหมด

แล้ว ก็เป็นที่ตกลงถือเอาแบบที่ตกลง

กันนี้แหละเป็นหลัก นี้แหละเรียกว่า 

สังคายนา ท่ีท�ากันคราวหน่ึง ๆ ใน

สมัยที่ยังไม่จารึกลงเป็นตัวอักษรนั้น

เป็นของจ�าเป็นอย่างยิง่ นาน ๆ กต้็อง

มาเลือกเอาผู ้ที่มีความทรงจ�าเป็นที่

เคารพนับถือ เป็นอาจารย์บอกกล่าว

มารวมกันแล้วกม็าหารอืตกลงกันคราว

หน่ึง ๆ แล้วกส็วดจ�ากนัเป็นแบบเดยีว 

สังคายนา



ส

1455

ชัด ๆ เขาก็แก้ ที่ไม่ชัดเขาก็เชิงหน้า

เอาไว้ว่าของยโุรปว่าอย่างนัน้ ของไทย

ว่าอย่างนัน้ เขานมินต์พระจากประเทศ

ต่าง ๆ ท่ีเป็นลัทธเิถรวาทด้วยกนัในทุก

ประเทศไปประชมุกนัในถ�า้ปาสาณคหูา

ที่กาบาเอ้ ที่อูนุ สร้างขึ้นใหม่ ประชุม

กนัเอาหนังสอืพระไตรปิฎกท่ีพิมพ์ใหม่

นัน้มาอ่านพร้อม ๆ กัน น่ันแหละเรยีก

ว่าสังคายนา แล้วประกาศไปทั่วโลก 

โดยเขาจัดเอาพระที่จะเป็นผู้สวดยืนที่

ไว้ชดุหนึง่ แล้วกพ็ระทีเ่ขาเชญิกไ็ปร่วม

สวดผดิบ้างถกูบ้างไปตามเรือ่ง แต่ก็มี

พระทีส่วดประจ�าอยูช่ดุหนึง่ เอาหนังสอื

ที่พิมพ์ขึ้นใหม่ไปอ่านนี่เอง

 ส่วนของเรานั้น เมื่อรัชกาลที่ ๕ 

และเมื่อรัชกาลที่ ๗ เราก็พิมพ์ขึ้น  

ต่อมาครั้งหลัง ๆ ก็พิมพ์ซ่อมเล่มที่ 

ขาดตลอดมาและก็มีเชิงหน้าเหมือน

อย่างนัน้ ว่าของประเทศนัน้ว่าอย่างนัน้

ของประเทศน้ีว่าอย่างนี ้เพราะในบดันี้

ไม่อาจจะแก้ลงไปได้ ต้องปล่อยให้ 

ผิดเพี้ยนกันไปบ้าง แต่ส่วนใหญ่ส่วน

มากตรงกัน ผิดเพี้ยนกันบ้างไม่มาก

อะไร เล็กน้อยเท่านั้น

 คราวนี้ธรรมเนียมสังคายนา คือ

ธรรมเนียมที่ประชุมสวดกัน ซักซ้อม

กันประจ�าวันก็ยังติดมาเป็นสวดมนต์

ประจ�าวันในวัดต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว

(พ.พ. ๒๘๔-๒๘๖)

เป็นใหญ่ในสังฆกรรม มกีารอปุสมบท

เป็นต้น ในขัน้แรกได้เล่าถงึการทรงสัง่

ให้พระที่บวชเข้ามาถืออุปัชฌายะก่อน 

ปรารภเหตุว่า พระที่บวชเข้ามานั้นนุ่ง

ห่มไม่เรียบร้อย เข้าไปบิณฑบาตใน 

บ้านไม่เรียบร้อย มคีวามประพฤตต่ิาง ๆ 

ไม่เรียบร้อย ในตอนนั้นในพระบาลีก็

ไม่ได้เล่าว่าบวชวิธไีหน แต่ว่าในครัง้นัน้

ยงัไม่ได้ทรงอนญุาตให้สงฆ์อปุสมบทด้วย 

ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา ก็น่าจะ

ยงัใช้บวชกนัด้วย เอหภิกิขอุปุสมัปทา 

หรอื ติสรณคมนปูสัมปทา พระพุทธเจ้า

ได้ทรงปรารภเหตุนั้น จึงได้ทรงส่ังให้

พระทั้งหลายถืออุปัชฌายะ ที่แปลว่า 

ผู้เข้าไปเพ่ง โดยความก็คือผู้ดูแล 

 วิธีที่ให้ถืออุปัชฌายะนั้น ในตอน 

แรกน่าจะเช่นเดียวกับการจัดให้ม ี

พระพี่เล้ียงท่ีใช้กันอยู่ในบัดนี้ แปลว่า

พระที่บวชเข้ามาต้องมีภิกษุผู้บวชมา

นานเป็นผูด้แูลอกีส่วนหนึง่ เรยีกผูดู้แล

นั้นว่าอุปัชฌายะ

 ต่อมาก็มีเล ่าไว ้ว ่า มีพราหมณ  ์

คนหนึ่งซึ่งเป็นผู ้ที่มีอายุมาก ชื่อว่า 

ราธะ ได้มาหาภิกษุท้ังหลายขอบวช 

พวกภกิษทุัง้หลายไม่ปรารถนาทีจ่ะบวช

ให้ ราธะพราหมณ์น้ันกเ็สียใจผ่ายผอม

สังฆกรรม

สังคีติ ดู สังคายนา

สังฆกรรม พระพุทธองค์ทรงมอบให้สงฆ ์
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 ตัง้แต่นัน้มากใ็ช้วิธญีตัตจิตตุถกรรม

อปุสมบทจนถงึบดันี ้และพระสารบุีตร

จึงได้อุปสมบทราธะพราหมณ์ด้วยวิธี

นัน้เป็นครัง้แรก ตัง้แต่นัน้มากช็ือ่ว่าได้

ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการอปุสมบท

และในสังฆกรรมทั้งปวง (พ.พ. ๘๙-๙๐)

ลงไป พระพุทธเจ้าได้ทอดพระเนตร

เหน็กต็รัสถาม ราธะนัน้กก็ราบทลูเล่า

ให้ทรงทราบ พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสัเรยีก

ภิกษุทั้งหลายมา และตรัสถามว่าใคร

ระลกึถึงอธกิารคอือปุการะของพราหมณ์

น้ันได้บ้าง พระสารีบุตรก็กราบทูลว่า

ตนระลึกได้ คือพราหมณ์นั้นได้เคย

ถวายภิกษาแก่ท ่านทัพพีหนึ่งเ ม่ือ 

ท่านเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ 

พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า ถ้าอย่างนั้นก็ให้

พระสารบีตุรบรรพชาอุปสมบทพราหมณ์ 

พระสารบีตุรรบัพระพทุธบญัชานัน้แล้ว

ก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า จะให้

อุปสมบทด้วยวิธีอย่างไร 

 พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงให้ เลิกวิธี

อุปสมบทด้วยติสรณคมนูปสัมปทา  

ซึ่งอนุญาตให้พระภิกษุเฉพาะรูปให ้

อปุสมบทกลุบตุรด้วยวธิใีห้ไตรสรณคมน์ 

และได้ทรงอนญุาตวธิอุีปสมบทข้ึนใหม่ 

ด้วยให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการอุปสมบท

น้ัน และต้องมีการเสนอญัตติในสงฆ์ 

๑ จบ สวดประกาศกนัอกี ๓ จบ รวม

เป็น ๔ จบทั้งญัตติ วิธีอุปสมบทด้วย

วิธีอย่างนี้จึงได้เรียกว่า ญัตติจตุตถ-

กรรมอุปสัมปทา 

 ในสภานติบิญัญตับิดันีก้ใ็ช้วธิคีล้าย

กันน้ี ที่ใช้ญัตติหนหนึ่ง และปรึกษา

กนัอกี ๓ วาระ กเ็ป็น ๔ วาระทัง้ญัตติ 

สังฆเภท

สงัฆเภท มเีล่าไว้ในคมัภร์ีวนิยัปิฎกโกสมัพกิ-

ขันธกะซึ่งมีความย่อว่า ในขณะที่ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทับอยู่ ณ  

โฆสติาราม ในกรุงโกสัมพี มีภิกษุรูป

หนึง่ต้องอาบตั ิและกเ็ห็นว่าเป็นอาบัติ  

แต่ภิกษุอื่นเห็นว่าข้อนั้นไม่เป็นอาบัติ 

ต่อมาภกิษนุัน้กพ็ลอยเหน็ตามไปว่าไม่

เป็นอาบัติ แต่ว่าภิกษุอื่นท่ีเคยเห็นว่า

ไม่เป็นอาบัตินั้นก็กลับเห็นใหม่ว่าเป็น

อาบัติ คราวนี้จึงได้พากันไปบอกภิกษุ

ที่ต้องอาบัติว่า ท่านต้องอาบัติ ท่าน

เห็นอาบตันิัน้ไหม ท่านรูปนัน้กต็อบว่า

ผมไม่มีอาบัติตามที่ผมเห็น ฝ่ายภิกษุ

ทีย่นืยนัว่าเป็นอาบตัต่ิอมากช็กัชวนกนั

ได้ความพร้อมเพรยีงกนั ท�าการยกวตัร

ภิกษุที่ต้องอาบัตินั้น 

 ที่ เรียกว ่า ยกวัตร นั้นบาลีว ่า  

อกุเขปนยีกรรม กรรมคอืการยกวตัร 

หมายความว่าถ้ามีภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

ต้องอาบัติแล้วไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ  

ภิกษุอื่นว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่ยอมฟัง 

สงฆ์กม็อี�านาจประกาศกนัและกนั ยก

ภิกษุรูปนั้นออกจากความมีสิทธิเสมอ
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ธรรมซึ่งใช้ไม่ได้ เรียกว่า เป็นกรรมที่

ก�าเรบิไม่ควรแก่สถานะ และกช็กัชวน

ให้บรรดาพระเหล่านั้นเข้าเป็นพวก  

ฝ่ายภิกษุที่เป็นเพื่อนสหายก็เห็นด้วย 

และก็เข้าพวกกับท่าน และก็ยังพากัน

ส่งข่าวไปถึงพระที่อยู่ยังชนบทที่เป็น

ฝ่ายเดียวกันชักชวนกันมาเข้าพวก 

 เมือ่เป็นเช่นนีพ้ระกเ็ลยเป็น ๒ พวก 

คือ เป็นพวกท่ีประกอบพิธียกวัตร 

พวกหนึ่ง และก็เป็นพวกที่ถูกยกวัตร

อีกพวกหนึ่ง ฝ่ายภิกษุที่เป็นพวกท่าน

ที่ถูกยกวัตรก็ได้เข้าไปหาภิกษุที่เป็น

ฝ่ายยกวตัรและกไ็ด้กล่าวหาว่าภกิษรุปู

นั้นไม่เป็นอาบัติ แต่ก็ถูกสงฆ์ยกวัตร

โดยไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นการกระท�าที่

ใช้ไม่ได้ แต่ฝ่ายภิกษุที่เป็นผู้ยกวัตร 

ก็ยังยืนยันว่าภิกษุรูปนั้นต้องอาบัติ 

จริง ๆ จึงถูกยกวัตรด้วยกรรมที่เป็น

ธรรมไม่ใช่ว่าไม่เป็นธรรม กเ็ป็นอนัว่า

ทั้ง ๒ ฝ่ายนั้นก็คงยืนยันในความเห็น

ในความปฏิบัติของตน

 คราวนัน้กไ็ด้มภีกิษรุปูหนึง่ได้เข้าไป

เฝ้าพระพทุธเจ้า และกไ็ด้กราบทลูเล่า

เรื่องให้พระองค์ทรงทราบโดยตลอด 

พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นว่า 

ภิกษุสงฆ์แตกกันแล้ว ก็ได้เข้าไปพบ

กับภิกษุฝ่ายท่ีเป็นผู้ยกวัตร และก็ได้

ตรัสโอวาทโดยความว่า 

กัน คืองดไม่ท�าอุโบสถด้วยกัน ไม่ท�า

ปวารณาด้วยกัน ไม่ท�าสังฆกรรมด้วย

กนั ไม่อยูร่่วมกนั ไม่ไหว้กราบกนั แปล

ว่างดการทีจ่ะปฏบิตัวินิยักรรมทกุอย่าง 

งดทีจ่ะแสดงความเคารพนบัถอืทุกอย่าง 

เหมือนอย่างคัดออกไปเป็นบุคคลภาย 

นอก ปฏบิตัอิย่างนีเ้รยีกว่ายกวตัร ภกิษุ

ทีถ่กูยกวัตรน้ันถ้าต่อมาได้เหน็โทษและ

มาแสดงความเห็นโทษแก่สงฆ์ สงฆ์ 

กอ็าจจะประกาศยกเลกิการยกวตัรนัน้

และรบัเข้าหมูมี่สทิธใินวนิยักรรมเป็นต้น

เสมอกันเหมือนดังเดิม

 เรือ่งการยกวตัรนีไ้ม่ได้มที�ากนับ่อย

นัก แต่ตามเรื่องที่เล่าในเรื่องนี้ ภิกษุ

ที่ยืนยันว่าภิกษุรูปนั้นต้องอาบัติแน่ก็

พร้อมกันประชุมสงฆ์และประกาศยก

วตัรเลย คอืว่าตดัจากความอยูร่่วมกนั

ดงัทีก่ล่าวแล้วนัน้ แต่ว่าภกิษุรปูทีส่งฆ์

ยกวัตรนั้นเป็นพหูสูต คือเป็นผู้ได้เล่า

เรยีนศกึษามามาก เป็นผูท้รงธรรมทรง

วนิยั เป็นผูฉ้ลาดและเป็นลชัช ีคอืเป็น

ผูท้ีล่ะอายบาปกลวับาป รงัเกยีจสงสยั

ใคร่การศึกษา หมายความว่าเป็น 

พระภิกษุที่เคร่งครัดองค์หนึ่ง แต่ว่า

ท่านไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ เพราะฉะนั้น 

เมื่อท ่านถูกยกวัตร ท่านจึงไปหา 

พระภิกษุที่เป็นเพื่อนสหายกัน และก็

เล่าความให้ฟังว่าท่านไม่ได้เป็นอาบัติ 

แต่ว่าถูกยกวัตรด้วยกรรมที่ไม่เป็น 

สังฆเภท
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 ท่านทัง้หลายอย่าส�าคญัว่าภิกษคุวร

จะถกูยกวตัรโดยเพราะเหตขุ้อใดข้อหน่ึง

ด้วยความคิดท่ีบังเกิดขึ้นโดยฉับพลัน 

ถ้าภกิษใุนพระธรรมวนิยันีต้้องอาบตัจิรงิ 

แต่ว่าเธอเหน็ว่าไม่เป็นอาบัต ิส่วนภกิษุ

อื่นเห็นว่าเป็นอาบัติ ถ้าภิกษุเหล่านั้น

รู้อยูว่่าท่านองค์นีเ้ป็นพหสูตู ผูท้รงธรรม

ทรงวนัิย เป็นผูท้ีเ่คร่งครดัใคร่การศกึษา 

ถ้าเราจะยกวัตรท่าน คือไม่ท�าอุโบสถ

กับท่าน ไม่ท�าปวารณากับท่าน ไม่นั่ง

ร่วมอาสนะกับท่าน ไม่ท�าสังฆกรรม

อื่น ๆ กับท่าน ไม่ติดต่ออะไรกับท่าน

ทั้งหมด ก็จะเกิดความทะเลาะวิวาท

แก่งแย่ง ตลอดจนถึงจะเกิดความ

แตกแยกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่ง

สงฆ์ข้ึน เม่ือเป็นเช่นน้ีภิกษุเหล่าน้ัน 

ซึง่เป็นผู้หนกัใจในการทีจ่ะเกดิแตกแยก

กนักย็งัไม่ควรท่ีจะยกวตัรเธอเพราะข้อ

ที่ไม่เห็นอาบัตินั้นทันที 

 คราวนี ้ส่วนภกิษทุีต้่องอาบัตแิล้วก็

ไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ แต่ว่าภิกษุอื่น ๆ 

เห็นว่าเป็น และภิกษุเหล่านั้นก็พากัน

ไปบอกกล่าวว่าเป็นอาบัติ เม่ือเป็น 

เช่นนี้เธอก็ไม่ควรท่ีจะดื้อดึงไปทีเดียว 

แม้จะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ แต่เมื่อส่วน

มากเขาเหน็ว่าเป็นกค็วรจะเชือ่เขาบ้าง 

แล้วก็แสดงอาบัตินั้นเสีย เมื่อปฏิบัติ

ดงันีก้จ็ะไม่เกดิการแตกแยก แต่ว่าถ้า

ยงัยนืยันอยู่กจ็ะเกดิความแตกแยกกนั

ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว ฉะนัน้ เธอเม่ือหนักใจ

อยู่ว่าจะแตกแยกกันและประสงค์ที่จะ

มีความกลมเกลียวกนั กค็วรท่ีจะแสดง

อาบติันัน้ด้วยศรทัธา คือด้วยความเชือ่

ต่อภกิษเุหล่าอืน่ แม้ว่าตนจะเหน็ว่าไม่

เป็นอาบัติก็ตาม 

 พระพุทธเจ้าได้ประทานพระโอวาท

แก่ภิกษุทั้ง ๒ พวกนั้นแล้วก็ได้เสด็จ

กลับ

 กป็รากฏว่าภกิษุทัง้ ๒ พวกนัน้กย็งั

ไม่ยอมที่จะปรองดองกัน ยังตกลงกัน

ไม่ได้ จนถึงแยกท�าอุโบสถกัน คือว่า

ภิกษุที่เป็นฝ่ายท่านที่ถูกยกวัตรท�า

อุโบสถท�าสังฆกรรมภายในสีมา แต่ 

ว่าภิกษุฝ่ายที่เป็นผู้ยกวัตรออกไปท�า 

อโุบสถท�าสงัฆกรรมภายนอกสมีา เมือ่

แยกกันท�าอุโบสถดังนี้เป็นอันว่าภิกษุ

สงฆ์ได้เกิดแตกแยกกันขึ้นที่เรียกว่า

เป็น สังฆเภท ความแตกแห่งสงฆ ์

สังฆเภทความแตกแห่งสงฆ์นั้นเมื่อ 

ท�าอุโบสถแยกกันดังนี้จึงจะเรียกว่า 

เป็นสังฆเภทขึ้น

 ภิกษุ เหล ่านั้นก็ ได ้ ไปกราบทูล 

พระพุทธเจ้าถึงเรื่องที่ตนได้ปฏิบัติ 

กันนั้น พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่า ภิกษุ

ที่เป็นฝ่ายท่านที่ถูกยกวัตรท�าอุโบสถ

สังฆกรรมภายในสีมาก็ใช้ญัตติและ 

อนสุาวนาตามทีพ่ระองค์ได้ทรงบญัญตัิ

ไว้ กรรมของเธอก็เป็นธรรมไม่ก�าเริบ 

สังฆเภท
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ควรฐานะคอืว่าใช้ได้ คราวนีส่้วนภกิษุ

อีกพวกหนึ่งที่ไปท�าอุโบสถสังฆกรรม

ภายนอกสีมา ใช้ญัตติและอนุสาวนา

ตามที่ทรงบัญญัติไว ้ เช ่นเดียวกัน  

กรรมก็คงเป็นธรรมใช้ได้เช่นเดียวกัน 

เพราะว่าภิกษุท้ัง ๒ ฝ่ายน้ันต่างเป็น 

นานาสังวาสกะ ของกันและกัน 

 ต่อจากน้ีก็ได้ตรัสว่า ภูมิของภิกษุ 

ที่เป็นนานาสังวาสกะนั้นมี ๒ อย่าง 

คือว่า ๑. ตนท�าตนเองให้เป็น นานา-

สังวาสกะ ๒. สงฆ์พร้อมเพรียงกัน 

ยกวตัรภกิษุนัน้เพราะไม่เหน็ไม่กระท�า

คืนหรือว่าไม่สละคืนอาบัติ 

 ส่วนภมูขิองภกิษผุูเ้ป็น สมานสงัวาสกะ 

คอืมธีรรมเป็นเคร่ืองอยู่ร่วมเสมอกนัก็

มี ๒ เหมือนกัน คือว่าตนกระท�าตน

ให้เป็นสมานสงัวาสกะ และสงฆ์พร้อม

เพรียงกนัได้เรยีกภกิษนุัน้ทีถ่กูยกวตัร

แล้วน้ันในเพราะไม่เห็นไม่กระท�าคืน

หรือไม่แสดงคืนอาบัติเข้าหมู่

 ตามพระบาลีในท่ีนี้มีอยู ่ ๒ ค�า  

นานาสังวาสกะ กับ สมานสังวาสกะ 

นานาสงัวาสกะ แปลว่าภกิษุผูม้ธีรรม

เป็นเครือ่งอยู่ร่วมต่างกนั สมานสงัวาสกะ 

แปลว่าภกิษผุูม้ธีรรมเป็นเครือ่งอยู่ร่วม

เสมอกนั ภกิษสุองฝ่ายตามเร่ืองนีเ้ม่ือ

เกิดแตกความเห็นกันขึ้นจนถึงไม่ลง

โบสถ์กันก็เรียกว่าเป็นนานาสังวาสกะ

ของกนัและกนั และเหตท่ีุจะท�าให้เป็น

นานาสงัวาสกะนัน้กม็ ี๒ อย่าง คอืว่า

ตนเองกระท�าตนเองอย่างหนึ่ง แล้วก็

สงฆ์ยกวัตรอีกอย่างหนึ่ง 

 ตามเรื่องที่เล่ามานี้ ภิกษุที่ถูกยก

วัตรทีเ่ป็นต้นเรือ่งนัน่สงฆ์ยกวัตรไม่ลง

โบสถ์ด้วย แต่ว่าพรรคพวกทีส่นบัสนนุ

นั่นท�าตนเองให้เป็นนานาสังวาสกะ 

เพราะเมือ่ไปเข้ากบัท่านสนบัสนนุท่าน

แยกออกไปอีกพวกหน่ึง และก็ไม่ลง

โบสถ์กบัอกีพวกหนึง่ซึง่เป็นฝ่ายยกวตัร 

ภกิษทุัง้ ๒ ฝ่ายนีท้ีเ่ป็นนานาสงัวาสกะ

ของกันและกัน ต่างก็เป็นภิกษุที่ได้

อปุสมบทมาโดยถกูต้องมาในพระธรรม

วนิยันี ้และกป็รากฏว่าเป็นผูท้ีเ่คร่งครัด

ใคร่การศึกษาอยู่ด้วยกัน แต่ว่าเกิดมี

ความเห็นแตกต่างกันขึ้น จนถึงเป็น

เหตุให้แยกเป็น ๒ ฝ่าย และเมื่อแยก

แล้วก็เลยแยกกันจนถึงแยกกันท�า 

อุโบสถสังฆกรรม เป็นต้น จึงได้เกิด

เป็นนานาสังวาสกะกันขึ้น 

 ส่วนภิกษุเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะกลับ

เป็นสมานสงัวาสกะคอืมธีรรมเป็นเครือ่ง

อยู่ร่วมเสมอกัน ก็มีได้ด้วยเหตุ ๒ 

อย่าง คือ ตนเองท�าตนเองให้มีสมาน

สังวาสกะ กับสงฆ์ระงับการยกวัตร 

เรียกภิกษุนั้นเข้าหมู่เหมือนอย่างเดิม 

ดังที่จะบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้ง ๒ ฝ่ายนี้

ในภายหลัง
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 เมื่อภิกษุสงฆ์ได้เกิดแตกขึ้นเป็น ๒ 

ฝ่าย พระพุทธเจ้าได้ประทานโอวาท

เพื่อระงับ แต่ท้ัง ๒ ฝ่ายน้ันก็ยังไม่

ปรองดองกัน และก็มีกระทบกระทั่ง

กันด้วยวาจาอยู่บ่อย ๆ ก็เนื่องมาจาก

ฝ่ายหนึ่งก็กล่าวหาว่าอีกฝ่ายหน่ึงต้อง

อาบัติแล้วไม่เห็นอาบัติ ส่วนอีกฝ่าย

หนึ่งก็กล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งว่า ยกวัตร

โดยไม่เป็นธรรม เพราะว่าองค์ทีถู่กยก

วัตรนั้นไม่เป็นอาบัติอะไร สมุฏฐานก็

เนื่องมาจากพระพุทธบัญญัติที่ทั้ง ๒ 

ฝ่ายกนั็บถอืปฏบิตักินัอยู่ พระพุทธเจ้า

เองก็ไม่ทรงบังคับ แต่ก็ทรงชี้ทางเพื่อ

ปฏิบัติดังที่ได้เล่ามาแล้ว ในฐานะที ่

ทรงเป็นพระศาสดาถ้าจะทรงบังคับก็

น่าจะได้ แต่ก็ไม่ทรงบังคับ ก็เพราะ

เก่ียวแก่ทั้งสองฝ่ายนั้นก็มีศรัทธาอยู่ 

ในพระพุทธบัญญัติ เคร่งครัดอยู่ใน 

พระวินัยด้วยกัน และเมื่อได้ลงความ

เห็นลงไปแล้วอย่างน้ัน ถ้ายังไม่ถอน

ความเห็นนั้น ถึงใครจะบังคับก็อาจจะ

บงัคบัได้แต่ในภายนอก ส่วนความเหน็

นั้นก็ยังมีอยู่ก็จะเป็นมูลที่จะแตกร้าว

กันต่อไป 

 เพราะฉะนั้น เรื่องการแตกความ

เหน็กนัน่ีเป็นเรือ่งส�าคัญ แม้จะบวชมา

ในพระธรรมวินัยเดียวกันและนับถือ

ปฏิบัติในพระธรรมวินัยเดียวกัน และ

ถึงจะเคร่งครัดอยู่ด้วยกนั แต่ลงได้แตก

ความเหน็กนัในปัญหาพระวนิยัและใน

การปฏิบัติพระวินัยแล้วก็เป็นทางให้

แตกแยกกันได้ ดังที่พระพุทธเจ้าได้

ตรสัถงึเหตทุีเ่ป็นนานาสงัวาสกะว่าตน 

เองกระท�าตนเองหรอืว่าสงฆ์ยกวตัร ใน

เรือ่งท่ีเล่ามานีก้ม็ท้ัีง ๒ ภกิษท่ีุถูกสงฆ์

ยกวัตรนั้นมีองค์เดียว คือที่เป็นต้น 

เรื่องเท่านั้น นอกจากนั้นนับเข้าใน 

เหตุว่าตนเองท�าตนเอง คือฝ่ายหนึ่งก็

สนบัสนนุภกิษุท่ีถูกสงฆ์ยกวัตร อกีฝ่าย

หนึ่งก็เป็นฝ่ายที่ยกวัตรสนับสนุนใน

ฝ่ายนัน้ และความเป็นนานาสังวาสกะ

กันนี้ คือว่าไม่ลงโบสถ์กันนี้ จะสงบ 

ไปได้ก็ต่อเมื่อตนท�าตนเองให้เป็น 

สมานสังวาสกะกัน ถ้าภิกษุท่ีถูกสงฆ์

ยกวตัร กส็งฆ์นัน้เองเป็นผูท้ีร่ะงบัการ

ยกวัตรนั้น แล้วก็กลับเข้าหมู่ตามเดิม

 พระพทุธเจ้าได้ทรงบญัญตัพิระวนิยั

บางข้อส�าหรับปฏิบัติเก่ียวแก่ภิกษ ุ

ในขณะท่ีเป็นนานาสังวาสกะกันเพื่อ

ป้องกนัการววิาท เป็นต้นว่า ทรงบญัญตัิ

ให้ภิกษุนั่งในอาสนะท่ีมีอาสนะอื่นค่ัน

อยู่ในระหว่าง ก็เพื่อว่าเมื่อวิวาทกันก็

ไม่ต้องการให้นั่งใกล้กัน ให้มีภิกษุอื่น

มานั่งคั่นเสียในระหว่าง ๆ แต่ว่าถึง

กระนัน้ความแตกร้าวกันนัน้กย็งัด�าเนนิ

ไปอยู่ จนถึงภกิษุรปูหนึง่ได้ไปกราบทูล

ขอให้พระพทุธเจ้าได้เสดจ็ไปทรงระงบั

เรือ่งราวนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้เสดจ็ไป 

อีกและก็ประทานโอวาทส่ังสอนไม่ให้ 
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ทะเลาะววิาทกัน ก็มีภิกษุท่ีเป็นอธรรม-

วาทคืีอเรยีกว่าพดูไม่เป็นธรรมรปูหนึง่

ก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า ขอให้

พระพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นพระธรรมสามี

ทรงรออยู่ก่อน พวกภิกษุเหล่านี้จักยัง

ไม่ปรองดองกนัต่อไป ขอให้พระพทุธเจ้า

ได้ทรงมีความขวนขวายน้อย ทรงประกอบ

การอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุนัส�าหรบัพระองค์ 

พระพทุธเจ้ากไ็ด้ประทานพระโอวาทห้าม

เป็นครั้งท่ี ๒ ท่ี ๓ แต่ก็ได้มีภิกษุ

กราบทูลเหมือนอย่างนั้นเป็นครั้งที่ ๒ 

ที่ ๓ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเล่าเรื่อง 

ทฆีาวุกุมาร ท่ีเป็นไปแล้วมาเป็นตัวอย่าง

ประทานพระโอวาท ซ่ึงพระอาจารย์ได้

รจนาไว้มีความว่า

 เรื่องที่เคยมีมาแล้ว พระราชาแห่ง 

แคว้นกาสี ซึ่งครองราชสมบัติอยู่ใน

ราชธานซีึง่มนีามว่า พาราณส ีพระองค์

ทรงพระนามว่า พรหมทัต ได้ทรงมี

ก�าลังทรัพย์ก�าลังคนพาหนะมากมาย 

ส่วนแคว้นท่ีถัดไปชื่อว่า แคว้นโกศล 

พระราชาของแคว้นนัน้ทรงพระนามว่า 

ทีคีติ มีก�าลังทรัพย์ก�าลังคนพาหนะ

น้อย พระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสี

ก็ได้ทรงยกพยหุเสนาไปตพีระเจ้าโกศล

ซึ่งทรงพระนามว่าทีคีติ พระเจ้าทีคีติ

แห่งแคว้นโกศลทรงได้สดบัข่าวการศึก

ก็ได้ทรงด�าริว่า แคว้นน้ีมีก�าลังทรัพย์

ก�าลังคนพาหนะน้อย ไม่สามารถที่จะ

ต่อสูไ้ด้ จึงได้ทรงพาพระมเหสหีนอีอก

จากนคร พระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้น

กาสีกไ็ด้ทรงครอบครองแคว้นโกศลนัน้

โดยไม่ต้องมีการต่อสู้

 ฝ่ายพระเจ้าทคีตีแิห่งแคว้นโกศลกไ็ด้

พาพระมเหสหีนไีปอยู่ในเมอืงพาราณสี

ซึง่เป็นราชธานขีองราชศตัรนูัน้เอง แต่

ว่าได้ทรงไปอาศยัอยู่ในนเิวศน์ของนาย

ช่างหม้อ ในโอกาสที่อยู่ชายเมืองทรง

ปลอมพระองค์เป็นปริพาชกคือเป็น

นักบวชที่นุ่งผ้าขาว เมื่อประทับอยู่มา

พระมเหสีก็ประชวรพระครรภ์ ก็เกิด

ความปรารถนาท่ีจะได้ทรงเห็นเสนาอนั

ประกอบด้วยองค์ ๔ ในเวลาอาทิตย์

อุทัย กับทรงปรารถนาที่จะได้ดื่มน�้า

ล้างพระขรรค์ กไ็ด้ทลูแก่พระราชสวามี 

พระราชสวามีก็ตรัสว ่า ในขณะที่ 

ขดัสนจนยากอย่างนีจ้ะไปเอาเสนาทีมี่

องค์ ๔ กับน�า้ล้างพระขรรค์มาจากไหน 

พระมเหสีก็ทูลบอกว่า ถ้าไม่ได้เห็น 

ไม่ได้ดื่มก็จักตาย พระเจ้าทีคีติได้ทรง

สดบัดงันัน้กเ็สดจ็ไปหาพราหมณ์ปโุรหติ

ของพระเจ้าแผ่นดนิซึง่เป็นสหายกนัมา

และก็ได้ไปเล่าความให้ฟัง พราหมณ์

ปโุรหตินัน้ก็ตอบว่าจะขอไปเฝ้าพระมเหสี

ก่อน แล้วก็ได้ไปเฝ้าพระมเหสีของ

พระเจ้าทคีติี ในขณะทีไ่ด้เห็นพระนาง

เสด็จด�าเนินมาก็ประคองอัญชลีแล้วก็

เปล่งอุทานข้ึนว่า ราชาแห่งแคว้นโกศล
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อยูใ่นพระครรภ์ ขอพระเทวอีย่าได้เสยี

พระทยั จะได้ทอดพระเนตรเหน็เสนา

ที่มีองค์ ๔ และจะได้ทรงดื่มน�้าล้าง 

พระขรรค์

 ครัน้แล้วพราหมณ์ปุโรหิตน้ันกไ็ด้ไป

เฝ้าพระเจ้าพรหมทัต แล้วได้กราบทูล

ว่าได้ปรากฏนมิติขึน้ ซึง่ในวันพรุง่นีเ้วลา

อาทิตย์อุทัยขอให้เสนาที่มีองค์ ๔ ซึ่ง

ได้ผกูสอดครบเครือ่งออกสนามแล้วจง

ยกออกไปตัง้อยูใ่นภมิูอันดแีละกข็อให้

ช�าระล้างพระขรรค์ พระเจ้าพรหมทัต

ก็ได้โปรดอ�านวยให้ปฏิบัติเหมือนดังที่

พราหมณ์ปโุรหติทลูแนะน�า พระมเหสี

ของพระเจ้าทีคีติก็จึงได้ทอดพระเนตร

เห็นเสนาที่มีองค์ ๔ ในเวลาอาทิตย์

อุทัยและได้ทรงดื่มน�้าล้างพระขรรค์

 ต่อมาพระมเหสีของพระเจ้าทีคีติก็

ประสูติพระโอรสก็ได้ประทานนามว่า  

ทีฆาวุ เมื่อทีฆาวุกุมารเจริญวัยข้ึน  

พระราชบิดาก็ทรงด�าริว่า ถ้าจะให้อยู่

ด้วยกัน ถ้าพระเจ้าพรหมทตัทรงทราบ

ก็จะจับไปกระท�าอันตรายเสียทั้งหมด 

เพราะฉะน้ัน จึงได้ทรงแยกให้ทีฆาวุ-

กมุารไปอยูเ่สียอีกส่วนหนึง่ และกท็รง

ให้เล่าเรยีนศึกษาศิลปวทิยา พระราช-

กุมารนั้นก็ได้ทรงศึกษาศิลปวิทยาอยู่

ในภายนอกพระนคร

 ต่อมาช่างกลับกเก่าของพระเจ้าทคีตีิ

แห่งแคว้นโกศล เม่ือแคว้นนัน้ได้ตกอยู่

ในครอบครองของพระเจ้าพรหมทตัแล้ว 

ก็ได้มารับราชการอยู่ในราชส�านักของ

พระเจ้าพรหมทัต วันหนึ่งได้ไปเห็น

พระเจ้าทคีตีซิึง่เป็นเจ้านายเก่าของตน

เข้าพร้อมกับพระมเหสีก็จ�าได้ จึงได้

มากราบทลูพระเจ้าพรหมทตั พระเจ้า

พรหมทัตจึงโปรดให้ไปน�าเอาพระเจ้า 

ทคีตีกิบัพระมเหสมีา และกไ็ด้โปรดให้

จ�าจองด้วยเครือ่งพนัธนาการ และกใ็ห้

ประทับอยู่ในรถและพาให้ตระเวนไป

ตามถนนสีแ่พร่งสามแพร่งในพระนคร 

และก็ได้สั่งว่าเมื่อได้ตระเวนไปทั่วแล้ว

กใ็ห้น�าออกไปภายนอกพระนครแล้วก็

ให้ตัดออกเป็นสี่ท่อนเสียบประจานไว้

 ในขณะที่เขาได้น�าทั้งสองพระองค์

ตระเวนไปในพระนครนั้น ก็พอด ี

ทีฆาวุกุมารมีความคิดถึงพระราชบิดา

และพระราชมารดา ก็ได้เข้ามาเพื่อ 

จะเยี่ยม ครั้นมาเห็นเขาก�าลังตระเวน

พระองค์อยู่พอดีก็ตามไปดู ทั้งสอง 

พระองค์นั้นก็ได้ทรงเห็นพระราชโอรส 

พระเจ้าทีคีติก็ได้ตรัสข้ึนลอย ๆ ว่า  

ดูก่อนทีฆาวุ จงอย่าเห็นยาวอย่าเห็น

สัน้ เวรย่อมไม่ระงบัด้วยเวร แต่ว่าเวร

ระงับด้วยความไม่มีเวร พวกมนุษย์ก็

พากนักล่าวว่า พระเจ้าทีคีติทรงเสียสติ 

ใครเป็นทีฆาวุ ได้ตรัสดังนี้แก่ใคร แต่

พระเจ้าทคีตีก็ิทรงตรสัอยูอ่ย่างนัน้สอง

สามครัง้ และกต็รสัว่าพระองค์มไิด้ทรง

เสียสติ วิญญูชนก็จะรู้ได้ ทีฆาวุกุมาร
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ก็คงไม่กล้าที่จะได้แสดงพระองค์ว่า 

เป็นพระราชโอรสก็ได้ปะปนอยู ่กับ 

หมู่ชน ฝ่ายพวกเจ้าหน้าที่เม่ือได้น�า 

ทั้ง ๒ พระองค์ตระเวนไปทั่วแล้วก็ได้

น�าออกนอกเมือง แล้วก็ได้ปฏิบัติตาม 

พระราชบญัชา แล้วกต็ัง้กองเฝ้าพระศพ

ถูกเสียบนั้นไว้อยู่

 พระราชกุมารก็ได้ทรงหาสุรามอม

พวกนั้นจนเมา แล้วก็เก็บพระศพมา

ถวายพระเพลงิ แล้วกร็บีเสดจ็หนอีอก

ไปจากเมือง และต่อมาก็ได้เข้ามาใน

พระนครนัน้ และได้เข้าไปฝากตวัท�างาน

อยู่กับนายหัตถาจารย์คืออาจารย์ฝึก

ช้างของพระเจ้าแผ่นดิน นายหัตถาจารย์

ก็ได้รับไว้ให้ศึกษาในวิชาเกี่ยวแก่ช้าง

 ในตอนเช้าพระราชกมุารกล็กุขึน้แต่

เช้า และกไ็ด้ดดีพณิกบัขบัร้องประสาน

เสยีงพณิ พระเจ้าพรหมทตัตืน่บรรทม

ขึน้ตอนเช้าทรงได้สดบัเสยีงน้ันกไ็ด้ตรสั

ถาม เขาก็ทูลให้ทรงทราบว่าเป็นเสียง

พิณและเสียงขับของมาณพคนหนึ่งซึ่ง

เป็นศิษย์ของหัตถาจารย์ ก็ได้ตรัสให้

น�าเอามาณพนัน้เข้าเฝ้า เจ้าหน้าท่ีก็ได้

น�าทฆีาวกุมุารเข้าเฝ้า พระเจ้าพรหมทตั

ได้เห็นทฆีาวกุมุารกเ็กดิโปรดปรานและ

ก็ได้ทรงรับไว้ให้เป็นมหาดเล็กใกล้ชิด 

ทฆีาวุกมุารกไ็ด้ตัง้ใจรบัราชการปฏบิตัิ

พระเจ้าพรหมทัตเป็นอย่างดี เป็นต้น

ว่า เป็นผูท้ีต่ืน่ก่อนนอนทีหลงั คอยรบั

สนองพระราชบัญชาในกิจการต่าง ๆ 

ประพฤตสิิง่ทีเ่ป็นทีต้่องพระราชอธัยาศยั

และเพ็ดทูลด้วยถ้อยค�าเป็นที่ต ้อง 

พระราชหฤทัย พระเจ้าพรหมทัตก็ยิ่ง

ทรงโปรดปรานจนถงึทรงตัง้ไว้ในทีข่อง

บุคคลผู้คุ้นเคยในภายใน

 ในวันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตก็โปรด

ให้ทฆีาวกุมุารเทยีมราชรถเพือ่จะเสดจ็

ไปทรงล่าเนื้อ ทีฆาวุกุมารก็ได้ปฏิบัติ

ตามพระราชประสงค์ พระเจ้าแผ่นดนิ

ก็ได้ทรงราชรถมีทีฆาวุกุมารเป็นผู้ขับ

ม้า พระกมุารกไ็ด้ขบัราชรถไปโดยเรว็

จนถงึเสนาตามไม่ทัน และได้เข้าไปใน

ป่าจนถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งก็หยุดรถ 

พระเจ้าพรหมทตัโปรดให้พระกมุารนัง่

ลง แล้วพระองค์กท็รงบรรทมโดยหนนุ

พระเศียรอยู่บนตักของทีฆาวุกมุารแล้ว

กบ็รรทมหลบัไป ในขณะนัน้ทีฆาวุกมุาร

ก็ได้ระลึกถึงเวรเก่าว่า บ้านเมอืงของเรา

กพ็ระเจ้าพรหมทตันีไ้ด้ทรงย�า่ย ีมารดา

บิดาของเราก็พระเจ้าพรหมทัตนี้ก็ได้

ทรงฆ่าเสีย ก็ถึงเวลาที่จะจัดการช�าระ

เวรกนัเสียสักทีหนึง่ จงึได้ชักพระขรรค์

ขึน้จากฝัก แต่ว่าในขณะเดียวกนักร็ะลกึ

ถึงพระบรมราโชวาทท่ีพระราชบิดาได้

ให้ไว้ ว่าอย่าเหน็แก่ยาวอย่าเหน็แก่สัน้

เป็นต้น กร็ะลกึขึน้ได้ว่าไม่ควรทีจ่ะละเมดิ

ค�าของบิดา ก็ได้สอดพระขรรค์เข้าไว้

ดงัเดมิ ครัง้ที ่๒ กเ็กดิระลกึถึงเวรเก่า
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ขึ้นมาก็เกิดความคิดท่ีจะจัดการช�าระ

เวรให้ส้ินเหมือนดงันัน้ กช็กัพระขรรค์

ออกมาอกี แล้วกท็รงระลกึถงึพระโอวาท

ของบิดาขึ้นมา ก็สอดพระขรรค์กลับ 

ในครั้งที่ ๓ ก็เป็นอย่างนั้น

 ในขณะท่ีได้สอดพระขรรค์กลับใน

ครั้งที่ ๓ นั้น พระเจ้าพรหมทัตก็ตื่น

บรรทมเสด็จลกุขึน้อย่างผลนุผลนั แล้ว

กต็รสัว่าได้ทรงฝันเหน็ทีฆาวกุมุารซึง่เป็น

โอรสของพระเจ้าทีคีตปิระหารพระองค์

ด้วยพระขรรค์จงึได้ตกพระทยัตืน่บรรทม

ขึ้น ทีฆาวุกุมารก็จับพระเศียรของ 

พระเจ้าพรหมทัตด้วยหัตถ์เบื้องซ้าย 

แล้วกช็กัพระขรรค์ออกด้วยหตัถ์เบือ้งขวา 

แล้วก็ประกาศตนขึ้นว่าเรานี้คือโอรส

ของพระเจ้าทีคีติซ่ึงชื่อว่าทีฆาวุกุมาร

น้ัน พระองค์ได้ทรงท�าความพินาศให้

แก่บ้านเมืองให้แก่มารดาบิดาเป็นอัน

มาก บัดนีก้ถ็งึเวลาทีจ่ะช�าระเวรกนัเสยี 

ทหีนึง่ พระเจ้าพรหมทตัยิง่ตกพระทยั 

แล้วก็ทรงหมอบพระองค์ลงขอชีวิตแก่

ทฆีาวกุมุาร ทฆีาวุกมุารก็ทลูว่าตนอาจ

จะถวายชีวิตแก่พระองค์ได้อย่างไร ก็

ขอให้พระองค์ประทานชีวิตให้แก่ตน

ด้วย พระเจ้าพรหมทัตก็ตรัสว่า ก็ถ้า

อย่างนัน้กเ็จ้าจงให้ชวีติแก่เรา เรากจ็ะ

ให้ชีวิตแก่เจ้า ก็เป็นอันว่าทั้ง ๒ ฝ่าย

ต่างก็ได้ให้ชีวิตแก่กันและกัน แล้วก ็

ได้กระท�าการสบถสาบานเพ่ือที่จะไม่

ประทษุร้ายกนัต่อไป พระเจ้าพรหมทตัก็

เสด็จขึน้ประทบับนรถ และทฆีาวุกมุาร

ก็ได้ขับรถกลับเข้าสู่พระนคร

 ครัน้เมือ่เสดจ็กลบัเข้าถงึพระนครแล้ว

ก็ได้ตรัสให้ประชุมเสนาอมาตย์ แล้ว

กไ็ด้ตรสัถามขึน้ในทีป่ระชมุว่า ถ้าหาก 

ว่าท่านท้ังหลายเห็นทีฆาวุกุมารซึ่ง 

เป็นโอรสของพระเจ้าทคีติีจะท�าอย่างไร 

พวกอมาตย์เหล่านัน้กท็ลูว่า จะตดัมือ

บ้าง จะตัดเท้าบ้าง จะตัดศีรษะบ้าง 

เป็นต้น พระเจ้าพรหมทัตก็ตรัสขึ้นว่า 

นีแ่หละเป็นทีฆาวุกมุาร ซึง่เป็นพระโอรส

ของพระเจ้าทีคีติ แต่ว่ากุมารนี้ไม่ได้

เพ่ือใคร ๆ จะท�าอะไร ๆ ทัง้นัน้ เพราะ

กุมารนี้ได้ให้ชีวิตแก่เราและเราก็ได้ 

ให้ชีวิตแก่กุมารนี้ ต่อจากนั้นพระเจ้า

พรหมทัตกไ็ด้ตรสัถามขึน้ว่า ในขณะที่

บิดาของเจ้าจะตาย ได้กล่าวไว้เป็น

โอวาทแก่เจ้านั้นมีความหมายอย่างไร

 ทฆีาวกุุมารก็ได้ทลูอธิบายว่า ทีต่รัส

ไว้ว่าอย่าเหน็แก่ยาวกคื็อว่าอย่ากระท�า

เวรให้ยาว ทีต่รัสไว้ว่าอย่าเห็นแก่สัน้ก็

คือว่าอย่าแตกมิตรให้เร็วนัก แล้วก็ที่

ตรสัว่าเวรย่อมไม่ระงบัด้วยเวรน้ันกค็อื

ว่า ถ้าหากว่าข้าพระองค์จะพึงปลงเทวะ

จากชวีติ ฝ่ายพวกทีจ่งรกัภกัดต่ีอเทวะ

กจ็ะปลงข้าพระองค์จากชวีติ แล้วก็พวก

ทีจ่งรักภกัดต่ีอข้าพระองค์กจ็ะปลงชวีติ

พวกนั้นต่อไปอีก ก็เป็นอันว่าเวรไม่

ระงับด้วยเวร แต่ว่าเมื่อข้าพระองค์ได้
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ทรงถวายชวิีตแก่เทวะแล้วกเ็ทวะประทาน

ชีวิตแก่ข้าพระองค์เหมือนดังนี้ เวรก็

เป็นอนัระงบัด้วยความไม่มเีวร เพราะ

ฉะน้ัน บิดาของข้าพระองค์จงึได้โอวาท

ไว้ในเวลาทีจ่ะตายว่า เวรย่อมไม่ระงบั

ด้วยเวร แต่ว่าย่อมระงับด้วยความไม ่

มีเวร

 พระเจ้าพรหมทัตก็ทรงสรรเสริญ

พระราชกมุาร และได้พระราชทานแคว้น

โกศล พร้อมทัง้พลพาหนะสมบตัทิัง้หมด

ซึง่เป็นของพระราชบดิา ซ่ึงพระองค์ทรง

ยดึมานัน้คนืแก่ทฆีาวกุุมารทกุสิง่ทกุอย่าง 

และก็ได้พระราชทานพระราชธิดาของ

พระองค์ด้วย

 ต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่า 

แม้พระเจ้าแผ่นดินเหล่านั้นซึ่งได้มี

ศาสตราอาวุธอยู่ในพระหตัถ์ก็ยังมี ขนัติ 

ความอดทน โสรจัจะ ความสงบเสงีย่ม

เหมอืนอย่างน้ัน และข้อท่ีท่านท้ังหลาย

บวชในธรรมวินัยที่กล่าวดีแล้วอย่างนี้ 

จะพึงเป็นผู้มีขันติโสรัจจะ ก็จะเป็น

ความงดงามในพระธรรมวินัยน้ีดังนี้ 

เมือ่พระพทุธเจ้าได้ประทานพระโอวาท 

ได้ทรงยกเอาเรื่องเก่ามาเล่าเหมือน

อย่างน้ัน ภกิษเุหล่านัน้กยั็งยืนยันท่ีจะ

ไม่ปรองดองกนัต่อไปอกี พระพทุธเจ้า

ก็ทรงเห็นว่ายงัไม่อาจทีจ่ะกระท�าให้ตก 

ลงกันได้โดยง่ายแล้ว ก็ได้เสด็จออก

จากอาสนะ และก็ได้เสด็จหลีกไป

 ตามที่ เล ่ามานี้ เป ็นความย ่อใน  

โกสัมพิกขันธกะ ที่ท่านเล่าไว้ เรื่อง 

ทีฆาวุกุมารนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จ- 

พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณ-

วงศ์ ได้ทรงประพันธ์เป ็นฉันท์ไว ้  

เรียกว่า ทีฆาวุค�าฉันท์ นับว่าเป็น 

เรื่องที่มีคติสอนใจเรื่องหนึ่ง 

 เรื่องความแตกแยกร้าวรานกันของ

สงฆ์ทีเ่กดิขึน้ในกรงุโกสัมพใีนรฐัวังสะ

นัน้ ในชัน้บาลคีอืต�าราพระพทุธศาสนา

ทีเ่ป็นรุน่แรกเรยีกว่าชัน้บาล ีไม่ได้กล่าว

ไว้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไร และเกิดขึ้นในหรือ

นอกพรรษา ส่วนในหนงัสอืชัน้อรรถกถา 

คืออธิบายความของบาลี ซึ่งแต่งเมื่อ

พระพุทธศาสนาล่วงแล้วหลายร้อยปี 

โดยมากกก็�าหนดกนัว่าขนาดพนัปี จงึ

ได้มีกล่าวไว้ว่า เกิดขึ้นในพรรษาที่ ๙ 

นับแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว 

และในชัน้อรรถกถานัน้กยั็งได้เล่าเรือ่ง

พิสดารออกไปอีก คือเล่าว่า

 พระภิกษุ ๒ รูปที่เป็นต้นเหตุนั้นก็

คอื พระธรรมธร รปูหนึง่ พระวินยัธร 

รูปหนึง่ พระธรรมธรแต่ว่าเรียกโดยมาก 

ว่า พระธรรมกถึก ได้ไปวัจจกุฎีซึ่งมี

บญัญตัใิห้ใช้น�า้และไม่ให้เหลอืน�า้ทิง้ไว้

ในภาชนะน�้า แต่ว่าพระธรรมกถึกเข้า

วัจจกฎุแีล้วกเ็หลอืน�า้ทิง้ไว้ในภาชนะน�า้ 

พระวินัยธรเข้าไปทีหลังออกมาก็บอก

แก่พระธรรมกถึกว่า ท่านเหลือน�้าทิ้ง
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ไว้ในภาชนะน�า้ต้องอาบตั ิพระธรรมกถกึ

ก็ตอบบอกว่าท่านไม่รู ้ว ่าเป็นอาบัติ 

เพราะเหตุที่กระท�านั้น แต่ว่าเมื่อเป็น

อาบตัท่ิานกจ็ะแสดง พระวนิยัธรกบ็อก

ว่าเมือ่ไม่จงใจก็ไม่เป็นไร แล้วกแ็ยกกนั 

แต่ว่าพระวนิยัธรเมือ่กลบัมาแล้วกแ็จ้ง

แก่พวกลกูศษิย์ของตนว่า พระธรรมกถกึ

ต้องอาบตัแิล้วกไ็ม่รูว่้าเป็นอาบตั ิฝ่าย

พวกลูกศิษย์ของพระวินัยธรก็บอกแก่

ลกูศษิย์ของพระธรรมกถกึว่าอุปัชฌาย์

อาจารย์ของท่านต้องอาบัติแล้วก็ไม่รู้ 

พวกลูกศิษย์ก็บอกอาจารย์ อาจารย์ก็

บอกว่าก็พระวนิยัธรบอกว่าไม่เป็นอาบตัิ

เพราะว่าไม่ได้จงใจแล้วกลับมาว่าเป็น

อาบัติ พระวินัยธรพูดมุสาวาท พวก

ลูกศิษย์ก็กลับไปบอก ก็เลยเกิดวิวาท

ทุ ่มเถียงกันแตกกันเป็น ๒ พวก  

จนถึงฝ่ายพระวินัยธรได้โอกาสก็ท�า 

อกุเขปนยีกรรม คอืว่าประกาศยกวัตร

พระธรรมกถึก ก็เป็นเร่ืองให้ท้ังสอง

ฝ่ายน้ันแตกกนัจนถงึกบัไม่ลงโบสถ์กนั 

ซึง่เรยีกว่าเป็น สงัฆเภท คือสงฆ์แตก

กนั อนัหมายความว่าเมือ่เกดิแตกแยก

กนัดงักล่าวน้ันจนถงึไม่ร่วมท�าสงัฆกรรม

ด้วยกัน ในภาษาไทยเราเรยีกว่า ไม่ลง

โบสถ์กัน คือไม่ท�าอุโบสถร่วมกัน  

ไม่ท�าปวารณาร่วมกัน ไม่ท�าสังฆกรรม

ต่าง ๆ ร่วมกนั เป็นต้น ต่างกแ็ยกกัน

ท�า เมือ่เป็นดงันีจ้งึเรยีกว่าเป็นสงัฆเภท 

และท้ัง ๒ ฝ่ายนั้นก็เรียกว่าเป็น  

นานาสงัวาสกะ ของกันและกนั คอืว่า

มธีรรมเป็นเครือ่งอยูต่่างกนั หมายความ

ว่าแยกกันกระท�าสังฆกรรมเป็นต้น

 พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงด�าเนินการ 

ระงับด้วยพระองค์เอง ด้วยประทาน

พระโอวาทเพื่อให้ทั้ง ๒ ฝ่ายนั้นยอม

ผ่อนปรนเข้าหากัน แล้วก็ทรงเตือน 

ฝ่ายที่ท�าการยกวัตรว่าก็ไม่ควรจะรีบ

ผลนุผลนักระท�า เมือ่เหน็ว่าจะแตกกนั 

เพราะเหตนุัน้กยั็งไม่ควรจะกระท�าก่อน 

กท็รงเตอืนอกีฝ่ายหนึง่ว่า เมือ่ส่วนมาก

เขาเห็นว่าเป็นอาบัติก็ควรจะเชื่อเขา 

แล้วกก็ระท�าคนืเสยี เรือ่งกจ็ะไม่บังเกิด

ขึ้นร้ายแรง และจนถึงได้ตรัสเรื่อง 

ทีฆาวุกุมารอบรม โดยความก็คือ  

แม้พระราชาผู้ปกครองแว่นแคว้นซึ่ง

ต่างก็มีอาวุธอยู่ในมือด้วยกันและต่าง

กไ็ด้เคยท�าลายล้างกนั ชงิบ้านชงิเมอืง

ชิงทรัพย์สมบัติประหัตประหารกัน  

แต่ในทีสุ่ดกย็งัให้อภยักนัและปรองดอง

กันได้ ก็ท�าไมพวกภิกษุซึ่งก็ไม่มีเรื่อง

อะไรหนักหนา เพียงแต่ทุ่มเถียงกัน

ด้วยอาบัติเล็กน้อยว่าข้อนี้เป็นอาบัติ 

ข้อนี้ไม่เป็นอาบัติเท่านั้น ก็ควรที่จะ

ปรองดองกันได้ 

 และในที่อื่น เช่น ในโกสัมพิยสูตร 

สูตรที่ตรัสในกรุงโกสัมพีก็ได้กล่าวว่า 

ได้ทรงประทานพระโอวาทด้วยสาราณยี-
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ธรรม ๖ ประการดังท่ีมีความแจ้งอยู่

ในสาราณียธรรม ๖ ในหมวด ๖ นั้น 

แต่ก็ยังไม่เกิดความปรองดองขึ้นได้  

จึงได้เสด็จหลีกออกจากกรุงโกสัมพี 

ไปประทับอยู ่ ในป ่าที่ เ รียกกันว ่ า  

ปารเิลยยกะ ไทยเราเรยีกว่า ป่าเลไลย 

และในชัน้บาลกีไ็ม่ได้บอกว่าจ�าพรรษา

ทีน่ัน่ แต่ว่าในชัน้อรรถกถาได้เล่าว่าได้

ประทับจ�าพรรษาอยู่ท่ีป่าปาริเลยยกะ

น้ันเป็นพรรษาที ่๑๐ เพราะฉะนัน้ เมือ่

แบ่งตามที่พระอรรถกถาจารย์ท่านว่า

ไว้ กค็วรจะเริม่พรรษาท่ี ๑๐ ตัง้แต่เสดจ็

ออกจากกรุงโกสัมพีไปสู่ปาริเลยยกะ

 ส�าหรับในชั้นบาลีน้ันได้มีเล่าสืบต่อ

กันว่า เมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทาน 

พระโอวาทให้ปรองดองกันไม่ส�าเร็จ  

ในวันรุ่งขึ้นก็ทรงถือบาตร จีวร เสด็จ

เข้าไปบิณฑบาตในกรุงโกสัมพี ครั้น

เสด็จกลบัจากบณิฑบาตแล้วกท็รงเกบ็

เสนาสนะ ทรงถอืบาตรจวีรของพระองค์

ด้วยพระองค์เอง แล้วก็ประทับยืนใน

ท่ามกลางสงฆ์ ได้ตรสัขึน้โดยความว่า 

บุคคลที่มีเสียงดังเป็นคนเสมอกันสัก

คนหนึ่งก็ไม่รู ้สึกว่าตนเป็นคนเขลา  

เมือ่สงฆ์ก�าลงัจะแตกกนัอยูก่ไ็ม่บงัเกดิ

ความรู้สึกถึงเหตุผลอื่น ๆ ยิ่งไปกว่า

ทะเลาะวิวาทกัน ผู้ที่หลงลืมสติแสดง 

ท่าว่าเป็นบณัฑติคือผูฉ้ลาด มกัจะเป็น

คนเอาแต่เทีย่วพดูเพ้อเจ้อไม่เป็นสาระ 

ปรารถนาทีจ่ะต่อปากต่อค�ากนัออกไป 

ก็ย่อมจะไม่รู้สึกถึงการทะเลาะวิวาทท่ี

เป็นเหตุชักจูงให้เป็นไป บุคคลที่ผูก

โกรธอยูว่่าผูน้ัน้ได้ด่าเรา ได้ท�าร้ายเรา 

ได้ชนะเรา ได้ลกัสิง่ของของเราไป เวร

ของชนเหล่านัน้ย่อมไม่สงบ ส่วนบคุคล

ทีไ่ม่ผกูโกรธอยูด่งันัน้ เวรของเขาย่อม

สงบระงบัได้ เพราะว่าเวรย่อมไม่ระงบั

ด้วยเวรในกาลไหน ๆ แต่ว่าย่อมระงบั

ด้วยความไม่จองเวร นี้เป็นธรรมที่เก่า 

คนอื่น ๆ ย่อมไม่รู้สึกว่าพวกเราก�าลัง

จะย่อยยับกันอยู่ ณ บัดน้ีจึงพากัน 

ทะเลาะวิวาท ส่วนว่าบุคคลเหล่าใด 

ย่อมรู้ในหมู่ชนนั้น ความหมายมั่นก็

ย่อมสงบระงับไปเพราะเหตุที่มีความรู้

นัน้ คนท่ีเป็นคู่เวรกนัจนถึงกับตัดกระดกู

ของกัน ฆ่าชีวิตกัน ลักทรัพย์สมบัติ 

เป็นต้นว่า โค ม้า ทรพัย์ต่าง ๆ ตลอด

จนถึงตีบ้านตีเมืองกัน ก็ยังมีความ

สามัคคีปรองดองกันได้ เพราะเหตุใด

ท่านทั้งหลายจึงจะปรองดองกันไม่ได้ 

ถ้าว่าบุคคลพึงได้สหายที่คล้ายคลึงกัน

ทีจ่ะเทีย่วไปด้วยกนัได้และทีเ่ป็นผูท้รง

ปัญญามีปกติอยู่ด้วยกรรมที่ดีที่ชอบ 

ครอบง�าอันตรายได้ทั้งหมด ก็พึงมีใจ

ยินดีมีสติเที่ยวไปกับผู้นั้น แต่ว่าถ้าไม่

ได้สหายเช่นนั้นก็พึงเที่ยวไปคนเดียว

เหมือนอย่างพระราชาละแว่นแคว้นที่

ชนะแล้วเที่ยวไปพระองค์เดียว หรือ
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เหมอืนอย่างช้างชือ่ว่ามาตงัคะเท่ียวไป

ผูเ้ดยีว ความเทีย่วไปของบคุคลผูเ้ดยีว

ดีกว่า เพราะว่าความเป็นสหายใน 

คนพาลไม่มีดีอะไร บุคคลพึงเที่ยวไป

คนเดียวและไม ่กระท�าบาปกรรม 

ทัง้หลาย มคีวามขวนขวายน้อยเหมอืน

อย่างช้างมาตังคะเที่ยวไปในป่า

 เม่ือพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสใน

ท่ามกลางสงฆ์ท่ีววิาทกนัโดยความดงัน้ี

แล้ว กไ็ด้เสด็จออกจากโฆสติารามนัน้

ไปสู่หมู่บ้านของคนท�าเกลืออ่อน ๆ 

หมู่บ้านหนึ่ง ณ ที่นั้นก็ได้ทรงพบกับ

พระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าท่าน ภคุ ท่าน

ได้ต้อนรบัพระผูมี้พระภาคเจ้า พระองค์

ก็ได้ทรงท�าปฏิสันถาร การปฏิสันถาร

ใช้ถ้อยค�าทัว่ไป ตามส�านวนในเวลานัน้

คือว่า พอทนได้อยู่หรือ พอยังเป็นไป

ได้อยู่หรือ ไม่ล�าบากด้วยบิณฑบาต

หรอื เหมือนอย่างท่ีเราทักกนัในภาษา

ของเราว่าสบายดหีรอื แต่ว่าส�าหรบัใน

ส�านวนครัง้นัน้ไม่ได้ถามว่าสบายดหีรอื 

ถามว่าพอทนได้หรือ พอเป็นไปได้หรอื 

ไม่ล�าบากด้วยบิณฑบาตหรือ ท่านภคุ

กท็ลูตอบให้ทรงทราบว่าพอทนได้ พอ

เป็นไปได้ ไม่ล�าบากด้วยบิณฑบาต 

พระองค์ก็ได้ตรัสเทศนาให้เกิดความ

เห็นแจ้งในธรรม แล้วก็เสด็จต่อไป 

ยังป่าที่ชื่อว่า ปาจีนวังสทายวัน ซึ่ง 

เป็นที่อยู ่ของพระเถระ ๓ รูป คือ  

๑. พระอนุรุทธะ ๒. พระนันทิยะ  

๓. พระกิมพิละ

 ท่านท้ัง ๓ นั้นก็ได้ถวายการต้อน 

รับพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ได้ทรงท�า

ปฏสัินถารเช่นเดยีวกนันัน้ แต่ว่าเพราะ

ท่านอยู่กันถึง ๓ รูป พระพุทธเจ้าจึง

ตรสัถามว่า ท้ัง ๓ รปูนีไ้ด้อยู่ปรองดอง

กนั ไม่บาดหมางกนั มองดกูนัและกนั

ด้วยจักษุที่เป็นท่ีรักเหมือนอย่างเป็น 

ผูร่้วมน�า้นมเดยีวกนั คอืว่าร่วมมารดา

กันอยู่หรือ ท่านทั้ง ๓ นั้นก็ได้กราบ 

ทูลว ่า อยู ่ปรองดองกันเรียบร้อย

พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสัถามว่า ได้ปฏบิตัิ

กันอย่างไรจึงได้อยู่ปรองดองกันดี 

 ท่านทัง้ ๓ นัน้กไ็ด้กราบทลูว่า ท่าน

ได้พากันคิดว่าเป็นลาภของเรา เรา 

ได้ดีแล้วที่ได้มาอยู่ร่วมกับพรหมจารี 

ทั้งหลายเหมือนเช่นนี้ จึงได้พากันตั้ง

กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม ประกอบ

ด้วยเมตตาในกันและกันทั้งในที่ลับ 

ท้ังในท่ีแจ้ง และก็ได้พากันคิดว่าไฉน

เราแต่ละรูปจะพึงเก็บจิตของตนและ

ประพฤติไปตามอ�านาจแห่งจิตของอีก 

๒ ท่าน เมื่อได้คิดดังนั้นแล้วจึงได้

ประพฤตไิม่เอาแต่ใจของตนเอง แต่ว่า

คดิถึงใจของผูอ้ืน่และอนวุตัรตาม เมือ่

ต่างพากนัคดิถงึใจของผูอ้ืน่ไม่เอาแต่ใจ

ของตนและก็อนุวัตรตามกันอยู่ดังนี้  

ถึงแม้ว่ากายจะต่าง ๆ กัน แต่จิตก็
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เหมือนอย่างเป็นอันเดียวกัน ท่านท้ัง 

๓ ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าดังนี ้ 

ท่านปฏิบัติดังนี้จึงได้มีความปรองดอง

กันดีอยู่

 พระพุทธเจ้าได้ตรัสถามต่อไปว่า  

ทั้ง ๓ รูปนั้นได้พากันอยู่ด้วยความไม่

ประมาท มีความเพียรส่งตนไปย่ิง ๆ 

ขึน้อยูห่รอื ท่านท้ัง ๓ กไ็ด้กราบทลูว่า 

ก็ได้พากันอยู ่ด้วยความไม่ประมาท

เหมอืนดังนัน้ พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสัถาม

ว่า ปฏิบัติอย่างไรที่บอกว่าอยู ่ด้วย 

ความไม่ประมาทนั้น ท่านทั้ง ๓ ก็ได้

กราบทูลว่า ทั้ง ๓ รูปนั้นรูปใดกลับ

จากบิณฑบาตก่อน รูปนั้นก็ปูลาด 

อาสนะเตรียมน�้าล้างเท้า ตั่งล้างเท้า 

ผ้าเช็ดเท้าไว้ ล้างภาชนะส�าหรบัใช้สอย

ตัง้ไว้ และตัง้น�า้ดืม่น�า้ใช้ไว้ ส่วนรปูใด

กลบัจากบณิฑบาตภายหลงั ถ้าว่ายงัมี

ภัตตาหารเหลืออยู่ และถ้าประสงค์ก็

ขบฉนั แต่ถ้าไม่ประสงค์ก็ทิง้ในทีท่ีไ่ม่มี

ของสดเขียวหรอืว่าโปรยลงในน�า้ท่ีไม่มี

ตัวสัตว์ แล้วก็เก็บอาสนะเป็นต้น ปัด

กวาดให้สะอาด ส่วนรปูใดเหน็หม้อน�า้

ดืม่หม้อน�า้ใช้หม้อน�า้ในวจัจกุฎีว่างเปล่า 

ก็ตักน�้าเติมใส่ไว้ ถ้าว่าองค์เดียวไม่

สามารถกช่็วยกนัหิว้น�า้ไปใส่ไว้ และได้

นัง่สนทนากันด้วยธรรมกถาตลอดราตรี

ทั้งหมดทุกวัน ๕ ค�่า ก็ได้พากันอยู่

ด้วยความไม่ประมาทดังกล่าวมานี้

 พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมให้

ท่านทั้ง ๓ นั้นเห็นแจ่มแจ้งแล้ว ก็ได้

เสดจ็ต่อไปยังป่าปารเิลยยกะ และกไ็ด้

ประทับอยู่ท่ีดงชือ่ว่า รกัขติวัน ใกล้กบั

ปารเิลยยกะนัน้ ท่านแสดงว่าได้ประทับ

อยู่ที่โคนไม้สาละต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นโต

ใหญ่อยู่ในดงนัน้ ปารเิลยยกะ นัน้ท่าน

ว่าเป็นชื่อของหมู่บ้าน คือเป็นหมู่บ้าน

ป่าและก็มีดงอยู่ในที่ใกล้กันนั้นช่ือว่า 

รักขิตวัน พระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ 

ที่ดงรักขิตวันนั้น พระองค์ก็ได้ทรง 

ค�านึงถึงว่าได้ประทับอยู่อาเกียรณ์คือ

เกลือ่นกล่นวุ่นวายไปด้วยหมู่ภกิษชุาว

กรงุโกสัมพทีีท่ะเลาะวิวาทกนั บดันีไ้ด้

เสด็จประทับอยู่ในป่าดงพระองค์เดียว

มีความผาสุก

 ในสมัยนั้นได้มีช้างป่าเชือกหนึ่ง 

ก็ได้ทิ้งฝูงมาอยู่ปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่ี 

ดงรักขิตวันนั้น ใช้งวงท�าการแผ้วถาง

ท�าพื้นที่ให้สะอาด และหาน�้าดื่มน�้าใช้

ถวายพระพุทธเจ้า ส�าหรับในชั้นบาลี 

ก็มีเล่าเรื่องในขณะท่ีประทับอยู่ที่ป่า 

ปาริเลยยกะเพียงเท่านี้ แต่ว่าในชั้น

อรรถกถานั้นได้มีเล่าขยายความถึงวิธี

ที่ช้างปฏิบัติพระพุทธเจ้าว่าท�าอย่างไร 

และได้มคีวามรกันบัถือในพระพทุธเจ้า

อย่างไร ท�าการรักษาพระองค์อย่างไร 

และกไ็ด้เล่าถึงเรือ่งวานรตวัหนึง่ได้เหน็

ช้างมาปฏบิตัพิระพทุธเจ้าอยู่กค็ดิอยาก
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ทีจ่ะปฏิบัตบ้ิาง จงึไปหักเอารวงผ้ึง เกบ็

เอาตัวอ่อน ๆ ออกหมดแล้วก็ได้ไป

ถวายพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าทรงรบั

แล้วก็ทอดพระเนตรเฉยอยู่ วานรน้ัน 

กต็รวจดเูหน็ยงัมตีวัอ่อนอยู่กเ็อาออกอีก

จนสิน้ตวัอ่อนแล้วกไ็ด้ถวายพระพุทธเจ้า

อกี พระองค์กไ็ด้ทรงบรโิภคเสวยน�า้ผึง้

นัน้ วานรนัน้กมี็ใจยนิดขีึน้ต้นไม้กเ็ต้น

จนก่ิงไม้หักลงมาเสียบเข้ากับตอไม ้

ข้างล่างก็กระท�ากาลกิริยาในขณะนั้น 

เรื่องลิงนี่ในชั้นบาลีไม่มี แต่ว่ามาม ี

เล่าไว้ในชัน้อรรถกถา พระปารเิลยยกะ 

เมอืงไทยเราก็นิยมสร้างเป็นพระพทุธ-

รูปบชูามช้ีางมีลงิ และท่ีสร้างไว้องค์โต

ก็ที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งสร้างมาตั้งแต่

สมัยกรุงศรีอยุธยา

 พระพุทธเจ ้าได ้ประทับอยู ่ที่ป ่า 

ปารเิลยยกะนัน้ตามพระพทุธอัธยาศัย 

แล้วกไ็ด้เสดจ็ออกจาริกไปสู ่กรงุสาวตัถี 

ในช้ันบาลีมีเล่าไว้เท่านี้ แต่ว่าในชั้น

อรรถกถาได้มีเล่าไว้โดยพิสดารความ

ย่อว่า บรรดาเศรษฐคีฤหบดซีึง่เป็นชาว

นครสาวัตถีผูน้บัถอืพระพทุธศาสนาได้

ขอให้ พระอานนท์ ไปทูลเชิญเสด็จ

กลับมาไปสู่กรุงสาวัตถี พระอานนท์

พร้อมกับภิกษุก็ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า

ที่ป่าปาริเลยยกะน้ัน ช้างได้เห็นพระ

มาเป็นอนัมากกถื็อท่อนไม้วิง่ไปด้วยคดิ

ว่าเป็นศัตรู พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงห้าม

ว่า นั่นเป็นพระอานนท์พุทธอุปัฏฐาก 

ช้างจึงได้ทิ้งไม้และก็ได้ท�าการต้อนรับ 

พระพทุธเจ้าได้เสดจ็ออกกบัพระอานนท์

และพระภิกษุในวันนั้น แต่ช้างก็ได้มา

ยืนขวางทางไว้ พระพทุธเจ้าได้ทรงทราบ

ความประสงค์ว่าต้องการที่จะปฏิบัติ

พระสกัวันหนึง่กเ็สดจ็กลบัไป วนัรุง่ขึน้

ช้างกเ็ท่ียวเกบ็ผลไม้มาถวายพระพุทธเจ้า

และพระภิกษุที่พากันไปนั้น เมื่อ 

พระพทุธเจ้าได้เสวยและพระได้ฉนัเสรจ็

เรียบร้อยแล้วก็เสด็จออกเพื่อเสด็จ 

จาริกไปยังกรุงสาวัตถี ช้างก็มาขวาง

หน้าไว้อีก พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่า  

นี้เป็นการไปของพระองค์ที่ไม่กลับ  

ช้างจึงได้หลีกทางและก็ได้ตามเสด็จ

เรือ่ยไปจนเข้าเขตคนอยู่ พระพทุธเจ้า

กต็รสัห้ามว่าให้หยดุอยูแ่ค่นี ้เพราะต่อ

ไปเป็นเขตคนอยู่มีอันตราย ช้างนั้นก็

มคีวามอาลยั เมือ่พระพทุธเจ้าได้เสดจ็

ลบัคลองจกัษไุปกห็วัใจแตกท�ากาลกริยิา 

ท่านเล่าไว้ในอรรถกถาดงันี ้และกเ็รยีก

ชื่อช้างนั้นว่า ช้างปาริเลยยกะ ตาม

ชื่อป่าที่ช้างได้ไปปฏิบัติพระพุทธเจ้า

 ในพระบาลไีด้เล่าว่าเมือ่พระพทุธเจ้า

ได้ประทับอยู่ที่ป่ารักขิตวัน แถบบ้าน

ปารเิลยยกะซ่ึงมักเรยีกกนัว่า ป่าปารเิลยยกะ 

หรือป่าเลไลยในภาษาไทย ตามที่ทรง

พอพระทัยแล้ว ก็ได้เสด็จไปสู่กรุง- 

สาวัตถี ประทับ ณ พระเชตวัน ซึ่ง
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เป็นอารามท่ีเศรษฐอีนาถบณิฑกิะสร้าง

ถวาย

 ฝ่ายอบุาสกอบุาสกิาชาวกรงุโกสมัพี

กพ็ากนัคดิว่า พวกภกิษชุาวกรงุโกสมัพี

ที่ทะเลาะวิวาทกันเหล่าน้ีเป็นผู้ท�าให้

พวกตนเสียหาย เพราะว่าพระผู ้มี- 

พระภาคเจ้าทรงร�าคาญพระหฤทยัด้วย

ภิกษุเหล่านี้จึงได้ทรงหลีกไป พวกตน

ก็ไม่ได้ฟังพระธรรม ไม่ได้พบเห็น 

พระพทุธเจ้า จงึได้พร้อมใจกนังดการ- 

กราบไหว้ต้อนรับพระผู้วิวาทกัน งด- 

การใส่บาตร เรียกว่า คว�่าขันข้าว  

พวกพระเหล่านั้นจะหลีกไป หรือว่า 

จะสกึไป หรือว่าจกัไปท�าพระศาสดาให้

พอพระหฤทัยใหม่ก็สุดแต่ ฝ่ายภิกษุ

ชาวโกสัมพีทั้ง ๒ ฝ่ายซึ่งวิวาทกัน  

เมื่อถูกชาวบ้านปฏิบัติดังนั้นก็ค่อย 

รู้สึกส�านึกตัว และกลับหันหน้าเข้าหา

รือกันว่าจะท�าอย่างไร ในที่สุดก็ตกลง

ใจกนัว่าจะไปเฝ้าพระพทุธเจ้ากราบทูล

ให้ทรงระงบัอธกิรณ์อันนี ้เม่ือได้ตกลง

พร้อมกนัแล้ว ก็พากันออกจากกรุงโกสมัพี

ไปยังกรุงสาวัตถี ในตอนนี้ในคัมภีร์ 

อรรถกถา คอืคมัภร์ีทีอ่ธบิายเนือ้ความ

ของพระบาลีซึง่ได้แต่งเมือ่พระพทุธศาสนา

ล่วงไปประมาณ ๑,๐๐๐ ปีแล้วได้เล่า

ว่า เมื่อพวกชาวบ้านพากันงดใส่บาตร

พระภกิษุชาวโกสมัพนีัน้ อยูใ่นระหว่าง

เข้าพรรษา พระเหล่าน้ันก็ต้องพากัน

อยู่จ�าพรรษาด้วยความเดือดร้อนจน

ตลอดไตรมาส ครั้นออกพรรษาแล้ว 

จึงได้เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า

 ข่าวเร่ืองพระภิกษุชาวโกสัมพีเดิน

ทางไปเฝ้าพระพทุธเจ้ากไ็ด้แพร่ออกไป

จนทราบถึงพุทธบริษัทในกรุงสาวัตถี 

ในชั้นบาลีได้เล่าว่า พุทธบริษัททั้ง ๔ 

คอืภิกษ ุภกิษณุ ีอบุาสก อบุาสกิา กไ็ด้

เข้าไปเฝ้าพระพทุธเจ้ากราบทลูถามถงึ

ข้อทีค่วรปฏบัิตต่ิอพระภกิษชุาวโกสัมพี

เหล่านัน้ พระพุทธเจ้ากท็รงแสดงชีแ้จง

วิธีปฏิบัติเป็นพวก ๆ ไป

 ในฝ่ายภิกษุบริษัท พระสารีบุตรซึ่ง

เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาได้เข้าเฝ้า

กราบทลูถามพระพทุธเจ้าว่า จะปฏบัิติ

ในภิกษุเหล่านั้นอย่างไร พระพุทธเจ้า

ได้ตรสัให้ด�ารงอยูโ่ดยธรรม พระสารบีตุร

กไ็ด้กราบทลูถามว่า จะพึงรูว่้าเป็นธรรม

หรอืว่าอธรรมอย่างไร พระพทุธเจ้ากไ็ด้

ตรัสว่า ภิกษุท่ีเป็นอธรรมวาที คือ 

ผูก้ล่าวไม่เป็นธรรมนัน้พงึทราบได้ด้วย

วตัถ ุ๑๘ ข้อ เมือ่รวมเป็นคูก่ไ็ด้ ๙ คู่

คือ

 คู่ที่ ๑ แสดงอธรรมว่าธรรม แสดง

ธรรมว่าอธรรม

 คู่ที่ ๒ แสดงอวินัยว่าวินัย แสดง 

วินัยว่าอวินัย

 คู่ที่ ๓ แสดงข้อที่พระพุทธเจ้าตรัส

ไว้ว่ามไิด้ตรสัไว้ แสดงข้อทีพ่ระพทุธเจ้า

มิได้ตรัสไว้ว่าตรัสไว้
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 คู่ที่ ๔ แสดงข้อที่พระพุทธเจ้ามิได้

ทรงประพฤตว่ิาทรงประพฤติ แสดงข้อ

ทีพ่ระพุทธเจ้าทรงประพฤติว่ามไิด้ทรง

ประพฤติ

 คู่ที่ ๕ แสดงข้อที่พระพุทธเจ้ามิได้

ทรงบัญญัติว่าทรงบัญญัติ แสดงข้อ 

ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่ามิได้ทรง

บัญญัติ

 คู่ที ่๖ แสดงอนาบตัว่ิาอาบตั ิแสดง

อาบัติว่าอนาบัติ

 คู่ที ่๗ แสดงอาบตัเิบาว่าอาบติัหนกั 

แสดงอาบัติหนักว่าอาบัติเบา

 คู่ที่ ๘ แสดงอาบัติที่มีส่วนเหลือว่า

เป็นอาบตัทิีไ่ม่มส่ีวนเหลอื แสดงอาบตัิ

ที่ไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติท่ีมีส่วน

เหลือ

 คู่ที ่๙ แสดงอาบัตชิัว่หยาบว่าไม่ชัว่

หยาบ แสดงอาบัติที่ไม่ชั่วหยาบว่าชั่ว

หยาบ

 ภิกษุที่มีวาทะดังกล่าวมานี้ก็ให้พึงรู้

ว่าเป็นอธรรมวาที กล่าวไม่เป็นธรรม

 ส่วนภิกษุที่เป็นธรรมวาทีคือกล่าว

เป็นธรรมนัน้ กพ็งึทราบด้วยวตัถ ุ๑๘ 

ข้อ อนัมอีรรถคอืเนือ้ความตรงกนัข้าม

จากที่กล่าวมาแล้วคือ

 คู่ที ่๑ แสดงอธรรมว่าอธรรม แสดง 

ธรรมว่าธรรม

 คู่ที่ ๒ แสดงอวินัยว่าอวินัย แสดง

วินัยว่าวินัย

 คู ่ที่ ๓ แสดงข้อที่พระพุทธเจ้า 

มิได้ตรัสไว้ว่ามิได้ตรัสไว้ แสดงข้อที่

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตรัสไว้

 คู่ที่ ๔ แสดงข้อที่พระพุทธเจ้ามิได้

ประพฤติว่ามิได้ประพฤติ แสดงข้อท่ี

พระพุทธเจ้าประพฤติว่าประพฤติ

 คู่ที่ ๕ แสดงข้อที่พระพุทธเจ้ามิได้

ทรงบัญญัติว่ามิได้ทรงบัญญัติ แสดง

ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าทรง

บัญญัติ

 คูท่ี ่๖ แสดงอนาบตัว่ิาอนาบติั แสดง

อาบัติว่าอาบัติ

 คู่ที่ ๗ แสดงอาบัติเบาว่าอาบัติเบา 

แสดงอาบัติหนักว่าอาบัติหนัก

 คู่ที่ ๘ แสดงอาบัติที่มีส่วนเหลือว่า

มส่ีวนเหลอื แสดงอาบตัทิีไ่ม่มีส่วนเหลอื

ว่าไม่มีส่วนเหลือ

 คูท่ี ่๙ แสดงอาบัติชัว่หยาบว่าอาบตัิ

ชั่วหยาบ แสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่า

อาบัติไม่ชั่วหยาบ

 ภิกษุที่มีวาทะดังกล่าวมานี้เรียกว่า

เป็นธรรมวาที กล่าวเป็นธรรม 

 วัตถุฝ่ายอธรรมวาทีย่อมเป็นเหตุ 

ให้เกิดการวิวาทกันจนถึงแตกร้าวกัน 

เพราะฉะนัน้ จงึเรยีกว่า เภทกรณวัตถุ 

แปลว่า วัตถุเป็นเครื่องท�าให้แตกกัน 

ส่วนวัตถุฝ่ายธรรมวาทย่ีอมเป็นเครือ่ง

ท�าให้ไม่แตกกัน ท�าให้ปรองดองกัน

โดยตรงกันข้าม และวัตถุฝ่ายอธรรม-
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วาที ๑๘ ข้อ ๙ คู่ดังกล่าวมานี้เป็น 

มลูเหตแุห่งววิาทาธกิรณ์ ในคณะสงฆ์ 

คืออธิกรณ์ท่ีเกิดขึ้นจากการวิวาทกัน 

การวิวาทกันนี้ไม่ใช่หมายถึงการวิวาท

กันด้วยเรือ่งส่วนตวั ของใครผูใ้ดผูห้นึง่ 

แต่วิวาทกันคือทุ่มเถียงกันว่า นี่เป็น

ธรรมนีไ่ม่เป็นธรรม นีเ่ป็นวนิยันีไ่ม่เป็น

วินัย เป็นต้น ตามคู่ทั้ง ๙ คู่นั้น เมื่อ

วิวาทกันแม้เพียงคู่ใดคู่หนึ่งก็เรียกว่า

เป็นววิาทท่ีจะก่อให้เกดิเรือ่งราวอันเรยีก

ว่าอธิกรณ์ขึ้นได้ 

 และเม่ือเป็นววิาทาธกิรณ์ขึน้ในสงฆ์

แล้ว ก็ย่อมจะปันสงฆ์ออกเป็น ๒ ฝ่าย 

คือ ฝ่ายที่มีความเห็นข้างนี้ ฝ่ายท่ีมี

ความเห็นข้างโน้น เหมือนดังในเรื่อง

โกสัมพีนี้ ฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าเป็นอาบัติ 

อีกฝ่ายหน่ึงเห็นว่าไม่เป็นอาบัติ วัตถุ

ของอาบัตินั้นตามอรรถกถาเล่าไว้ก ็

เพียงนิดเดียว คือเพียงเรื่องเหลือน�้า 

ทิง้ไว้ในภาชนะน�า้ในวจัจกุฎีเท่าน้ัน ซ่ึง

ก็เป็นอาบัติเพียงทุกกฎ แต่ว่าอาศัยที่

ทั้ง ๒ ฝ่ายเป็นคณาจารย์ซึ่งมีสิกขา 

(คือศึกษา) มามากด้วยกันจึงต่างก็ 

ไม่ยอมกัน และก็ปฏิบัติต่อกันอย่าง 

รุนแรง คอืฝ่ายทีเ่ห็นว่าเป็นอาบตั ิเมือ่

ได้โอกาสกป็ระชมุพวกของตนแล้วกท็�า

อุกเขปนียกรรม คือยกวัตร แปลว่า 

ตัดความเป็นผู้ใหญ่ ไม่กราบไม่ไหว้ 

และไม่ยอมร่วมท�าอโุบสถ ท�าสงัฆกรรม

กันทีเดียว ฝ่ายที่ถูกท�าเข้าดังนั้นก็ไม่

ยอมเช่นกัน ก็เลยเกิดแตกกันขึ้นเป็น 

๒ ฝ่าย แตกกนัจนแยกกนัท�าสังฆกรรม 

 และเมื่อแยกกันท�าสังฆกรรมก็ 

เรียกว่าเป็น สังฆเภท คือความแตก

ของสงฆ์ ถ้ายังไม่ถึงกับแยกกันท�า

สังฆกรรมก็ยังไม่เป็นสังฆเภท แต ่

เรียกว่าเป็น สังฆราชี คือ เป็นความ

ร้าวรานของสงฆ์เท่านั้น ครั้นเมื่อแยก

กันท�าสังฆกรรมแล้วก็เรียกว่าเป็น

สังฆเภทความแตกของสงฆ์ ภิกษุทั้ง 

๒ ฝ่ายนัน้กเ็รยีกว่าเป็น นานาสงัวาสกะ 

คอืมธีรรมเป็นเครือ่งอยูร่่วมต่าง ๆ กนั 

เป็นนานาสังวาสกะของกันและกัน

 สงัฆเภท ตามทีเ่ล่ามานีเ้กดิขึน้จาก

ววิาทกันตามวตัถุ ๑๘ ข้อ ๙ คู่เหล่านัน้ 

และเม่ือจบัขึน้พจิารณาดแูล้ว สมุฏฐาน

ทเีดยีวกเ็พยีงคูท่ีว่่าเป็นอาบติักบัไม่เป็น

อาบัติเท่านั้น จัดเข้าในคู่นั้น แต่การ

ปฏิบัติต่อกันนั้นปฏิบัติด้วยอาการที่

รุนแรงดังกล่าวมาแล้ว

 สังฆเภทดงักล่าวมานีท่้านไม่ปรบัว่า

มีใครหรือฝ่ายไหนเป็นผู้ท�าสังฆเภทที่

เป็นอนนัตรยิกรรม ดงัอนนัตรยิกรรม 

๕ ซึ่งมีข้อหนึ่งว่าท�าสังฆเภท คราวนี้

ถ้าจะยกปัญหาขึ้นมาว่าตามเรื่องที่ 

เล่ามานี้ ใครเป็นผู้ท�าสังฆเภทซึ่งจะ 

ต้องเป็นอนันตริยกรรม ตอบได้ตาม

เรื่องในโกสัมพิกภิกษุที่เล่านี้ ท่านไม่
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กล่าวว่าใครเป็นผู้ท�าสังฆเภทซึ่งเป็น

อนันตริยกรรม และท้ัง ๒ ฝ่าย 

ก็ไม่ถูกหาว่าเป็นผู้ท�าสังฆเภทที่เป็น

อนันตริยกรรมดังกล่าวนั้น เพราะว่า

ทั้ง ๒ ฝ่ายน้ันแยกกันก็เพราะวิวาท 

คือทุ ่มเถียงกันตามวัตถุที่กล่าวแล้ว  

มีความเห็นแตกแยกกันประกอบด้วย

ทฏิฐมิานะเข้าใส่กนัด้วย เพราะฉะนัน้ 

จึงได้แยกกันออกไปเป็น ๒ ฝ่าย ทั้ง 

๒ ฝ่ายนั้นต่างก็เป็นผู้ที่บวชมาอย่าง

ถกูต้องในพระธรรมวนิยันีเ้สมอกนั เป็น

ผูท้ีมุ่ง่ประพฤตปิฏบิติัดปีฏบัิตชิอบด้วย

กนั และกไ็ม่ได้มุ่งท่ีจะให้สงฆ์แตกแยก

กนั แต่ว่าเม่ือเกดิววิาทกนัข้ึนเกีย่วกับ

พระธรรมวนิยั กเ็ป็นชนวนให้เกดิแตกแยก

กันออกไปเอง สงฆ์ท่ีพร้อมเพรียงกัน

อยู่เรียกว่าเป็น สมานสังวาสกะ คือ 

มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ร่วมเสมอกัน 

 พงึทราบความหมายในเรือ่งนีท้ีส่�าคญั

อีกครั้งหนึ่งว่า เมื่อเกิดวิวาทกันตาม

วตัถุดงักล่าวนัน้จนถงึเกดิความแตกแยก

ออกเป็นพวกเป็นฝ่าย แต่ว่ายงัท�าอุโบสถ

สงัฆกรรมกันอยู ่น่ีไม่เรยีกว่า สงัฆเภท 

แต่เรียกว่า สงัฆราช ีแสดงความร้าวราน

ของสงฆ์ ครั้นแยกกันท�าสังฆกรรมจึง

เรียกว่าสังฆเภท 

 ตามสังฆเภทที่ ได ้ เล ่ามาน้ี ไม  ่

กล่าวว่าใครเป็นผู ้ท�าซ่ึงจะต้องเป็น 

อนันตริยกรรม พระทั้ง ๒ ฝ่ายนั้น 

ก็คงเป็นพระภิกษุ และต่อไปก็จะ

ปรองดองกันตามเดิม

 ท่านแสดงว่า เมื่อพระสารีบุตรได้

กราบทลูถามและพระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสั

ตอบอย่างน้ันแล้ว ก็ได้มพีระเถระอืน่ ๆ 

อีกหลายรปู เช่น พระมหาโมคคัลลานะ 

พระมหากัสสปะ พระมหากัจจายนะ 

เป็นต้น ได้กราบทลูถามและพระพทุธเจ้า

ก็ได้ตรัสตอบเช่นเดียวกัน

 ในฝ ่ายภิกษุณีบริษัท พระนาง 

มหาปชาบดีโคตมีได้กราบทูลถามเช่น

เดยีวกนั พระพุทธเจ้ากต็รสัตอบว่า ให้

ฟังธรรมในทัง้ ๒ ฝ่าย เมือ่ฟังแล้วฝ่าย

ใดเป็นฝ่ายถกู และภกิษณุสีงฆ์พงึหวงั

จติอนัใดอนัหนึง่จากภกิษสุงฆ์ กพ็งึหวงั

จติทัง้หมดนัน้จากฝ่ายทีเ่ป็นธรรมวาที

 ในฝ่ายอุบาสก คฤหบดีชื่ออนาถ-

บิณฑิกะ คือผู้สร้างเชตวันถวาย ก็ได้

กราบทูลถามเช่นเดยีวกนั พระพุทธเจ้า

ก็ได้ตรัสตอบว่า ให้ท�าทานในสงฆ์ทั้ง 

๒ ฝ่าย แล้วกใ็ห้ฟังธรรมในสงฆ์ทัง้ ๒ 

ฝ่าย เมื่อฟังธรรมแล้วฝ่ายไหนเป็น

ธรรมวาทีก็ให้ถือเอาตามฝ่ายนั้น

 ในฝ่ายอบุาสกิา นางวสิาขากไ็ด้กราบ 

ทูลถามเช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้าก็ได้

ตรัสตอบให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับที่ตรัส

แก่อนาถบิณฑิกะ 

 ในข้อนี้พึงสังเกตว่า ในฝ่ายท่ีเกี่ยว

กบัอบุาสกอุบาสกิานัน้ ไม่ได้ตรสัห้าม
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การท�าบุญใส่บาตร แต่ทรงแนะน�าให้

บ�าเพ็ญทานในสงฆ์ทั้ง ๒ ฝ่ายเหมือน

กับสงฆ์ทั่ว ๆ ไป ภิกษุชาวโกสัมพีได้

ถกูคว�า่ขนัข้าวมาจากเมืองโกสมัพแีล้ว 

เมื่อมากรุงสาวัตถียังมาถูกเข้าเช่นน้ัน

อีกก็คงจะอยู่ไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงไม่

ได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติเช่นนั้น

 เมือ่ภกิษชุาวโกสมัพไีด้มาถงึกรงุสาวตัถี 

ก็ได้เข้าไปสู่พระเชตวัน พระสารีบุตร

จึงกราบทูลถามว่า จะจัดเสนาสนะให้

พกัอาศยัอย่างไร พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสั

ให้จดัเสนาสนะให้ซ่ึงเป็นเสนาสนะว่าง 

ถ้าเสนาสนะว่างไม่มีก็ให้จัดท�าให้ว่าง

ขึ้น แต่ว่าตรัสสั่งไม่ให้ห้ามกันส�าหรับ

ภกิษทุีแ่ก่กว่า คอืไม่รบกวนภกิษทุีเ่ป็น

ผู้แก่กว่าให้ได้รับความล�าบาก ในส่วน

อามิสมีข้าวน�้าเป็นต้นก็ให้จัดแบ่งให้

สม�่าเสมอกัน

 ฝ่ายภกิษชุาวโกสมัพเีมือ่มาถงึกรงุ-

สาวัตถีได้มาพ�านักอยู่ ณ พระเชตวัน 

แล ้วภิกษุที่ถูกสงฆ์ยกวัตรก็ได ้มา 

พจิารณาตนเอง เหน็ว่าต้องอาบตัแิละ

ที่ถูกสงฆ์ยกวัตรนั้นก็เป็นธรรม จึงได้

เข้าไปหาภิกษุซึ่งเป็นผู้อนุวัตรตามตน 

กล่าวแสดงความรูส้กึให้ทราบ และขอ

ให้ภิกษุเหล่านั้นประชุมสงฆ์ เรียกเข้า

หมูคื่อระงบัการยกวตัรนัน้ ภกิษท่ีุเป็น

ฝ่ายของท่านก็ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า

กราบทลูให้ทรงทราบ พระพทุธเจ้ากไ็ด้

ทรงอ�านวยให้การเรยีกภกิษนุัน้เข้าหมู่

คอืว่าระงบัการยกวตัร ภกิษทุีเ่ป็นฝ่าย

ของท่านกไ็ด้ประชมุกนักระท�าการระงบั

อกุเขปนยีกรรมนัน้แล้วกไ็ด้ไปหาภกิษุ

อกีฝ่ายหนึง่ทีไ่ด้ท�าการยกวัตร ได้แจ้ง

ให้ทราบ และชักชวนกันกระท�าการ

สังฆสามัคคี คือการกระท�าความพร้อม

เพรียงของสงฆ์เพื่อสงบระงับอธิกรณ์

นัน้ ได้เข้าไปเฝ้าพระพทุธเจ้ากราบทลู

ถามถึงวธิปีฏบิตั ิพระองค์กไ็ด้ตรสัสอน

ให้ประชมุสงฆ์ทัง้หมด แม้ภกิษไุข้กต้็อง

มาเว้นไม่ได้ ครัน้แล้วกใ็ห้สวดประกาศ

แจ้งความระงับอธิกรณ์ท่ีบังเกิดขึ้น  

ครัน้สวดประกาศแล้วกใ็ห้ท�าอโุบสถคือ

สวดปาตโิมกข์ขึน้ในขณะนัน้ เม่ือปฏบิตัิ

ดงันีแ้ล้วกช็ือ่ว่าเป็นการท�าสงัฆสามคัคี 

ความพร้อมเพรียงของสงฆ์โดยเรียบร้อย 

ภกิษเุหล่านัน้กไ็ด้พากนัปฏบิติัดงักล่าว

นั้น 

 เพราะฉะนั้น จึงได้มีอุโบสถพิเศษ

อีกอย่างหนึ่งเรียกว่า สังฆสามัคคี-

อุโบสถ คืออุโบสถสวดพระปาติโมกข์ 

เป็นการท�าสังฆสามัคคี ตามเรื่องที่

กล่าวมานี ้ไม่ได้ก�าหนดว่าวันไหนเหมอืน

อย่างอุโบสถที่ก�าหนดท�าอยู่โดยปกติ 

เมื่อเกิดสังฆเภทขึ้นและสงฆ์มาปรอง 

ดองสามัคคีกันเป็นสังฆสามัคคีเม่ือใด 

ก็ท�าอุโบสถสวดปาติโมกข์ขึ้นเมื่อนั้น 

เรียกว่า สามัคคีอุโบสถ
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 สังฆสามัคคี ๒ อย่าง

 เมื่อพระสงฆ์ที่แตกแยกกันได้ท�า 

สังฆสามัคคีกันเรียบร้อยแล้ว ท่าน 

พระอุบาลีซ่ึงได้รับการยกย่องว่าเป็น 

ผู ้เลิศในทางทรงพระวินัยได้เข้าไป 

เฝ้าพระพุทธเจ้า ได้กราบทูลถามว่า 

เมื่อเกิดสังฆเภทความแตกแยกแห่ง 

สงฆ์ สังฆราชีความร้าวรานแห่งสงฆ์

ขึ้นเพราะวัตถุคือมีเรื่องอันใด สงฆ์ยัง

มิได้วินิจฉัยวัตถุอันนั้น ได้ด�าเนินไป 

สู่มูลเหตุจากเรื่องที่ไม่ใช่เป็นมูลเหตุ 

กระท�าสังฆสามัคคี สังฆสามัคคีนั้น

ประกอบด้วยธรรมหรอืไม่ พระพทุธเจ้า

ได้ตรัสตอบว่า สังฆสามัคคีน้ันไม่ 

ประกอบด้วยธรรม 

 ท่านจึงได้กราบทูลถามต่อไปว่า เมือ่

เกิดสังฆเภท สังฆราชีขึ้นเพราะเหตุ 

อันใด สงฆ์วินิจฉัยวัตถุอันนั้น ด�าเนิน

ไปถึงมูลเหตุจากเรื่องท่ีเป็นมูลเหตุ  

จงึกระท�าสงัฆสามัคค ีสงัฆสามคัคีนัน้

ประกอบด้วยธรรมหรอืไม่ พระพทุธเจ้า

ตรัสตอบว่า สังฆสามัคคีน้ันประกอบ

ด้วยธรรม 

 ท ่ านจึ งกราบทูลถามต ่อไปว ่ า  

สังฆสามัคคีความพร้อมเพรียงกันของ

สงฆ์มีกีอ่ย่าง พระพทุธเจ้าตรสัตอบว่า 

ม ี๒ อย่าง คอื อย่างหนึง่ สงัฆสามคัคี

ทีป่ราศจากอตัถะคอืเนือ้ความ ได้เพยีง

พยัญชนะคือถ้อยค�า อีกอย่างหน่ึง  

สงัฆสามัคคทีีเ่ข้าถงึ คือว่าได้ท้ังอัตถะ

คอืเนือ้ความ ได้ทัง้พยัญชนะคอืถ้อยค�า 

และได้ตรัสอธบิายตามทีไ่ด้กราบทลูถาม

ต่อไปว่า

 สังฆสามัคคีที่ปราศจากอัตถะ คือ

ว่าไม่ได้อรรถเนือ้ความ ได้แต่พยญัชนะ

คือถ้อยค�า ก็คือในเม่ือเกิดสังฆเภท 

สังฆราชขีึน้เพราะวัตถุใด สงฆ์ไม่วินจิฉัย

วัตถุนั้น ด�าเนินไปสู่มูลเหตุจากเรื่องที่

ไม่เป็นมูลเหตุ กระท�าสังฆสามัคคี  

นี้เรียกว่าสังฆสามัคคีที่ไม่ได้อรรถคือ

เนื้อความ ได้แต่พยัญชนะคือถ้อยค�า

 ส่วนเมื่อเกิดสังฆเภท สังฆราช ี

ขึ้นเพราะวัตถุใด สงฆ์วินิจฉัยวัตถุนั้น 

ด�าเนินไปสู ่มูลเหตุจากเรื่องที่ เป ็น 

มูลเหตุกระท�าสังฆสามัคคี นี้เรียกว่า 

สังฆสามัคคีที่ได้ทั้งอรรถคือเนื้อความ 

ได้ทั้งพยัญชนะคือถ้อยค�า

 น่าพิจารณาตามพุทธภาษิตนี้ว่ามี

พระพทุธประสงค์สังฆสามคัคคีอืความ

พร้อมเพรยีงของสงฆ์ ทีไ่ด้ทัง้อรรถคอื

เนื้อความ ได้ทั้งพยัญชนะคือถ้อยค�า 

หมายความว่า ไม่ใช่เพียงแต่สักว่า 

สังฆสามัคคีโดยถ้อยค�าเท่านั้น แต่ให้

ได้ความหมายว่าเป็นสังฆสามัคคีโดย

แท้จรงิด้วย คราวนีสั้งฆสามัคคีดงักล่าว

นี้จะต้องปฏิบัติตามที่ได้ตรัสไว้นี้ คือ

สงฆ์วินิจฉัยวัตถุนั้น และก็จับมูลเหตุ

จากเรื่องที่เป็นมูลเหตุขึ้นวินิจฉัยโดย

แท้จรงิ เม่ือปฏบัิติดังนีแ้ล้ว สังฆสามคัคี

นั้นจึงจะได้ทั้งอรรถได้ทั้งพยัญชนะ

สังฆเภท
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 เพราะฉะนัน้ เรือ่งของทางคณะสงฆ์

จงึเป็นเรือ่งท่ีละเอียดอ่อน แม้เม่ือเกดิ

ความร้าวรานของสงฆ์ขึน้จนถงึเกดิความ

แตกแยกของสงฆ์ขึน้ในสมยัทีพ่ระพทุธเจ้า

ยังมีพระชนม์อยู่ พระองค์ก็มิได้ทรง-

บงัคบัให้ท�าสงัฆสามัคคี แต่ได้ทรงแนะ 

น�าให้ปรองดองกนัด้วยวธีิต่าง ๆ จนถึง

ที่สุดชาวบ้านเข้ามาช่วย พระสงฆ์ที่

แตกแยกกันนั้นจึงได้ส�านึกตน และ

ก็ได้หวนนึกถึงมูลเหตุแห่งความแตก- 

แยกกนั กไ็ด้พบว่ามีมลูเหตมุาจากเรือ่ง

เพียงนิดเดียว คืออาบัติเล็กน้อยเพียง

อันเดียวเท่านั้น ซึ่งฝ่ายหนึ่งไม่เห็นว่า

เป็นอาบัติ อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็น

รุนแรงว่าเป็นอาบตัจินถงึกบัยกวตัรกนั

ขึ้น เมื่อจับมูลเหตุอันนี้ได้แล้ว ฝ่ายที่

ไม่เห็นว่าเป็นอาบัติก็กลับเห็นว่าเป็น

อาบัติแล้วก็ยอมแสดงอาบัติเสีย แล้ว

สงฆ์กเ็รยีกเข้าหมูต่ามเดิมระงบัการยก

วตัรนัน้ ดงันีเ้รยีกว่า สงฆ์วนิจิฉยัวตัถุ

นั้น แล้วก็จับเอามูลเหตุจากมูลเหตุ 

ข้ึนวินิจฉัยกันจริง ๆ เมื่อเป็นดังนี้  

สังฆสามัคคีคือความพร้อมเพรียงของ

สงฆ์กเ็กดิข้ึน ด้วยท้ัง ๒ ฝ่ายนัน้ยอม

ปฏิบัติให้ถูก เพราะฉะนั้น ความปรอง-

ดองกันนัน้จึงบงัเกดิขึน้ด้วยทัง้ ๒ ฝ่าย

นัน้กลบัปฏบิติัให้ถกูต้องตามพระพทุธ-

บัญญัติ และเมื่อปฏิบัติให้ถูกต้องด้วย

กันทัง้ ๒ ฝ่ายแล้ว สงัฆสามัคคีกบ็งัเกดิ

ขึ้นเป็นความพร้อมเพรียงที่มั่นคง ท่ี

ถาวร ได้ทั้งอรรถคือเน้ือความ ได้ทั้ง

พยัญชนะคือถ้อยค�า (พ.พ. ๓๖๒-๓๘๘) 

สังฆสามัคคี

สังฆรัตนะ ดู ปัญจวัคคีย์, พระรัตนตรัย

สังฆราชี ดู สังฆเภท

สังฆสามัคคี คือมีความพร้อมเพรียงกันของ

สงฆ์ ไม่แตกแยก ด้วยอาศัยหลกัส�าคญั 

๒ ข้อคือ

 ๑. สีลสามัญญตา ความเป็นผู้ท่ีมี

ศีลเสมอกัน

 ๒. ทิฏฐิสามัญญตา ความเป็นผู้ที่

มีทิฏฐิคือความเห็นเสมอกัน

 สลีสามัญญตา ความมศีลีเสมอกัน

นั้น ก็มีความประพฤติปฏิบัติทางกาย 

ทางวาจาตลอดจนถึงทางใจ ตามหลัก

แห่งพระพุทธบัญญัติของพระพุทธเจ้า

ร่วมกันเสมอกัน

 ทฏิฐสิามญัญตา ความมทีฏิฐเิสมอ

กันนั้นก็คือ มีความเห็นชอบถูกต้อง

ตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ 

ทรงแสดงไว้ได้บัญญัติไว้

 สรุปเข้ามา ความเห็นที่เป็นความ

เห็นอันถูกต้องนั้นก็ได้แก่ ความเห็นที่

เป็นอรยิะ คอืความเห็นทีพ่ระพทุธเจ้า

ผู้เป็นอริยะได้ตรัสแสดงเอาไว้ ความ

เห็นที่เป็นตัวอริยะเอง คือเป็นความ

เห็นทีป่ระเสรฐิทีถู่กต้อง อนัเป็นความ

เห็นที่เป็นไปเพื่อออกจากทุกข์ เป็น

ความเห็นที่น�าผู้ที่ประกอบด้วยความ
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เห็นนั้นที่ปฏิบัติกระท�าความเห็นนั้น 

ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบได้ ดังนี้

แหละคือเป็นความเห็นที่ผู้อยู่ร่วมเป็น

สังฆสามัคคีจะพึงมีความเห็นร่วมกัน

 เมื่อหมู่แห่งภิกษุมีสีลสามัญญตา  

มีทิฏฐิสามัญญตาดังน้ีก็ย่อมมีความ

สามัคคีพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอัน

เดยีวกนั แต่ถ้าหากว่ามศีลีไม่เสมอกนั 

มีความเห็นไม่เสมอกันก็คือแตกต่าง

กนักย่็อมเป็นเหตแุตกแยก ฉะนัน้ การ

ทีพ่ระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแตกแยก

ออกเป็นยานต่าง ๆ เป็นนิกายต่าง ๆ 

ตัง้แต่ครัง้เก่าก่อนมาจนถงึในสมยัหลงั ๆ 

นีก้เ็พราะเหตทุีม่ศีลีไม่เสมอกนั มคีวาม

เห็นไม่เสมอกันดังท่ีกล่าวมาน้ี เม่ือมี

ศลีเสมอกันมีความเหน็เสมอกันอยูแ่ล้ว 

กย่็อมจะมคีวามสามคัคีพร้อมเพรยีงเป็น

อนัหนึง่อนัเดยีวกัน และไม่มีความแตก 

แยกกัน

 ในข้อน้ีเม่ือพจิารณาดแูล้ว แม้ในทาง

ฝ่ายคฤหัสถชนก็เช่นเดียวกัน ท่ีร่วม

กันอยูเ่ป็นหมู่คณะตัง้แต่ครอบครัวหนึง่

ขึ้นไปจนถึงประเทศชาติ เมื่อมีความ

ประพฤติเสมอกนัอยู ่และมคีวามเหน็

เสมอกันอยู่ในสิ่งต่าง ๆ ก็ย่อมจะมี

ความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน แต่ถ้า

หากว่าแตกแยกความประพฤติกัน  

และแตกแยกความเห็นกันก็ย่อมเป็น

เหตุแตกแยก เป็นไปเพื่อหายนะคือ

ความเสื่อม เพราะฉะนั้น เรื่องทิฏฐ ิ

คือความเห็นจึงเป็นส่ิงส�าคัญมากน�า

ความประพฤติ ความประพฤติต่าง ๆ 

นั้นย ่อมสืบเนื่องมาจากความเห็น  

เม่ือเป็นความเห็นท่ีถูกต้องก็ประพฤต ิ

ถกูต้อง เมือ่เป็นความเหน็ทีไ่ม่ถกูต้อง 

ความประพฤติก็ไม่ถูกต้อง 

 ฉะนัน้ เร่ืองทฏิฐคิอืความเหน็จงึเป็น

ส่ิงส�าคัญมาก และทิฏฐุปาทานความ

ยดึถือความเหน็คอืทฏิฐนิีก้ม็ุง่หมายถงึ

ยึดถือความเห็นที่ผิดต่าง ๆ นั่นแหละ 

เพราะฉะนัน้ หากไม่ทราบในข้อนีด้แีล้ว

และปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ ้าทรง 

สั่งสอนอันเกี่ยวกับเร่ืองความเห็น  

คือระมัดระวังที่จะไม่ยึดถือความเห็น 

จะเป็นของโลก ของใครกต็ามหรอืของ

ตนเองกต็าม แต่ว่ามุง่พจิารณาจบัเหตุ

จับผล ถือเอาธรรมะคือความถูกต้อง

เป็นประมาณ จะเป็นความเห็นของตน

ก็ตามของผู้อื่นก็ตาม เมื่อไม่ถูกต้อง 

คือไม่เป็นไปตามคลองธรรมดังนี้แล้ว 

ก็ไม่ยึดมั่นถือรั้นอยู่ในความเห็นนั้น  

แต่ว่าละเสียแก้ไขเสีย แต่ถ้าหากว่า 

เป็นความเห็นอนัเป็นธรรมะคอืถูกต้อง 

จึงจะปฏิบัติรับเอาความเห็นนั้น 

 และในการที่จะพิจารณาดังนี้ ก็

พจิารณาได้ตามเหตผุล ตามความเป็น

จริง ประการหนึ่งก็ต้องอาศัยดูว่าเป็น

ตณัหาธปิไตยหรอืเปล่า ถ้าเป็นตณัหา-

สังฆสามัคคี
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ธิปไตยก็เป็นอันว่าไม่ถูกแน่ แต่ถ้า

หากว่าถ้าไม่เป็นตัณหาธิปไตยก็เป็น

อันว่าเป็นข้อท่ีรับไว้พิจารณา และก ็

ต้องอาศัยให้มี สตาธิปไตย มีสติเป็น

ใหญ่อยู่ด้วยกันพร้อมท้ังปัญญา ดังนี้

แล้วกจ็ะน�าให้สามารถพบความเหน็อัน 

ถูกต้อง น�าการปฏิบัติอันถูกต้องให้

บังเกิดได้ เป็นความสวัสดีในที่ทั้งปวง 

(ส.ท. ๗๙-๘๐) ดู สังฆเภท ด้วย

ใช้ในความหมายว่า พูดไว้อย่างไรก็

รกัษาค�าพดู เช่นทีเ่รยีกว่า รกัษาสญัญา 

ก็ได้ ท�าไว้อย่างไรก็แจ้งว่าท�าอย่างนั้น 

เช่นทีเ่รยีกว่ารบัตามทีเ่ป็นอย่างไรกไ็ด้ 

ได้เห็นอย่างไรหรือเรื่องเป็นอย่างไร 

ก็บอกตามที่เห็นตามเรื่องที่เป็นไป 

เช่นนัน้ เรยีกว่าพดูความจรงิกไ็ด้ สจัจะ

เหล่านี้มีลักษณะเป็นความซื่อตรง ท�า 

ให้พูดจรงิเป็นสัจจวาจา ตรงกนัข้ามกบั

พูดเท็จ และท�าให้รักษาค�าพูดรักษา

หน้าที่ เพราะเมื่อรับหน้าที่อันใดแล้ว 

กร็กัษาหน้าทีอ่นันัน้ด้วยดตีลอดเวลาที่

ยังอยู่ในหน้าท่ีนัน้ อกีอย่างหนึง่ หมาย

ถึงความตัง้ใจท�าจรงิ มุ่งแสวงหาความ

จริงหรือความถูกต้องเที่ยงธรรม และ

รักษาความเที่ยงธรรมไว้ จึงอาจแบ่ง

สัจจะได้หลายอย่างดังต่อไปนี้

 สจัจะชัน้สามญั ทัว่ไป ดงัทีเ่รยีกว่า

ความจริง ไม่เลือกว่าดีหรือไม่ดี คือ 

เมื่อท�าอะไรลงไป จะดีหรือชั่วก็ตาม  

ก็เป็นความจริงขึ้นอย่างหนึ่ง ๆ เมื่อ

แสดงออกไปตามเป็นจริง อะไรที่ท�า 

ก็บอกว่าท�า ที่ไม่ท�าก็บอกว่าไม่ท�า  

เรียกว่าพูดจริง เป็นสัจจะอย่างหนึ่ง 

 ในชั้นนี้ทางพระพุทธศาสนาสอน 

ไว้โดยความว่า เม่ือจะพูดก็ให้พูด 

จริง ไม่เช่นนั้นก็ไม่พูด และมีสอนไว้

อีกว่า ความจริงต่าง ๆ นั้นเมื่อมี

ประโยชน์และชอบด้วยกาละจงึควรพูด 

สัจจบารมี

สังฆสามัคคีอุโบสถ ดู สังฆเภท

สังฆาฏะ ดู นรก

สังฆาฏิ ดู กฐิน, นิสสัย

สังโยชน์ ๑๐ ดู อุปาทาน ๔

สังโยชน์เบื้องต�่า ดู อุปาทาน ๔

สังโยชน์เบื้องสูง ดู อุปาทาน ๔

สังวร ดู เบญจธรรม

สังวรสุทธิ ดู ปาริสุทธิศีล ๔

สังวัฏฏกัป ดู กัป

สังวัฏฏฐายีกัป ดู กัป

สังเวช ดู วิมุตติ ๕, การอบรมจิต 

สังสาระ ดู วัฏฏะ

สังสารวัฏ ดู ความสงบ

สังหาริมทรัพย์ ดู เบญจศีล

สัจจกนิครนถ์ ดู พุทธชัยมงคลคาถา

สัจจกิริยา ดู เมตตาบารมี, วัฏฏกปริตร,  

  อธิษฐานบารมี

สัจจญาณ ดู ปฐมเทศนา, อริยสัจจ์ ๔,  

  พระพุทธเจ้าตรัสรู้

สัจจธรรม ดู ธรรม, พระพุทธเจ้าตรัสรู้

สัจจบารมี ค�าว่า สัจจะ แปลว่า ความจริง 
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มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้โดยความว่า 

“วาจาท่ีไม่จริงหรือแม้จะจริงแต่ไม่มี

ประโยชน์ พระตถาคตไม่ตรัส ส่วน

วาจาท่ีจรงิและมีประโยชน์พระตถาคต

ย่อมทรงรู้กาลเวลาที่จะตรัส” 

 การบ�าเพ็ญสัจจะในชั้นนี้ คือพูด

ความจรงิในสิง่ท่ีเป็นประโยชน์ ผูบ้�าเพญ็

สจัจะในข้อนีย่้อมจะเว้นจากการพดูเท็จ

ธรรมดา จากการพูดเท็จใส่ความป้าย

ร้าย จากการพูดเท็จบิดเบือน หรือ

เสริม ตัดความ หรือการพูดไม่จริงที่

มุ่งจะให้ผิดไปจากความจริงทุกอย่าง 

ทัง้จะเว้นจากการพดูความจรงิทีไ่ม่เป็น

ประโยชน์ และที่จะให้เกิดโทษทุกข์

เดือดร้อน เป็นอันเว้นจากการพูดส่อ

เสียด พูดค�าหยาบ พูดเพ้อเจ้อเหลว

ไหลได้ด้วย เพราะวาจาเหล่านี้บางท ี

ก็จริง บางทีก็เท็จ บางทีก็เท็จปนจริง  

แต่ไม่มีประโยชน์ สัจจะในข้อนี้เกี่ยว

แก่วาจาทีพ่ดูออกไปและทกุ ๆ คนย่อม

ต้องพูดอยู่เสมอ ในปัจจุบันยังมีการ

เขยีนแทนการพูด และมีเครือ่งมือท่ีจะ

ท�าให้คนท้ังปวงได้อ่านได้ฟังกันกว้าง

ขวางออกไปได้เป็นอย่างมาก คุณและ

โทษอันเกิดจากวาจาจึงเกิดขึ้นได้ง่าย 

จึงมีพระพุทธภาษิตตรัสสอนไว้ว ่า  

สาธุ วาจาย ส�วโร ความส�ารวมวาจา

เป็นการดี และได้ตรัสโทษของการ 

พูดพล่อย ๆ ไม่ส�ารวมวาจาไว้ว่า เท่ากบั

สร้างขวานขึ้นท่ีปากส�าหรับท่ีจะถาก

ตนเองเป็นต้น สัจจะที่เป็นประโยชน์

เกี่ยวแก่วาจา จึงเป็นบารมีธรรมข้อ

ส�าคญัทีพ่งึบ�าเพ็ญทางปากทกุ ๆ ปาก

ที่พูดกันอยู่ทุกวันเวลา ควรเรียกว่า 

เป็น สัจจบารมีชั้นธรรมดา

 สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็น สัจจะชั้น

กลาง คือการรกัษาสัจจะท่ีให้ไว้ หมาย

ถึงว่าเมื่อรับค�าไว้ รับสัญญาปฏิญญา

ไว้ รับหน้าที่ไว้ ก็รักษาปฏิบัติให้เป็น

ไปตามหน้าที่ที่รับไว้ เช่นที่เรียกว่า 

รักษาวาจา สัญญา ปฏิญญา หน้าที่ 

รวมเรียกว่ารักษาสัจจะ 

 ผูท้ีไ่ม่รกัษาสจัจะในข้อนี ้บางทกีไ็ม่

คิดจะปฏิบัติมาตั้งแต่ต้น เช่นเม่ือมีผู้

มาขอให้ท�ากจิอย่างใดอย่างหนึง่ คอืว่า

จะไม่ท�าให้อยูแ่ล้ว แต่กอ็อกปากรบัว่า

จะท�าให้เสรจ็แล้วกท็ิง้ปล่อยเสยี บางที

ก็มิได้คิดจะรับ บางทีก็มิได้คิดจะท�า  

รบัส่ง ๆ ไปอย่างนัน้แต่กร็บัแล้วกป็ล่อย

ท้ิงเฉยเสีย ไม่เห็นความส�าคัญของ

ถ้อยค�าทีใ่ห้ไว้ บคุคลเช่นนีเ้รยีกว่าเป็น

คนไม่จริงเหมือนกัน เพราะเสียสัจจะ

สัญญาที่ให้ไว้ นอกจากเสียสัจจะต่อ 

คนอื่นแล้ว ยังอาจเสียสัจจะต่อตนเอง

ได้อีกบ่อย ๆ เช่นรบักบัตนเองไว้ว่าจะ

ท�าสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วไม่ท�า หรือผัดเพี้ยน

ไปเรื่อย ๆ รับแก่ตนเองว่าจะไม่ท�าสิ่ง

นั้นสิ่งนี้อีกแล้วก็ท�าอีก อีกอย่างหนึ่ง

สัจจบารมี
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ปฏญิญาตนไว้ว่าอย่างไร เช่นเป็นภกิษุ

เป็นสามเณรเป็นผู ้ด�ารงฐานะภาวะ

อย่างไร รบัหน้าทีไ่ว้อย่างไร ซ่ึงควรจะ

ปฏิบัติให้สมกับฐานะภาวะท่ีปฏิญญา

ไว้ให้ถูกต้องตามหน้าที่ที่รับไว้ ก็ไม่

ปฏบิตัใิห้สมควร เรยีกว่าไม่รกัษาสจัจะ

ได้อย่างหนึ่ง เพราะท�าผิดจากฐานะ

ภาวะหน้าที่ 

 ส่วนผู้ที่รักษาสัจจะในข้อนี้ย่อมจะ

รักษาวาจาสัญญาปฏิญญาหน้าที่ที่รับ

ไว้ ย่อมจะพิจารณาก่อนท่ีจะรับวาจา

แก่ใคร ๆ ในทกุเรือ่ง เม่ือเหน็ว่าจะท�า 

ได้ตามที่รับจึงรับปาก ไม่รับพล่อย ๆ 

และพยายามปฏิบตัติามท่ีรบั ถ้าขดัข้อง

ก็บอกเหตุที่ขัดข้องแก่อีกฝ่ายหนึ่งที่

เก่ียวข้อง เพื่อมิให้ต้องเกิดความเสีย

หาย และเพื่อมิให้ตนต้องเสียวาจา 

สัจจะดังกล่าวนี้ต้องใช้อยู่เสมอในทาง

คดโีลก เช่น คนทกุ ๆ คนทีเ่กีย่วข้องกนั 

จะท�าอะไรด้วยกัน หรอืท่ีเกีย่วข้องกนั 

ก็จะต้องพูดจาตกลงกันก่อน เมื่อรับ

ข้อตกลงกนัแล้วกเ็กดิเป็นวาจาท่ีตกลง 

หรือสญัญาขึน้ทางศีลธรรม เช่นจะด�ารง

ต�าแหน่งฐานะอะไรกจ็ะต้องมกีารบรรจุ

แต่งตั้ง ซึ่งเมื่อไม่ปฏิเสธก็เป็นการรับ 

ภาวะบางอย่างไม่มีการแต่งตั้ง แต่ก็

เป็นจริงขึ้นตามเหตุต่าง ๆ เช่นภาวะ

แห่งมารดาบิดาบุตรธิดา เรียกว่าเป็น

สัจจะอย่างหนึง่เหมอืนกนั เพราะกเ็ป็น

มารดาบิดาจริง เป็นบุตรธิดากันจริง 

 ส่วนในทางคดีธรรม การแสดงตน

เป็นพุทธศาสนกิ เช่นเป็นพทุธมามกะ 

พทุธมามกิา การรบัศลี ๕ ศลี ๘ การ

บรรพชาอุปสมบท ก็เป็นการปฏิญญา

ตน ฉะนั้น เมื่อรับไว้อย่างไรก็ปฏิบัติ

อย่างนัน้ เรียกว่าเป็น การรกัษาสจัจะ 

 ในชัน้นีท้างพระพทุธศาสนาสอนให้

ด�ารงอยู่ในสัจจะที่เป็นประโยชน์และ

เป็นธรรม ดังที่ตรัสไว้ว่า สจฺเจ อตฺเถ 

จ ธมฺเม จ อหุ สนฺโต ปติฏฺิตา แปล

ความว่า คนดทีัง้หลายต้องอยูใ่นสจัจะ

ที่เป็นประโยชน์ด้วย เป็นธรรมด้วย 

ดังนี้ 

 การตั้งสัจจะและการรักษาสัจจะใน

ข้อน้ีนับว่าเป็นการบ�าเพญ็ สจัจอุปบารม ี

คือ สัจจบารมีชั้นกลาง เป็นธรรมะ 

ข้อส�าคญัทีท่กุคนผู้ตัง้อยูใ่นฐานะภาวะ

ท้ังปวงจะพึงอบรมให้มีขึ้นโดยควรแก่

ฐานะภาวะของตน ไม่เช่นนั้นก็ไม่อาจ

จะเจริญอยู่ในฐานะภาวะของตนได้

 สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็น สัจจะชั้น

สูง คือการแสวงหาความจริงจนถึง  

ปรมัตถสัจจะ คือความจริงอย่างย่ิง  

ดังเช่นสมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อทรง

เป็นพระโพธิสัตว์ได้ทรงแสวงหาอยู่ว่า

อะไรเป็นกศุล ด้วยความตัง้พระหฤทยั

สัจจบารมี
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ท�าจริง จนทรงได้พบ อรยิสจัจะ ท่าน

แสดงว่าพระโพธิสัตว์ได้ทรงบ�าเพ็ญ 

สัจจบารมีมาในทุก ๆ ทาง 

 ท่านได้เล่าถงึพระราชาองค์หนึง่ทรง

พระนามว่าสตุโสม ได้ถูกมนษุย์กนิคน

จับพระองค์ไปเพื่อที่จะปลงพระชนม์

บูชายัญ พระองค์ได้ทรงขอกลับไปฟัง

ธรรมของพราหมณ์ผู้หนึ่งก่อน เพราะ

ได้ตรัสไว้แล้วว่าจะไปฟัง ปฏิญญา

พระองค์ว่าจะกลับไปหามนุษย์กินคน

น้ันอีก มนุษย์นั้นก็ยอมให้พระองค ์

เสด็จกลับไป พระองค์ได้เสด็จกลับไป

ทรงฟังธรรมของพราหมณ์นั้นแล้ว ก็

ทรงรักษาสัจจะเสด็จกลับมาหามนุษย์

ป่านั้นอีก ท�าให้เขาเลื่อมใส ได้ทรง-

แสดงความไม่กลัวของพระองค์ เพราะ

ทรงมีความมั่นในพระหฤทัยว่า โลก

หน้าของพระองค์ได้ช�าระไว้ดีแล้ว  

ทรงรักษาธรรมคือสัจจะท่ีให้ไว้ ท้ังได้

ทรงรักษาธรรมที่ได้ฟังจากพราหมณ์

ซึ่งได้ทรงจ�าสืบกันมาว่าเป็นธรรมของ

พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ใจความ 

ของข้อธรรมท่ีพราหมณ์แสดงถวายมี

อยู่ว่า สมาคมกับคนดีคราวเดียวก็

คุม้ครองได้ สมาคมกับคนไม่ดมีากครัง้

คุ้มครองหาได้ไม่ จึงควรเข้าหาคนดี 

ท�าความคุ้นเคยกับคนดี รู้ธรรมะที่ดี

ของคนดี ย่อมมีแต่ความดีหาความ

เส่ือมมิได้ ราชรถที่งดงามคร�่าคร่าไป 

แม้สรรีะแก่ทรุดโทรมไป แต่ธรรมะของ

คนดีไม่มีเก่า คนดีย่อมเข้าใจกันกับ 

คนด ีธรรมะของคนดกัีบคนไม่ดห่ีางกนั

ไกลมาก เหมือนฟ้ากับดิน หรอืเหมือน

อย่างฝั่งทั้ง ๒ ด้านของมหาสมุทร 

มนุษย์กินคนนั้นได้ฟังแล้วเกิดความ

เลื่อมใส ปล่อยพระองค์และผู้จับไว้

ทั้งหมด ทั้งได้รับโอวาทของพระองค์

เลิกบริโภคเนื้อมนุษย์ตั้งแต่นั้นมา

 เรื่องนี้แสดงถึงการรักษาสัจจวาจา

ดงัทีไ่ด้กล่าวมาในการบ�าเพญ็สจัจบารมี

ชั้นสามัญและชั้นกลาง ทั้งเป็นการ

แสวงหาธรรมะซึง่เป็นตวัความจริงและ

ปฏิบัติจริงในธรรมะนั้น พระโพธิสัตว์

ได้ทรงบ�าเพ็ญบารมี ได้ทรงแสวงหา

ความจริงยิ่งข้ึนทุกที จึงได้ตรัสรู้ คือ

ทรงพบสจัจะอย่างยิง่ดงักล่าว สัจจะใน

ชัน้ทีก่ล่าวว่าเป็นชัน้สงู หมายความว่า

สูงกว่าอีก ๒ ชั้นข้างต้นนั้น เพราะ

ละเอียดกว่า ไม่ใช่หมายความว่าสูง  

สุดที่จะปฏิบัติ ทุกคนต้องอาศัยสัจจะ

นี้อยู่ ดังจะพึงเห็นได้ว่า 

 ทุกคนต้องการทราบความจริงของ

เรือ่งท้ังหมด และกมี็ความไม่จรงิปกปิด

ความจรงิอยู ่ส่ิงปกปิดทีส่�าคญัคอืโมหะ 

ความหลงมวัเมาประเภททีเ่กดิจากเครือ่ง

ชกัจูงใจทัง้หลาย จงึท�าให้แสวงหาส่ิงท่ี

ไม่จริงมาปิดบัง ฉะนั้น การที่จะพบ

ความจริงได้จึงอยู่ที่การช�าระจิตใจให้

สะอาดพอสมควร เครื่องช�าระก็มีแต่

ธรรมะเท่านั้น เมื่อได้พบความจริง  

สัจจบารมี
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กุศลคือความดีทั้งหลายก็จะอยู ่แค่ 

เอื้อมถึง ผลักดันอกุศลออกไปไกล  

จะได้ประสบรสของสัจจะว่าล�้าเลิศ  

ดังท่ีมีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า สจฺจ� 

หเว สาธุตร� รสาน� แปลความว่า  

สัจจะแลเป็นรสที่ให้ส�าเร็จประโยชน์

กว่ารสทั้งหลาย 

 การบ�าเพ็ญสัจจะในการแสวงหา

ความจริงเป็นสัจจะช้ันสูง และเมื่อ 

ได ้พบ ปรมัตถสัจจะ ย ่อมเป ็น  

ปรมตัถบารม ีเตม็บรบิรูณ์ สจัจธรรม

นี้เมื่อได้สนใจปฏิบัติอบรมให้เป็นให้มี

เป็นบารมีธรรมส�าหรับตน ย่อมจะ

อ�านวยความสุขความเจริญสวัสดีได้ 

ในที่ทั้งปวง

 ในทศชาติชาดกท่านจดั วิธุรบัณฑิต 

เป็นชาดกทีแ่สดงสจัจบารม ีมเีรือ่งย่อ

ว่า วธิรุบณัฑิตเป็นปราชญ์ของพระเจ้า

ธนัญชยัโกรพยะ ผูค้รองเมืองอินทปัตถ์ 

เป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม แสดงเน้ือ

ความได้ไพเราะเป็นที่นับถือของคน 

ทั่วไป และเป ็นท่ีโปรดปรานของ 

พระเจ้าธนัญชัยโกรัพยราชยิ่งนัก วัน- 

หนึ่ง สักกเทวราช วรุณนาคราช และ 

พญาครฑุพากนัมารวมรกัษาอโุบสถศลี

ทีเ่มอืงอนิทปัตถ์ และได้สนทนากนัถงึ

เรื่องศีลที่ประเสริฐสุด โดยต่างก็อ้าง

ว่า ศีลที่ตนรักษาอยู่นั้นประเสริฐสุด 

วิธุรบัณฑิตก็ถวายข้อคิดเห็นว่า สิ่งที่

นรชนควรยึดถือว่าเป็นศีลที่ประเสริฐ

สุดนั้นคือความสงบ กษัตริย์ทั้ง ๔ 

พระองค์ก็พอพระหฤทัยในข้อคิดของ

วิธุรบัณฑิต 

 ส่วนพระวรุณนาคราชนั้นเมื่อกลับ

ไปยงันครของตนแล้ว กเ็ล่าความฉลาด

ปราดเปรือ่งของวธิรุบณัฑติให้พระนาง

วิมาลาเทวีมเหสีของตนฟัง พระนาง 

วิมาลาเทวีเมื่อได้ฟังก็เกิดอยากจะฟัง

การแสดงธรรมของวิธุรบัณฑิตแต่ 

ไม่กล้าบอกให้สวามทีราบ จงึท�าอบุาย

เป็นประชวร แล้วบอกว่าต้องรักษา 

ด้วยหัวใจของวิธุรบัณฑิตจึงจะหาย  

พระวรุณนาคราชก็จนปัญญาที่จะ 

กระท�าตามได้ แต่นางอรินัทตรีบัอาสา

ว่านางจะช่วยโดยจะยอมเป็นภรรยา 

ของผู้ทีส่ามารถน�าหวัใจของวธิรุบณัฑิตมา

ให้ได้ ปณุณกยกัษ์เกดิหลงใหลในความ

งามของนางอิรันทตีก็รับอาสาว่าจะไป

เอามาให้ จึงได้ไปที่เมืองอินทปัตถ์  

ท้าพระเจ้าธนญัชยัโกรพัยราชเล่นสกา 

เมือ่พระเจ้าธนญัชยัโกรพัยราชทรงแพ้ 

กข็อเอาตวัของวธิรุบณัฑติไปเป็นค่าพนนั 

และได้น�าไปถวายพระวรุณนาคราช  

วิธุรบัณฑิต ก็ได้แสดงธรรมแก่ทั้ง ๒ 

พระองค์จนเป็นที่พอพระทัย ได้โปรด

รางวัลอีกเป็นอันมาก แล้วก็กลับ 

อนิทปัตถนคร เรือ่งน้ีแสดงถงึวธิรุบัณฑิต

ว่า เป็นผู้รักษาสัจจะที่เป็นช้ันสามัญ

และช้ันกลาง เป็นผูรู้แ้ละแสวงหาสจัจะ

ทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นธรรมย่ิง ๆ ขึน้

สัจจบารมี
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 อนึง่ ท่านอปุมาสจัจะว่าเหมอืนอย่าง 

ดาวประจ�ารุง่ไม่คลาดวถิ ีเทีย่งตรงอยู่

ทุกฤดูกาล และแบ่งออกเป็น ๓ ชั้น

ดังที่แสดงมา แต่อธิบายว่า

 ๑. สัจจบารมี ผู ้บ�าเพ็ญมีนิสัย 

หนักแน่นแน่นอน รักพระโพธิญาณ 

ยิ่งกว่าคนที่รักและทรัพย์สิน แม้จะมี 

อนัตรายเกิดขึน้แก่คนท่ีรกัหรอืทรัพย์สนิ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจพาให้ใช้ 

กโลบายเล่ห์กระเท่ห์ และเงื่อนง�า 

อ�าพรางถงึกบัเสยีสตัย์ได้ กไ็ม่ยอมเสยี

สตัย์เพราะเหน็แก่คนท่ีรกัและทรพัย์สนิ 

มีพระพุทธด�ารัสท่ีตรัสเล่าเรื่องอดีต

จรยิาครัง้เป็นพญาปลาว่า เราพญาปลา

อยู ่ในสระใหญ่ น�้าแห้งขอดเพราะ

แสงแดดเผาในฤดูร้อน กา แร้ง นก

กระสา นกตะกรมุ และเหย่ียวมาคอย

จับกินปลา เราพญาปลากับหมู่ญาติ 

ถูกบีบค้ัน จึงนึกถึงธรรมของสัตบุรุษ 

คดิถงึการไม่เคยเบียดเบยีนสตัว์ ได้ท�า

สจัจกริยิาว่า ตัง้แต่เราพญาปลารูค้วาม

มาจนบดันี ้ไม่รูส้กึว่าแกล้งเบียดเบียน

สตัว์แม้ตวัหนึง่ ด้วยสจัจวาจาน้ีขอเมฆ

คือฝนห่าใหญ่จงตก จงเปล่งสายฟ้า

ค�ารามให้ฝนตก ท�าขุมทรัพย์ของกา 

ให้พินาศ ให้กาต้องเดือดร้อนด้วย 

ความโศก ปลดเปลื้องฝูงปลาจาก 

ความโศก พร้อมกับเราพญาปลาท�า 

สัจจกิริยานี่เอง เมฆส่งเสียงสนั่น 

คร่ันคร้ืนยังฝนให้ตกลง ครู่เดียวเต็ม

เปี่ยมทั้งที่ลุ่มและที่ดอน เมื่อเราพญา

ปลาท�าความสัตย์ อาศยัก�าลงัอานภุาพ

ของความสตัย์เห็นปานนัน้ จงึยงัฝนให้

ตกห่าใหญ่ ผู้เสมอเราพญาปลาด้วย

ความสตัย์เป็นไม่ม ีนีค้อืสจัจบารมขีอง

เราพญาปลา

 ๒. สัจจอุปบารมี ผู้บ�าเพ็ญมีนิสัย

หนักแน่นแน่นอน รักพระโพธิญาณ 

ยิ่งกว่าอวัยวะร่างกายของตน แม้จะมี

อนัตรายเกดิขึน้แก่อวยัวะร่างกายส่วน

ใดส่วนหนึง่ซึง่อาจชกัให้ใช้กโลบายเล่ห์

กระเท่ห์ และเงือ่นง�าอ�าพรางถึงกับเสีย

สัตย์ ก็ไม่ยอมเสียสัตย์เพราะเห็นแก่

อวยัวะร่างกายของตน ได้มพีระพทุธด�ารสั

ที่ตรัสเล่าถึงอดีตจริยาว่า ครั้งเราเป็น

พญาวานรที่อยู่ซอกเขาใกล้ฝั่งแม่น�้า  

ถูกจระเข้เบยีดเบยีนไปไม่ได้ จระเข้มัน

อยู่ท่ีซึ่งเราพญาวานรเคยยืนอยู่ โดด

จากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้น มันกล่าวกับเรา 

พญาวานรว่ามาซิ แม้เราพญาวานร 

ก็บอกมันว่าจะมา และโดดลงเหยียบ

ศีรษะของมันแล้วโดดไปยืนอยู่ท่ีฝ่ังโน้น 

เราพญาวานรไม่ท�าตามค�าหลอกลวง

ของจระเข้นั้นหามิได้ ผู้เสมอเราพญา

วานรด้วยความสัตย์เป็นไม่มี นี่คือ 

สัจจบารมีของเราพญาวานร

 ๓. สัจจปรมัตถบารมี ผู้บ�าเพ็ญ 

มนีสิยัหนกัแน่นแน่นอน รกัพระโพธญิาณ

ยิ่งกว่าชีวิตของตน แม้จะมีอันตราย

สัจจบารมี
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เกิดข้ึนแก่ชีวิต ซึ่งอาจน�าให้คิดใช้ 

กโลบายเล่ห์กระเท่ห์และเงือ่นง�าอ�าพราง

ถงึกบัท�าลายสตัย์ได้ ก็ไม่ยอมเสยีสตัย์

เพราะเห็นแก่ชีวิต ถือเสียว่าเสียชีพ 

ดีกว ่าเสียสัตย์ ยอมเอาชีวิตแบก 

ความสตัย์เข้าเผชญิกบัมรณภยัพงึเหน็

ในพุทธด�ารัสท่ีตรัสเล่าเรื่องอดีตจริยา

ครั้งเป็น พระเจ้าสุตโสม ถูกจับว่า  

เราพระเจ้าสุตโสมยอมรักษาสัจจวาจา 

ยอมสละชีวิตเข้าไปหาพญาโปริสาท 

ซึ่งเป็นมนุษย์กินคน ผู้เสมอเราด้วย

ความสตัย์เป็นไม่ม ีนีค้อืสจัจบารมขีอง 

เราพระเจ้าสตุโสม ดัง่น้ี (ท.ท. ๑๘๑-๑๘๗)

สัญญา ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ, จิต

สัญญาขันธ์ ดู ปัญจวัคคีย์

สตัตบรภิณัฑ์ ด ูจาตมุมหาราชกิ, มนษุยโลก

สัตตปริภัณฑ์บรรพต ดู มนุษยโลก

สัตตปริตร ดู เจ็ดต�านาน

สัตตภาวะ ดู จิตศึกษา

สัตตสัญญา ดู วิสุทธิ ๗

สัตตะ ดู รุกขเทวดา

สัตตัปปกรณ์ ดู อภิธรรมปิฎก

สัตติหตสยนรก ดู นรก

สัตถุศาสน์ ดู ชาดก, วัชชี

สัตยาธิษฐาน ดู อธิษฐานบารมี

สตัว์ ด ูคัมภีร์อภิธมัมตัถสงัคหะ, รกุขเทวดา

สัตว์ ๒ จ�าพวก คือสัตว์ที่เรียกว่า ตสา 

สัตว์ ๒ จ�าพวก

เคลื่อนที่ได้จ�าพวกหนึ่ง สัตว์ที่เรียกว่า 

ถาวรา อยู่กับที่ คือถาวรเคลื่อนที่ไม่

ได้อีกจ�าพวกหนึ่ง

 สตัว์ทีเ่รยีกว่า ตสา จ�าพวกทีเ่คลือ่น 

ที่ได้นั้นก็เช่น มนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน 

ท้ังหลายท้ังทางบกและในน�้าท่ีเคล่ือน 

ที่ได้ เช่นมนุษย์และสัตว์บกทั้งหลาย 

กเ็คลือ่นทีไ่ด้ เดนิวิง่ไปโน่นไปนีไ่ด้ ส่วน

สตัว์จ�าพวกทีเ่คลือ่นทีไ่ม่ได้อนัเรยีกว่า  

ถาวรา หรอืถาวรอยู่กับทีน่ัน้ กเ็ช่นสตัว์

น�า้บางชนดิทีเ่กดิตดิอยูก่บัที ่เช่นหอย

บางชนิด เช่น หอยนางรมเกิดติดอยู่

กบัที ่เช่นตดิอยู่กับก้อนหนิในทะเล ใน

น�า้ เคลือ่นทีไ่ปไหนไม่ได้ เรยีกว่า ถาวระ

หรือถาวรา ได้มีแสดงไว้ในเมตตสูตร

สัจจวาจา ดู เบญจศีล

สจัจะ ด ูจติประภสัสร, ธรรม, พระพุทธเจ้า 

  ตรัสรู้, สัจจบารมี, อริยสัจจ์ ๔

สัจจะ ๒ ดู สมมติบัญญัติ

สัจจะชั้นกลาง ดู สัจจบารมี

สัจจะชั้นสามัญ ดู สัจจบารมี

สัจจะชั้นสูง ดู สัจจบารมี

สัจจาธิษฐาน ดู อธิษฐานบารมี

สัจจานุโลมิกญาณ ดู วิสุทธิ ๗

สัจฉิกาตัพพธรรม ดู อริยสัจจ์ ๔

สัจฉิกิริยา ดู ธรรมหมวดใหญ่

สัญชัย, พระเจ้า ดู กบิลพัสดุ์ 

สัญชัย, อาจารย์ ดู สารีบุตร

สัญชีวะ ดู นรก

สัญโชตินรก ดู นรก

สัญญมวิธี ดู จิตตภาวนา
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 ตสา วา ถาวรา วา สตัว์ท่ีเคล่ือนท่ี

ได้และสัตว์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้

 ที่ให้แผ่เมตตาจิตออกไปในสัตว์ทั้ง 

หมดเหล่านี ้สตัว์จ�าพวกทีเ่รยีกว่า ตสา 

เคลื่อนที่ได้นั้นก็เป็นค�าเดียวกับค�าว่า

ตัณหา แต่น่ันหมายถึงทางร่างกาย 

ส่วนทางจิตใจนั้น จิตใจของปุถุชน 

สามญัชนกเ็ป็นจติใจทีเ่รยีกว่า ตสา คอื

เคลื่อนที่เพราะมีตัณหาที่ท�าให้เคลื่อน 

ที ่ทีม่อีาการอนัเรียกกนัว่าดิน้รน กวดั

แกว่ง กระสบักระส่าย แต่ว่าค�าเหล่านี้

แสดงอาการท่ีเคล่ือนท่ีอย่างรนุแรง แม้ 

ว่าเคลือ่นท่ีอย่างไม่รนุแรงกเ็ป็นตณัหา

เหมือนกัน คือมีอาการที่เคลื่อนออก

ไปรับอารมณ์จับอารมณ์นั้น ๆ โดย

เฉพาะกค็อืออกไปรบัอารมณ์จบัอารมณ์ 

๖ มีรูปารมณ์ อารมณ์คือรูปเป็นต้น

ที่มาประสบทางตาเป็นต้น แต่ว่าก็

จ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้ศัพท์ใดศัพท์หนึง่เพือ่

ให้เป็นที่เข้าใจในลักษณะของ ตัณหา 

ดังที่กล่าวมานี้จึงแปลว่า ความอยาก 

และเมื่อมุ ่งถึงลักษณะท่ีแรงก็เรียก 

ว่าทะยานอยาก หรือแปลว่าดิ้นรน  

กวัดแกว่ง กระสับกระส่าย แต่อัน 

ที่จริงนั้นแปลว่าความอยากเท่านั้นก็

เพียงพอ คือเป็นความประสงค์ความ

ต้องการย่ืนออกไปจับหรือรับอารมณ์

ดังกล่าว (ส.ท. ๑๑๒-๑๑๓)

สัตว์ ๖ จ�าพวก ดู อายตนะ

สัตวโลก ดู โลก, สังขตธรรม, สังขาร

สัททนวกะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

สัททารมณ์ ดู อายตนะ

สัทธรรมปฏิรูป ดู พุทธศาสนา

สัทธาจริต ดู วิสุทธิ ๗

สัทธานุสารี พุทธศาสนิกชนทุกคนเม่ือเข้า

มาสู่พุทธศาสนาตั้งแต่เบื้องแรกก็ต้อง

อาศัยศรัทธาและอาศัยปัญญาน�ามา

ปฏิบัติให้เป็นไป

 บางคนก็หนักทางศรัทธา เรียกว่า 

สัทธานุสารี แล่นไปตามศรัทธา

 บางคนก็หนักทางปัญญา ชอบ 

ใคร่ครวญพิจารณา เรียกว่า ปัญญานุสาร ี

แล่นไปตามปัญญา

 ศรทัธาและปัญญาท้ัง ๒ นีเ้ป็นหลกั 

ซึ่งทุก ๆ คนอันที่จริงก็ต้องมีอยู่ด้วย

กนัทัง้ศรทัธาและทัง้ปัญญา กเ็พราะว่า

ส่ิงใดที่รู้เห็นได้ด้วยปัญญาของตัวเอง 

เช่น ธรรมะที่ทรงสั่งสอนเป็นเหตุผล

ขัน้ต้นขัน้ต�า่อนัเป็นธรรมดาสามัญท่ีจะ

พงึบงัเกดิข้ึนในปัจจบุนั ตามองเห็นได้

ในบดันี ้กไ็ม่จ�าต้องอาศัยศรทัธา เพราะ

ได้ปัญญารู้เห็นได้ด้วยตัวเองแล้ว แต่

ว่าข้ออันใดที่ตนยังไม่อาจจะรู้เห็นได้ 

ก็ต้องอาศัยศรัทธาคือความเชื่อในค�า 

ส่ังสอนของพระพทุธเจ้า แต่กไ็ม่ใช่เชือ่

เพยีงอย่างเดยีว กต้็องใช้ปัญญาพจิารณา

จบัเหตจุบัผลอนัเรยีกว่าโยนโิสมนสิการ

สัตว์ ๖ จ�าพวก
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ท�าไว้ในใจ คือรับเอาค�าสั่งสอนมาไว ้

ในใจ ตั้งต้นแต่ใส่ใจที่จะฟังที่จะอ่าน 

ก�าหนดจดจ�า น�ามาขบเจาะคอืพนิจิให้

มีความรู้ความเข้าใจ ลงความเห็น ก็

คือท�าความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องว่า

เป็นอย่างน้ันเป็นอย่างนี ้ดงันีก้เ็รยีกว่า

อาศัยศรัทธาน�าเพื่อจะได้ปัญญายิ่ง ๆ 

ขึน้ต่อไป และแม้ว่าจะชอบทางปัญญา

พินิจพิจารณาให้มีความรู้ความเข้าใจ

ด้วยตนเอง แต่แม้เช่นนั้นสิ่งที่ยังไม่รู้

ไม่เห็นด้วยตนเองได้ ท่ีพระพทุธเจ้าได้

ทรงสัง่สอนเอาไว้กร็บัฟัง คอืใช้ศรทัธา

เชือ่ไว้ก่อน ยงัไม่ปฏเิสธ และกป็ฏบิตัิ

เพื่อให้ได้ปัญญายิ่ง ๆ ขึ้นสืบต่อไป  

ดงันีต้้องอาศัยศรทัธาต้องอาศัยปัญญา 

ดังกล่าว

 แม้ในอรยิสจัจ์ท้ัง ๔ น้ีกเ็ช่นเดยีวกนั 

หน้าที่ของผู้ฟังอริยสัจจ์ก็คือ อาศัย

ศรัทธาและอาศัยป ัญญาในการท่ี 

จะท�าความก�าหนดรู ้ จักทุกข์ตามที่ 

พระพุทธเจ้าทรง สัง่สอน อะไรทีต่รสัว่า

เป็นทกุข์กใ็ช้ศรทัธาใช้ปัญญาประกอบ

กัน เพื่อก�าหนดรู้ เพื่อท�าความรู้รอบ- 

คอบว่าข้อนีเ้ป็นทกุข์จรงิ ข้อนีเ้ป็นทกุข์

จรงิ และเป็นทกุข์จรงิอย่างนี ้เป็นทกุข์

จริงอย่างน้ี ข้ออ่ืนกเ็ช่นเดยีวกนั อาศัย

ศรัทธาอาศัยปัญญาเพื่อละสมุทัย คือ

ละตัณหา อาศัยศรัทธาอาศัยปัญญา

เพือ่ท�าให้แจ้งนิโรธ คือความดบัตณัหา 

ซึ่งตรัสว่าเป็นความดับทุกข์ อาศัย

ศรัทธาและปัญญาปฏิบัติท�าภาวนา  

คืออบรมมรรคมีองค์ ๘ ให้บังเกิดขึ้น  

ก็อาศัยศรัทธาและปัญญาดังนี้ ปฏิบัติ

ในกจิของอรยิสัจจ์ทัง้ ๔ นีใ้ห้ก้าวหน้า

ไปโดยล�าดับ (ส.ท. ๒๒-๒๓)

สัทธาสัมปทา ดู ประโยชน์ภายหน้า

สันดาน แปลว่า สืบต่อ สืบต่อวงศ์สกุลมา

และต่อไป เป็น สนัดานทางกาย กาย

ในบัดนี ้กสื็บต่อมาจากมารดาบดิา และ

ต่อ ๆ ขึ้นไป อนุชนรุ่นต่อไปก็สืบต่อ

สายโลหติกนัสบืไป ตลอดเวลาท่ีสนัดาน

ไม่ขาด ส่วนสันดานทางจิต นั้นคือ 

อธัยาศัย นสิสัย อปุนสิสัยสืบต่อกนัไป 

ได้แก่ผูใ้ดมอีธัยาศยั นสิสยั อปุนสิสยั

อย่างใด ผูน้ัน้กค็งเป็นอย่างนัน้เรือ่ย ๆ 

ไปจนกว่าสันดานนั้นจะขาด เช่น คน

มีอัธยาศัยเป็นโจรผู้ร้ายก็เป็นดังนั้น 

เรื่อย ๆ ไป ดังเรียกว่ามีสันดานเป็น

ผูร้้ายจนกว่าจะเปลีย่นอธัยาศยั นสิสัย 

อปุนสิสยัใหม่ สนัดานเก่าก็ขาดเปลีย่น

สันดานใหม่ คือ มีอัธยาศัย นิสสัย  

อปุนสิสัยใหม่สบืต่อไป สนัดานจงึเนือ่ง

อยู ่กับอัธยาศัย นิสสัย อุปนิสสัย  

เป ็นของท่ีอบรมให้เพิ่มเติมหรือให้ 

เปลี่ยนแปลงได้

 การอบรมจนเป็นนิสสัย อุปนิสสัย 

จ�าต้องอบรมบ่อย ๆ จนอยูต่วั เหมอืน

อย่างกระดาษที่ม้วนจนอยู่ตัว จับคลี่

สันดาน
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ออก ปล่อยมือก็ม้วนกลับเข้าไปเอง 

ความอยู่ตัวดังนี้เรียกว่าวาสนา มีทั้ง

ทางชั่วและทางดีเช่นเดียวกัน 

 การอบรมจนเป็นวาสนา เป็นนิสสยั  

อปุนิสสยั แสดงออกเป็นอธัยาศยั แล้ว

แสดงออกเป็น เจตนา กรรม ดงักล่าว

มานี้ อาศัยเสวนาการซ่องเสพบ่อย ๆ 

เป็นส�าคัญ ฉะนั้น พระบรมศาสดา 

จึงตรัสไว้ในมงคลสูตรเป็นข้อต้นว่า  

อเสวนา จ พาลาน� การไม่ซ่องเสพ

คบหาคนพาล ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา 

การซ่องเสพคบหาบัณฑิต ดังนี้ ทั้งนี้ 

เพราะเม่ือมีเสวนาเช่นใดก็ย่อมเป็น 

เช่นนั้น ดังพระพุทธภาษิตว่า ย� เว 

เสวติ ตาทิโส คบคนใดย่อมเป็นเช่น 

คนนั้น

 การทีจ่ะเป็นเช่นคนท่ีตนคบ หมาย

ถงึการคบหากนัจนเกดิความคุน้เคยอยู่

ตวั เกดิมนีสิสยั อุปนิสสยั และอัธยาศัย

คล้ายคลึงเป็นอย่างเดียวกัน เม่ือเป็น

เช่นน้ี คนที่มีอัธยาศัยเช่นใดก็ย่อม

เสวนาคบหากนักบัคนทีมี่อัธยาศัยเช่น

นั้น คนที่มีอัธยาศัยเลวก็เข้าพวกคน

เลว คนท่ีมีอัธยาศัยดี กเ็ข้ากบัพวกคน

ดี เช่น คนที่มีอัธยาศัยเป็นโจร เป็น

ขโมย เป็นนักเลง ย่อมเข้าพวกโจร 

ขโมย นักเลงด้วยกัน คนที่มีอัธยาศัย

ท�ากุศลสาธารณสงเคราะห์ ย่อมเข้า

พวกคนท�ากศุลเช่นนัน้ด้วยกนั ดงัทีต่ัง้

เป็นสมาคมเป็นองค์การต่าง ๆ คนทีม่ี

อธัยาศยัรักษาศลีฟังธรรม ย่อมเข้าพวก

คนรกัศลีฟังธรรมด้วยกนั ตลอดถึงคน

ทีม่อีธัยาศยัในการบวชเรยีน ก็เข้าพวก

บวชเรยีนด้วยกัน (ท.ธ. ๓๓-๓๔) ด ูบารมี 

ด้วย

สันดานทางกาย ดู สันดาน

สันดานทางจิต ดู สันดาน

สนัโดษ เป็นธรรมข้อหนึง่ทีไ่ด้มีผูป้รารภกล่าว

กันมากทั้งในทางสนับสนุนทั้งในทาง

ค้าน สนับสนุนคือส่งเสริมให้มีการ

ปฏิบัติกัน ค้านคือแสดงว่าไม่ควรส่ง

เสริมให้มกีารปฏบิตั ิเพราะเหน็ว่าเป็น

เครือ่งขดัขวางความเจรญิก้าวหน้า ผูท้ี่

ต้องการจะทราบอธิบายเรื่องสันโดษก็

มีมาก มีหลายคน ได้แสดงค�าแนะน�า

ว่าควรแสดงเรือ่งสันโดษให้ทราบท่ัวกนั 

อนัทีจ่รงิเร่ืองสนัโดษได้มสีอนกันตัง้แต่

นักธรรม และธรรมศึกษาชั้นตรีในวัด

ทัง้หลายทัว่ราชอาณาจักร ในโรงเรียน

เด็กก็มีสอนกันทั่วไป นอกจากนี้ ก็มี

การแสดงเป็นเทศน์ เป็นปาฐกถา เป็น

บทความในบางครั้งบางคราว แต่ที่จะ

ให้แสดงเรือ่งเดยีวกนันีทุ้กวันทกุครัง้ไป

คงไม่ได้ เพราะธรรมที่จะแสดงมีมาก 

ฉะนั้น ถ้าต้องการที่จะทราบ ก็คงจะ

หาค�าอธิบายได้ไม่ยากนัก 

 ค�าแปลศัพท์สนัโดษ ค�าว่า สันโดษ 

จากภาษาบาลีว่า สนฺโตส สนฺตุฏฺฐ ิ 

สันดานทางกาย
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แปลว่า ความยินดี (หรือพอใจ) ด้วย

ของของตน ความยินดีด้วยของที่มีอยู่ 

ความยินดีโดยสม�่าเสมอ 

 ค�าอธิบายสันโดษ ธรรมข้อนี้ตาม 

ที่พบในท่ีมาคือพระสูตรท้ังหลาย  

พระพทุธเจ้าทรงแสดงแก่ภกิษเุป็นพืน้ 

ค�าอธบิายจงึเป็นค�าอธบิายส�าหรับภกิษุ 

ซึง่เป็นผูส้ละสิง่ทัง้ปวงออกบวชแล้วว่า 

ยนิดด้ีวยปัจจยั (เครือ่งอาศยั) ๔ อย่าง 

ตามมตีามได้ และในบางพระสตูร เช่น 

อริยวังสิกสูตร อธิบายกว้างขวางออก

ไปอีก รวมความว่า ยินดีด้วยปัจจัย

ตามมีตามได้ กล่าวสรรเสริญความ

ยินดีดังนั้น ไม่แสวงหาในทางที่ไม ่

สมควร เพราะเหตุปัจจัยทั้งหลาย  

ไม่ได้ปัจจัยก็ไม่สะดุ้ง ได้ปัจจัยมาก็ไม่

สยบติดเห็นโทษ มีปัญญา สลัดใจ 

ออกได้ บริโภคใช้สอย ทั้งไม่ยกตน  

ข่มผู้อื่น เพราะสันโดษนั้น ขยัน ไม่

เกียจคร้าน มีสัมปชัญญะ มีสติพินิจ 

 ถ้าจะมีปัญหาว่า ถ้าเช่นนั้นสันโดษ

ก็เป็นธรรมส�าหรับภิกษุหรือส�าหรับ

บรรพชิตคือผู้บวชเท่านั้น มิใช่ส�าหรับ

คฤหัสถ์ กต็อบได้ว่า ได้มทีีม่าบางแห่ง

และความหมายที่แสดงไว้บางอย่าง

แสดงว่าใช้ได้ทั่วไป เช่น หลักธรรม

ส�าหรับตัดสินพระธรรมวินัย ๘ ข้อ  

ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระนาง 

มหาปชาบดโีคตม ีว่าธรรมทีเ่ป็นไปเพ่ือ 

๑. ก�าหนดัย้อมใจ ๒. ประกอบอยูก่บั

ทกุข์ ๓. สัง่สม ๔. อยากใหญ่ ๕. ไม่

สันโดษ ๖. คลุกคลีด ้วยหมู ่คณะ  

๗. เกียจคร้าน ๘. เลี้ยงยาก เหล่านี ้

มิใช่ธรรม มิใช่วินัย มิใช่ค�าสอนของ

พระศาสดา ส่วนธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ ๑. 

ปราศจากก�าหนดัย้อมใจ ๒. ไม่ประกอบ

กับทุกข์ ๓. ไม่สั่งสม ๔. อยากน้อย 

หรือ มักน้อย ๕. สันโดษ ๖. สงัด  

๗. ปรารภความเพียร ๘. เล้ียงง่าย 

เหล่านี้เป็นธรรมวินัย เป็นค�าสอนของ

พระศาสดา เมื่อสันโดษเป็นข้อหนึ่ง

ส�าหรับตัดสินพระธรรมวินัย จึงกล่าว

ได้ว่า เป็นธรรมท่ัวไปแก่ท้ังบรรพชิต

และคฤหัสถ์ 

 ในมงคลสูตรที่ตรัสส�าหรับเทพและ

มนษุย์ทัว่ไป กม็สีนัโดษรวมอยูด้่วยข้อ

หนึ่ง และอธิบายบางอย่าง เช่น ใน 

อรยิวงัสกิสตูรนัน้ตามทีก่ล่าวมาข้างต้น 

เช่น ไม่แสวงหาในทางทีไ่ม่สมควร ไม่

ได้ก็ไม่สะดุ้ง ได้ก็ไม่สยบติด เป็นต้น 

ก็พึงใช้ได้ส�าหรับคฤหัสถ์ตามสมควร 

และในข้อท้ายแห่งอริยวงศ์ว่า ยินดีใน

การภาวนา คอื ความอบรมกศุลธรรม

ให้เกิดขึ้น ยินดีในปหานะ คือ การ 

ละอกุศลธรรม กับที่สอนให ้ขยัน  

ไม่เกียจคร้าน ประจ�าอยู่ในอริยวงศ ์

ทุกข้อ แสดงว่าเหมาะแก่ทุกฝ่ายและ
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เป็นข้อยนืยนัว่า สนัโดษมิใช่เป็นความ 

เกียจคร้านเลย 

 ในที่มาคือพระสูตรบางแห่ง สอน

ตรง ๆ ว่าให้มีอสันตุฏฐิ คือ ความไม่

สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย หมาย 

ความว่าให้สนัโดษแต่ในปัจจยั ส่วนใน

กุศลธรรมอย่าสันโดษ เพราะจะต้อง

ท�ากุศลให้ยิ่งขึ้นไป เป็นอันสอนให้มี

ความเพยีรละความชัว่ท�าความดีนัน่เอง 

 ทางทีค่วรท�าความเข้าใจในค�าอธบิาย 

เป็นธรรมดาท่ีการอธิบายอะไรเม่ือ

อธบิายแก่ใคร กพึ็งให้เหมาะแก่บุคคล

หรือหมู่บุคคล เช่นเมื่อพระพุทธเจ้า

ทรงแสดงแก่ภิกษุบรษัิท ก็ตรสัอธิบาย

ให้เหมาะแก่บริษัทนั้น ฉะน้ัน จะใช้

อธิบายนั้นตรงตัวอักษรแก่บริษัทอื่น 

หาได้ไม่ จะใช้ได้ก็แต่หลักธรรมซ่ึง 

ต้องน�ามาใช้ให้เหมาะแก่ภาวะของ 

บุคคลแต่ละคนหรือบริษัท ธรรมข้อ

เดียวกันจึงอาจอธิบายได้ต่างกัน เช่น 

สัมมาอาชีวะ ความเล้ียงชีวิตชอบ 

ส�าหรับบรรพชิต การเที่ยวบิณฑบาต

เป็นสมัมาอาชวีะ แต่การท�านา ท�าสวน 

ค้าขาย เป็นต้น เป็นมิจฉาอาชีวะ  

ส่วนส�าหรบัคฤหสัถ์ การท�านา ท�าสวน 

การค้าขาย เป็นต้น ท่ีท�าโดยชอบเป็น

สมัมาอาชวีะ ส่วนการเท่ียวบิณฑบาต

เป็นการขอเขา มิใช่สัมมาอาชีวะของ

คฤหสัถ์ สนัโดษกเ็ช่นเดยีวกนั เม่ือใช้

ส�าหรับคฤหัสถ์ก็อธิบายให้เหมาะแก่

ภาวะคฤหัสถ์ เช่นที่อธิบายไว้ในชั้น

อรรถกถาในต่อมา 

 ความมุ่งหมายของสันโดษ แต่ใน

การที่จะอธิบายนั้นจะต้องทราบความ

มุ่งหมายจึงจะอธิบายได้ถูกต้อง ไม่

เป็นการที่เรียกว่า กล่าวตู่พระธรรม 

หรือ กล่าวตู่พระพุทธเจ้า ดังเช่นอ้าง

ว่าพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนา

กล่าวว่าอย่างนั้น ๆ โดยที่ไม่มีปรากฏ

ว่ามีกล่าวไว้อย่างนั้นในที่ไหนเลย ทั้ง

เป็นการกล่าวผดิทางผดิความมุง่หมาย 

ดงัเช่นผดิต่อหลกัตดัสินพระธรรมวินัย

ดังกล่าวมาข้างต้น 

 พระอาจารย์ได้แสดงความมุง่หมาย

ของสันโดษไว้ว่า สันโดษก็คือความไม่

โลภ มุง่หมายเพือ่ละบาปธรรมเป็นต้น

ว่าความปรารถนาเกนิไป ความปรารถนา

มากไป ความปรารถนาเป็นบาป คอืผิด 

 ความปรารถนาเกนิไปนัน้ เช่น ความ

ไม่อ่ิมในลาภของตน ปรารถนาลาภ 

ของคนอื่น 

 ความปรารถนามากไปน้ัน เช่น  

บรรพชิตใคร่จะได้ปัจจัย ๔ ยิ่ง ๆ ขึ้น

ไปมาก หรือคฤหสัถ์ใคร่จะได้รปู เสยีง 

เป็นต้น ท่ีน่าใคร่น่าปรารถนาพอใจ 

ยิ่ง ๆ ขึ้นไปมากมาย อีกอย่างหนึ่ง 

ความประกาศตัวอวดอ้างคุณท่ีมีอยู่ 

และความไม่รูป้ระมาณในการรบั เรยีก

ว่าความมักมากก็ได้ 
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 ความปรารถนาเป็นบาปน้ัน เช่น

ความประกาศตวัอวดอ้างคุณท่ีไม่มีอยู่ 

และความไม่รู้ประมาณดังกล่าวในข้อ

มักมาก 

 ความปรารถนาท่ีมีลักษณะดงักล่าว

มาทัง้หมดเป็นอาการของความโลภ ที่

เป็นมลูแห่งอกศุลหรอืแห่งทจุรติทัง้ปวง 

 สันโดษเป็นธรรมที่ก�าจัดความโลภ

หรือความปรารถนาดังกล่าว บุคคล 

ทุกคนไม่ว ่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิต  

ถ้าขาดสันโดษก็เต็มไปด้วยความโลภ

หรือความปรารถนาดังนั้น เม่ือเป็น 

เช่นน้ีลองคิดดูว่าผลจะเป็นอย่างไร  

กจ็ะพากันประพฤตอิกศุลทจุรติต่าง ๆ 

อย่างไม่หยุดยัง้ เพราะความโลภความ

ปรารถนาเกนิไปมากไป หรอืท่ีเป็นบาป

ลามกเหล่านัน้ชกัน�าจติใจ ชกัน�าความ

ประพฤติให้เป็นไป ความทุกข์เดอืดร้อน

ต่าง ๆ ก็เกิดตามมา จะไม่เป็นเช่นน้ัน

ก็เพราะอานภุาพแห่งสนัโดษท่ียังคุม้ครอง

จิตใจของคนดีอยู่ 

 เมือ่เข้าใจความมุง่หมายของสันโดษ

ดังน้ี ก็จะอธบิายสนัโดษได้ถูกต้องและ

จะปฏิบัติไปด้วยกันได้กับความเพียร 

สร้างความเจริญก้าวหน้าต่าง ๆ เป็น

อย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นอุปการะใน

ทางอื่น เช่นในทางประหยัด เป็นต้น 

 การอธบิายสนัโดษในต่อมา คอื ใน

ขั้นอรรถกถาพระอาจารย์ได้อธิบาย

ขยายความกว้างขวางออกไป ท้ังส�าหรบั

บรรพชติและคฤหสัถ์ โดยยกเป็นหวัข้อ

คือ ยถาลาภสันโดษ ยถาพลสันโดษ 

ยถาสารปุปสนัโดษ และอธบิายล�าดบั

การปฏบิตัสินัโดษ ตัง้ต้นแต่สนัโดษใน

ความคดิและในการแสวงหา ในการรับ 

ในการบริโภค เป็นต้น 

 ยถาลาภสนัโดษ คอื ยนิดตีามทีไ่ด้ 

เมือ่ได้สิง่ใดกย็นิดสีิง่นัน้และใช้สอย ไม่

ปรารถนาสิ่งอื่นที่เกินไป มากไป หรือ

ในทางทีผ่ดิท่ีเรยีกว่าปรารถนาเป็นบาป 

 ยถาพลสนัโดษ คอื ยินดตีามก�าลงั 

ถ้าสิ่งที่ได้มาไม่เหมาะแก่ก�าลังของตน 

เช่น ไม่เหมาะแก่ก�าลังกายเพราะป่วย

เป็นไข้จะบริโภคใช้สอยไม่สะดวก ก็

แลกเปล่ียนกบัส่ิงท่ีตนจะบรโิภคใช้สอย

ได้ หรือไม่เหมาะแก่ก�าลังประการอื่น 

กแ็ลกเปลีย่นให้เหมาะแก่ก�าลังของตน 

มอีธบิายไว้ดงันี ้และอาจอธบิายว่ายนิดี

ตามก�าลังของตน ในเรื่องต่าง ๆ ก็ได้ 

 ยถาสารปุปสนัโดษ ยนิดตีามสมควร 

ถ้าได้มาแล้วเหน็ว่าไม่เหมาะไม่ควรแก่

ตน เพราะเป็นของดีเกินไป ก็สละให้

แก่ผู้ที่สมควร แสวงหามาใช้แต่ที่พอ

เหมาะพอควร หรอืเพราะเป็นส่ิงของท่ี

ตนไม่ควรจะใช้สอยด้วยเหตวุ่าผดิวินยั 

(ส�าหรับบรรพชิต) หรือเกินฐานะ 

(ส�าหรับทั่วไป) ก็ไม่รับมาหรือสละไป

เสีย แสวงหาใช้สอยแต่ที่เหมาะที่ควร
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แก่ภาวะและฐานะ เป็นต้น และข้อนี้

ย่อมหมายถึงแสวงหาแต่ที่พอเหมาะ

พอควรด้วย 

 สนัโดษในความคิด คอื ระงบัความ

คดิทีฟุ่ง้ซ่าน อยากได้โน่นได้ท่ีน่ีเกินไป 

มากไป หรือทีอ่ยากได้ในทางผิดดังกล่าว 

พอใจในการใช้ความคดิในทางทีถ่กูทีค่วร 

 สันโดษในการแสวงหา คือ ยินดี

แสวงหาแต่สิง่ทีค่วรจะได้ ทีจ่ะพงึบรโิภค

ใช้สอยได้ตามก�าลังของตนและท่ีสมควร

แก่ภาวะฐานะ เป็นต้น และในทางทีถู่ก

ที่ควร 

 สันโดษในการรับ คือ รับแต่ที่ควร

รับและรับพอประมาณ มิใช่ว่าเม่ือจะ

ได้หรอืเมือ่มผีูจ้ะให้ กร็บัทุกอย่าง เพราะ

สิ่งที่จะได้เป็นสิ่งท่ีมีโทษก็มี เป็นสิ่ง 

ที่อาจเป็นโทษเพราะรับเกินประมาณ

ไปก็มี ท้ังบุคคลที่จะให้อาจมีความ

ปรารถนาในทางไม่ชอบกม็ ีเช่นให้เพือ่

หวังผลตอบแทนที่ยิ่งกว่า เมื่อรับแล้ว

ก็ต้องท�าธุรกิจให้เขาในทางที่ผิด ผู้ที่

รักษาตนให้บริสุทธิ์จึงไม่ยอมรับอะไร

ของใครง่าย ๆ จะต้องพิจารณาว่าเขา

ให้ท�าไมเพือ่อะไร ถ้ารู้สึกว่าเป็นการให้

ด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ยอมรับ 

ความยนิดรีบัแต่ทีค่วรรบัและแม้ทีค่วร

รับก็รับแต่พอประมาณ ย่อมเป็นเหตุ

ให้พ้นมลทินโทษเพราะการรับ 

 สันโดษในการบริโภค คือ ยินดี

บรโิภคใช้สอยส่ิงท่ีได้มาด้วยการพิจารณา

ให้รู้ถึงประโยชน์ที่ต้องการ อันสิ่งที่ได้

มานัน้จะต้องเป็นสิง่ท่ีดบ้ีางไม่ดบ้ีางและ

เมื่อเทียบกับคนอื่น ๆ แล้ว ก็จะต้อง

มีย่ิงหย่อนกว่ากันตามฐานะต่าง ๆ  

เช่น ฐานะแห่งทรัพย์ทีจ่ะซือ้หา ถ้าขาด 

สันโดษ ในข้อนีก้จ็ะเกดิความปรารถนา

อยากที่จะบริโภคใช้สอยแต่ส่ิงที่ดี ๆ 

เช่น อาหารท่ีด ีเครือ่งนุง่ห่มทีส่วยงาม 

ทีอ่ยู่อาศยัทีผ่าสกุและงดงาม นอกจาก

น้ี ยังต้องการเคร่ืองบ�ารุงความสุข สะดวก 

เครื่องประดับตกแต่งต่าง ๆ อีกไม่มี 

ที่สิ้นสุด กล่าวได้ว่าความขาดสันโดษ

ข้อนี ้เป็นเหตุส�าคัญประการหนึง่ท่ีต้อง

เป็นผู้ซื้อมากกว่า 

 จรงิอยู่ทุก ๆ คนย่อมต้องการบรโิภค

ใช้สอยส่ิงท่ีด ีๆ และสวยงาม แต่กต้็อง

มขีอบเขตแห่งปรมิาณ เป็นต้น คอืทกุ

คนย่อมมีขอบเขตแห่งการได้มา มิใช่

ว่าจะสามารถได้ตามทีอ่ยาก โดยปกติ

ย่อมได้มาตามปริมาณแห่งรายได้ มี

รายได้น้อยกซ็ือ้หามาได้น้อย มรีายได้

มากกอ็าจซือ้หามาได้มาก แม้มเีงนิแต่

ไม่อาจจะซือ้หามาได้กม็อียูไ่ม่น้อย และ

อาจบริโภคใช้สอยได้ตามปริมาณแห่ง

ก�าลัง เช่น บริโภคอาหารได้คราวละ

อิ่ม ถึงจะมีอาหารมากมายเท่าไร ก็

บริโภคให้เกินกว่าอิ่มหนึ่งในคราวหนึ่ง
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ไม่ได้ บางคราวเป็นโรคอาจบริโภคไม่

ได้ เครื่องนุ่งห่มก็ใช้ได้คราวละชุด ที่

อยูอ่าศยัถงึจะใหญ่โตเท่าไร กอ็ยู่จริง ๆ 

คราวหนึ่ง....กว้างยาวเท่าขนาดของ

ตนเอง ก�าลงัแห่งการทีจ่ะบรโิภคใช้สอย

ได้จรงิ ๆ ของแต่ละคน จงึมอียู่ไม่มาก

นัก และยงัมีปรมิาณแห่งความสมควร

 อีกประการหนึ่ง ยกตัวอย่างเครื่อง

บรโิภคใช้สอย เช่น ส่ิงนัน้สิง่นีส้มควร

แก่ตนหรอืไม่ จะต้องเป็นสิง่ทีต่นท�าได้

เองหรือใช้ของท่ีคนอ่ืนท�าก็ได้ คนเรา

บัดน้ีต้องใช้ของที่ผู้อื่นท�ากันเป็นส่วน

มาก จ�าพวกท่ีท�าเองก็ท�าเป็นบางอย่าง 

เช่น ชาวนาท�านาข้าว พวกทอผ้าก็ท�า

ผ้า พวกช่างก่อสร้างกก่็อสร้างบ้านเรอืน 

พวกหมอก็ท�ายาพยาบาลไข้เจ็บ และ

พวกอื่นก็มีอาชีพอย่างอื่น เมื่ออยู่รวม

กันก็ซื้อขายแลกเปล่ียนกันใช้บ้าง ให้

เป็นการสงเคราะห์อนเุคราะห์บชูากนับ้าง 

ฉะนัน้ จะจ�ากดัว่าจะต้องใช้เฉพาะสิง่ที่

ตนเองท�าเท่านัน้หาได้ไม่ ถ้าถอืเช่นน้ัน 

ไม่ได้ท�านาเองก็ไม่ต้องบริโภคข้าวกัน

เท่าน้ัน และจะถอืประเทศถิน่กไ็ม่สะดวก

อกี เพราะมมีากสิง่ทีอ่�านวยประโยชน์ 

แต่ไม่มีในประเทศถิ่นของตน 

 เกณฑ์ทีจ่ะพงึตดัสนิว่าสมควรแก่ตน

หรือไม่ จึงน่าพิจารณาในทางอื่น และ

ทางที่จะพิจารณาในที่นี้ก็ควรเป็นทาง

ตามนยัทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้ คอื

ประโยชน์ที่จะพึงได้จากการบริโภคใช ้

สอยสิง่นัน้ ๆ ดงัเช่นท่ีตรัสสอนให้พวก

ภิกษุพิจารณาในการบริโภคปัจจัยทั้ง 

๔ ตามประเภท เช่น บรโิภคจวีรกเ็พือ่

ป้องกนัหนาวร้อน เพือ่ปกปิดส่วนทีพ่งึ

ละอายเป็นต้น บรโิภคบณิฑบาตกเ็พือ่

ด�ารงกายนีเ้พือ่ทีจ่ะท�าความดไีด้ เป็นต้น 

รวมความว่ามใิช่เพือ่เพ่ิมพนูตณัหา การ

มส่ิีงต่าง ๆ ไว้เพือ่สนองความต้องการ

ของร่างกายนัน้ไม่มากมายอะไรนกั แต่

การที่จะสนองตัณหานั้น จะต้องมี

มากมายอย่างไม่อาจก�าหนดเขตได้ 

 เกณฑ์ดังกล่าวนี้ น่าจะน�ามาใช้ได้

ง่ายส�าหรบัทกุ ๆ คน สมมติุว่าของสิง่นี้ 

ว่าถงึรายได้และก�าลงัท่ีจะใช้สอยก็มอียู่

เพียงพอ แต่จะสมควรหรือไม่ก็ให้

พิจารณาว่าจ�าเป็นจะต้องมีหรือไม่ จะ

ได้ประโยชน์ทางการใช้อย่างไรบ้าง เม่ือ

เห็นว่าเป็นส่ิงท่ีมอียู่แล้ว ถึงจะเก่าและ

อาจไม่งดงามก็ยังใช้ได้ ถึงจะได้มาอีก

ก็ไม่เกิดประโยชน์ 

การใช้เพ่ิมขึน้ เป็นแต่เพียงส�าหรบัอวด 

หรอืเพือ่สนองความอยากเท่านัน้ เพยีง

เท่านี้ก็ตัดสินได้แล้วว่าไม่สมควร ถ้า

ยิง่ไม่เหมาะสมแก่ภาวะฐานะอย่างอ่ืนอีก 

ก็รู้ได้ง่าย เว้นแต่จะระงับความอยาก

ได้ที่เป็นตัณหาไม่ได้เท่านั้น 

 ฉะนัน้ ความฟุม่เฟือยเกนิไปมากไป

ต่าง ๆ จึงอยู่ที่ความขาดสันโดษดัง

สันโดษ
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กล่าว เป็นผลเสียหายนับจากส่วนตัว

ไปหาส่วนรวม และจากส่วนรวมไปหา

ส่วนตวั ส�าหรบัผูท้ีใ่ช้จ่ายฟุม่เฟือย จน

ตวัเองต้องวบิตัยิากจนขดัสนลงไป ผล

อันน้ีก็จะต้องกระเทือนไปถึงส่วนรวม

ไม่น้อยก็มาก เรียกว่าเป็นผลเสียหาย

นับจากส่วนตวัไปหาส่วนรวม ส่วนผูท้ี่

ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแม้ตนเองยังไม่วิบัติ

เพราะมทีรพัย์มาก แต่กเ็ป็นเหตใุห้ส่วน

รวมยากจนลง ผลแห่งความยากจน

ของส่วนรวม ก็ย่อมกระเทือนถึงผู้ที่

มัง่มแีละใช้ความมัง่มไีปในทางทีผ่ดินัน้

ได้ เรียกว่าเป็นผลเสยีหายจากส่วนรวม

ไปหาส่วนตัว แต่ถ้ามีสันโดษดังกล่าว

จะไม่เกดิผลเสยีหายเช่นนัน้ เพราะจะ

มกีารใช้ความคดิในทางทีถ่กู จะมกีาร

แสวงหา การรบัการบริโภคในทางทีถ่กู 

ตามหลักของสันโดษ ๓ คือ 

 ยถาลาภสันโดษ 

 ยถาพลสันโดษ 

 ยถาสารุปปสันโดษ 

จะเป็นการประหยดัหรอืสมชวีติา การ

ใช้จ่ายเลี้ยงชีวิตตามสมควร 

 ตามท่ีกล่าวมาน้ีจะเหน็ได้ว่า สนัโดษ 

๓ นั้น เป็นหลักอธิบายสันโดษอื่น ๆ 

ที่แยกอาการออกไป เช่น สันโดษใน

ความคิด ในการแสวงหา ในการรับ 

ในการบริโภค ได้กล่าวถึงสันโดษใน

การบรโิภคมากกว่าข้ออ่ืน กเ็พราะการ

บริโภค หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า การ 

กิน นี้ เป็นข้อส�าคัญท่ีเกี่ยวพันไปถึง

ข้ออื่นทุกข้อ 

 สนัโดษกบัธรรมบางข้อ ตามทีก่ล่าว

มานีส้นัโดษจงึมใิช่ข้อทีท่�าให้เกยีจคร้าน 

หรอืมใิช่เป็นพวกเดยีวกบัความเกยีจคร้าน 

กล่าวย�้าอีกครั้งหนึ่งว่า ในที่อธิบาย

สันโดษกแ็สดงความขยันหมัน่เพยีรด้วย 

และในลักษณะตัดสินพระธรรมวินัย  

มีสันโดษและความเพียรรวมอยู่ด้วย 

ทัง้ ๒ ข้อ ถ้าสนัโดษจะท�าให้เกยีจคร้าน

ก็จะต้องมิใช่ค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

เพราะผิดลักษณะตัดสินดังกล่าว 

 อนัทีจ่รงิ สนัโดษน่าจะใกล้กบัมจัฉรยิะ 

(ความตระหนี่) และเป็นปฏิปักษ์กับ

ทาน (การให้) หรอืจาคะ (การบรจิาค) 

เพราะสันโดษคือความยินดีด้วยสิ่งที่มี

อยูข่องตน เมือ่เป็นเช่นนีต้้องหวงไว้ไม่

ให้แก่ใคร ถ้าให้แก่ใครจะไม่เป็นการ

ผดิสนัโดษไปหรือ เพราะจะเป็นการไม่

ยินดีด้วยของของตน แต่ความจริงหา

เป็นเช่นนั้นไม่ เพราะผู้มีสันโดษย่อม

ไม่โลภด้วยมคีวามปรารถนาเกนิไปผดิ

ไป จงึมใิช่เป็นผูต้ระหนี ่สามารถบริจาค

ทานได้สะดวก เป็นอันว่า สันโดษ  

ความเพียร ทานหรือจาคะ ย่อมเป็น

ธรรมดาที่สนับสนุนกัน

 อีกอย่างหนึ่ง สันโดษมักแสดงเป็น

คูก่นักบัอปัปิจฉตา ท่ีแปลกนัว่า ความ

สันโดษ
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ปรารถนาน้อย หรือ ความมักน้อย 

ความมักน้อยตรงกันข้ามกับความมัก 

มาก อธิบายได้ ๒ อย่าง อย่างหนึ่ง

คือความต้องการเฉพาะที่ต้องบริโภค

ใช้สอยจริง ๆ ไม่ต้องการมากไปกว่า

น้ัน อีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าไม่อวดตัว

ด้วยหวงัความเด่น หรอืแม้จะท�าความ

ดีก็ไม่ปรารถนาแสดงตัว ท�านองค�าว่า 

ปิดทองหลังพระ 

 คณุของสนัโดษ สนัโดษทีป่ฏบิตัใิห้

เหมาะกับให้คุณอย่างไร น่าจะเป็นที่

เข้าใจได้พอสมควรแล้ว จากการอธบิาย

ที่กล่าวมาโดยล�าดับ แต่ก็ควรจะเพ่ิม

เตมิอีกบ้างด้วยแสดงพระพทุธภาษติที่

ตรัสไว้ว่า สันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง 

และว่า สันโดษย่อมเป็นไปเพื่อความ

ด�ารงอยู่ เพือ่ความไม่ฟ่ันเฝือ เพือ่ความ

ไม่อันตรธานแห่งพระสัทธรรมศาสนา 

 ข้อว่า สันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง  

พึงเห็นความว่า เพราะท�าให้จิตใจรู้จัก

กับความม่ังมี จิตใจท่ีขาดสันโดษ 

ประกอบด้วยความปรารถนา กระหาย

ในสิง่ต่าง ๆ ย่อมรูส้กึว่าขาดแคลนอยู่

เสมอ แม้จะได้ภูเขาที่เป็นทองทั้งลูก 

ก็คงรู ้สึกขาดแคลนอยู่นั่นเอง จึงมี 

พระพุทธภาษิตกล่าวว่า แม่น�้าเสมอ

ด้วยตณัหาคอืความอยากไม่ม ีจงึไม่มี

โอกาสได้รูจั้กกบัความมัง่ม ีหรอืความ

อิม่ ความพอ ความเตม็ รูจ้กัแต่ความ

ยากจนขาดแคลน มีทรัพย์มากเท่าไร

กเ็หมอืนไม่ม ีทรัพย์เหล่านัน้มค่ีาเท่ากบั

เชือ้ส�าหรบัสมุกองไฟคือตณัหาเท่านัน้ 

แล้วเชื้อนั้นเองก็กลายเป็นเถ้าถ่านไป

ในเวลาไม่ช้า ตัณหาจะอยากทะยาน

หาเชื้อใหม่ต่อไป ต่อเมื่อมีสันโดษจึง

เกิดความมั่งมีและความสุข เพราะจะ

มีความอิ่มความพอความเต็ม ฉะนั้น 

สันโดษนี้ เองจึงเป ็นตัวทรัพย ์ ซึ่ง 

พระพทุธเจ้าตรสัว่า เป็นทรพัย์อย่างยิง่ 

เพราะทรพัย์อย่างอ่ืนไม่ท�าให้อิม่ให้พอ 

ส่วนทรัพย์นี้ท�าให้อิ่มได้พอได้ นี้คือ

ความมั่งมี ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความสุข

ที่แท้จริง 

 อีกข้อหนึ่งที่ตรัสว่า สันโดษเป็น 

ไป เพื่อความด�ารงอยู่ เป็นต้นแห่ง 

พระสทัธรรมศาสนานัน้ พงึเหน็ความว่า 

พระสัทธรรม อันหมายถึงพระศาสนา 

คือ ค�าสอนของพระพุทธเจ้านั้น ย่อม

สอนให้ละความชั่วท�าความดี และให้

ช�าระจิตใจของตนให้ผ่องใส จะด�ารง

อยู่ได้ในบุคคลท่ีมีสันโดษเท่านั้น คน 

ที่ขาดสันโดษจะพอกพูนแต่ความชั่ว

ทุจริตต่าง ๆ จะท�าความดีอะไรไม่ได้ 

แม้แต่ศีลกจ็ะรกัษาไว้มิได้ จะช�าระจติใจ

ให้ผ่องแผ้วก็มิได้ เพราะจะมีแต่ความ

โลภปรารถนาทีเ่กนิไปมากไปและทีผ่ดิ

สันโดษ
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ไปต่าง ๆ สทัธรรมจงึไม่อาจจะเกดิขึน้ 

ตั้งอยู่เจริญยิ่งขึ้นในบุคคลเช่นนี้ ที่ม ี

อยู่แล้วก็จะเสื่อมจะสิ้นไป ต่อเมื่อมี

สันโดษ สัทธรรมจึงจะเกิดขึ้น ตั้งอยู่

และเจริญยิง่ขึน้ อธิบายใกล้ ๆ ภายใน

ตนเองดังนี้แหละ ไม่จ�าต้องไปอธิบาย

ให้ไกลตนว่า พระศาสนาของท่านจะ

เสือ่มจะเจรญิทีน่ัน่ทีน่ี ่ความเสือ่มหรอื

ความเจรญิแห่งพระสทัธรรมในตนของ

แต่ละบุคคลนี้แหละเป็นสิ่งส�าคัญและ

รูไ้ด้ง่าย เพราะไม่ต้องไปดทูีไ่หน ดเูข้า

ที่ตนเองก็จะมองเห็น (ร. ๑๒๓-๑๓๕) ดู 

หลักธรรมส�าคัญในพระพุทธศาสนา 

ด้วย.

 และเมื่อได้สถานที่อันประกอบด้วย 

สัปปายะอันเป็นที่สะดวกเป็นที่สบาย 

ทั้ง ๔ ประการนี้จึงสมควรหยุดอยู่จ�า

พรรษา ในสัปปายะทั้ง ๔ ข้อที่เป็น 

ธัมมสัปปายะ ธรรมเป็นสบายเป็นที่

สะดวกย่อมเป็นข้อส�าคญั เพราะธรรม

เป็นที่สบายย่อมเป็นท่ีต้องการส�าหรับ

ผู้เข้ามาบวชศึกษาปฏิบัติธรรม

 และอนัธรรมเป็นทีส่บายนัน้เมือ่แสดง

โดยสรปุกย่็อมจะได้เป็นธรรม ๒ หมวด 

คอืหมวดหนึง่ธรรมส�าหรบัปฏบิตัตินเอง 

อีกหมวดหนึ่งธรรมส�าหรับปฏิบัติเพื่อ

อยู่ด้วยกันเป็นสุข 

 ข้อพึงศึกษาส�าเหนียกปฏิบัติ ๓ 

ประการคือ

 ๑. สลีสขิา ข้อทีพ่งึศกึษาปฏบัิตคิอื

ศีล

 ๒. จิตตสิกขา ข้อที่พึงศึกษาคือจิต

 ๓. ปัญญาสกิขา ข้อทีพ่งึศกึษาปฏิบตัิ

คือปัญญา

 ทั้งนี้โดยต้องท�าเพื่อผลในการหลุด

พ้นจากกิเลสและกองทุกข์

 อันค�าว่า สิกขา มาเป็นภาษาไทย

ใช้ค�าว่า ศึกษา ค�าว่า ศึกษา มาจาก

ภาษาสันสกฤตว่า ศึกษา ส่วนภาษา

มคธและบาลีเป็น สิกขา มิได้หมาย 

ความว่าใช้ในการศกึษาเล่าเรยีนในภาษา

ไทยโดยมากเท่านั้น แต่หมายถึงการ

ปฏิบัติรวมอยู่ด้วย คือเริ่มตั้งแต่เรียน

สันตติ ดู ปัญจวัคคีย์, สังขาร

สันติ ดู ความสงบ

สนัตรีณะ, สนัตรีณจติ ด ูคมัภร์ีอภธิมัมัตถ- 

  สังคหะ

สันตุฏฐิกถา ดู ปุณณะ

สันตุสิต ดู ดุสิต

สันทิฏฐิกนิพพาน ดู นิพพาน

สัปปายะ คือเป็นที่สบาย ๔ ประการ

 ๑. เสนาสนสัปปายะ ที่นั่งที่นอน  

ที่อยู่อาศัยเป็นที่สบาย

 ๒. อาหารสัปปายะ อาหารท่ีเป็น 

ที่สบาย

 ๓. บคุคลสปัปายะ บคุคลเป็นทีส่บาย

 ๔. ธมัมสปัปายะ ธรรมเป็นทีส่บาย

สันตติ



ส

1497

ให้รู้ในข้อทีต้่องการ และเมือ่เรยีนให้รู้

กป็ฏิบตัติามทีเ่รียนรูน้ัน้เพือ่ให้เกดิผล

ตามต้องการ ทัง้หมดรวมเข้าในศกึษา 

หรือศึกษาในพระพุทธศาสนาโดยตรง

ก็มุ่งถึงปฏิบัติธรรมให้มีขึ้น ท�าให้เป็น

ข้ึนได้เป็นประการส�าคญัการท�าให้มขีึน้

ได้ให้เป็นขึ้นได้นั้น เรียกอีกค�าหนึ่งว่า

ภาวนา ที่แปลตามศัพย์ว่าการท�าให้มี

ขึน้ท�าให้เป็นขึน้นี ้เป็นความหมายของ

ค�าว่าภาวนาและท�าให้มีขึ้นเป็นขึ้นได้

ดังนี้เรียกว่า ศึกษา หรือ สิกขา

 ในทางคดีโลก ยกตัวอย่างเป็นการ

ช่าง เช่นการเรยีนให้รูว้ธีิท่ีจะเป็นช่างไม้ 

และฝึกหดัปฏบิตัใินการเลือ่ยไม้ ไสไม้ 

ประกอบไม้ ต่อให้เป็นโต๊ะ เป็นเก้าอี้ 

เป็นสิ่งน้ันสิ่งนี้ตลอดจนเป็นบ้านเรือน 

การที่เรียนฝึกหัดปฏิบัติให้เป็นช่างไม้

ข้ึนได้ดังนี้เรียกว่า ศึกษาหรือสิกขา  

แต่ถ้าหากเพียงรู้แต่มิได้ฝึกหัดปฏิบัติ

ท�าไม่ได้กยั็งไม่เชือ่ว่าได้ศกึษาให้ส�าเรจ็

ในเรื่องนั้น หรือเหมือนอย่างวิธีการที่

ข่ีรถจักรยาน ฝึกหดัข่ี จงึจะขีร่ถจกัรยาน

ได้ ขับรถยนต์ได้ เมื่อได้ฝึกหัดอบรม

จนได้ดังนี้จึงเรียกว่าได้ศึกษาเสร็จใน

เรือ่งนัน้ ๆ ในกจิทีย่กมาเป็นตวัอย่างนี ้

ภาคปฏบัิติของการล�าดบัของความหมาย

การศึกษาดังหัดข่ีรถจักรยานเพียงแค่

อ่านว่าขี่อย่างไร แต่ไม่ได้ฝึกหัดขี่จึงขี่

ไม่ได้ ต้องฝึกหัดขี่จนได้ เรียนปฏิบัติ

ได้ในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่จงึชือ่ว่าได้ศกึษา

จริง

 สลีสกิขา คือศกึษาในศลีกต้็องเรยีน

ให้รู้ในพระวินัยบัญญัติและต้องปฏิบัติ

ตามพระวนิยับัญญตั ิคอยตรวจดขู้อที่

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ เช่น ตรวจดู

ต�าหรับต�ารา เช่นอ่านนวโกวาท อ่าน

วินัยมุข เรียนให้รู ้ในนวโกวาทและ 

พระวินัยบัญญัติโดยการอ่าน การฟัง 

ก็ตามก�าหนดจดจ�าความเข้าใจดังนี ้

เป็นภาคการเรียนและการปฏิบัติตาม 

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้าม และให้

ท�าอะไรกใ็ห้ท�า ตรวจดดกูาย วาจา ใจ 

ของตนให้เป็นศลีตามพระวินัยนัน้ เมือ่

ท�าผิดก็รู้และแสดงอาบัติ ท�าตนให้รู้

และแก้ไขใหม่ เรียกว่า สีลสิกขา หรือ

ศึกษาในศีล และเม่ือศึกษาในศีลดังนี้ 

ถ้าเป็นพระภิกษุก็ศึกษาในศีลตาม 

พระวินัยบัญญัติท่ีมาในพระปาฏิโมกข์

และนอกพระปาฏิโมกข์ ในข้อท่ีเกี่ยว

แก่ความประพฤติทีเ่รียกว่า อภสิมาจาร 

เป็นวัตถุเป็นมารยาทต่าง ๆ เป็นต้น 

ได้บรสิทุธ์ิบรบิรูณ์กเ็รยีกว่า อธสิลีสกิขา 

ถ้าเป็นศลีทีย่งัไม่บรสิทุธ์ิบรบิรูณ์กเ็ป็น

ศลีสกิขาตามธรรมดาหรอืศีลสกิขาทัว่ไป 

เมื่อบริสุทธิ์บริบูรณ์ก็เป็นอธิศีลสิกขา

 จิตตสิกขานั้น ข้อที่พึงศึกษาคือจิต

ก็คือจิตใจนี้เอง ซึ่งมีปรกติดิ้นรนกวัด

แกว่งกระสับกระส่ายไม่สงบตัง้มัน่ จงึ
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ศึกษาวิธีที่จะปฏิบัติท�าให้สงบตั้งมั่น 

ความสงบของจิตเรียกว่า สมถะ ทั้งนี้

ก็อาศัยสมถกรรมฐานคือที่ตั้งของการ

งานอันท�าจิตให้สงบหรือสมถภาวนา 

วิธีท�าความสงบต้ังม่ันของจิตให้มีข้ึน 

ให้เป็นขึน้หรือเรียกว่าสมาธภิาวนา วธิี

ปฏิบัติท�าสมาธิความต้ังม่ันจิตใจให้มี

ขึ้น 

 อนัสมถภาวนาน้ีถ้อยค�าต่างกนั ส่วน

เน้ือความน้ันกเ็ป็นอนัเดยีวกนัคอืจติจะ

สงบกต้็องตัง้มัน่ จติจะตัง้ม่ันจติต้ังมัน่

กส็งบ สงบอะไร กส็งบจากนวิรณ์ กเิลส

อนัเป็นเครือ่งกลุม้กลดัท�าจติให้ไม่สงบ

ทั้งหลาย มีกามฉันทะ ความพอใจรัก

ใคร่ในกาม พยาบาท ความหงุดหงิด

โกรธแค้นมุ่งร้ายเป็นต้น ตั้งม่ันก็คือ 

ตั้งมั่นอยู่ในสมถกรรมฐาน ที่ตั้งของ 

การงานอันท�าจิตให้สงบ ดังเช่นที่ 

พระอปัุชฌาย์สอนเม่ือเป็นนาคขอบวช 

คือกรรมฐานท่ีให้พิจารณาอาการของ

กาย ๕ ข้อมีหนังเป็นที่สุดว่าเป็นสิ่งที่

ไม่งดงามเพือ่ทีจ่ะระงบักามฉนัท์ทีเ่กดิ

ขึ้นในกายตนในกายผู้อื่น ฉะนั้น ก็จะ

ต้องศกึษาคอืเรียนให้รูจ้กัสมถกรรมฐาน

ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ตามที่

พระอาจารย์สั่งสอนตามพระพุทธเจ้า 

และฝึกหดัปฏบิตัทิ�าจติให้สงบตัง้มัน่ได้

จนเป็นอัปปนาสมาธ ิสมาธทิีแ่นบแน่น

ถึงขั้นฌาณ ก็เป็นอธิจิตสิกขา

 ปัญญาสิกขานั้น ข้อที่พึงศึกษาคือ

ปัญญาหรอืศึกษาในปัญญา กคื็ออบรม

ปัญญาความรูท่ั้วถึงในวิปัสสนากรรมฐาน

ที่ตั้งของการงานคือวิปัสสนา คือข้อ

ปฏิบัติที่จะท�าให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็น

จริง

 สภาวธรรมคอืขนัธ์อายตนะธาตโุดย

ไตรลักษณ์คืออนิจจลักษณะ ลักษณะ

ทีไ่ม่เทีย่ง ทุกขลกัษณะ ลกัษณะนีเ้ป็น

ทุกข์ อนัตตลักษณะ ลักษณะที่เป็น

อนัตตามิใช่ตัวตน และเมื่อได้ศึกษา

ปฏบิตัใินวปัิสสนากรรมฐานจนได้ปัญญา

ทีรู่แ้จ้งเห็นจรงิในไตรลกัษณ์ดงักล่าวที่

เป็นปัญญาสกิขา เมือ่ศกึษาให้ได้ปัญญา

จนถึงท�าจิตให้วิมุติหลุดพ้นกิเลสและ

กองทุกข์ได้บางส่วนหรือสิ้นเชิงก็เป็น

อธิปัญญาสิกขา

 ไตรสิกขาดังกล่าวน้ีเป็นกจิคอืหน้าที่

ที่พึงท�าของผู้เข้ามาบวชเรียนแต่ละรูป

แต่ละบุคคล และโดยตรงเพื่อผลคือ 

วิมุติหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข ์

วิมุตินี้เป็นจุดที่ประสงค์ของการเข้ามา

บวชในพระพทุธศาสนาตัง้แต่ในเบือ้งต้น 

เพราะฉะนัน้ ในค�าขอบรรพชาอุปสมบท

แต่คร้ังก่อนจึงมคี�าว่า สพพฺทุกฺขนสฺิสรณ-

นพิพฺานสจฉฺกิรณตถฺาย  เพือ่ออกจาก

ทุกข์ท้ังปวงเพือ่ท�าให้แจ้งซึง่พระนพิพาน 

เพราะว่าไม่มุ่งดังนี้ ไม่บวชก็ปฏิบัติให้

บรรลุถึงได้กล่าวคือ ประโยชน์ที่เป็น

สัปปายะ
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ทฏิฐธมัมิกัตถะ ประโยชน์ปัจจบุนั และ

สมัปรายกิตัถะ ประโยชน์ภายหน้า เป็น

คฤหัสถ์ก็สามารถปฏิบัติให้ได้ให้ถึงได้

เป็นโลกย์ีอยูแ่ก่โลก แต่ประโยน์ทีเ่ป็น

ปรมตัถะ ประโยชน์อย่างย่ิง เป็นคฤหสัถ์

ยากที่จะปฏิบัติให้ได้ให้ถึง แต่ว่าเป็น

ภิกษุนั้นย่อมมีโอกาสคือช่องว่างเพื่อ

ปฏิบัติเพื่อให้ได้ให้ถึงโดยส่วนเดียว

เพราะว่าออกมาจากเรือนเป็นผู้ไม่มี

เรอืนมาเป็นผูไ้ม่มีเรือนไม่ต้องมีครอบ- 

ครัวที่จะต้องเล้ียงดู ไม่ต้องมีอาชีพ 

การงานของคฤหัสถ์ที่ต้องท�า เป็นอยู่

ด้วยอาศัยนิสสัย ๔ ก็ได้มีอดิเรกลาภ

ก็อาสัยอดิเรกลาภไปได้ ดังน้ี จึงม ี

ช่องโอกาสทีจ่ะปฏบิตัเิพือ่ให้ได้ผลเป็น

ความสิน้กเิลสและกองทกุข์ เพือ่ท�าให้

แจ้งนิพพานได้โดยส่วนเดียว

 ฉะนั้น ผู้ออกบวชในชั้นแรกมาจึง

ออกบวชโดยมุง่ให้บรรลถุงึผลดงักล่าว

นี ้แต่ว่าเมือ่มามธีรรมเนยีมบวชช่ัวคราว

ให้รูพ้ระพทุธศาสนาเพ่ือทีจ่ะได้ออกไป

ด�ารงตนเป็นผูท่ี้สามารถปกครองตนเอง

ได้ ปกครองผูอ่ื้นได้ ด้วยการเว้นความ

ชั่วประพฤติความดีต่าง ๆ ตามฐานะ

ภาวะ ก็ไม่ได้มุ่งท่ีจะออกจากทุกข์ท�า 

ให้แจ้งนิพพาน ดังนั้น ในการขอเข้า

บรรพชาอุปสมบทท่านจึงได้ตัดค�านี ้

ออกเสียดังที่ใช้เอสาหังในปัจจุบัน 

 แต่แม้เช่นนั้นก็ต้องเข้าใจว่า ความ

อธษิฐานจติคอืความตัง้จติมุง่ผลทีต้่อง 

การท่ีเป็นสิง่ท่ีดท่ีีชอบคือว่ามุ่งออกจาก

ทกุข์ มุง่ท�าให้แจ้งนพิพาน เม่ือมีความ

มุง่ปฏบิตัใินไตรสกิขากย่็อมจะเป็นการ

ปฏิบัติมุ่งเพื่อออกจากทุกข์ เพื่อท�าให้

แจ้งนิพพานก็ได้ชื่อว่าได้หันหน้าไปสู่

ทางของความออกจากทุกข์ ทางของ

ท�าให้แจ้งนิพพานและเมื่อหันหน้าไปสู่

ทิศทางถูกต้องแล้ว การที่จะเดินไปสู่

จดุมุง่หมายนัน้กย่็อมจะท�าให้ใกล้ความ

ออกจากทุกข์ใกล้นิพพานเข้าไปทุกที

 อันท่ีจริง การบรรลุถึงผลอย่างใด

อย่างหนึ่งก็จะต้องปฏิบัติไปเป็นขั้น ๆ 

อย่างนั้น จะให้ถึงพรวดเดียวทีเดียว

ย่อมเป็นไปไม่ได้ เหมือนอย่างว่าการ

ที่มาประชุมกันอยู่ในที่นี้ ซึ่งก็จะต้อง

มาจากที่อยู่อาศัยของตน เมื่อก่อนจะ

บวชก็อยู่ในที่อาศัยของตนคือบ้าน ที่

อยู่อาสัยในที่ต่าง ๆ กัน แต่ว่ามุ่งมา

บวชจึงได้เดินทางมาสู่วัดนี้ การเดิน

ทางนั้นก็เดินมาด้วยเท้าบ้าง เดินทาง

มาด้วยรถราต่าง ๆ บ้าง รถกพ็าวิง่โดย

ล�าดับก็มาถึงวัด เมื่อมาถึงวัดเมื่อบวช

ก็อยู่ในกุฏิต่าง ๆ และเมื่อจะมาสู่ที่นี้

กเ็ดนิกนัมา การเดนิกนัมานัน้ก็จะเดนิ

กนัมาทลีะก้าวและในทีส่ดุกม็ารวมกนั

อยู่ในที่นี้ได้ ทั้งนี้ด้วยมีจุดมุ่งหมายที่

จะมาคือมุง่หมายเข้ามาบวช วนันีแ้ละ
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บัดนี้ก็มุ่งหมายท่ีจะมาฟังอบรมในท่ีน้ี 

จึงได้บ่ายหน้ามาสู่วัดน้ีมาสู่ท่ีน้ีและก็

มากันโดยล�าดับ เช่นเดินกันมาทีละ

ก้าวและก็มาถึงได้ในที่สุด 

 เพราะฉะนั้น จุดที่ตั้งที่มุ่งหมายจึง

ส�าคัญและเมื่อตั้งไว้ถูกจุดถูกทิศทาง

แล้วการทีจ่ะมาถงึนัน้กต้็องมากนัทลีะ

ก้าวมาโดยล�าดับนั้นเอง เริ่มแต่ก้าวที่ 

๑ ที่ ๒ เป็นต้นมา ในขณะเมื่ออยู่ 

ในก้าวที่ ๑ ก้าวที่ ๒ ก็ยังไม่มองเห็น

วัดนี้ ยังไม่มองเห็นที่นี้ แต่ว่าเมื่อเดิน

เข้ามาโดยล�าดับ ๆ ใกล้เข้ามาก็เห็น

ตัวตึกและเมื่อใกล้เข้ามาอีก ใกล้เข้า

มาอกี จนถงึเข้ามาอยูใ่นห้องนีก้นั เข้า

มาภายในได้ เพราะฉะนัน้ เมือ่หนัหน้า

ถูกทิศทางแล้วก็เริ่มเดินแล้วก็ย่อมจะ

ใกล้จุดมุ่งหมายเข้ามาทุกที จะบรรลุ

ถึงเมื่อไรก็ช่างเถอะ แต่ว่าหันหน้าให้

ถูกทิศทาง ตั้งจุดหมายของจิตใจให้ 

ถูกต้องแล้วก็ด�าเนินไปโดยล�าดับตาม

ที่เราสามารถจะด�าเนินกันได้

 ดังนี้แหละเป ็นวิธีปฏิบัติในทาง 

พระพทุธศาสนา ซึง่จะต้องตัง้จุดหมาย

ไว้ให้ถูกต้อง และเมื่อตั้งไว้ให้ถูกต้อง

ดังน้ีคือมุ ่งออกจากทุกข์มุ ่งนิพพาน  

อันเป็นการดับกิเลสและกองทุกข์และ

ตั้งใจปฏิบัติในไตรสิกขาศึกษาในศีล  

ในจิต ในปัญญา หรือเรียกว่าในศีล  

ในสมาธ ิในปัญญา ไปโดยล�าดบั กจ็ะ

ย่อมใกล้นิพพานเข้าไปทุกที และก็จะ

ได้รับผลยกตนให้พ้นจากโลกที่ชั่วข้ึน

มาสู่โลกที่ดีโดยล�าดับ และเมื่อขึ้นมา

สู่โลกที่ดีโดยล�าดับแล้ว ในที่สุดก็ย่อม

จะถึงสุดโลกพ้นโลก ก็เป็นโลกุตตร 

เป็นมรรค เป็นผล เป็นนิพพาน เป็น

ไปเองเหมือนอย่างการที่มาโดยล�าดับ

ดงักล่าวนัน้ เมือ่แรกนัน้ยงัมองไม่เหน็

อะไร แต่เมื่อก้าวที่ ๒ ก้าวที่ ๓ ก็

จะแจ่มแจ้งมาโดยล�าดับเอง จะได้รับ

ผลเป็นความสันติคือความสงบของใจ

ไปโดยล�าดับเอง เพราะฉะนัน้ เมือ่เรา

ท้ังหลายได้มาต้ังจดุของจติใจให้ถูกต้อง

และก็ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจศึกษาไปให้ถูก

ต้องตามทศิทางดงันีแ้ล้ว ย่อมจะได้รบั

ผลตามต้องการท่ีเข้ามาบวชเรียนเป็น

กุศลตามที่กล่าวมาเป็นการแนะแนว

ปฏิบัติในธรรมะท่ีพึงปฏิบัติส�าหรับ

เฉพาะตนแต่ละบุคคล

 อีกหมวดหนึ่ง ข้อปฏิบัติส�าหรับผู ้

อยู่ด้วยกัน เพื่ออยู่ด้วยกันเป็นสุข  

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสาราณิย- 

ธรรม เป็นท่ีต้ังแห่งความระลึกถึงกัน

และกันไว้ ๖ ข้อ

 ๑. เข้าไปตัง้กายกรรมประกอบด้วย

จิตเมตตาในเพ่ือนภิกษุสามเณร ทั้ง 

ต่อหน้าและลับหลัง คือช่วยขวนขวาย

ในกิจธุระของเพื่อนกันด้วยกาย มี

พยาบาลภกิษไุข้เป็นต้น ด้วยจติเมตตา
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 ๒. เข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วย

จติเมตตาในเพือ่นภกิษสุามเณร ทัง้ต่อ

หน้าและลับหลัง คือช่วยขวนขวายใน

กจิธรุะของเพือ่นกันด้วยวาจา เช่นกล่าว

สั่งสอนเป็นต้น ด้วยจิตเมตตา

 ๓. เข้าไปตัง้มโนกรรมประกอบด้วย

จติเมตตาในเพือ่นภกิษสุามเณร ทัง้ต่อ

หน้าและลับหลัง คือคิดแต่สิ่งที่เป็น

ประโยชน์แก่เพื่อนกัน

  ๔. แบ่งปันลาภทีต่นได้มาแล้วโดย

ชอบธรรมให้แก่เพือ่นภกิษสุามเณร ไม่

หวงไว้บริโภคจ�าเพาะผู้เดียว

 ๕. รกัษาศลีบรสิทุธิเ์สมอกนักับเพือ่น

ภิกษุสามเณรอื่น ๆ ไม่ท�าตนให้เป็นที่

รังเกียจของผู้อื่น

 ๖. มคีวามเหน็ร่วมกนักบัเพือ่นภกิษุ

สามเณรอ่ืน ๆ ไม่วิวาทกับใคร ๆ  

เพราะมีความเห็นผิดกัน 

 ธรรม ๖ ประการท�าให้ผู้ประพฤติ

ให้เป็นทีร่กัเคารพผูอ่ื้น เป็นไปเพือ่ความ

สงเคราะห์กนัและกนั เป็นไปเพือ่ความ

ไม่วิวาทกันและกัน  เป็นไปเพื่อความ

ความพร้อมเพรียงเป็นอนัหนึง่อนัเดยีว 

กัน

 อีกหมวดหนึ่ง พระพุทธเจ้าได้ตรัส

อปรหิานยิธรรม ๗ อย่าง อปริหานยิ-

ธรรม ๗ อย่างนี้คือธรรมไม่เป็นที่ตั้ง

ของความเสือ่ม เป็นไปเพือ่ความเจรญิ

ฝ่ายเดียว คือ 

 ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิจ

 ๒. เม่ือประชุมก็พร้อมเพรียงกัน

ประชมุ เมือ่เลกิประชมุกพ็ร้อมเพรยีง

กนัเลกิ และพร้อมเพรียงกันช่วยกนัท�า

ในกิจที่สงฆ์จะต้องท�า

 ๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่

บัญญัติขึ้น ไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรง

บัญญัติไว้แล้ว สมาทานศึกษาอยู่ใน

สิกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้

 ๔. ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ เป็น

ประธานในสงฆ์ เคารพ นับถือ ภิกษุ

เหล่านั้น เชื่อฟังในถ้อยค�าของท่าน

 ๕. ไม่ลุอ�านาจแก่ความอยากที่เกิด

ขึ้น

 ๖. ยินดีในเสนาสนะป่า

 ๗. ตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณร 

ซึ่งเป็นผู้มีศีล ท่ียังไม่มาสู่อาวาส ขอ

ให้มา ที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุข

 ธรรม ๒ หมวดนี้คือสารณิยธรรม

และอปริหานิยธรรม เป็นหลักปฏิบัติ

ส�าหรับผู้ที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่และเมื่อ

ต่างปฏิบัติตามธรรมทั้ง ๒ หมวดนี้

ย่อมจะเป็นเหตุให้อยู่ด้วยกันเป็นสุข

 ธรรมตามท่ีแสดงอันเป็นข้อปฏิบัติ

ส�าหรบัตน อนัได้แก่ไตรสิกขา เพือ่ผล

คือวิมุตติความหลุดพ้น และธรรมอัน

เป็นข้อปฏิบัติส�าหรับผู ้ที่อยู ่ร ่วมกัน

เป็นสขุ อันได้แก่สาราณยิธรรม ๖ ข้อ

และอปริหานิยธรรม ๗ ข้อ กล่าวได้
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ว่าเป็นธรรมเป็นที่สบาย และเมื่อต่าง

ได้ปฏบิตัอิยู่ในธรรมเหล่านี ้ธรรมเหล่า

น้ีก็จะท�าให้ข้ออืน่เป็นสปัปายะ คอืเป็น

ที่สบายไปด้วยคือ

 เสนาสนสปัปายะ ท�าให้เสนาสนะท่ี

อยู่อาศัยเป็นเสนาสนสัปปายะ ท่ีอยู่

อาศัยเป็นที่สบายเป็นที่สะดวก

 อาหารสัปปายะ ท�าให้อาหารเป็น 

อาหารสปัปายะ อาหารเป็นทีส่บายเป็น

ที่สะดวก

 ธมัมสปัปายะ คอืธรรมเป็นทีส่บาย

ธรรมเป็นท่ีสะดวก ธรรมสปัปายะน้ีจงึ

เป็นข้อส�าคัญ เมื่อต่างได้ปฏิบัติธรรม

ดังกล่าวย่อมจะเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติ

ชอบร่วมกนั กเ็ป็นสลีสามญัญตา ความ

เป็นผู้มีศีลเสมอกัน ทิฏฐิสามัญญตา

ความเป็นผู้มีทิฏฐิคือความเห็นเสมอ

กันด้วย

 ฉะนั้น จึงท�าให้บุคคลที่อยู่ด้วยกัน

ต่างเป็นที่สบายท่ีสะดวกของกันและ

กันเพราะมีความเคารพรักในกันและ

กัน มีความสามัคคีพร้อมเพรียงไม ่

ววิาทบาดหมางกัน เมือ่เป็นดงันี ้แม้ที่

อยูอ่าศยัแคบบ้างจะไม่สะดวกบ้างก็ไม่

เป็นไร อาหารทีย่่อมจะเจอืจานเผือ่แผ่

เฉลี่ยกันไม่อดอะไร เป็นท�านองว่าถ้า

อดก็อดด้วยกนั ถ้ามีบรโิภคพอเพยีงก็

พอเพยีงด้วยกนั จงึเป็นอาหารสปัปายะ 

อาหารจะดีหรือไม่ดีก็ไม่สู้กะไร

 ธัมมสัปปายะ จึงเป็นข้อส�าคัญ ถ้า

หากขาดธรรมที่เป็นท่ีสบายดังกล่าวนี้

จะท�าให้บคุคลผูอ้ยูร่วมกนัไม่ปรองดอง

กัน ไม่พร้อมเพรียงกัน ไม่เคารพกัน 

จงึอยูด้่วยกันไม่เป็นสขุ ท�าให้เสนาสนะ

ท่ีอยู่อาสัยแม้จะเป็นเสนาสนะท่ีดีก็ไม่

เป็นเสนาสนสัปปายะ อาหารแม้เป็น

อาหารทีด่กีไ็ม่เป็นอาหารสปัปายะ แต่

ถ้ามีธัมมสัปปายะร่วมกันอยู่แล้วก็ท�า 

ให้ธรรมอื่น ๆ ทุกข้อเป็นสัปปายะคือ

เป็นทีส่ะดวกสบายด้วยกนัท้ังหมดและ

เมือ่เป็นดงันีก้จ็ะท�าให้การศึกษาปฏบิตัิ

ธรรมส�าเร็จในผลตามเป้าหมายที่ต้อง 

การของการบวชเรียน 

 อนึ่ง ธัมมสัปปายะอันเป็นที่สบาย

นั้นก็จะแสดงปลีกย่อยออกมาถึงข้อ

ปฏิบัติในการบ�าเพ็ญสมณธรรม เช่น 

กรรมฐาน คือกรรมฐานซึง่เป็นสปัปายะ

เป็นทีส่บาย เป็นทีส่ะดวกของตน เมือ่

ได้กรรมฐานดงันีก้จ็ะท�าให้มีความเจรญิ

ก้าวหน้าในการปฏบิตักิรรมฐานของตน

 ดงันีม้เีรือ่งเล่าถงึภกิษพุีน้่อง ๒ องค์ 

พระภิกษุพี่ชื่อว่าพระมหาปาละได้เข้า

บวชกบัพระพทุธเจ้าและได้ปฏบิตัสิ�าเรจ็

มรรคผล จึงได้น�าน้องชายเข้ามาบวช 

และได้บอกกรรมฐานกับน้องชายบท

หนึ่งโดยให้น้องชายท่อง คาถาบทนั้น

แสดงพุทธคุณ ฝ่ายน้องชายพยายาม

ท่องเท่าไรก็ไม่จ�า ฝ่ายพี่ชายก็ถืิอว่า
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พระน้องชายเป็นผู้ท่ีมีสติปัญญาทึบ 

มากไม ่สามารถที่จะศึกษาปฏิบัต ิ

พระพุทธศาสนาให้ก้าวหน้าได้ จึง 

แนะน�าให้น้องชายลาสิกขาไปเสีย  

ฝ่ายน้องชายชื่อว่าจุฬปาละก็ไม่อยาก

ลาสิกขาไป 

 ความทราบถึงพระพุทธเจ้า พระองค์

ก็ตรัสเรียกไปและทรงให้กรรมฐาน 

อีกข ้อหนึ่งโดยทรงประทานผ้าให  ้

พระจุฬปาละไปลูบคล�าแล้วบริกรรมว่า 

เถ้าไคล เถ้าไคล หรือว่า ผ้าเปื้อน  

ผ้าเปื่ ้อน เพราะเมื่อใช้มือลูบคล�าไป

บ่อย ๆ ขึ้นผ้าน้ันสกปรกขึ้น ผ้าน้ัน 

ก็มีสีคล�้าขึ้น เพราะเหง่ือไคลที่มือไป

ถูกต้องไปจับต้อง เพราะฉะนั้น จึงให้

บริกรรมว่า เถ้าไคล เถ้าไคล หรือ 

เหงื่อไคล เหงื่อไคล นั่นเองท่านก็ได้

ดวงตาเห็นธรรม เพราะพระพุทธเจ้า

ทรงทราบอุปนิสัยของพระจุฬปาละ 

ว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ถ้าให้กรรมฐาน

ข้อน้ีท่านก็จะสามารถได้ความส�าเร็จ 

ในกรรมฐานที่ปฏิบัติ 

 ท่านจฬุปาละเม่ือได้ดวงตาเหน็ธรรม

ได้ส�าเร็จมรรคผลขึ้นก็ได้เป็นผู้มีฤทธิ์

ทางจิตใจบางอย่างเป็นพิเศษด้วย 

 ดงันีเ้ป็นตัวอย่างว่ากรรมฐานอันเป็น

ที่สะดวกของตนนั้น หากพระอาจารย์

ได้ให้ถกูต้อง ศษิย์ผูรั้บไปปฏบิตักิย่็อม

สามารถน�าไปปฏิบัติให้ก้าวหน้าลุล่วง

ความส�าเร็จตามประสงค์ได้ น้ีเป็น 

ธรรมสัปปายะข้อปลีกย่อย

 อนึ่ง ส�าหรับอปริหานิยธรรมนั้น

พระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอนแก่เจ้าลจิฉวี

อันกล่าวได้ว ่าเป็นอปริหานิยธรรม  

ธรรมอันท�าให้ไม่เส่ือมส�าหรับคฤหัสถ์ 

ตั้งต้นแต่ผู้ปกครองประเทศชาติ พวก

เจ้าลิจฉวีนั้นเป็นกษัตริย์ผู ้ปกครอง 

แคว้นวชัชอีนัมเีมอืงเวสาลเีป็นนครหลวง 

พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนคณะ

กษตัรย์ิพระเจ้าลจัฉวีซึง่เป็นผูป้กครอง

ประเทศวัชชน้ัีนด้วยธรรม ๗ ข้อเรยีก

ว่า ลิจฉวีอปริหานิยธรรม คือ

 ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิจ

 ๒. เม่ือประชุมก็พร้อมเพรียงกัน

ประชมุ เมือ่เลกิประชมุกพ็ร้อมเพรยีง

กันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกัน

กระท�ากิจกรณียะ คือกิจท่ีพึงกระท�า

ส�าหรับแคว้นวัชชี

 ๓. ไม่บัญญัติสิ่งท่ีมิได้บัญญัติขึ้น  

ไม่ถอนส่ิงทีไ่ด้บญัญตัไิว้แล้ว สมาทาน

ปฏิบัติในวัชชีธรรม ธรรมส�าหรับวัชชี 

อันเป็นของเก่าที่บัญญัติจัดไว้

 ๔. วัชชีคือกษัตริย์วัชชีหรือท่าน

ผู้ใหญ่แห่งวัชชีซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็เคารพ 

สักการะหรือนับถือบูชา ส�าคัญข้อที่

ท่านเหล่านั้นกล่าวว่าเป็นข้อที่พึงฟัง

 ๕. กลุสตรี กลุนารเีหล่าใด ไม่รงัแก

ข่มเหง กุลสตรี กุลนารีเหล่านั้น

สัปปายะ
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 ๖. เจดีย์ของวัชชีเป็นของชาววัชชี

ทั้งหลายเคารพนับถือบูชาท้ังภายใน

และภายนอก กเ็คารพนบัถอืบชูาเจดย์ี

เหล่านั้น ไม่กระท�าพลีกรรมอันเป็น

ธรรมที่เคยให้แล้วที่เคยกระท�าแล้วแก่

เจดีย์เหล่านั้นให้เสื่อม

 ๗. จดัแจงการรกัษาคุ้มครองป้องกนั

อันเป็นธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลาย

และมคีวามตัง้ใจว่าพระอรหนัต์ทัง้หลาย

ที่ยังไม ่มาสู ่แว ่นแคว ้นก็ขอให ้มา  

พระอรหันต์ท้ังหลายท่ีมาแล้วก็ขอให้

อยู่ผาสุกในแว่นแคว้น ดังนี้

 ข้อความกค็ล้าย ๆ กบัอปรหิานยิธรรม

ส�าหรับภกิษุมีต่างกันแต่ข้อท่ีมิให้รงัแก

ข่มเหงกุลสตรี กุลนารี และข้อที่ให้

เคารพนับถือบูชาวัชชีเจดีย์ของชาว 

วัชชีทั้งหลาย ท้ังภายในทั้งภายนอก 

พลีกรรมที่เคยให้เคยท�าอันประกอบ

ด้วยธรรมแก่เจดย์ีเหล่านีก้ใ็ห้ท�าต่อไป

ไม่ให้เสื่อมเสียไม่หยุด และให้จัดการ

คุ้มครองรักษาป้องกันอันเป็นธรรมใน

อรหนัต์ทัง้หลายและให้มคีวามตัง้ใจว่า 

ทีท่่านยงัไม่มากข็อให้มา ทีท่่านมาแล้ว

ก็ขอให้อยู่เป็นสุข 

 ตามลจิฉวอีปรหิานยิธรรมนี ้จะเหน็

ได้ว่าพระพุทธเจ้ามิได้ทรงลบหลู่เจดีย์ 

คือที่เคารพของชาวบ้านชาวเมืองที่ได้

เสด็จไปประกาศศาสนาหรือที่ได้เสด็จ

จาริกไปนั้น เพราะว่าแต่ละท้องถิ่น 

ต่างกม็เีจดย์ีหรอืปชูนยีสถานอนัเป็นที่

เคารพนับถือ บูชาเจดีย์ท้ังปวงที่เขา

เคารพนับถือบูชาเหล่านั้นต่อไป และ

ที่เขาท�าขึ้นมาแล้วก็ขอให้เขาท�าต่อไป

อย่าให้เสื่อมดังนี้ 

 ปรากฏตามเรือ่งท่ีเล่าในพระคัมภร์ีว่า

คณะกษตัรย์ิลจิฉวปีฏบิตัอิปริหานยิธรรม

ท้ัง ๗ ข้อนีจ้งึได้รกัษาบ้านเมืองให้ด�ารง

อยูอ่ย่างด ีข้าศกึศตัรูไม่อาจมาย�า่ยที�าลาย

ได้ แต่ว่าต่อมาได้พากันไม่ปฏิบัติใน

อปรหิานยิธรรมเหล่านี ้มกีารแตกกนัเอง

โดยการยุแหย่ของวัสสการพราหมณ์ 

ดงัทีน่กักวไีทยได้เอามาแต่งเป็นค�าฉนัท์ 

คือเรื่องสามัคคีเภทค�าฉันท์ ฉะนั้น 

เมืองไพศาลีรัฐวัชชีจึงได้แตก ต้องขึ้น

อยู่ในปกครองแห่งมคธรัฐ

  เพราะฉะนั้น หมวดธรรมส�าหรับผู้

อยู่ด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน

ส�าหรับภิกษุสงฆ์ก็ดี ส�าหรับคฤหัสถ์

ชนต้ังต้นแต่คณะผู้ปกครองประเทศ 

คือลิจฉวีปริหานิยธรรมดังแสดงมาก็ดี 

จึงเป็นหลักปฏิบัติอันส�าคัญ ซึ่งเมื่อ

ปฏบิตักิย่็อมจะท�าให้เป็นธัมมสปัปายะ 

ธรรมเป็นที่สบายธรรมเป็นที่สะดวก 

ท�าให้ทุก ๆ อย่างเป็นสัปปายะ ท�าให้

ทุก ๆ อย่างเป็นที่สบายเป็นที่สะดวก

ไปด้วยทั้งหมด (ร.ธ. ๗-๑๒, ๒๒-๒๗)

สัปปายะ
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 หูกับเสียงมาประจวบกันก็ เกิด  

โสตวิญญาณ ความรู้ทางหูที่เรียกว่า

ได้ยิน และทั้ง ๓ นี้คือ หู ๑ เสียง  

๑ โสตวิญญาณ ๑ มาประชุมกัน 

ก็เรียกว่า โสตสัมผัส สัมผัสทางหู

 จมูกกับกล่ินมาประจวบกันก็เกิด 

ฆานวิญญาณ ความรูท้างจมกูคอืทราบ

กลิ่น จมูก ๑ กลิ่น ๑ ฆานวิญญาณ 

๑ มาประชมุกนัก็เรยีกว่า ฆานสมัผสั 

สัมผัสทางจมูก 

 ล้ินกบัรสมาประจวบกนักเ็กดิ ชิวหา

วิญญาณ ความรู้ทางลิ้นคือทราบรส 

ล้ิน ๑ รส ๑ ชิวหาวิญญาณ ๑  

มาประชุมกันก็เรียกว่า ชิวหาสัมผัส 

สัมผัสทางลิ้น

 กายและโผฏฐพัพะสิง่ทีก่ายถกูต้อง

มาประจวบกันก็เกดิ กายวญิญาณ ความ

รู้ทางกายคือทราบสิ่งถูกต้องทางกาย 

กาย ๑ โผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้อง  

๑ กายวิญญาณ ๑ มาประชมุกนักเ็ป็น 

กายสัมผัส สัมผัสทางกาย

 มโนคือใจกับธรรมคือเรื่องราวมา

ประจวบกนักเ็กดิ มโนวิญญาณ ความ

รู้ทางมโนคือใจ คือรู้เรื่องหรือคิดเรื่อง 

มโนคือใจ ๑ ธรรมคือเรื่องราว ๑  

มโนวิญญาณ ๑ มาประชุมกันก็เป็น 

มโนสัมผัส สัมผัสทางมโนคือใจ

 นี้คือผัสสะหรือสัมผัสทางคดีธรรม 

เมื่อพิจารณาดูถึงสัมผัสหรือผัสสะนี้ก็

สปัปุรสิทาน ด ูทานบารม,ี ทานมยับญุญกริยิา

สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ดู คัมภีร์อภิธัม- 

  มัตถสังคหะ

สัพพัญญุตญาณ ดู พระพุทธเจ้าตรัสรู้

สัพพัญญู ดู วิชชา ๓, โพธิสัตว์ 

สัพพัญญูโพธิสัตว์ ดู ดุสิต

สพัพตัถคามนิปีฏปิทาญาณ ด ูทศพลญาณ

สมัปชญัญะ ด ูวธิที�าสมาธ,ิ เบญจธรรม, สติ

สมัปฏจิฉนันะ ด ูคมัภร์ีอภธัิมมัตถสงัคหะ

สัมปรายิกัตถะ ดู ประโยชน์ภายหน้า

สัมปัตตวิรัติ ดู ศีล

สัมผัส ดู อาหาร, ตัวจิต

สัมผัส ๖ ค�านี้เรียกว่า ผัสสะ หรือเรียกว่า 

สมัผสั มกัจะแปลกนัว่า ความกระทบ 

ในภาษาไทยก็น�าเอาค�าว่าสัมผัสมาใช้ 

ซึ่งใช้ในความหมายว่ากระทบหรือ 

ถูกต้อง แต่ความหมายในทางธรรม

หมายถึงผัสสะ หรือสัมผัส ที่เป็น 

ความประชุมกันของอายตนะภายใน

อายตนะภายนอกและวญิญาณ แต่ละ

ทางในทางทั้ง ๖ กล่าวคือ

  อายตนะภายในอันได้แก่ตา ภาย 

นอกอันได้แก่รูปมาประจวบกันก็เกิด 

จกัขุวญิญาณ ความรู้ทางตา ดงัท่ีเรยีก

ว่าเห็นคือเห็นรูป ทั้ง ๓ นี้ คือ ตา ๑ 

รูป ๑ จักขุวิญญาณ ๑ มาประชุมกัน

ก็เรียกว่าสัมผัส และเรียกว่า จักขุ-

สัมผัส สัมผัสทางตา

สัมผัส ๖
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ย่อมจะทราบว่าเป็นผัสสะหรือสัมผัส

ทางจติใจ และเป็นของท่ีละเอียด ก�าหนด

ได้ยาก มใิช่แต่สมัผสัหรอืผสัสะเท่านัน้ 

 นามธรรมทัง้หมดทีเ่ป็นเบือ้งต้นคอื

วิญญาณเอง อันได้แก่ความรู้ที่บังเกิด

ขึ้น เมื่ออายตนะภายในอายตนะภาย 

นอกประจวบกนั อันเป็นความรูข้องจติ 

กเ็ป็นสิง่ทีล่ะเอยีดยิง่ไปกว่าผสัสะหรือ

สมัผสั แต่ว่านามธรรมทีบ่งัเกดิขึน้สบื 

ไปจากวิญญาณ จากสัมผัส อันได้แก่

เวทนา สัญญา สังขาร ย่อมปรากฏ

สงัเกตจับพจิารณาได้ง่ายข้ึน ดงัเวทนา

ทีเ่ป็นสขุเป็นทุกข์หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่

ทกุข์ไม่สขุ สญัญาทีเ่ป็นความจ�าหมาย

สังขารที่เป็นความคิดปรุงหรือปรุงคิด 

เป็นนามธรรมทีช่ดัขึน้ ปรากฏมากขึน้ 

เหมอืนอย่างสขุหรอืทกุข์ทางกายก็ตาม

ทางใจก็ตาม เมื่อเกิดขึ้นทุกคนก็ย่อม

จะรู้ หรอืไม่ทกุข์ไม่สขุกย่็อมจะรู ้สญัญา

ความก�าหนดจ�าหมาย จ�าได้ จ�าไม่ได้ 

ทุกคนก็ย่อมจะรู้ สังขารความปรุงคิด

หรอืคดิปรงุ ทกุคนกย่็อมจะรูใ้จของตวั

เองว่าคิดอย่างไร และแม้วิญญาณที่

บงัเกดิขึน้ เม่ืออายตนะภายในอายตนะ

ภายนอกประจวบกนั กบัเม่ือท้ัง ๓ มา

ประชมุกนัเป็นสมัผสัอันละเอียดไปกว่า

นามธรรมท่ีบงัเกดิต่อไปคอืเวทนา มัก

จะสังเกตได้ยากจับได้ยาก ท�าความรู้

ในวิญญาณในสมัผสัได้ยาก ต่อเมือ่เป็น

เวทนาเป็นต้นจึงจะชัดขึ้น และแม้ไม่

ตัง้ใจท่ีจะก�าหนด แต่ว่าตวัเวทนาเป็นต้น

นั้นเองก็โผล่ขึ้นมาให้ทราบได้ ความ

โผล่ขึ้นมานี้ แม้วิญญาณและสัมผัส 

กโ็ผล่ขึน้มา ดงัทีเ่มือ่ตากบัรูปประจวบ

กนั กเ็กดิความรูร้ปูคอืเห็นรปูอนัเรียก

ว่าจกัขวุญิญาณ ทกุคนกย่็อมจะรูว่้าได้

เห็นรูป และแม้เมื่อไม่เห็น ก็ย่อมจะรู้

ว่าไม่เห็น แต่โดยมากนั้น เมื่อไม่เห็น

ในสิ่งที่ต้องการจะไม่เห็นจึงจะรู้ว่าไม่

เห็น เพราะใจจะตั้งก�าหนดอยู่คือตั้ง

ก�าหนดอยู่ในเรื่องท่ีอยากจะเห็น แต่

ครั้นไม่เห็นก็รู้ว่าไม่เห็น แต่เมื่อเห็น 

ก็ไม่ได้นึกถึงกิริยาที่เห็นอันเป็นจักขุ-

วิญญาณ แต่ว่าไปนึกถึงส่ิงท่ีเห็นนั้น 

คอืข้ามเลยไปถึงขัน้ทีเ่ป็นสังขารปรุงคดิ

หรอืคดิปรงุ และข้ามไปถึงทีเ่ป็นกเิลส

ขึ้นมา เป็นความยินดีความยินร้าย 

ต่าง ๆ ในรูปที่เห็นนั้น 

 ส่วนวิถีจิต ที่แสดง ที่เป็นไป ตาม

ล�าดบัน้ันไม่ได้นกึถงึ เช่นเดยีวกบัการ

ที่จะขึ้นไปสู่ที่ใดที่หนึ่งซึ่งจะต้องก้าว 

ขึ้นบันไดไปทีละขั้น ทุกคนก็ไม่ได้ไป

นกึถงึบนัไดทีก้่าวขึน้ไป มุง่จะขึน้ และ

ก้าวบนัไดขึน้ไปกีข่ัน้กไ็ม่ได้นกึถงึไม่ได้

มุ่งถึง เพราะฉะนั้น จึงมักจะไม่รู้ว่า

บนัไดทีก้่าวขึน้ไปนัน้มกีีข่ัน้ วถิจีติกเ็ช่น

เดยีวกนั ต้องเป็นไปตามล�าดบัเหมอืน

อย่างข้ันบันได คือว่าอายตนะภายใน

สัมผัส ๖
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ภายนอกท่ีมาประจวบกนั ท่ีเหมือนอย่าง

เป็นบนัไดข้ันแรก คอืความมาประจวบ

กันก็เป็นวิญญาณ มีจักขุวิญญาณ 

เป็นต้น ก็เป็นบันไดขั้นที่ ๒ และทั้ง 

๓ นั้นมาประชุมกันเป็นสัมผัส ก็เป็น

บนัไดข้ันที ่๓ จงึมาถงึเวทนาเป็นบันได

ข้ึนที่ ๔ สัญญาที่ ๕ สังขารที่ ๖  

ซึ่งจิตนี้จะต้องด�าเนินไปตามวิถีจิต 

ดังกล่าวนี้ในอารมณ์ทุกข้อทุกอย่าง

 อารมณ์ทุกข้อทุกอย่างที่จิตคิดจะ

ต้องผ่านบันไดขึน้มาโดยล�าดับดงันี ้จติ

เองกบับนัไดท่ีจติด�าเนนิผ่านขึน้มาตาม

ล�าดบันี ้เป็นธรรมชาตเิป็นธรรมดาของ

กายและจิตนี้ของทุก ๆ คน

 จัดเป็น อพยากตธรรม ธรรมะที่

เป็นกลาง ๆ ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล 

ไม่ใช่บาป ไม่ใช่บุญ

 เป็น วิบากขันธ์ คือเป็นขันธ์ซึ่งได้

มาแต่ก�าเนดิ เริม่ต้นเกิดก่อขึน้ในครรภ์

ของมารดา ซ่ึงทางพระพุทธศาสนา

แสดงว่าเป็นวิบาก คือผลกรรมพร้อม

ทั้งกิเลสซึ่งได้ประกอบกระท�าไว้แล้ว

 เป็น ชนกกรรม กรรมที่น�าให้เกิด

ขึ้นมา และเมื่อธาตุทั้งหลาย คือธาตุ

ดนิ ธาตนุ�า้ ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตอุากาศ

เร่ิมต้นขึ้นได้ท่ี คันธัพพะ คนธรรพ์ 

ท่านใช้ศพัท์เรียกดงันี ้อนัได้แก่ปฏิสนธิ

จติกม็าปฏสินธติามกรรม เป็นปฏสินธิ

จิต เป็นปฏิสนธิวิญญาณ เป็นอันว่า

เริ่มมีธาตุ ๖ ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ 

ธาตลุม ธาตอุากาศ และธาตวิุญญาณ 

อนัเรียกว่าวญิญาณธาต ุเป็นบรุษุ สตรี   

สตัว์บคุคลทกุ ๆ คนนีก่้อก�าเนดิขึน้มา

 ในทางพระวินัยได้แสดงนัยว่าเริ่ม

เป็นชาติคือความเกิดตั้งแต่ปฐมจิต 

ปฐมวิญญาณในครรภ์ของมารดาดัง

กล่าว และก็อาศัยอาหารเติบโตขึ้น 

โดยล�าดับ จนถึงคลอดออกมาก็อาศัย 

อาหารเตบิโตข้ึนมาโดยล�าดบั เป็นธาตุ 

๖ เป็นกาย เป็นจติ เป็นขันธ์ อายตนะ 

ธาต ุเป็นขนัธ์ ๕ เป็นนามรปู อนัเป็น

ที่ตั้งของสมมติบัญญัติว่าเป็นอัตภาพ  

เป็นตัวเรา เป็นเรา นี้เป็น วิบากขันธ์  

วิบากอายตนะ วิบากธาตุ ของชนก-

กรรมทีน่�าให้มาเกดิพร้อมทัง้กเิลส เป็น 

กลาง ๆ ไม่ใช่บุญ ไม่ใช่บาป ไม่ใช ่

กุศล ไม่ใช่อกุศล

 และส�าหรับรูปกายอันเป็นที่อาศัย

ของจติ พร้อมกบัมโนธาต ุมโนวญิญาณ 

ธาตุต่าง ๆ อันเป็นที่ตั้งของนามธรรม

ต่าง ๆ ก็มกีระบวนของจิตใจเป็นไปตาม

ธรรมชาตติามธรรมดาดงัทีก่ล่าวมาแล้ว 

และส�าหรับรูปกายนั้นอันเป็นส่วนรูป 

คือกองรูปนั้นก็สังเกตก�าหนดได้ง่าย 

เป็นที่ตั้งของวิปัสสนากรรมฐาน คือ

เป็นภูมิของวิปัสสนากรรมฐาน และก็

น่าจะเป็นทีวิ่ญญาณกบัสัมผสันัน้ก�าหนด

ได้ยาก ในขันธ์ ๕ จึงได้จัดนามธรรม

สัมผัส ๖
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ต่อจากรปูขนัธ์ กม็าเป็นเวทนา สญัญา 

สังขาร แล้วจึงน�าวิญญาณมาเป็นข้อ

ท้ายเพือ่เป็นวปัิสสนาภมู ิเป็นภมูสิ�าหรบั

พจิารณาทางวปัิสสนาให้เหน็ไตรลกัษณ์ 

เมื่อก�าหนดรูปอันเป็นของหยาบแล้ว 

ก็มาเวทนาซ่ึงก็เป็นนามธรรมท่ีหยาบ

ดังกล่าว แล้วก็มาสัญญา มาสังขาร 

เมื่อมาถึงสังขาร ก็แปลว่าได้ก�าหนด

นามธรรมถนัดขึ้น จึงมาวิญญาณเป็น

ข้อ ๕ ซึ่งจะก�าหนดได้ง่ายเข้า คือ

ก�าหนดตัวรู้ที่เป็นไปกับความคิดปรุง

หรือความปรุงคิดต่าง ๆ เพราะว่า 

เมื่อปรุงคิดหรือคิดปรุงไปต่าง ๆ น้ัน 

ก็ย่อมมีตัวรู้ประกอบอยู่ด้วย คือรู้ว่า

คิดอะไร ปรุงอะไร แต่ว่าโดยมากนั้น

ผูท้ีไ่ม่ปฏบิตัธิรรมมักจะไม่คดิถงึตวัรูท้ี่

ประกอบกนัไปอยูก่บัความคดิปรงุหรอื

ความปรุงคิด เพราะไปมุ่งคิดปรุงหรือ

ปรุงคิด และไปติดอยู่ในกิเลส ยินดี

ยนิร้ายหลงงมงายอันบังเกดิขึน้จากสิง่

ทีค่ดิปรงุหรือปรงุคิดน้ัน จงึมิได้มานึกถงึ

ตัวรู ้ ว่าอันท่ีจริงน้ันทุกคนคิดอะไร 

ก็รู้ไปด้วยว่าคิดอะไร ฉะนั้น หากหัด

ก�าหนดดูตัวรู ้ท่ีไปกับตัวคิดปรุงหรือ 

ปรงุคิด กย่็อมจะจบัตวัรูไ้ด้ และกย่็อม

จะรูจ้กัว่านัน่แหละเป็นวญิญาณทีใ่นขัน้

นี้ก็เป็นมโนวิญญาณ

 และเม่ือเป็นดงัน้ีก็มาหดัจับวญิญาณ

คือตัวรู้ เมื่ออายตนะภายในภายนอก

มาประจวบกันดังกล่าวมาข้างต้น ซึ่ง

เมือ่อายตนะทัง้ ๒ มาประจวบกนัแล้ว

โดยปกติ ก็ย่อมจะเกิดตัวรู้ คือรู้รูปที่

เรียกว่าเห็นรูป รู้เสียงที่เรียกว่าได้ยิน

เสียง แต่ว่าจะต้องมีความเข้าใจอกีอนั

หนึง่ว่า จตินีจ้ะต้องตัง้อยูเ่พือ่ทีจ่ะรูด้้วย 

คือเมื่อตากับรูปประจวบกัน จิตนี้จะ

ต้องตั้งอยู่เพื่อที่จะดูรูปรู้รูป จึงจะเห็น

รูป เกิดเป็นจักขุวิญญาณ เมื่อหูกับ

เสียงประจวบกัน จิตน้ีจะต้องตั้งอยู่ที่

จะรูเ้สียง จงึจะเกดิโสตวิญญาณคอืได้ 

ยนิเสียง ถ้าจตินีไ้ม่ตัง้ แม้ว่าจะมรีปูมา

อยู่เฉพาะหน้าเฉพาะตา จะมีเสียงมา 

กระทบหู โสตประสาท แต่ก็ไม่เห็น 

ไม่ได้ยินถ้าจิตไม่ตั้ง เหมือนดังที่ก�าลัง

บรรยายธรรมอยู่นี้ ท่านทั้งหลายที่ฟัง

อยู่นีจ้ะต้องมจีติตัง้ทีจ่ะฟังด้วยจงึจะได้ 

ยนิเสยีงทีแ่สดงนี ้แต่หากว่าถ้าจติไม่ตัง้

ท่ีจะฟัง คอืส่งจติไปเสยีในท่ีอืน่ แม้เสยีง

ที่แสดงนี้จะไปกระทบโสตประสาทแต่

กไ็ม่ได้ยิน หูดับในเมือ่จติไม่ตัง้ทีจ่ะฟัง 

อายตนะทุกข้อย่อมเป็นดังนี้ ตาดับใน

เมือ่จติไม่ตัง้ทีจ่ะด ูหดูบัในเมือ่จติไม่ต้ัง

ที่จะฟัง จมูกดับลิ้นดับในเมื่อจิตไม่ตัง้

ทีจ่ะทราบกลิน่ทราบรส กายดบัในเมือ่จติ

ไม่ตัง้ทีจ่ะทราบสิง่ถกูต้อง เพราะฉะนัน้ 

จิตจึงต้องตั้งต้องประกอบอยู่

 หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือมโนข้อ 

๖ นัน้เองทีเ่ป็นอายตนะข้อที ่๖ ทีเ่รยีก

สัมผัส ๖
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ว่าใจ จะต้องต้ังอยู่ประกอบอยู่กับตา

กบัหกูบัจมกูกับลิน้กบักายด้วยทกุเรือ่ง

ไป ตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงจะไม่ดับ ถ้า

มโนไม่มาประกอบอยูด้่วยแล้วกด็บั นี้

เป็นธรรมชาตเิป็นธรรมดา เพราะฉะนัน้

เมื่ออายตนะภายในภายนอกประจวบ

กันก็เกิดความรู้ขึ้น จึงอาจหัดก�าหนด

ดูได้ ดูตัวเห็นตัวได้ยินคือตัวรู้นั้นเอง 

ที่บังเกิดขึ้นนั้น แต่ถ้าหากว่าจิตนี้ตั้ง

ก�าหนดอยู่เพียงเท่านี้ คือเพียงแค่ 

จักขุวิญญาณโสตวิญญาณเป็นต้น คือ

เมือ่ตากบัรปูประจวบกัน จติต้ังก�าหนด

ก็เห็นรูปแล้วจิตก็ถอนไปเสีย ถ้าเป็น

ดงันีแ้ล้วเรือ่งนัน้กด็บัอยู่แค่นัน้ ไม่เป็น

สมัผสั ไม่เกิดเวทนาสญัญาสังขารอะไร 

 เพราะฉะนัน้ หากว่าจติตัง้อยูต่่อไป

ก�าหนดต่อไป กล่าวคือเม่ือตากับรูป

ประจวบกัน จิตตั้งเพื่อท่ีจะทราบรูป

เห็นรูปก็เกดิจกัขวุญิญาณ รูร้ปูเหน็รปู 

จติกย็งัตัง้อยู่ในเรือ่งน้ีต่อไป เม่ือจติต้ัง

อยู่ในเรื่องนี้ต่อไปก็คือจิตได้น�าเอาตา

รูปและตัวจักขุวิญญาณคือตัวรู้ตัวเห็น

รปูนัน้มาประชมุกนัเองในจิตเป็นสมัผสั 

แปลว่าเรื่องนั้นก็กระทบถึงจิตแรงขึ้น 

จติไม่ปล่อย และถ้าจติไม่ปล่อย ต่อไป

จึงจะเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขาร 

แต่ถ้าจิตปล่อยอยู่แค่นี้ไปเร่ืองอื่นเสีย 

ก็ดับไปแค่สัมผัสเท่านั้น 

 เพราะฉะนัน้ จติทีต่ัง้อยูน่ีจ้งึเป็นสิง่

ทีส่�าคญัมาก และจติทีต่ัง้อยูน่ีแ้หละคอื

ตวัสมาธ ิซึง่เป็นไปตามธรรมชาตธิรรมดา

 การหัดท�าสมาธินัน้กค็อืเป็นการหัด

ให้ตัง้อยูใ่นทางทีด่ทีีช่อบนัน่เอง แต่อนั

ท่ีจริงตามธรรมชาติธรรมดาน้ันก็ต้อง

มีสมาธิ คือจิตจะต้องตั้งอยู่ วิถีจิต 

จงึจะเป็นไปได้ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว เพราะ

ฉะนัน้ สัมผสันัน้กค็อืความทีอ่ายตนะ

ภายในภายนอกกับตัวเห็นรูปเป็นต้น

นั้นมารวมกัน กระทบจิตแรงขึ้น จึง

ย่อมจะเป็นเวทนาขึ้นมา เพราะฉะนั้น

หากหัดก�าหนดจริง ๆ แล้วก็ก�าหนด

ได้ สมัผสัจงึมลีกัษณะดงัทีไ่ด้แสดงมา

นี ้จงึเป็นสัมผสั ๖ หรอืเรยีกว่าผสัสะ

เฉย ๆ (ส.ท. ๑๒๖-๑๓๑)

สมัพร, สมัพรอสรุนิทร์ ด ูเทวาสรุสงคราม,

  อสุรเทพ

สัมพริมายา ดู เทวาสุรสงคราม

สัมภเวสี ดู โพธิสัตว์, รัตนสูตร

สัมภาระ ดู สมภาร

สัมโภคกาย ดู พระพุทธเจ้าในมหายาน

สัมมสนญาณ ดู ญาณ ๑๖

สัมมัปปธาน ๔ ดู โพธิปักขิยธรรม

สัมมัปปัญญา ดู ปัญจวัคคีย์, สัมมาทิฏฐิ,  

  สิกขา ๓

สมัมากมัมนัตะ ด ูคัมภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ

สมัมาทฏิฐ ิคอืความเหน็ชอบ เป็นความเหน็

สัมมาทิฏฐิ

ตรง สัมมาทิฏฐินี้เป็นข้อส�าคัญ 
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 พระพุทธเจ้าจงึได้ตรสัไว้เป็นข้อแรก

ในมรรคมีองค์ ๘ คอืเป็นองค์แรกของ

มรรคมอีงค์ ๘ นัน้ เพราะฉะนัน้ การ

ท�าสมาธดัิงท่ีได้กล่าวว่าท�าสมาธใินการ

ฟัง ก็เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมอันเป็น

สมัมาทฏิฐนิีเ้อง ถ้าหากว่าไม่ได้ปัญญา

ในธรรมอนัเป็นสมัมาทฏิฐนิี ้กม็บิรรลุ

ถึงข้อที่ปฏิบัติและผลแห่งข้อที่ปฏิบัติ

อันเป็นที่มุ่งในทางพระพุทธศาสนา

 ค�าว่า พุทธศาสนา น้ันก็แสดงอยู่

แลว้ว่า เปน็ศาสนาทางปัญญา เพราะ

พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ ก็คือทรงปัญญา

ตรัสรู้นั้นเอง ฉะน้ัน ปัญญาจึงเป็น 

ข้อส�าคัญ และปัญญาท่ีมุ่งหวังก็คือ

สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ ความเห็น

ตรงนี้เอง เมื่อได้ความเห็นชอบ ได้

ความเห็นตรงก็ย่อมจะได้ปสาทะ คือ

ความเลือ่มใสอันไม่หวัน่ไหวในพระธรรม 

เป็นผู้มาสูส่ัทธรรมนี้ ฉะนั้น จึงกล่าว

ได้ว่าการมาสู่สัทธรรมนี้ก็ต้องอาศัย

ความเลือ่มใสท่ีไม่หวัน่ไหวในพระธรรม 

ความเลือ่มใสท่ีไม่หวัน่ไหวในพระธรรม

กต้็องอาศยัสมัมาทฏิฐคืิอความเหน็ชอบ

ความเห็นตรงเป็นหลัก 

 ทกุคนย่อมมีความรู้ความเหน็ซ่ึงเป็น

ตัวปัญญาท่ีได้มาแต่ชาติก�าเนิดเป็น

มนุษย์ ซึง่แปลอย่างหนึง่ว่า ผูท่ี้มีใจสงู

หรอืผูที้มี่ความรู้สงู ฉะน้ัน จงึสามารถ

ทีจ่ะรู้สจัจะคอืความจรงิของสิง่ท้ังหลาย

ได้ในขัน้ธรรมดาสามญัทัว่ไป และเมือ่

ได้อบรม ปัญญาทีไ่ด้มาแต่ชาติก�าเนิด 

อนัเรยีกว่า สชาตปัิญญา ยิง่ ๆ ขึน้ไป

แล้วก็จะได้ความรู้ท่ีย่ิง ๆ ขึ้นไป ได้

สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบที่ยิ่ง ๆ  

ขึ้นไป ได้ความเห็นตรงที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 พระพทุธเจ้าได้ตรสัอธบิายสมัมาทฏิฐิ

คือความเห็นชอบไว้ทั่วไปว่า คือความ

รูใ้นอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ รูจ้กัทกุข์ รูจ้กัสมทุยั

เหตใุห้เกดิทกุข์ รู้จักนโิรธความดบัทกุข์ 

รู้จักมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับ

ทุกข์ 

 ท่านพระสารีบุตรเถระก็ได้อธิบาย

สัมมาทิฏฐิแก่ภิกษุท้ังหลายท่ีท่าน 

ประมวลไว้ใน สัมมาทิฏฐิสูตร โดยที่

ท่านได้อธบิายกว้างขวางออกไป ขยาย

ความออกไป จบัต้ังแต่เบือ้งต้น โดยที่

ท่านได้กล่าวตัง้เป็นกระทูข้ึน้ว่า ทีเ่รยีก

ว่าสัมมาทิฏฐ ิสัมมาทิฏฐคิวามเห็นชอบ

นั้นเป็นอย่างไร ท่านก็อธิบายว่าได้แก่ 

ความรู้จักอกุศล ความรู้จักอกุศลมูล 

มูลเหตุของอกุศล ความรู ้จักกุศล  

ความรู้จักกุศลมูล มูลเหตุของกุศล 

ท่านกไ็ด้แสดงอธบิายขยายความต่อไป

อีกว่าอกุศลนั้นได้แก่อะไร ท่านก็ยก

เอา อกศุลกรรมบถ คอื ทางแห่งกรรม

ที่เป็นอกุศลขึ้นแสดง

 ทางกายอนัเรยีกว่ากายกรรมอนัเป็น

อกุศล ๓ คือ การท�าสัตว์มีชีวิตให้ตก
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ล่วงไป ๑ การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ

เขาไม่ได้ให้ ๑ การประพฤตผิดิในกาม

ทัง้หลาย ๑ ทัง้ ๓ นีเ้ป็นทางแห่งกรรม

ที่เป็นอกุศลทางกาย

 ทางแห่งกรรมทีเ่ป็นอกศุลทางวาจา

คือวจีกรรมมี ๔ ก็ได้แก่ พูดเท็จ ๑ 

พูดส่อเสียด ๑ พูดค�าหยาบ ๑ พูด

เพ้อเจ้อ เหลวไหล ๑ ก็รวมทางแห่ง

กรรมที่เป็นอกุศลทางวาจาเป็น ๔

 ทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลทางใจ  

๓ ก็คือ อภิชฌา โลภเพ่งเล็งทรัพย์

สิง่ของของผูอ้ืน่ ๑ พยาบาท ปองร้าย

เขา ๑ มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดจาก

คลองธรรม เช่น เหน็ว่าไม่มบีาป ไม่มี

บุญ จะท�าอย่างไรก็ไม่เป็นบาป จะท�า

อย่างไรก็ไม่เป็นบุญ ไม่มีผลของบาป

บุญ และไม่มีมารดาบิดา ไม่มีกรรมดี

กรรมชั่ว ผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มี

โลกนีไ้ม่ม ีโลกหน้าไม่มสีมณพราหมณ์ 

ผูป้ระพฤตชิอบทัง้หลาย ปฏเิสธว่าไม่มี

ทั้งหมด เหล่านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ความ

เห็นผิดจากคลองธรรม ๑ ก็รวมเป็น

ทางกรรมที่เป็นอกุศลทางใจ ๓

 รวมเป็นอกุศลกรรมบถ ๑๐ ทาง

แห่งกรรมท่ีเป็นอกุศล ๑๐ นีค้อือกศุล 

สมัมาทฏิฐกิค็อืรูจ้กัทางแห่งกรรมทีเ่ป็น

อกุศลทั้ง ๑๐ ประการเหล่านี้ว่าเป็น

อกุศลจริง

 อกศุลมลู มลูเหตขุองอกศุลกไ็ด้แก่ 

โลภะ คือความโลภอยากได้ อันน�าให้

ประกอบอกศุลกรรม โทสะ ความโกรธ

แค้นขัดเคืองอันน�าให้ประกอบอกุศล

กรรม โมหะ ความหลง อันน�าให้

ประกอบอกุศลกรรม สัมมาทิฏฐิก็คือ

ความรู้จักอกุศลมูลเหล่านี้ว่า โลภะ 

โทสะ โมหะ เป็นมูลเหตุของอกุศล

กรรมทั้งหลายตามเป็นจริง

 ส่วนกุศลและกุศลมูลนั้นก็ตรงกัน

ข้าม กุศลก็ได้แก่ กุศลกรรมบถทั้ง 

๑๐ คอื ทางแห่งกรรมทีเ่ป็นกศุล เป็น

กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓

 กายกรรม ๓ ก็คอื เว้นจากการท�า

สัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง เว้นจากการถือ

เอาส่ิงของทีเ่จ้าของเขามไิด้ให้ เว้นจาก

ความประพฤติผิดในกามทั้งหลาย

 วจีกรรม ๔ ก็คือ เว้นจากพูดเท็จ 

เว้นจากพดูส่อเสียด เว้นจากพดูค�าหยาบ 

เว้นจากพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล

 มโนกรรม ๓ ก็คือ ไม่โลภเพ่งเล็ง

ทรัพย์ส่ิงของของผู้อื่น ไม่พยาบาท 

ปองร้ายผูอ้ืน่ และสมัมาทิฏฐคิอืความ

เห็นชอบตามคลองธรรม

 ท้ัง ๑๐ ข้อนีก้ต็รงกนัข้ามกบัอกศุล-

กรรมบถทั้ง ๑๐ สัมมาทิฏฐิก็คือรู้จัก

กุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ นี้ ว่าแต่ละข้อ

เป็นกุศลจริง
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 ส่วน กุศลมูล มูลเหตุของกุศลนั้น  

ก็ได้แก่ อโลภะ ความไม่โลภอยากได้ 

โดยมีสันโดษความพอใจอยู่ในทรัพย์

สมบตัเิฉพาะทีเ่ป็นของตนเท่านัน้เป็นต้น 

อโทสะ ความไม่โกรธแค้นขัดเคืองก็

โดยที่มีเมตตากรุณาเป็นต้น อโมหะ 

ความไม่หลง ก็คือความที่มีปัญญารู้

ตามเป็นจรงิอนัท�าไม่ให้หลงใหล ไม่ให้

ถือเอาผิด

 สมัมาทฏิฐคิวามเหน็ชอบกค็อื รูจ้กั

กศุลมลูเหล่านีว่้าทกุ ๆ ข้อเป็นมลูเหตุ

ของกุศลจริง สัมมาทิฏฐิคือความเห็น

ชอบดังนี้ เป็นทิฏฐิคือความเห็น เป็น

ทัสสนะคือความเห็น เป็นญาณะคือ

ความรู้ หรือเป็นปัญญาคือความรู้ท่ัว

ถึงที่จ�าต้องการเป็นข้ันต้นของทุก ๆ 

คนในโลก แต่ว่าจะได้สัมมาทิฏฐิคือ

ความเห็นชอบดังนี้ได ้ก็ต ้องอาศัย 

ความท่ีใช้ปัญญาที่มีอยู่เป็นพื้นในการ

ประกอบปลูกปัญญาให้ยิ่ง ๆ ข้ึนไป 

ด้วยการฟังการเรียนอันรวมในค�าว่า  

สตุะ ด้วยการคดิพนิจิพจิารณาอันรวม

เรียกว่าจินตา และด้วยการปฏิบัต ิ

อบรมต่าง ๆ ในข้อท่ีพึงปฏิบัติอบรม

นั้น ๆ อันเรียกว่า ภาวนา

 และเม่ือได้ประกอบปฏิบตัปิลูกปัญญา 

อบรมปัญญา เพิ่มพูนปัญญาในทาง 

ที่ถูกต้องอยู่เสมอ ก็ย่อมจะได้ปัญญา

ที่ เป ็นป ัญญาถูกต้อง อันเรียกว ่า  

สัมมัปปัญญา ได้สัมมาทิฏฐิคือความ

เห็นชอบดังกล่าว

 และข้อนีไ้ด้มพีระพทุธภาษติตรสัไว้

ในทีอ่ืน่อกีว่า กต้็องอาศัย มติตสมัปทา 

คอื ความถงึพร้อมด้วยมติร อนัหมาย 

ความว่าได้มิตรที่ดีงาม อันเรียกว่า 

กัลยาณมิตร พระพุทธเจ้าเป็นยอด 

ของกลัยาณมิตร มารดาบดิาครอูาจารย์

ทัง้หลายกเ็ป็นกลัยาณมติร เพือ่นมติร 

ทัง้หลายซึง่เป็นผูท้รงปัญญาสามารถท่ี

จะให้ค�าแนะน�าอบรมอันถูกต้องได้ก็

เรียกว่า กัลยาณมิตร ต้องอาศัย

กัลยาณมิตรนี้ประการหนึ่ง

 อกีประการหนึง่กคื็อ โยนโิสมนสิการ  

ที่แปลว่า การท�าไว้ในใจ จับให้ถึงต้น

เหต ุดงัเช่นเมือ่ก�าหนดเพ่ือรูจ้กัอกศุล

ก็ต้องจับให้ถึงต้นเหตุว่า มีมูลเหตุมา

จากโลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นอกุศล

มูล และเม่ือก�าหนดเพ่ือรูจ้กักศุลกต้็อง

จับให้ถึงต้นเหตุว่า มีต้นเหตุหรือมูล

เหตุมาจากกศุลมูล คอื อโลภะ อโทสะ 

อโมหะ ดังกล่าว ความใส่ใจคือความ

ก�าหนดใจพนิจิพจิารณาจบัเหตขุองผล

ให้ได้ดังนี้คือโยนิโสมนสิการ ก็ต้อง

อาศัยโยนิโสมนสิการนี้อีกข้อหนึ่ง ได้

มีพระพทุธภาษติตรสัไว้ว่า กัลยาณมิตร

และโยนโิสมนสกิารนีย่้อมเป็นเบือ้งต้น

ของสัมมาปฏิบัติทุกอย่าง
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 ไม่ว่าจะเป็นสมาธ ิไม่ว่าจะเป็นปัญญา 

หรอืจะคลมุไปได้จนถงึศลีทัง้หมด ต้อง

อาศยัมกีลัยาณมิตร และโยนโิสมนสกิาร

มาตั้งแต่เบื้องต้น เหมือนอย่างอรุณ

เป็นเบื้องต้นของวัน กัลยาณมิตรและ

โยนโิสมนสกิารก็เปรยีบเหมือนว่าเป็น

อรุณ เป็นเบื้องต้นของความสว่างของ

สัมมาปฏิบัติ คุณงามความดีท้ังสิ้น  

อันนับว่าเป็นความสว่าง จึงต้องอาศัย

กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการดังนี้ 

และในหมวดธรรมบางหมวดก็ได้ตรัส

อธบิายขยายความออกไปในทางปฏบัิติ

ว่า ซ่องเสพคบหาสตับรุษุคอืคนด ีกไ็ด้

แก่กัลยาณมิตรนี้เอง

 ฟังธรรมของคนด ีมีโยนโิสมนสกิาร

ใส่ใจ คอืน�าเอาธรรมท่ีฟังมาใส่ไว้ในใจ

ตัง้ต้นแต่ต้ังใจฟัง ตัง้ใจพจิารณาจบัเหตุ

จบัผลและปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม

 ข้อใดที่พึงละก็ละ

 ข้อใดที่พึงปฏิบัติก็พึงปฏิบัติ

 ข้อใดที่พึงปฏิบัติก่อนก็ปฏิบัติก่อน

 ข้อใดที่พึงปฏิบัติภายหลังก็ปฏิบัติ

ภายหลัง

 ดังนี้เป็นต้นเรียกว่า ปฏิบัติธรรม

สมควรแก่ธรรม และเม่ือมีท้ัง ๔  

ข้อน้ีก็เป็นอันว่าน�าให้ได้สัมมาทิฏฐ ิ

คือความเห็นชอบความเห็นตรง น�า 

ให้ได้ความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวใน 

พระธรรม น�าเข้ามาสูส่ทัธรรมคอืธรรม

ของสัตบุรุษ หรือธรรมที่ดีคือถูกต้อง 

คือพระธรรมวินัยนี้ดังนี้

 เพราะฉะนั้น การปฏิบัติเพื่อให้ได้

สมัมาทฏิฐดิงักล่าวนี ้พระสารีบุตรจงึได้

น�ามาอธบิายไว้เป็นประการแรก และท่าน

ยงัได้กล่าวไว้ด้วยว่า เมือ่ได้สมัมาทฏิฐิ

คือความเห็นชอบ รู้จักอกุศล รู้จัก 

อกุศลมูล รู ้จักกุศล รู ้จักกุศลมูล  

อันน�าให้ได้สัมมาทิฏฐิ คือความเห็น

ชอบความเห็นตรง ก็ย่อมจะน�าให้ได้

ความเลือ่มใสทีไ่ม่หวัน่ไหวในพระธรรม 

น�าเข้ามาสู ่พระธรรมวินัยนี้ ที่ท่าน 

เรียกว่าน�าเข้ามาสู่สัทธรรมนี้ก็คือน�า

เข้ามาสู่พระพทุธศาสนา ค�าส่ังสอนของ

พระพทุธเจ้านีน้ัน่เอง และเมือ่เป็นดงันี้

ก็ย่อมจะเป็นเหตุให้ปฏิบัติละกิเลสที ่

นอนจมหมักหมมจติสนัดานอนัเรยีกว่า 

อาสวะ หรอืเรยีกว่า อนสุยั อนัยกขึน้

มา ก็คือว่าเป็นเหตุให้ละราคานุสัย 

กเิลสท่ีนอนจมหมกัหมมจติสนัดานคอื

ราคะ บรรเทาปฏิฆานุสัย อนุสัยคือ

ปฏฆิะ ความกระทบกระทัง่อนัเป็นเบือ้ง

ต้นของกิเลสกองโทสะ ถอนทฏิฐมิานา-

นุสัย อนุสัยคือทิฏฐิมานะ ละอวิชชา 

ท�าวิชชาให้บงัเกดิขึน้ จงึเป็นไปเพือ่การ 

กระท�าความส้ินสุดแห่งกองทกุข์ได้ดงันี้

 เพราะฉะนั้น ปัญญาที่ต้องการ ใน

ทางพระพุทธศาสนาอันเป็นขั้นต้นท่ี

ต้องการทั่วไป ก็คือปัญญาที่ท�าให้เป็น

สัมมาทิฏฐิ
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สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบดังกล่าว ก็

คือให้รู้จักอกุศล ให้รู้จักอกุศลมูล ให้

รู้จักกุศล ให้รู้จักกุศลมูล 

 แต่ว่าพงึท�าความเข้าใจด้วยอกีว่าความ

รู้จักที่เป็นตัวปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิ

ดงักล่าวนี ้ไม่ใช่สญัญาคอืความทรงจ�า 

ความทรงจ�านั้นก็คือความทรงจ�าตาม

ที่ฟัง ตามที่อ่าน ตามที่เล่าเรียน ก็จ�า

ได้ว่าอกศุลกรรมบถ ๑๐ อกศุลมลู ๓ 

มอีะไรบ้าง กศุลกรรมบถ ๑๐ กศุลมูล 

๓ มีอะไรบ้างก็จ�าได้ ความจ�าได้ดังนี้

ยงัไม่เป็นปัญญา ยงัไม่เป็นสมัมาทฏิฐิ

ดังกล่าว ต้องอาศัยความคิดพินิจ 

พจิารณาและการปฏิบัตอีิกด้วย คือว่า

ต้องคิดพิจารณาไปและต้องปฏิบัติไป 

การปฏิบัติไปน้ันก็คือ ปหานะ ละ  

อย่างหนึง่ ภาวนา ท�าให้มขีึน้ให้เป็นขึน้ 

อย่างหนึ่ง 

 ละ กคื็อว่าต้องฝึกละอกศุลกรรมบถ

ทัง้ ๑๐ ละอกศุลมูลท้ัง ๓ นีเ่ป็นข้อท่ี

ต้องปฏิบัติฝึกหัดละ

 ภาวนา คือท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นนั้น

คือต้องปฏิบัติฝึกที่จะประกอบกุศล

กรรมบถท้ัง ๑๐ และอบรมกุศลมูล 

อโลภะ อโทสะ อโมหะ ให้มีขึ้นให้

บังเกิดขึ้นในจิตใจ

 นี้ก็รวมเข้าในค�าว่า สุตะ จินตา 

ภาวนา ซึ่งเป็นเหตุให้ได้ปัญญา

 ปัญญาทีไ่ด้จากสตุะคอืการสดบัการ

อ่านการเรยีนกเ็รยีกว่า สตุมัยปัญญา

 ที่ได้จากความคิดพินิจพิจารณาก็

เรียกว่า จินตามัยปัญญา

 ที่ได้จากการปฏิบัติอบรมก็เรียกว่า 

ภาวนามัยปัญญา

 แต่ว่าในข้อ ๓ นีก้ต้็องประกอบด้วย

ท้ังละและท้ังท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นดัง

กล่าวนั้นและเมื่อปฏิบัติไป ๆ อาศัย 

สุตะ อาศัยจินตา อาศัยภาวนาทั้ง ๓ 

นี้ ก็ย่อมจะได้ปัญญาที่เป็นตัวความรู้

ขึน้ของตวัเอง ได้ความเหน็ขึน้ของตวัเอง 

ซึง่มีค�าเรยีกอกีว่า ญาณทสัสนะ ความ

รู ้ความเห็น รูเ้ห็นว่าข้อนี ้ๆ เป็นอกศุล

จริง ข้อนี ้ๆ เป็นอกศุลมลูจรงิ ข้อนี ้ๆ 

เป็นกุศลจริง ข้อนี้ ๆ เป็นกุศลมูลจริง

 ในการทีจ่ะปฏบิตัปิระกอบปัญญาใน

ทางท้ัง ๓ ดังกล่าวนั้นก็ต้องอาศัย

กลัยาณมติร และอาศยัโยนโิสมนสิการ

ดังกล่าวมานั้นประกอบกันอยู่ตลอด

เวลา ฉะนั้น ผู้มุ่งจะได้ปัญญาที่เป็น

สมัมาทิฏฐจิงึต้องปฏิบตัติามมงคลสตูร

คาถาแรกของพระพุทธเจ้าอยู่ให้เป็น

ประจ�า คือ

 ไม่เสวนาคบหาคนพาลทั้งหลาย 

เสวนาคบหาบณัฑติทัง้หลาย และบชูา

ผู้ที่ควรบูชาทั้งหลาย

 เมื่อปฏิบัติอยู ่ดังนี้แล้ว จึงจะได้

กลัยาณมิตร และเม่ือมีโยนโิสมนสิการ

สัมมาทิฏฐิ
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ประกอบอยูต่ลอด กย่็อมจะเจริญปัญญา

ขึ้นโดยตลอด ท�าให้เกิดความรู้ของตัว

เองข้ึนรับรองว่านีเ่ป็นอย่างนีจ้รงิ นีเ่ป็น

อย่างน้ีจรงิตามความเป็นจรงิ โดยทีจั่บ

เหตุจับผลได้ถูก จับได้ว่าอกุศลมูลนั้น

เป็นตัวเหตุ ตัวอกุศลนั้นเป็นตัวผล  

กศุลมลูนัน้เป็นตวัเหต ุตวักศุลนัน้เป็น

ตัวผล ซ่ึงการท่ีจะจับเหตุจับผลได้ถูก

ต้องดังนีก้เ็กดิจากโยนโิสมนสกิาร ใส่ใจ 

ตัง้แต่ตัง้ใจฟังค�าสอนของกลัยาณมติร 

มาจนถึงพินิจพิจารณาขบเจาะจับเหตุ

แห่งผลให้ได้ หรือว่าจับผลสาวหาเหตุ

ให้ได้ จับเหตุที่จะส่งผลให้ได้ นี่แหละ

คือโยนิโสมนสิการ ให้ความรู้ของตัว

เองบงัเกดิขึน้ รบัรองว่าข้อนีเ้ป็นความ

จริง ข้อนี้เป็นความจริง และเมื่อได้

ปัญญาคอืความรูข้องตวัเอง ให้เกดิขึน้

รบัรองขึน้ตามเป็นจรงิดงันี ้จงึจะช่ือว่า 

มคีวามเหน็ชอบ ท่ีเรยีกว่า สัมมาทฏิฐิ 

ความเห็นตรง ที่เรียกว่า อุชุกทิฏฐิ 

ท�าให้มีความเลื่อมใส ไม่หวั่นไหวใน

พระธรรม โดยตรงก็คือในค�าสั่งสอน

ของพระพุทธเจ้าว่า

 สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ธรรมะ

อันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว คือ 

ดจีรงิ ถกูต้องจรงิ งามในเบือ้งต้น งาม

ในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศ

พรหมจรรย์คอืศาสนา ค�าสัง่สอนทีแ่สดง

ความประพฤติอันประเสริฐ พร้อมทั้ง

อรรถะคือเนือ้ความ พร้อมทัง้พยญัชนะ

คือถ้อยค�า บริบูรณ์คือไม่บกพร่อง 

บริสุทธิ์คือไม่มีผิดพลาดสิ้นเชิง ย่อม

จะได้ความเลื่อมใสท่ีไม่หวั่นไหวใน 

พระธรรมอันเป็นสวากขาตธรรมของ

พระพุทธเจ้าดังนี้

 และเม่ือเป็นดั่งนี้แหละจึงจะชื่อว่า 

ได้เข้ามาสู่พระสัทธรรมนี้ ได้เข้ามาสู่

พระศาสนานี ้ได้เข้ามาสู่พระธรรมวินยั

นี้ ถ้าหากว่ายังไม่ได้สัมมาทิฏฐิแม้ใน

ขั้นต้นดังกล่าว ยังหาชื่อว่าได้เข้ามาสู่

พระสทัธรรมนีไ้ม่ หาชือ่ว่ามคีวามเลือ่ม 

ใสทีไ่ม่หวัน่ไหวในพระธรรมไม่ เพราะ

ฉะนั้น จึงเป็นข้อที่ควรปฏิบัติ ตั้งใจ 

ที่จะสดับตรับฟัง ที่จะพินิจพิจารณา  

ที่จะปฏิบัติอบรม เพื่อให้ได้ปัญญาที่

เป็นสัมมาทิฏฐิดังกล่าว (ส.ท. ๑-๘) 

สามเณร

สัมมาปาสะ ดู สังคหวัตถุ ๕

สัมมาสัมโพธิญาณ ดู โพธิสัตว์

สัมมาอาชีวะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

สัมโมทนียกถา ดู ปฏิสันถาร ๒.

สสัสตทฏิฐ ิด ูทิฏฐ ิ๒ ปัญจวคัคย์ี, อนตัต- 

  ลกัขณสตูร, อนัตคาหกิทฏิฐ,ิ อปุาทาน ๔

สัสสตมิจฉาทิฏฐิ ดู อุปาทาน ๔

สัสสเมธะ ดู สังคหวัตถุ ๕

สาขา ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

สาตรูป ดู ปฏิสนธิวิญญาณ

สามเณร บรรพชติ คอืผู้บวชในพระพทุธศาสนา 
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ทีแรกมีแต่ภิกษุ คือชายท่ีมีอายุ ๒๐ 

ปีบรบิรูณ์ข้ึนไปอุปสมบทเป็นพระภกิษุ 

ต่อมา พระพทุธเจ้าทรงอนญุาตให้บวช

เดก็ชายทีม่อีายตุ�า่กว่านัน้เป็น สามเณร 

เมื่อทรงอนุญาตให้สตรีผู้มีอายุ ๒๐  

ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอุปสมบทเป็นภิกษุณี 

ได้ทรงอนุญาตให้บวชเด็กหญิงเป็น  

สามเณรี สามเณรีที่จะอุปสมบทเป็น 

ภิกษุณี ต้องเป็น สิกขมานา แปลว่า 

ผูก้�าลงัศกึษา มีก�าหนด ๒ ปี (เท่ากับ

ชั้นเตรียมอุดมในบัดนี้) 

 สามเณร แปลว่า เหล่ากอของ 

สมณะ สมเด็จพระมหาสมณเจ ้า  

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแปล

ว่า ลูกพระ การมีสามเณรสามเณรี

แสดงว่าพระพทุธเจ้าโปรดเดก็เช่นเดยีว

กับผู้ใหญ่ แต่ทรงลดหย่อนข้อปฏิบัติ

ทางวนัิยลงมาให้พอเหมาะกบัภาวะของ

เดก็ ได้มสีามเณรหลายองค์มชีือ่เสยีง

ติดอยู่ในพระคัมภีร์สืบมาจนทุกวันนี้ 

จะเล่าเรื่อง พระราหุลสามเณร เป็น

ตัวอย่างแห่งเด็กของพระพุทธเจ้า

 พระราหุลเป็นพระโอรสของพระ-

โพธิสตัว์เจ้า คือพระสทิธตัถราชกมุาร 

(พระพทุธเจ้าเมือ่ยงัมไิด้เสดจ็ออกทรง

ผนวช) และพระพิมพาเทว ีประสตูใิน

พระราชนิเวศน์ กรุงกบิลพัสดุ์ แคว้น

สักกะ ในวันท่ีพระโพธิสัตว์เจ้าเสด็จ

ออกทรงผนวช เมือ่พระโพธสิตัว์เจ้าได้

ตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้าแล้ว ได้ประทบั

ประกาศพระพุทธศาสนาอยู่ในกรุง 

ราชคฤห์ พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบดิา

ได้ทรงส่งทูตมาอัญเชิญเสด็จไปกรุง 

กบิลพัสดุ์หลายครั้ง 

 ครัน้ทรงเหน็ว่าถงึคราวควรเสดจ็ไป

โปรดพระญาต ิจึงเสดจ็จากกรงุราชคฤห์

ไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์ พร้อมกับพระสงฆ์

สาวกหมูใ่หญ่ ประทบัอยูใ่นนโิครธาราม 

เวลาเช้าทรงอุ้มบาตรเสดจ็เข้าไปในกรงุ

กบลิพสัด์ุพร้อมกบัพระภกิษุสงฆ์ เสดจ็

เข้าไปสู่พระราชนเิวศน์ของพระพทุธบิดา 

ประทบันัง่บนอาสนะทีป่ลูาดไว้ต้อนรบั 

 พระเทวี พระมารดาพระราหุลได้

ทรงสอนพระราหุลกุมารให้เข้าไปเฝ้า

กราบทูลขอมรดก พระราหุลกุมารได้

เข้าไปยืนเบื้องพระพักตร์พระพุทธเจ้า 

กราบทูลอย่างฉลาดว่า พระฉายา  

(ร่มเงา) ของล้นเกล้าล้นกระหม่อม 

พระเป็นสุขยิ่งนัก เมื่อพระพุทธเจ้า 

เสด็จกลับ พระราหุลได้เสด็จตาม 

พระปฤษฎางค์ติด ๆ ไปกราบทูลขอ

มรดกทีอ่งค์ทายาทพงึได้ พระพทุธเจ้า

จงึตรสัสัง่พระสารบีตุรเถระให้บรรพชา

พระราหลุกมุารเป็นสามเณร พระราหลุ

สามเณรได้เป็นสามเณรองค์แรกใน

พระพุทธศาสนา 

 พระเจ้าสุทโธทนะ พระพุทธบิดา 

ทรงทราบแล้วทรงโทมนัสพระหฤทัย

อย่างย่ิง เม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จออก 

ทรงผนวชได้ทรงโทมนัสมากเป ็น 

สามเณร
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ครัง้แรก ต่อมา เมื่อพระนันทกุมาร 

พระราชโอรสองค์ท่ีสอง ประสูติแต ่

พระนางมหาปชาบดโีคตม ีพระน้องนาง

ของพระนางมายาพระพุทธมารดา ทรง

ผนวชอีก ได้ทรงโทมนัสมากอีกเป็น

คร้ังที่สอง แต่ก็ยังทรงหวังว่ายังมี 

พระราชนดัดาคอืพระราหลุกมุาร ครัน้

เมื่อพระราหุลกุมารทรงผนวชอีก จึง

ทรงโทมนัสอย่างย่ิงอีกครั้งหนึ่ง ได ้

เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขอพรข้อ

หนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสห้ามว่า  

พระตถาคตทั้งหลายล่วงพ้นพรหมด

แล้ว ตรสัว่าทรงขอเฉพาะพรท่ีสมควร 

ไม่มีโทษ 

 เมื่อพระพุทธเจ้าทูลให้ตรัสขอแล้ว 

พระเจ้าสุทโธทนะได้ตรัสเล่าถึงความ

ทกุข์ทีไ่ด้ทรงประสบมานับแต่พระพทุธเจ้า 

พระนันทกุมารเสด็จออกทรงผนวช  

จนพระราหุลกมุารเสดจ็ออกทรงผนวช

ในครั้งนี้โดยล�าดับ ตรัสว่า ความรัก 

ในบุตรในคราวพลัดพรากเช่นนี้ ตัด 

ผิวหนังเนื้อ เอ็นกระดูก เข้าไปจนถึง

เยื่อในกระดูก จึงขอให้พระผู้เป็นเจ้า 

ทัง้หลายไม่พงึให้บวชบตุรทีม่ารดาบดิา

มิได้อนุญาต 

 พระพุทธเจ้าได้ตรัสธรรมีกถาให ้

พระเจ้าสุทโธทนะทรงเห็นจริง จนถึง

ทรงมีพระหฤทัยตั้งม่ันอาจหาญรื่นเริง 

คลายโทมนสัพระหฤทยั ครัน้เสดจ็กลบั

แล้วได้ทรงบญัญติัสกิขาบทห้ามภกิษมุิ

ให้อปุสมบทบตุรทีม่ารดาบดิามไิด้อนญุาต

 เมื่อพระราหุลสามเณรทรงผนวช 

แล้ว ได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปสู ่

กรุงราชคฤห์ ปรากฏว่าเป็นเด็กฉลาด 

เป็นสกิขกามะ คอืใคร่การศกึษา หรอื

รกัการศกึษา พระพทุธเจ้าได้ประทาน 

พระโอวาทอบรมด้วยพระองค์เอง 

เนือง ๆ ตั้งแต่เมื่อแรกทรงผนวช  

ดังมีแสดงไว้ในพระสูตรหนึ่งว่า ณ  

พระเวฬุวัน ใกล้กรุงราชคฤห์ บ่าย 

วันหน่ึงพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปเยี่ยม

พระราหลุสามเณร ประทบันัง่บนอาสนะ 

ล้างพระบาทด้วยน�า้ทีพ่ระราหุลสามเณร

จัดถวาย ทรงเหลือน�้าไว้ในภาชนะน�้า

เลก็น้อย ตรสัถามให้พระราหลุสามเณร

ตอบ ดังต่อไปนี้

 “ราหลุ เหน็หรอืไม่ น�า้เลก็น้อยเหลอื

อยู่ในภาชนะน�้านี้” “เห็นพระเจ้าข้า”

 “ราหุล ผู้ใดไม่มคีวามละอายในการ

กล่าวเท็จท้ังรู ้ ผู ้นั้นเหลือความเป็น

สมณะอยู่เพียงเล็กน้อย” ทรงเทน�้าท่ี

เหลือออกจนหมด ตรัสถามว่า

 “ราหุล เห็นหรือไม่ น�้าที่เหลือเล็ก

น้อยนีเ้ทท้ิงหมดแล้ว” “เห็นพระเจ้าข้า”

 “ราหุล ผู้ใดไม่มคีวามละอายในการ

กล่าวเทจ็ทัง้รู ้ผูน้ัน้ทิง้ความเป็นสมณะ

เสียหมดส้ิน” ทรงคว�า่ภาชนะน�า้ ตรสั

ถามว่า

สามเณร
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 “ราหุล เหน็หรอืไม่ ภาชนะนีถ้กูคว�า่

เสียแล้ว” “เห็นพระเจ้าข้า”

 “ราหลุ ผูใ้ดไม่มคีวามละอายในการ

กล่าวเท็จท้ังรู้ ความเป็นสมณะของผู้

นั้นถูกคว�่าเสียแล้ว” ทรงหงายภาชนะ

น�้าขึ้น ตรัสถามว่า

 “ราหุล เห็นหรือไม่ ภาชนะน�้านี้ 

ว่างเปล่า” “เห็นพระเจ้าข้า”

 “ราหลุ ผูใ้ดไม่มคีวามละอายในการ

กล่าวเท็จท้ังรู้ ความเป็นสมณะของผู้

นั้นว่างเปล่า” 

 “ราหุล ช้างทรงของพระราชามีงา

งามอย่างงอนไถ ข้ึนระวางเป็นพญา

ช้างออกสงคราม เข้าสนามรบแล้ว

ท�าการรบด้วยเท้าหน้า เท้าหลัง ศีรษะ 

หู งา แม้ด้วยหาง แต่ยังรักษางวง ก็

ชื่อว่ายังไม่สละชีวิตเพื่อพระราชา ต่อ

เมือ่ท�าการรบด้วยอวยัวะทัง้ปวงดงักล่าว

ตลอดถึงด้วยงวงจึงชื่อว่าได้สละชีวิต

เพือ่พระราชา ไม่มีอะไรท่ีช้างศึกน้ันยัง

มิได้ท�าฉันใด ใครผู้นั้นก็ฉันนั้น ไม่มี

ความละอายในการกล่าวเท็จทั้งรู้ เรา

ไม่กล่าวว่าผู้น้ันจะไม่พึงท�ากรรมชั่ว

อะไร ๆ เพราะฉะน้ัน ราหลุ พึงศึกษา

ว่าเราจักไม่กล่าวเท็จแม้เพื่อหัวเราะ

เล่น” 

 “ราหุล แว่นส่อง (กระจกส่อง) มี

ประโยชน์อย่างไร” “มีประโยชน์ส�าหรับ 

ส่องดูพระเจ้าข้า”

 “ราหลุ อย่างนัน้แหละ ควรส่องตรวจ

ดหูลาย ๆ หน จึงท�าด้วยกาย พูดด้วย

วาจา คิดด้วยใจ” ต่อจากนี้ได้ตรัส

อธิบายโดยพิสดาร มีใจความว่าเมื่อ

ใคร่จะท�าจะพูดจะคิดอะไร ให้คิดดูให้

ดีให้รู้ก่อน

 ๑. ถ้าเป็นเหตุเบียดเบียนตนและผู้

อื่นก็เป็นอกุศล ให้ผลเป็นทุกข์เดือด

ร้อน ไม่ควรท�าโดยส่วนเดียว ต่อเมื่อ

เป็นไปตรงกันข้ามจึงควรท�า

 ๒. ถ้าก�าลังท�ากรรมที่ไม่ดีก็ให้เลิก

เสีย ถ้าท�ากรรมที่ดีก็ท�าเพิ่มเข้าอีก

 ๓. ถ้าท�ากรรมที่ไม่ดีไปเสียแล้ว  

ก็ให้แสดงเปิดเผยในพระศาสดาหรือ 

ในเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ และต้ังใจสังวร

ระวังเพื่อไม่ท�าอีกต่อไป ถ้าท�ากรรมที่

ดแีล้ว กพ็งึมีปีตปิราโมทย์ ใฝ่ใจศกึษา

อยู่ในกุศลกรรมทั้งหลายทั้งกลางวัน

กลางคนื สมณพราหมณ์ ทกุกาลสมยั 

ล้วนพจิารณาตรวจตราช�าระกายกรรม  

วจีกรรม มโนกรรม ให้บริสุทธิ์

 ในท่ีสุดตรัสเตือนว่า “ราหุล พึง

ศึกษาว่า เราจัก พิจารณา ตรวจตรา 

ช�าระกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม 

ให้บริสุทธิ์ดังนี้เถิด”

 พระพทุธโอวาทนีพ้ระอาจารย์แสดง

ว่า ตรัสสอนพระราหุลสามเณรเมื่อ 

มีพระชนม์ ๗ พรรษา แต่อนมุานอย่าง

กว้างคงอยู่ในระหว่าง ๗ ถึง ๑๐ พรรษา 

สามเณร
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ดูตามความ คือตรัสสอนให้รักษาศีล

ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ เป็นอันทรงอบรม

ในสีลสิกขาหรือปฐมศึกษา

 ต่อมาพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปสู ่ 

กรุงสาวัตถี โกศลรัฐ ประทับ ณ  

พระเชตวนาราม ได้ประทานพระโอวาท

แก่พระราหุลสามเณร ทรงสอนให้

พิจารณาแยกธาตใุนกาย มิให้ยดึถอืมา

เป็นเครื่องย้อมใจ ทรงสอนวิธีอบรม

จิตใจมิให้หวั่นไหว ให้ต้ังม่ันตามควร

แก่เดก็วยัรุน่ พระอาจารย์แสดงว่าขณะ

ที่ประทานพระโอวาทนี้ พระราหุล

สามเณรมี พระชนม์ ๑๘ พรรษา  

เป็นอันทรงอบรมใน จิตตสิกขา หรือ

มัธยมศึกษา

 ต่อมา ณ พระเชตวนารามนั้น  

พระพุทธเจ้าได้ทรงน�าพระราหุลซ่ึงได้

อุปสมบทแล้วได้กึ่งพรรษา ไปประทับ

นั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งในป่าใกล้เคียง

กับพระเชตวัน ได้ตรัสสอนอบรม 

ปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะที่มี

ทัว่ไปแก่สิง่ทัง้หลายในโลก จนพระราหลุ

ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ เป็นอันทรง

อบรมในปัญญาสิกขา หรืออุดมศึกษา 

นับว่าจบการศึกษาเพียงนี้

 พระพุทธเจ้าได้ทรงอบรมพระราหลุ

ด้วยพระโอวาทอื่น ๆ นอกจากข้อ 

ใหญ่ ๆ ทีย่กมานีอ้กีมาก แต่กร็วมลง

ในไตรสิกขาดังกล่าว เป็นอันได้ทรง 

ท�ากจิทีบ่ดิาพึงท�าแก่บตุรอย่างบริบรูณ์ 

ทั้งในฐานะเป็นพระบิดาในทางโลก  

ทั้งในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็น

พระพุทธบิดาของพระสาวก ซึ่งเป็น

พระพทุธบตุรท้ังปวง พระราหลุได้ตัง้ใจ

ศึกษา คือตั้งใจฟังพระโอวาทแล้วรับ 

มาปฏิบัติจริง ๆ จนส�าเร็จในที่สุด  

พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นยอด 

ของภิกษุผู ้เป็น สิกขกามะ คือใคร ่

การศึกษา หรือรักการศึกษา เป็น 

บุตรดีที่ควรถือเป็นตัวอย่าง

 เด็กชายหญิงทุกคนก�าลังเติบโต 

ต่อไปทั้งทางกายทั้งทางจิตใจ ก�าลัง

ศึกษาศิลปวิทยาต่าง ๆ จึงควรเป็น 

สิกขกามะ ผู้รักการศึกษาอย่างพระ- 

ราหุล และควรหัดใช้แว่นส่องหรือ 

กระจกส่องของพระพุทธเจ้าบ้าง คือ

แว่นใจหรือกระจกใจ ใช้ส่องตรวจตรา

ดกูรรมของตนให้รูแ้ล้วช�าระให้บรสิทุธิ์

สะอาด เหมือนอย่างอาบน�้าช�าระกาย 

ส่องกระจกแต่งกายให้สะอาดเรยีบร้อย 

รักษาความสะอาดไว้ทั้งทางกายและ 

ใจ ให้สะอาดกายเจริญวัย สะอาดใจ 

เจริญสุขทั่วกันทุกคน (ท.ห. ๒๐๓-๒๐๗) 

ดู กบิลพัสดุ์, ราหุล ด้วย

สามเณรปัญหา ดู ราหุล

สามเณรองค์แรก ดู กบิลพัสดุ์

สามเณรี ดู สามเณร

สามัคคีอุโบสถ ดู สังฆเภท

สามัญญะ ดู ราหุล

สามัญญะ
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แก่ภิกษุทั้งหลายในขณะที่ประทับอยู่ 

ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี ฉะนั้น  

จึงเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า โกสัมพิยสูตร 

โดยความกค็อืสาราณยิธรรมสตูร นัน่เอง

 ใจความในพระสูตรนั้นว่า ภิกษุ 

ทั้งหลายจะอยู่ด้วยกัน ควบคุมกันอยู่

เป็นอันดี ไม่วิวาทกัน มีสามัคคีพร้อม

เพรยีงกนั มเีอกภีาพ คอืความเป็นอนั

หน่ึงอันเดียวกัน ก็เนื่องมาจากต่างมี

ความรักเคารพกันและกัน จะมีความ

รักเคารพกันและกันก็จะต้องปฏิบัต ิ

ในธรรมที่ยังกันและกันให้ระลึกถึงกัน 

ด้วยความรักเคารพ ๖ ประการ อัน

เรียกว่า สาราณิยธรรม คือ 

 ๑. ตัง้กายกรรมประกอบด้วยเมตตา  

 ๒. ตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา 

 ๓. ตัง้มโนกรรมประกอบด้วยเมตตา 

 ๔. แบ่งปันลาภทีไ่ด้มาโดยชอบธรรม

ให้เป็นสาธารณบรโิภค คอืบรโิภคร่วม

กัน 

 ๕. มศีลี คอืความประพฤตเิสมอกนั 

 ๖. มีทิฏฐิ คือความเห็นท่ีน�าออก 

จากทุกข์สม�่าเสมอกัน 

 ธรรมทั้ง ๖ ประการนี้จะอธิบาย

เฉพาะ ๒ ข้อหลัง

 ศีล คือความประพฤติเสมอกันนั้น 

ท่านแสดงลักษณะไว้ว่า ศีลที่ไม่เป็น

ท่อน ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อย  

เป็นไท อันวิญญูชนสรรเสริญ ไม่ต้อง

ลูบคล�า เป็นไปเพื่อสมาธิ

 ศีลที่ไม่เป็นท่อน นั้นหมายถึงว่า 

ไม่ขาด เหมือนอย่างแผ่นผ้าที่เป็นผืน

เดยีวกนั ผ้านัน้จะเป็นท่อน ๆ กเ็พราะ

ขาดออกจากกนั ศลีกเ็หมอืนกัน ทีช่ือ่

ว่าเป็นท่อนกห็มายถึงว่าศลีขาด เพราะ

ได้ประพฤติล่วงครบองค์ ยกตัวอย่าง

ปาณาตบิาต การฆ่าสัตว์ท่ัวไปนัน้มีองค์ 

๕ คือ 

 ๑. สัตว์มีชีวิต 

 ๒. รู้ว่าสัตว์มีชีวิต 

 ๓. จิตคิดจะฆ่า 

 ๔. ท�าความเพียรเพื่อจะฆ่า 

 ๕. สัตว์ตายด้วยความเพียรนั้น 

 เมื่อได้ล่วงครบองค์ทั้ง ๕ ประการ

นี้จนถึงสัตว์ตายลงไปเรียกว่า ศีลขาด 

ศีลเป็นท่อน

สามัญปัจจัย

สามัญปัจจัย ดู วิสุทธิ ๗

สามัญมนุสสธรรม ดู สมาธิ 

สามญัลกัษณะ ด ูธรรม, วปัิสสนาปัญญา,  

  สังขตธรรม

สามาวดี ดู โฆสกเศรษฐี

สามิส ดู เวทนา

สามิสบริโภค ดู บริโภค ๔

สามุกกังสิกธัมมเทสนา ดู อนุปุพพิกถา

สายนะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

สายนศึกษา ดู อุดมศึกษา

สารนาถ ดู ปัญจวัคคีย์

สาราณยิธรรมสตูร พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดง
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 ศลีเป็นช่อง นัน้คอืไม่ถงึขาด แต่ว่า

โหว่เต็มที เหมือนอย่างผ้าที่เป็นช่อง

โหว่ ยกตวัอย่างดงัปาณาตบิาตนัน้ ได้

ล่วงจนถึงท�าความเพียรเพื่อจะฆ่า แต่

ว่าสัตว์ไม่ตาย หลุดพ้นไปได้ด้วยเหตุ

ใดเหตุหนึ่ง นี่ชื่อว่าเป็นช่อง

 ศีลด่าง นั้นก็เหมือนอย่างผ้าด่างที่

เป็นรอยใหญ่ ๆ แต่ว่าไม่ถึงกับขาดเป็น

ช่อง ได้แก่ มเีจตนาคดิจะล่วง แต่กย็งั

ไม่ทันได้ลงมือพยายาม ชื่อว่าศีลด่าง

 ศีลพร้อย นั้นก็คือเหมือนอย่างผ้า 

ที่เป็นรอยพร้อย ได้แก่ เมื่อรักษาศีล 

แม้ไม่ถึงเจตนาจะล่วง แต่จติกไ็ม่บรสุิทธิ์ 

ไม่เป็นปกต ิเช่นว่าเว้นจากการฆ่าสตัว์

ด้วยตนเอง แต่ก็ยังพอใจดูเขาฆ่า ดู

เขาทรมานสัตว์ เรียกว่าพร้อย

 ศีลที่จะเป็นศีลบริสุทธิ์นั้นต้องไม ่

เป็นท่อน ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อย

 อนึง่ ศีลทีเ่ป็นไท หมายความว่าไม่

เป็นทาสของตัณหา การรักษาศีลนั้น

ถ้ารักษาด้วยตัณหา คือมุ่งจะได้สิ่งใด

สิ่งหนึ่งเป็นค่าตอบแทน เหมือนอย่าง

รบัจ้างเขาท�างานอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือ

ค่าจ้าง นี่ชื่อว่าเป็นทาสตัณหา 

 อีกอย่างหนึ่ง ตัณหาในใจคอยบีบ

คั้นอยู่ ท�าให้ดิ้นรนที่จะออกไปจากศีล 

ไม่เป็นสขุ ไม่ได้ความสงบ เหมือนอย่าง

ถกูบงัคบัให้จ�าต้องอยูใ่นศลี รกัษาจติให้

สงบไม่ได้ ต้องเดอืดร้อนกระวนกระวาย 

ดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นทาสตัณหาเหมือนกัน 

ศีลที่บริสุทธิ์นั้นต้องเป็นไท คือไม่เป็น

ทาสตัณหาดั่งกล่าว

 วญิญูชนสรรเสรญิกคื็อผูรู้ส้รรเสรญิ 

ผู้รู ้นั้นหมายถึงตนเองซึ่งเป็นผู้รู ้ก็ได้  

ผู้อื่นซึ่งเป็นผู้รู้ก็ได้ ตนเองซึ่งเป็นผู้รู้

นั้นก็คือเมื่อตนเองพิจารณาดูตนเอง

แล้ว ตเิตยีนตนโดยศลีไม่ได้ ถ้าตนเอง

พจิารณาดตูนเองแล้วตเิตยีนตนเองได้

ว่า เราไปลอบท�านั่น เราไปลอบท�านี่ 

ซึ่งเป็นการผิดศีลหรือว่าท�าศีลให้ด่าง

พร้อย นีเ่รยีกว่าตนเองตตินเอง บางที

เม่ือไปท�าอะไรท่ีไม่ดีมาก ๆ เข้า ไม่

อยากนึกถึงตัวเองก็มี พอนึกเข้าแล้ว 

กเ็กลยีดตวัเอง นีเ่รยีกว่าตนเองซึง่เป็น

ผู้รู้ ติเตียนตนเอง ผู้อื่นซึ่งเป็นผู้รู้นั้น

กค็อืบคุคลอืน่ซึง่ได้อยูร่่วมกัน และได้เหน็

ความประพฤตขิองกันและกนั ใคร่ครวญ

รู้ผิดรู้ถูก ศีลที่จะบริสุทธิ์นั้นต้องเป็น

ศีลที่วิญญูชนสรรเสริญ ต�าหนิไม่ได้

 อนึง่ ศลีทีย่งัมตีณัหาเป็นนายครอบง�า

จิตใจอยู่ ต้องเป็นศีลท่ีต้องคอยระมัด 

ระวังอยู่เสมอ ตนเองเผลอตัวเมื่อใด 

ก็ประพฤติล่วงศีลเมื่อนั้น ประพฤติ

บกพร่องเมือ่นัน้ นีก่เ็พราะตณัหาความ

ดิ้นรนในใจคอยชักตนออกไปจากศีล 

ตัณหาคอยขย้ีขย�าศีลอยู่เสมอ และ

ตนเองกต้็องคอยระมดัระวงัศลีอยูเ่สมอ 

ปล่อยไม่ได้ บางทีคนอื่นก็ต้องไปช่วย

สาราณิยธรรมสูตร
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ระมดัระวัง คือต้องไปคอยช่วยดูแล ก็

คอยช่วยดแูลเหมอืนกนั แม้สหธรรมกิ

ผู้ประพฤติธรรมด้วยกัน โดยฐานเป็น

ภิกษุด้วยกันก็ปวารณาคืออนุญาตให้

ตักเตือนซึ่งกันและกัน นี่ก็เพื่อจะได้

คอยช่วยดูแลกันและกัน 

 ศีลที่บริสุทธิ์นั้นจะต้องเป็นศีลที่ไม่

ถูกตณัหาคอยบบีคัน้คอยลบูคล�า และ

ตนเองกไ็ม่ต้องคอยรักษาคุม้ครอง คน

อื่นก็ไม่ต้องคอยรักษาคุ้มครอง เป็น 

ศีลเป็นปกติขึ้นในตัวเอง ดังมีค�าเรียก

ว่าศีลรักษา แต่เรียกศีลท่ียังต้องถูก

ลูบคล�าว่า รักษาศีล คือต้องคอยเฝ้า

รักษา

 ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ คือเป็นบาท

ที่จะให้เกิดสมาธิจิตคือจิตที่ตั้งมั่นได้ 

แต่ไม่ใช่เป็นชนิดท่ีท�าให้จิตใจฟุ้งซ่าน

กระสับกระส่าย ศีลที่จะเป็นบาทของ

สมาธก็ิจะต้องประกอบด้วยลกัษณะดงั

ที่กล่าวมาข้างต้น

 การปฏบิตัใิห้เป็นผูท้ีม่ศีลีสม�า่เสมอ

กับด้วยเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายดังที่

กล่าวมาเรยีกว่า สลีสามญัญตา ความ

มีศีลเสมอกัน

 ทิฏฐิสามัญญตา คือ ความเห็นท่ี

ออกจากทุกข์เสมอกัน หมายความว่า

ท�าทิฏฐิความเห็นของตนให้เป็นความ

เห็นที่ดี อันเรียกว่า อริยะ ประเสริฐ 

หรืออารยะ ให้เป็นความเหน็ท่ีน�าออก

จากทุกข์ คือว่าท�าให้ถึงความสิ้นทุกข์

ได้โดยชอบ ความเห็นดังกล่าวมานี้จะ

เกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการที่ตั้งใจคอย

ปรบัปรงุท�าความเหน็ของตนให้ตรงต่อ

พระธรรมและพระวนิยัอยูเ่สมอ ถ้าจะมี

ความเหน็ท่ีแตกแยกออกไปจากร่องรอย

ทีถ่กูทีช่อบ กต้็องคอยเกยีดกนัความเหน็

เช่นนัน้ออกไป ประคบัประคองความเห็น

ของตนให้อยู่ในร่องรอยที่ถูกที่ตรง ใน

พระสูตรนี้ได้ชี้ลักษณะแห่งความเห็น

ดั่งกล่าวไว้ ๗ ประการ คือ

 ๑. อบรมท�าทิฏฐิ คือความเห็นท่ี

ปราศจากนิวรณ์กลุ้มรุมจิต และไม่ให้

คิดวุ่นวายอยู่กับเร่ืองของความคิดใน

โลกนี้ เรื่องของความคิดในโลกหน้าที่

ไร้ประโยชน์ ไม่ให้เห็นกลุ้มกลัดอยู่ใน

เรื่องที่จะก่อการทะเลาะวิวาท

 ๒. อบรมท�าทิฏฐิคือความเห็นที่จะ

ให้เกิดความสงบ จะให้เกิดความดับ

กิเลสที่เกิดขึ้นในใจ

 ๓. อบรมท�าทิฏฐิคือความเห็นที่จะ

ไม่ออกไปนอกทางแห่งพระธรรมวินัย

 ๔. อบรมท�าทิฏฐิคือความเห็นที่จะ

ให้มีความสังวรในศีล เมื่อต้องอาบัต ิ

กต้็องรบีออกจากอาบตันิัน้ด้วยการรบี

แสดงไม่ปกปิดไว้ เหมือนอย่างเด็กอ่อน

เอามือเท้าไปถูกถ่านเพลิงเข้าก็ต้องรีบ

ชักมือเท้าออก

สาราณิยธรรมสูตร
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 ๕. อบรมท�าทิฏฐิคือความเห็นท่ีจะ

ให้ขวนขวายศึกษาในอธิศีล ในอธิจิต 

ในอธิปัญญา แม้จะช่วยท�ากิจการของ

หมู่คณะของเพื่อนสพรหมจารีอะไรก็ 

ตาม แต่ก็ไม่ละทิง้ในการศึกษาของตน

เหมือนอย่างแม่โคลูกอ่อนไม่ทิ้งลูก

 ๖. อบรมท�าทิฏฐ ิคอืความเหน็ทีจ่ะ

ให้เกิดก�าลังในอันที่จะฟังธรรมได้

 ๗. อบรมท�าทิฏฐ ิคอืความเหน็ทีจ่ะ

ให้เกดิก�าลงัทีจ่ะได้ความรูใ้นเนือ้ความ 

ความรูใ้นหวัข้อธรรม ทัง้ทีจ่ะให้เกดิปีติ

ปราโมทย์ประกอบด้วยธรรม

 โดยเฉพาะข้อ ๖ อบรมท�าทิฏฐิคือ

ความเห็นที่จะให้เกิดก�าลังในอันที่จะ 

ฟังธรรมได้นั้น ดูเผิน ๆ ก็คล้ายไม่มี

ความหมาย แต่ว่าถ้านึกดูก็จะรู ้สึก

ว่าการฟังธรรมนัน้ไม่ง่ายนกั เพราะโดย

มากธรรมเป็นเรือ่งไม่สนกุ เมือ่ฟังธรรม

กม็กัจะหมดฉนัทะ หมดความพากเพยีร

ทีจ่ะฟัง การทีจ่ะฟังธรรมได้นัน้จงึต้อง

มีก�าลังที่จะฟังได้ กล่าวคือ จะต้องมี

ฉนัทะ จะต้องมีความพากเพยีร เป็นต้น 

ถ้าขาดข้อนีเ้สยีแล้วกไ็ม่สามารถจะฟัง

ธรรมได้ โดยเฉพาะก็จะต้องมี 

 ๑. เงี่ยโสตลง 

 ๒. ประมวลใจทั้งหมด 

 ๓. ท�าธรรมที่ฟังไว้ในใจ และ 

 ๔. ท�าให้เป็นประโยชน์หรือท�าให้มี

ประโยชน์ ข้อ ๔ นี้ก็หมายความว่า 

พยายามหาประโยชน์จากธรรมทีฟั่งให้

จงได้ไม่มากก็น้อย เพราะเม่ือฟังแล้ว

กค็วรทีจ่ะให้ได้ประโยชน์บ้าง ถ้าไม่ได้

ประโยชน์เลยก็เสียเวลา การทีจ่ะท�าให้

เป็นประโยชน์ได้บ้างนัน้กต้็องอาศัยการ

ทีจ่ะรูจั้กเลือกถอืเอาโดยท่ีไม่ไปตัง้ความ

ชอบ หรือตั้งความชังไว้เป็นเบื้องหน้า 

แต่ว่ามุ่งที่จะหยิบเอาธรรมอันเหมาะ

แก่ตนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่ได้มาก

สักนิดหนึ่งก็ยังดีกว่า เพราะฉะนั้น 

ลักษณะข้อ ๔ คือการท�าให้เป ็น 

ประโยชน์จึงเป็นข้อส�าคัญ

 สาราณิยธรรมทั้ง ๖ ประการนี้  

ข้อ ๖ ท่านแสดงว่าเป็นข้อยอดของ 

ข้ออื่น (พ.พ. ๓๕๙-๓๖๒) 

สารีบุตร

สารีบุตร ที่ใกล้กรุงราชคฤห์นั้นได้มีหมู่บ้าน

พราหมณ์อยู ่๒ หมู ่หวัหน้าของหมูบ้่าน

นั้นได้เป็นสหายสืบต่อกันมาเป็นเวลา

ช้านาน และต่างกไ็ด้มีบตุรชาย หัวหน้า

หมูบ้่านพราหมณ์หมู่หนึง่ตัง้ชือ่บตุรว่า 

อปุตสิสะ ในฐานะทีเ่ป็นชือ่ของหมูบ้่าน

นั้น และเป็นบุตรของหัวหน้า หัวหน้า

หมูบ้่านพราหมณ์อกีหมูห่นึง่ตัง้ชือ่บตุร

ว่า โกลติะ ใช้ชือ่หมูบ้่านนัน้มาเป็นชือ่

บุตรของหัวหน้า อุปติสสะและโกลิตะ

เมื่อเติบโตขึ้นต่างก็ได้เล่าเรียนศึกษา

จนได้ส�าเรจ็การศกึษาตามลทัธขิองตน 

และก็ได้ไปเที่ยวเตร่ด้วยกันอยู่เสมอ 

เช่นได้ไปเทีย่วดูมหรสพทีม่อียูบ่นยอด-
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เขาเป็นการประจ�าปี และก็ได้เคยเบิก

บานรื่นเริงหรือเศร้า หรือว่าตกรางวัล

แก่ผู้แสดงไปตามบทบาท แต่เม่ือมี

ญาณแก่กล้าขึ้น แปลว่าถึงคราวที่จะ

ออกบวช ในคราวหนึง่กเ็กดิความสงัเวช

ใจ ไม่รูส้กึสนกุในการดูมหรสพนัน้ ย่ิง

คนดูเขาหัวเราะกัน รื่นเริงกัน ก็กลับ

รูส้กึสงัเวชใจ เพราะนกึว่าอกีไม่ช้าเท่าไร 

ไม่เกินร้อยปีกจ็ะพากนัตายไปหมดสิน้ 

และเมื่อสังเกตเห็นอาการของกันและ

กนัเป็นดังกล่าวนี ้กเ็ลยชวนกนัไปบวช

เป็นปรพิาชกในส�านกัของสญัชยัซึง่เป็น

อาจารย์ เมือ่ได้ศึกษาลทัธขิองอาจารย์ 

สญัชยัน้ันแล้วกเ็หน็ว่าไม่มสีาระ แต่ก็

ยังไม่รู้ว่าจะไปพบใครท่ีไหนซ่ึงจะสอน

ได้ดกีว่า จงึพากนัตัง้กตกิาไว้ว่า ถ้าใคร

พบอมตธรรมคือธรรมที่ไม่ตายก่อนก็

ให้บอกแก่กัน

 ในวันหนึ่ งอุปติสสะได ้พบท ่าน  

พระอัสสชิ ซึ่งเป็นองค์หนึ่งในภิกษุ

ปัญจวัคคีย์ ได้เที่ยวบิณฑบาตอยู่ใน

กรุงราชคฤห์ ได้เห็นอาการของท่าน

เป็นที่น่าเล่ือมใส ก็เกิดความสนใจ  

แต่เห็นว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะไต่ถาม จึง

ได้เดนิตามท่านไป เม่ือท่านบณิฑบาต

กลับ ฉันเสร็จแล้ว จึงเป็นโอกาส  

ก็เรียนถามท่านว่า ท่านบวชอุทิศใคร 

ใครเป็นศาสดาของท่าน ท่านชอบใจ

ธรรมะของใคร ท่านพระอัสสชกิก็ล่าว

ตอบว่า ท่านบวชอทุศิพระผูม้พีระภาค-

เจ้า ซึ่งเสด็จออกผนวชจากศากยสกุล 

พระองค์เป็นพระศาสดาของท่าน ท่าน

ชอบใจธรรมะของพระองค์

 อุปติสสะก็ขอให้ท่านแสดงธรรมะ

นั้นให้ฟัง ท่านอัสสชิก็กล่าวตอบว่า 

ท่านเพิง่เข้ามาบวช ยงัไม่อาจทีจ่ะแสดง

ให้พสิดารกว้างขวาง จะแสดงได้กโ็ดย

ย่อ

 อุปติสสะก็กล่าวตอบว่า แสดง 

พยัญชนะมากแต่ไม่ได้เนื้อความอะไร

ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร ก็ขอให้แสดง

แต่โดยใจความ

 ท่านพระอัสสชิก็แสดงธรรมะโดย

ย่นย่อให้ฟัง ทีพ่ระธรรมสงัคาหกาจารย์

ได้มาร้อยกรองเป็นพระคาถาไว้ว่า เย 

ธมฺมา เหตุปฺปภวา ธรรมเหล่าใด มี

เหตุเป็นแดนเกิดหรือเกิดแต่เหตุ เตส� 

เหต�ุ ตถาคโต พระตถาคตกล่าวเหตุ

ของธรรมเหล่านั้น เตสญฺจ โย นิโรโธ 

จ และความดับของธรรมเหล่าน้ัน เอว� 

วาที มหาสมโณ พระมหาสมณะมี 

วาทะอย่างนี้ 

 อุปติสสะเม่ือได้ฟังก็เกิดธรรมจักษุ 

คือดวงตาเห็นธรรม ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมี

ความเกดิข้ึนเป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้หมด

มีความดับไปเป็นธรรมดา ครั้นแล้ว 

อปุตสิสะกล็าท่านไปพบโกลติะผูส้หาย 

เพราะได้ระลึกถึงสัญญาที่ได้ท�ากันไว้ 
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ว่าใครพบอมตธรรมก่อนจงบอกแก่กนั 

เมือ่พบโกลติะกไ็ด้ไปกล่าวธรรมะนีใ้ห้

โกลิตะฟัง โกลิตะเม่ือได้ฟังแล้วเกิด

ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกัน แล้วก ็

พากนัไปหา สญัชยั ผูเ้ป็นอาจารย์ เล่า

เรือ่งให้ฟังแล้วกล่าวชกัชวนอาจารย์ให้

อาจารย์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า สัญชัยผู้

เป็นอาจารย์ก็ไม่ยอม เพราะมีมานะว่า

ได้เป็นคณาจารย์เจ้าลัทธิอยู่แล้ว จะ

กลบัไปเป็นศิษย์ของผูอ่ื้นอีกนัน้กเ็หมือน

อย่างเอาจระเข้ไปใส่ในตุม่น�า้ซ่ึงเป็นไป

ไม่ได้ ในอรรถกถาธรรมบทยังมเีล่าไว้

ว่า สัญชัยผู้เป็นอาจารย์นั้นได้ถามว่า 

ในโลกนีมี้คนฉลาดมากหรอืมีคนโง่มาก 

อุปติสสะและโกลิตะก็ตอบว่าคนโง่มี

มากกว่า อาจารย์สัญชัยก็กล่าวว่า ถ้า

เช่นน้ันก็ให้คนฉลาดไปหาพระพทุธเจ้า 

ให้คนโง่มาหาตนกแ็ล้วกนั กเ็ป็นอนัว่า

ไม่ยอมไป

 อุปติสสะและโกลิตะก็ลาอาจารย์  

พาเอามาณพที่เป็นบริวารของตนท่ีว่า

มีจ�านวน ๒๕๐ ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า 

ทลูขออุปสมบท พระพุทธเจ้ากป็ระทาน

ให้อปุสมบทด้วยวธิเีอหภิิกขอุปุสมัปทา

ทั้งหมด ฝ่ายบริวารนั้นเมื่ออุปสมบท

แล้วก็ได้บ�าเพ็ญเพียร ไม่ช้านักก็ได้

ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด 

 ส่วน พระโกลติะ ทีใ่นทางพระพุทธ-

ศาสนาเรียกว่า พระโมคคลัลานะ ตาม

ชื่อมารดาว่าโมคคัลลี โมคคัลลานะก็

แปลว่าบตุรของนางโมคคลัลพีราหมณี 

ท่านอปุสมบทได้ ๗ วนั ได้ไปท�าความ

เพียรอยู่ ณ บ้าน กัลลวาลมุตตคาม 

แคว้นมคธนั้น ในเวลานั้นพระศาสดา

ได้ประทับอยู่ในสวน เภสกลาวัน ซึ่ง

เป็นท่ีให้เหยื่อแก่เนื้อหรือเป็นป่าเนื้อ 

ใกล้เมอืงหลวง แคว้นภคัคะ อันชือ่ว่า 

สงุสมุารคิระ พระโมคคลัลานะเมือ่บ�าเพญ็

เพยีรอยู ่ณ บ้านกลัลวาลมตุตคามนัน้

ได้นั่งโงกง่วงอยู่ พระพุทธเจ้าได้ทรง

ทราบก็ได้เสด็จไปประทานพระโอวาท 

ตรัสบอก อุบายแก้ง่วง ต่าง ๆ เมือ่จะ

สรุปลงแล้วก็ได้เป็นข้อ ๆ ดั่งนี้

 ข้อ  ๑. เมื่อมนสิการคือท�าไว้ในใจ 

ซึ่งสัญญาคือความก�าหนดหมายในข้อ

ใด เกิดความง่วงขึ้น ก็ให้ท�ามนสิการ

สัญญาข้อนั้นให้มากขึ้น 

 ข้อ  ๒. ตรึกตรองพิจารณาธรรมะ

ที่ได้ฟังได้เรียนมาด้วยใจ

 ข้อ  ๓. ให้สาธยายคอืท่องบ่นธรรมะ

โดยพิสดาร

 ข้อ  ๔. เอามือยอนหูทั้ง ๒ ข้าง 

หรือว่าลูบด้วยฝ่ามือ

 ข้อ  ๕. ลูบนัยน์ตาด้วยน�้า เหลียว

ดูทิศ แหงนหน้าดูดาว

 ข้อ  ๖. มนสิการคือท�าไว้ในใจซึ่ง

อาโลกสัญญา คือก�าหนดความสว่างให้

มีความสว่างเหมือนอย่างกลางวันอัน
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ปรากฏอยู่ในใจ ท�าใจให้เปิด ไม่ให้ถูก

หุ้มห่อ ให้สว่าง 

 ข้อ  ๗. จงกรมคือเดินไปเดินมา 

ส�ารวมอินทรีย์และส�ารวมจิต ไม่คิด

ออกไปภายนอก และ 

 ข้อ  ๘. ก็ให้นอน ที่เรียกว่า ส�าเร็จ

สีหไสยา คือนอนตะแคงเบื้องขวา ไม่

คิดท�าความสุขในการนอน และตั้งสติ

ก�าหนดจะตื่นขึ้น ลุกขึ้น

 วธิแีก้ง่วงทัง้ ๘ ข้อนี ้ตรสัสอนเป็น

วธิแีก้เพ่ือเลอืกใช้ข้อใดข้อหนึง่ ข้อหนึง่

ไม่ส�าเร็จก็ให้ใช้ข้อ ๒ เป็นต้น จนใน

ทีส่ดุเมือ่ไม่ส�าเร็จกต้็องนอนทนัที เม่ือ

ประทานวิธีแก้ง่วงดังนี้แล้ว ก็ได้ตรัส

พระโอวาทอีก ๓ ข้อ คือ

 ข้อ  ๑. ไม่ควรชูงวงเข้าสกุล หมาย 

ความว่าไม่ควรตั้งมานะว่าเราเป็นนั่น

เป็นน่ี ท่ีเขาต้องนับถือ เขาจะต้อง

ต้อนรับเข้าไปสูป่ระต ูเพราะถ้าหากว่า

คนในสกลุเขามกีารงานมาก เขาไม่ได้

ใส่ใจถึง กจ็ะให้เกดิเก้อเขนิคดิไปในทาง

ต่าง ๆ เกิดความฟุ้งซ่าน จิตเลยไม่

ส�ารวม ก็จะห่างจากสมาธิ

 ข้อ  ๒. ไม่พูดค�าที่เป็นเหตุโต้เถียง

กันคือผิดกัน เพราะจะต้องพูดมาก 

ท�าให้ฟุ้งซ่าน ท�าให้จิตไม่ส�ารวม ซึ่ง

ท�าให้ห่างจากสมาธไิด้เช่นเดยีวกัน และ

 ข้อ  ๓. ได้ตรัสว่า พระองค์ทรงติ

การคลุกคลี แต่ว่ามิใช่ติไปทุกอย่าง 

สรรเสริญก็มี คือทรงติ ไม่สรรเสริญ

การคลกุคลด้ีวยหมูช่น แต่ว่าทรงสรรเสรญิ

การคลุกคลีด้วยเสนาสนะอันสงัด คือ

อยู่ในที่นอนที่นั่งอันสงัด

 พระโมคคลัลานะได้กราบทลูถามว่า 

ด้วยข้อปฏิบัติเท่าไรภิกษุจึงจะชื่อว่า 

เป็นผูน้้อมไปในธรรมะเป็นทีส่ิน้ตณัหา 

ส�าเรจ็ถงึทีส่ดุ เกษมจากโยคะคอืกเิลส

ที่เป็นเครื่องประกอบจิตไว้ถึงที่สุด  

เป็นพรหมจารีถึงที่สุด ถึงสุดทางกัน

จรงิ ๆ เป็นผูป้ระเสรฐิสุดแห่งเทพและ

มนุษย์ทั้งหลาย

 พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบโดยความ

ว่า ภกิษใุนพระธรรมวนิยันี ้เมือ่ได้สดบั

ว่าธรรมท้ังปวงไม่ควรยดึมัน่กพ็จิารณา

ให้ทราบชัดลักษณะของธรรมทั้งปวง

นั้น ก�าหนดธรรมทั้งปวงนั้นว่าไม่ควร

ยดึมัน่อย่างไร เมือ่เสวยเวทนา คอืสขุ 

ทุกข์ หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข อย่างใด

อย่างหนึง่ กใ็ห้พจิารณาเห็นด้วยปัญญา

ที่ประกอบด้วยความหน่าย ความดับ 

และความสลัดคืน ไม่ยึดมั่นไม่สะดุ้ง 

จงึเป็นผูดั้บกเิลสเฉพาะตวั และจงึเป็น

ผูรู้ว่้าชาตสิิน้แล้ว อยูจ่บพรหมจรรย์แล้ว 

กิจที่ควรท�าได้ท�าเสร็จแล้ว

 พระโมคคัลลานะเมื่อได้สดับพระ- 

พทุธานสุาสนแีล้วได้ปฏบิตั ิกไ็ด้ส�าเรจ็

เป็นพระอรหันต์ในวันนั้น
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 ส่วน พระอุปติสสะ ที่ในศาสนานี้

เรยีกท่านตามชือ่มารดาว่า พระสารบุีตร 

คอืเป็นบุตรของนางสารพีราหมณ ีบวช

แล้วได้ก่ึงเดอืน ได้ตามเสดจ็พระพทุธเจ้า

ไปบนเขาคิชฌกูฏ แขวงกรุงราชคฤห์ 

ในวันน้ัน พระพุทธเจ้าได้ประทับที่ถ�า้

ชื่อว่า สุกรขาตา ในเขาคิชฌกูฏนั้น  

มีปริพาชกผู้หนึ่งชื่อ ทีฆนขะ ซึ่งเป็น 

อคัคเิวสสนโคตร ได้เข้าไปยืนเฝ้า ท่าน

พระสารีบตุรได้นัง่อยูเ่บือ้งพระปฤษฎางค์

และถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่

 ปริพาชกนั้นได้ทูลถามถึงทิฏฐิคือ

ความเห็นของตนว่า สิ่งท้ังปวงไม่ควร

แก่ตน ตนไม่ชอบใจหมดทุกสิ่ง

 พระพุทธเจ้าได้ตรัสโดยใจความว่า 

ถ้าอย่างนั้นทิฏฐิคือความเห็นเช่นนั้น 

กต้็องไม่ควรแก่ปรพิาชกนัน้ ปรพิาชก

นั้นก็ต้องไม่ชอบทิฏฐินั้นเหมือนกัน

 ทฏิฐ ิคอืความเห็นต่าง ๆ นัน้ เมือ่

สรุปลงแล้วก็มีเพียง ๓ คือ

 ๑. เห็นว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่ตน ตน

ชอบใจหมด

 ๒. เห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ตน 

ตนไม่ชอบใจหมด

 ๓. เห็นว่าบรรดาสิ่งทั้งปวงนั้นบาง

สิ่งก็ควรแก่ตน ตนชอบใจ บางสิ่งไม่

ควรแก่ตน ตนไม่ชอบใจ

 ทิฏฐิทั้ง ๓ นี้ ทิฏฐิที่ ๑ ใกล้ต่อ

ความยินดีพอใจ ทิฏฐิที่ ๒ ใกล้ต่อ

ความขดัใจ ทฏิฐทิี ่๓ ใกล้ท้ัง ๒ อย่าง 

คือบางอย่างก็ใกล้ต่อความยินดีพอใจ 

บางอย่างก็ใกล้ต่อความไม่ชอบ เป็น

อันว่าทิฏฐิทุก ๆ อย่างนั้นเป็นเหตุให้

เจรญิกเิลสได้ทัง้นัน้ เพราะว่าถ้าถอืมัน่

ในทิฏฐินั้นอันใดว่าเป็นจริง ทิฏฐิอื่น

เป็นโมฆะ คือว่าเปล่าหมด ก็จะต้อง

ผดิจากอกี ๒ พวก เมือ่เป็นเช่นนีก้จ็ะ

ต้องวิวาทกนั จะต้องพฆิาตกนั เบยีด- 

เบยีนกนั ผูรู้เ้มือ่พจิารณาเหน็โทษของ

ความถือมั่นในทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังกล่าวมานี้จึงได้ละทิฏฐินั้น และไม่

ท�าทิฏฐิอื่นให้เกิดขึ้น

 ต่อจากนั้นได้ตรัสถึงกายอันนี้ ซ่ึง

เป็นที่ประชุมมหาภูตทั้ง ๔ อันได้แก่ 

ธาตุดิน น�้า ไฟ ลม ซึ่งมีบิดามารดา

เป็นแดนเกิด เติบโตขึ้นเพราะการ 

ท�านุบ�ารุงด้วยอาหารต่าง ๆ เป็นกาย

ท่ีจะต้องแตกท�าลายเป็นธรรมดา กค็วร

จะพิจารณาให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยง 

เป็นทกุข์ เป็นของว่างเปล่า เป็นอนตัตา 

ไม่ใช่ตัวตน

 ครั้นแล้วได้ทรงแสดงเวทนา ๓ คือ

เมือ่บคุคลเสวยสุขเวทนาในเวลาใด เวลา

นั้นก็ย่อมไม่ได้เสวยทุกขเวทนาหรือ 

อทกุขมสขุเวทนา เสวยทกุขเวทนาเวลา

ใด ในเวลานั้นก็ไม่ได้เสวยสุขเวทนา
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หรอือทกุขมสขุเวทนา เสวยอทกุขมสขุ

เวทนาเวลาใด ในเวลานั้นก็ไม่ได้เสวย

สขุเวทนาหรือทกุขเวทนา คอืรบัเวทนา

ทลีะอย่างในเวลาหน่ึง เวทนาท้ัง ๓ นัน้

ก็เป็นของที่ไม่เที่ยง เป็นของที่มีการ

ปรุงแต่ง เป็นของที่อาศัยเหตุเกิดขึ้น  

มีความสิ้นไป เสื่อมไป คลายไปได้ 

จนถงึดบัไปเป็นธรรมดา เมือ่พจิารณา

ให้เห็นความจริงในเวทนาดังนี้ก็จะ 

เกิดนิพพิทา วิราคะ วิมุตติ และ 

วมิตุตญิาณทัสสนะ เหมือนดงัท่ีแสดง

ในอนัตตลักขณสูตร

 เมือ่พระพทุธเจ้าได้แสดงธรรมนีแ้ก่ 

ทฆีนขะปรพิาชกน้ัน ท่านพระสารีบุตร

ได้นั่งถวายงานพัดไปพลางฟังไปพลาง 

และพจิารณาตามเหน็ว่า พระพทุธเจ้า

ได้ตรัสให้ละให้สละคนืเพราะความรูจ้รงิ

เห็นจริงในธรรมเหล่าน้ี เม่ือพิจารณา

อยู่จติกพ้็นจากอาสวะ เพราะไม่ยดึมัน่

 ส่วนทีฆนขะปริพาชกเพียงแต่ได้

ดวงตาเห็นธรรม และท่านแสดงว่า 

ปรพิาชกนัน้กเ็ป็นหลานของพระสารีบตุร 

ได้เฝ้าพระพทุธเจ้าเพือ่จะไปสบืฟังข่าว

ของพระสารบีตุรว่าเมือ่บวชแล้วจะเป็น

อย่างไรบ้าง จงึได้ไปเฝ้าและได้ทลูถาม

พระพุทธเจ้าถึงทิฏฐิคือความเห็นของ

ตน เป็นอันว่าไม่ชอบใจอะไรทั้งน้ัน 

เท่ากับว่าเป็นการปฏิเสธว่าไม่ชอบใจ

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วย แต่ก็

ไม่ปฏเิสธโดยตรง ยกเอาทฏิฐขิึน้มาว่า

ให้คลุมไปถึง พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัส 

ชักเข้าหาเหตุผลและชักเข้าหาธรรม

ปฏิบัติ

 พระโมคคัลลานะ พระพุทธเจ้าได้

ทรงยกย่องว่าเป็นเลิศในทางมีฤทธิม์าก 

พระสารีบุตร พระพุทธเจ้าได้ทรง 

ยกย่องว่าเป็นเลิศในทางมีปัญญามาก  

พระสารีบุตรเป็น อัครสาวกเบื้องขวา  

พระโมคคลัลานะเป็น อัครสาวกเบือ้ง

ซ้าย ดังที่เมื่อสร้างพระพุทธปฏิมา 

ก็มักจะสร้างรูป พระอัครสาวก ทั้งคู่

ให้ยืนหรือให้นั่งอยู่ ๒ ข้างด้วย และ 

ก็สร้างเหมือน ๆ กัน เม่ือเป็นเช่นนี้ 

ที่จะสังเกตได้ว่า ท่านองค์ไหนเป็น 

พระสารีบุตร ท่านองค์ไหนเป็นพระ- 

โมคคัลลานะ ก็ให้สังเกตว่าเบื้องขวา 

ขององค์พระพุทธปฏิมาก็เป็นพระ- 

สารบีตุรเถระ เบือ้งซ้ายของพระพทุธ-

ปฏมิากเ็ป็นพระโมคคลัลานเถระ เม่ือ

เราหันหน้าเข้าก็กลับกัน คือด้านซ้าย

ของเราเป็นพระสารบีตุร ด้านขวาของ

เราก็เป็นพระโมคคัลลานะ และได้ถือ

เป็นธรรมเนยีมในการจดัล�าดับโดยปกติ

ดังนี้ เช่น นาคที่มีอายุมากกว่าก็อยู่

ทางด้านขวาของพระอุปัชฌาย์ นาคที่

มีอายุน้อยกว่าก็อยู่ทางด้านซ้ายของ

พระอุปัชฌาย์ ตัวนาคเองเมื่อหันหน้า

เข้าไปก็รู้สึกว่าสับกันคนละข้าง แต่ว่า
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ถือเอาขวาและซ้ายของสิง่ทีเ่ป็นประธาน

นั้นไว้เป็นหลัก 

 ท่านพระสารีบุตรนั้นท่านแสดงว่า

เป็นผูม้ปัีญญามาก ส�าเรจ็กช้็ากว่าเขา 

พวกบริวารนั้นท�าอาสวะให้สิ้นไปก่อน 

พระโมคคัลลานะบวชได้ ๗ วันจึงท�า

อาสวะให้สิน้ไปได้ ท่านพระสารบีตุรนี่

ถงึ ๑๕ วนั ท่านก็แสดงว่า เพราะเป็น

ผู้ที่มีปัญญามากนั่นเอง คิดมาก เมื่อ

มีปัญญามากก็ต้องมีจุดที่สงสัยมาก 

และจะต้องค้นคว้ามาก ท่านได้สดับ

คาถาของท่านพระอสัสชทิัง้ทีท่่านไม่ได้

เคยฟังพระพุทธศาสนามาก่อน แต ่

ท่านก็จับใจความได้ทันที

 เม่ือท่านพระอคัรสาวกออกบวชนัน้ 

มีพวกกุลบุตรที่มีชื่อเสียงในเมืองมคธ

พากันบวชมากขึ้น ๆ จนชาวบ้านชาว

เมอืงพากนักล่าวโพนทะนาว่าพระพทุธเจ้า

เป็นผูป้ฏบิตัทิ�าให้คนไม่มีลูก ท�าให้หญงิ

เป็นหมันเป็นหม้าย ท�าให้ตระกูลขาด 

เมือ่ชาวบ้านเหน็พระออกเทีย่วบณิฑบาต

ก็จะพากันว่า พวกพระเหล่านีพ้ากันมา

อีกแล้ว แนะน�าเอาคณะของอาจารย ์

สญัชยัไปบวชกนัมากมายแล้ว คราวนี้

จะแนะน�าเอาใครไปบวชอีก พระก็มา 

กราบทลูพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าตรสั

ว่า เสยีงเหล่านีท้ีเ่กิดขึน้ในพระศาสนา

ของพระองค์จะมอียูอ่ย่างนานประมาณ 

๗ วัน แล้วก็ทรงสั่งให้พระตอบไปว่า 

พระตถาคตทั้งหลายย่อมแนะน�าด้วย

สัจจธรรม คือด้วยธรรมที่ดีจริง ผู้ท่ีรู้

อยูด่ัง่นีว่้าท่านสัง่สอนแนะน�าโดยธรรม 

ก็ไม่ควรจะมีความขึ้งเคียดเดียดฉันท์

 พิจารณาดูตามเรื่อง ผู้ที่มาบวชใน

ระยะนั้น ที่มีชื่อเสียงปรากฏโดยมาก

เป็นผู้ท่ีออกบวชแล้ว อย่างพระอคัรสาวก

ทัง้ ๒ กบับรวิารนัน้กอ็อกบวชในส�านกั

ของสัญชัยอยู่แล้ว ไม่ใช่เพ่ิงออกจาก

บ้านจากเรือนใหม่ ๆ เพราะฉะนั้น 

เสียงเหล่านั้นก็อาจจะเป็นเสียงที่มา 

จากพวกนกับวชลทัธิต่าง ๆ ทีต้่องเสยี

ศิษย์ของตนไปเพราะเข้ามาบวชใน 

ส�านักของพระพุทธเจ้า

 คราวนี้ จะกล่าวธรรมบางข้อของ 

พระสาวกทั้ง ๓ นี้ พระสารีบุตร เป็น

ผู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่าเป็นผู้

มีปัญญาสามารถที่จะแสดงธรรมจักร

และอริยสัจจ์ได้กว้างขวางพิสดารแม้น

พระองค์ได้ ในบางคราวเมื่อมีภิกษุมา

ทูลลาจะเดินทางไปในต่างถ่ิน ก็โปรด

ให้ไปลาท่านพระสารีบุตร ดังในคราว

หนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ ที่เมือง

เทวทหะ ภิกษุเป็นจ�านวนมากได้เข้า

เฝ้าทลูลาจะไปปัจจนัตภมูชินบท กโ็ปรด

ให้ไปลาพระสารบีตุร เมือ่ภกิษเุหล่าน้ัน

ไปลาตามที่รับสั่ง พระสารีบุตรก็ถาม

ว่า เมือ่ภกิษเุหล่านัน้จะไปต่างประเทศ

ต่างถ่ิน กค็งจะมคีนมปัีญญามาถามว่า
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ครูของท่านสอนอย่างไร เมื่อเป็นเช่น

น้ีท่านจะตอบเขาว่าอย่างไร จึงจะไม่

ผิดค�าสั่งสอนของพระศาสดา และ

เป็นการถูกต้อง ภิกษุเหล่านั้นก็ขอให้

ท่านแนะน�า ท่านก็แนะน�าว่าให้ภิกษุ

เหล่านั้นตอบว่า ครูของเราสอนให้ตัด

ความก�าหนดัรกัใคร่เสยี ถ้าเขาถามว่า

ให้ละความก�าหนัดรกัใคร่ในสิง่ใด ก็ให้

ตอบว่า ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ ถ้าเขาถามอีกว่าเห็นโทษ 

เห็นคุณอย่างไรจึงสอนอย่างน้ัน ก็ให้

ตอบว่า เม่ือยังมีความก�าหนัดรักใคร่

ในส่ิงเหล่านัน้ ครัน้ส่ิงเหล่านัน้แปรปรวน

เป็นอย่างอื่นก็จะเกิดความทุกข์มีโศก

เป็นต้น เมือ่ละเสยีได้ ครัน้สิง่เหล่านัน้

แปรปรวนไป ทุกข์ก็จะไม่เกิด ครูของ

เราเหน็โทษและเหน็คณุอย่างนีจ้งึสอน

อย่างนั้น

 และมีอีกเรื่องหน่ึงคือ ภิกษุองค์ 

หนึ่งชื่อ ยมกะ ได้มีความเห็นว่า  

พระอรหันตขีณาสพตายสูญ ซึ่งเป็น

ความเห็นผิด และพวกภิกษุก็ช่วยกัน

เปลื้องทิฏฐินั้นแต่ไม่ส�าเร็จ จึงได้มา 

ขอให้ท่านพระสารีบตุรช่วยเปลือ้ง ท่าน

พระสารีบุตรก็ถามขึ้นว่า ท่านยมกะ

เหน็อะไรเป็นพระอรหนัตขณีาสพ หรอื

ว่าเห็นพระอรหันต์มีอยู่ในอะไร คือ 

เห็นว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วญิญาณ เป็นพระอรหนัต์ หรอืเหน็ว่า

พระอรหันต์มีอยู่ในขันธ์ ๕ นั้น ท่าน

ยมกะก็ตอบว่าไม่ใช่ ๆ ทุกข้อ ท่าน

พระสารบีตุรถามว่า กไ็ม่ใช่เช่นนัน้แล้ว

ควรจะพูดว่าพระอรหันต์ตายสูญหรือ 

ท่านยมกะก็ตอบว่า เมื่อก่อนไม่ได้มี

ความรู้อย่างนี้ ท่านพระสารีบุตรถาม

ว่า ถ้าเขาถามว่าพระอรหันต์ตายแล้ว

เป็นอะไรจะแก้อย่างไร พระยมกะก็

ตอบว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ ไม่เที่ยง ดับไป นี่เป็นเรื่อง

ส�าคัญเร่ืองหนึ่งที่ควรจะก�าหนดเอาไว้ 

ท่านพระสารบีตุรกไ็ด้กล่าวอบรมต่อไป

ว่า เหมือนอย่างมีคฤหบดีซึ่งเป็นผู ้

มั่งคั่งและรักษาตัวอย่างแข็งแรง มี 

บุคคลผู้หนึ่งคิดจะฆ่าแต่ไม่ส�าเร็จ จึง

ได้สมัครเข้าไปเป็นคนรับใช้จนเป็นท่ี 

ไว้วางใจแล้วก็ลอบฆ่าเสีย ในขณะที่

คฤหบดผีูน้ัน้จะตายกไ็ม่ได้คดิว่าผูท้ีร่บั

ใช้ตนเองนัน้เองเป็นผูฆ่้าตน ฉนัใดกด็ี 

บุคคลผู้ถือขันธ์ ๕ เป็นตน เมื่อขันธ์ 

๕ ที่ตนยังถือนั้นแปรปรวนไปก็เป็น

ทุกข์ แต่ว่าเมื่อไม่ถือว่าเป็นอัตตาอยู่

ในขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ แปรปรวนไปอย่าง

ใดก็ไม่เป็นทุกข์

 อีกเรื่องหนึ่ง ในระหว่างที่ท ่าน 

พระสารีบุตรพักอยู่ท่ีพระเวฬุวันนั้น  

เช้าวันหนึ่ง ท่านบิณฑบาตในกรุง

ราชคฤห์ ได้อาหารมาแล้วก็มานั่งฉัน

อยู่ที่เชิงฝาเรือนแห่งหนึ่ง ในขณะนั้น
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ได้มนีางปรพิาชิกาคนหนึง่ชือ่ว่า สจูมิขุี 

แปลว่ามีปากเหมือนอย่างเข็ม คงจะ

หมายความว่าชอบพูดทิ่มแทงคนอื่น 

ได้เข้าไปหาท่านแล้วก็กล่าวว่าท่านสมณะ

นี้ก้มหน้าฉัน ท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้ 

ก้มหน้าฉัน นางสูจิมุขีก็กล่าวต่อไปว่า

ถ้าเช่นนั้นก็แหงนหน้าฉัน ท่านก็ตอบ

ว่าเราไม่ได้แหงนหน้าฉัน นางสูจิมุข ี

ก็พูดข้ึนว่าถ้าเช่นนั้นก็ต้องตั้งหน้าไป

ทางทศิใหญ่ฉนั ท่านกต็อบว่าเราไม่ได้

ตั้งหน้าไปทางทิศใหญ่ฉัน นางสูจิมุขี 

ก็พูดข้ึนอีกว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็ตั้งหน้า

ไปทางทศิน้อยฉนั ท่านกต็อบว่าเราไม่

ได้ตัง้หน้าไปทางทิศน้อยฉนั นางสจิูมุขี

จึงกล่าวขึน้ว่า พดูอย่างใดท่านก็ปฏเิสธ

ทั้งนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านฉันอย่างใด 

ท่านก็ตอบว่า ท่านปฏิเสธนั้นก็เพราะ

สมณพราหมณ์เหล่าใดทีส่�าเรจ็ชวีติด้วย 

ติรัจฉานวิชา คือว่าวิชาดูที่ทางต่าง ๆ 

สมณพราหมณ์เหล่านั้นเรียกว่า ก้ม

หน้าฉนั สมณพราหมณ์เหล่าใดส�าเรจ็

ชีวิตด้วยติรัจฉานวิชา คือว่าวิชาดูดาว

นกัษตัร สมณพราหมณ์เหล่านัน้กเ็รียก

ว่าแหงนหน้าฉัน สมณพราหมณ์เหล่า 

ใดส�าเร็จชีวิตด้วยติรัจฉานวิชา คือรับ

ใช้เป็นทูตของเขา รับใช้ไปโน่นไปนี่ให ้

เขาตามแต่เขาส่งใช้ไป สมณพราหมณ์

เหล่านัน้เรียกว่าตัง้หน้าไปทางทิศใหญ่

ฉนั สมณพราหมณ์เหล่าใดส�าเรจ็ชวีติ

ด้วยตรัิจฉานวิชา คอืวิชาดลูกัษณะอวัยวะ

ร่างกาย สมณพราหมณ์เหล่านั้นเรียก

ว่าตัง้หน้าไปทางทศิน้อยฉนั ท่านไม่ได้

ส�าเร็จชีวิตอย่างนี้ ท่านแสวงหาภิกษา

โดยธรรมได้มาฉัน ท่านจึงเป็นผู้ที่ฉัน

โดยธรรม ท่านมปีฏภิาณในการโต้ตอบ

กับผู้ที่มากล่าวหา และท่านได้แสดง

ธรรมยาว ๆ ท่ีพระธรรมสงัคาหกาจารย์

ร้อยกรองไว้เป็นพระสูตรอีกมาก เช่น 

สังคีติสูตร ทสุตตรสูตร ซึ่งเป็นแบบ

ฉบับของวิธีการท�าสังคายนา

 ส่วน พระโมคคัลลานะ นัน้พระพทุธเจ้า

ได้ทรงยกย่องว่า เป็นผู้ท�าสกุลที่ยังไม่

เลือ่มใสให้เลือ่มใส เป็นผูไ้ม่ท�าศรทัธา 

ไม่ท�าโภคะคอืทรพัย์ของตระกลูให้เสยี

หาย เหมือนอย่างแมลงผึง้ทีถื่อเอาแต่

รสของดอกไม้ ไม่ท�าสี กลบี กลิน่ของ

ดอกไม้ให้เสยีหาย ท่านเป็นผูส้ามารถ

ในการนวกรรมคือการก่อสร้าง เมื่อ 

มีการก่อสร้างพระอาราม ท่านก็ได ้

รับมอบหมายให้เป็นผู ้ดูแล เช่นดัง 

นางวสิาขาสร้างบพุพารามในกรงุสาวตัถี 

ท่านก็ได้รับเป็นผู้ดูแล และค�าสั่งสอน

ของท่านนั้นก็มีหลายอย่าง ดังเช่นที่

พระธรรมสงัคาหกาจารย์ได้ร้อยกรองไว้ 

โดยชื่อว่า อนุมานสูตร คือพระสูตรที่

แสดงถึงการอนุมานตนเอง 

 ความย่อในพระสูตรนัน้ ท่านได้สอน

ธรรมพวกภิกษุโดยความว่า ถ้าภิกษุ

ปวารณาตนเองคือบอกอนุญาต หรือ

สารีบุตร
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ก็ใช้ปัญญาส่องตัวดูตัวเองและแต่งตน 

เองให้บริสุทธิ์หมดจด 

 พระสูตรนี้ท่านแสดงท่ีป่าสงวนเนื้อ

ชือ่เภสกลาวัน ภคัคชนบท (พ.พ. ๕๒-๖๕) 

ดู จาตุรงคสันนิบาต ด้วย

ขอให้เพ่ือนพรหมจารีตักเตือนตนได้ 

แต่ถ ้าเป็นคนที่ว ่ายากแล้ว เพื่อน 

สพรหมจารีก็จะไม่ว่ากล่าว 

 เหตทุีท่�าให้ว่ายากนัน้ ท่านยกขึน้มา

แสดงหลายข้อ เช่น ความโกรธ ความ

ผูกโกรธ ความหงุดหงิด ตั้งแง่งอน 

ต่าง ๆ การกล่าววาจาที่แสดงว่าโกรธ

เป็นต้น คราวนีถ้้าพระภกิษุปวารณาให้

เพ่ือนพรหมจารีว่ากล่าวตักเตือนได้  

ถ้าเป็นผูว่้าง่ายคอืเป็นผูท้ีพ่อจะตกัเตือน

ได้ เพื่อนพรหมจารีก็ตักเตือน เหตุที่

ท�าให้ว่าง่ายนั้นท่านก็ยกขึ้นเป็นข้อ ๆ 

ตรงกันข้ามกับเหตุที่ท�าให้ว่ายาก 

 ต่อจากน้ันท่านสอนให้อนุมานตนเอง

คือให้ชั่งดู เทียบตนเองกับคนอื่น คือ

ว่าคนอืน่เป็นคนทีป่รารถนาลามกเป็นต้น 

ก็ไม่เป็นท่ีชอบใจแก่เราฉันใด ถ้าเรา

เป็นคนปรารถนาลามกเช่นนั้น ก็ไม่

เป็นทีช่อบใจแก่คนอ่ืนเหมือนกนั แปล

ว่า ชั่งตนเอง ดูตนเองว่าบัดนี้เราเป็น

อย่างไร เป็นคนที่ปรารถนาลามกคือ

ปรารถนาไม่ดอียูห่รอืไม่ ถ้ารูว่้าเราเอง

เป็นคนทีม่คีวามปรารถนาลามกเช่นน้ัน 

กใ็ห้พยายามละเสยี และให้ต้ังใจศึกษา

ส�าเหนียกอยู่ เพื่อจะปฏิบัติดังนั้นทั้ง

กลางวันทั้งกลางคืน เหมือนหนุ่มสาว

ที่ส่องกระจกเพื่อจะแต่งหน้าแต่งตัว 

เมื่อเห็นส่วนไหนเป็นมลทินก็ต้องน�า

ส่วนน้ันออกเสีย บุคคลก็เหมือนกัน  

สาลวดี

สาลวดี ดู ชีวกโกมารภัจ

สาวกบารมี ดู บารมี, โพธิสัตว์ 

สาวกการกธรรม ดู โพธิสัตว์ 

สาวัตถี ดู กาสี

ส�าคัญตนผิด ดู สติ

สิกขมานา ดู สามเณร

สิกขา ค�าว่า สิกขา นี้เป็นภาษาบาลี ภาษา

สันสกฤตว่า ศิกษา ใช้เป็นภาษาไทย

ว่า ศึกษา ความหมายของค�านี้ก็คือ 

เม่ือยังไม่รูก้เ็รยีนให้รู้ เม่ือเรยีนให้รูแ้ล้ว 

ก็ปฏิบัติไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย 

ค�าว่าศกึษาจงึมคีวามหมายถงึการเรยีน 

อนัจะเรยีกว่า เป็นภาคทฤษฎกีไ็ด้ และ

การปฏบิตัริวมกนั ไม่ใช่การเรยีนอย่าง

เดียวดังท่ีมักใช้พูดกันอยู่ในภาษาไทย 

และการปฏบิตันิัน้กห็มายถึงการปฏบิตัิ

เรือ่ยไปจนกว่าจะบรรลถุงึเป้าหมาย จงึ

จะเรียกว่าส�าเร็จการศกึษา และกเ็รียก

ว่าเสรจ็กจิ คอื เสรจ็การทีจ่ะพึงกระท�า 

หรือข้อท่ีจะพึงกระท�าต่อไป และเป้า

หมายสูงสุดในพุทธศาสนานั้นก็คือ 

นิพพาน อันหมายถึงธรรมะเป็นที่สิ้น

กเิลสและกองทกุข์ทัง้สิน้ ซึง่ตามศัพท์

นัน้แปลว่า ธรรมะทีอ่อกจากวานะ อัน
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แปลว่ากิเลสเป็นเคร่ืองเสยีบแทง กเิลส

เป็นเคร่ืองร้อยรดั ออกจากวานะคอืสิน้

กเิลสเป็นเครือ่งเสยีบแทง สิน้กเิลสเป็น

เครื่องร้อยรัด 

 และค�าว่า วานะ นีแ้ปลว่าลกูศรกไ็ด้ 

ลูกศรที่เป็นอาวุธที่ใช้ยิงศัตรูหรือสิ่งที่

ต้องการยิง เป็นสิ่งที่มีปลายแหลมคม 

เสียบแทงศัตรูให้สิ้นชีวิตได้เมื่อถูกที่

ส�าคัญ มาใช้ในทางศาสนาก็หมายถึง

เป็นลูกศรท่ีเสียบแทงจิตใจ อันหมาย

ถึงกิเลสที่แปลว่าเครื่องเศร้าหมองใจ 

ทั้งหลาย เป็นต้นว่า ตัณหา ความ

ดิน้รนทะยานอยาก การปฏบิตัใินไตร-

สิกขาจึงมีเป้าหมายสูงสุดส�าหรับท่ีจะ

ถอนลูกศรคือตัณหาท่ีเสียบแทงหัวใจ

นี้ให้หลุดออก ที่เรียกว่าสิ้นกิเลส เมื่อ

สิ้นกิเลสก็สิ้นทุกข์ เป็นจุดเป้าหมาย

สูงสุดในพุทธศาสนา (ท.ท. ๑-๒)

ประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ภายหน้า

กเ็ป็นสิกขาหรอืศกึษาธรรมดา ถ้าเพือ่

ประโยชน์อย่างยิง่อนัเป็นปรมตัถะดงักล่าว

ก็เรียกว่า อธิสิกขา หรือ อธิศึกษา  

ทีแ่ปลว่าศกึษาอย่างยิง่ และกป็ระมวล

เข้าโดยย่อก็คือ ๓ ข้อนี่แหละ คือ  

สีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา  

ถ้าเป็นอย่างยิ่งก็เป็น อธิสีลสิกขา  

อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา แต่ 

ว่าเมื่อสอนภิกษุโดยมากแล้วก็สอน 

เป็นอย่างยิ่ง คือที่เป็นอธิสีลสิกขา  

อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา

 ข้อแรกท่ีเรยีกอย่างสามญัว่า สลีสกิขา 

อันแปลว่า ข้อที่พึงศึกษาคือศีล แปล

ว่า การศึกษาในศีล ก็หมายความว่า

ศีลเป็นข้อท่ีพึงศึกษา ท่ีนับว่าเป็น 

ประการท่ี ๑ และการท่ีเล่าเรยีนปฏบิตัิ

ในศีลอันเป็นข้อที่พึงศึกษาข้อหนึ่งนั้น

ก็เรียกว่าการศึกษาในศีล 

 ศีลนั้นก็เป็นภาษาบาลี มักจะแปล

กนัตามศพัท์ว่าปกต ิเหมือนดงัทีพ่ดูว่า

เป็นปกติธรรมดา แต่โดยความหมาย

นั้นศีลก็หมายถึงการปฏิบัติที่เว้นจาก

ข้อท่ีพระพุทธเจ้าทรงห้าม ท�าตามข้อ

ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตในพระวินัย

บัญญัติ คือในพระวินัยที่พระพุทธเจ้า

ทรงบัญญัติเอาไว้ นี้เป็นหลักส�าคัญ 

ของค�าว่าศีล และก็มีทั้งที่เป็น อาคา- 

ริยะ กับ อนาคาริยะ 

สิกขา ๓

สิกขา ๓ ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจัดได้

เป็น ๓ ระดับ ตั้งแต่เบื้องต�่าขึ้นไปจน 

ถงึสงูสุด กค็อืเพือ่ประโยชน์ปัจจบุนัอนั

เรยีกว่า ทฏิฐธมัมกิตัถะ เพ่ือประโยชน์

ภายหน้าอันเรียกว่า สัมปรายิกัตถะ 

และเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือนิพพาน

อนัเรียกว่า ปรมตัถะ และได้ทรงแสดง

ค�าสอนไว้โดยปรยิายคือทางเป็นอันมาก

เพือ่ให้บรรลุถงึประโยชน์ดงักล่าว และ

เมื่อแสดงโดยสรุปก็อาจสรุปเข้าใน 

สิกขาทั้ง ๓ เมื่อเป็นการสอนเพื่อ
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 อาคารยิศลี กค็อืศลีส�าหรบัผูท้ีค่รอง

เรือน ก็ปฏิบัติตาม อาคาริยวินัย คือ

วินัยท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้

ส�าหรบัผูค้รองเรอืน เช่นว่าทรงบัญญตัิ

ไว้ ๕ ประการกเ็รียกศลี ๕ ทรงบญัญตัิ

ไว้ ๘ ประการ ก็เรียกว่าศีล ๘ 

 ส่วนอนาคารยิะนัน้กค็อื อนาคารยิศลี 

ศีลส�าหรับผู้ที่ไม่มีเรือน อันหมายถึง

บรรพชติคอืผู้บวช ออกจากเรอืนมาเป็น

ผูไ้ม่มเีรอืน กป็ฏบิตัติาม อนาคารยิวนัิย 

คือวินยัทีท่รงบัญญตัไิว้ส�าหรบัผูไ้ม่มเีรอืน

คือบรรพชิต แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ 

๒ หมวด คอืท่ีเป็น อาทพิรหมจรยิกาสกิขา 

สกิขาวนิยัทีเ่ป็นเบือ้งต้นของพรหมจรรย์ 

กไ็ด้แก่สกิขาบททีมี่มาในพระปาตโิมกข์ 

บดันีก้มี็ ๒๒๗ สกิขาบท ท่ีอ่านในเวลา

หลังท�าวัตรค�่า กับ อภิสมาจาริกวินัย 

หรอื อภสิมาจารกิาสกิขา สกิขาท่ีทรง

บญัญติัไว้ส�าหรบัเป็นข้อประพฤตปิฏบิตัิ

เพือ่ความดีงามต่าง ๆ อันควรแก่สมณวสิยั 

ที่มาในขันธกะทั้งหลาย มีจ�านวนมาก

ทีอ่่านในเวลาเช้า หลงัท�าวตัรเช้า เพราะ

ฉะน้ัน ศีลที่เป็นหลักก็คือการปฏิบัติ

ตามพระพุทธบัญญัติตามที่กล่าวมา

 และยังได้มีศีลท่ีท่านแสดงเอาไว้

ประกอบเข้ามา รวมทัง้ข้อทีป่ฏบิตัติาม 

พระพุทธบัญญัติดังกล่าวนี้อีก ๓ ข้อ 

รวมเป็น ๔ ข้อ เรียกว่า ปาริสุทธิศีล 

๔ คอื ศลีทีพึ่งปฏบิตัใิห้บริสทุธิ ์๔ ข้อ 

ได้แก่

 ๑. ปาตโิมกขสงัวรศลี ศลีคอืความ

ส�ารวมในพระปาติโมกข์ ก็ได้แก่ศีลท่ี

เกิดจากการปฏิบัติด้วยความส�ารวม 

คอืความระมดัระวงัในอนัทีจ่ะเว้น และ

ในอันท่ีจะปฏิบัติตามพระพุทธบัญญัติ

ที่มาในพระปาติโมกข์ อันหมายถึง  

อาทิพรหมจริยกาสิกขา คือวินัยที่เป็น

เบื้องต้นของพรหมจรรย์ดังกล่าวมา 

ข้างต้น ท่านใช้ค�าว่า ปาติโมกข์ คู่กับ

ค�าว่า อาทพิรหมจรยิกาสิกขา มีความ

หมายถึงสิกขาบทบัญญัติอันส�าคัญ 

เพราะค�าว่าอาทิพรหมจริยกา แปลว่า 

เบื้องต้นของพรหมจรรย์ หรือเป็น 

หวัหน้าของพรหมจรรย์กไ็ด้ และค�าว่า

ปาตโิมกข์กแ็ปลว่า สิกขาบทท่ีรกัษาผู้

สงัวรรกัษาให้พ้นจากทกุข์มอีบายเป็นต้น 

เพราะฉะนั้น ค�าทั้ง ๒ นี้จึงมีความ

หมายถงึสกิขาบทบญัญตัทิีเ่ป็นข้อส�าคญั

 ๒. อินทรียสังวรศีล ศีลคือความ

ส�ารวมอนิทรีย์ อนัได้แก่มสีตสิ�ารวมใจ

ในเมือ่ตาเหน็รปู หไูด้ยินเสยีง จมกูได้

ทราบกลิ่น ลิ้นได้ทราบรส กายได้ถูก

ต้องโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้อง และ

มโนคือใจได้คิด ได้รู้ธรรมคือเรื่องราว

ทางใจ ก็เท่ากับว่ามีสติรกัษาตา หู จมูก 

ลิ้น กาย และมโนคือใจนั่นเอง โดยที่
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ทัง้ ๖ นีเ้รยีกว่า อนิทรย์ี คอืเป็นใหญ่

ในหน้าที่ของตน ตาเป็นใหญ่ในหน้าที่

ดูเห็นรูป หูเป็นใหญ่ในหน้าที่ฟังได้ยิน

เสยีง จมกูเป็นใหญ่ในหน้าท่ีทราบกล่ิน 

ลิ้นเป็นใหญ่ในหน้าท่ีทราบรส กาย 

เป็นใหญ่ในหน้าท่ีถกูต้องโผฏฐพัพะคือ 

สิง่ทีก่ายถกูต้อง มโนคือใจเป็นใหญ่ใน  

๕ ข้อข้างต้นนั้นด้วย และเป็นใหญ ่

ในการรู้คิดธรรมคือเร่ืองราวต่าง ๆ  

ด้วย เพราะฉะนั้น เม่ือมีสติส�ารวม 

คอืระมดัระวงัใจ เม่ือตาเหน็รปูเป็นต้น 

โดยที่มีสติป้องกันใจไม่ให้ยึดถือสิ่งท่ี 

ตาเหน็เป็นต้นน้ันเข้ามาเป็นความยนิดี

ยินร้ายในใจ ให้เห็นสักแต่ว่าเห็น ได ้

ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเป็นต้น ไม่ให้เป็น 

กิเลสไหลเข้ามาถึงใจมาท่วมใจ ความ

ทีม่สีตคิอยส�ารวมระวงัอยู่ดงันีเ้รยีกว่า

อินทรียสังวรศีล

 ๓. อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลอันเกิด 

จากการเล้ียงชีวิตให้บริสุทธิ์ เช่นด้วย

การทีเ่ทีย่วบณิฑบาตรบัอาหารท่ีเขาใส่

บาตรมาบริโภค หรือบริโภคอาหารที่

เป็นอดิเรกลาภ เช่นที่เขาน�ามาถวาย

แก่สงฆ์แล้วก็แบ่งกันโดยที่ไม่เที่ยว 

ขอเขา หรือแสวงหาในสิ่งที่ผิดต่าง ๆ 

การเลี้ยงชีวิตให้บริสุทธิ์ดังนี้ก็ชื่อว่า 

อาชีวปาริสุทธิศีล

 ๔. ปัจจยสันนิสิตศีล ศีลที่อาศัย 

ปัจจยั กห็มายถงึพจิารณาปัจจยัท้ัง ๔ 

ทีบ่รโิภค คือ พจิารณาจวีร บณิฑบาต 

เสนาสนะ ยาแก้ไข้ที่บริโภค ตามบท

พิจารณาดังที่สวดในเวลาเช้า ปฏิสงฺขา-

โยนิโส และแม้ว่าในขณะที่บริโภคไม่

ได้พิจารณากใ็ห้พจิารณาในวนันัน้ถงึสิง่

ทีไ่ด้บรโิภคไปแล้ว ด้วยบท อชชฺ มยา 

ท่ีสวดในเวลาท�าวัตรค�่า ท่านแสดงว่า 

เมื่อบริโภคมิได้พิจารณา และไม่ได้

พจิารณาสิง่ทีบ่รโิภคแล้วในวนันัน้ การ

บริโภคนั้นก็ชื่อว่า อิณบริโภค คือ 

บริโภคเป็นหนี้ แต่ว่าเมื่อได้พิจารณา

บรโิภค หรอืว่าไม่ได้พจิารณา กพ็จิารณา

ภายหลังในวนันัน้กช็ือ่ว่าเป็นการบรโิภค

ที่เป็นปัจจยสันนิสสิตศีล ไม่ใช่เป็น 

การบริโภคหนี้

 เพราะฉะนัน้ ผูมุ้ง่ปฏบิตัใินศลีกค็วร

ปฏิบัติในศีลทั้ง ๔ ข้อนี้ด้วยกัน คือ 

ปาติโมกขสังวรศีล อินทรียสังวรศีล 

อาชีวปาริสทุธศิลี และปัจจยสนันิสสติศลี 

หดัปฏบิตัใิห้ศลีทัง้ ๔ นีบ้รสิทุธิอ์ยูเ่สมอ

 จติตสกิขา คือสมาธ ิเพราะว่าสมาธิ

เกีย่วแก่จติโดยตรง ต้องปฏบิตัทิางจติ 

ฉะนั้น จึงได้เรียกว่า จิตตสิกขา

 ค�าว่า จิต นี้มีความหมายเป็น ๒ 

อย่าง อย่างหนึง่ จติทีเ่ป็นธาตรุูอ้นัเป็น

ตัวเดิม ไม่มีสรีรสัณฐาน อาศัยอยู่ใน

กายนี ้เรยีกว่า จติ ทีแ่ปลว่า ธรรมชาติ

ที่ให้ส�าเร็จความคิดนึก อีกอย่างหน่ึง

จิตที่เป็นอาหาร เรียกว่าความคิด  

สิกขา ๓



1536

การอบรมจิตเรียกว่า จิตตภาวนา 

พระพุทธเจา้ตรสัสอนให้ปฏิบัตทิางจติ

ไว้เป็นอันมาก เช่น ตรัสสอนว่า ให้

อบรมจิต ให้ฝึกจิต ให้ข่มจติ ให้ท�าจติ

ให้เป็นสมาธิ ให้ท�าจิตให้บริสุทธิ์ 

 การปฏิบัติทางจิตที่พระพุทธเจ้า 

อบรมไว้นีเ้ป็นสิง่ส�าคญั เพราะว่าจตินี้

เมือ่เรียกควบกนักบักาย กายกเ็ปรยีบ

เหมือนเรือ จิตก็เปรียบเหมือนอย่าง

บุคคลผู้ท่ีแจวเรือ หรืออีกอย่างหนึ่ง 

กายเปรียบเหมอืนอย่างบ่าว จติเหมอืน

อย่างนาย จติจงึเป็นผูท่ี้สัง่ให้กายปฏิบัติ

อย่างใดอย่างหนึ่ง จิตจึงเป็นผู้น�า แม้

ในการปฏิบัติทางศีลซ่ึงเกี่ยวแก่การ

ปฏิบัติทางกายทางวาจาเป็นที่ตั้ง ดัง 

ศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็น 

วินัยส�าหรับปฏิบัติ การละเมิดศีลไม่

เกิดขึ้นล�าพังทางจิต ต้องละเมิดออก

ไปทางกายทางวาจา จงึจะเป็นการละเมดิ 

พระวินัยบัญญัติ เพราะฉะนั้น การ

ปฏิบัติทางวินัยบัญญัติ เมื่อไม่ละเมิด

ทางกายทางวาจากไ็ม่เป็นอาบตั ิแม้ว่า

จะละเมิดทางใจคือใจคิดล่วงละเมิด 

อาบัติก็ยังไม่เกิด ต่อเมื่อไปท�าไปพูด

ขึน้ผดิจากพระวนิยับญัญตัจิงึเป็นอาบัติ 

 ได้มภีกิษุรปูหนึง่ได้กราบทูลพระพทุธเจ้า

ว่า ไม่สามารถอยู่ปฏิบัติพระวินัยได้

เพราะว่ามมีากมาย พระพทุธเจ้าจงึได้

ตรัสถามว่า เธอจะสามารถรักษาไว้

เพียงข้อเดียวได้ไหม ภิกษุรูปนั้นก็

กราบทูลว่า ถ้าข้อเดยีวได้ พระพทุธเจ้า

จึงตรัสว่า ถ้าเช่นนั้นก็ให้เธอรักษาจิต

ของเธอ เมือ่รกัษาจติของเธออย่างเดียว

ได้ ก็รักษาวินัยบัญญัติทุกข้อไว้ได ้ 

ภิกษุนั้นก็ปฏิบัติรักษาจิต จึงได้รักษา

วินัยได้ และบวชอยู่ต่อไปได้ เจริญ 

ในพระธรรมวินัยต่อไป และรักษา 

ปาริสุทธศิีลทั้ง ๔ นั้นได้

 ในข้อนีค้วรจะทราบเพิม่เตมิอกีด้วย

ว่า การปฏิบัติพระวินัยไม่ละเมิดทาง

กายทางวาจาตามพระบญัญตักิไ็ม่เป็น

อาบัติ แม้จะละเมิดด้วยใจอย่างเดียว

อาบัติก็ยังไม่เกิด แต่แม้เช่นนั้น ศีลก็

ไม่บริสุทธิ์ เพราะศีลที่จะบริสุทธิ์นั้น

ต้องรกัษาให้ได้ถึงใจ คือใจกต้็องไม่คดิ

ล่วงละเมดิด้วย มใีจเป็นปกต ิสงบไม่คดิ

ละเมิด ศีลจึงจะบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้น 

แม้จะรักษาวินัยได้ บริสุทธิ์ทางวินัย 

เพราะไม่ละเมิดทางกายทางวาจา แต่

ว่าถ้าละเมดิทางใจ ถงึไม่เป็นอาบตัทิาง

พระวินัย ก็เป็นความไม่บริสุทธิ์ทางใจ 

เมื่อไม่บริสุทธิ์ทางใจ ศีลก็ไม่บริสุทธิ์ 

เพราะฉะน้ัน ศีลนี้จึงมีความหมายถึง

จิตใจคือต้องรักษาถึงจิตใจ รักษากาย

วาจาให้บรสุิทธิด้์วย และรกัษาจติใจให้

บรสิทุธ์ิด้วย ศลีจงึจะบรสิทุธ์ิ ปารสิทุธิ

ศีลทั้ง ๔ ข้อนี้ก็ต้องรักษาให้ถึงใจ ให้

ใจบริสุทธิ์ ไม่คิดล่วงละเมิด ศีลจึงมี
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ความหมายถึงใจดังน้ี และก็มีความ

หมายถงึว่า เมือ่รักษาจติได้กร็กัษาศลี

ทุกข้อได้โดยไม่ยาก

 เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัส

เรียกสิกขาที่ ๒ ว่า จิตตสิกขา ข้อที่

พึงศึกษาคือจิต หรือการศึกษาในจิต 

ก็คือการที่มาปฏิบัติอบรมจิตให้สงบ 

จากความคิดล่วงละเมิดในศีลต่าง ๆ 

ให้สงบจากอารมณ์อันเป็นท่ีตัง้ของกเิลส

ต่าง ๆ ท่ีเป็นตวั นวิรณ์ คอืบงัเกดิขึน้

กลุม้รมุจติใจ กัน้จติใจไว้ให้ไม่ได้สมาธิ 

ให้ไม่ได้ปัญญา พระพทุธเจ้าตรสันวิรณ์

ดังกล่าวนี้ไว้ ๕ ข้อ คือ

 ๑. กามฉันท์ ความพอใจรักใคร่ใน

กาม คอืวตัถทุีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจ

ทั้งหลาย หรือว่ารูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐพัพะทีน่่ารกัใคร่พอใจทัง้หลาย หรอื

ความพอใจด้วยอ�านาจของกิเลสกาม 

กิเลสอันเป็นเหตุให้ใคร่ ให้ปรารถนา 

เป็นต้นว่าราคะ ความติดใจยินดี

 ๒. พยาบาท ความกระทบกระทั่ง

ของจิต มีอาการเป็นความหงุดหงิด

เดือดพล่าน โกรธแค้น ขัดเคืองจนถึง

มุ่งร้ายหมายท�าลาย

 ๓. ถนีมทิธะ ความง่วงงนุเคลบิเคลิม้

 ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่าน

ร�าคาญใจ

 ๕. วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลง 

สงสัย

 จติเมือ่มนีวิรณ์ทัง้ ๕ นีย่้อมเป็นจติ

ที่ไม่มีก�าลัง เป็นจิตที่อ่อนแอ ไม่ควร

แก่การงาน คือไม่สามารถที่จะท�าการ

งานท่ีเป็นประโยชน์ต่าง ๆ ได้ โดย

เฉพาะคือไม่สามารถที่จะท�าการงานที่

เรียกว่า สมถกรรมฐาน ที่ตั้งของ 

การงานคือสมถะ คือการปฏิบัติท�าจิต 

ให้สงบ อันหมายถึงสมาธิรวมอยู่ด้วย 

คือท�าจิตให้ตั้งมั่นอยู ่ในอารมณ์ของ

กรรมฐานท้ังหลาย และนิวรณ์ทั้ง ๕ 

น้ีกเ็กดิขึน้จาก อารมณ์ คือเรือ่งทีจ่ติคดิ 

เรื่องท่ีจิตด�าริ เรื่องท่ีจิตหมกมุ่นถึง  

อนัเป็นเรือ่งทีเ่ข้ามาทางตา คอืตาเห็น 

จิตรับอารมณ์อันเรียกว่า รูปารมณ์ 

อารมณ์คอืรูปบ้าง เข้ามาทางหคืูอเสียง 

จิตรับเข้ามาเป็นอารมณ์อันเรียกว่า  

สัททารมณ์ อารมณ์คือเสียงบ้าง  

ที่เข้ามาทางจมูกคือกลิ่น จิตรับเข้ามา

เป็นอารมณ์อันเรียกว่า คันธารมณ ์

อารมณ์คอืกลิน่บ้าง ทีเ่ข้ามาทางล้ินคอื

รส จติรบัเข้ามาเป็นอารมณ์อนัเรยีกว่า 

รสารมณ์ อารมณ์คือรสบ้าง ที่เข้ามา

ทางกายคอืโผฏฐพัพะ สิง่ทีก่ายถูกต้อง 

จิตรับเข้ามาเป็นอารมณ์อันเรียกว่า 

โผฏฐัพพารมณ์ บ้าง เป็นอารมณ์คือ

ธรรมะ คอืเรือ่งราวทีเ่ข้ามาทางมโนคอื

ใจ จติรับเข้ามาเป็นอารมณ์อนัเรยีกว่า 

ธัมมารมณ์ อารมณ์คือเรื่องราวบ้าง 

อารมณ์ทีจ่ติรบัเข้ามาเหล่านีเ้อง ท่ีเป็น
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ที่ตั้งของนิวรณ์ข้อไหน ก็เกิดนิวรณ์ 

ข้อนั้น ย่อเข้าก็เป็น ๓ คือเป็น ราคะ 

โทสะ โมหะ หรือโลภะ โทสะ โมหะ 

อารมณ์ท่ีเป็นทีต่ัง้ของราคะกเ็กดิราคะ

หรือกามฉันท์ อารมณ์ท่ีเป็นที่ต้ังของ

โทสะก็เกิดโทสะคือพยาบาท หรือ 

กุกกุจจะ ความร�าคาญใจ อารมณ์อัน

เป็นที่ตั้งของโมหะ ก็เกิดโมหะความ

หลงอันได้แก่ อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน 

กุกกุจจะ ความร�าคาญใจ วิจิกิจฉา 

ความเคลอืบแคลงสงสัย กกุกจุจะ คอื

ความร�าคาญใจนี้ อาจารย์ท่านจัดเข้า

เป็นกองโทสะก็มี จดัเข้าเป็นกองโมหะ

คือความหลงก็มี

 เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจ้าจงึได้ตรัส

สอนให้ท�าสมาธิ คือหัดท�าจิตให้สงบ 

ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียว อันเป็น

อารมณ์ทางกรรมฐาน คอืเป็นอารมณ์

ของทางสมถกรรมฐาน กรรมฐานท่ีให้

เกิดสมถะ คือความสงบ ยกจิตจาก

อารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้ของกเิลส มาตัง้อยู่

ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของสมถะคือ

ความสงบ และอารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้ของ

สมถะคือความสงบนั้น พระพุทธเจ้าก็

ตรัสสอนให้ปฏิบัติเลือกหาอารมณ์ที่

เป็นปฏปัิกษ์กนักบันวิรณ์ทัง้ ๕ ข้อน้ัน 

เหมือนอย่างแพทย์ให้ยาให้เหมาะแก่

โรค นิวรณ์ทัง้ ๕ ข้อนัน้กเ็หมอืนอย่าง

ว่าเป็นโรค ๕ ชนิด ก็จะต้องใช้ยา ๕ 

อย่าง ส�าหรับแก้ไข้ เพราะฉะนั้น ใน

การปฏิบัติสมาธินั้นจึงต้องรู้นิวรณ์ที่

บงัเกิดขึน้ในใจของตนว่าข้อไหนบงัเกดิ

ขึ้น เช่น 

 กามฉนัท์ ความพอใจรกัใคร่ในกาม

บังเกิดขึ้น ก็ให้ถอนใจจากอารมณ์อัน

เป็นที่ตั้งของกามฉันท์นั้นมา ให้จิตตั้ง

อยู่ในอารมณ์อันตรงกันข้าม เช่นว่า

ก�าหนดพจิารณาผม ขน เล็บ ฟัน หนงั 

ทีอ่ปัุชฌาย์บอกให้เมือ่ขอบวชนัน้ว่าเป็น

สิง่ปฏิกลู ไม่สะอาดและไม่งดงาม ไม่ใช่

คิดเอาเองว่าไม่สะอาด ไม่งดงาม แต่

ว่าความจรงิของผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั

นั้น ไม่สะอาด ไม่งดงามอยู่แล้วโดย

ธรรมชาติ แต่เพราะบุคคลหลงยึดถือ

ว่างดงามว่าสะอาด จงึได้ปรงุใจให้เกดิ

กามฉันท์คือความพอใจรักใคร่ เพราะ

ฉะนัน้ ก็พจิารณากลับตรงกนัข้ามตาม

ความเป็นจริง ว่าเป็นของไม่สะอาด  

ไม่งดงาม จนจิตสงบ ก็เรียกว่า ได้

กรรมฐาน ในข้อนี้

 เม่ือพยาบาทบังเกิดขึ้น ก็ให้เจริญ

เมตตา คือคิดปรารถนาให้เป็นสุข  

ซึ่งตรงกันข้ามกับความคิดโกรธแค้น

ขัดเคืองมุ่งหมายล้างผลาญ เมื่อปลูก

เมตตาให้บังเกิดขึ้นในจิตได้ โทสะ

พยาบาทก็สงบ ก็เป็นกรรมฐาน

 เม่ือถีนมิทธะความง่วงงนุเคลิบเคล้ิม

บงัเกดิขึน้ กใ็ห้เจริญพทุธานสุสติ ระลกึ
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ถึงคุณของพระพุทธเจ้า ท�าจิตใจให ้

เบิกบานผ่องใส เล่ือมใสในพระคุณ 

หรอืว่าท�า อาโลกสญัญา ความส�าคญั

หมายในความสว่าง ท�าจิตใจให้สว่าง 

หรอืว่าท�าจติใจให้เข้มแขง็ ปรารภความ

เพยีร แม้จะต้องฝืนใจกต้็องฝืนใจให้จติ

มีความเข้มแข็ง มีความเพียร ด�าเนิน

ความเพียร ท�าความเพียรให้ก้าวหน้า

ไปในกจิทีพ่งึท�า และเมือ่ท�าจติให้เข้มแขง็ 

ปรารภความเพียรได้ ท�าจิตใจสว่างได้ 

ท�าจิตให้เลือ่มใสผ่องใสได้ ความง่วงงนุ

เคลิบเคลิ้มก็สงบ ก็เป็น กรรมฐาน

 เมื่อความฟุ้งซ่านร�าคาญใจบังเกิด 

ขึ้น ก็ให้ก�าหนดท�ากรรมฐานที่รวมใจ 

เข้ามาให้สงบ ไม่ฟุ ้งซ่าน เช่นท�า  

อานาปานสติ สติก�าหนดลมหายใจ 

เข้าออก หายใจเข้าก็ให้รู้ หายใจออก

ก็ให้รู้ ให้จิตรวมอยู่ที่ลมหายใจ ก็จะ

ท�าจิตให้สงบได้ ก็เป็น กรรมฐาน

 เมื่อความเคลือบแคลงสงสัยต่าง ๆ 

บังเกิดข้ึน ถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้ 

กต้็องศกึษาหาความรูค้้นคว้าแก้ข้อสงสยั

ในข้อทีพ่งึสงสยัต่าง ๆ แต่ถ้าเป็นความ

สงสยัเคลอืบแคลงในขณะทีต้่องการจะ

ปฏบิตัทิ�าใจให้สงบ หรอืในข้อทีไ่ม่ควร

สงสยัต่าง ๆ กใ็ห้เจรญิ ธาตุกรรมฐาน 

พจิารณากายนีแ้ยกธาตอุอกไป ส่วนที่

แข้นแขง็กเ็ป็น ปฐวธีาตุ ธาตดุนิ ส่วน

ที่เหลวก็เป็น อาโปธาตุ ธาตุน�้า ส่วน

ที่อบอุ ่นก็เป ็น เตโชธาตุ ธาตุไฟ  

ส่วนทีพ่ดัไหวก็เป็น วาโยธาต ุธาตลุม 

สักแต่ว่าเป็นธาตุ ไม่ใช่สัตว์บุคคล 

ตัวตนเราเขา ความเป็นสัตว์บุคคล 

ตัวตนเราเขานั้นเป็นสมมติบัญญัติ

ส�าหรับเรียกกัน และคนทั่วไปก็ยังมี

อุปาทานความยึดถือว่าเป็นตัวเราของ

เราอยู ่ในสมมติบัญญัติเหล่านี้ด ้วย  

เมือ่มตีวัเราของเราขึน้ กต็วัเราของเรา

นี่เองเป็นที่ตั้งของความสงสัยต่าง ๆ 

เพราะฉะนัน้ เมือ่มาพจิารณาสิง่ทีเ่ป็น

ที่ตั้งของความยึดถือ ส่ิงที่เป็นที่ตั้ง 

ของบัญญัติสมมติต่าง ๆ ว่าตัวเรา  

ของเรา แยกออกไปที่กายนี้ ว่าเป็น 

สักแต่ว ่าธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ  

ธาตุลมเท่านั้น ธาตุสัญญาปรากฏ 

ขึ้น คือความส�าคัญว่าธาตุปรากฏขึ้น  

อัตตสัญญา ความส�าคัญหมายว่าตัว- 

ตนก็หายไป ความสงสัยเคลือบแคลง

ที่อาศัยความยึดถือว่าตัวเรา ของเรา 

ก็หายไปด้วย ก็สงบเป็นกรรมฐาน

 นีเ้ป็นการปฏบิตัทิางสมาธทิีพ่ระพทุธเจ้า

ตรัสสอนเอาไว้ ให้ดูปัจจุบันและจิต 

ของตัวเอง ว่าจิตปัจจุบันของตัวเป็น

อย่างไรในข้อใดข้อหนึ่งใน ๕ ข้อนี้  

กใ็ช้กรรมฐานท่ีเหมาะกันนัน้มาพิจารณา

แก้ ให้นิวรณ์ข้อนั้น ๆ สงบ จิตก็จะ

สงบตั้งมั่น จะอ่านหนังสือ จะเรียน

หนังสือ จะท�าการท�างานอะไรก็ได้
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สะดวก จะปฏิบัตทิางปัญญาต่อไปกไ็ด้

สะดวก และเม่ือกล่าวโดยสรุปแล้ว  

ทีช่ือ่ว่าสมาธนิัน้คอื จติเตกคัคตา แยก

ออกเป็น จิตตะ ก็คือจิต เอกัคคตา 

กค็อืความทีม่อีารมณ์อนัเดยีว รวมกัน

เป็น จติตเอกคัคตา หรอื จิตเตกคัคตา 

ก็คือความที่จิตมีอารมณ์อันเดียว มี

ยอดเป็นอันเดยีว มีอารมณ์เป็นอันเดยีว 

เพราะจิตนีโ้ดยปกตมิอีารมณ์มาก พล่าน

ไปในอารมณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามาทางตา 

ทางหู เป็นต้น มากมายหลายเรื่อง 

สลับซับซ้อนกัน จิตจึงพร่า และเม่ือ

ประกอบกับกเิลสต่าง ๆ เข้าด้วย บงัเกดิ

เป็นนวิรณ์ดงักล่าวแล้วกย็ิง่วุน่วายหนกั

เข้า เดีย๋วชอบ เดีย๋วชงั เดีย๋วหลง เดีย๋ว

ง่วง เด๋ียวฟุ้งซ่าน เดีย๋วสงสยั เป็นอันว่า

ไม่ได้ความสงบ เมื่อไม่ได้ความสงบ 

จติกไ็ม่มกี�าลังท่ีจะปฏิบติัการงาน เรยีก

ว่าไม่ควรแก่การงาน แม้การงานทีเ่ป็น

ธรรมดา เช่น ไหว้พระสวดมนต์ จะฟัง 

จะเรียน จะอ่าน เป็นต้น ก็ไม่ส�าเร็จ 

ด้วยดี ต่อเมื่อได้สงบจิตจากอารมณ์

และกิเลสท่ีเป็นนิวรณ์เหล่าน้ีได้ จิตก็

มีความสงบตั้งม่ัน มีก�าลัง สามารถ

ท�าการงานได้ดี 

 เพราะฉะนั้น การปฏิบัติท�าสมาธิ 

คือการที่มาตั้งจิตมั่นในอารมณ์ของ 

กรรมฐานส�าหรับแก้นิวรณ์ทั้ง ๕ นี้

จงึเป็นสิง่ทีต้่องท�าอยูเ่สมอ ดงัจะพึงเหน็

ได้เช่นว่าจะมาฟังโอวาทของอุปัชฌาย์

นี้บางทีก็ไม่อยากจะมา เกิดง่วงงุน 

เคลิบเคลิ้ม ก็ต้องระงับความง่วงงุน

เคลิบเคลิ้มเสีย ตั้งความเพียรขึน้ในใจ

ว่าต้องมา กท็�าให้ความง่วงงนุเคลบิเคลิม้

นั้นสงบก็มาได้ หรือในขณะที่ฟังอยู่ก็

ง่วงงนุเคลบิเคล้ิมขึน้มา กต้็องตัง้จติใจ

ให้มีความเพียรเข้มแข็งขึ้นมา ไม่ยอม

ง่วง หรือท�าจิตให้สว่าง ท�าจิตใจให้มี

ความผ่องใสในธรรม ให้มีความเข้าใจ

ในธรรม ง่วงก็หายไป หรือมีความ

เคลือบแคลงสงสัย ถ้ามัวสงสัยอยู่ใน

ข้อท่ีกล่าวไว้ทีแรก กไ็ม่ฟังในข้อท่ีก�าลัง

จะกล่าวต่อไป ก็เป็นอันว่าไม่ได้ความ

เข้าใจตลอด ก็ต้องเก็บความสงสัยนั้น

ไว้ก่อน ฟังต่อไปก่อนให้ตลอด แล้ว

อะไรสงสัยก็มาคิดแก้ไขกันใหม่ หรือ

ถ้าเกิดความสงสัยนอกเรื่องออกไปก็

ต้องสงบเสยี ว่าไม่ใช่เวลาทีจ่ะมาสงสยั

ในนอกเรื่อง เวลามาฟังก็ต้องฟัง ก ็

แปลว่าในขณะที่ก�าลังฟังนี้ก็ต้องท�า 

กรรมฐาน ท�าสมาธิ ระงับกามฉันท์ 

ระงับพยาบาท ระงับถีนมิทธะ ระงับ

อุทธัจจกุกกุจจะ ระงับวิจิกิจฉา จิตใจ

จงึจะสงบตัง้มัน่ เรยีกว่ามสีมาธใินการ

ฟัง เม่ือมีสมาธิในการฟังแล้วก็ฟังได้

ตลอด ฟังได้ยินทุกค�า แล้วจะมีความ

เข้าใจ นี่เป็นสมาธิที่กล่าวอย่างง่าย ๆ 

ทีจ่ะต้องปฏบิตัอิยูเ่ป็นประจ�า อนัจะท�า

จิตให้มีความสามารถท�าจิตใจนี้ให้ควร

แก่การงาน อนันีแ้หละเป็น จิตตสกิขา 
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ทีพ่ระพุทธเจ้าตรสัสอนไว้ให้ปฏิบัตเิป็น

ประการที่ ๒

 ปัญญาสกิขา สกิขาหรอืศึกษาปัญญา 

ปัญญา นั้นแปลว่า ความรู้ทั่ว อัน

หมายความว่าความรู้ทัว่ถงึเหตแุละผล 

รู้เหตุถึงผล รู้ผลถึงเหตุ ตามสัจจะคือ

ความจริง เมื่อมีความรู้ดังกล่าวในสิ่ง

ใดกช็ือ่ว่ามปัีญญาในสิง่นัน้ แต่ถ้าเป็น

ความรู้หลง รู้ผิด คือไม่ใช่เป็นความรู้

จรงิกไ็ม่เรยีกว่าปัญญา แต่กม็คี�าเรยีก

รูถ้กูต้องว่า สมัมปัปัญญา ปัญญาชอบ 

ส่วนรู้ผิด เรียกว่า มิจฉาปัญญา หรือ 

มิจฉัปปัญญา ปัญญาผิด ก็แปลว่า 

เมื่อแยกเรียกดังนี้ ปัญญาก็เป็นค�า 

กลาง ๆ แต่ว่าอีกอย่างหนึ่ง ต้องเป็น

ความรู ้ถูกต้องจึงเป็นปัญญา หรือ 

สัมมัปปัญญานั้นเอง จึงเป็นปัญญา  

ถ้าไม่ใช่สมัมัปปัญญา เป็นมิจฉปัปัญญา 

ปัญญาผดิ ก็ไม่เรยีกว่าปัญญา แต่เป็น

ความรู้หลง รู้ผิด 

 เพราะฉะนัน้ เม่ือเรยีกว่าปัญญาโดย

ทั่วไปจึงมุ่งถึงในทางดี อันหมายถึงว่า

รู้ถูกต้อง ดงัทีอ่ธบิายไว้ข้างต้นว่า รูท้ัว่

ถึงเหตุผลตามสัจจะคือตามที่เป็นจริง 

ค�าว่าตามที่เป็นจริงนั้น เรียกว่าตาม

สัจจะคือความจริงอย่างนั้นก็ได้ หรือ

เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า ยถาภตูะ ตามที่

เป็นแล้วตามที่มีแล้ว คือว่ามีแล้วเป็น

แล้วอย่างไรก็รู้อย่างน้ัน ไม่ใช่รู้ผิดไป

จากที่มีแล้วที่เป็นแล้ว พูดกันส้ัน ๆ  

ก็รู้ตามเป็นจริง ปัญญาดังกล่าวนี้เป็น

สิกขา คอืเป็นข้อทีพ่งึศกึษา อนัหมาย 

ความว่าเรยีนให้รู้จกัว่าปัญญาทีเ่ป็นตวั

ปัญญาดังกล่าวนั้นเป็นอย่างไร และก็

ปฏบิตัใิห้ปัญญาดงักล่าวน้ีมขีึน้เป็นขึน้

 ความรู้ท่ีเกิดทางอายตนะคือ ทาง

ตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย 

และทางมนะคือใจ ดังที่ทุก ๆ คนได้

เห็นอะไรก็รู้สิ่งที่เห็นน้ันทางตา เช่น

เห็นต้นไม้กร็ูว่้านีต้่นไม้ เห็นภเูขากร็ูว่้า

นี่ภูเขา ดังที่ทุกคนเมื่อลืมตาขึ้นมา 

ก็เห็นนั่นเห็นนี่อยู่ด้วยกัน ก็เรียกว่า

เป็นความรูท้างตา ได้ยินเสยีงกร็ูท้างหู

เป็นเสียงนั้นเสียงนี้ หรือว่ารู้เสียงที่

พดูจากนัเป็นภาษา ก็รูเ้รือ่งทีพ่ดูจากัน

นั้น หรือใช้ภาษามาเขียนเป็นอักษร 

ขึน้ใช้อ่าน เม่ืออ่านภาษากร็ูว่้าเป็นเรือ่ง

นัน้เรือ่งนี ้รูก้ลิน่ทางจมกู รูร้สทางลิน้ 

รูส่ิ้งถกูต้องทางกาย รูเ้รือ่งราวทีค่ดิทาง

ใจ นีก่เ็ป็นความรู ้เรยีกว่าเป็นความรู้

ทางอายตนะ และเมื่อเล่าเรียนศึกษา

ศิลปวิทยาก็มีความรู ้ในศิลปวิทยา  

เมื่อมาเรียนพุทธศาสนาก็รู ้ธรรมะ 

ในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรง

สั่งสอน เรียนทางหูก็ฟัง เรียนทางตา

กอ่็าน เรยีนทางใจกคื็อว่าคิดนกึพิจารณา 

ก็ได้ความรู ้ในสิ่งที่เรียนนี้ นี่ก็เป็น 

ความรู ้ความรูด้งัทีก่ล่าวมานีก้เ็รยีกว่า
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เป็นความรูท้างอายตนะ เรยีกว่า วญิญาณ 

เรียกว่า เวทนา สัญญา สังขาร 

 วญิญาณกค็อืรู ้เช่น ตากบัรปูประจวบ

กนักไ็ด้ความรูร้ปูทีเ่รยีกว่าเหน็ เหน็รปู 

นี่ก็เป็นตัววิญญาณ เป็นสุข เป็นทุกข์ 

รู้สุข รู้ทุกข์ รู้เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข ์

ไม่สุข นี่ก็เป็นเวทนา หรือจ�าได้หมาย

รู ้น่ีกเ็ป็นสัญญา รู้คิดปรงุหรอืปรงุคิด

ไปต่าง ๆ ก็เป็นสังขาร นี่ก็เป็นความ

รู้ทางขันธ์ ๕ ตากับรูปนั่นก็เป็นรูป  

รู้สุข รู้ทุกข์ รู้เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่

สขุกเ็ป็นเวทนา รูจ้�าหมายกเ็ป็นสญัญา 

รู้คิดปรุงหรือปรุงคิดก็เป็นสังขาร รู้ที่

เรียกว่าเห็น คือเมื่อตากับรูปประจวบ

กัน รู้รูปคือเห็นรูปก็เรียกว่าวิญญาณ

เป็นต้นดงัทีก่ล่าวมา ยงัไม่เรยีกว่าเป็น

ปัญญา

 มาถึงขั้นความรู้ท่ีเกิดจากการเรียน

ต่าง ๆ เป็นศิลปวิทยา ตลอดจนถึง

เรียนพระพุทธศาสนาดังที่เรียนกันอยู่

น้ี ใช้ตาใช้หูก็เป็นความรู้ข้ึนมา ดังนี ้

กเ็รยีกกนัว่าปัญญาเป็น ปรยิติัปัญญา 

ปัญญาทางปริยัติคือการเรียน และ 

ค�าว่าการเรยีนนัน้จงึมคีวามหมายว่าฟัง 

แต่โบราณกใ็ช้ฟัง ไม่มตีวัหนงัสอื เม่ือ

มตีวัหนงัสอืขึน้กม็อ่ีาน ท่องบ่นจ�าทรง 

เพ่งด้วยใจอันหมายถงึว่าพินจิพิจารณา 

ขบเจาะด้วยทิฏฐคิวามเหน็คอืท�าความ

เข้าใจให้ถูกต้อง นี่เป็นปริยัติปัญญา 

ปัญญาทางปริยัติ 

 และเม่ือเรียนรูท้างปรยัิตแิล้วกน็�ามา

ปฏบิตัทิางกายทางวาจาทางใจ เช่นเมือ่

เรียนรู้จักศีล รู้จักสมาธิ รู้จักปัญญา  

ก็น�ามาปฏิบัติให้เป็นศีล เป็นสมาธิ  

เป็นปัญญาขึ้นที่ตนเอง ก็ได้ปัญญา 

ที่ เกิดจากการปฏิบัติขึ้นโดยล�าดับ  

และโดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ซึ่ง

พระพุทธศาสนาคือค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้านั้น ล้วนเป็นค�าสั่งสอน 

ที่ให้ละชั่ว ท�าดี ให้ช�าระจิตของตนให้

บริสุทธิผ่์องใส เป็นเครือ่งขดัเกลากเิลส 

เคร่ืองเศร้าหมอง คือตัณหา ความ

ดิน้รนทะยานอยาก กเิลสกองโลภกอง

โกรธกองหลง หรือกิเลสกองราคะ 

โทสะโมหะ ให้หมดไปจากจิตใจ ก ็

ได้ปัญญาคือความรู้ในการปฏิบัติอัน

เป็นเคร่ืองขัดเกลาดงักล่าวนีข้ึน้ไปโดย 

ล�าดบั ดังนีก้เ็ป็น ปฏิบตัปัิญญา ปัญญา

อันเกิดจากการปฏิบัติ 

 และเมื่อปฏิบัติไปจนถึงที่สุด อัน

หมายความว่าช�าระจิตใจด้วยปัญญา  

ให้บริสุทธิ์หมดจดได้บางส่วนหรือ 

ส้ินเชิง ที่เรียกรวบยอดว่าเป็นมรรค 

เป็นผล เป็นนิพพาน ตั้งแต่ชั้นต้นคือ 

โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล จนถงึ

ชัน้ อรหตัตมรรค อรหตัตผล อนัเป็น

ชัน้สงูสดุ ก�าจดักเิลสได้หมดสิน้ กเ็รยีก

รวบยอดว่า ปฏเิวธปัญญา ปัญญาคอื

ความรู้แจ้งแทงตลอด อันหมายความ

ว่าเจาะแทงกิเลสท่ีหุ้มห่อจิตใจให้หลุด
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ไปได้หมดสิน้ ให้บรรลถึุงความบรสิทุธิ์

สิ้นเชิง 

 เพราะฉะนั้น ปัญญาจึงมี ๓ อัน

ได้แก่ ปริยัติปัญญา ปฏิบัติปัญญา 

ปฏิเวธปัญญา

 และท่านแสดงปัญญาไว้อีกอย่าง 

หน่ึง ถึงเหตุที่ให้เกิดปัญญา ได้แก่  

สุตมัยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากสุตะ

คือการฟัง การอ่าน จินตามัยปัญญา 

ปัญญาที่เกิดจากการคิดพินิจพิจารณา 

ภาวนามัยปัญญา ปัญญาที่เกิดจาก

การปฏิบัติท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น 

 ปัญญาที่แบ่งเป็น ๓ อย่างที่กล่าว

มานีต้้องเข้าใจว่า สตุะคือการฟัง รวม

ทัง้การอ่านด้วยนัน้ไม่ใช่เป็นตวัปัญญา 

แต่ว่าเป็นทางน�าให้เกดิปัญญาได้ จนิตา

คือการคิดพินิจพิจารณา ก็ไม่ใช่ตัว

ปัญญา แต่เป็นทางให้เกิดปัญญาได้ 

ภาวนาคอืการปฏบัิตอิบรมต่าง ๆ กไ็ม่ 

ใช่ตวัปัญญา แต่เป็นทางให้เกดิปัญญา

ได้ ดงัเช่นสตุะคือการฟัง อันหมายถงึ

การดูด้วยตา ด้วยสิ่งที่ตามองเห็น สิ่ง

ทีห่ไูด้ยนิ ไม่ใช่ว่าเป็นความจรงิซึง่เป็น

ตัวปัญญาไปเสียทั้งหมด หรือจะกล่าว

ว่าโดยมากไม่เป็นความจริงกไ็ด้ ดงัเช่น

ว่าเราเห็นว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวัน-

ออก แล้วโคจรไปตกทางทิศตะวันตก 

ตาเห็นอย่างนี้ก็เป็นความรู้ทางตา แต่

โบราณมาก็มักจะมีปัญญาเรือ่งอาทิตย์

ขึ้นอาทิตย์ตกกันเพียงเท่านี้ เรามองดู

ถนนที่เป็นสายตรงก็จะเห็นว่าถนนท่ี

ยืนอยู่นั้นกว้าง แต่ถนนที่อยู่ห่างออก

ไปสุดสายตานั้นเล็กลง ๆ จนรวมเป็น

เส้นเดียว เราแหงนหน้าขึ้นไปบนฟ้า 

มองดูดวงดาว ก็เห็นว่าเป็นดวงเล็ก ๆ 

ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นั้นโตกว่า แต่ก็

ไม่โตมากนกั เป็นวงกลมไม่โตเท่าไหร่ 

โคจรอยู่กลางฟ้า เราก็เห็นว่าดวงดาว

เล็กนิดหนึ่ง ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โต

หน่อยหนึ่ง แต่ก็ไม่โตมาก และเราก็

เห็นด้วยตาว่าโลกนี้แบนไปโดยรอบ 

เป็นโลกแบน ๆ อยู่โดยทั่วไป นี่เป็น

สิ่งที่ได้ทางตา ทางหู นี่ก็เป็นสุตะคือ

การฟัง รวมทั้งการเห็นด้วย 

 แต่ว่าเพราะการฟังการเห็นดงักล่าว

นีเ้อง เมือ่มาใช้จินตาคอืความคดิพนิจิ

พิจารณา และใช้ภาวนาคือการปฏิบัติ

อบรม คือตรวจสอบต่าง ๆ ย่อมจะได้

ปัญญาคือตวัความรูท้ีเ่ป็นไปตรงกนัข้าม

กบัทีต่าเห็น ดงัเช่นเห็นว่าดวงดาวเลก็

ระยิบระยับอยู่บนฟ้า ดวงอาทิตย์ดวง

จันทร์ก็โตขึ้นมาโคจรอยู่ในฟ้า แต่อัน

ทีจ่รงินัน้ทัง้ดวงอาทติย์ทัง้ดวงจนัทร์ทัง้

ดวงดาวเป็นสิ่งที่โตใหญ่ แต่เพราะอยู่

ไกลสายตา สายตานัน้สามารถท่ีจะมอง

เห็นสิ่งที่ไกลออกไปนั้นเล็กเข้า ๆ อัน

เป็นสมรรถภาพของทางตา เป็นอย่าง

นัน้แต่ว่าไม่ใช่เป็นความจรงิ ความจรงิ

เป็นของใหญ่ และโลกทีเ่หน็ว่าแบนนัน้ 
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เด๋ียวนี้ก็ว่าไม่ใช่แบน เป็นโลกกลม 

กลมเช่นเดยีวกบัดวงดาวดวงอาทติย์ที่

เห็นในท้องฟ้า แล้วก็เป็นดาวดวงหนึ่ง

ทีล่อยอยูเ่หมอืนอย่างดวงอาทติย์จนัทร์

อังคารเป็นต้นเหมือนกัน ดวงอาทิตย์

ที่เห็นขึ้นทางตะวันออก ตกทางตะวัน

ตก แต่อันทีจ่รงินัน้โลกต่างหากทีห่มนุ

ไป เป็นการตรงกนัข้ามกบัท่ีตาเหน็ นี่

อาศยัจินตาคอืความคดิ และภาวนาคือ

การปฏบิตัอิบรม คอืการทดสอบต่าง ๆ 

ก็ได้ เป็นความรู้ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งที่

ตรงกนัข้าม ถ้าหากว่าความรูท่ี้ว่ามานี้

ยตุเิท่านี ้กเ็ป็นปัญญาทีย่ตุลิงหรอืลงตัว 

คอืเป็นความรูท้ัว่ถงึในสิง่น้ัน ๆ อย่างน้ี

 เพราะฉะนัน้ จงึเป็นข้อทีท่กุคนต้อง

มีความเข้าใจว่า สิ่งที่ตาเห็น หูได้ยิน 

เป็นต้นนัน้ ไม่ใช่ให้ปัญญาคอืความจรงิ

ที่เป็นตัวสัจจะไปทั้งหมดหรือโดยมาก 

เมือ่ไปใช้การพจิารณา การทดสอบต่าง ๆ 

อนัจดัเข้าในภาวนาคือการปฏิบัตอิบรม

แล้วจึงจะได้ปัญญาทีเ่ป็นตวัความรู ้อนั

เป็นความรูท่ี้บวกกับสจัจะคือความจรงิ 

หรือความรู้ที่เรียกว่า ยถาภูตะ ตาม

ที่เป็นแล้ว มีแล้วอย่างไร นั่นแหละจึง

จะเป็นตัวปัญญา เพราะฉะนั้น สิ่งท่ี

เห็นสิ่งที่ได้ยินเป็นต้น ทางตา ทางหู 

หรอืรวมเข้าทางจมกู ทางลิน้ ทางกาย 

และทางมนะคอืใจ เรยีกว่าทางอายตนะ 

ทัง้ ๖ นัน้ จึงไม่ใช่เป็นสิง่ท่ีให้สจัจะคือ

ความจริงแก่บุคคล แต่ว่าเป็นทางให้

เกิดปัญญานั่นแหละ เป็นได้แต่ไม่ใช่

เป็นตัวปัญญา คือความรู้เท่าที่ตาเห็น 

หูได้ยินนั้นยังไม่ใช่เป็นตัวปัญญา จะ

ต้องมีจินตาคือการคิด และภาวนาคือ

การปฏิบัติอบรมทดสอบต่าง ๆ มา

ประกอบเข้าด้วย จงึจะได้ปัญญาท่ีเป็น

ตัวความรู้จริงขึ้นโดยล�าดับ

 เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจึงได้ตรสั

สอนให้รูจ้กัก�าหนดรูด้้วยความรู ้เรยีก

ว่า ญาตปริญญา ก�าหนดรู้ด้วยความ

รู้ ค�าว่า ปริญญา นั้น ท่านมักแปลว่า

ก�าหนดรู ้แต่ตามศพัท์แปลว่ารูร้อบคอบ 

ปริ แปลว่ารอบคอบ ญา แปลว่ารู้  

รวมกนัเป็นปรญิญา แปลว่ารูร้อบคอบ 

แต่มกัจะแปลกนัในทางปฏบิตัว่ิา ก�าหนด

รู ้ ก็คือก�าหนดรู้ให้รอบคอบนั้นเอง 

ด้วยความรู้ คือว่าด้วยความรู้ที่ได้จาก

ตา ได้จากหู เป็นการเห็น เป็นการ

ได้ยิน ทีไ่ด้จากจมกู ทีไ่ด้จากลิน้ ทีไ่ด้

จากกาย จากความทีท่ราบทีรู่ท้างจมกู 

ทางลิ้น ทางกาย และจากมโนคือใจ 

คือท่ีได้คิด ได้รู ้ทางใจ ให้ก�าหนดรู ้

ความรู้เหล่านี้แหละให้รอบคอบ ดังนี้

เรยีกว่า ญาตปรญิญา แปลว่าก�าหนด

รู้ด้วยความรู้หรือด้วยการรู้ คือ เมื่อรู้

ด้วยตาด้วยหูเป็นต้นดังที่กล่าวนี้แล้ว 

กไ็ม่ใช่ว่าพอเพยีงเท่านัน้ ต้องท�าความ

ก�าหนดรูใ้ห้รอบคอบในความรู ้ในการ
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รู้ ตลอดถงึในสิง่ท่ีรู ้และเม่ือได้ก�าหนด

รู้ด้วยความรู้ดังนี้แล้ว 

 ขัน้ต่อไปก็คือ ตีรณปรญิญา ก�าหนด

รู้ด้วยการพิจารณา คือพิจารณาสิ่งที ่

รู้น้ัน ให้รูจ้กัสภาพคอืความเป็นไปของ

ตน ของสิ่งเหล่าน้ันตามเป็นจริง คือ

ตามที่เป็นแล้วว่าเป็นอย่างไร 

 และต่อจากนั้นก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติ

ในปรญิญาข้ันต่อไป คอื ปหานปรญิญา 

ก�าหนดรู้ด้วยการละ ซ่ึงเป็นหลกัปฏบัิติ

โดยตรงในพระพุทธศาสนา คือ ละ 

ฉันทราคะ ความติดใจยินดีพอใจใน 

ทุก ๆ สิง่ ซ่ึงเป็นการปฏิบติัขดัเกลากเิลส

ในจิตใจ ละความทุกข์ท่ีบังเกิดขึ้นให้

สิน้ไปตามเป้าหมายทางพระพุทธศาสนา 

ซึ่งจะต้องมีปหานะคือการละ ละสิ่งที่

พึงละไปโดยล�าดับ 

 เพราะฉะนัน้ ปรญิญา ในพระพทุธ-

ศาสนานัน้จงึมี ๓ ญาตปรญิญา ก�าหนด

รู้ด้วยความรู้ ตีรณปริญญา ก�าหนดรู้

ด ้วยการพิจารณา ปหานปริญญา 

ก�าหนดรู้ด้วยการละ นี่เป็นตัวปัญญา

ในพระพุทธศาสนา

 และหากจะมาพจิารณาถงึไตรสกิขา

ทีย่งัไม่ถงึข้ันนัน้กพึ็งอธบิายได้ว่า การ

ปฏิบัติในศีล แม้ส�าหรับภิกษุที่ปฏิบัติ

อยู ่ในปาติโมกขสังวรศีล หรือว่าใน 

ปาริสุทธิศีลทั้ง ๔ ที่ได้กล่าวแล้ว แต่

การปฏิบัตินั้นยังเป็นขั้นเริ่มต้น หรือ

เป็นขัน้ทีด่�าเนนิอยูย่งัไม่บรบิรูณ์ จงึยงั

ไม่เป็นปารสิทุธศิลี ศลีทีบ่รสิทุธิท์เีดยีว 

ยังมีละเมิดสิกขาบทเล็กน้อย หรือแม้

สิกขาบทใหญ่ที่ยังแก้ไขได้ แสดงได้ 

หรือว่าอยู่กรรมก็พ้นได้ ไม่ใช่ถึงอัน- 

ตมิวัตถุคอืร้ายแรงถึงทีสุ่ด ถึงขาดจาก

ความเป็นภิกษุ การปฏิบัติในสมาธิก็

ยังไม่ถึงอปัปนาสมาธ ิสมาธท่ีิแนบแน่น 

ยังเป็นอุปจารสมาธิ สมาธิที่เฉียด ๆ 

คือได้ความสงบของใจ ใจรวมเหมือน

กันแต่ยังไม่มั่นคง หรือว่าได้แค่สมาธิ

ที่เริ่มปฏิบัติอันเป็นขณิกสมาธิ สมาธิ

ชั่วครั้งชั่วคราว ก็นับว่าเป็นจิตตสิกขา 

และปัญญาคอืความรูท้ีอ่บรมอยู ่ยงัไม่

ถงึรูอ้รยิสจัจ์ทัง้ ๔ ยงัไม่ถงึวมิตุต ิความ

หลดุพ้นท่ีเป็นเจโตวิมตุต ิปัญญาวมิตุติ 

แต่ก็ได้ความหลุดพ้นชนิดท่ีเป็นความ

หลดุพ้นชัว่คราว หรอืความหลดุพ้นใน

ขณะที่ได้สมาธิ จิตสงบอย่างธรรมดา 

ก็เป็นปัญญาสิกขาได้

 และหากจะถามว่า ส�าหรับคฤหัสถ์

ท่ีปฏบัิติไตรสกิขา ปฏบัิตใิห้ถึงอธสิลีสกิขา 

อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขาได้หรือ

ไม่ ก็ตอบได้ว่าอาจปฏิบัติได้ เช่นว่า

คฤหัสถ์ผู ้ท่ีสมาทานศีล ๕ หรือว่า 

ศีล ๘ แต่ว่ารักษาศีล ๕ ศีล ๘ นี้ให้

บริสุทธิ์ ให้เป็น สีลวิสุทธิ ศีลบริสุทธิ์ 

คอืว่าบรสุิทธิถ์งึใจ ใจเป็นศลี ศลีไม่ขาด

เป็นท่อน ไม่ขาดเป็นช่อง ไม่ด่าง  
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ไม่พร้อย เป็นไทแก่ใจ ไม่เป็นทาสของ

ตัณหาของกิเลส ไม่ถูกกิเลสลูบคล�า 

หรือไม่เกิดกิเลสในขณะท่ีรักษาศีล

เป็นการที่จะจับต้องคือดึงศีลให้ขาด 

และเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ คือ

หมายความว่าจิตสงบหรือเป็นท่ีตั้ง 

ของสมาธิ ที่จะปฏิบัติสมาธิได้สะดวก 

แม้รักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ดังนี้ก็เป็น 

อธิสีลสิกขาส�าหรับคฤหัสถ์ได้ 

 อธิจิตตสิกขาก็อาจท่ีจะถึงได้ ด้วย

ปฏบัิติท�าสมาธิให้ถงึอปัปนาสมาธ ิสมาธิ

ที่แนบแน่นจนถึงฌาน เพราะฆราวาส

เมือ่รกัษาศีล ๕ ให้บรสิทุธ์ิ หรอืศีล ๘ 

ให้บรสิทุธ์ิ กเ็ป็นพืน้ฐานของสมาธจินถึง

อัปปนาสมาธิได้เหมือนกัน 

 อธปัิญญากอ็าจปฏบิตัใิห้ถงึได้ เพราะ

เมื่อได้ปฏิบัติในศีล ในสมาธิ จนถึง 

อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขาแล้ว ก็ 

สามารถอบรมปัญญาให้เห็นอริยสัจจ์

ทั้ง ๔ ได้ เพราะว่าฆราวาสนั้นส�าเร็จ

เป็นโสดาบันได้ เป็นสกทาคามีได้  

เป็นอนาคามีได้ จนถึงพระอรหันต ์

ในขณะที่เป็นฆราวาสก็มี แต่ว่าเม่ือ 

เป็นพระอรหันต์แล้วก็บวชทันที หรือ

ว ่าปฏิบัติป ัญญาให้บรรลุถึงวิมุตต ิ

คือความหลุดพ้น เป็นเจโตวิมุตติ  

ปัญญาวิมุตติได้ เพราะปัญญากับ 

วิมุตติน้ีย่อมเนื่องจากเม่ือได้ปัญญา 

ทีรู้่อริยสจัจ์ ๔ ก็ย่อมได้วิมุตติท่ีเป็น 

เจโตวิมุตติ พ้นทางใจ ปัญญาวิมุตติ 

พ้นทางปัญญาคู่กันไป เพราะวิมุตติ 

เป็นผล เพราะฉะนั้น แม้คฤหัสถ์ก็

ปฏิบัติให้ถึงอธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา 

อธิปัญญาสิกขาได้

 และอาจอธิบายอีกอย่างว่า การ

ปฏิบัติในศีลนั้น เป็นภิกษุก็ปฏิบัติใน

ปาติโมกขสงัวรศลี หรอืในปารสิทุธศิลี

ทัง้ ๔ ในฐานะเป็นภกิษ ุเมือ่เป็นคฤหสัถ์

ก็ปฏิบัติในศีล ๕ ศีล ๘ และเมื่อจะ

เป็นคฤหสัถ์กต็าม เป็นบรรพชติกต็าม 

ได้ปฏบิติัในศลีตามควรแก่เพศของตน

ดงักล่าวจนถงึจติเป็นศลี อนัหมายความ

ว่าจติสงบเป็นปกตไิม่คดิละเมดิศลี จติ

เป็นตัวศีลคือเป็นตัวปกติ เม่ือจิตเข้า

ถงึภาวะของศลีทีเ่ป็นภาวะทีม่คีวามเป็น

จติปกต ิดงันีก้เ็ชือ่ว่าได้เข้าถึงภาวะของ

ศีลแท้ที่มีลักษณะเป็นอันเดียว คือมี

ลกัษณะเป็นปกติ เป็นศลีท่ีไม่มสิีกขาบท

ว่ามีกี่ข้อ ๆ ทั้งหมดรวมอยู่ในความที่

จติเป็นปกต ิเป็นหนึง่ เป็นอนัเดยีวกนั 

ดงัผูท้ีไ่ด้เรยีนได้ปฏิบตัใินศลี เช่น ภกิษุ

บวชเรยีนปฏบิตัใินศีล ยกเอาข้อทีเ่ป็น

ข้อ ๑ ก็คือ ปาติโมกขสังวรศีล ได้

ทราบถึงสกิขาบทบญัญัต ิ๒๒๗ ทีเ่ป็น 

อาทิพรหมจริยกาสิกขา คือเป็นข้อท่ี

พงึศกึษาทีเ่ป็นเบ้ืองต้นของพรหมจรรย์ 

และกไ็ด้เรยีนได้รูไ้ด้ปฏบิตัใินศลีทีเ่ป็น 

อภิสมาจาริกาสิกขา เป็นข้อทีพ่งึปฏบิตัิ

เกี่ยวแก่มารยาทต่าง ๆ และก็ตั้งใจ

ปฏิบัติให้ถูกต้องให้บริสุทธิ์ ในทีแรก
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นัน้จิตกต้็องพะวงถงึว่าจะต้องเว้นอย่าง

นี้ จะต้องท�าอย่างนั้น แต่ว่าในขณะที่

จิตรวมเข้ามาเป็นปกติ ก็แปลว่าได้ชื่อ

ว่าได้ปฏิบัติในศีลท่ีเป็นสิกขาเหล่าน้ัน

ได้ทั้งหมด โดยที่ไม่ต้องนึก ไม่ต้องรู้

ในขณะนัน้ว่าข้อไหนบ้าง เพราะว่าไม่มี

จิตคิดละเมิดในขณะที่มีภาวะเป็นจิต

ปกติ ศีลท้ังหมดจึงรวมอยู่ในภาวะท่ีมี

จติเป็นปกตนิัน้ จะเป็น ๒๒๗ สกิขาบท

ก็รวมอยู่ในภาวะที่จิตเป็นปกตินั้น จะ

เป็นสิกขาบท ๕ สิกขาบท ๘ ที่เรียก

ว่าศีล ๕ ศีล ๘ ก็เช่นเดียวกัน 

 เพราะฉะนัน้ ลักษณะท่ีมีภาวะเป็น

จิตปกติน้ีก็เป็นอธิสีลสิกขา แต่ถ้าจิต

ยงักวดัแกว่ง ฟุง้ซ่าน ว่าจะต้องเว้นสิง่

นั้น จะต้องท�าสิ่งนี้ หรือว่าได้ละเมิด

ข้อนัน้ ละเมดิข้อน้ี เป็นอาบตัอิย่างนัน้ 

เป็นอาบัติอย่างนี้ และท่ีจิตฟุ้งซ่าน 

กระสับกระส่าย ละเมิดแม้ทางจิตอยู่

ดั่งนี้ ก็ยังไม่เป็นอธิสีลสิกขา เหมือน

ดงัศกึษาปฏบิติัอยู่ คอืตัง้ใจเว้นในข้อที่

ตรัสสอนให้เว้น ท�าในข้อที่ตรัสสั่งให้ 

ท�า แปลว่ายังตัง้ใจปฏิบตัติามค�าสัง่คอื

สิกขาบทของพระพุทธเจ้าอยู่ ก็ชื่อว่า

ปฏิบัติอยู่ในสีลสิกขา

 ทางจิตกเ็หมือนกนั ทีเ่ป็นจติตสกิขา 

เมื่อยังไม่ได้ เอกัคคตาของจิต คือ

ความท่ีจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว จิต

ยังฟุ้งซ่านไปในนิวรณ์ทั้งหลาย ด้วย

นิวรณ์ทั้งหลาย โดยยังเป็นจิตตสิกขา 

ในเมื่อตั้งใจปฏิบัติทางจิตอยู่ไม่ทิ้ง ถึง

จติจะยงัมนีวิรณ์กย็งัชือ่ว่าเป็นจติตสกิขา

ได้ ต่อเมื่อจิตสงบจากนิวรณ์เป็นอันดี 

เรียกว่าสงบจากกาม สงบจากอกุศล

ธรรมทัง้หลาย โดยทีไ่ด้วติก คือความ

ที่จิตต้ังอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ หรือ

การท่ีน�าจิตเข้ามาตั้งไว้ในอารมณ์ของ

สมาธหิรอืในกรรมฐาน ได้วิจารคอืความ

ที่คอยประคองจิตไว้ให้ตั้งอยู่ดังกล่าว 

เมือ่จติตกออกไปในกาม ในอกศุลธรรม

ทั้งหลาย หรือในอารมณ์ทั้งหลายภาย 

นอก เมือ่ได้สตขึิน้มากน็�าจติเข้ามาตัง้

ไว้ใหม่ ประคองไว้ใหม่ ในทีแรกก็ได้ 

ขณิกสมาธิ คือสมาธิชั่วขณะ ในเมื่อ

มสีตปิระคองอยู ่แม้ว่าจติจะดิน้ออกไป 

ก็มีสติที่จะคอยน�ากลับเข้ามา จิตที่ยัง

ดิ้นอยู่นี้ก็ชื่อว่าเป็นขั้นปฏิบัติอยู่ ข้อ

ส�าคัญให้มีสติที่คอยน�าจิตกลับเข้ามา 

ท่านจึงเปรียบไว้อย่างที่แสดงไว้แล้วว่า 

เหมือนอย่างลูกโคท่ีเจ้าของเอาเชอืกผกู

คอไว้ แล้วน�าปลายเชือกมาผูกไว้กับ

หลกั ลกูโคกจ็ะวิง่ออกไป แต่กว็ิง่ออก

ไปแค่เชือก คือแค่ความยาวของเชือก

ทีผ่กูอยู่ และเมือ่ออกไปไกลกว่านัน้ไม่

ได้กว่ิ็งวน วนหลกั เพือ่ทีจ่ะหาช่องทาง

ว่าจะออกไปทางไหนได้ เมือ่ยังมเีชอืก

ผกูคออยูก่ว็ิง่ไปไกลไม่ได้ กว็ิง่วนหลกั

อยูเ่ท่านัน้ แต่ว่าวิง่วนหลกัในเมือ่มสีติ
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คอยผูกอยู่ หากไม่มีสติผูกอยู่แล้วจะ

วิ่งพ้นหลักออกไป ไกลหลักออกไป 

แปลว่าหลดุออกไปเลย ดงันีแ้ปลว่าไม่มี

สติที่คุมอยู่ แต่ถ้ามีสติคอยคุมอยู่แล้ว 

สตนิัน้กจ็ะไม่ให้จติวิง่ออกไปได้ไกล เมือ่

จติหลดุออกจากหลักคือกรรมฐานท่ีตัง้

จติไว้ มสีตขิึน้ทนัท ีสตกิจ็ะน�ากลบัมา

ตัง้ไว้ใหม่ หลุดออกไปอกีกม็าตัง้ไว้ใหม่ 

กแ็ปลว่าในทแีรกนัน้จติกว็ิง่อยู่นัน่แหละ

ที่จะออกไป แต่ก็ไม่ไกลนัก เพราะมี

สตคิอยดงึอยู ่และเมือ่มสีตคิอยดงึอยู่

นาน ๆ เข้าแล้วจิตก็จะนิ่งสงบแม้เป็น 

ขณิกสมาธิ คือ สมาธิชั่วคราว

 และเมือ่ได้ขณกิสมาธ ิสมาธชิัว่คราว 

ดังนี้แล้ว ก็จะได้ปีติคือความอิ่มใจ ได้

ความสุขคือความสบายกายสบายใจ 

เหมือนอย่างลูกโคที่วิ่งวนหลัก วิ่งไป

หนัก ๆ เข้า ลูกโคก็เหนื่อยก็ลงนอน

ที่โคนหลัก และเม่ือนอนที่โคนหลักก ็

ได้สขุ ความสบายหายเหน่ือยทีเ่กดิจาก

การวิ่ง จิตก็เหมือนกันเมื่อวิ่งหนัก ๆ 

เข้าและมีสติคอยดึงอยู่แล้ว ก็สงบอยู่

กับหลักคือสมาธิ ก็ได้ปีติ ได้สุข คือ

ได้ความสบายได้ความเอบิอิม่ใจ ได้ความ

สบายความสขุ ตอนนีแ้หละ เอกคัคตา

ของจิต คือความที่จิตมีอารมณ์เป็น 

อันเดียว คือจิตสงบอยู่ตัวก็จะเกิดขึ้น 

ในทีแรกก็จะเป็น อุปจาระ คือว่าได้

เอกัคคตา ความที่มีอารมณ์เดียวไม่

นานนกั แต่ว่ากเ็กนิไปกว่าทีเ่รยีกว่าครู่

หรอืขณะอนัเป็นขณกิสมาธิ ได้นานกว่า 

แต่ไม่แนบแน่นทเีดยีว ยงัไม่แนบแน่น 

และเมื่อตั้งใจท�าสมาธิให้จริงจังยิ่งขึ้น

ต่อไปก็จะได้สมาธิที่แนบแน่นมากขึ้น 

จนถงึเป็น อปัปนา ทีเ่รยีกว่าแนบแน่น 

ซึง่ตัง้ต้นแต่ทีเ่รยีกว่า ปฐมฌาน ฌาน

ที ่๑ ประกอบด้วยวติก วจิาร ปีต ิสขุ 

และเอกคัคตา แล้วกไ็ด้ฌานทีแ่นบแน่น

ขึน้ไป ละวิตกวิจารได้ ละปีติได้ ละสุข

ได้ เหลือแต่เอกัคคตาและอุเบกขา  

กเ็ป็นอปัปนาสมาธอิย่างเตม็ที ่เป็นขัน้

ที่เรียกว่า อธิจิตตสิกขา

 และทางปัญญานัน้กเ็ช่นเดยีวกนั เมือ่

ได้อธสิลีสกิขา อธจิิตตสกิขา การปฏบิตัิ

ท�าปัญญาสิกขาก็สะดวกขึ้น น้อมจิต

ไปเพ่ือก�าหนดรู ้รูท้ีเ่ป็น ญาตปรญิญา 

คือก�าหนดรู้ด้วยการรู้หรือด้วยความรู้

ที่ท่านแสดงว่าก็คือขันธ์ ๕ ได้แก่ รูป

ขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์ กองเวทนา  

สัญญาขันธ์ กองสัญญา สังขารขันธ์ 

กองสังขาร วิญญาณขนัธ์ กองวิญญาณ 

ที่จิตนี้เอง คือว่าดูให้รู ้จักว่านี่รูป น่ี

เวทนา นี่สัญญา นี่สังขาร นี่วิญญาณ 

ที่จิตของตัวนี้เอง ท่ีย่อลงรูปก็เป็นรูป 

เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกเ็ป็นนาม 

กเ็ป็น นามรปู ย่อส้ันเข้ามาแล้วกอ็าจ

จะพูดง่าย ๆ ว่า สิ่งที่รู้เป็นรูป รู้เป็น

นาม ส่ิงท่ีรู้นั้นท่ีเรียกว่ารูป เม่ือรวม
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เข้ามาแล้วก็ได้แก่กายนี้ อันประกอบ

ด้วยธาตุทั้ง ๔ ดิน น�้า ไฟ ลม หรือ

เพิ่มอีกหนึ่งคืออากาศ ช่องว่าง รวม

กันอยู่ และมีตาที่คู่กับรูป มีหูที่คู่กับ

เสยีง มจีมกูทีคู่ก่บักลิน่ มล้ิีนทีคู่่กับรส 

มีกายที่คู่กับโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูก

ต้อง มีมโนคือใจที่คู่กันกับธรรมะ คือ

เรื่องราวที่ใจรู้ใจคิดต่าง ๆ ข้อ ๖ น้ี

ต้องมีอยู่จึงเป็นกายที่มีชีวิต และจึง 

จะมีนามต่อไปได้ ทั้งหมดนี้ก็เรียกว่า

เป็นกายหรือเรียกว่าเป็นรูป

 คราวนี้เมื่อรูปหรือว่ากายนี้ปฏิบัติ

หน้าที่ ดังร่างกายของทุกคนเราน้ีท่ีมี

ชีวิตอยู่ปฏิบัติหน้าท่ี มีหายใจเข้ามี

หายใจออก มีอาการยนื เดนิ นัง่ นอน 

และมีอิริยาบถประกอบต่าง ๆ เช่น 

ก้าวไปข้างหน้า ถอยไปข้างหลัง แล

เหลียว เป็นต้น และมีอาการผม ขน 

เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น ที่ต่างก็ปฏิบัติ

หน้าที่ของตัว รวมเข้าก็เป็นธาตุ ๔  

ดิน น�้า ไฟ ลม ที่ยังประกอบกันอยู่ 

เพราะฉะนั้น ตาจึงเห็นรูปอะไรได้ หู

จึงได้ยินเสียงอะไรได้ เป็นต้น เหล่านี้

เป็นรูป ก็ดูให้รู้จักว่านี่รูป 

 แล้วกด็ใูห้รูจ้กัถงึนาม คอือาการของ

จิตท่ีน้อมไปรูต่้าง ๆ อาศยัตาหจูมกูล้ิน

กายและมนะคือใจน้ี คือจิตน้ีก็น้อม

ออกรู้เร่ืองรูปทางตา เรียกว่าเห็นรูป

เป็นเบื้องต้น นี่เรียกว่าเป็นวิญญาณ 

เพราะอาการทีจ่ติน้อมออกรู้ดงักล่าวน้ี

ทีเ่รียกว่านามนัน้เป็นตวัรูท้ั้งนัน้ ทแีรก

เหน็รปูกค็อืรู้รปูและกม็สีขุมทีกุข์มเีป็น 

กลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็รู้เหมือนกัน 

รู้สุขรู้ทุกข์รู้เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข 

เป็นเวทนา เป็นสัญญาคือจ�าได้หมาย

รู ้กจ็�ารปูจ�าเสยีง ถ้าตากเ็รยีกว่าจ�ารปู 

นีก่เ็ป็นสญัญา กร็ูเ้หมอืนกนั รู้จ�าแล้ว

กค็ดิปรงุหรอืปรงุคดิต่าง ๆ กร็ูเ้หมอืน

กนั คอืรูค้ดิปรงุหรอืปรงุได้เฉพาะสิง่ที่

จ�าได้ เพราะฉะนัน้ คิดปรงุหรอืปรงุคิด

ท่ีเป็นตัวสังขารนัน้จงึต้องมาทีหลังสัญญา 

สัญญาก็มาทีหลังเวทนา เวทนาก็มา

ทีหลังวิญญาณ แต่ว่ามีวิญญาณมาใส่

ไว้ท้ายในขันธ์ ๕ คือ เวทนา สัญญา 

สงัขาร วญิญาณ วญิญาณนัน้กม็อีธิบาย

ได้ ๒ อย่าง อย่างหนึ่งคือว่าวิญญาณ

นัน้ละเอยีด ในการยกขึน้พจิารณา เมือ่

พจิารณาทหีลงั จากหยาบไปหาละเอยีด

ก็สะดวก อีกอย่างหนึ่งวิญญาณนั้นก็

เกดิสืบต่อจากสังขารอกีเหมอืนกนั คอื

เมือ่ปรงุคดิไป คดิปรงุไปแล้วกรู้็ไปด้วย

ซึ่งเป็นวิญญาณ ก็กลับมาหาต้นใหม่ 

แล้วก็วนไปใหม่ นี้เป็นอาการของใจ

หรือจิต จิตที่น้อมออกรู้ทางตา ทางหู

กเ็หมอืนกนั ทางจมกู ทางลิน้ ทางกาย 

ทางมโน ใจเองกเ็หมอืนกนั กเ็ป็นแบบ

เดยีวกนัดงันี ้คอืดใูห้รูจ้กั นีรู่ป นีเ่วทนา 

นี่สัญญา นี่สังขาร นี่วิญญาณ 
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 ดงัน้ีเป็นญาตปรญิญา ก�าหนดรูด้้วย

การรู้ หรือก�าหนดรู้ด้วยความรู้ หรือ

ก�าหนดรู้ในสิง่ท่ีรู ้คือดูให้รูจ้กัว่านีเ่ป็น

นี่ นี่ต้องได้ข้อนี้ก่อน แล้วโดยเฉพาะ

ทางปัญญาทางพระพุทธศาสนาที่เป็น

วปัิสสนานัน้ ต้องการให้ก�าหนดดขูนัธ์ 

๕ แล้วย่อเป็นนามรูป

 แล้วกม็าถงึ ตรีณปรญิญา ก�าหนด

รู้ที่การพิจารณา คือพิจารณาดูให้รู้จัก

ความเป็นไปของสิ่งเหล่านี้ ว่ามีเกิดมี

ดับ รู้จักความเกิดของรูป รู้จักความ

เกดิของเวทนา รูจ้กัความเกิดของสญัญา 

รู้จักความเกดิของสงัขาร รูจ้กัความเกดิ

ของวญิญาณ ความดบัของรปู ความดบั

ของเวทนา ความดบัของสญัญา ความ

ดับของสังขาร ความดับของวิญญาณ 

ซึง่เกดิดบัอยูทุ่กอารมณ์ท่ีมาประสบใน

ปัจจุบัน 

 เม่ือถึงขั้นตีรณปริญญา ก�าหนดรู้

ด้วยการพจิารณาดงันี ้กจ็ะดบัฉนัทราคะ

ความติดใจด้วยอ�านาจของความพอใจ 

หรือความพอใจติดใจอยู ่ในขันธ์ ๕  

ในนามรูปได้ ดับความยึดถือว่าเป็น 

ตัวเราของเราในนามรูปได้ ก็เป็น  

ปหานปริญญา ก�าหนดรู้ด้วยการละ 

คือเมื่อละได้ก็รู้ ละได้ด้วยแล้วก็รู้ว่า 

ละได้ด้วย 

 การปฏิบตัดิังนีแ้หละเป็นตวัปัญญา

ในพระพุทธศาสนา รวมความก็คือว่า

ให้เห็นเกิดเห็นดับของขันธ์ ๕ หรือ 

ของนามรูปที่เป็นปัจจุบันธรรม ก็เป็น

อธปัิญญาขึน้มาได้ ในขณะทียั่งไม่เห็น

เกิดดับ คือยังไม่ได้ปริญญาทั้ง ๓ นี้

ต่อเนื่องกันไปก็ยังเป็นปัญญาสิกขา

ธรรมดา ในเมือ่ได้กเ็ป็นอธปัิญญาสกิขา 

ไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิต

ก็เหมือนกัน ปฏิบัติให้ได้เหมือนกัน 

เพราะฉะนัน้ สิกขาท้ัง ๓ นีจ้งึเป็นหลัก

ส�าคญัในการปฏบิตัทิางพระพทุธศาสนา 

(ท.ท. ๒-๒๓) ดู ศึกษา ด้วย

สิกขาบท

สิกขาบท ด ูปาพจน์ ๒, วสุิทธ ิ๗, สีลบารมี

สิกขาบทปาติโมกข์ ดู ปาริสุทธิอุโบสถ.

สงิคาลกะ ครัง้หนึง่ได้ทรงแสดงโอวาทโปรด

บุตรคฤหบดีผู้หนึ่งซึ่งชื่อว่า สิงคาลกะ 

เป็นพระโอวาทสั่งสอนทางคดีโลก  

นับว ่าได ้ทรงสั่ งสอนผ ่อนจากคดี 

โลกุตตรธรรมลงมา พระธรรมเทศนา

ทีแ่สดงมาในเบือ้งต้นโดยล�าดบันัน้เป็น

เรื่องโลกุตตรธรรม หรือปรมัตถธรรม

เป็นพื้น และผู้นับถือพระพุทธศาสนา

กป็รากฏว่าได้มภีกิษุมสีามเณรเป็นฝ่าย

บรรพชิต ทางฝ่ายคฤหัสถ์ก็มีอุบาสก

อุบาสิกา ปรากฏว่าได้ทรงอบรมด้วย 

อนุปุพพิกถา และ อริยสัจจ ์ ๔  

ท่านแสดงว่าผู้ท่ีจะทรงอบรมดั่งกล่าว

นั้นต้องมีอุปนิสัยที่จะได้ ธรรมจักษุ  

ดวงตาเห็นธรรม ที่กล ่าวว ่าเป ็น  

พระโสดาบนั พระโสดาบนันัน้คฤหสัถ์
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กเ็ป็นได้ พระสกทาคาม ีกเ็หมือนกนั 

ส่วนพระอนาคามน้ัีนท่านแสดงว่าคฤหสัถ์

ก็เป็นได้ แต่โดยมากเมื่อคฤหัสถ์เป็น  

พระอนาคามี ก็มักจะบวช ส่วนท่ีไม่

บวชมีตัวอย่างอยู่บางท่าน ท่านอ้างว่า

เพราะมีกจิต้องทะนุบ�ารงุมารดาบดิา ทิง้

ไปบวชไม่ได้ แต่ว่าถ้าเป็น พระอรหันต์ 

ต้องออกบวช จะอยู่เป็นคฤหัสถ์ต่อไป

ไม่ได้ และมกี�าหนดว่าต้องบวชในวนันัน้

ด้วย ก�าหนดเป็นแบบธรรมดานิยม 

เพราะฉะน้ัน ค�าสัง่สอนท่ีแล้วมาแม้จะ

สอนแก่คฤหัสถ์ก็สอนตั้งแต่เบื้องต้น

จนถึงอริยสัจ ส่วนที่สอนแก่สิงคาลกะ

นี้เป็นการสอนทางคดีโลกโดยตรง

 มีเร่ืองเล่าว่า มีบุตรคฤหบดีผู้หนึ่ง

ชื่อว่าสิงคาลกะ ตื่นขึ้นเช้าก็ออกจาก

เมอืงราชคฤห์ นุง่ผ้าเปียก และเอาน�า้

รดผมให้เปียก ประคองอญัชล ีไหว้ทศิ 

ทั้งหลาย คือไหว้ทิศบูรพา ทิศทักษิณ 

ทศิปัจฉมิ ทิศอุดร ทิศเบ้ืองต�า่ ทิศเบ้ือง

บน พระพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาต

ในกรุงราชคฤห์ได้ทรงพบก็ตรัสถาม 

มาณพนัน้กราบทูลว่า บดิาสัง่ไว้ให้ไหว้

ทศิเมือ่ก่อนจะตาย พระพทุธเจ้ากต็รสั

ว่าในอรยิวนิยั (วนิยัพระอรยิะ) ไม่ควร

ไหว้ทิศอย่างนี้ บุตรคฤหบดทีูลถามว่า 

จะควรไหว้ทิศอย่างไร พระพุทธเจ้าก็

ประทานพระโอวาท ยืนประทานใน

ขณะที่ทรงอุ้มบาตรอยู่นั้น

 ความในพระโอวาทนัน้คอืได้ตรสัว่า 

อรยิสาวกผูท้ีป่ราศจากบาปคอืกรรมที่

ชั่ว ๑๔ ข้อ และเป็นผู้ปกปิดอันตราย

จากทิศท้ัง ๖ ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อ 

การชนะโลก คอืโลกนีแ้ละโลกอืน่ การ

ปฏิบัติปราศจากกรรมที่บาป ๑๔ ข้อ 

กับการปกปิดอันตรายจากทิศทั้ง ๖  

นี่เป็นส่วนเหตุ การชนะโลกทั้งสองซึ่ง

หมายความว่าเป็นผูป้รารภ คอืประสบ

ผลที่ดีมีความสุขความเจริญในโลกนี้

และโลกอื่น นี่เป็นผล

 ค�าว่า อริยสาวก นั้นมีค�าแปลได้  

๒ อย่าง แปลว่า สาวกผู้ฟัง คือศิษย ์

ของพระอรยิะอย่างหนึง่ แปลว่า สาวก

ผู้เป็นอริยะอย่างหนึ่ง อย่างหลังความ

แรงหน่อย คอืต้องเป็นพระโสดาบนัขึน้

ไป แต่ว่าอย่างต้นนั้นหมายความได้

ท่ัวไป และในท่ีนี้อริยสาวกก็หมายถึง

คฤหัสถ์ จึงน่าจะแปลว่า ศิษย์ของ 

พระอริยะจะเหมาะกว่า เหมือนอย่าง

ค�าว่า อริยวินเย ที่แปลว่า ในวินัย 

ของพระอริยะ เมื่อปฏิบัติตามวินัย 

ของพระอริยะก็ชื่อว่าเป็นศิษย์ของ 

พระอริยะ ที่เรียกว่าอริยสาวก

 กรรมที่เป็นบาป ๑๔ ข้อนั้น แบ่ง

เป็น ๓ หมวด คือ

 หมวดที่ ๑ ได้แก่ กรรมกิเลส ๔  

กรรมกิเลสแปลว่า กรรมที่เศร้าหมอง 

สิงคาลกะ
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ได้แก่ ฆ่าสตัว์ ๑ ลกัทรพัย์ ๑ ประพฤติ

ผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ 

 หมวดท่ี ๒ ได้แก่ อคติ ๔ คือ 

ฉนัทาคต ิล�าเอยีงเพราะฉนัทะคอืความ

ชอบ โทสาคต ิล�าเอยีงเพราะโทสะคอื

ความชัง โมหาคต ิล�าเอยีงเพราะความ

หลง ภยาคต ิล�าเอียงเพราะความกลวั 

เมือ่ถงึอคตเิหล่านี ้จงึท�าบาปกรรมอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง 

 หมวดท่ี ๓ ได้แก่ อบายมุข คือ 

ทางแห่งความเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ ๖ 

ได้แก่ ดื่มสุราเมรัย ๑ เที่ยวกลางคืน

หรือเท่ียวผิดเวลา ๑ เท่ียวดูการเล่น 

๑ เทีย่วเล่นการพนัน ๑ คบคนชัว่เป็น

มิตร ๑ เกียจคร้านท�างาน ๑ และได้

ตรัสขยายความของอบายมุขเหล่าน้ี

ออกไปด้วยชี้โทษทีละข้อว่า

 ดื่มสุราเมรัยมีโทษ ๖ สถาน คือ  

๑. เสียทรัพย์ ๒. ก่อความทะเลาะ

วิวาท ๓. เป็นบ่อเกิดแห่งโรค ๔. ให้

เกิดความเสียชื่อเสียง ๕. หมดความ

ละอาย และ ๖. ทอนก�าลังปัญญา

 เที่ยวผิดเวลา เช่นว่าเที่ยวกลางคืน

มโีทษ ๖ สถาน คอื ๑. ชือ่ว่าไม่รกัษา

ตน ๒. ชื่อว่าไม่รักษาบุตรภรรยา  

๓. ชือ่ว่าไม่รกัษาทรพัย์สมบัติ ๔. เป็น

ที่รังเกียจ ๕. อาจถูกใส่ความ และ  

๖. ได้รับความล�าบากมาก

 เที่ยวดูการเล่นมีโทษตามวัตถุแห่ง

การเล่น ยกเป็นตัวอย่างไว้ ๖ คือ  

๑. ฟ้อนร�าที่ไหนไปที่นั่น ๒. ขับร้อง

ที่ไหนไปที่นั่น ๓. ประโคมที่ไหนไปที่

นั่น ๔. เสภาที่ไหนไปที่นั่น ๕. เพลง

ทีไ่หนไปทีน่ัน่ ๖. เถดิเทงิทีไ่หนไปทีน่ัน่

 เล่นการพนันมีโทษ ๖ สถาน คือ 

๑. ชนะย่อมก่อเวร ๒. แพ้ก็เสียดาย

ทรัพย์ที่เสียไป ๓. ทรัพย์ฉิบหาย ๔. 

ไม่เป็นที่เชื่อฟังถ้อยค�า ๕. เป็นที่ดู 

หมิ่นของเพื่อนฝูง และ ๖. ไม่มีผู้ที่

ปรารถนาจะแต่งงานด้วย เพราะเป็นผู้

ไม่สามารถจะบ�ารุงเลี้ยงดูครอบครัว

 คบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษที่ยกไว้เป็น 

๖ สถาน คือ ๑. ท�าให้เป็นนักเลง 

การพนัน ๒. ท�าให้เป็นนักเลงเจ้าชู้  

๓. ท�าให้เป็นนักเลงเหล้า ๔. ท�าให้

เป็นนักลวงเขาด้วยของปลอม ๕. ท�า 

ให้เป็นนักหลอกลวงเขาซึ่งหน้า และ 

๖. ท�าให้เป็นนักเลงหัวไม้

 เกยีจคร้านท�าการงานมโีทษ ๖ สถาน 

คอื ๑. อ้างว่าหนาวนกั ๒. อ้างว่าร้อน

นกั ๓. อ้างว่าเย็นไป ๔. อ้างว่าเช้าไป 

๕. อ้างว่าหิวนกั และ ๖. อ้างว่ากระหาย

นัก แล้วไม่ท�างาน

 รวมเป็นบาปกรรม ๑๔ ข้อ คือ 

กรรมกิเลส ๔ อคติ ๔ และอบายมุข 

๖

สิงคาลกะ
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 ในกรรมกเิลส ๔ นัน้กค็อืเวร ๔ อนั 

ตรงกนักบัศีล ๔ ข้างต้น ไม่มีสรุาเมรยั 

เพราะอะไร ก็เพราะว่าในพระสูตรนี้

เรือ่งสรุากว่็าในอบายมุขแล้ว ในกรรม

กเิลสนัน้กไ็ม่ต้องกล่าวถงึสรุาเข้าไปจงึ

เหลือ ๔ เท่านั้น

 ต่อจากนี้ก็ได้ตรัสถึง มิตร ว่ามี ๒ 

จ�าพวกคือ มิตรปฏิรูป คือคนเทียม

มติรจ�าพวกหนึง่ มติรแท้ จ�าพวกหนึง่

 มิตรปฏิรูปนั้นมีลักษณะ ๔ ได้แก่ 

๑. คนปอกลอก ๒. คนดีแต่พูด  

๓. คนหวัประจบ และ ๔. คนชกัชวน

ในทางฉิบหาย

 คนปอกลอกนั้นมีลักษณะ ๔ คือ 

๑. คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว ๒. เสียแต่

น้อยปรารถนาจะได้มาก ๓. เมือ่มภียั

แก่ตนจงึรับท�ากจิให้ และ ๔. คบเพราะ

เห็นแก่ประโยชน์ของตน

 คนดแีต่พดูมลีกัษณะ ๔ คอื ๑. เกบ็

เอาของที่ล่วงแล้วมาปราศรัย ๒. อ้าง

เอาสิง่ยงัไม่มมีาปราศรยั ๓. สงเคราะห์

ด้วยสิง่ทีห่าประโยชน์ไม่ได้ และ ๔. เมือ่

มีกิจเกิดขึ้นเอาเป็นที่พึ่งอาศัยไม่ได้

 คนหวัประจบมลีกัษณะ ๔ คอื ๑. จะ

ท�าชั่วก็คล้อยตาม ๒. จะท�าดีก็คล้อย

ตาม ๓. ต่อหน้าว่าสรรเสริญ และ  

๔. ลับหลังตั้งนินทา

 คนชกัชวนในทางฉบิหายมลีกัษณะ 

๔ คือ ๑. ชักชวนให้ดื่มสุราเมรัย  

๒. ชกัชวนให้เท่ียวผดิเวลา ๓. ชกัชวน

ให้มัวเมาการเล่น และ ๔. ชักชวนให้

เล่นการพนัน

 ส่วนมิตรแท้นั้นมีลักษณะ ๔ คือ  

๑. มิตรมีอุปการะ ๒. มิตรร่วมสุข 

ร่วมทกุข์ ๓. มติรแนะประโยชน์ และ 

๔. มิตรมีใจเอ็นดูรักใคร่

 มติรมอีปุการะนัน้มลีกัษณะ ๔ คือ 

๑. รกัษาเพือ่นผูป้ระมาทแล้ว ๒. รกัษา

ทรัพย์สมบัติของเพ่ือนผู้ประมาทแล้ว 

๓. เมือ่มภียัเอาเป็นทีพ่ึ่งอาศยัได้ และ 

๔. เมื่อมีกิจธุระก็ออกทรัพย์ช่วยมาก 

กว่าที่ออกปาก

 มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มีลักษณะ ๔ 

คือ ๑. บอกความลับของตนแก่เพื่อน 

๒. ปกปิดความลบัของเพือ่น ๓. ไม่ละ 

ทิง้ในคราวมอีนัตราย และ ๔. แม้ชวีติ

ก็อาจสละให้ได้

 มติรแนะประโยชน์มลัีกษณะ ๔ คอื 

๑. ห้ามไม่ให้ท�าความชั่ว ๒. แนะน�า

ให้ท�าความด ี๓. แนะน�าให้ได้ยนิได้ฟัง

ในส่ิงท่ีไม่เคยได้ยินได้ฟัง และ ๔. บอก

ทางสวรรค์ให้

 มติรทีม่ใีจเอน็ดรูกัใคร่มลัีกษณะ ๔ 

คือ ๑. ไม่ยินดีในเพราะความเสื่อม 

ของเพื่อนดังที่เรียกว่าทุกข์ก็ทุกข์ด้วย 

๒. ยินดีในความเจริญของเพื่อน ดังที่

เรียกว่าสุขก็สุขด้วย ๓. ห้ามบุคคลผู้

สิงคาลกะ
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กล่าวติเตียนเพื่อน และ ๔. รับรอง

บุคคลผู้กล่าวสรรเสริญเพื่อน

 ธรรมเหล่านี้มีในคิหิปฏิบัติและเป็น

ธรรมทีเ่ป็นพืน้ เป็นพ้ืนท้ังในด้านท่ีเคย

ได้ยนิได้ฟังมา เพราะสัง่สอนกนับ่อย ๆ 

และเป็นพื้นทั้งในด้านที่จะต้องปฏิบัติ

เป็นประจ�า แต่บางทเีพราะเป็นธรรมท่ี

เป็นพืน้มากไปก็อาจไม่ใส่ใจถงึ เม่ือเป็น

เช่นน้ีท�าให้เกิดเสียหายกันอยู่บ่อย ๆ 

ถ้าได้ใส่ใจถึงและคอยพิจารณาในการ

ประกอบกรรมคือการงานทุก ๆ ด้าน

ในทางคดีโลกของตน ให้เว้นจากบาป 

กรรมทัง้ ๑๔ ข้อ และรูจ้กัเลอืกในการ

ที่จะคบเพ่ือนตามท่ีทรงสั่งสอนไว้น้ี 

ก็จะได้ประโยชน์

  เมือ่พระพทุธเจ้าประทานพระโอวาท

แก่สิงคาลกะ ถึงทรงสอนให้เว้นกรรม

ที่เป็นบาป ๑๔ ข้อแล้ว ต่อจากน้ัน 

ก็ทรงแสดง ทิศ ๖ ในอริยวินัย โดย

ทรงชี้ถึงบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 ปุรัตถิมทิศ ทิศเบ้ืองหน้า ได้แก่ 

มารดาบิดา

 ทักษิณทิศ ทิศเบ้ืองขวา ได้แก่

อาจารย์

 ปัจฉมิทศิ ทศิเบ้ืองหลัง ได้แก่ บุตร

ภรรยา

 อตุตรทศิ ทศิเบือ้งซ้าย ได้แก่ มติร

อ�ามาตย์หรือมิตรสหาย

 เหฏฐมิทิศ ทศิเบือ้งล่าง ได้แก่ ทาส

กรรมกร

 อปุรมิทศิ ทศิเบือ้งบน ได้แก่ สมณ-

พราหมณ์

 ทรงแสดงถึงหน้าที่ซึ่งบุคคลจะพึง

ปฏิบัติต่อทิศเหล่านี้ ปุรัตถิมทิศ ทิศ

เบือ้งหน้าคอืมารดาบดิานัน้ อนับตุรพงึ

บ�ารุงด้วยฐานะ ๕ คือ ๑. ท่านเลี้ยง

มาแล้วเลี้ยงท่านตอบ ๒. ท�ากิจของ

ท่าน ๓. ด�ารงวงศ์สกุล ๔. ปฏิบัติตน

ให้สมควรเป็นผูร้บัมรดก และ ๕. เมือ่

ท่านล่วงลับไปแล้วเพิ่มทักษิณาคือท�า 

บุญอุทิศให้

 ทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาผู้ที่บุตร

ได้บ�ารุงดังนี้แล้ว ย่อมอนุเคราะห์บุตร

ด้วยฐานะ ๕ คือ ๑. ห้ามจากบาป  

๒. ให้ตั้งอยู่ในความดี ๓. ให้ศึกษา

ศลิปะ ๔. ประกอบด้วยคูค่รองทีส่มควร

ให้ และ ๕. มอบทรพัย์มรดกให้ในสมยั

ที่สมควร

 ทักษิณทิศ ทิศเบื้องขวาคืออาจารย์ 

ศษิย์พงึบ�ารงุด้วยฐานะ ๕ คอื ๑. ด้วย

ลุกขึ้นยืนรับ ๒. ด้วยเข้าไปยืนคอย 

รับใช้ ๓. ด้วยเชื่อฟัง ๔. ด้วยการ

ปฏบิตับิ�ารงุ และ ๕. ด้วยการรบัศลิปะ

โดยเคารพ

 ทิศเบื้องขวาคืออาจารย์ที่ศิษย์บ�ารุง

อย่างนี ้ย่อมอนเุคราะห์ศษิย์ด้วยฐานะ 

๕ คือ ๑. แนะน�าดี ๒. ให้เรียนดี  

๓. บอกศิลปะให้หมด ๔. ยกย่องให้

ปรากฏในมิตรสหาย และ ๕. กระท�า

ความป้องกันในทิศทั้งหลาย
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 ข้อว่ากระท�าความป้องกันในทิศทั้ง

หลายนีน่่าพจิารณาอย่างหนึง่ อาจารย์

เป็นผูท้ีม่ผีูเ้คารพนบัถอืในทศิท้ังหลาย 

ที่เรียกว่า ทิศาปาโมกข์ เม่ือศิษย์ไป

ที่ไหน และในท่ีนั้นรู้ว่าเป็นศิษย์ของ

อาจารย์ผู้นัน้ ก็ให้ความนับถอืและช่วย

เหลือ อย่างหนึ่ง เมื่อพูดโดยส่วนรวม 

เมือ่ศกึษาอยูใ่นส�านกัเดยีวกนั และเม่ือ

ไปในที่ไหน เขารู้ว่าเป็นศิษย์ในส�านัก

นั้น บุคคลในที่นั้นที่เคยศึกษาร่วมกัน

ก็ดี หรือว่าเคยนับถือส�านักนั้นก็ดี ก็

ยอมให้การนบัถอืช่วยเหลอืด้วย อย่าง

หน่ึง ศิลปวิทยาท่ีอาจารย์ให้นั้นเม่ือ

ศิษย์ศึกษาไปด้วยดี ไปในท่ีไหนก็ได้

อาศัยศลิปวทิยานัน้เป็นเครือ่งเล้ียงชวีติ

และเป็นเครื่องปฏิบัติ ก็ชื่อว่าอาจารย์

ได้ให้การป้องกนัในทิศท้ังหลายนัน้ด้วย

 ปัจฉิมทิศ ทิศเบื้องหลังคือภรรยา 

อันสามีพึงบ�ารุงด้วยฐานะ ๕ คือ ๑. 

ด้วยการยกย่องนับถือ ๒. ด้วยการ 

ไม่ดูหมิ่น ๓. ด้วยไม่ประพฤตินอกใจ 

๔. ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ และ  

๕. ด้วยให้เครื่องประดับตกแต่ง

 ทิศเบื้องหลังคือภรรยาท่ีสามีบ�ารุง

ดงันี ้ย่อมอนเุคราะห์สามด้ีวยฐานะ ๕ 

คอื ๑. จดัแจงการงานด ี๒. สงเคราะห์

คนข้างเคียงดี ๓. ไม่ประพฤตินอกใจ 

๔. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาไว้ได้ และ 

๕. ขยนัไม่เกยีจคร้านในกจิการทัง้ปวง

 อุตตรทิศ ทิศเบื้องซ้ายคือมิตร

อ�ามาตย์หรอืมติรสหาย อนักลุบตุรพงึ

บ�ารุงด้วยฐานะ ๕ คือ ๑. ด้วยทาน

คอืการให้ เป็นการสงเคราะห์ยดึเหนีย่ว

น�้าใจกัน ๒. ด้วยการพูดถ้อยค�าเป็น

ที่รัก ๓. ด้วยการประพฤติประโยชน์ 

๔. ด้วยการวางตนสม�่าเสมอ และ  

๕. ด้วยการไม่พูดให้ผิดไปจากความ

เป็นจริง

 ทศิเบือ้งซ้ายคอืมติรสหายทีกุ่ลบตุร

บ�ารงุด้วยฐานะอย่างนี ้ย่อมอนเุคราะห์ 

กุลบุตรด้วยฐานะ ๕ คือ ๑. รักษา

เพื่อนผู้ประมาทแล้ว ๒. รักษาทรัพย์

สมบตัขิองเพือ่นผูป้ระมาทแล้ว ๓. เม่ือ

มีภัยเป็นที่พึ่งอาศัยได้ ๔. ไม่ละทิ้งใน

คราวมอีนัตราย และ ๕. นบัถอืตลอด

ถงึประชาอืน่ อนัหมายถงึญาตมิติรของ

เพื่อน

 เหฏฐมิทศิ ทศิเบือ้งต�า่คอืทาสกรรมกร

หรอืบ่าว อนันายพงึบ�ารงุด้วยฐานะ ๕ 

คอื ๑. ด้วยจดัการงานให้ท�าตามสมควร

แก่ก�าลงั ๒. ด้วยการเพิม่ให้อาหารและ

บ�าเหนจ็ ๓. ด้วยการรกัษาพยาบาลให้

ในคราวเจ็บไข้ ๔. ด้วยการแบ่งสิ่งที่มี

รสด ีๆ ให้ และ ๕. ด้วยการปล่อยให้

พักให้เที่ยวบ้างในสมัยที่สมควร

 ทิศเบื้องต�่าคือทาสและกรรมกรที่

นายบ�ารุงอย่างนี้ ย่อมอนุเคราะห์นาย

ด้วยฐานะ ๕ คือ ๑. เป็นผู้ตื่นลุกขึ้น

ก่อน ๒. เป็นผู้พักในภายหลัง ๓. ถือ
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เอาแต่ของท่ีนายให้ ๔. ท�าการงานดี 

และ ๕. น�าคุณของนายไปสรรเสริญ

 อุปริมทิศ ทิศเบ้ืองบนคือสมณ-

พราหมณ์ อันกุลบุตรพึงบ�ารุงด้วย 

ฐานะ ๕ คือ ๑. ด้วยกายกรรมประกอบ

ด้วยเมตตา ๒. ด้วยวจีกรรมประกอบ

ด้วยเมตตา ๓. ด้วยมโนกรรมประกอบ

ด้วยเมตตา ๔. ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิด

ประตู คือห้ามไม่ให้ท่านเข้าบ้านหรือ

ว่าไม่ต้อนรับ และ ๕. ด้วยการมอบ

ให้อามิส คือข้าวน�้าเป็นต้น

 ทิศเบ้ืองบนคือสมณพราหมณ์ที่ 

กุลบุตรบ�ารุงอย่างน้ี ย่อมอนุเคราะห์

กุลบุตรด้วยฐานะ ๖ คือ ๑. ห้าม 

จากบาป ๒. ให ้ตั้งอยู ่ ในความดี  

๓. อนเุคราะห์ด้วยใจอนังาม ๔. ให้ได้

ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ๕. อธิบายสิ่งที่

เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง และ ๖. บอก

ทางสวรรค์ให้

 ทศิ ๖ เหล่านีเ้ป็นสงัคมมนษุย์ เมือ่

เรายืนอยู่ในที่ใดที่หนึ่งย่อมมีทิศทั้ง ๖ 

นีอ้ยูโ่ดยรอบตวั จะไปไหนกไ็ม่พ้นจาก

ทิศเหล่านี้ฉันใด ในกลุ่มชนทุก ๆ คน

กม็บุีคคลทีเ่กีย่วข้องอยู่โดยรอบ จะไป

ไหนก็ไม่พ้นจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน

ดงักล่าว ฉะนัน้ เมือ่ได้ปฏบิตัต่ิอบุคคล

ที่เกี่ยวข้องน้ันให้ชอบให้ถูกต้อง ก็ชื่อ

ว่าได้เป็นผู้ปฏิบัติป้องกันอันตรายจาก

ทิศเหล่านั้น คือจากบุคคลเหล่านั้น  

อันหมายความว่าเราเองได้ปฏิบัติชอบ

แล้ว แต่ว่าทิศเหล่านั้นคือจากบุคคล

เหล่านั้น ปฏิบัติตอบแทนอย่างไรนั้น 

ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง โดยมากหรือโดย

ทัว่ไปเมือ่ดไีปกม็กัจะได้รบัดตีอบ เพราะ

ฉะนั้น ก็จะต้องได้รับการปฏิบัติตอบ 

แทนบ้างตามสมควร ส่วนข้อส�าคญันัน้

เป็นอนั ว่าตวัเราเองได้ปฏบิตัชิอบหรอื

ถูกต้องแล้ว

 ท่านแสดงผลไว้ว่า เมื่อได้ประพฤติ

ตนเป็นผูเ้ว้นจากกรรมชัว่ ๑๔ ข้อ และ

ปฏิบัติเป็นการปกปิดภัยอันตรายจาก

ทิศทั้ง ๖ ดังกล่าวนี้แล้ว ก็ชื่อว่าเป็น 

ผู้ชนะโลกทั้ง ๒ คือชนะโลกนี้และ 

ชนะโลกอ่ืน อันหมายความว่าเป็นผู้

เริม่คอืว่าประสบความส�าเรจ็ในโลกทัง้ 

๒ นี้ ที่เรียกว่าประสบความส�าเร็จใน

โลกทั้ง ๒ ก็คือ ได้รับความสุขความ

เจรญิ เป็นผูต้ัง้ตวัได้โดยชอบ บุคคลที่

เกี่ยวข้องอยู่โดยรอบนั้นก็จะมีเมตตา

จิตต่อเรา ไม่ท�าอันตรายอะไร ๆ ต่อ

เรา ก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีภัยจากทิศทั้ง ๖

 เรื่องหน้าที่ที่สามีจะพึงปฏิบัติต่อ

ภรรยา ถ้ามาดูในสมัยนี้ก็เป็นของไม่

แปลก แต่ถ้าดไูปถงึธรรมเนยีมในสมยั

นั้นแล้ว การสอนอย่างนี้ก็เท่ากับเป็น 

การเปลีย่นแปลงประเพณีของสมยันัน้ 

ทีถื่อผูห้ญงิว่าเหมอืนอย่างภณัฑะ หน้าที่

ซึ่งแสดงไว้ในพระสูตรนี้ให้การยกย่อง

เป็นอย่างด ี(พ.พ. ๑๐๑-๑๐๗)
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 ต�านานที ่๕ โมรปรติร กคื็อต�านาน

ที ่๔ ในเจด็ต�านานทีร่วมกับขนัธปรติร 

มาแยกโมรปริตรออกเป็นต�านานที่ ๕ 

 ต�านานที่ ๖ วัฏฏกปริตร เป็น 

พระปริตรที่เพิ่มขึ้นมา พระปริตรนี้ 

เรียกกันว่าคาถานกคุ่ม ใช้สวดหรือ

บริกรรมเป็นคาถาดับไฟ 

 ต�านานที่ ๗ หรือธชัคคสูตร ก ็

เหมือนกับในเจ็ดต�านาน แต่ในเจ็ด

ต�านานนั้นเป็นต�านานที่ ๕ มาใน 

สิบสองต�านานเป็นต�านานที่ ๗ 

 ต�านานท่ี ๘ อาฏานาฏิยสูตรหรือ

อาฏานาฏิยปรติร ก็เหมอืนในเจด็ต�านาน 

แต่ในเจ็ดต�านานนั้นเป็นต�านานที่ ๖ 

ในอาฏานาฏิยปริตรนี้ได้มีเพิ่ม สวด

พระนามพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ 

ซึ่งในเจ็ดต�านานน้ันกล่าวไว้เพียง ๗ 

พระองค์ พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

นี้ก็สวดต่อท้ายอาฏานาฏิยปริตรใน 

เจด็ต�านานตอนต้นที ่ขึน้ต้นว่า วปิสสฺสิสฺ 

นมตถฺ ุเป็นต้น จนถงึ มหนตฺ� วตีสารท� 

แล้วจึงสวดพระนามพระพุทธเจ้า ๒๘ 

พระองค์ต่อ ต�านานที ่๘ อาฏานาฏยิสตูร

หรอือาฏานาฏยิปริตร ในเจด็ต�านานก็

เป็นต�านานที่ ๖ 

 ต�านานที่ ๙ อังคุลิมาลปริตร ใน

เจ็ดต�านานเป็นที่ ๗ 

เติมขึ้นปรับปรุงข้ึนจากเจ็ดต�านานนั้น

เอง ฉะนั้น พระปริตรในเจ็ดต�านาน 

ก็มีอยู่ในสิบสองต�านานท้ังหมด และ 

ก็เรียงล�าดับเช่นเดียวกันในตอนกลาง

ตอนท้าย ทีร่วมในเจด็ต�านานกแ็ยกกนั

บ้าง เพิ่มบ้าง ล�าดับจึงต่างกันไปบ้าง 

ในสิบสองต�านานนี้

 ต�านาน ท่ี ๑ ก็คือมงคลสูตรตรง

กันกับเจ็ดต�านาน 

 ต�านานที่ ๒ ก็คือรัตนสูตรตรงกัน

กับเจ็ดต�านาน 

 ต�านานที่ ๓ ก็คือกรณียเมตตสูตร

ตรงกันกับเจ็ดต�านาน 

 ต�านานท่ี ๔ ก็คือ ขันธปริตร 

ตรงกันกับเจ็ดต�านาน แต่ว่ามีเพิ่ม 

ฉัททันตปริตรเข้าที่ต�านานที่ ๔ นี้  

แยกเอาโมรปริตรไปเป็นต�านานที่ ๕ 

ส�าหรับในเจด็ต�านานนัน้ได้รวมขนัธปรติร

และโมรปรติร นบัเป็นต�านานที ่๔ แต่

ใน สบิสองต�านานนีแ้ยกเอาโมรปรติร

ไปไว้เป ็นต�านานที่ ๕ แต่ว ่าเพิ่ม 

ฉทัทนัตปรติรเข้าในต�านานท่ี ๔ ต�านาน

ที่ ๔ จึงมี ๒ คือ ขันธปริตรและ 

ฉัททันตปริตร 

สิงโต ดู เดรัจฉาน

สิทธัตถะ ดู พระพุทธเจ้า

สิเนรุ ดู จาตุมมหาราชิก, ภาณยักข์,  

  มนุษยโลก

สิบสองต�านาน สิบสองต�านานน้ันก็จัดเพิ่ม

สิบสองต�านาน
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 ต�านานที ่๑๐ โพชฌงัคปรติรในเจด็

ต�านานกเ็ป็นต�านานท่ี ๗ แต่ในสบิสอง

ต�านานแยกออกเป็น ๒ คือเป็นที่ ๙ 

ที่ ๑๐ ซึ่งได้แสดงแล้ว 

 ต�านานที่ ๑๑ อภยปริตร แปลว่า

พระปรติรท่ีเป็นไปเพ่ืออภัย แปลว่าไม่มี

ภัย พระปรติรนีอั้นท่ีจรงิกมี็อยู่ท้ายเจด็

ต�านาน แต่ว่าในสิบสองต�านานนี้ตั้ง

เป็นพระปรติรขึน้ต่างหาก ซึง่มบีทสวด

ว่า ยนทฺนุนฺมิติตฺ� อวมงคฺลญจฺ เป็นต้น 

 ต�านานท่ี ๑๒ ชยปรติร พระปรติร

ที่แสดงถึงความชนะของพระพุทธเจ้า 

ก็ คือชนะมาร ดังที่ ได ้ มี เล ่าไว ้ ใน 

พทุธประวตัเิป็นบุคลาธษิฐาน มบีคุคล

เป็นที่ตั้งว่า 

 เมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที ่

โคนโพธิ์ในวันที่จะตรัสรู้นั้น พญามาร

พร้อมทั้งเสนาได้มาผจญพระพุทธเจ้า 

พระพุทธองค์ได้ทรงเสี่ยงพระบารมีที่

ได้ทรงบ�าเพ็ญมาแล้ว ท่ีมีแสดงว่าทรงช้ี

พระหตัถ์ลงไปทีแ่ม่พระธรณคีอืแผ่นดนิ

เป็นพยาน ในการท่ีได้ทรงบ�าเพ็ญ 

พระบารมีเป็นต้นว่าทานบารมีมาใน

ชาตทิัง้หลายเป็นอันมาก และเมือ่ทรง

บ�าเพ็ญทานบารมีนั้นก็ได้ทรงหลั่งน�้า

ทกัษโิณทกลงบนแผ่นดนิเป็นการแสดง

การให้ แผ่นดินจงึได้รบัน�า้ทักษิโณทก

ของพระองค์มาในอดตีชาตเิป็นอนัมาก 

จงึได้ทรงชีแ้ม่พระธรณีเป็นพยาน ทรง

ตั้งพระหฤทัยเด็ดเดี่ยวที่จะทรงสู้มาร 

พญามารจึงได้พ่ายแพ้แก่พระบารมี 

ต้องถอยทัพกลับไปดังนี้ เป็นการเล่า

โดยบุคลาธิษฐาน

 ก็ ได ้มีผู ้ วิ จารณ ์ธรรมถอดเป ็น

ธรรมาธิษฐานว่าพญามารพร้อมกับ 

เสนานี้คือบรรดากิเลสท้ังหลายซึ่งมี

อวชิชาเป็นหวัหน้า อวชิชากเ็ท่ากบัเป็น

พญามาร กิเลสทั้งหลายนอกจากนี้ 

ก็เป็นเสนามารและธิดาของมารก็คือ

ตัณหา ราคะ อรติที่มาแสดงโดย

บคุลาธษิฐาน เป็นนางตณัหา นางราคา 

นางอรดี เพราะฉะนั้น พญามารกับ

เสนานัน้กคื็อบรรดากเิลสทัง้หลายซึง่มี

อวิชชาเป็นหัวหน้า ซึ่งได้มาปรากฏ 

ผุดข้ึนเป็นการขัดขวางมิให้พระองค์

ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 

ได้ แต่ก็ได้ทรงข่มก�าจัดบรรดากิเลส 

ทัง้หลายได้หมดสิน้ด้วยพระบารมทีีไ่ด้

ทรงบ�าเพ็ญมา อันประมวลเข้าก็เป็น

มรรคมอีงค์ ๘ มีสมัมาทฏิฐ ิความเหน็

ชอบเป็นต้น สัมมาสมาธิเป็นที่สุด 

ประมวลกนัเข้าเป็นมรรคสมังคี ก�าจดั

มารและเสนามารได้ส้ินเชงิ กค็อืก�าจดั

กเิลสทีเ่ป็นอาสวอนสุยันอนจมหมกัหมม

ดองจิตสันดานได้หมดสิ้น พร้อมทั้ง

พญามารก็คืออวิชชาสวะ อาสวกิเลส 

ท่ีดองจติสันดาน หรอือวิชชานสัุยกเิลส

ที่นอนจมในจิตสันดานคืออวิชชา  

พร้อมทั้งอาสวอนุสัย กิเลสอื่น ๆ  

ทั้งหมด ก็เป็นอันว่าพระบารมีที่ทรง

สิบสองต�านาน
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ปฏิบัติอันประมวลเป็นมรรคสมังคี  

ก�าจัดกิเลสถึงอาสวอนุสัยเท่ากับว่า 

ขุดรากของกเิลสได้หมดสิน้ จงึได้ตรสัรู้

พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและ

ความตรสัรูน้ี้เองก็คือความท่ีก�าจดักเิลส

จนถึงอาสวอนุสัยได้สิ้นเชิง 

 ผู ้วิจารณ์ธรรมก็มาวิจารณ์เป ็น

ธรรมาธิษฐานดังนี้ ดังที่ได้มีแสดงไว้

ในพระพุทธประวัติเล่มหนึ่งและใน

หนังสือปฐมสมโพธิ ฉบับที่เป็นพระ-

นิพนธ์ของ สมเด็จพระสังฆราช (สา) 

ฉบับหนึ่ง ฉบับท่ีเป็นพระนิพนธ์ของ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ- 

ปรมานุชิตชิโนรสอีกฉบับหนึ่งซึ่งเป็น

ฉบับที่เก่ากว่า ส�าหรับที่เป็นฉบับของ

สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรสน้ัน

แสดงโดยบคุคลาธิษฐานไว้โดยพสิดาร 

ก็นับว่าเป็นเรื่องท่ีนับถือเป็นวรรณคดี

เร่ืองหนึ่งในด้านวรรณคดีภาษาไทย 

น่าอ่าน และก็ได้เป็นที่นิยมเขียนภาพ

พระพุทธเจ้าปางผจญมารอยู่ท่ีผนงัโบสถ์

ส�าคัญ ๆ ทั้งหลายเป็นอันมาก เช่นที่

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

และได้มีการพิมพ์ภาพเป็นแผ่น ๆ 

ส�าหรับติดกรอบ มีแพร่หลายอยู่เป็น

อนัมากซ่ึงแสดงถงึพระพทุธเจ้าประทับ

อยู่บนบัลลังก์ภายใต้โพธิพฤกษ์ และ

ด้านหนึ่งก็เป็นภาพพญามารพร้อมท้ัง

เสนามาผจญพระพุทธเจ้า พญามาร

พร้อมทั้งเสนาก็ถืออาวุธครบมือ และ

ที่ภายใต้บัลลังก์ที่ประทับ ก็เป็นภาพ

ของนางธรณีบิดมวยผม แสดงว่าเป็น

น�้าท่วมกองทัพพญามาร ทางภาพ  

พญามารอีกด้านหนึ่งแสดงภาพของ 

กองทัพพญามารท่ีพ่ายแพ้ต้องจมน�้า 

พญามารเองก็ถือดอกไม้ธูปเทียนบูชา

พระพทุธเจ้า กเ็ป็นภาพทีน่ยิมเขยีนกนั

รู้จักแพร่หลาย จึงได้มีการประพันธ ์

เป็นคาถาส�าหรับสวดอันนับว่าเป็น

ต�านานที่ ๑๒ ชื่อว่า ชยมังคลคาถา 

คาถาทีแ่สดงชยัมงคลของพระพุทธเจ้า  

เริ่มต้นว่า มหาการุณิโก นาโถ หิตาย  

สพฺพปาณิน� เป็นต้น (ธ.ส. ๑๒๘) ดู  

เจ็ดต�านาน ด้วย.

สีลบารมี

สิมพลิวนนิรยะ ดู นรก 

สิริ ดู บารมี, วินัย

สิริลักขณพราหมณ์ ดู บารมี

สีทันดร ดู มนุษยโลก

สีทันดรมหาสมุทร ดู จาตุมมหาราชิก,  

  มนุษยโลก

สีลนิสสัย ดู บารมี

สีลมัย ดู บุญ

สีลสมบัติ ดู วินัย

สีพี ดู ชีวกโกมารภัจ

สีลกถา ดู ปุณณะ, อนุปุพพิกถา

สลีบารม ีศลีแม้จะมข้ีอบัญญตัน้ิอยหรอืมาก

อย่างไร แต่ก็มีลักษณะเดียวคือความ

ปกต ิอนัหมายถึงปกติกาย ปกตวิาจา 

ปกติใจ แต่เพราะบุคคลมีโลภะ โทสะ 
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โมหะ หรือโลภ โกรธ หลง จึงท�าให้

ประพฤตผิิดปกต ิเหตฉุะน้ี พระพทุธเจ้า

จึงทรงสอนให้ตั้งใจงดเว้นจากความ

ประพฤติผิดปกติต่าง ๆ และได้ทรง

บัญญัติข้อท่ีพึงงดเว้นไว้โดยชัดเจน  

เมื่อได้ต้ังใจงดเว้นตามพระบัญญัติ ก็

ชื่อว่ามีศีลตามที่งดเว้นได้ 

 เมื่อจะตั้งปัญหาว่าอะไรชื่อว่าศีล ก็

อาจยกเอาลักษณะใดลกัษณะหนึง่ของ

การปฏิบตัดิงักล่าวขึน้พดูได้ท้ังนัน้ เช่น

ที่แสดงไว้ใน ปฏิสัมภิทามรรค ว่า 

เจตนา สีล� เจตนา ชื่อว่าศีล เจตสิก� 

สีล� เจตสิกชื่อว่าศีล ส�วโร สีล� สังวร

ชื่อว่าศีล อวีติกฺกโม สีล� ความไม่ล่วง

ละเมิดชื่อว่าศีล 

 มอีธบิายว่า ทีช่ื่อว่าศลีต้องประกอบ

ด้วยเจตนาวิรัติงดเว้นจากการฆ่าสัตว์

เป็นต้น เจตนานี้แหละชื่อว่าศีล 

 วิรัติ หรือ เวรมณี คือความงดเว้น

ชื่อว่าเจตสิก เพราะมีในใจ แม้เจตสิก

คือวิรัติก็ชื่อว่าศีล 

 เมื่อมีเจตนาและเจตสิกเป็นศีลขึ้น 

กม็กีารส�ารวมระมดัระวังเป็นอนัด ีแม้

ความส�ารวมระมัดระวังหรือท่ีเรียกว่า

สังวรนี้ก็ชื่อว่าศีล 

 เมือ่มคีวามสงัวร กย่็อมไม่ล่วงละเมดิ

ภัยเวรนั้น ๆ แม้อวีติกกมะ ความไม่

ล่วงละเมิดก็ชื่อว่าศีล

 อนึง่ ข้อทีพ่ระพทุธเจ้าทรงบัญญตัไิว้ 

อันผู้มีศีลสมาทานประพฤติ เรียกว่า 

สิกขาบท แม้สิกขาบทนี้ก็เรียกว่าศีล 

และกเ็รยีกว่าศลี ๕ เพราะม ี๕ สกิขาบท 

ศีล ๘ ก็เพราะมี ๘ สิกขาบทเป็นต้น 

ผู้ที่สมาทานศีลคือสมาทานสิกขาบท

นั้น ๆ ดังสมาทานว่า ปาณาติปาตา 

เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยาม ิข้าพเจ้า

สมาทานสกิขาบทคืองดเว้นจากการฆ่า

สัตว์ ดังนี้เป็นต้น

 การสมาทานสิกขาบทนีเ้ป็นเบือ้งต้น

แห่งการน�าตนเข้าสู่ศีลด้วยสมาทาน

วิรตั ิเม่ือสมาทานแล้วกร็กัษาไว้ด้วยดี 

ไม่ล่วงละเมดิด้วยความสงัวร ประกอบ

ด้วยวิรัติเจตนา ความตั้งใจงดเว้น ผู้

สมาทานศีลแล้วไม่ล่วงทางกายวาจา 

ศลีกไ็ม่ขาดไม่ทะล ุแต่ถ้ายังคดิล่วงอยู่ 

หรือยังมีความคะนองกายวาจา ศีลก็

ด่างพร้อยไม่บริสุทธิ์ ต่อเม่ือใจไม่คิด

ล่วงละเมดิ และไม่คะนองกาย คะนอง

วาจา ศีลจงึไม่ด่างพร้อย เป็นศีลบริสุทธิ์ 

เพราะฉะนั้น ผู้มุ่งรักษาศีลให้บริสุทธิ์

จึงต้องรักษาเจตนาหรือใจให้ประกอบ

ด้วยวิรัติ เมื่อเป็นเช่นนี้ศีลก็จะเกิดอยู่

กับใจ ใจก็จะอยู่กับศีล เป็นใจสงบ ใจ

ปกต ิกายวาจากส็งบปกติ ดงัพระบาลี

ว่า สนฺต� ตสฺส มน� โหติ สนฺตา วาจา  

จ กมฺม� จ ใจของท่านสงบ วาจาและ

กรรมทางกายก็สงบ

สีลบารมี
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 จึงเป็นศีลตลอดกายวาจาใจ ความ

สงบความเป็นปกติน้ีเป็นลักษณะเอก

อันเดียวของศีล เป็นตัวศีล

 ศีลตามที่กล่าวมานี้มี ๒ ประเภท

ก่อน คือ ศีลที่เป็นกรรม กับ ศีลที่

เป็นบารมี ศีลที่ปฏิบัติคราวหน่ึง ๆ 

เป็นศลีทีเ่ป็นกรรม เพราะเป็นกจิทีท่�า 

ศลีทีเ่ป็นกรรมนีแ้หละท่ีเกบ็สัง่สมเป็น

สันดานแห่งศีลในจิต ก็เป็นศีลท่ีเป็น

บารม ีท่านแสดงว่าพระโพธสิตัว์ได้ทรง

บ�าเพ็ญ สีลบารมี ทรงรักษาจิตไม่ให้

โกรธ รักษาศีลไว้โดยไม่อาลัยแก่ชีวิต

และเลือดเนื้อตลอดพระชาติเป็นอัน

มาก จึงได้ส�าเรจ็พระโพธญิาณในท่ีสดุ

 ดังที่แสดงไว้ในจริยาปิฎก เล่าเรื่อง

ดิรัจฉานบ้าง มนุษย์บ้าง เทพบ้าง  

ผู้รักษาศีลยิ่งกว่าชีวิต แม้เป็นเรื่อง

นิทานชาดกอันอาจเห็นว่าเก่าพ้นสมัย 

แต่คติของเรื่องก็ยังเป็นเครื่องสอนใจ

ได้ไม่มีเก่า ซ�้ายังเป็นเคร่ืองเตือนโดย

อ้อมว่า แม้ดิรัจฉานก็ยังเห็นคุณของ

ศลี ไฉนมนษุย์จะไม่เหน็คณุของศลีเล่า 

ดงัเช่นเล่าเรือ่งช้างชือ่ สลีวนาค เลีย้ง

มารดา งูมีพิษร้ายชื่อ ภูริทัต กระบือ

ใหญ่เรยีกว่า มหสิราช เรือ่งหลังนีเ้ล่า

ถึงกระบอืซ่ึงเป็นสตัว์ใหญ่ ถกูวานรชัว่

รังแกต่าง ๆ เช่นแกล้งถ่ายรด แต่ 

ก็อดกลั้นใจไม่ท�าร้ายตอบท้ังท่ีอาจท�า 

ได้ โดยเฉพาะเรื่องภูริทัตที่แสดงไว ้

ใน ภูริทัตชาดก จัดเป็นชาดกที่แสดง 

สลีบารม ีและจดัเป็นชาตท่ีิส�าคญัชาติ

หนึ่งในทศชาติ มีเรื่องโดยย่อว่า 

 นาคชื่อภูริทัต เป็นบุตรของท้าว

ธตรัฏฐและนางสมุทรชา ข้ึนจากเมอืง

บาดาลมารักษาอุโบสถศีลที่ริมฝั่งแม่

น�้ายมุนาในเมืองมนุษย์ ถูกพราหมณ์

อาลัมพายน์จับไป บังคับให้แสดงแก่

ประชาชน ตลอดจนแสดงถวายพระเจ้า

พาราณสผีูเ้ป็นพระเชษฐาของนางสมทุรชา 

ต่อมาพ่ีน้องของภูริทัตติดตามมาช่วย

แก้ให้พ้นจากอ�านาจของพราหมณ์ 

อาลัมพายน์ได้ ภรูทัิตระวงัจติมิให้โกรธ

และท�าร้ายพราหมณ์อาลมัพายน์ ยอม

ปฏบิตัติามค�าสัง่ให้แสดงของพราหมณ์

อาลัมพายน์ รกัษาศลีอยูไ่ด้ตลอดเวลา

 เรือ่งมนษุย์เล่าเร่ืองกมุารชือ่ ชยทสิ  

พระราชบิดาถูกโปริสาทซึ่งเป็นมนุษย์

กินคนจับพระองค์ไปได้ในขณะที่เสด็จ

ไปทรงล่าสัตว์ จะปลงพระชนม์เป็น 

ภกัษา พระราชาทรงขอผ่อนผนัให้ปล่อย 

พระองค์เพื่อทรงท�ากิจบางอย่าง และ

มอบหมายกิจการท้ังปวงแล้วพระองค์

จะกลับมา โปริสาทจึงปล่อยพระองค์

กลบั พระราชกุมารทรงขอพระราชบดิา

เสด็จไปหาโปริสาทแทน ทรงรักษา 

สัจจวาจาสัญญาของพระราชบิดา  

โปริสาทเห็นความเด็ดเด่ียวมั่นคง ไม่

สะดุง้สะเทอืนของพระราชกมุารกก็ลบั

สีลบารมี
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เป็นฝ่ายสะดุง้กลวั ไม่กล้าทีจ่ะท�าอนัตราย

ได้ ปล่อยพระองค์ไป พระราชกุมารกลับ

เป็นฝ่ายชักน�าให้โปริสาทมีศีลขึ้น

 ส่วนเรื่องของเทพ ได้เล ่าเ ร่ือง 

ธรรมเทพบตุรกบัอธรรมเทพบตุร ฝ่าย

หนึง่คือฝ่ายธรรมเทพบุตร เทีย่วชกัชวน

มหาชนให้สมาทานกุศลกรรมบถ อีก

ฝ่ายหน่ึงคอืฝ่ายอธรรมเทพบตุร ชกัชวน

มหาชนให้สมาทานอกศุลกรรมบถ รถ

ของทัง้ ๒ ฝ่ายแล่นสวนทางมาพบกนั 

ฝ่ายอธรรมบังคับขู่ให้ฝ่ายธรรมหลกีทาง 

ถ้าไม่หลีกจะเกิดมหายุทธ์ ฝ่ายธรรม

ไม่ปรารถนาจะตอบโต้ด้วยอธรรม จึง

เบี่ยงรถหลีกทางให้ด้วยจิตใจอันสงบ 

ฝ่ายอธรรมก็ตกจมแผ่นดินลงไปใน 

ขณะน้ันเอง ชาดกเรื่องนี้เป็นเครื่อง

สอนว่า ทกุ ๆ คนเมือ่เกดิความก�าเรบิ

ขึ้นในจิตเช่นความโกรธ ก็เท่ากับเป็น

อธรรมเทพบตุร จะประพฤตบิาปอกศุล

ทุจริตได้ทุกอย่าง ทั้งจักชักชวนคนอื่น

ให้ประพฤตด้ิวย แต่เมือ่ดบัความก�าเรบิ

จิตเสียได้ อธรรมในจิตก็จักตกลงไป

ทนัท ีทัง้นีด้้วยวธิหีลกีทางให้คอืเอาตวั

หลบ ไม่เอาตวัออกรบัออกโต้ เช่นเมือ่

ถกูยัว่โทสะกไ็ม่เอาตวัออกรบัการยัว่นัน้ 

ปล่อยให้เขาย่ัวไปข้างเดยีว กจ็กัไม่เกดิ

โทสะซึ่งเป็นชนวนของการวิวาท การ

ยั่วนั้นก็ไม่บังเกิดผล ต้องเลิกไปเอง 

เท่ากับฝ่ายอธรรมต้องตกจมแผ่นดิน 

เรื่องวิวาทท่ีเกิดด้วยโทสะก็เพราะเอา

ตัวออกรับเผชิญหน้ากันเหมือนอย่าง

รถว่ิงมาชนกัน เรื่องนี้มีคติสอนใจได้

อย่างดถึีงวิธปีฏบัิตชินะอธรรมด้วยธรรม

 เรื่องในชาดกต่าง ๆ เหล่านี้ แม้จะ

ถือว่าเป็นเพียงนิทานที่น�ามาเล่าอ้าง 

แต่กเ็ป็นนทิานทีใ่ห้คตเิกีย่วกบัสลีบารมี 

และสีลบารมีนี้ยังแบ่งออกไปเป็น ๓ 

ชั้น คือ

 สลีบารม ีได้แก่ศลีทีบ่�าเพ็ญด้วยรกั

ศลียิง่กว่าบุคคลท่ีรกัและทรพัย์สนิ ดงั

ภาษิตว่า ผู้รักษาศีลพึงรักศีล เคารพ

ในศีล เหมือนนกต้อยตีวิดรักษาไข่ 

เหมือนจามรีรักษาขนหาง เหมือน

มารดารักษาลูกที่รัก หรือเหมือนคน

ตาบอดข้างหนึ่งรักษานัยน์ตาอีกข้าง

หนึ่งที่เหลืออยู่

 สลีอปุบารมี ได้แก่ศีลทีบ่�าเพญ็ด้วย 

รกัศลียิง่กว่าอวัยวะร่างกายของตน ดัง

ค�าของจัมเปยยกนาคว่า ร่างกายของ

เราจงแตกกระจัดกระจายอยู ่ในที่นี้ 

เหมือนแกลบทีเ่ขาโปรยกระจัดกระจาย

อยู่ก็ตามที เราจะไม่ท�าลายศีล

 สลีปรมตัถบารม ีได้แก่ศลีทีบ่�าเพญ็

ด้วยรักศีลยิ่งกว่าชีวิตของตน ดังค�า 

ของภูริทัตว่า ความสละชีวิตของตน 

เบายิง่กว่าหญ้าในเรา ความละเมดิศีล

ส�าหรับเราเหมือนพลิกแผ่นดิน และ

ดงัภาษติว่า นรชนพงึสละทรพัย์เพราะ

สีลบารมี
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เหตุแห่งอวัยวะ เมื่อจะรักษาชีวิตพึง

สละอวัยวะ เมื่อระลึกถึงธรรมพึงสละ

ทุกอย่าง ทั้งอวัยวะ ทรัพย์ และแม้

ชีวิต

 ศลีน้ีพระผูมี้พระภาคเจ้าตรสัพรรณนา

อานสิงส์ไว้โดยอเนกปรยิาย ดังเช่นค�า

บอกอานสิงส์ว่า สเีลน สคุต ึยนตฺ ิไป

สู่สุคติเพราะศีล สีเลน โภคสมฺปทา 

โภคทรัพย์ถึงพร้อมเพราะศีล สีเลน 

นิพฺพุตึ ยนฺติ ถึงความดับทุกข์เพราะ

ศีล ตสฺมา สีล� วิโสธเย เหตุดังน้ัน

สาธุชนพึงช�าระศีลให้บริสุทธิ์ 

 ศีลให้อานิสงส์ดังกล่าวในปัจจุบัน  

พึงเห็นได้ในท่ีใกล้ที่สุดคือ ในตนเอง

ของทุก ๆ คนและในปัจจุบันนี้ คือ 

ทุก ๆ คนมีความสวัสดี ปราศจากภัย

เวร ไม่ถูกท�าร้ายร่างกายและชีวิต ไม่

ถูกลักทรัพย์เป็นต้น เพราะเหตุท่ีมี

เครือ่งคุม้ครองรกัษาทางบ้านเมอืงบ้าง 

ทางพระศาสนาบ้าง กล่าวเฉพาะทาง 

พระศาสนากค็อืศลี อนัได้แก่การงดเว้น

จากการกระท�าดังกล่าวของบุคคลอ่ืน 

ในที่ใดคนไม่มีศีลแก่กัน มุ ่งแต่จะ 

เบยีดเบยีนกนั อยู่ในท่ีนัน้ไม่มีความสขุ 

จะประกอบอาชพีอะไรให้เกดิความเจริญ

ไม่ได้ ส่วนในท่ีใดคนมีศีลแก่กัน อยูใ่น

ที่นั้นจึงจะมีความสุขความเจริญ สุคติ 

แปลว่าการไปดี การถึงดี หมายถึงมี

ความสขุความเจรญิ โภคสมัปทา แปล

ว่าความถงึพร้อมด้วยโภคะ หมายถงึมี

โภคทรพัย์สมบรูณ์ ผลเหล่านีย่้อมเกดิ

ขึ้นเพราะคนที่อยู่ด้วยกันมีศีลแก่กัน 

คือเว้นเบียดเบียนกัน ผลอีกข้อหนึ่ง 

คอืความดบัทุกข์ร้อนใจจะเห็นได้ง่ายว่า

เกิดจากศีล 

 ฉะนัน้ เม่ือพจิารณาโดยถ่องแท้แล้ว

จะเห็นว่า ศีลเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับทุก

คนทีอ่ยู่ร่วมกนั และเป็นส่ิงจ�าเป็นของ

ทกุ ๆ คน เพราะกเ็ป็นผูห้นึง่ ๆ บรรดา

ผู้ที่อยู่ร่วมกัน แม้โจรผู้ร้ายไม่มีศีลแก่

บคุคลอืน่กต้็องมศีลีแก่พวกของตนเอง 

ถ้าไม่ซ่ือตรงต่อพวกของตน ท�าร้าย

กันเอง คดโกงกันเอง ก็จะคุมกันอยู่ 

ไม่ได้ แต่บุคคลโดยมากมีความคิด 

คบัแคบ ปรารถนาให้คนอืน่มศีีลแก่ตน 

คือปรารถนาไม่ให้คนอืน่เบยีดเบียนตน 

แต่กลบัไม่มีศีลแก่บคุคลอืน่ ประพฤติ

เบียดเบียนเขา

 พจิารณาสืบไปอกีชัน้หนึง่ว่า เพราะ

เหตไุรจงึปรารถนาให้คนอ่ืนมศีลีแก่ตน

ก็จะเห็นเหตุผลต่อไปว่า เพราะทุก ๆ 

คนมีความรักตน รักร่างกายและชีวิต 

รักทรัพย์สมบัติและอื่น ๆ ของตน 

ปรารถนาสุขแก่ตน ไม่ปรารถนาทุกข์ 

รวมความว่าเมตตาตนเอง ถ้าได้แผ่

เมตตานี้ไปแก่บุคคลอื่นใด ก็จะท�าให้

มีศีลแก่บุคคลนั้น คืองดเว้นจากการ

เบียดเบียนผู้นั้น เปลี่ยนเป็นเกื้อกูล

สีลบารมี



1564

อนุเคราะห์ เหมือนอย่างมารดาบิดามี

ศีลแก่บุตรธิดาด้วยอ�านาจของเมตตา 

และเมือ่แผ่ไปในสัตว์ดิรจัฉาน กพ็าให้

มีศีล เว้นเบียดเบียนในสัตว์ดิรัจฉาน 

เหมอืนอย่างท่ีคนมีศีลในสตัว์เล้ียงด้วย

อ�านาจของเมตตาเช่นเดยีวกัน ผลของ

ศีลที่เกิดจากเมตตานี้ก็คือความสุข 

ความเจรญิของบคุคลผูร้บัเมตตา เช่น 

มารดาบดิามุง่ผลคอืความสุขความเจรญิ

ของบุตรธิดา เม่ือบุตรธิดามีความสุข

ความเจริญเต็มที่ มารดาบิดาย่อมจะ

วางใจเป็นอุเบกขาได้ ชื่อว่าวางความ

ปรารถนาในผลทีย่ิ่งขึน้ไปกว่านัน้ และก็

ย่อมมคีวามสขุเพราะเตม็ความปรารถนา 

ศลีทีเ่กดิจากเมตตากเ็ป็นเช่นเดยีวกนั 

เมือ่พจิารณาดตูนเหน็ว่าไม่ได้เบยีดเบียน

ใครให้เดือดร้อนด้วยกายวาจาหรือแม้

ด้วยใจ กย่็อมจะรู้สกึว่าตนเป็นผูบ้รสิทุธิ์

และมีความสุข 

 ผู้รักษาศีลเมื่อคอยรักษาจิตไม่ให้

ปรารถนาผดิ ไม่ให้โกรธ อบรมเมตตา 

จะมีศีลโดยง่าย และจะได้รับอานิสงส์

ของศีลโดยฉับพลัน จิตใจเป็นสุคติ  

มโีภคทรพัย์ คือความอ่ิมเตม็ไม่บกพร่อง

ไม่ทกุข์เดอืดร้อน และจะแผ่ออกไปใน

วงแคบหรือกว้างตามขอบเขตอ�านาจ

ของศีล สรุปลงโดยย่อที่สุดคือดับใจ 

ไม่ให้ก�าเริบ ไม่ให้โกรธ ก็จะรักษาศีล

ได้ และศีลก็จะรักษาผู้มีศีลให้ได้รับ

อานสิงส์ คอืสุคต ิการไปด ีโภคสมบัติ 

ความถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์ และ 

นิพพุติ ความดับทุกข์เดือดร้อน (ท.ท. 

๑๐๓-๑๐๗)

สีลมัย

สีลมัย ดู บุญ

สีลวนาค ดู สีลบารมี 

สีลวิสุทธิ ดู วิสุทธิ ๗, สิกขา ๓

สีลสมบัติ ดู วินัย

สีลสัมปทา ดู ประโยชน์ภายหน้า

สีลสามัญญตา ดู มัททวะ, สังฆสามัคคี,  

  สาราณิยธรรมสูตร

สีลสิกขา ดู ศึกษา, สิกขา ๓

สีลัพพตปรามาส ดู อุปาทาน ๔

สีลัพพตุปาทาน ดู อุปาทาน ๔

สีวิราช ดู ทานบารมี 

สีวีรัฐ ดู กบิลพัสดุ์, ทานบารมี 

สีหะ ดู เคารพธรรม

สีหะ ๔ ดู เดรัจฉาน

สีหมุข ดู หิมพานต์

สีหไสยา ดู พระพุทธเจ้า

สีหฬ ดู ทุสสเจดีย์ 

สุกขวิปัสสกะ ดู รัตนสูตร

สุกรขาตา ดู สารีบุตร

สุข ดู การท�าสมาธิ, วิปัสสนูปกิเลส

สุขเวทนา ดู เวทนา ๓

สุขาวดี ดู วิชชา ๓

สุขุมรูป ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

สุคติ ดู สีลบารมี, ภูมิภพ

สุงสุมารคิระ ดู สารีบุตร
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สุจริต ดู บาป

สุจิ ดู อสุรเทพ

สุจิตตะ ดู อสุรเทพ

สุจิตรา ดู ดาวดึงส์ 

สุชัมบดี ดู ดาวดึงส์ 

สุชาดา ดู ดาวดึงส์ 

สญุญตนพิพาน ด ูคมัภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ

สุญญตวิโมกข์ ดู ปริญญา

สุญญตานุปัสสนา ดู ปริญญา

สุดชั่วสุดดี ดู นิพพาน

สุดยอดของความดี ดู ความดี

สุตตะ ดู ชาดก

สุตตันตปิฎก ดู คัมภีร์, พุทธศาสนา

สตุมยปัญญา, สตุมยัปัญญา ด ูปัญญาบารม,ี  

  สัมมาทิฏฐิ, สิกขา ๓, อุดมศึกษา

สุตโสม ดู สัจจบารมี 

สุตะ ดู อุดมศึกษา

สุทธาวาส ๕ ดู พรหมโลก 

สทุโธทนะ ดู กบลิพสัดุ,์ พระพทุธเจ้า, วชัชี

สุทัตตะ ดู นันทะ

สุทัสสนกูฏ ดู หิมพานต์ 

สุทัสสนะ ดู ดาวดึงส์

สุทัสสา ดู พรหมโลก

สุทัสสี ดู พรหมโลก

สุธรรมา ดู ดาวดึงส์ 

สุธาโภชน์ ดู ดาวดึงส์

สุธาโภชนชาดก ดู ดาวดึงส์

สุนขนรก ดู นรก

สุนันทา ดู ดาวดึงส์ 

สุบรรณ ดู นาค

สุปปพุทธะ ดู ดาวดึงส์, มิตตวินทุกะ,  

  พระพุทธเจ้า

สุปปพุทธสักกะ ดู ศากยราชกุมาร ๖

สุภกิณหา ดู พรหมโลก

สุภนิมิต ดู การอบรมจิต

สุภาษิต ดู เทวาสุรสงคราม

สุมนะ ดู โฆสกเศรษฐี

สุเมธดาบส ดู บารมี, พระพุทธเจ้า ๒๘  

  พระองค์, โพธิสัตว์

สุเมรุ ดู มนุษยโลก

สุยามะ ดู ยามา

สุรา ดู เบญจศีล

สุริมเทวบุตร ดู เทวาสุรสงคราม

สุโรชะ ดู อสุรเทพ

สุวรรณสาม ดู เมตตาบารมี 

สุวีรเทพบุตร ดู เทวาสุรสงคราม

สูจิมุขี ดู สารีบุตร

เสขะ ดู อริยบุคคล ๒

เสขปฏิปทา ดู อุเบกขา

เสนาสนสัปปายะ ดู สัปปายะ

เสนาสนะ ค�าว่า เสนาสนะ แยกออกเป็น

เสนาสนะ

สอง เสนะ แปลว่า ท่ีนอน อาสนะ 

แปลว่า ทีน่ัง่ สนธเิป็น เสนาสนะ แปล

ว่า ท่ีนอนท่ีน่ัง รวมหมายถึงท่ีอยู่อาศัย

ด้วย ซึ่งจะต้องเข้าไปนอนไปนั่งในนั้น

 เดิมพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้รับ

อารามดังพระเวฬุวันซึ่งเป็นอารามคือ

เป็นสวน พระเวฬวุนัเป็นสวนหลวง จงึ
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น่าจะต้องมทีีพ่กัอยู่บ้าง แต่กไ็ม่ได้แสดง

ไว้ชดั แต่จะต้องมต้ีนไม้มากเป็นแน่นอน 

เหมือนอย่างที่เรียกว่าสวนในบัดนี้ 

 ค�าว่า อาราม แปลว่า เป็นทีม่ายนิดี 

มีต้นไม้ร่มรื่น และอาจจะเป็นต้นไม้มี

ผล แต่ก็มีร่มเงาร่มรื่น ค�าว่าอาราม 

เดิมก็มีความหมายว่าเป็นสวนต้นไม ้

ดังกล่าวนี้ และเพราะพระพุทธเจ้าได้

ทรงอนุญาตให้รับอารามเป็นที่พักของ

ภิกษุในพระพุทธศาสนา จึงใช้ค�านี้ใน

ความหมายว่าเป็นวัดด้วย ท่านผู้หลัก

ผูใ้หญ่ท่านจงึได้มนียิมสบื ๆ กนัมาว่า 

วดัจะต้องมีต้นไม้ กเ็ป็นไปตามประวตัิ

ทีว่ดันัน้มาจากอารามคอืสวนต้นไม้ดงั

ที่กล่าวมานั้น

 ในชั้นต้นนั้นยังไม่กล่าวถึงเรื่อง 

เสนาสนะ คือกุฏิ วิหาร จึงมีเล่าไว้ใน

เสนาสนขันธกะ พระบาลีวินัยว่า

 เช้าวันหนึ่งเศรษฐีกรุงราชคฤห์ได้

ออกไปเหน็พระภกิษเุวลาเช้าตรู ่ก�าลงั

ออกกนัมาจากป่าบ้าง โคนไม้บ้าง ภเูขา

บ้าง ซอกเขาบ้าง ถ�้าบ้าง ป่าช้าบ้าง 

สุมทุมพุ่มไม้บ้าง ที่แจ้งบ้าง ลอมฟาง

บ้าง และภิกษุเหล่านั้นต่างก็พากัน

ส�ารวมเป็นอย่างด ีเศรษฐกีรงุราชคฤห์

มีความยินดีเลื่อมใสจึงได้กล่าวว ่า  

พระภกิษุจะรบัวหิารท่ีจะสร้างถวายหรอื

ไม่ พระกต็อบว่า จะกราบทูลพระพทุธเจ้า

ก่อน แล้วกม็ากราบทลู พระองค์กท็รง

อนญุาตให้รบัเสนาสนะ คือท่ีนอนท่ีน่ัง 

ที่ระบุไว้ในบาลี ๕ ชนิด ได้แก่ วิหาร 

อนัหมายถงึทีอ่ยู ่เช่น กฏุหิรอืกระท่อม 

อัฑฒโยคะ อันหมายถึงที่อยู่ที่บังครึ่ง

หนึง่ เปิดให้โปร่งไว้ครึง่หนึง่ ปราสาท 

อนัหมายถงึเรอืนชัน้ หมัมยิะ อนัหมาย

ถึงที่อยู่ที่มีหลังคาตัด คูหา อันหมาย

ถึงถ�้า เป็นถ�้าอิฐที่สร้างขึ้น หรือว่าถ�้า

ภูเขา หรือถ�้าที่พอกขึ้นด้วยดินอย่าง 

ใดอย่างหนึ่ง พระภิกษุก็ไปแจ้งให้แก ่

เศรษฐีกรุงราชคฤห์ 

 เศรษฐีจงึให้สร้างวหิารขึน้ ๖๐ หลงั

ในวันเดียวกัน ซึ่งท่านสันนิษฐานว่า

คงจะเป็นกระท่อมเล็ก ๆ พอเป็นท่ี 

อยู่อาศัยของภิกษุรูปหนึ่ง ๆ จึงสร้าง

ได้รวดเร็ว ถ้าไม่สร้างเป็นกระท่อม 

เล็ก ๆ อย่างนั้นก็อาจจะเสร็จไม่ทัน 

ครัน้แล้วกม็าเฝ้าพระพทุธเจ้า เชญิเสดจ็

พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์

ให้ไปเสวยและไปฉันที่บ้านของตนใน

วนัรุง่ขึน้ วนัรุง่ขึน้พระพทุธเจ้ากบัภกิษสุงฆ์

ก็ไปที่บ้านของเศรษฐีนั้น เศรษฐีนั้นก็

องัคาสคอืถวายอาหารแด่พระพทุธเจ้า

และภิกษุสงฆ์ และกราบทูลถามว่าจะ

ปฏิบัติอย่างไรในวิหาร ๖๐ หลังนั้น 

พระพทุธเจ้ากต็รสัว่าให้ประดิษฐานไว้เพือ่

สงฆ์ทีม่าจากทศิทัง้ ๔ เศรษฐกีก็ราบทลู

ถวายประดษิฐาน คอืให้ตัง้ไว้เพือ่พระสงฆ์

ที่มาจากทิศทั้ง ๔ พระพุทธเจ้าตรัส

อนุโมทนาด้วยพระพุทธภาษิตที่ท่าน

เสนาสนะ
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ร้อยกรองเอาไว้ ขึ้นต้นว่า สีต� อุณฺห� 

ปฏิหนฺติ เป็นต้น ที่มีค�าแปลโดย 

ความว่า

 วิหารนั้นย่อมก�าจัดเย็นร้อน กัน 

สัตว์ร้าย สัตว์เลื้อยคลาน และยุง  

คุ้มฝน ลม แดด การถวายวิหารแด่

สงฆ์เพื่อเป็นที่เร้น เพื่อความส�าราญ 

เพื่อบ�าเพ็ญสมถวิปัสสนา พระพุทธะ

ทัง้หลายสรรเสรญิว่าเลศิ เหตนุัน้บณัฑติ

แลเห็นประโยชน์จึงให้ท�าวิหารอันน่า

ส�าราญ แล้วเชิญท่านผูพ้หสูตูให้อยู ่พงึ

ให้ข้าว ให้น�้า ผ้านุ่งห่ม เสนาสนะคือ

ที่นอนที่นั่งแก่ท่าน ด้วยจิตเลื่อมใสใน

ท่านว่าเป็นผู้ตรง ท่านผู้พหูสูตเหล่า

นัน้ย่อมแสดงธรรมอันเป็นเคร่ืองบ�าบัด

ทุกข์แก่เขา ที่เขารู้ธรรมแล้ว จักเป็น

เสียจริต ดู จิตศึกษา

โสฬสญาณ ดู ญาณ ๑๖

เสริมความ ดู เบญจศีล

เสรีภาพ ดู กรรม

เสวนา ดู บารมี

โสคันธิกะ ดู นรก

โสตศึกษา ดู อุดมศึกษา

โสตสัมผัส ดู สัมผัส ๖

โสตินทรีย์ ดู อินทรีย์ ๖

โสปากสามเณร ดู ราหุล

โสภณเจตสิก ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

โสมนัส ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

โสมวิธี ดู พุทธชัยมงคลคาถา

โสรัจจะ ดู ขันติบารมี 

ผู้หาอาสวะมิได้ ปรินิพพานในโลกนี้ 

(พ.พ. ๘๗-๘๙) 

เสียจริต
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หทัยรูป ด ูคัมภร์ีอภธิมัมัตถสงัคหะ, นามรปู

หน้าที่ ๑. หน้าที่คืออะไร ในปทานุกรมให้

ให้โทษให้ร้ายแก่ใครอ่ืน ก็ประกอบกจิ

นั้น ๆ 

 ปรัตถกจิ คนต้องอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่ 

จึงเกิดมีหน้าที่ คือกิจที่ควรท�า หรือที่

จะต้องท�าแก่บุคคลอื่นหรือแก่หมู่ตาม

ที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้นว่า

 หน้าท่ีในระหว่างบุคคลท้ังหลายใน

ครอบครัว

 หน้าทีใ่นระหว่างบคุคลต่อบคุคลตาม

ที่เกี่ยวข้อง

 หน้าทีใ่นระหว่างชาตกิบัประชาชาติ 

หรือเมืองกับพลเมือง

 หน้าทีใ่นระหว่างพระมหากษตัรย์ิกบั

ประชาราษฎร

 หน้าทีใ่นระหว่างรฐับาลกบัประชาชน

 หน้าทีใ่นระหว่างองค์การศาสนากบั

ศาสนิกชน

 ในทางพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้า

ทรงแสดงทศิ ๖ คอื เมือ่ทกุ ๆ คนยนื 

หรืออยู่ในที่ใด ๆ ก็ตาม ย่อมมีทิศทั้ง 

๔ อยู่โดยรอบ และเมื่อนับเบื้องบน

ศรีษะ และเบือ้งต�า่เป็นทศิเบือ้งบนทศิ

เบื้องต�่าด้วย ก็รวมเป็นทิศ ๖ ทิศ ๖ 

นี้เทียบกันได้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่

โดยรอบ ดังนี้ 

 ๑. มารดาบิดา เรียกว่าเป็น ปุรัต- 

ถิมทิศ ทิศเบื้องหน้าของบุตรธิดา

ห

ความหมายไว้ว่า วงแห่งกิจการ, กิจ 

ทีค่วรท�า กจิท่ีจะต้องท�า ตรงกบัภาษา

บาลีว่า กรณียะ คนทุกคนทั้งเด็กทั้ง

ผู้ใหญ่มีกิจท่ีควรท�า มีกิจท่ีจะต้องท�า 

จงึต่างมหีน้าท่ีด้วยกนัท้ังนัน้ คือผูใ้ดมี

กิจอันใดที่ควรจะท�า มีกิจอันใดที่จะ

ต้องท�า กจิอันน้ันแหละเป็นหน้าท่ีของ

ผู้นั้น

 ๒. หน้าทีข่องตนคอือะไร เม่ือเข้าใจ

ความหมายของค�าว่าหน้าท่ีโดยท่ัว ๆ 

ไปแล้ว กค็วรเข้าใจโดยเฉพาะว่าหน้าที่

ของตน ๆ คืออะไร ตนเองควรท�ากิจ

อันใดจะต้องท�ากิจอันใด กิจอันนั้น 

แหละเป็นหน้าที่ของตน

 ๓. อะไรเป็นกิจที่ควรท�า หรือที่จะ

ต้องท�า กจิเช่นนีก้ล่าวโดยย่อ ม ี๒ คอื 

ก. อัตตัตถกิจ กิจที่เป็นประโยชน์ตน  

ข. ปรัตถกิจ กิจที่เป็นประโยชน์ท่าน

 อัตตัตถกิจ เช่น เมื่อเป็นเด็กต้อง

เรยีน ต้องศึกษาศิลปะวทิยา เม่ือเสรจ็

การเรยีน ต้องประกอบการตนหาเล้ียง

ชพี ตัง้ตนให้มีหลกัฐาน ประพฤตธิรรม

ในศาสนาตามควรแก่ภาวะ กิจใด ๆ  

ที่เกื้อกูลแก่ความรู ้ ความประพฤติ  

และฐานะต่าง ๆ ของตนซ่ึงไม่เป็นการ
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 ๒. อาจารย์ เรียกว่าเป็น ทักษิณ- 

ทิศ ทิศเบื้องขวาของศิษย์

 ๓. บุตรภรรยาหรือสามี เรียกว่า 

เป็นปัจฉิมทิศ ทิศเบื้องหลังของกัน

 ๔. มิตร เรียกว่าเป็น อุตตรทิศ  

ทิศเบื้องซ้ายของมิตร

 ๕. คนรับใช้ เรียกว่าเป็น เหฏฐิม- 

ทศิ ทิศเบื้องต�่าของนาย

 ๖. สมณพราหมณ์ เรียกว่าเป็น 

อุปริมทิศ ทิศเบื้องบนของคฤหัสถ์ 

ฆราวาส

 พระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอนหน้าทีอ่นั

บคุคลทัง้ ๖ คูเ่หล่านี ้พงึปฏบัิติต่อกนั

ไว้อย่างบรบูิรณ์ เป็นอนัได้ทรงวางหลกั

แห่งสังคมมนุษย์ไว้เป็นอย่างดี และ 

คนทกุคนต้องเกีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อม

ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าทรงเพียงแสดง

สิ่งแวดล้อมนั้นด้วยทิศ ๖ ท�าให้เห็น 

ว่าเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีต้องเกี่ยวข้องด้วย 

จริง ๆ เพราะจะอยู่ที่ไหน ๆ ก็ไม่พ้น

ไปจากทิศ ๖ มารดาบิดาก็เหมือนกัน 

เมือ่เกดิมาแล้ว กต้็องมมีารดาบดิา และ

ก็ต้องเป็นบุตรธิดาของท่าน คู่อ่ืน ๆ  

ก็เทียบกันได้เช่นเดียวกัน

 ทุก ๆ คนอยู่ในสิ่งแวดล้อมเหมือน

อย่างอยู่ในทิศ ๖ จึงมีหน้าที่ คือกิจที่

ควรท�าหรอืทีจ่ะต้องท�าแก่บุคคลต่าง ๆ 

ตามที่เกี่ยวข้อง

 ๔. กิจที่เป็นประโยชน์ตน และกิจ

ที่เป็นประโยชน์ท่าน ทั้ง ๒ นี้โดย 

มากเนื่องถึงกันและอาศัยกัน ดังเช่น

การเล่าเรียนศึกษา เป็นประโยชน์แก่

ตนโดยตรง แต่กไ็ด้อาศยัความรูค้วาม

สามารถอนัเกดิจากการเล่าเรยีนศกึษา

นั้น ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นต้น อัน

นับว่าเป็นการท�าประโยชน์ท่าน แล้ว

ก็ได้อาศัยผลของการปฏิบัติหน้าที่

ราชการเป็นต้นนัน้ กลบัมาเลีย้งชวีติตน 

จึงนับว่าเป็นการท�าประโยชน์ตนด้วย 

ฉะนั้น จึงมีพระพุทธภาษิตแสดงโดย

ความว่า ท�าประโยชน์เกื้อกูลแก่ตน  

ชือ่ว่าท�าประโยชน์เกือ้กลูแก่ผูอ้ืน่ด้วย, 

ท�าประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่น ชื่อว่าท�า

ประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนด้วย

 ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ทัง้ 

๒ อย่างดังกล่าว เมื่อเป็นกิจที่ตนควร

ท�าหรือต้องท�า เรียกว่า เป็นหน้าทีข่อง

ตนเหมือนกันทั้ง ๒ อย่าง

 ๕. หน้าทีเ่กดิจากอะไร หน้าทีเ่นือ่ง

กับฐานะต�าแหน่ง เกิดมีขึ้นพร้อมกับ

ฐานะต�าแหน่ง อันฐานะต�าแหน่งนั้น

เกดิแต่ชาติก�าเนดิกมี็ เกดิจากการแต่ง

ตั้งสมบัติก็มี

 ทีเ่กิดแก่ชาตกิ�าเนดินัน้ เช่น ฐานะ

ต�าแหน่งมารดาบดิา กบับุตรธดิา เมือ่

เด็กเกดิขึน้ ผูใ้ห้ก�าเนดิกม็ฐีานะต�าแหน่ง

เป็นมารดาบิดา เด็กที่เกิดก็มีฐานะ
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ต�าแหน่งเป็นบุตรธิดาขึ้นทันที และ

มหีน้าทีข่องมารดาบดิากบัของบตุรธดิา

ขึ้นทันทีเหมือนกัน

 ที่เกิดจากการแต่งตั้ง เช่น ฐานะ

ต�าแหน่งทางราชการ ทีท่รงพระกรณุา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้น ได้รับแต่งตั้ง

ข้ึนเมือ่ใด กม็หีน้าทีต่ามฐานะต�าแหน่ง

ขึ้นเมื่อนั้น

 ที่เกิดจากการสมมติ เช่น ฐานะ

ต�าแหน่งพระภกิษ ุหมายถงึภกิษภุาวะ

เกดิจากการอปุสมบท อนัเรยีกว่าเป็น 

การสมมติอย่างหนึ่ง อันที่เรียกภิกษุ

สงฆ์ว่าสมมตสิงฆ์ มฐีานะเป็นพระภกิษุ

เพราะการอุปสมบทขึ้นแล้วเมื่อใด ก็

มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติพระวินัยบัญญัติ

ส�าหรับพระภิกษุขึ้นเมื่อนั้น

 ๖. ควรต้องปฏบิติัหน้าท่ีอย่างไร เมือ่

เป็นหน้าท่ีของตน ก็ควรต้องปฏิบัติ  

ผูท้ีอ่ยู่ในฐานะต�าแหน่งใด กค็วรปฏบิตัิ

หน้าทีข่องตนตามฐานะต�าแหน่งนัน้ให้

ดด้ีวยความซือ่ตรง ให้มอีทิธบิาท (ธรรม

ทีใ่ห้ถึงความส�าเรจ็ความประสงค์ซ่ึงไม่

เหลอืวสิยั) ๔ อย่าง คือ ฉนัทะ วริยิะ 

จิตตะ วิมังสา ดังจะกล่าวต่อไปโดย

ล�าดับ

 ๑. ฉันทะ คือ พอใจรักใคร่ในหน้า 

ที่ของตน คุณข้อนี้ตรงกันข้ามกับ 

ความไม่พอใจ ซ่ึงเกิดจากเหตุต่าง ๆ 

เป็นต้นว่า เหน็ว่าหน้าท่ีต�า่ต้อย เหน่ือย

ยาก หรอืมผีลน้อย, บางทพีอใจต�าแหน่ง

แต่ไม่พอใจท�างานที่เป็นหน้าที่, บางที 

ท�างานจ�าเจมานานเกดิความเบือ่หน่าย, 

บางทีถูกกระทบกระทั่งจากบุคคลและ

เหตุแวดล้อมต่าง ๆ จึงเกิดหมดก�าลัง

ใจ คือหมดฉันทะลงไป 

 ผู้ที่มีหน้าที่ทุก ๆ คนอาจเคยเสื่อม

ฉนัทะในหน้าทีม่าบ้าง ไม่ควรปล่อยให้

เส่ือม ความปลูกรักษาฉันทะไว้ เพราะ

เป็นคณุทีอ่าจปลกูได้ อาจรกัษาได้ วิธี

ปลกูกคื็อ คิดให้เหน็ว่า หน้าทีข่องตน

นั้นดีที่สุด ไม่ว่าหน้าที่อะไร เมื่อเป็น

หน้าทีข่องตนแล้ว ตนต้องภมูใิจในหน้าที่

นั้น แต่ก็ต้องไม่เข้าแทรกแซงยุ่งเกี่ยว

ในหน้าที่ของคนอ่ืนให้ยุ่งยากไปด้วย 

ต้องพยายามคิดชักจูงใจให้เห็นดังนี ้

เพราะใจนัน้อาจชกัจงูได้ ให้ชอบกไ็ด้ให้

ชงักไ็ด้ เมือ่จะให้ชอบกต้็องรูว้ธิปีระจบ

ใจ เหมือนอย่างวิธีท�าให้คนอื่นชอบ

เหมือนกนั เม่ือมีการประจบใจจนเกดิ

พอใจเป็นฉันทะขึน้แล้ว กไ็ม่ต้องกงัวล

ว่าจะกลวัต�า่ต้อยเหนือ่ยมาก หรอืมีผล

น้อย หรือเบื่อหน่าย เพราะจะไม่เห็น

ว่าต�่าต้อยในสิ่งที่พอใจ จะไม่เห็นว่า

เหนื่อยยากในส่ิงท่ีพอใจ จะไม่เห็นว่า

มีผลน้อยในส่ิงท่ีพอใจ จะไม่รู้สึกเบื่อ

หน่ายในส่ิงที่พอใจ หรือตลอดเวลาที่

ยังพอใจอยู่ ควรให้รู้สึกว่าเป็นหน้าที่

ของตนที่จะมีฉันทะในหน้าที่ของตน
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 ๒. วิริยะ เพียรประกอบหน้าที่ของ

ตน คือ หมายความรวมท้ังเพียร

ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายใน

หน้าที่ เพียรละเว้นความประพฤติผิด

พลาดเสียหายในหน้าที่ เพียรปฏิบัติ

หน้าทีใ่ห้ด ีและเพยีรรกัษาส่งเสรมิการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น 

 ค�าว่าเพยีร แปลตามศัพท์ว่า ความ

เป็นผูก้ล้า ไม่ใช่หมายความว่า กล้าท�า

อย่างเดียว แต่หมายความว่า กล้าทีจ่ะ

ไม่ท�าด้วย คือกล้าที่จะไม่ท�าผิด แต่

กล้าที่จะท�าถูก ผู้ท่ีเคยปฏิบัติงานมา

แล้วย่อมรูอ้ยู่โดยมากว่า ในเรือ่งนีต้้อง

ใช้ความกล้าเพยีงไร เพราะมสีิง่ทีเ่ร้ารมุ

ให้เกิดความล�าเอยีงไม่เทีย่งตรงอยูม่าก 

มาย ท�าให้ใจงกงันอ่อนแอ หวาดหวั่น 

ไม่สามารถเว้นการณ์ที่ควรเว้น ไม่

สามารถจะท�าการณ์ทีค่วรท�า ความผดิ

พลาดเสียหายในหน้าที่ต่าง ๆ จึงเกิด

เพราะเหตนุี ้อย่างนีแ้หละเรียกว่า ขาด

เพยีร คอืขาดความเป็นผูก้ล้าทีจ่ะละเว้น

แลที่จะท�า ความเพียรนี้ก็อาจปลูกขึ้น

ได้เหมอืนกนั ข้อส�าคญัให้มฉีนัทะเป็น

ทุน

 และให้พยายามหดัละเว้นสิง่ทีผ่ดิ ท�า 

แต่สิง่ทีถ่กู ให้เหน็ว่าเป็นหน้าทีจ่ะต้อง

มีเพียรดังกล่าวในหน้าที่ของตน

 ๓. จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในหน้าที ่

ของตนไม่วางธุระ คือเอาใจใส่ไม่ทอด

ธรุะในหน้าทีร่วมทัง้มใีจซือ่ตรงในหน้าที่

ของตนด้วย ถ้าขาดคุณข้อนี้เสียจะท�า 

ให้เกิดความขาดตกบกพร่องในหน้าท่ี 

ผูท้ีม่าท�างานภายหลงัเวลาทีเ่รยีกว่ามา

สายกด็ ีเลกิงานก่อนเวลากด็ ีในระหว่าง

ท�างานกท็�าขาดตกบกพร่องไม่เรยีบร้อย 

หรือทิ้งการงานที่ได้รับมอบหมาย ก็

เพราะขาดคุณข้อนี ้ซึง่บางทที�าให้ฉันทะ

วิริยะที่มีอยู่เสื่อมไปด้วย แต่ถ้ามีจิต

ฝักใฝ่อยู่ไม่วางธุระ ก็จะท�าให้การท�า 

งานกระฉับกระเฉงถูกต้องเรียบร้อย 

แลลุล่วงไปด้วยดี ส่งเสริมฉันทะวิริยะ

ให้มากขึน้ได้ด้วย แลคุณข้อนีก้เ็ป็นคุณ

ทีอ่าจปลกูขึน้ได้เช่นเดยีวกนัด้วย การ

ไม่ยอมนอนใจ แต่หัดต้ังใจคิดฝักใฝ่ 

ไม่ยอมทอดธุระในหน้าที่ของตน ให้

เหน็ว่าเป็นหน้าที ่จะต้องมจีติตะเอาใจ

ฝักใฝ่ไม่วางธุระในหน้าที่ของตน

 ๔. วิมังสา หม่ันตริตรองพิจารณา

เหตุผลในหน้าที่ของตน มีความหมาย

ตลอดถึงการส่งเสริมเพิ่มเติมความรู้ 

ในหน้าที ่มีความรูใ้นการปฏบิตัหิน้าที่ 

ทัง้ในด้านวฒันะ ทัง้ในด้านหายนะพร้อม

ทัง้รูว้ธิปีฏบิตัใิห้ส�าเรจ็ผลในด้านวฒันะ 

 ในขัน้แรก ต้องมคีวามรอบคอบรูใ้น

หน้าทีข่องตนจงึจะปฏบัิตไิด้อย่างถูกต้อง

ไม่ผิดพลาด ทั้งต้องรู้ทางวัฒนะ และ

ทางหายนะของหน้าทีด้่วย จงึจะไม่ถล�า
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ผิดไปในทางหายนะ แลด�าเนินไปถูก

ทางวัฒนะส่วนเดียว 

 แต่ทัง้นีก้ต้็องรู้วธีิปฏบิติั คนเป็นอัน

มากทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานต่าง ๆ เป็นอย่าง

ดี แต่ปฏิบัติงานไม่ส�าเร็จ เพราะขาด

ความรูใ้นวธิปีฏบัิต ิความรู้ในวิธปีฏบัิติ

นั้น ต้องประกอบด้วยความเป็นผู้รู้จัก

เหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ 

รู้จักกาลเวลา รู้จักประชุมชน รู้จัก

บุคคล จึงอาจปฏิบตักิจิให้ส�าเรจ็ได้ด้วย

ดี ความรู้ดังกล่าวรวมเข้าเป็นวิมังสา 

อาจทีจ่ะอบรมให้มขีึน้ได้ และควรเหน็

ว่าเป็นหน้าท่ี จะพึงมีวิมังสาในหน้าท่ี

ของตน

 ๗. หน้าที่กับความเป็นบุคคล การ

ปฏบิตัหิน้าท่ีอย่างมีระเบยีบซ่ึงเก่ียวโยง

กันตัง้แต่หน่วยเลก็ ๆ ขึน้ไปจนถงึหน่วย

ใหญ่ อาจท�าให้ผูท่ี้มีประสงค์บางอย่าง

อ้างว่าทุก ๆ คนต่างปฏิบัติหน้าที่ของ

ตนเท่าน้ัน เหมือนอย่างมารดาบิดาก็

ปฏบิตัหิน้าทีข่องตน บตุรธดิากป็ฏบิตัิ

หน้าทีข่องตน จงึไม่ควรถอืว่าฝ่ายไหน

มบีญุคณุต่อกนั ซึง่จะต้องตอบแทนกนั

ในฐานเป็นบพุการกีบักตญัญูกตเวทต่ีอ

กันเป็นต้น เพราะเมือ่ดคูวามเป็นไปใน

กลุม่ชนหมูใ่หญ่แล้ว กจ็กัเหน็การปฏิบตัิ

หน้าทีต่ามฐานะ เหมือนอย่างเครือ่งจกัร

นาฬิกา หรอืเหมอืนอย่างเครือ่งจกัรใน

โรงงาน แต่ข้ออ้างน้ีไม่ได้เป็นจริงเช่น

นั้น เพราะทุก ๆ คนต่างมีความเป็น

บุคคลของตน ซึ่งมีชีวิตจิตใจ รักสุข 

เกลยีดทกุข์อยูด้่วยกนัทัง้นัน้ ฉะนัน้ จึง

นบัถอืธรรมะเป็นข้อปฏบัิตปิระกอบกนั

กับหน้าที่ของตนด้วยเป็นต้นว่า ธรรม

หมวดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า 

สังคหวัตถุ แปลว่า คณุทีเ่ป็นทีต้ั่งแห่ง

การสงเคราะห์เป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวใจ

ของกันและกัน มี ๔ ข้อ คือ

 ๑. ทาน ให้ปันสิ่งต่าง ๆ ของตน 

แก่ผู้ที่ควรให้ปันด้วยจิตเมตตา

 ๒. ปิยวาจา เจรจาวาจาที่จับใจท�า 

ให้เกิดความเคารพรัก ด้วยจิตเมตตา

 ๓. อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็น

ประโยชน์แก่กัน ไม่ประพฤติชั่วร้าย 

แก่กัน เพราะจิตริษยาอาฆาตเป็นต้น

 ๔. สมานัตตตา ความเป็นคนมีตน

เสมอ ไม่ถือตัว วางตนดี พอสม  

พอเหมาะ 

 สงัคหวตัถเุหล่านี ้ส�าเรจ็ด้วยเมตตา

ไมตรจิีตเป็นท่ีตัง้ เพราะธรรมดงักล่าว

นีเ้อง ทกุ ๆ ฝ่ายจงึได้รบัความเคารพ

นับถือของกันและกัน เป็นผู้มีคุณแก่

กันและกัน เป็นต้นว่า มารดาบิดา  

กเ็ป็นบพุการขีองบตุรธิดา ได้รบัความ

นบัถอืบชูาจากบตุรธดิา บตุรธดิากเ็ป็น

กตัญญูกตเวทีของมารดาบิดา ผู้ใหญ่

ก็เป็นที่เคารพรักของผู้น้อย ผู้น้อยก็มี

ความเคารพรักในผู้ใหญ่ด้วยจิตใจ

หน้าที่
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 ในฝ่ายพุทธจักร พระพุทธเจ้าทรง

ปฏบิตัพิทุธกจิ ซึง่นับว่าเป็นหน้าทีข่อง

พระพุทธเจ้าด้วยพระมหากรุณาแก ่

โลก ในฝ่ายอาณาจกัร พระมหากษตัรย์ิ 

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด ้วย 

พระมหากรณุาแก่ประชาราษฎรทัว่ไป

 ๘. สรุปความโดยย่อว่า หน้าท่ีคือ 

กรณียะ กิจที่ควรท�าหรือที่จะต้องท�า

หน้าทีข่องตนคือกรณยีะของตนนัน้เอง 

จะเป็นกจิทีเ่ป็นประโยชน์ตนก็ตาม เป็น

ประโยชน์ท่านก็ตาม เมื่อเป็นกิจที่ตน

ควรท�าหรอืต้องท�า กเ็ป็นหน้าท่ีของตน

เท่านัน้ แลโดยมาก เมือ่เป็นประโยชน์

ตนก็เป็นประโยชน์คนอืน่ด้วย เมือ่เป็น

ประโยชน์คนอ่ืนก็เป็นประโยชน์ตนด้วย 

โดยปกต ิหน้าทีเ่กดิมขีึน้พร้อมกบัฐานะ

ต�าแหน่ง ซ่ึงเกดิแก่ชาตกิ�าเนดิกมี็ เกดิ

จากการแต่งตัง้สมมตข้ึินกม็ ีจะเกดิขึน้

อย่างไรก็ตาม เมื่อเป็นหน้าที่ของตน

แล้ว ก็ควรจะต้องปฏิบตัใิห้ดด้ีวยความ

ซื่อตรง ให้มีอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ 

พอใจรักใคร่ วิริยะ เพียรประกอบ  

จติตะ เอาใจฝักใฝ่ วมัิงสา หม่ันตรติรอง

พจิารณาเหตุผลในหน้าทีข่องตนกบัให้

มธีรรมะประกอบอยูใ่นการปฏิบัติหน้าท่ี

ให้เหมาะสมกบัภาวะเป็นบคุคล ซึง่มชีีวติ

จิตใจไม่ใช่วัตถุ คือ ให้มีสังคหวัตถุ ๔ 

ได้แก่ทาน ให้ปัน ปิยวาจา เจรจาวาจา

ที่ให้เกิดความเคารพรัก อัตถจริยา 

ประพฤติประโยชน์ สมานัตตตา วาง

ตนสม�่าเสมอพอสมพอเหมาะ ด้วยมี

เมตตาไมตรีจิตต่อกันเป็นที่ตั้ง

 ๙. การปฏิบัติหน้าที่ของตน ด้วย 

อาศัยหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย

สังคหวัตถุธรรม ๔ ดังกล่าว เม่ือกล่าว

โดยสรุปที่สุด ก็ต้องอาศัยหมั่นฝึกฝน

ตนอยูเ่สมอ การฝึกฝนตนนีแ้หละเป็น

หน้าทีข่องบณัฑติ คอื คนฉลาด เพราะ

เมือ่สามารถฝึกตนได้ กส็ามารถปฏิบัติ

หน้าที่ของตนได้ทุกอย่าง อิทธิบาท 

และธรรมเป็นเคร่ืองประกอบกบัหน้าท่ี 

ก็สามารถอบรมให้มีขึ้นโดยไม่ยาก 

พระพทุธเจ้าทรงตรัสว่า อตตฺาน� ทมยนตฺิ 

ปณฺฑิตา คนฉลาดทั้งหลาย ย่อมฝึก

ตนดั่งนี้แล (ร.ธ. ๔๓-๔๗)

หมอคือพระพุทธเจ้า

หมอคือพระพุทธเจ้า ดู ธรรม

หมอผ่าตัด ดู ธรรม

หยิบฉวย ดู เบญจศีล

หลักการท�าสมาธิเบื้องต้น สมาธินี้ได้มีอยู่ 
ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็น

อันมาก ในสิกขา ๓ ก็มี ศีล สมาธิ 

ปัญญา ในมรรคมอีงค์ ๘ ก็มสัีมมาสมาธิ

เป็นข้อสุดท้าย และในหมวดธรรม 

ทั้งหลายก็มีสมาธิรวมอยู่ด้วยข้อหนึ่ง

เป็นอันมาก ทัง้ได้มพีระพทุธภาษติตรสั

สอนไว้ให้ท�าสมาธิในพระสูตรต่าง ๆ 

อีกเป็นอันมาก เช่น ที่ตรัสสอนไว้ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอบรม
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สมาธ ิเพราะว่าผูท้ีม่จีติตัง้มัน่เป็นสมาธิ

แล้วย่อมรู้ตามเป็นจริง ดังนี้ ฉะนั้น 

สมาธจิงึเป็นธรรมปฏบัิตสิ�าคญัข้อหนึง่

ในพระพุทธศาสนา

 แต่ว่าสมาธินั้น มิใช่เป็นข้อปฏิบัติ

ในทางศาสนาเท่านั้น แต่เป็นข้อท่ีพึง

ปฏบิติัในทางทัว่ ๆ ไปด้วย เพราะสมาธิ

เป็นข้อจ�าเป็นจะต้องมีในการกระท�า 

ทกุอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการด�าเนิน

ชีวิตทั่วไปหรือทางด้านปฏิบัติธรรม มี

คนไม่น้อยทีเ่ข้าใจว่าเป็นข้อทีพ่งึปฏบัิติ

เฉพาะในด้านศาสนา คือส�าหรับผู้ที่

ต้องการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นภิกษุ 

สามเณร หรือเป็นผู้ที่เข้าวัดเท่านั้น  

ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ฉะนั้น 

ก็จะได้กล่าวถึงความหมายของสมาธิ

ทั่วไปก่อน

 สมาธนิัน้ ได้แก่ความตัง้ใจม่ันอยูใ่น

เร่ืองทีต้่องการให้ใจตัง้ไว้เพยีงเรือ่งเดยีว 

ไม่ให้ใจคดิฟุง้ซ่านออกไปนอกจากเรือ่ง

ที่ต้องการจะให้ใจตั้งนั้น ความตั้งใจ

ดังนี้เป็นความหมายท่ัวไปของสมาธิ 

และกจ็ะต้องมใีนกจิการทีจ่ะท�าทกุอย่าง 

ไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรียนศึกษา หรือ

ว่าการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

 ในการเล่าเรียนศกึษา จะอ่านหนงัสอื

กต้็องมสีมาธใินการอ่าน จะเขยีนหนงัสอื

กต้็องมสีมาธใินการเขยีน จะฟังค�าสอน

ค�าบรรยายของครอูาจารย์ก็ต้องมีสมาธิ

ในการฟัง ดงัทีเ่รยีกว่าตัง้ใจอ่าน ตัง้ใจ

เขียน ตั้งใจฟัง

 ในความตั้งใจดังกล่าวนี้ก็จะต้องมี

อาการของกายและใจประกอบกนั เช่น

ว่าในการอ่าน ร่างกายก็ต้องพร้อมที ่

จะอ่าน เช่นว่าเปิดหนังสือ ตาก็ต้องดู

หนงัสอื ใจกต้็องอ่านด้วย ไม่ใช่ตาอ่าน

แล้วใจไม่อ่าน ถ้าใจไปคิดถึงเรื่องอื่น

เสียแล้ว ตาจับอยู่ที่หนังสือก็จับอยู ่

ค้าง ๆ เท่านัน้ เรยีกว่าตาค้าง จะมอง

ไม่เห็นหนังสือ จะไม่รู้เรื่อง ใจจึงต้อง

อ่านด้วย และเม่ือใจอ่านไปพร้อมกับ

ตาท่ีอ่าน จงึจะรูเ้รือ่งท่ีอ่าน ความรูเ้รือ่ง

กเ็รยีกว่าเป็นปัญญาอย่างหนึง่ คอื ได้

ปัญญาจากการอา่นหนงัสอื ถา้หากวา่

ตากับใจอ่านหนังสือไปพร้อมกัน ก็จะ

อ่านได้เรว็ รูเ้รือ่งเรว็ และจ�าได้ด ีใจอ่าน

นีแ่หละคอืใจมสีมาธ ิคือหมายความว่า

ใจตั้งอยู่ที่การอ่าน

 ในการเขยีนหนงัสือก็เหมอืนกนั มอื

เขยีนใจกต้็องเขยีนด้วย การเขยีนหนงัสือ

จงึจะส�าเรจ็ด้วยดี ถ้าใจไม่เขยีน หรอืว่า

ใจคดิไปถงึเรือ่งอืน่ ฟุง้ซ่านออกไปแล้ว

ก็เขียนหนังสือไม่ส�าเร็จ ไม่เป็นตัว ใจ

จึงต้องเขียนด้วย คือว่าต้ังใจเขียนไป

พร้อมกับมือที่เขียน

 ในการฟังก็เหมอืนกนั หฟัูงใจกต้็อง

ฟังไปพร้อมกับหูด้วย ถ้าใจไม่ฟัง แม้

เสียงมากระทบหูก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ  

หลักการท�าสมาธิเบื้องต้น
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ใจจงึต้องฟังด้วย ใจจะฟังก็ต้องมีสมาธิ

ในการฟัง คือ ตั้งใจฟัง

 ดังนี้จะเห็นว่า ในการเรียนหนังสือ 

ในการอ่าน การเขยีน การฟัง จะต้อง

มีสมาธิ

 ในการท�าการงานทกุอย่างกเ็หมอืน

กัน ไม่ว่าจะเป็นการงานที่ท�าทางกาย

ทางวาจา แม้ใจทีค่ดิอ่านการงานต่าง ๆ 

ก็ต้องมีสมาธิอยู่ในการงานที่ท�านั้น  

เมื่อเป็นดังนี้จึงท�าการงานส�าเร็จได้

 ตามนัยนี้จะเห็นว่า สมาธิเป็นส่ิง

จ�าเป็นต้องมีในการท�างานทุกอย่าง นี้

เป็นความหมายของสมาธิท่ัวไป และ

เป็นการแสดงว่า จ�าเป็นต้องมสีมาธใิน

การเรียน ในการงานที่พึงท�าทุกอย่าง

 ต่อจากนี้จะได้กล่าวถึงสมาธิในการ

หดั กเ็พราะว่าความตัง้ใจให้เป็นสมาธิ 

ดังกล่าวนั้น จ�าเป็นที่จะต้องมีการหัด

ประกอบด้วย สมาธทิีมี่อยูต่ามธรรมดา 

เหมอืนอย่างท่ีทุกคนมีอยู่ยงัไม่เพยีงพอ 

ก็เพราะว่าก�าลังใจท่ีตั้งม่ันท่ียังอ่อนแอ 

ยังด้ินรนกวัดแกว่ง กระสับกระส่าย 

ได้ง่าย โยกโคลงได้ง่าย หวัน่ไหวไปใน

อารมณ์ คือเรื่องต่าง ๆ ได้ง่าย และ

ทกุคนจะต้องพบเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเข้า 

ไปเป็นอารมณ์ คือเรื่องของใจ ทางตา 

หู จมูก ลิ้น กาย ใจ คือทางอายตนะ

ทั้ง ๖ อยู่เป็นประจ�า เม่ือเป็นดังนี้ 

จึงได้มีความรักใคร่บ้าง ความชังบ้าง 

ความหลงบ้าง เมื่อจิตใจมีอารมณ์ที่

หว่ันไหว และมเีครือ่งท�าให้ใจหว่ันไหว

เกิดประกอบขึ้นมาอีก อันสืบเนื่องมา

จากอารมณ์ดงักล่าว กย็ากทีจ่ะมสีมาธิ

ในการเรียน ในการท�าการงานตามท่ี

ประสงค์ได้

 ดังจะพึงเห็นได้ว่า ในบางคราวหรือ

ในหลายคราว รวมใจให้มาอ่านหนงัสอื 

เขยีนหนงัสอื ฟังค�าสอน ไม่ค่อยจะได้ 

เพราะว่าใจพลุง่พล่านอยู่ในเรือ่งนัน้บ้าง 

ในเรื่องนี้บ้าง ที่ชอบบ้าง ที่ชังบ้าง  

ที่หลงบ้าง จนรวมใจเข้ามาไม่ติด เมื่อ

เป็นดังนี้ ก็ท�าให้ไม่สามารถจะอ่านจะ

เขียนจะฟัง ท�าให้การเรียนไม่ดี

 ในการงานก็เหมือนกัน เมื่อจิตใจ

กระสับกระส่ายไปด้วยอ�านาจของอารมณ์ 

และภาวะท่ีเกิดสืบจากอารมณ์ดังจะ

เรียกว่า กิเลส คือ ความรัก ความชัง 

ความหลง เป็นต้น ดงักล่าวนัน้ กท็�าให้

ไม่สามารถที่จะท�าการงานให้ดีได้เช่น

เดียวกัน

 ใจที่ไม่ได้หัดท�าสมาธิก็จะเป็นดังนี้ 

และแม้ว่าจะยงัไม่มอีารมณ์อะไรเข้ามา 

รบกวนให้เกิดกระสับกระส่ายดังนั้น 

ความตัง้ใจกยั็งไม่สูจ้ะแรงนกั ฉะนัน้ จงึ

สู้หัดท�าสมาธิไม่ได้

 ในการหัดท�าสมาธินัน้มอียู ่๒ อย่าง 

คอือย่างหนึง่ หดัท�าสมาธเิพือ่แก้อารมณ์

และกิเลสของใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

อย่างหนึง่ ก็เพือ่ฝึกใจให้มพีลงัของสมาธิ

มากขึ้น

หลักการท�าสมาธิเบื้องต้น
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 อย่างแรกนั้นก็คือว่า อารมณ์และ

กิเลสของใจในปัจจุบันนั้น บางคราว 

กเ็ป็นอารมณ์รกั เป็นความรักซึง่จะชกั

ใจให้กระสับกระส่ายเสยีสมาธ ิเม่ือเป็น

ดังนี้ ก็ต้องหัดสงบใจจากอารมณ์รัก 

จากความรักชอบนั้น ซึ่งเป็นอันตราย

ต่อการศกึษา ต่อการงานทีพ่งึท�า ตลอด

จนถึงต่อกฎหมายต่อศีลธรรม น่ีเป็น

วธิหีนึง่ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอน คือต้อง

หดัเอาชนะใจให้สงบจากอารมณ์ดงัน้ัน

ให้ได้

 บางคราวก็เกิดอารมณ์โกรธ ความ

โกรธอนัท�าใจให้ร้อนรุม่กระสบักระส่าย  

ก็เป็นอันตรายอีกเหมือนกัน เพราะ

ท�าให้เสียสมาธิ ฉะนั้น ก็ต้องหัดท�า

สมาธิ คือหัดสงบใจจากอารมณ์โกรธ 

จากความโกรธ ดังนั้น

 ในบางคราวก็มีอารมณ์หลง ความ

หลงซึง่มลัีกษณะเป็นความง่วงงนุเคลบิ 

เคลิ้มบ้าง มีลักษณะเป็นความฟุ้งซ่าน

ร�าคาญใจต่าง ๆ บ้าง มีลักษณะเป็น

ความเคลือบแคลงสงสัยบ้าง เมื่อเป็น

ดงันี ้กต้็องหดัท�าสมาธ ิหดัสงบใจจาก

อารมณ์หลง จากความหลงนั้น ๆ

 คราวน้ี หลักของการสอนสมาธทิาง

พระพุทธศาสนา วธิทีีจ่ะท�าสมาธ ิสงบ

ใจจากอารมณ์รกั โกรธ หลง ดงักล่าว 

ก็จะต้องเปลี่ยนอารมณ์ให้แก่ใจ

 คอืว่า เป็นทีท่ราบแล้วว่าอารมณ์รกั

ท�าให้เกิดความรักชอบ เมื่อเป็นดังนี้  

ก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์รักนั้นมาเป็น

อารมณ์ที่ไม่รักไม่ชอบ

 ความโกรธกเ็หมือนกนั กต้็องเปล่ียน

อารมณ์โกรธนั้นมาเป็นอารมณ์ท่ีไม่

โกรธหรือให้เปล่ียนมาเป็นอารมณ์รัก 

แต่ว่าเป็นความรกัท่ีเป็นเมตตา คือเป็น

ความรกัทีบ่รสิทุธ์ิ อย่างญาตมิติรหาย

รกัญาตมิิตรสหาย มารดาบิดาบตุรธดิา

รักกัน

 ความหลงกเ็หมือนกนั กต้็องเปล่ียน

อารมณ์หลงมาเป็นอารมณ์ที่ไม่หลง

 เพราะว่าภาวะของใจจะเป็นอย่างไร

นั้น สุดแต่ว่าใจตั้งอยู่ในอารมณ์อะไร

 เมื่อใจตั้งอยู่ในอารมณ์รัก ความรัก

ชอบกเ็กดิขึน้ ถ้าใจไม่ตัง้อยู่ในอารมณ์

รกั แต่ว่าตัง้อยูใ่นอารมณ์ทีต่รงกนัข้าม 

ก็เกิดความสงบ

 ใจโกรธก็เหมือนกัน ก็เพราะตั้งอยู่

ในอารมณ์โกรธ เมือ่เปลีย่นอารมณ์ให้

ใจตัง้อยูใ่นอารมณ์ท่ีตรงกนัข้าม โกรธ

ก็สงบ

 หลงก็เหมือนกัน เมื่อตั้งอยู ่ ใน 

อารมณ์ที่ไม่หลง ความหลงก็สงบ

 พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสชี้เอาไว้ว่า 

อารมณ์เช่นไรควรจะหัดใจให้ตั้งไว้ใน

เวลาไหน เมื่อเป็นดังนี้แล้ว การที่หัด

ไว้ก็จะท�าให้รู้ลู่ทางที่จะสงบใจของตน 

หลักการท�าสมาธิเบื้องต้น
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อย่างน้ีกจ็ะท�าให้สามารถสงบใจของตน 

เองได้ ดังน้ีเป็นข้อมุ่งหมายของการ 

ท�าสมาธิอย่างหนึ่ง ที่จะต้องหัดเอาไว้

 ประการท่ี ๒ หัดท�าสมาธิเพื่อให้

เกดิพลงัใจท่ีตัง้ม่ันมากขึน้ คือให้มีพลัง

ขึ้นก็เหมือนอย่างการที่ออกก�าลังกาย

เพ่ือให้กายมีก�าลังเรีย่วแรง เม่ือหดัออก

ก�าลังอยู่บ่อย ๆ ก�าลังร่างกายก็จะดี

ข้ึน จิตใจกเ็หมอืนกนั เมือ่หดัท�าสมาธิ

อยู่บ่อย ๆ แล้ว โดยที่ปฏิบัติอยู่ใน 

หลกัของสมาธข้ิอใดข้อหนึง่เป็นประจ�า

ส�าหรับที่จะหัดใจให้มีพลังของสมาธิ

เพ่ิมขึน้ ก็จะท�าให้พลงัของสมาธนิีม้าก

ขึ้นได้ เช่นเดียวกับการออกก�าลังกาย

ท�าให้พลงัทางกายเพิม่มากขึน้ได้ นีค้อื

สมาธิในการฝึกหัด

 คราวนี ้สมาธใินการใช้ก็ม ี๒ อย่าง

เหมือนกัน อย่างหนึ่ง ก็เพ่ือใช้ระงับ

อารมณ์ ระงับกิเลสที่เป็นปัจจุบันดัง

กล่าวข้างต้น ผูท้ีไ่ด้ฝึกหดัท�าสมาธติาม

สมควรแล้ว จะสามารถระงับใจได้ดี  

จะไม่ลุอ�านาจของอารมณ์ของกิเลสที่

เป็นความรัก ความชัง ความหลงท้ัง

หลาย จะสามารถสงบใจตวัเองได้ รกัษา

ใจให้สวสัดไีด้ อารมณ์และกิเลสเหล่านี้

จะไม่มาเป็นอันตรายต่อการเรียน ต่อ

การงาน ต่อกฎหมาย ต่อศีลธรรมอัน

ดงีาม และอกีอย่างหนึง่ กต้็องการเพือ่

ใช้ส�าหรับประกอบการงานที่จะพึงท�า

ท้ังหลาย ต้ังต้นด้วยในการเรียน ใน

การอ่าน ในการเขียน ในการฟัง จะมี

พลงัสมาธิในการเรยีน ในการงานดขีึน้ 

และเมื่อเป็นดังนี้ จะท�าให้เรียนดี จะ

ท�าให้การท�าการงานดี นี้คือสมาธิใน

การใช้

 ตามท่ีกล่าวมานี ้เป็นการทีแ่สดงให้

เห็นหลักของการท�าสมาธิทั่ว ๆ ไป 

และก็ต้ังต้นแต่ความหมายทั่วไปของ

สมาธิ การหัดท�าสมาธิ และการใช้

สมาธิ

 จะได้ให้วิธีท�าสมาธิย่อ ๆ ข้อหนึ่ง 

กค็อืว่าท่านสอนให้เลอืกสถานทีท่�าสมาธิ 

ที่สงบจากเสียงและจากบุคคลรบกวน

ทัง้หลาย เช่น ในป่า โคนไม้ เรอืนว่าง 

มุ่งหมายก็คือว่า ท่ีท่ีมีความสงบพอ

สมควรที่จะพึงได้ และเข้าไปสู่สถานที่

นั้น

 นัง่ขัดบลัลงัก์หรอืท่ีเรยีกว่าขดัสมาธิ 

เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือชนกัน หรือว่า

มือขวาทับมือซ้าย ต้ังตัวตรง หรือว่า

จะนั่งพับเพียบก็ได้สุดแต่ความพอใจ

หรือตามที่จะมีความผาสุก

 ด�ารงสตจิ�าเพาะหน้า คือหมายความ

ว่ารวมสติเข้ามา

 ก�าหนดลมหายใจเข้าออก หายใจ

เข้ากใ็ห้รู ้หายใจออกกใ็ห้รู ้หากจะถาม

ว่ารูท่ี้ไหน กค็งจะตอบได้ว่า จดุทีรู่ง่้าย

นั้นก็คือว่าปลายกระพุ้งจมูกหรือริมฝี 

หลักการท�าสมาธิเบื้องต้น
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ปากเบื้องบนอันเป็นที่ลมกระทบ เมื่อ

หายใจเข้า ลมหายใจเข้ากจ็ะมากระทบ

ที่จุดน้ี ในขณะเดียวกันท้องก็จะพอง

ขึน้ ลมหายใจออก ออกท่ีจุดน้ี ในขณะ

เดียวกนัท้องกจ็ะฟบุลงหรอืว่ายบุลงไป 

เพราะฉะนัน้ ก็ท�าความรูล้มหายใจเข้า

จากปลายกระพุ้งจมูกเข้าไปถึงนาภีที่

พอง หายใจออกก็จากนาภีท่ียบุถงึปลาย

กระพุ้งจมูกกไ็ด้ กล็องท�าความรูใ้นการ

หายใจเข้าหายใจออกดดูงันีก่้อน หายใจ

เข้าก็จากปลายกระพุง้จมกูเข้าไปถงึนาภี

ทีพ่อง ออกก็จากนาภทีีย่บุจนถงึปลาย

จมกู นีท่่านเรียกว่าเป็นทางเดนิของลม

ในการก�าหนดท�าสมาธิ

 คราวนี้ ก็ไม่ต้องดูเข้าไปจนถึงนาภี

ดังนั้น แต่ว่าก�าหนดอยู่เฉพาะที่ปลาย

จมูกแห่งเดียว หายใจเข้าก็ให้รู้ว่าเรา

หายใจเข้า หายใจออกกใ็ห้รูว่้าเราหายใจ

ออก รวมใจเข้ามาให้รูด้งันี ้และในการ

ตั้งสติก�าหนดนี้ จะใช้นับช่วยด้วยก็ได้ 

หายใจเข้า ๑ หายใจออก ๑ หายใจ

เข้า ๒ หายใจออก ๒ ๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ 

แล้วกก็ลับ ๑-๑ ๒-๒ ๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ 

๖-๖ แล้วก็กลับ ๑-๑ ๒-๒ ๓-๓ ๔-๔ 

๕-๕ ๖-๖ ๗-๗ แล้วกก็ลับ ๑-๑ ๒-๒ 

๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ ๖-๖ ๗-๗ ๘-๘ แล้ว

ก็กลบั ๑-๑ ๒-๒ ๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ ๖-๖ 

๗-๗ ๘-๘ ๙-๙ แล้วก็กลบั ๑-๑ ๒-๒ 

๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ ๖-๖ ๗-๗ ๘-๘ ๙-๙ 

๑๐-๑๐ แล้วกก็ลบั ๑-๑ ถึง ๕-๕ ใหม่ 

แล้วก ็๑-๑ ถงึ ๖-๖ ใหม่ ดงันีห้ลาย ๆ 

หน จนจติรวมเข้ามาได้ดพีอควร กไ็ม่

ต้องนับคู่ แต่ว่านับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕, ๑ 

๒ ๓ ๔ ๕ ๖ เป็นต้นไป เมื่อจิตรวม

เข้ามาดแีล้วกเ็ลกินบั ท�าความก�าหนด

รู้อยู่ที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้อง

บนเท่านั้น

 วิธีนับดังนี้เป็นวิธีนับท่ีพระอาจารย์

ท่านสอนมาในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แต่

ว่าจะใช้วธิอีืน่กไ็ด้ เช่น นบั ๑-๑ จนถงึ 

๑๐-๑๐ ทีเดียว แล้วก็กลับใหม่ หรือ

ว่าจะเลย ๑๐-๑๐ ไปก็ได้เหมือนกัน 

แต่ว่าที่ท่านสอนไว้แค่ ๑๐-๑๐ นั้น 

ท่านแสดงว่าถ้ามากเกินไปแล้วจะต้อง

เพิม่ภาระในการนบัมาก จะต้องแบ่งใจ

ไปในเรื่องการนับมากเกินไป ฉะนั้น 

จึงให้นับอยู่ในวงที่ไม่ต้องใช้ภาระใน 

การนับมากเกินไป

 อกีอย่างหนึง่ พระอาจารย์ท่านสอน

ให้ก�าหนด หายใจเข้า พุท หายใจออก 

โธ พุทโธ พุทโธ หรือ ธัมโม ธัมโม 

หรือว่า สังโฆ สังโฆ ก็ได้ เมื่อใจสงบ

ดีแล้วก็เลิกก�าหนดอย่างนั้น ท�าความ

รูเ้ข้ามาให้ก�าหนดอยู่แต่ลมทีม่ากระทบ

เท่านั้น ให้ท�าดังนี้จนจิตรวมเข้ามาให้

แน่วแน่ได้นาน ๆ นีเ่ป็นแบบฝึกหดัขัน้

ต้นที่ให้ในวันนี้ ท่านที่สนใจก็ขอให้น�า

ไปปฏิบัติต่อไป (ค.ก. ๑๑-๒๑)

หลักการท�าสมาธิเบื้องต้น
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อริยสัจจ์ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ เป็น

หลกัทีส่รปุรวมพระพุทธศาสนาท้ังหมด 

เมื่อเข้าใจหลักอริยสัจจ์ดีแล้วก็เข้าใจ

หลักธรรมอื่น ๆ ได้โดยง่าย 

 อรยิสัจจ์ ประกอบขึน้ด้วยค�า ๒ ค�า 

คือ อริยะ กบั สจัจะ ค�าว่า อรยิ แปล

กนัว่า ประเสรฐิ เจรญิ ถ้าเป็นคุณบท

ของบุคคล แปลว่า ผู้ประเสริฐ เจริญ 

ทางพระพทุธศาสนาแบ่งบุคคลเป็น ๒ 

จ�าพวก คือ อริยบุคคล ๑ ปุถุชน ๑ 

 อรยิบคุคลหมายถงึบุคคลผูล้ะกเิลส

ได้ต้ังแต่บางส่วนจนถึงท้ังหมด มี ๔ 

จ�าพวกคือ พระโสดาบนั พระสกทาคาม ี

พระอนาคามี (๓ จ�าพวกนี้ อาจเป็น

คฤหัสถ์ก็ได้) พระอรหันต์ รวมเรียก

ว่าพระสงฆ์ ซึ่งเป็นสรณะที่ ๓ 

 ส่วนปุถุชนแปลว่าคนกิเลสหนา 

หมายความว่ายังละกิเลสอะไรไม่ได้  

อีกอย ่างหนึ่งแปลว ่าคนหนาแน่น  

ความหมายดังกล่าวนั้นหมายความว่า

มจี�านวนมาก เพราะมีจ�านวนมากมาย

กว่าอริยบุคคล 

 ค�าว่า อริย ตรงกับค�าสันสกฤตว่า 

อารยะ เป็นค�าเก่าแก่ ตามประวติัศาสตร์

อินเดียโบราณแสดงว่า ชาวอารยันได้

อพยพเข้ามาอยู ่ในประเทศอินเดีย  

ครอบครองชาวพ้ืนเมืองเดิมที่เรียกว่า

ทัสยุหรือทาสซึ่งด้อยความเจริญกว่า 

พระพุทธเจ้าได้ประสูติในราชตระกูล

ศากยวงศ์ซึ่งเป็นชาวอารยันเผ่าหนึ่ง 

เม่ือทรงประกาศศาสนาได้ทรงใช้ค�านี้

เรียกบุคคลผู้บรรลุธรรมในพระพุทธ-

ศาสนาดงักล่าว แม้พระองค์เองกเ็รยีก

ว่าพระอริยะด้วย สัจจะ แปลว่า จริง  

รวมกนัเข้าเป็น อรยิสัจจ์ แปลว่าความ

จริงที่พระอริยะตรัสรู้ ความจริงที่ท�า 

ให้ผู้รู้เป็นอริยะ หรือแปลว่าความจริง

ที่เป็นอริยะ คือแน่นอนโดยส่วนเดียว 

 อริยสัจจ์มี ๔ ข้อดังที่ทราบกันอยู่

โดยมาก คอื ทกุข์ สมทุยั นโิรธ มรรค 

จะแสดงข้อที่ ๑ ต่อไป

 ทกุขสจัจ์ ความจรงิคอืทกุข์ข้อที ่๑ 

ค�าว่าทุกข์แปลว่า ส่ิงที่ด�ารงคงทนอยู่

ได้ยาก แต่มีความหมายเป็นปฏิเสธ 

ว่าด�ารงทนอยู่ไม่ได้ทีเดียว คือต้อง

เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ค�าว่าทุกข์ตาม

ความหมายสามัญหมายถึงความไม่

สบายกาย ไม่สบายใจ ตรงกนัข้ามกบั

ความสุข ฉะนั้น เมื่อพูดว่าทุกข์จึงมัก

เข้าใจตามความหมายสามัญดังกล่าว 

 บางทีกล่าวหาว่าพระพุทธศาสนา

สอนให้มองโลกในแง่ร้าย แต่แท้ที่จริง

เมื่อแสดงธรรมสามัญก็แสดงทั้งสุข 

ทั้งทุกข์ตามที่เข้าใจกันในโลก แต่เมื่อ

หลักการแสดงธรรม ๓

หลักการแสดงธรรม ๓ ดู พระพุทธเจ้า 

  ตรัสรู้

หลักของกรรม ดู ระเบียบ

หลกัธรรมส�าคญัในพระพทุธศาสนา คอืหลกั
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แสดงธรรมอย่างละเอยีดกต้็องใช้ปัญญา

อย่างละเอียด เหมือนอย่างเม่ือมองดู

กันด้วยตาโดยปกติ ก็จะมองเห็นสิ่ง

ต่าง ๆ อย่างปกติธรรมดา ศิลปวัตถุ

ต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องตกแต่งร่างกาย

บ้านเรอืนกส็�าหรบัดกูนัด้วยตาธรรมดา 

แต่ถ้าใครมีตาเป็นเอกซเรย์หรือเป็น

กล้องจุลทรรศน์ก็จะต้องมองเห็นส่ิง 

ต่าง ๆ เป็นอีกอย่างหนึ่ง เช่น แทนที่

จะมองเห็นคนเดินไปเดินมา จะต้อง

เห็นเป็นโครงกระดูกเดินได้เต็มถนน

หนทางไปหมด หรือจุลินทรีย์ต่าง ๆ 

เตม็ไปหมดในทีท่กุแห่ง หรอืในขณะที่

ไม่ได้ยนิเสยีงอะไรด้วยหธูรรมดา เหมอืน

อย่างนั่งอยู่ในที่เงียบ ๆ คนเดียว แต่

ถ้ามีหูรับคลื่นเสียงได้อย่างเครื่องรับ

วิทยุก็คงจะได้ยินเสียงต่าง ๆ ทั่วโลก 

หนวกหูไปหมดวันยังค�่า สิ่งท่ีเห็นท่ี

ได้ยนิแม้ทางประสาทตาหเูพยีงเท่านีก้็

ยงัมหียาบและละเอยีดกว่ากนัหลายชัน้ 

 สจัจะทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงกเ็ช่น

เดยีวกนั ส�าหรบัทีเ่ป็นชัน้สามญัทัว่ไป

กเ็หมอืนอย่างรปูต่าง ๆ ทีเ่หน็ด้วยตา

สามญั ส่วนทีเ่ป็นชัน้อรยิสจัจ์ก็เหมือน

อย่างทีจ่ะต้องเหน็ได้ด้วยเอกซเรย์หรอื

กล้องจุลทรรศน์ คือจะต้องมองดูใน

ความหมายอีกอย่างหนึง่ ท้ิงความหมาย

สามัญไว้ก่อนทั้งหมด ดังค�าว่าทุกข์ ก็

จะต้องวางความเข้าใจอย่างสามญัไว้ก่อน 

มาท�าความเข้าใจกันใหม่ว่าคือ ทุก ๆ 

สิง่ทีไ่ม่คงทน ต้องเปลีย่นแปลงไปตาม

กาลเวลา 

 แต่ในทกุขสจัจ์นีพ้ระพทุธเจ้าได้ทรง

แสดงอธบิายไว้ให้เหน็อย่างง่าย ๆ เป็น 

หมวด ๆ ดังนี้

 ๑. ทรงแสดงวา่ ความเกิดเป็นทุกข์ 

ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์

 ๒. ทรงแสดงว่า ความแห้งใจ (โสก) 

ความคร�่าครวญ (ปริเทว) ความทุกข์

กาย (เจบ็ป่วย) ความโทมนัส (ความ

คับแค้นใจ) เป็นทุกข์แต่ละอย่าง

 ๓. ทรงแสดงว่า ความประจวบกับ

สิ่งที่ไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจาก

สิ่งที่เป็นที่รักล้วนเป็นทุกข์

 ๔. ทรงแสดงว่า ความปรารถนาไม่

ได้สมหวังเป็นทุกข์

 ๕. ทรงแสดงทุกข์ทั้งหมดสรุปลงว่า 

ขันธ์ (กอง) ที่ยึดถือไว้ทั้ง ๕ คือรูป 

(รูปกาย) เวทนา (ความรู้สึกเป็นสุข

เป็นทกุข์หรอืกลาง ๆ) สัญญา (ความ

จ�าได้หมายรู้) สังขาร (ความคิดแต่ง

เป็นเรือ่งราวต่าง ๆ) วญิญาณ (ความ

รู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียง เป็นต้น) ท้ัง  

๕ นี้รวมเรียกว่านามรูป

 อรยิสัจจ์ข้อที ่๒ ได้แก่ ทกุขสมทุยั 

ค�าว่าทุกขสมทุยัประกอบขึน้ด้วยค�า ๒ 

ค�าคือทุกขะ แปลว่าทุกข์ กับสมุทัย 
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แปลว่าเหตุให้เกิด แปลรวมกันว่าเหตุ

ให้เกิดทุกข์ ทุกข์คืออะไรได้แสดงแล้ว 

จ�าแนกออกไปหลายประเภท ในท่ีน้ีจะ

กล่าวสรุปทุกข์ลงเป็น ๒ คือทุกข์ทาง

กาย ๑ ทกุข์ทางใจ ๑ ทกุข์เหล่านีเ้กดิ

ขึน้โดยสภาพธรรมดากมี็ เกดิขึน้เพราะ

กรรมและกิเลสของคนก็มี ทุกข์ที่เกิด

ขึน้โดยสภาพธรรมดาน้ันได้แก่เมือ่เกดิ

มาแล้วจะต้องมีแก่เจ็บตาย ทกุข์ประเภท

นี้เรียกว่าสภาวทุกข์คือทุกข์ที่เป็นไป

ตามสภาพธรรมดา จะยกไว้ก่อน จะ

กล่าวต่อไปเฉพาะทุกข์ท่ีเกดิเพราะกรรม

และกิเลสของคน

 ทกุข์ทีเ่กดิเพราะกรรมและกเิลสของ

คนได้แก่ความทุกข์ต่าง ๆ ท่ีคนเราเอง

ก่อขึน้ให้เกดิแก่ตวัเราเองและแก่คนอืน่ 

ทกุข์ดงักล่าวนีจ้ะเหน็ได้ทัง้อย่างหยาบ

และอย่างละเอียดในท่ีท่ัว ๆ ไป ยกตวั 

อย่างเช่นความเดือดร้อนต่าง ๆ ทีเ่กดิ

จากการท�าร้ายร่างกายและชีวติของกนั

และกัน การปล้นสะดมลักฉ้อแย่งชิง

ทรพัย์สนิของกนัและกนั เป็นต้น รวม

ความว่าโดยมากเกดิจากการผดิศลี ๕ 

และเกิดจากการประกอบตนไว้ใน 

อบายมขุต่าง ๆ ความทุกข์เหล่านีเ้ป็น

ความทุกข์เฉพาะตน คือเป็นเร่ือง 

ส่วนตน เฉพาะเรื่องเฉพาะรายของ

แต่ละบุคคลก็มี เป็นความทุกข์ของ 

ส่วนรวม คือคนส่วนมากร่วมกันรับ

ทุกข์ด้วยกัน เช่นความทุกข์ยากเดือด

ร้อนในสมัยท่ีโบราณเรยีกว่าทุพภกิขภยั 

(ภัยที่เกิดจากหากินยาก) ท่ีเรียกกัน

ตามสมยั เช่นว่าเศรษฐกจิตกต�า่ หรอื

ทกุข์ภยัในคราวเกดิสงคราม ทกุข์เหล่านี้

ทั้งหมดล้วนเป็นผลซ่ึงต้องมีสมุทัยคือ

เหตุที่ท�าให้เกิดขึ้น พระพุทธเจ้าทรง

สอนให้ค้นหาสมุทัยให้ถูกต้องเพราะ

เป็นตัวเหตุ เม่ือพบเหตุและแก้ท่ีเหตุ

แล้วจึงจะแก้ความทุกข์ให้ตกไปได้

 ยกตวัอย่างเรือ่งทีเ่ป็นความทกุข์ของ 

ส่วนรวมอันเกี่ยวแก่เยาวชน ซึ่งเป็น

ปัญหาถกเถียงกันอยู่ว่าอะไรเป็นเหตุ

ให้เยาวชนประพฤติเสื่อมเสีย และจะ

แก้ได้อย่างไร ปัญหานีจ้�าต้องพจิารณา

รายละเอยีดว่าความประพฤตอิะไรบ้าง

เรยีกว่าความประพฤตเิสือ่มเสยี เพราะ

ให้เกดิผลอย่างไร และเกดิจากเหตอุะไร

บ้าง จงึอาจสรปุเรือ่งทีจ่ะต้องพจิารณา

เป็น ๓ ขั้นตอนคือ

 ๑. ผลเสื่อมเสียต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก

ความประพฤติอันเสื่อมเสีย

 ๒. ความประพฤติเส่ือมเสียต่าง ๆ 

ที่เป็นเหตุให้เกิดผลเช่นนั้น

 ๓. ส่ิงที่เป็นเหตุชักน�าให้เกิดความ

ประพฤติเสื่อมเสียดังกล่าว 

 ในการค้นหารายละเอยีดของประเดน็

ทั้ง ๓ ข้อดังกล่าว ก็จ�าต้องพิจารณา

ถงึบุคคลผูเ้กีย่วข้องประกอบกนัไปด้วย 
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เพราะในสังคมมนุษย์นี้ ทุก ๆ คน 

ต้องสัมพันธ์กัน ดังหลักทิศ ๖ ใน

พระพุทธศาสนา คือทุก ๆ คนเมื่ออยู่

ในที่ใดที่หนึ่งก็ตามย่อมมีทิศทั้งหลาย

อยูร่อบตวัฉนัใด กต้็องมคีนท่ีเกีย่วข้อง

กันอยู่รอบตัวฉันนั้น พระพุทธเจ้าได้

ตรัสเปรียบเทียบบุคคลผู้เกี่ยวข้องกัน

เหมือนกับทิศจัดเป็น ๖ ดังนี้ มารดา

บิดาเป็นทิศเบื้องหน้า ครูอาจารย์เป็น

ทศิเบือ้งขวา บตุรภรยิาเป็นทศิเบือ้งหลงั 

มิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้าย คนรับใช้

หรือผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นทิศเบื้องต�่า 

สมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบน 

 เยาวชนหรอืใคร ๆ ก็ตามทกุคนต้อง

เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าว  

ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นทิศท้ังหลายอยู่

รอบตัว และอาจจะแบ่งย่อยเป็นทิศ 

เล็ก ๆ ลงไปอีกได้เป็นอันมาก ฉะนั้น 

ถ้าทศิทัง้หลายดงักล่าวไม่ดเีสยีโดยมาก 

ก็ยากที่จะให้ใคร ๆ ที่อยู่ในระหว่าง

กลางดีอยู่เพียงฝ่ายเดียวได้ เช่น เมื่อ

มองไปเบื้องหน้าก็ไม่พบมารดาบิดาท่ี

จะเป็นทีพ่ึง่ยดึเหน่ียว มองไปเบือ้งขวา

ก็ไม่พบครูอาจารย์ท่ีจะอบรมแนะน�า 

มองไปเบ้ืองหลังก็ไม่พบญาติพี่น้อง  

(ยกขึ้นแทนบุตรภริยา) ผู้หวังดี มอง

ไปเบื้องซ้ายก็ไม่พบมิตรสหายที่เป็น

กัลยาณมิตร มองไปเบื้องล่างก็ไม่พบ

ผู้ที่รับให้ความช่วยเหลือ (ยกขึ้นแทน

คนรับใช้) มองไปเบ้ืองบนก็ไม่พบ 

สมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตดิ ีซ่ึงจะเป็น

ผู ้ชี้ทางที่ถูกให้ แต่โดยตรงกันข้าม  

มองไปทิศทางไหนก็พบแต่โรงหนัง 

โรงละคร สถานอบายมุขต่าง ๆ และ

บุคคลต่าง ๆ ที่จะชักน�าไปในทาง 

เดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นเหตุ

ชักจูงกันไปในทางเสื่อมเสียต่าง ๆ 

 แต่ถ้าทิศทั้งหลายดีอยู่โดยมาก ก็

ยากท่ีจะเส่ือมเสียได้ เช่นมารดาบิดา

กต็ัง้ตนเป็นมารดาบดิาทีด่อียูเ่บือ้งหน้า 

ครูอาจารย์ก็ต้ังตนเป็นครูอาจารย์ท่ีดี

อยู่เบื้องขวา ญาติพี่น้องก็ตั้งตนเป็น

ญาตพิีน้่องทีด่อียู่เบือ้งหลัง มิตรสหาย

ก็ตั้งตนเป็นมิตรสหายที่ดีอยู่เบื้องซ้าย 

ผู้รับให้ความช่วยเหลือทั้งหลายก็ต้ัง 

ตนเป็นผู้ช่วยให้ก�าลังที่ดีอยู่เบื้องล่าง  

สมณพราหมณ์ทั้งหลายก็ตั้งตนเป็น

สมณพราหมณ์ทีด่อียูเ่บือ้งบน เมือ่ทศิ

ทัง้ปวงแขง็แรงอยูโ่ดยครบถ้วนหรอืโดย

มาก ผูท้ีอ่ยู่ในระหว่างกลางกย็ากทีจ่ะ

ประพฤติเสื่อมเสียเล็ดลอดออกไปได้ 

 ฉะน้ัน ในการแก้ปัญหาเยาวชน บุคคล

ทีเ่ป็นทศิส�าคญั ๆ ทกุฝ่ายของเยาวชน

แต่ละคนจึงจ�าต้องร่วมมือกนัต้ังตนของ

ตนเองไว้โดยชอบ ให้เป็นทิศท่ีดีตาม

ฐานะทีเ่กีย่วข้อง และอนัทีจ่รงิไม่ใช่แต่

เยาวชนเท่านั้น ทุก ๆ คนทั้งเด็กและ

ผู้ใหญ่เมื่อทิศต่าง ๆ โดยรอบตนดีอยู่ 
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กว้างไปทัง้หมดอย่างนัน้ ความอยากที่

มีเป็นธรรมดาของร่างกาย เช่นความ

อยากข้าว อยากน�า้ ทีเ่รยีกว่าความหิว

กระหาย ความมฉัีนทะ คอืความพอใจ

ในการศึกษาเล่าเรียน ในการงาน ใน

การท�าความดต่ีาง ๆ ซึง่เป็นเหตใุห้เกดิ

ความพากเพยีรพยายามไม่เรยีกว่าเป็น

ตัณหา แต่ความอยากดังกล่าวท่ีเป็น

ไปเกินพอดี หรือความอยากในทางท่ี

ผิดจึงเรียกว่าเป็นตัณหา 

 ความอยากทีเ่ป็นไปเกนิพอดน้ัีน เช่น 

การรบัประทานอาหารมปีระโยชน์ส�าหรับ

ทะนบุ�ารงุร่างกายตามท่ีร่างกายต้องการ 

แต่ถ้ารับประทานชนดิกนิจบุจิบพร�า่เพรือ่

หรอืไม่ได้มุ่งคณุภาพ แต่มุง่อร่อยลิน้ที่

เรยีกว่าตามใจปากตามใจท้อง หรอืว่า

มุ่งหรูหราเพื่อโอ้อวดกัน และเมื่อได้

อาหารที่ไม่อร่อยลิ้นก็รับประทานแต่

น้อย เมื่ออร่อยลิ้นก็รับประทานเกิน

ประมาณจนต้องทักกันว่าท้องจะแตก 

ในการเรียนการท�างาน หรือแม้แต่ 

การท�าความดีต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน  

บางคราวมคีวามตัง้ใจแรงกท็�าเกนิพอดี 

เหล่านี้เรียกว่าตัณหา คือความดิ้นรน

ทะยานอยากเพราะเป็นความอยากอย่าง

ทะยานหรืออย่างดิ้นรน อีกอย่างหนึ่ง 

ความอยากในทางทีผ่ดิต่าง ๆ เรยีกว่า

ตัณหาทั้งนั้น 

ก็ย่อมจะชักน�ากันไปในทางที่ดีได้ แต่

มีข้อที่แตกต่างกันอยู่ว่า ส�าหรับเด็ก

หรอืเยาวชนนัน้ยงัเป็นผูเ้ยาว์สตปัิญญา 

จ�าต้องอาศัยทิศรอบตนท่ีดี ซ่ึงผู้ใหญ่

จ�าต้องท�าตนให้เป็นทศิของเดก็และช่วย

สร้างทิศที่ดีให้แก่เด็ก ส่วนผู้ใหญ่เอง

ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามรูส้กึผดิชอบเพยีงพอ

ย่อมสามารถสร้างทิศของตนได้

 ในการทีบ่คุคลทกุ ๆ ฝ่ายทกุ ๆ คน

จะตั้งตนไว้ให้ดีได้ ต้องอาศัยเป็นผู้

สามารถปกครองใจของตนได้ดี ไม่ให้

เป็นทาสของตัณหา คือความดิ้นรน

ทะยานอยาก ตณัหา นีเ้องพระพทุธเจ้า

ตรัสชี้ไว้ว่าเป็นตัวทุกขสมุทัย คือเหตุ

ให้เกิดทุกข์ ซ่ึงเป็นอริยสัจจ์ข้อท่ี ๒ 

จ�าแนกเป็น ๓ คือ

 ๑. กามตณัหา ความดิน้รนทะยาน

อยากไปในกาม คอือารมณ์ทีน่่ารกัใคร่

ปรารถนาพอใจ หรือด้วยอ�านาจกาม

คือความรักใคร่ปรารถนาพอใจ

 ๒. ภวตัณหา ความดิ้นรนทะยาน 

อยากไปในภพ คือความเป็นนั่นเป็นนี่

 ๓. วิภวตัณหา ความดิ้นรนทะยาน 

อยากไปในความไม่เป็นนั่นเป็นนี่

 ค�าว่าตัณหานี้มักจะเข้าใจกันไม่ถูก

ต้อง คอืมกัเข้าใจว่าเป็นความปรารถนา

ในทางหนึ่งบ้าง เป็นความอยากหรือ

ความต้องการทุก ๆ อย่างบ้าง แต่อัน

ที่จริงค�านี้มิได้มีความหมายแคบหรือ
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 ในชัน้นีจ้งึควรทราบความหมายจ�ากดั

ของตัณหาดังกล่าว และควรทราบ

ลักษณะอาการทั่วไปของตัณหาว่ามี

ลักษณะอาการอยาก ท�าให้ใจอยาก

หรือหิวอยู ่ เสมอ ไม ่มี อ่ิมไม ่มีพอ  

พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า แม่น�้าเสมอ 

ด้วยตัณหาไม่มี ตัณหาท�าให้ใจอยาก

หรือหิวอยู่ในอะไรบ้าง สิ่งเหล่านี้คือ

 ๑. ในกาม คืออารมณ์ท่ีน่ารักใคร่

ปรารถนาพอใจ ค�าว่ากามน้ีก็เช่นเดยีว

กับค�าว่าตัณหา มักเข้าใจไม่ถูกต้อง 

ความหมายที่ถูกต้องนั้นได้แก่อารมณ์

ทีน่่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทกุ ๆ อย่าง

เรียกว่ากาม หรือตัวความรักใคร ่

ปรารถนาพอใจเองก็เรียกว่ากาม 

 ค�าว่าอารมณ์นั้นได้แก่เรื่องต่าง ๆ  

ที่ใจนึกคิดหรือท่ีเก็บไว้ในใจ หรือท่ีใจ

ผูกพันอยู่ โดยเป็นรูปต่าง ๆ ท่ีเห็น

ด้วยตา เสียงต่าง ๆ ท่ีได้ยินด้วยหู 

กลิ่นต่าง ๆ ที่ได้สูดดมด้วยจมูก รส

ต่าง ๆ ที่ได้ลิ้มรสด้วยลิ้น สิ่งต่าง ๆ 

ที่ได้สัมผัสถูกต้องด้วยกาย และเรื่อง

ต่าง ๆ เหล่านั้นอันได้เคยประสบพบ

ผ่านมาแล้ว แต่ยังเก็บมาค�านึงนึกถึง

อยูใ่นใจ เหล่านีเ้รยีกว่าอารมณ์ทัง้หมด 

อารมณ์ดังกล่าวที่น่ารักใคร่ปรารถนา

พอใจเรยีกว่ากาม ความดิน้รนทะยาน

อยากไปในอารมณ์เหล่านั้นเรียกว่า 

กามตัณหา 

 ๒. ในภพ คือความเป็นนั่นเป็นนี่  

ตั้งต้นแต่อยากจะเป็นอะไรที่จะเป็น

เจ้าของแห่งอารมณ์ที่น่าปรารถนาดัง

กล่าว ความด้ินรนทะยานอยากในความ

เป็นนัน่เป็นนีด่งักล่าวเรียกว่า ภวตณัหา 

 ๓. ในความไม่เป็นนั่นเป็นนี่ คือ 

เมื่อเป็นอะไรอยู ่ไม่ชอบใจก็ดิ้นรน 

ทะยานอยากเพื่อจะไม่เป็นอย่างนั้น 

เป็นความอยากในด้านท�าลายล้างภาวะ

ทีเ่ป็นอยู่ ตลอดจนถึงอยากตาย เรยีก

ว่า วิภวตัณหา บางคนแปลว่าความ 

ไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ ซึ่งเป็นการ 

แปลผิด เพราะมิใช่ไม่อยาก เป็น 

ความอยากเหมือนกนั แต่อยากท่ีจะไม่

เป็นอะไรทีไ่ม่ชอบ เช่นเป็นเดก็อยูเ่ป็น

นักเรียนอยู่ เบื่อเป็นเด็กเป็นนักเรียน 

อยากให้พ้นไปเสียเร็ว ๆ หรือเป็นคน

แก่แต่อยากไม่เป็นคนแก่

 ตัณหาทั้ง ๓ ตามที่อธิบายมานี้ 

ส�าหรบัเยาวชนและคนทัว่ไปควรเข้าใจ

ค�าจ�ากัดความดงักล่าวมาข้างต้น ฉะนัน้

จึงไม่ห้ามความอยากจะได้อะไรท่ีควร

จะได้ จะเป็นอะไรที่ควรจะเป็น จะไม่

เป็นอะไรท่ีควรจะไม่เป็น เช่น อยาก

จะได้หนงัสอืเรยีนและเครือ่งเรยีนเครือ่ง

ใช้ตามที่จ�าเป็น อยากจะเป็นนักเรียน

ที่ดี อยากจะไม่เป็นคนเหลวไหลเสีย

หาย แต่ห้ามความอยากที่เกินพอด ี

แม้ในทางทีถ่กูและความอยากในทางที่ 
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ผิด ๆ ความอยากในทางที่ผิดนั้นคือ

อยากจะท�าในทางทีผ่ดิศีลธรรมท่ีเรยีก

ว่าเป็นความประพฤติเสื่อมเสียต่าง ๆ 

 พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม มิได้

ทรงซดัความผดิให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง แต่

ทรงแสดงชี้ให้เห็นความจริงว่า 

 ทุกข์ต่าง ๆ เป็นผลเกิดจากความ

ประพฤติเสื่อมเสียต่าง ๆ อันเป็น 

กรรมช่ัวของคนซึง่เกดิจากตณัหาในจติ 

ใจของตนเอง

 จึงทรงชี้สมุฏฐานส�าคัญของทุกข์ว่า

ตณัหา ซึง่เป็นตวัทกุขสมทุยัเหตใุห้เกดิ

ทุกข์ ตัณหามีอยู่ในจิตใจของใครก็ก่อ

ทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นและแก่ผู้อ่ืนที่

พลอยได้รบัความเดอืดร้อนเพราะกรรม

ของผูน้ัน้ ไม่ว่าเดก็ ผูใ้หญ่ หรอืใคร ๆ 

ทั้งนั้น

 อรยิสจัจ์ ข้อที ่๓ ได้แก่ ทุกขนโิรธ 

ประกอบขึ้นด้วยค�า ทุกข และ นิโรธ 

แปลว่าความดับ รวมเป็น ทุกขนิโรธ 

แปลว่า ความดับทุกข์ ความทุกข์คือ

อะไรได้แสดงไว้แล้วในอรยิสจัจ์ข้อที ่๑ 

พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ให้เห็นได้อย่าง 

ง่าย ๆ ทกุข้อ เริม่ด้วยทรงชีค้วามทุกข์

ที่เป็นสภาพธรรมดาของร่างกายว่า 

ความเกิด ความแก่ ความตาย เป็น

ทกุข์ แล้วทรงชีต้รงเข้ามาถงึความทุกข์

ที่เกิดจรเข้ามาทั้งแก่จิตใจเช่นความ 

เศร้าโศกเป็นต้น ท้ังแก่ร่างกายเช่น

ความป่วยไข้ต่าง ๆ อนัรวมลงในความ

ประจวบกับสิ่งท่ีไม่เป็นที่รักและพลัด 

พรากจากสิง่ซึง่เป็นทีร่กั รวมลงอีกเป็น

ความปรารถนาไม่สมหวัง รวมลงอีก

เป็นชีวิตร่างกายทั้งหมด ฉะนั้น จึง

กล่าวอย่างย่อที่สุดว่า ชีวิตทั้งหมด 

เป็นตัวทุกข์ 

 แต่อย่าเพิง่เข้าใจว่าทางพระพทุธศาสนา

มองชีวติไปในแง่ร้าย เพราะยังมีอรยิสัจจ์

ข้อที่ ๒ ต่อไป คือทุกขสมุทัย เหตุให้

เกดิทกุข์ อนัได้แก่ตณัหาคอืความดิน้รน

ทะยานอยาก เพราะตัณหาในจิตใจ 

ของคนน้ีเองท�าให้ชีวิตเกิดเป็นทุกข ์

ขึน้เพราะต้องกลายเป็นทาสของตณัหา 

ฉะนั้น ถ้าไม่มีตัณหา ชีวิตก็ไม่ต้อง 

เป็นทุกข์ ชีวิตก็คงด�าเนินไปตามคต ิ

ธรรมดาของตน ทุกขนิโรธคือความ 

ดับทุกข์อันเป็นอริยสัจจ์ข้อท่ี ๓ นี้

พระพุทธเจ้าจึงทรงอธิบายว่า ได้แก่

ความดับตัณหาเสียได้นี้แหละเป็น 

ความดับทุกข์ ฉะนั้น ทางพระพุทธ-

ศาสนาจึงมิได้มองในแง่ร้าย แต่มอง 

ในแง่ของความจริง ทั้งชี้เหตุกับผลไว้

พร้อมเสรจ็ ซึง่ทกุ ๆ คนอาจจะปฏบัิติ

ดบัความทกุข์ทีเ่กดิเพราะตณัหาเสยีได้ 

ด้วยการดับตัณหาที่จิตใจของตนเสีย

 เมื่อยังเด็กอยู่ก็ยังไม่ค่อยรู้จักความ

ทุกข์ เพราะยังไม่รูจั้กปรารถนาต้องการ

อะไรมาก เหมือนอย่างเด็กเล็ก ๆ  
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เมื่อเลี้ยงดูไม่ให้เกิดความหิวกระหาย 

เป็นต้น และร่างกายไม่เจ็บป่วยอะไร 

กห็ลบัและตืน่เล่นอย่างสบาย ครัน้เตบิ 

โตขึน้รูอ้ะไรมากเข้าปรารถนาต้องการ

อะไรมากเข้าก็เร่ิมรู้จักความทุกข์มาก

ขึน้ โดยปกตเิม่ือมีความปรารถนาต้อง 

การและยงัได้รบัความส�าเรจ็สมปรารถนา

อยู่ก็ยังไม่ค่อยรู้สึกเป็นทุกข์ แต่เม่ือ

ประสบความไม่ส�าเรจ็สมปรารถนาคอื

ไม่ได้ดังที่ใจหวังจึงเกิดความทุกข์ข้ึน 

ถ้ามคีวามปรารถนาจะได้แรงมากกเ็กดิ

ทกุข์มาก แต่ใครเล่าในโลกนีจ้ะประสบ

ความส�าเรจ็ในสิง่ท่ีตนปรารถนาทกุอย่าง 

บางคนไม่ได้แม้ในสิ่งท่ีตนควรจะได้ 

บางคนได้มาแล้วกต้็องพลดัพราก และ

เมือ่กล่าวโดยส่วนรวมแล้วความปรารถนา

ของคนไม่มีอิ่มไม่มีพอ เช่น ความ

ปรารถนาในทรพัย์ไม่มเีพียงพอว่าเท่าไร 

แม้ในสิ่งอื่นก็เหมือนกันย่อมมีความ

ปรารถนาเพิ่มขยายออกไปอยู่เสมอ 

และเมื่อกล่าวโดยส่วนรวม มักพากัน

ปรารถนาในสิ่งที่ไม่อาจส�าเร็จได้ เช่น

ปรารถนาให้มีชีวิตยืนยาวเรื่อย ๆ ไป 

เพราะทุก ๆ คนมีความรักชีวิตเป็น

อย่างยิ่ง และกลัวต่อส่ิงท่ีจะมาท�า

อันตรายต่อชีวิต พูดง่าย ๆ ว่ากลัว 

ตาย ถ้าจะมีใครบันดาลให้เป็นไปได้

สมปรารถนากน่็าจะมคีนสมคัรไม่ตาย

กันเป็นส่วนมาก ฉะนั้น จึงต้องมี 

ธรรมดาเป็นผู้จัดให้มีก�าหนดอายุขัย 

จะปล่อยไปตามความปรารถนาของคน

หาได้ไม่

 มีคนเป็นอันมากเข้าใจว่าตัณหาคือ

ความดิน้รนปรารถนาเป็นธรรมชาตขิอง

โลก เพราะถ้าโลกปราศจากตณัหาแล้ว

กจ็ะดบัสญู ความเข้าใจดังนียั้งถกูต้อง

ไม่หมด จริงอยู่โลกเกิดขึ้นด้วยตัณหา 

ดงัมพีระพทุธภาษติว่า ตณหฺาย อุฑฺฑโิต 

โลโก โลกอันตัณหาให้เกิดขึ้น และ 

มพีระพทุธภาษติอกีบทหนึง่แปลความ

ว่า ให้อาศัยตัณหา แล้วละตัณหาเสีย 

พระพุทธภาษิตท้ัง ๒ บทนี้แสดงว่า 

โลกเป็นผลของตัณหา และบุคคลโดย

ปกติต้องอาศัยตัณหา แต่การอาศัย 

นัน้ถ้าให้ตณัหามาเป็นนาย ด้วยบคุคล

กลายเป็นทาสของตัณหาเสียแล้วก็จะ

ประกอบกรรมเป็นเหตุท�าลายโลกได้

เหมือนกนั ฉะนัน้ ท่านจงึสอนให้อาศัย 

ตัณหาโดยฐานะที่เป็นนายของตัณหา 

คือทุก ๆ คนจ�าต้องอาศัยความปรารถนา

ต้องการ แต่ให้เป็นนายแห่งความ

ปรารถนาของตนเอง คอืควบคมุความ

ปรารถนาให้ด�าเนินไปโดยชอบ และ

เมื่อประสบความส�าเร็จดังที่ปรารถนา

โดยชอบแล้วกใ็ห้ละทิง้ความปรารถนา

นั้นเสีย 

 วิธีปฏิบัติดังกล่าวเป็นเรื่องธรรมดา

นี้เอง มิใช่เป็นเรื่องผิดธรรมดาหรือสูง
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เกนิกว่าธรรมดา เพราะตณัหาคอืความ

ปรารถนาน้ีเป็นสิ่งท่ีไม่มีอ่ิมไม่มีพอดัง

กล่าวแล้ว จะอ�านวยตามไปถ่ายเดียว

หาได้ไม่ จ�าต้องควบคุมให้อ่ิมให้พอไป

คราวหนึ่ง ๆ เทียบอย่างการบริโภค

อาหาร เมื่อบริโภคไปพอสมควรแล้ว 

ถงึยงัเอรด็อร่อยอยู่กต้็องให้หยุด ถ้าจะ

ตามใจความอยากเรื่อยไปก็คงจะท้อง

แตกตาย ความรู้จักอิ่มรู้จักพอซึ่งเป็น

เครื่องสกัดตัณหานี้แหละคือ สันโดษ 

ซึง่แปลว่าความยนิดพีอใจ อันหมายถงึ

ความอิม่ความพอดังกล่าว ท่านจ�าแนก

เป็น ๓ คือ

 ๑. ยถาลาภสนัโดษ ความยนิดตีาม

ผลที่พึงได้ หรือตามผลที่ควรได้

 ๒. ยถาพลสนัโดษ ความยนิดีตาม

ก�าลังสามารถ

 ๓. ยถาสารปุปสนัโดษ ความยนิดี

ตามรูปเรื่องของตน คือตามสมควร

 ถ้าคนไม่มีสันโดษดังกล่าวก็จะต้อง

เป็นทาสของตัณหา ได้เท่าไรก็ไม่รู้จัก

พอ จะท�าอะไรก็หักโหมจนเกินก�าลัง

ความสามารถ ท้ังไม่ค�านึงถึงการควร

ไม่ควร อยากท�าอะไรก็ท�าไปตาม

ปรารถนา ถ้าใครเป็นเช่นนีก้จ็ะเลวร้าย

ไปยิ่งกว่าอะไร ๆ ในโลก ความเดือด

ร้อนในโลกเกดิขึน้เพราะบคุคลจ�าพวก

นี ้แต่เพราะอาศยัสนัโดษซึง่มลีกัษณะ

ดงักล่าวคอยสกดักัน้ไว้ให้มอีิม่มพีอบ้าง

แม้ในเร่ืองหนึ่ง ๆ ทั้งคอยสกัดกั้นให้

ตัณหาด�าเนินไปในทางที่ชอบ จึงเป็น

เหตุให้คนทีม่สีนัโดษประกอบกรรมทีช่อบ 

และรู้จักอ่ิมรู้จักพอ รู้จักม้ือรู้จักคราว 

โลกจงึอยูเ่ยน็เป็นสขุเพราะอาศยัสนัโดษ 

จึงควรรู้จักคุณของสันโดษ ถ้าไม่รู้จัก

คุณของสันโดษ ท้ิงสันโดษเสียเม่ือใด 

ก็จะร้อนเป็นไฟขึ้นเมื่อนั้น

 ความสขุต่าง ๆ ในทางโลกแม้ความ

จริงเป็นตัวความทุกข์ คือเป็นส่ิงท่ีทน

อยูค่งทีไ่ม่ได้ต้องเปลีย่นแปลงไป แต่ก็

เป็นข้อทีเ่ห็นได้ยาก ทัง้ในชัน้นีก้ยั็งไม่

จ�าเป็นจะต้องเห็นต้องเข้าใจ ควรยกขึน้

กล่าวเฉพาะความทุกข์ตามเข้าใจกันเพยีง

ข้อเดียว คอืทกุ ๆ คนคงจะรับรองต้อง

กนัว่าความทกุข์เดือดร้อนต่าง ๆ ทีเ่กดิ

ขึน้ในจติใจส่วนใหญ่เกดิขึน้เพราะตัณหา

คอืความดิน้รนทะยานอยาก คอืเพราะ

ปรารถนาไม่ได้สมหวงั ท่ีกล่าวดงันีอ้าจ

จะถูกหาว่าพูดอย่างเอาก�าปั้นทุบดิน 

แต่กเ็ป็นความจริงทีทุ่ก ๆ คนควรต้อง

รับรู้ไว้ และเตรียมป้องกันพร้อมทั้ง

เตรียมแก้ไขไว้ด้วย ไม่เช่นนั้นถ้าวิถี

ชวีติต้องถกูตณัหาพาไปในทางผดิหวงั

และเกิดทุกข์ทับถมใจขึ้นก็อาจจะจน

ทางของตนเองหาทางออกไม่ได้ ก็จะ

ต้องอับจนต่อชีวิต เป็นผู้พ่ายแก่ชีวิต

ดังที่คนมิใช่น้อยประสบกันอยู่
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 ทางออกจากความทุกข์นั้นคือต้อง

รบัรูค้วามจรงิดงัทีก่ล่าวแล้ว ต้องป้องกนั 

มใิห้ถล�าลึกลงไปในทางแห่งความทุกข์ 

คือควบคุมตัณหามิยอมให้ฉุดชักใจไป

ได้ และถ้าถล�าใจลงไปแล้วกต้็องพยายาม

ถอนใจข้ึนให้จงได้ด้วยปัญญา เพราะ

เมื่อทุกข์เกิดข้ึนท่ีจิตใจได้ก็ต้องดับไป

จากจิตใจได้ และจิตใจของทุก ๆ คน

อาจสมมติกล่าวได้ว่าเป็นธรรมชาติ

กายสิทธิ์ ไม่มีอะไรจะมาท�าลายได้ 

นอกจากจะยอมจนใจตัวเองเท่านั้น  

ถ้าท�าใจให้เข้มแข็งก็จะเกิดพลังใจขึ้น

จนสามารถต่อสูต่้าง ๆ ขจดัขบัไล่ออก

ไปให้พ้นจากใจ แต่ข้อส�าคัญต้องรับรู้

ความจริงว่าต้องขจัดขับไล่ตัณหาออก

ไปเสยีก่อน ความทกุข์ต่าง ๆ กจ็ะออก

ไปพร้อมกนัเพราะความดบัตณัหาเสยี

ได้นัน่เองเป็นทกุขนโิรธ ความดบัทกุข์

 การปล่อยให้ความทกุข์ต่าง ๆ ทบัถม

ใจเข้าทุกทีโดยไม่รู้วิธีดับทุกข์ดังกล่าว 

อาจท�าให้เสียได้ทุกอย่างแม้เสียจริต 

ดังมีเรื่องเล่าในอรรถกถาธรรมบทว่า 

 ธดิาของเศรษฐคีนหนึง่ในกรงุสาวตัถี 

ได้หนีไปกบัพนกังานปฏบัิตขิองเศรษฐี

ผู้บิดา ได้พากันไปอาศัยอยู่ในบ้านป่า

แห่งหนึง่ ต้องท�างานเหนือ่ยยากต่าง ๆ 

ด้วยตนเอง เมื่อจะคลอดบุตรคนแรก

ได้เดินทางไปหามารดาบิดา แต่เดิน

ทางไปยงัไม่ทันถงึได้คลอดบตุรเสยีก่อน 

จึงพากันกลับ 

 ต่อมาเมือ่จะคลอดบตุรคนทีส่องกไ็ด้

เดนิทางไปหามารดาบดิาอกี ในขณะที่

ก�าลังเดินทางไปฝนตกหนักและนาง 

ก็เกิดเจ็บครรภ์จะคลอดบุตร สามีจึง 

เที่ยวไปตัดไม้เพื่อจะท�าเพิงเป็นที่พัก 

ในขณะทีจ่ะตดัไม้บนยอดของจอมปลวก

แห่งหนึง่ ได้ถกูงอูอกมาจากจอมปลวก

กดัล้มตายในทีน่ัน่ นางคอยสามไีม่เหน็

กลบั ได้คลอดบตุรคนทีส่องด้วยความ

ทุกข์อย่างยิ่ง ฝนก็ก�าลังตกหนัก นาง

ให้บตุรคนแรกและบตุรคนทีค่ลอดใหม่

ทัง้ ๒ คนอยู่ภายใต้ตน ท�าตนเองเป็น

เพงิกนัฝนของบตุรท้ัง ๒ คนตลอดคนื 

 เมื่อสว่างข้ึนแล้วก็อุ้มบุตรคนหนึ่ง 

จงูคนหนึง่เดนิไปเทีย่วหาสาม ีพบสามี

นอนสิ้นชีวิตอยู่ก็เกิดความทุกข์โศก

อย่างย่ิง และจ�าต้องเดินทางต่อไปถึง

แม่น�้าแห่งหนึ่งซึ่งน�้าก�าลังเต็มเพราะ 

ฝนตกหนักไม่อาจพาเด็กทั้ง ๒ ข้าม

ไปพร้อมกันได้ จึงพักบุตรคนโตไว้ที ่

ฝั่งข้างนี้ อุ้มบุตรคนเล็กข้ามไปก่อน 

หักกิ่งไม้เล็ก ๆ มาปูให้นอน ที่ฝั่งข้าง

โน้น แล้วข้ามกลับมาเพื่อจะรับบุตร 

คนโต ครั้นข้ามมาถึงกลางแม่น�้า มี

เหยีย่วใหญ่ตวัหนึง่บนิผ่านมาเหน็บตุร

คนเล็ก จึงโฉบลงมาเฉี่ยวเอาไปด้วย

ส�าคัญว่าชิ้นเนื้อ นางยกมือทั้งสองขึ้น
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ตบร้องไล่เหย่ียว แต่เหย่ียวกไ็ม่ฟัง ได้

โฉบเฉี่ยวเอาเด็กน้อยนั้นไป ฝ่ายบุตร

คนโตผู้ยืนอยู่ฝั่งข้างนี้มองเห็นมารดา

ยกมอืขึน้ตบร้องเสยีงดังอยูก่ลางแม่น�า้

คดิว่าแม่เรยีก กโ็ดดลงไปในน�า้โดยเร็ว

จึงถูกน�้าพัดหายไป 

 นางจึงเกิดทุกข์โศกเพิ่มขึ้นอีกมาก 

มาย เดินร้องไห้คร�่าครวญมุ่งตรงไป

กรงุสาวตัถ ีเพ่ือจะไปหามารดาบิดาพบ

ชายคนหนึง่เดนิสวนทางมา ถามทราบ

ว่ามาจากเมืองสาวัตถี จึงถามถึงข่าว

มารดาบดิาของตน ชายผูน้ั้นจงึบอกว่า 

ไม่เหน็หรอืว่าฝนตกตลอดคนืเม่ือคนืนี้ 

ในขณะทีฝ่นตกหนกันัน้เรือนได้พงัทับ

เศรษฐีพร้อมทั้งภริยาและบุตรนั้นสิ้น

ชวีติหมดท้ัง ๓ คน เขารวมเผาในเชงิ

ตะกอนอันเดยีวกนั ยงัเหน็ควนัปรากฏ

อยูน้ั่น นางได้รับข่าวทกุข์หนกัอนัเหลอื

ก�าลังใจของนางจะทนทานไว้ได้ ก็สิ้น

ความรูส้กึตวัวกิลจรติขึน้ในขณะนัน้เอง 

เพราะความทุกข์ทับทวีอย่างมากมาย 

วิง่พลางพร�า่เพ้อไปพลางถงึบตุรทัง้สอง

และสามี มารดา บิดา และพี่ชาย 

ซึ่งมาประจวบสิ้นชีวิตในคืนเดียวกัน  

นางวิ่งไปจนถึงมหาวิหารเชตวัน 

 ขณะนัน้พระพทุธเจ้าก�าลังทรงแสดง

ธรรมแก่พทุธบรษิทั พวกคนจะห้ามไม่

ให้นางผ่านเข้าไป พระพทุธเจ้าได้ตรัส

ส่ังมใิห้ห้าม และได้ตรสัทกัขึน้เมือ่นาง

เข้ามาใกล้ว่า จงกลับได้สติเถิด นางก็

กลบัได้สตขิึน้ทนัท ีได้ถวายบงัคมแล้ว 

กราบทูลขอให้พระองค์ทรงเป็นท่ีพึ่ง 

และกราบทูลเล่าเรื่องต้ังแต่ต้นมาโดย

ตลอด พระพุทธเจ้าได้ตรัสธรรมีกถา 

ชี้ให้นางเห็นคติธรรมดา จนนางคลาย

ความโศกและเกิดดวงตาเห็นธรรม 

แล้วนางได้ทูลขอบวชเป็นภิกษุณีใน

พระพทุธศาสนา ได้ทรงอนญุาต นางจงึ

ได้บวชเป็นภิกษุณีมีชื่อว่า ปฏาจารา 

ต่อมาได้พจิารณาชวิีตเทยีบด้วยน�า้ล้าง

เท้าทีไ่หลแห้งหายขาดไป ตดัความรกั

และตัณหาในชีวิตกับสิ่งทั้งหลายได้

ทัง้หมด จงึดบัความทกุข์ทัง้ปวงในโลก

ได้แล

 อรยิสัจจ์ ข้อท่ี ๔ ได้แก่ มรรค แปล

ว่าทาง ในภาษาไทยใช้ว่ามรรคา แต่ใน

ทีน่ีห้มายถงึมรรคาคอื ทางปฏิบัติให้ถงึ

ความดับทกุข์ มทีางเดยีวมิใช่หลายทาง 

แต่พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงองค์ประกอบ

ไว้ ๘ ประการ คือ ๑. สัมมาทิฏฐิ 

เห็นชอบ ๒. สัมมาสังกปัปะ ด�าริชอบ 

๓. สมัมาวาจา เจรจาชอบ ๔. สมัมา-

กัมมันตะ การงานชอบ ๕. สัมมา-

อาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ ๖. สัมมา- 

วายามะ พยายามชอบ ๗. สัมมาสติ 

ระลึกชอบ ๘. สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ
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 ค�าว่า ชอบ มไิด้หมายความว่า ชอบ 

ใจ พอใจ แต่หมายความว่า ถูกต้องไม่

ผิดพลาด เหมือนค�าว่าเห็นชอบ มิได้

หมายความว่าเห็นแล้วก็ชอบใจ แต่

หมายความว่าเห็นถูกต้องไม่ผิดพลาด 

ข้ออืน่ ๆ กมี็ความหมายอย่างนีเ้หมือน

กัน มีอธิบายโดยย่อดังนี้

 ๑. สมัมาทิฏฐ ิเหน็ชอบ ได้แก่รูเ้หน็

ในทกุข์ ในเหตใุห้เกดิทกุข์ ในความดบั

ทุกข์ ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 

รวมความว่ารู้เห็นเหตุผลตามเป็นจริง 

หรือรู้ความจริงตามเหตุผล

 ๒. สัมมาสังกัปปะ ด�าริชอบ ค�าว่า 

ด�าริ คือนึกคิดตรึกตรอง เมื่อคิดถูกก็

เรยีกว่าด�ารชิอบ ในทีน่ีห้มายถึงคดิออก

จากความใคร่ใจที่ผิด คิดไม่พยาบาท

และคิดไม่เบียดเบียนใคร

 ๓. สมัมาวาจา เจรจาชอบ มไิด้หมาย 

ความว่าเจรจาคือพูดตามที่ชอบใจ แต่

หมายความว่าพูดจาถูกต้อง หรือเมื่อ

ไม่พูดก็นิ่ง เพราะเว้นเสียจากการพูด

ที่ผิดพลาด ในท่ีนี้ได้แก่เว้นจากพูด 

มสุา เว้นจากการพดูส่อเสยีด เว้นจาก

ค�าพูดหยาบ เว้นจากค�าพดูเพ้อเจ้อไม่มี

ประโยชน์

 ๔. สัมมากัมมันตะ การงานชอบ 

มใิช่หมายความว่าท�าการงานอะไรตาม

ทีช่อบใจ แต่หมายความว่าท�าการงาน

ถกูต้อง หรอืเว้นเสยีไม่ท�าการงานทีผ่ดิ

พลาด ในทีน่ีไ้ด้แก่เว้นจากการฆ่า เว้น

จากการลกัขโมย เว้นจากการประพฤติ

ผิดประเพณีในทางกาม หรือเว้นจาก 

อพรหมจริยกิจ

 ๕. สมัมาอาชวีะ เลีย้งชวีติชอบ มไิด้

หมายความว่าหาเลีย้งชวีติตามทีช่อบใจ 

แต่หมายความว่าเลี้ยงชีวิตในทางท่ี 

ถูกต้อง ในที่น้ีได้แก่ เว้นอาชีพที่ผิด 

ประกอบอาชีพที่ถูก

 ๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ 

มใิช่หมายความว่าพยายามตามทีช่อบใจ 

แต่หมายความว่าพากเพยีรพยายามใน

ทางทีถู่กต้อง ได้แก่เพียรระวังความชัว่

ที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น เพียรละความ

ชั่วที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรท�าความดีที่ยัง

ไม่เกิดให้เกิดขึ้น เพียรรักษาความดีที่

เกิดขึ้นแล้วให้ด�ารงอยู่และให้งอกงาม

 ๗. สมัมาสต ิระลกึชอบ ค�าว่าระลกึ 

หมายถึงความก�าหนดจดจ�า หรือความ

นึกขึ้นได้อย่างถูกต้อง มิใช่นึกขึ้นได้

อย่างผดิ ๆ ในทีน่ีไ้ด้แก่นกึขึน้ได้อย่าง

ถูกต้องในเร่ืองของตัวเอง เช่นว่าร่าง 

กายเป็นอย่างไร สุขทุกข์เป็นอย่างไร 

จติใจเป็นอย่างไร ความดคีวามชัว่ของ

ตนเป็นอย่างไร

 ๘. สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ มิใช่

หมายความว่าตัง้ใจตามแต่จะชอบ แต่

หมายความว่าตัง้ใจไว้อย่างถูกต้อง ใน

ทีน่ีไ้ด้แก่ควบคมุใจไม่ให้ฟุง้ซ่าน รวมใจ
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เข้ามาให้ก�าหนดแน่วแน่อยู่ในหนังสือ

ที่อ่าน ในเรื่องที่ฟัง หรือในเรื่องที่คิด 

รวมใจให้เพ่งส่องไปทางเดียวเหมือน

อย่างไฟฉายท่ีรวมแสงฉายกราดไปทาง

เดียว

 องค์ประกอบทั้ง ๘ ประการนี้รวม

เข้าเป็นทางเส้นเดยีวสายเดยีว เป็นทาง

ปฏิบติัให้ถงึความดบัทกุข์ได้ ข้อส�าคญั

ขอให้เดินเข้าทางที่ถูกต้องนี้ ถ้าเดิน

นอกทางนี้ออกไปเมื่อใดก็ต้องประสบ

ความทกุข์เดอืดร้อนเมือ่นัน้ พระพทุธเจ้า

ได้ทรงชี้ทางที่ถูกนี้ไว้ให้ พร้อมทั้งทรง

แสดงรายละเอยีดประทานไว้อย่างเพยีง

พอและเข้าใจได้ง่ายไม่ฟั่นเฝือ

 คราวนี้ จะลองตั้งปัญหาถาม และ

จะตอบแทนไปด้วย ถามว่า เห็นชอบ 

คือเหน็อะไร เหน็แล้วเกดิชอบใจขึน้ใช่

ไหม? เห็นสิง่ของของเพ่ือนเกิดชอบใจ

คิดจะหยิบเอามาเสียเฉย ๆ เมื่อเวลา

เขาเผลอ เรียกว่าเห็นชอบหรือไม่? 

ตอบว่า ไม่ใช่ เพราะเห็นชอบคือเห็น

ถูกต้อง ชอบใจสิ่งของของเพื่อนอยาก

จะหยิบเอาเสียเฉย ๆ เรียกว่าเห็นผิด 

 ถามว่า ใจหนึ่งอยากจะท�าไม่ดี ใจ

หน่ึงคอยห้ามไว้ ใจฝ่ายไหนจะชนะ 

ตอบว่า ฝ่ายที่มีก�าลังกว่าชนะ เพราะ

ฝ่ายที่มีก�าลังกว่าน้ันจะลงความเห็น

ตัดสินว่า จะท�าไม่ดีหรือจะยับยั้ง 

 ถามว่า เรียกว่าเป็นความเห็นผิด

หรือเห็นถูก ตอบว่า ถ้าลงความเห็น

ให้ท�าไม่ดีก็เป็นความเห็นผิด ถ้าลง

ความเห็นยับยั้งก็เป็นความเห็นถูก 

 ถามว่า ท�าอย่างไรจึงจะรู้ตัวเองว่า

เด๋ียวนีเ้รามคีวามเห็นถูกหรอืผดิ ตอบ

ว่า ก็คล้ายการสอบไล่ เมื่อเขียนตอบ

ข้อสอบบางทีนึกว่าถูกเสมอ จึงต้องมี

กรรมการตรวจข้อสอบ ในเรื่องความ

เหน็กค็ล้ายคลงึกนั กอ็าจจะต้องปรกึษา

หารือบิดา มารดา ครู อาจารย์ หรือ

มิตรสหายผู้หวังดี แต่ในทางที่ดีควร 

คิดหาเหตุผล คิดให้เห็นเหตุผลตาม

เป็นจริง หรือคิดให้เห็นความจริงตาม

เหตุผล 

 ถามว่าเหตุผลคอือะไร ตอบว่า เหตุ

คอืส่ิงทีเ่กดิขึน้ก่อน ผลคือส่ิงทีเ่กดิขึน้

ตามมาภายหลัง เช่นว่า เมื่อเราท�าสิ่ง

นี้จะมีอะไรเกิดตามมาทีหลัง การท�า

ของเราเรียกว่าเหตุ สิ่งที่เกิดตามมา

เรียกว่าผล 

 ถามว่า เรียนหนังสือก็ดี ช่วยบิดา

มารดาท�าการงานต่าง ๆ กด็ ีเป็นการ

เหนด็เหนือ่ยล�าบากไม่สนกุสนาน เป็น

เหตผุลหรอืไม่ และดหีรอืไม่ด ีตอบว่า 

การเรียนและการท�างานเป็นเหตุให้

เหนื่อยยากในขณะเรียนในขณะท�า 

การงานจริง แต่ ก็จะให้เกิดผลดี

สมปรารถนาต่อไปภายหน้า ฉะนั้น  
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จึงได้สู้เหนื่อยยากเล่าเรียนศึกษาและ

ท�าการงาน อย่างเช่นนักเรียนทุกคน

ซึ่งเล่าเรียนอยู่ในบัดนี้ เมื่ออุตสาหะ

พยายามพร้อมทั้งมีความอดทนเรียน

ไปจนส�าเร็จในอีกหลายปีข้างหน้า จึง

จะได้รับผลดสีมปรารถนา ฉะนัน้ การ

ทีจ่ะดูว่าอะไรดไีม่ดี จงึต้องดูให้ยืดยาว

ออกไปถงึปลายทาง มใิช่ดเูพยีงครึง่ ๆ 

กลาง ๆ และไม่มัวพะวงติดอยู ่กับ 

สขุทกุข์หรอืความสนกุไม่สนกุในระยะ 

สั้น ๆ หรือในระหว่าง ๆ เพราะจะ

ท�าให้ก้าวหน้าไปถึงผลเบื้องปลายไม่

ส�าเร็จ คนเราซึง่เดนิทางไปไม่ถงึสดุท้าย

ปลายทาง ต้องหล่นเรี่ยเสียหายอยู่ 

ในระหว่างทางเป็นอันมากเพราะเหต ุ

ต่าง ๆ ดังเช่นท่ีเรียกว่า ชิงสุกก่อน

ห่ามบ้าง ถืออิสรเสรีบ้างเป็นต้น ก็

เพราะเหตุดังกล่าวมานี้ ฉะนั้น การ

หัดให้เป็นคนมีเหตุผลท่ีถูกต้องจึงเป็น

เรื่องส�าคัญส�าหรับทุก ๆ คน และจะ

ชื่อว่าเป็นคนมีเหตุผล ก็เพราะเป็น

สัมมาทิฏฐิ คือมีความเห็นถูก

 ถามว่ามีทางอะไรช่วยให้เกิดความ

เห็นถกูได้บ้าง ตอบว่า มี สมัมาสงักปัปะ 

ความคดิถกู สมัมาสต ิความระลึกถกู 

และสัมมาสมาธิ ความตั้งใจไว้ให้ถูก 

ทั้ง ๓ นี้เอง คือต้องหัดใช้ความคิด 

พินิจพิจารณาอย่าให้ล�าเอียงเพลี่ยง 

พล�้าไปแก่ความชอบ ความชัง ความ

หลง หดัระลกึก�าหนดให้มสีตอิยูเ่สมอ 

หัดท�าใจให้ตัง้ม่ันมกี�าลงัแขง็แกร่ง จติใจ

ของเราทุกคนอาจอบรมให้มีก�าลังเข้ม

แข็งขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ แต่ต้อง

อาศัยสัมมาวายามะ คือความเพียร 

อันถูกต้อง ทั้งเมื่อพากเพียรให้เกิดมี

ความเห็นถูกขึน้ได้แล้ว กไ็ม่ต้องกังวล

ว่าจะพดูไม่ถกู จะท�าการงานไม่ถกู จะ

ประกอบอาชีพไม่ถูก เพราะเมื่อเห็น

ถูก ก็ต้องพูดถูกท�าถูก เลี้ยงชีพถูก

พร้อมกันไป

 วิธีคิดหาเหตุผล ให้เกิดความเห็น

ชอบ ควรคิดไม่ให้พ้นหลักอริยสัจจ์  

คือตั้งหลักทั่วไปไว้ ๔ หลัก หลักที่ ๑ 

ทุกข์ หลักที่ ๒ สมุทัย (เหตุให้เกิด

ทกุข์) หลกัที ่๓ นโิรธ (ดบัทุกข์) หลกั

ที ่๔ มรรค (ทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบั

ทุกข์) อะไรที่เป็นความไม่สบายกาย 

ไม่สบายใจทั้งหมด จับเข้าหลักที่ ๑  

คือทุกข์ อะไรที่เป็นความไม่ดีทั้งหมด 

จบัเข้าหลกัที ่๒ คอืสมทัุย อะไรท่ีเป็น

ความสุขสงบเย็นท้ังหมด จับเข้าหลัก

ที ่๓ คอืนโิรธ อะไรทีเ่ป็นความดทีัง้หมด 

จับเข้าหลักที่ ๔ คือมรรค เมื่อคิดตั้ง

หลกัใหญ่ไว้ดงันี ้จะท�าอะไรกค็ดิตรวจ

ดูให้ดีว่า นี่เป็นสมุทัย ก่อทุกข์ หรือ

เป็นมรรค ทางสุขสงบ หัดคิดหาเหตุ

ผลดังนี้อยู่เสมอ เป็นการหัดให้เกิด

สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ เม่ือเห็นชอบ  
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กช็ือ่ว่าพบทางทีถ่กู เข้าทางทีถ่กู ใช้ได้

ในเรือ่งทัว่ไปดังเรือ่งเป็นตัวอย่างต่อไปนี้

 ในสมัยพุทธกาล เม่ือพระพุทธเจ้า

ประทบัอยู ่ณ พระเวฬวุนั กรงุราชคฤห์ 

ได้มชีายหนุ่มผูห้น่ึงมารบัจ้างเป็นผูเ้ท่ียว

ปลุกคนในเวลาเช้า คือตื่นขึ้นแต่เช้า

เที่ยวไปเรียกคนให้ตื่นนอนว่า ลุกขึ้น

เถิดพ่อ จงเตรียมเกวียน จงเทียมโค 

ถงึเวลาน�าช้างม้าเป็นต้นออกไปกนิหญ้า

แล้ว ลุกขึ้นเถิดแม่ จงหุงข้าว ต้มแกง 

ดังนี้เป็นต้น ชายหนุ่มนั้นได้รับจ้างไป

ปลกุเตอืนคนให้ตืน่ขึน้ท�างานแต่เช้า ๆ 

เป็นประจ�าทุกวันมา 

 วนัหนึง่พระเจ้าพมิพสิารทรงได้สดับ

เสยีงของชายหนุม่นัน้ได้ตรสัว่า นัน่เป็น

เสียงของคนมีทรัพย์มาก ท้าวนางผู้

หนึง่ได้ฟังกระแสรบัสัง่ จงึส่งคนไปสบื 

ผูไ้ปสบืนัน้กลับมากราบทูลว่าชายหนุ่ม

นัน้เป็นคนก�าพร้าเข็ญใจรบัจ้างเลีย้งชวีติ 

พระราชาทรงนิง่ เม่ือได้ทรงสดบัเสยีง

ของเขาก็ตรัสอย่างนั้นอีกบ่อย ๆ จน

ท้าวนางนัน้สงสยั จงึทลูขอพระราชทาน

อนญุาตพาธิดาออกไปสบืให้ทราบความ

จริง ได้ปลอมตนนุง่ห่มผ้าเก่าไปกบัธดิา 

แสร้งเดนิไปในถนนคนรบัจ้างจนถงึหน้า

ห้องของชายหนุ่มนั้น จึงเข้าไปขอพัก

ด้วยอ้างว่าเป็นผู้เดินทางไกล แม้ชาย

หนุ่มน้ันจะปฏิเสธเท่าไรก็ไม่ยอมออก

จึงจ�าต้องยอมให้พักด้วย สัญญาว่า 

เพียงคืนเดียว ครั้นรุ่งขึ้นมารดาและ

ธดิาทัง้ ๒ ได้ช่วยกนัปรงุอาหารทีม่รีส

เป็นอย่างดีให้แก่ชายหนุ่มนั้น ท�าให้

จติใจของเขาอ่อนลงจนถึงยอมให้คนท้ัง 

๒ พักต่อไปอีก 

 วนัหนึง่ได้มปีระกาศพระราชก�าหนด

ให้ทุก ๆ บ้านในถนนคนรับจ้างเล่น

มหรสพกันอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องใช้เงิน 

๑ กหาปณะ ชายหนุ่มนั้นจึงต้องน�า

เงินจากท่ีแห่งหนึ่งมามอบแก่สตรีทั้ง  

๒ ซึ่งเป็นผู้จัด เมื่อมีประกาศให้เล่น

มหรสพกนัอกีกต้็องไปน�ามามอบให้อกี 

จนสตรีทั้ง ๒ นั้นเห็นว่ามีหลักฐานที่

ควรเชือ่ได้ว่าชายหนุม่นัน้เป็นผูมี้ทรพัย์ 

จงึกลับเข้าไปเฝ้าพระราชาทลูขอให้ทรง

ส่งราชบุรุษไปน�าตัวเขามา ก็ได้โปรด

ให้ท�าอย่างนั้น 

 ครั้นเขาได้เข้าไปเฝ้า พระราชาได้

รับส่ังถามว่าซ่อนทรัพย์เป็นอันมากไว้

ท�าไม ทีแรกเขากราบทูลปฏิเสธ ครั้น

มองเห็นสตรีทั้งสองยืนเฝ้าอยู่ ก็รู้สึก

ว่าพระราชาได้ทรงส่งไปสืบจนความ

เปิดเผยแล้ว จงึกราบทลูขอให้พระราชา

ทรงเป็นที่พึ่งแล้วกราบทูลเล่าประวัติ

ชีวิตของตนว่า 

 ตนชื่อว่ากุมภโฆสก ได้เป็นบุตร 

ของเศรษฐีในกรุงราชคฤห์นี้ เมื่อเขา

เลก็ ๆ อยู่ได้เกดิวิบัตทิัง้ตระกลูเพราะ

อหิวาตกโรค เม่ือบิดาจะตายเพราะ 

หลักธรรมส�าคัญในพระพุทธศาสนา
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โรคนั้นได้ส่ังให้เขาหนีออกไป เขาได้

หนีออกไปเป็นเวลา ๑๒ ปีจึงกลับ 

เข้ามา ไม่มีใครจ�าได้ 

 พระราชามีพระราชหฤทัยสงสาร 

และทรงรู้สึกเอ็นดูโปรดปรานในความ

มีสติปัญญารู้จักรักษาทรัพย์ทั้งไม่หยิ่ง

ล�าพองของกุมภโฆสก จึงโปรดให้น�า

ทรัพย์ทีซ่่อนไว้มาพระราชทานอารกัขา 

พระราชทานเคหสถานและธิดาท่ีเกิด

แก่ท้าวนางน้ัน กับพระราชทานฐานันดร

แห่งเศรษฐีให้กุมภโฆสกด�ารงสืบแทน

บิดาต่อไป 

 เรือ่งนีเ้ป็นตวัอย่างแสดงว่าชายหนุม่

กมุภโฆสกน้ันเป็นผูม้คีวามเหน็ถกู ท้าว

นางผูน้ัน้ซึง่ได้พยายามพสิจูน์ความจรงิ

กไ็ด้มคีวามเหน็ถกู ทุก ๆ ฝ่ายจงึด�าเนิน

ในทางที่ถูก ยังผลที่ดีให้เกิดแก่ทุก ๆ 

ฝ่ายแล (ท.ห. ๒๓๙-๒๕๘)

ในด้านเหนือของอินเดีย มีภูเขาใหญ ่

ที่มีชื่อเสียงชื่อว่า หิมวันตบรรพต  

แปลว่า ภูเขามีหิมะ จะตรงกับชื่อ 

ท่ีเรียกในบัดนี้ว ่าภูเขาหิมาลัย ใน 

อรรถกถาพรรณนาไว้ว่า ชมพูทวีปนี้

เป็นมหาสมุทร ๔ ส่วน เป็นแผ่นดิน

มนุษย์อยู่ ๓ ส่วน เป็นป่าหิมพานต์

หรือบริเวณหิมวันตบรรพต ๓ ส่วน 

รวมเป็น ๑๐ ส่วน ในเขตหิมวันต์นั้น

มีสระใหญ่ ๗ คือ 

 ๑. อโนตตัตะ (อโนดาต) ๒. กณัฑ-

มุณฑะ ๓. รถกาฬะ ๔. ฉัททันตะ 

๕. กุนาละ ๖. มันทากินิ ๗. สีหับ- 

ปปาตะ สระอโนดาตมี ภูเขาทั้ง ๕ 

แวดล้อม คือ ๑. สทุสัสนกฏู ๒. จติต-

กูฏ ๓. กาฬกูฏ ๔. คันธมาทนกูฏ  

๕. เกลาสกูฏ

 สุทัสสนกูฏ ล้วนแล้วไปด้วยทอง 

โค้งเป็นวง ภายในมีสัณฐานเหมือน

ปากกายื่นออกไปคลุมสระอโนดาต 

จิตตกูฏ ล้วนแล้วไปด้วยสรรพรัตนะ 

กาฬกูฏ ล้วนแล้วไปด้วยหินเขียวดัง

ดอกอัญชัญ คันธมาทนกูฏ ล้วนแล้ว 

ไปด้วยสานุ ภายในมีสีดังถั่ว (สานุ 

แปลว่าทีม่พีืน้เสมอ บางแห่งให้ค�าแปล

ว่าป่าไม้ ส�าหรบัในทีน่ีบ้างท่านแปลว่า 

มสารคัลละ แก้วลาย) อบอวลไปด้วย

กลิ่นทั้ง ๑๐ คือ กลิ่นราก กลิ่นแก่น 

กล่ินกระพี ้กลิน่ใบ กลิน่เปลอืก กลิน่

หิมพานต์

หลักปัญญา ดู อุดมศึกษา

หลักยุติธรรม ดู เบญจศีล, ระเบียบ

หลักแห่งการบัญญัติศีล ดู เบญจศีล

หัดให้มีสติ ดู เบญจธรรม

หัตถกอาฬวกะ ดู พุทธชัยมงคลคาถา

หัตถีมุข ดู หิมพานต์

หัมมิยะ ดู เสนาสนะ

หวัใจอริยสจัจ์ ด ูพุทธชยัมงคลคาถา, อวชิชา

หัสดีลิงค์ ดู โฆสกเศรษฐี

หายนธรรม ดู ระเบียบ

หิโตปเทส ดู ศึกษา

หมิพานต์ ป่าหมิพานต์ตัง้อยู่ในชมพทูวปี คือ 
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กะเทาะเปลอืก กลิน่รส กลิน่ดอก กลิน่

ผล และกลิ่นล�าต้น หนาแน่นไปด้วย

โอสถนานปัการ เกลาสกฏู ล้วนแล้วไป

ด้วยเงนิ เม่ือฝนตกเป็นแม่น�า้ไหลรวม

เข้าไปสู่สระอโนดาต และเพราะภูเขา

เหล่าน้ีแวดล้อมชะโงกเงือ้มอยูโ่ดยรอบ  

แสงจันทร์และอาทิตย์ไม่ส่องลงไป 

ต้องสระอโนดาตโดยตรง จงึเกดิชือ่ว่า  

อโนตัตตะ (ไม่ถูกแสงส่องให้ร้อน)

 สระอโนดาตนี้มีท่าส�าหรับลงอาบ

ของพระพุทธะ พระปัจเจกพทุธะ และ

ผู้มีฤทธิ์ทั้งหลาย และมีท่าส�าหรับลง

เล่นน�้าของพวกเทพและยักษ์เป็นต้น 

และที่ด้านข้างทั้ง ๔ ด้านมีมุขคือปาก

ของแม่น�้า ๔ สายไหลออกไป ชื่อว่า 

สหีมขุ (ปากสหีะ) หตัถมีขุ (ปากช้าง) 

อัสสมุข (ปากม้า) อสุภมุข (ปากโคผู)้

 ทีฝ่ั่งแม่น�า้ไหลออกทางสหีมขุ มสีหีะ

อาศัยอยูม่ากกว่าสตัว์อ่ืน ท่ีฝ่ังแม่น�า้ท่ี

ไหลออกทางหตัถมีขุ อสัสมขุ และอสุภ

มุข ก็มีช้าง ม้า และโค อาศัยอยู่

มากกว่าสัตว์อื่น แม่น�้าที่ไหลออกทาง

ทิศตะวันออก ไหลผ่านป่าหิมพานต์

ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือไปสู่

มหาสมุทร ไม่ผ่านถิ่นมนุษย์ แม่น�้าที่

ไหลออกทางทศิตะวนัตกและทศิเหนอื 

ไหลผ่านป่าหิมพานต์ด้านทิศตะวันตก

และทิศเหนือไปสู่มหาสมุทร ไม่ผ่าน

ถิ่นมนุษย์เช่นเดียวกัน

 ส่วนแม่น�า้ทีไ่หลออกทางด้านทศิใต้ 

(อินเดียอยู่ทางใต้) ไหลเวียนขวาสระ

อโนดาต (แม่น�า้ทีก่ล่าวมาแล้วกว่็าไหล

เวียนขวาสระอโนดาตก่อนเหมือนกัน 

แต่เฉพาะแม่น�า้สายนีเ้รียกชือ่ตอนนีว่้า 

อาวัตตคงคา แปลว่า คงคาเวียน) แล้ว

ไหลไปตามหลงัแผ่นหนิ ตรงไปทางทศิ

เหนอื (ตอนนีเ้รยีกว่า กณัหคงคา แปล

ว่า คงคาด�า) จนไปกระทบภเูขาพุง่เป็น

ท่อน�า้ขึน้ไปบนอากาศ (ตอนนีเ้รยีกว่า 

อากาสคงคา แปลว่า คงคาในอากาศ) 

แล้วตกลงไปในอ่างหินช่ือว่า ตยิคัคฬะ 

เกิดเป็นสระใหญ่ (ตอนนี้เรียกว่า  

ติยัคคฬโบกขรณี) น�้าพังฝั่งของสระ

โบกขรณนีัน้เซาะหนิลกึเข้าไป (ตอนนี้

เรยีกว่า พหลคงคา แปลว่า คงคาหนา) 

แล้วเซาะดินเป็นอุโมงค์ต่อไป (ตอนนี้

เรียกว่า อุมมังคคงคา แปลว่า คงคา

ในอุโมงค์ คือแม่น�้าไหลใต้ดิน) จนไป

กระทบภูเขาขวาง (ติรัจฉานบรรพต) 

ชือ่ว่า วชิฌะ จงึแยกออกเป็น ปัญจธารา 

คือ ธารน�้า ๕ สาย เช่นกับนิ้วมือ  

๕ นิว้ ปัญจธาราเหล่านีไ้หลไปยังแดน

มนุษย์เป็น แม่น�้า ๕ สาย คือ คงคา 

ยมุนา อจริวดี สรภู มห ีในชมพทูวีป

หรืออินเดียในปัจจุบัน

 ใน ไตรภูมิพระร่วง เก็บเร่ืองป่า

หิมพานต์จากหนงัสือต่าง ๆ มารวมไว้

จนดูเป็นป่าที่สลับซับซ้อนย่ิงนัก จะ

หิมพานต์
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เลือกน�ามากล่าวโดยสรุปดังต่อไปนี้  

เขาหิมพานต์สูงใหญ่มากมาย มียอด

มาก ดั่งที่กล่าวไว้ว่าสูง ๕๐๐ โยชน์ 

ใหญ่ ๓,๐๐๐ โยชน์ มียอด ๘๔,๐๐๐ 

ยอด ที่เชิงเขาหิมพานต์นั้นมีไม้หว้า 

(ชมพู) ใหญ่ ทีฝ่ั่งน�า้สทีานทเีป็นทีเ่กดิ

ทองค�า อนัเรยีกว่า ทองชมพนูท (ไทย

เราเรียกชมพูนุท ในที่อื่นกล่าวว่าบ่อ

ทองเกิดขึ้นในที่ผลหว้าตกที่ฝั่งทั้ง ๒ 

ของแม่น�้าทั้งหลายที่ไหลผ่านต้นหว้า

ใหญ่ไปจึงเรยีกชือ่ว่า ชมพูนท แปลว่า 

เกิดที่ฝั่งแม่น�้าต้นหว้า) ต่อจากป่าไม้

หว้านั้นไปเป็นป่ามะขามป้อม ถัดไปก็

มีแม่น�้า ๗ มีป่าไม้หว้า แล้วจึงถึงป่า

ไม้นารีผล (ออกผลมีรูปเหมือนนารี

อายุ ๑๖ ปี) เรื่อยไปทางตะวันออก

จนถึงมหาสมุทร ส่วนทางตะวันตกไป

ถึงแม่น�้าใหญ่ ๗ ชั้น ถัดไปเป็นป่าม ี

ชื่อทั้ง ๖ เป็นท่ีอยู่ของพวกนักธรรม 

ถัดป่านั้นไปยังมีป่าไม้มะขวิด

 ในไตรภูมิพระร่วงได้พรรณนาถงึแม่ 

น�้าใหญ่ทั้ง ๗ คือ สระท้ัง ๗ มี 

สระอโนดาตเป็นต้น ได้พรรณนาถึง

ภูเขา ๕ ลูกที่ล้อมรอบสระอโนดาต 

เขาคันธมาทน์ มีถ�้าเป็นที่อยู ่ของ 

พระปัจเจกโพธ ิเวลากลางคนืเดอืนดับ

มีแสงดังถ่านเพลิง เมื่อเดือนเพ็ญยิ่ง

สว่างดังไฟไหม้ป่า ริมนอกสระทั้ง ๗ 

มบีวันานาชนิด ถดัไปมีป่าข้าวสาลีขาว 

ข้าวสาลีแดง ถัดไปมีป่าแตงชะแล  

ป่าน�า้เต้า ป่าแตงมงิ ป่าอ้อย ป่ากล้วย 

ป่าขนุน ป่ามะม่วง ป่ามะขวิด โดย

ล�าดับ สระฉัททันตะ ก็มีภูเขาล้อม

รอบ ๗ ล้วนแล้วด้วยทองแก้วหินเขยีว

ดังดอกอัญชัญ ผลึกรัตนะ ชาติหิงคุ 

แก้วมรกต ตระกลูช้างฉัททนัต์เกดิอยู่

ในท่ีนั้น ริมนอกสระฉัททันต์นั้นมี 

ป่าผกัตบ ป่าบวันานาชนดิ ป่าจงกลณี 

และป่าบัวชนิดอื่น ๆ รอบนอกก็เป็น

ผักตบอีก มีข้าวสาลี มีหมู่ไม้ใหญ่  

มีป่าถั่ว ป่าฟักแฟงแตงเต้า ป่าอ้อย  

ป่ากล้วย ป่าไม้รัง ป่าไม้ขนนุ ป่ามะขาม 

ป่ามะขวดิ ป่าไม้หลายพนัธุห์ลายเหล่า 

มีภูเขา ๗ ล้อมรอบเป็นชั้น ๒ ใน  

เขาไกรลาศ (เกลาส) มีเมืองกินนร

กินรี เขาจิตรกูฏ มีคูหาทองเป็นที่อยู่

ของสุวรรณหงส์ทั้งหลาย

 ในหนังสือนั้น ๆ พรรณนาถึงสัตว์

วิเศษในป่าหิมพานต์อีกหลายชนิด  

ภาพป่าหิมพานต์ประกอบด้วยภูเขา 

และต้นไม้ นกัสิทธิ ์วทิยาธร และสตัว์

ต่าง ๆ มีเขียนไว้ใน พระวิหารวัด 

สทัุศนเทพวราราม เป็นจติรกรรมทีน่่า

ดู แสดงความคิดและศิลปะอันวิจิตร

 ใน เวสสันดรชาดก แสดงระยะทาง

เสดจ็ของพระเวสสันดรจากนครเชตุดร

แห่งรัฐสีพีดังต่อไปนี้ จากนครเชตุดร

ถึงภูเขาสุวรรณคิริตาละ ๕ โยชน์  

จากภูเขานั้นถึงแม่น�้าโกนติมารา ๕ 

หิมพานต์
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โยชน์ จากแม่น�้านั้นถึงภูเขาอัญชนคิริ 

๕ โยชน์ จากภูเขานั้นถึงหมู ่บ้าน 

พราหมณ์ตณุณวถินาลทิณัฑะ ๕ โยชน์ 

จากหมูบ้่านพราหมณ์นัน้ถงึมาตลุนคร

ในรัฐเจตะ ๑๐ โยชน์ รวมระยะทาง

จากกรงุเชตุดรถงึรฐัน้ันเป็น ๓๐ โยชน์ 

พระยาเจตราชท้ังหลายเสด็จไปส่ง 

พระเวสสนัดรจากมาตลุนครเป็นระยะ

ทาง ๑๕ โยชน์ แล้วทรงบอกหนทาง

ที่จะเสด็จต่อไปอีก ๑๕ โยชน์ ผ่านที่

ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เขาคันธมาทน์วิบูล

บรรพต แม่น�า้เกตมุด ีไม้ไทรมผีลวเิศษ 

นาลิกบรรพต สระมุจจลินท์ (อยู่ทาง

ทิศอีสานของภูเขานั้น) ป่าหมอกซึ่ง

เป็นป่าชฏั สระโบกขรณ ีเวิง้เขาวงกต 

พระเวสสันดรได้ประทับอยู่ท่ีเวิ้งเขา

วงกตนั้นแล

 หมิวนัตประเทศ หรอื ป่าหมิพานต์ 

อันเป็นที่ตั้งแห่งภูเขาหิมวันต์หรือ 

หิมาลัย ปรากฏว่าเป็นถ่ินที่มนุษย์ได้

ไปถึงมาแล้วตั้งแต่โบราณกาลเช่นที่

กล่าว พระเวสสนัดรได้ไปบ�าเพญ็พรต

อยูท่ีเ่ขาวงกต ระยะทางจากนครเชตดุร

แห่งรัฐสีพีถึงเขาวงกตตามที่พรรณนา

ไว้ก็ไม่ไกลนัก แต่ที่พรรณนาถึงภูเขา 

ป่า แม่น�้า ตลอดถึงสิงสาราสัตว์ใน

หนงัสอืคมัภร์ีต่าง ๆ ดกูย็งัคล้ายนยิาย

อยูม่าก ท�าให้คดิว่าผูท้ีเ่ข้าไปท่องเทีย่ว

ในป่าหิมพานต์น่าจะมีน้อย ในคัมภีร์

ต่าง ๆ เองกย็งักล่าวว่าเป็นทีอ่ยูเ่ฉพาะ

ของผูม้ฤีทธิ ์ฉะนัน้ คนธรรมดาสามญั

กค็งไม่กล้าเข้าไปใกล้นกั พระอาจารย์

ผูเ้ขยีนพระคัมภร์ีซึง่ส่วนมากอยูใ่นลงักา

ก็ย่ิงน่าจะไม่ได้ไป แม้แต่ในเขตใกล ้

ป่าหิมพานต์ จึงน่าจะเขียนขึ้นตามที่

เล่ากนัมา ในบดันีไ้ด้มนีกัส�ารวจเข้าไป

ส�ารวจกนัมากขึน้ จนถึงได้พยายามขึน้

ไปจนถึงยอดเขาหิมาลัยที่ว่าสูงที่สุด 

ต้นของแม่น�้า ๕ สายในอินเดียที่

พรรณนาไว้ก็อาจส�ารวจได้ ในสมัย

โบราณเป็นวิสัยของผู้มีฤทธิ์ เป็นถิ่น 

ที่ลี้ลับน่าอัศจรรย์ ในสมัยปัจจุบันเมื่อ

คนไปส�ารวจได้กก็ลายเป็นภมูปิระเทศ

สามัญ ไม่อัศจรรย์อย่างไร เพียงแต่

เป็นป่าใหญ่มีภูเขาที่สูงมากปกคลุม 

ไปด้วยหิมะ ยากที่จะส�ารวจได้ทั่วถึง 

แต่เมื่อประสงค์จะส�ารวจกันจริง ๆ ก็

อาจส�ารวจได้

 เรือ่งป่าหมิพานต์ หรือภเูขาหมิวนัต์ 

เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไร 

ตอบได้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรง  

ในธรรมบทมคีาถาพระพทุธภาษติกล่าว

ถงึภเูขาหมิวนัต์ เป็นเครือ่งเปรยีบทาง

ธรรมเท่านั้น พระคาถานั้นแปลความ

เฉพาะที่ยกขึ้นเปรียบว่า สัตบุรุษคือ 

คนดท้ัีงหลาย ย่อมประกาศคอืปรากฏ

ในทีไ่กล เหมอืนหมิวนัตบรรพต ฉะนัน้ 

(พ.พ. ๒๐๒-๒๐๕) ดู จาตุมมหาราชิก 

ด้วย

หิมพานต์
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หมิวนัตะ, หมิวนัตบรรพต ด ูจาตุมมหาราชกิ,  

  หิมพานต์

หิมวันตประเทศ ดู หิมพานต์

หิมาลัย ดู จาตุมมหาราชิก, หิมพานต์ 

หิริ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ, ศีล

หีนยาน ดู เถรวาท

เหฏฐิมทิศ ดู สิงคาลกะ

เหตุ ๖ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

เหตุกทิฏฐิ ดู อุปาทาน ๔

เหตุเกิดโลก ดู มนุษยโลก

เหตุผล ดู ธรรม, นิพพาน

เหตุผลที่เป็นกรรม ดู ธรรม

เหตุผลที่เป็นภายนอก ดู ธรรม

เหตุผลที่เป็นภายใน ดู ธรรม

เหตุผลที่เป็นสภาพ ดู ธรรม

เห็นทุกข์ ดู วิชชา

เหนอืเหตผุล ด ูธรรม, นพิพาน, หลกัธรรม 

  ส�าคัญในพระพุทธศาสนา

ไหว้ทิศ ดู สิงคาลกะ

ไหว้ทิศ



.
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อกนิฏฐา ดู พรหมโลก

อกิตติดาบส ดู ทานบารมี

อกิริยทิฏฐิ ดู อุปาทาน ๔

อกุปปวิมุตติ ดู วิมุตติ ๒๒

อกุศล ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อกุศลกรรม ดู กรรม, บาป,บารมี

อกศุลกรรมบถ ด ูกิเลสอย่างหยาบ, สมัมา- 

  ทิฏฐิ 

อกุศลจิต ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อกุศลเจตสิก ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อกุศลมลู ด ูคมัภร์ีอภธิมัมัตถสงัคหะ, บญุ,

  สัมมาทิฏฐิ

อกุศลเหตุ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อคติ ๔ ดู สิงคาลกะ, อุเบกขาบารมี

องคุลิมาล ดู พุทธชัยมงคลคาถา, ศึกษา,  

  อังคุลิมาลปริตร

องคุลิมาลโจร ดู อังคุลิมาลปริตร

อจิรวดี ดู หิมพานต์

อชาตศัตรู ดู มคธรัฐ, อภยปริตร

อญาณะ ดู ไตรสรณคมน์

อฏฏะ ดู นรก

อฐานะ ดู ฐานะ, ทักษิณานุปาทาน

ยังชอบตัง้ความหวังจะท�าอะไรกมั็กจะ

ตั้งความหวังไว้ว่า  ผลจะเป็นเช่นนั้น 

เช่นนี้ เหมือนเมื่อสอบก็ตั้งความหวัง

ไว้ว่าจะได้ เมื่อตั้งความหวังไว้แล้ว ไม่

เป็นไปดงัหวงั กย่็อมผดิหวงั ย่อมเสยีใจ 

ถ้าทุม่เทก�าลังกบัความหวงัมากกจ็ะผดิ

หวงัมากและเสยีใจมาก และมกัจะปล่อย

ใจให้เป็นทาสของอารมณ์ดงักล่าวอย่าง

ไม่ยัง้คดิ ไม่ใช้สตใิช้ปัญญาคดิให้เข้าใจ

แม้พอสมควรว่า ความผดิหวงัเป็นคู่กับ

ความสมหวัง เม่ือความสมหวังมีได้ 

ความผดิหวงักมี็ได้ นีเ้ป็นธรรมดาจรงิ ๆ 

สิง่ทีม่ไีด้เกดิได้ กต้็องมขีึน้ต้องเกดิขึน้ 

เม่ือมีแล้วเกิดแล้ว ความเสียใจทุกข์

โศกเพยีงใด กห็าอาจท�าให้เปลีย่นแปลง

ไปได้ไม่ นอกจากจะกลบัสมหวงัขึน้ใน

ความผดิหวงันัน้ไม่ได้แล้ว ถ้าปล่อยใจ

ให้ทุกข์โศกมากเกินไป ยังจะเป็นทาง

ให้ความไม่สมหวังในเรื่องอื่นเกิดตาม

มาอกีมากมาย เพราะความทกุข์จกัท�า 

ให้กังวล ใจอ่อน สติปัญญาไม่แจ่มใส 

คิดอะไรก็เป็นไปอย่างมืดมน จะแก้ไข

อะไรก็ไม่ถูก จะหาทางด�าเนินใหม่ก็

ยากจะพบ

 พระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้ยึดมั่น

ผูกพันกับอดีต หรือกับอนาคต ทรง

สอนให้อยูก่บัปัจจบุนั การตัง้ความหวัง 

อดีต อนาคต ความจริงนั้น ก็เป็นที่รู้กันอยู่ 

ผูม้คีวามหวงัมใิช่จะได้สมหวงัเสมอไป 

ธรรมดาหวังไว้อย่างหนึ่ง เมื่อถึงคราว

เป็นจริง ก็จะไปเป็นอีกอย่างหนึ่ง มัก

เป็นเช่นนี ้แต่ถงึกระนัน้คนส่วนมากก็
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ท�าอย่างนัน้อย่างนีแ้ล้วจะสมหวงัว่า เช่น

สอบแล้วจะได้ อนาคตจะเรยีนทีน่ั่นทีน่ี่ 

เป็นนัน่เป็นน่ี เช่นน้ีเรยีกว่าเป็นการยึด

อนาคตซึ่งผิดจากที่พระพุทธองค์ทรง

สอน การยดึอดีตกค็อืการสอบแล้ว ผล

ปรากฏว่าไม่ได้แล้ว ทัง้การสอบและทัง้

ผลที่ไม่ได้ล้วนเป็นอดีตด้วยกันทั้ง ๒ 

คือเกิดขึ้นแล้วท้ัง ๒ การไปยึดอยู่ว่า

สอบไม่ได้เสียแล้ว เช่นนี้เรียกว่าเป็น 

การยึดอดีตซึ่งผิดจากที่พระพุทธองค์

ทรงสอนอีกเช่นกัน 

 เมื่อการสอบและผลการสอบเป็น

อดีตไปแล้ว ก็ต้องพยายามปล่อยวาง

เสีย อย่ายึดมั่นถือมั่นไว้ รวมใจไว้ที่

ปัจจบุนัเท่านัน้ อะไรทีค่วรจดัควรท�าก็

จัดท�าไปให้ดีงามเหมาะสม ไม่ย้อนไป

ผูกใจถึงอดีต ไม่มุ่งไปผูกใจในอนาคต 

การท�าสมาธิท่ีท่านอบรมกันอยู่ เพื่อ

ความสงบเย็นใจนัน้ กเ็ป็นการรักษาใจ

ให้อยู่กับปัจจุบัน มิให้ย้อนไปอยู่กับ

อดีตหรือล่วงหน้าไปอยู่กบัอนาคต ผูที้่

ความไม่สมปรารถนาเกิดขึ้นแล้ว ก็

สามารถจะรกัษาใจให้คลายความทกุข์ 

หรือไม่เป็นทุกข์ได้ด้วยการรักษาใจให้

อยู่กับปัจจุบันได้เช่นกัน

 ถ้าปล่อยใจให้ตกเป็นทาสอารมณ์

น้อยใจเสยีใจ อนัเกดิจากความไม่สมหวงั 

ก็นับว่าปฏบิตัต่ิอจติใจของตนเองไม่ถกู 

ที่ถูกน้ันต้องพยายามควบคุมใจให้อยู่

ใต้อ�านาจของเหตผุลหรือใต้อ�านาจของ

ปัญญา ปัญญาน้ันคือแสงสว่าง จะ 

ส่องน�าให้พ้นจากความมืดได้ เพราะ

ฉะนัน้ ถ้ารู้สกึว่าอยูใ่นความมดื ไม่เหน็

หนทางแล้ว ก็ควรต้องนึกถึงสิ่งส�าคัญ

ท่ีสุดท่ีจะช่วยให้พ้นความมืดได้ คือ

ปัญญา หรือแสงสว่างนั่นแหละ

 ผู้ปรารถนาแล้วไม่สมหวังทั้งหลาย 

มกัจะรูส้กึว่าหนทางข้างหน้ามดื ตนเอง

ก็อยู่ในที่มืด ไม่รู้จะท�าฉันใด แล้วก ็

คล�าเปะปะไปตามเรือ่งตามราวแบบคน

ตาบอดใหม่ ๆ ที่ไม่อาศัยคนตาดีช่วย 

จับจูง ผลก็คือต้องชนนั่นกระทบนี่ให้

เกิดความเจ็บช�้า มากบ้างน้อยบ้างไป

ตามกัน แต่คนตาบอดเดินชนนั้น  

ความจริงบอบช�า้เบากว่าคนตาดี ทีผ่ดิ

หวังแล้วรู้สึกเหมือนตกอยู่ในความมืด

มิด เพราะคนตาบอดจะช�้าที่กาย ซึ่ง

เจ็บปวดไม่เสมอคนผิดหวังที่ช�้าที่ใจ  

ดังนั้น จึงควรอย่างยิ่งที่ทุกคนจะได้

พยายามช่วยตนเองให้พ้นจากความ

บอบช�า้ทางใจ ในเม่ือต้องพบกบัความ

ไม่สมหวัง ซึง่เป็นประการหนึง่ของความ

ทุกข์ เป็นอย่างหนึ่งของโลกธรรม ๘ 

ซึ่งผู้เกิดมาในโลกทุกคนไม่อาจหนีพ้น 

จะต้องพบด้วยกันทั้งนั้น ไม่วันใดก ็

วันหนึ่ง ดังนั้น การเตรียมป้องกันไว้

ก็ตาม การแก้ไขเมื่อต้องประสบเข้า

แล้วก็ตาม เป็นสิ่งควรท�าอย่างเต็มสติ

อดีต อนาคต
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ความเป็นจริงให้ได้ เพราะความเข้าใจ

อย่างถูกต้องในเรือ่งนีจ้ะช่วยให้สบายใจ

ได้ ส่ิงทีเ่ป็นอดตีแล้วกค็อื ส่ิงทีเ่กดิขึน้

แล้วนัน่เอง เม่ือส่ิงใดสิง่หนึง่เกดิขึน้แล้ว

อย่างใด กย่็อมไม่มอี�านาจใด ๆ จะไป

ท�าให้เป็นส่ิงทียั่งไม่เกดิขึน้ได้เลย ส่ิงที่

เกิดข้ึนแล้วย่อมเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นแล้ว

แน่นอนเสมอไป ความไม่ชอบใจหรือ

ความเศร้าเสียใจเหตุด้วยไม่เป็นที ่

สมปรารถนาของผูใ้ด กห็าอาจท�าให้ส่ิง

ท่ีเกิดแล้วกลับเป็นส่ิงท่ียังไม่เกิดได้ไม่ 

ดังนั้น ความไม่ชอบใจหรือความเศร้า

เสียใจด้วยความไม่สมหวัง จึงเป็นส่ิง

หาประโยชน์ไม่ได้ หาประโยชน์ไม่ได้

จริง ๆ ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น ไม่ท�าให้

สิ่งที่เกิดแล้วเปลี่ยนไปได้ ดังนั้น เมื่อ

มปัีญญานึกได้ถึงความจรงิน้ี ผูป้รารถนา

แล้วไม่สมปรารถนาจึงพยายามตัดใจ

เสียให้ได้จากความเศร้าโศกเสียใจ

 ขอแนะน�าทุกคนท่ีก�าลังเศร้าเสียใจ

เพราะหวังแล้วไม่สมดังหวัง ว่าให้ดูใจ

ของตนที่ก�าลังตกเป็นธาตุอารมณ์ดัง

กล่าว ดใูห้เหน็ว่าใจในลกัษณะเช่นนัน้

ให้ความสขุหรอืให้ความทกุข์ และถ้าดู

ให้เหน็กจ็ะเหน็ว่าให้ความทกุข์แน่นอน 

ไม่มทีางทีจ่ะดเูหน็ว่าให้ความสขุได้อย่าง

แน่แท้ เมือ่ดเูหน็เช่นนัน้แล้วกใ็ห้พจิารณา

ต่อไปว่า การต้องเป็นทุกข์ด้วยและไม่

สมหวังด้วย กับการไม่สมหวัง แต่ไม่

ปัญญาความสามารถ เพื่อช่วยตนเอง

ให้พ้นจากอ�านาจของความผดิหวงั ไม่

ต้องบอบช�า้ด้วยความทกุข์ใจจนเกนิไป

 ได้กล่าวแล้วว่า พระพุทธองค์ทรง

สอนไม่ให้ยึดอดีตไม่ให้ยดึอนาคต ทรง

สอนให้อยู่กบัปัจจบัุน การตัง้ความหวงั

ทีไ่ด้รบัผลเป็นความสมหวังหรอืผดิหวงั

แล้วก็ตาม ล้วนเป็นอดีตแล้วท้ังน้ัน  

จึงเป็นสิ่งที่ไม่ต้องปล่อยใจให้ไปยึดไว้ 

พยายามบงัคบัใจให้อยู่กบัปัจจบุนัให้ได้ 

คือปัจจุบันอยู่ในฐานะอย่างใด ก็ต้อง

ปฏบัิตตินให้ถกูต้อง ให้สมควรกบัฐานะ

นั้น ๆ ทุ่มเทจิตใจไว้กับฐานะนั้น ๆ 

อันเป็นปัจจุบัน ไม่นึกถึงสิ่งที่ผ่านไป

แล้วคือความไม่สมหวังทั้งปวง 

 บางทีที่กล่าวว่า ความไม่สมหวังทั้ง

หลายเป็นอดีต จะมีผู ้ไม่เห็นด้วย  

เพราะอนัความไม่สมหวงัท่ีแต่ละคนได้

รับนั้นเหมือนจะเป็นปัจจุบันอยู่ตลอด

เวลาที่จิตใจผู้ประสบความผิดหวังยัง

ชอกช�า้ด้วยความรูส้กึเสยีใจ เป็นทกุข์ 

แต่ความจริงแล้วความไม่สมหวังไม่ว่า

เรื่องใดก็ตาม ของผู้ใดก็ตาม เกิดขึ้น

แล้วก็จักผ่านไปเป็นอดีตแล้วทันที ไม่

กลับย้อนเป็นปัจจุบันได้อีก แม้เป็น 

เร่ืองที่ยากจะเข้าใจ ยากจะแลให้เห็น

ได้ว่า ความผิดหวังท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด

ล้วนเป็นอดตีไปแล้ว แต่กค็วรพยายาม

ท�าความเข้าใจให้เกิดขึน้ ให้ถกูต้องตาม

อดีต อนาคต
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เป็นทุกข์ ควรจะเลือกอย่างไหน และ

ถ้าพิจารณากันอย่างคนไม่ด้อยปัญญา

จนเกนิไป ค�าตอบกจ็ะต้องออกมาเป็น

ว่า ควรจะเลือกอย่างไม่สมหวงั แต่ไม่

เป็นทกุข์ ไม่ควรจะเลอืกอย่างไม่สมหวงั

ด้วยและต้องเป็นทกุข์ด้วย ให้พจิารณา

ดังกล่าวทบทวนไปมาในขณะที่เศร้า

เสยีใจเพราะความไม่สมหวงั พจิารณา

ทบทวนเช่นน้ันจนกว่าปัญญาท่ีแท้จริง

จะเกิดขึ้น ความปล่อยวางความทุกข์

เพราะเศร้าเสียใจไม่สมปรารถนาก็จะ

เกิดขึ้นได้ด้วยวิธีนี้เช่นเดียวกัน

 อันใจนั้นถ้าเจ้าตัวปล่อยให้คิดเป็น

ทุกข์ก็เป็นทุกข์ ไม่ปล่อยให้คิดเป็น 

ทุกข์ก็จะคิดไม่ได้ ความส�าคัญจึงอยู ่

ทีว่่า เจ้าของใจจะต้องรูจ้กัใจของตนเอง

ให้ดี ให้ชัดเจน ให้ถูกต้อง เม่ือเกิด

อะไรข้ึนกบัตน เช่นต้องได้รบัความไม่

สมหวงัดงัปรารถนา กใ็ห้ดใูจของตนเอง

ก่อนอื่นทั้งหมด พุ่งความสนใจเข้าไป

ที่ใจของตนเท่านั้น ให้รู้ว่าเป็นอย่างไร 

รูส้กึผดิหวงั รู้สกึเสยีใจ รูส้กึเศร้าหมอง 

หรือรู้สึกขุ่นเคือง อะไรเหล่าน้ี ให้ด ู

ให้รู้ เมื่อดูรู้สภาพของจิตใจดังกล่าว

แล้ว ก็ให้ลองบังคับให้ความรู้สึกนั้น

เปล่ียนจากร้ายกลายเป็นดี ชั่วระยะ

สั้น ๆ ก่อน ก็จะได้พบว่าสามารถจะ

ท�าได้ 

 ที่ว่าบังคับให้ความรู้สึกเปลี่ยนนั้น  

ก็ไม่ต้องท�าอะไรมาก เพียงเปลี่ยน 

ความคดิเกีย่วกบัเรือ่งความผดิหวงัเสยี 

ให้ไปคดิถงึเรือ่งอ่ืนทีเ่ป็นเร่ืองของความ

เบิกบานสบายใจเท่านั้น ก็จะได้รับผล

ทันที แต่ก็เป็นธรรมดาที่การเปลี่ยน

ความคิดเช่นนั้นจะบังคับให้เป็นไป 

สม�่าเสมอไม่ได้ จะต้องมีวูบวาบกลับ

ไปสู่สภาพเดิมที่มีก�าลังแรงกว่า คือที่

เป็นอยู่โดยอ�านาจกระทบกระท่ังของ

สิง่ภายนอกทีผู่รั้บขาดสต ิทีผู่ร้บัมไิด้รู้

เท่าทนัตามความจรงิว่าสิง่เหล่านัน้เป็น

อนจิจัง คอืไม่เทีย่ง ทกุขงั คอืเป็นทกุข์

ทนอยูไ่ม่ได้ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลง

ไป เป็นอนตัตา คอืไม่ใช่ตัวตน ไม่เป็น

ไปตามอ�านาจปรารถนาต้องการ เกิด

ขึ้นแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะ

ปรารถนาให้เทีย่ง หรอืไม่ให้เทีย่งกต็าม 

กห็าได้เป็นไปตามอ�านาจปรารถนาของ

ผู้ใดไม่ เพราะมิได้รู้ให้ทันตามความ

เป็นจรงิดงักล่าว เมือ่ถกูกระทบกระทัง่

จงึหวัน่ไหวชอกช�า้มาก จงึต้องใช้สตใิห้

มากพอ ๆ กัน จึงจะสามารถเปลี่ยน

ความคิดให้เป็นความเบกิบานยินด ีและ

รักษาสภาพที่ดีให้ด�ารงอยู่ได้นาน ไม่

กลบัไปสูส่ภาพทีไ่ม่ดรีวดเร็วเกนิไปนกั 

 อย่างไรกต็าม แม้ใจจะกลบัสู่สภาพ

ที่ไม่ดี คือเศร้าเสียใจบ่อยเพียงใด ถ้า

ไม่ยอมแพ้ใจตนเอง พยายามบงัคบัให้

กลับคิดถึงเรื่องท่ีเป็นความดีงามเป็น

ความเบิกบานให้ได้ เช่นนี้ก็จะมีเวลา

อดีต อนาคต
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อ

หน่ึงทีอ่�านาจของใจทีค่ดิดจีะชนะในทาง

ฝ่ายทีคิ่ดในทางไม่ด ีอันก่อให้เกดิความ

ทุกข์ร้อนเศร้าหมอง นั่นก็คือจะคลาย

ความเศร้าเสยีใจ หรอืขัดเคอืงโกรธแค้น

เพราะต้องประสบความไม่สมปรารถนา 

การบังคับใจไม่ให้ตกอยู่ใต้อ�านาจความ

คิดอันเป็นเหตแุห่งความทกุข์ดงักล่าวนี ้ 

เมื่อท�าไว้เสมอให้เป็นความเคยชิน ก็

จะสามารถประคองใจให้เป็นสขุได้ แม้

จะต้องประสบฐานะภายนอกทีเ่ป็นเหตุ

แห่งความทุกข์ก็ตาม

 การคิดถึงสิ่งที่ดีงามที่เป็นความ 

เบิกบานนั้น ส�าหรับพุทธศาสนิกชน

แล้วถอืว่าไม่มสีิง่ใดทีด่งีามทีจ่ะให้ความ 

เบิกบานได้ยิ่งกว่าพระรัตนตรัย คือ

พระพทุธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ 

พระพทุธคณุ พระธรรมคณุ พระสงัฆคณุ 

เป็นสิ่งที่จะยังให้เกิดความเบิกบานได้

อย่างไม่มีสิ่งใดเปรียบเสมอ ดังนั้น  

เมือ่ใจคิดไปถงึสิง่ทีไ่ม่ดงีามทีเ่ป็นความ

ทุกข์ ความร้อน พุทธศาสนิกจึงนิยม

ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ 

พระสังฆคุณ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรอืทัง้ ๓ เลยกไ็ด้ ระลกึถงึอย่างยาว

กค็อืการสวดพระพทุธคณุ พระธรรม- 

คุณ พระสังฆคุณ โดยตลอด คือสวด 

อติปิิโส สวดสวากขาโต สวดสปุฏปัินโน 

ตลอดท้ังบทน่ันเอง ระลึกถึงอย่างสั้น

ก็คือการระลึกว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ 

เท่านัน้ หรอืจะให้ส้ันเข้าไปอกี จะระลึก

เพียงพุทโธ พุทโธ เท่านั้น ก็จะเป็น

เหตุให้เกดิความเบกิบานแช่มชืน่ได้ ไม่

ว่าจะก�าลงัเป็นทกุข์เป็นร้อนอยูส่กัเพียง

ไหนกต็าม (ก.จ. ๗๐-๗๖) ด ูอวิชชา ด้วย

อตัปปา ดู พรหมโลก

อติถิพลี ดู ทาน

อติวิเสสบารมี ดู บารมี 

อติวิเสสราชธรรม ดู ทศพิธราชธรรม

อทิสสมานกาย ดู เทวภูมิ, โพธิสัตว์,  

  รุกขเทวดา 

อทุกขมสุขเวทนา ดู เวทนา ๓ 

อโทสะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อธรรมวาที ดู สังฆเภท

อธรรมสันดาน ดู บารมี 

อธิคมอันตรธาน ดู วัชชี, อันตรธาน ๕

อธิจิต ดู สมาธิ 

อธิจิตตสิกขา ดู สิกขา ๓

อธปิไตย ๓ คอื โลกาธปิไตย โลกเป็นใหญ่  

อธิปไตย ๓

อัตตาธิปไตย ตนเป็นใหญ่ ธรรมา- 

ธิปไตย ธรรมเป็นใหญ่

 โลกาธิปไตย โลกเป็นใหญ่นั้นก็คือ 

ชาวโลก ก็หมายถึงคนส่วนมาก เมื่อ

คนส่วนมากว่าอย่างใดกถื็อเอาตามคน

ส่วนมากนัน้ ดงัน้ีเรียกว่าโลกเป็นใหญ่

 ตนเป็นใหญ่นัน้ กค็อืว่าถอืเอาความ

เห็นของตนเท่านัน้เป็นประมาณ ไม่ฟัง

เสียงใคร ดังนี้ตนเป็นใหญ่
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 ธรรมเป็นใหญ่น้ัน ก็คือถือเอาความ 

ถูกต้องนั่นแหละเป็นส�าคัญ ไม่ถือเอา

โลกเป็นใหญ่ ไม่ถือเอาตนเป็นใหญ่ 

เพราะว่าแม้โลกคือคนเป็นอันมากจะ 

มีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็มิใช่

หมายความว่าถูกต้องไปทั้งหมด คน

ส่วนใหญ่มีความเห็นผิดก็มีอยู่เป็นอัน

มาก แม้ตนเองก็เหมือนกันมีส่วนผิด

อยูเ่ป็นอนัมาก มิใช่ว่าตนเองเหน็อะไร

แล้วจะถูกต้องไปหมด เพราะฉะนั้น

หลักอันถูกต้องจริง ๆ แล้วต้องเป็น

หลักธรรมาธิปไตย คือธรรมเป็นใหญ่

 ทั้ง ๓ นี้ได้ตรัสย่อเข้าอีกเป็น ๒  

คือเป ็น ตัณหาธิปไตย กับเป ็น  

ธรรมาธิปไตย ตัณหาธิปไตยนั้นก็คือ

ตณัหาเป็นใหญ่ ตัณหาเป็นความดิน้รน

ทะยานอยาก เมือ่ตณัหาคอืความดิน้รน

ทะยานอยากเป็นใหญ่ก็ย่อมจะยุ่งยาก

เดอืดร้อน แต่เมือ่มธีรรมคอืความถกูต้อง

เป็นใหญ่จงึจะมคีวามสงบสขุ เพราะเป็น

ความถูกต้องเป็นไปเพื่อเกื้อกูลจริง ๆ 

ฉะน้ัน แม้จะเป็นโลกก็ตาม เป็นตน

ก็ตาม เมื่อยังประกอบด้วยตัณหาคือ

ความด้ินรนทะยานอยากอยู่ และใช้

ตัณหานั้นในการลงความเห็นในการ

ปฏิบัติอะไรต่าง ๆ อยู่แล้วก็เรียกว่า

ตัณหาธิปไตย เม่ือเป็นตัณหาธิปไตย

แล้วกจ็ะไม่พบกบัความสงบความเรยีบร้อย

และผลดีต่าง ๆ ทีแ่ท้จรงิ ต่อเมือ่ธรรม

เป็นใหญ่คือถูกต้อง เม่ือคนส่วนมาก

ถือธรรมคอืความถกูต้องเป็นใหญ่ คน

ส่วนมากน้ันกใ็ช้ได้ มตขิองคนส่วนมาก

นัน้กใ็ช้ได้ หรอืเมือ่ตนเองถือเอาธรรม

คือความถูกต้องเป็นใหญ่ ความคิดเห็น

ของตนเองนั้นก็ใช้ได้เช่นเดียวกัน

 เพราะฉะนั้น หากว่ามาปฏิบัติตาม

ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน ไม่ยดึถอืใน

ความเห็นที่มีตัณหาเป็นใหญ่ จะเป็น

ความเห็นของคนส่วนมากก็ตาม ของ

ตวัเองกต็าม แต่ว่ายดึถือเอาความเหน็

ที่มีธรรมเป็นใหญ่ที่ถูกต้อง จะเป็น 

ความเหน็ของคนส่วนมากกไ็ด้ ของใคร

กไ็ด้ ของตวัเองกไ็ด้ ดังนีแ้ล้วจงึจะเป็น

ไปเพื่อความเรียบร้อยถูกต้อง

 และในการท่ีจะบรรลถึุงความทีจ่ะมี

ธรรมเป็นใหญ่นี้ได้ พระพุทธเจ้ายังได้

ตรัสสอนไว้อีกว่าให้มี สตาธิปไตย  

คือมีสติเป็นใหญ่ จะเป็นคนอื่นก็ตาม 

เป็นตวัเองกต็าม ให้ใช้สตเิป็นใหญ่ คือ

ความระลกึได้ ความระลกึรูอ้นัถูกต้อง 

ประกอบด้วยปัญญาอันถูกต้อง ดังนี้

เรียกว่า สตาธิปไตย มีสติเป็นใหญ่ 

เม่ือได้สตาธิปไตยคือมีสติเป็นใหญ่ด้วย

กนัดงันีแ้ล้ว กย่็อมจะพบธรรมาธปิไตย

คอืธรรมะเป็นใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นผูอื้น่กต็าม 

ไม่ว่าจะเป็นตนเองกต็าม พระพทุธเจ้า

ได้ตรัสถึงพระองค์เองว่าได้ทรงเป็น

ธรรมาธปิไตย คอืทรงมธีรรมเป็นใหญ่ 

อธิปไตย ๓
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ในการท่ีทรงแสดงธรรมสัง่สอน ในการ

ที่ทรงปกครองหมู่สงฆ์ ทรงมีธรรมะ

เป็นใหญ่ดังนี้ 

 เพราะฉะน้ัน ทิฏฐปุาทาน คือความ

ยึดถือทิฏฐิคือความเห็นนั้นจึงต้อง

พจิารณาด ูหากไปยดึถอืทิฏฐคิอืความ

เห็นทีม่ตีณัหาเป็นใหญ่แล้ว กเ็ป็นอันว่า

เป็นไปในทางผดิมากกว่าเป็นไปในทาง

ถูก ต่อเมื่อได้มีทิฏฐิคือความเห็นที่มี

ธรรมเป็นใหญ่น่ันแหละ จึงจะเป็นไป

ในทางที่ถูกต้อง (ส.ท. ๗๗-๗๙)

 กษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนาม 

ว่า เนมริาช ครองเมอืงมถิลิาในแคว้น 

วิเทหะ เป็นกษัตรย์ิทีส่นพระราชหฤทัย

ในการกุศล โปรดการท�าบุญกศุล ทรง

บรจิาคทานรกัษาศลีอโุบสถอยูเ่ป็นนติย์ 

ตามประเพณกีษตัรย์ิทีค่รองเมอืงมถิลิา

นี ้เมือ่ครองราชสมบตัจินมพีระชนมายุ

เข้าสูว่ยัชราแล้ว กจ็ะทรงมอบราชสมบตัิ

ให้แก่พระโอรส แล้วพระองค์เองกอ็อก

ทรงผนวช แต่พระเจ้าเนมิราชทรงมี

ความคดิแปลกไปจากกษตัรย์ิพระองค์

อื่น ๆ กล่าวคือ พระองค์ทรงครุ่นคิด

ว่าพระองค์เองกท็รงบ�าเพญ็ทานอยูเ่ป็น

นิตย์ ทานกับพรหมจรรย์อย่างไหนจะ

มีผลมาก 

 ร้อนถงึท้าวสกักเทวราชเสดจ็มาทรง

อธบิายผลของพรหมจรรย์ต่าง ๆ ซึง่มี

มากกว่าทาน และด้วยความประสงค์

ของทวยเทพให้เชิญพระเจ้าเนมิราช

เสดจ็ไปเยีย่มเทวโลก ท้าวสักกเทวราช

จึงส่งมาตุลิเทพบุตรมาเชิญ และน�า

พระเจ้าเนมริาช เสดจ็ไปทอดพระเนตร

นรกก่อนแล้วจึงน�าเสด็จไปเทวโลก 

 หลังจากได้ทอดพระเนตรนรกและ

สวรรค์แล้ว พระเจ้าเนมิราชกท็รงเห็น

ว่าแม้พระองค์ได้ทรงบ�าเพญ็ทานอย่าง

มากมายแล้วก็ตาม แต่พระองค์ก็ควร

เสดจ็ออกผนวชเพ่ือประพฤติพรหมจรรย์

อีก ดังนั้นพระองค์จึงเสด็จออกผนวช

อธิปัญญาสิกขา ดู สิกขา ๓

อธิมุต ได้แก่อัธยาศัยที่เลวหรือดี อันน�าให้ 

อธิมุตติ ดู อัธยาศัย

อธโิมกข์ ด ูคมัภร์ีอภธิมัมัตถสงัคหะ, วปัิส- 

  สนูปกิเลส

อธวิาสนขนัต ิด ูขนัตบิารม,ี โอวาทปาตโิมกข์ 

อธิษฐาน ดู อธิษฐานบารมี

อธษิฐานบารม ีค�าว่า อธฏิฐานะ ทีเ่รามาพดู

มเีสวนากนัตามชนดิของอัธยาศยั (ท.ธ. 

๔๐) ดู อัธยาศัย ด้วย

ใช้เป็นภาษาไทยว่า อธิษฐาน ได้แก่

ความตัง้ใจมุ่งม่ัน ท่านได้เล่าชาดกแสดง

ว่า พระโพธสิตัว์ทรงบ�าเพญ็บารมข้ีอนี้

มาในชาติต่าง ๆ เป็นอันมาก ในทศ-

ชาติได้ยกเนมิราชชาดกเป็นตัวอย่าง

แห่งอธิษฐานบารมี มีเรื่องย่อในเนมิ- 

ราชชาดกนั้นว่า

อธิษฐานบารมี
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ตามพระราชจรยิาวตัรของกษตัรย์ิพระองค์

ก่อน ๆ 

 ในชาดกน้ีแสดงว่าพระเจ้าเนมิราช

ได้ทรงมอีธษิฐานคือความตัง้พระหฤทยั

มุง่มัน่ในเหตท่ีุพึงท�า และในผลท่ีพึงได้

ด้วยปัญญา ดังที่ได้ทรงตั้งเป็นปัญหา

ข้ึน และทรงแสวงหาผู้ท่ีสามารถที่จะ

แก้ปัญหาของพระองค์ได้ ด้วยความตัง้

พระหฤทยัมุ่งมัน่จงึได้ทรงพบผูม้าถวาย

วิสัชนา ซึ่งได้ถวายวิสัชนาได้แจ่มแจ้ง

อย่างเปิดนรกสวรรค์ให้เหน็ ท�าให้พระ-

เจ้าเนมิราชทรงได้รับความเข้าพระ- 

ราชหฤทัยแจ่มแจ้งว่า เพียงแต่ทาน

อย่างเดียวที่ทรงบ�าเพ็ญอยู่หาเป็นการ

เพยีงพอไม่ ควรจะต้องปฏบิตัใินพรหม-

จรรย์ด้วย 

 ชาดกนีแ้สดงว่า ผูท่ี้ต้องการแสวงหา

ความจริง ต้องการจะรู้เห็นอะไรเมื่อมี

ความตัง้ใจมุง่มัน่จรงิแล้วจะรูจ้ะเหน็ได้ 

เพราะจะท�าให้แสวงหาผู้รู้ จะได้พบผู้รู้

ทีจ่ะแสดงให้รูใ้ห้เหน็ได้ ท้ังในเรือ่งของ

มนุษย์ ท้ังในเรื่องนรกสวรรค์ ตลอด

จนถึงนิพพาน

 ส่วนในจริยาปิฎกกถา เตมิยชาดก 

เป็นตวัอย่างแห่งอธษิฐานบารมี มีความ

ว่าในรัฐกาสี ในอดีตกาลล่วงไปแล้ว

นานไกล พระเจ้ากาสทีรงมพีระราชโอรส

ทรงพระนามว่า พระเตมีย หรือที่ 

ค�าไทยเรยีกว่าพระเตมย์ี พระองค์ทรง

รักทะนุถนอมเป็นอย่างย่ิง ทรงหวัง 

จะให้สืบราชสมบตัแิทนพระองค์ต่อไป  

แต่พระเตมย์ีทรงมพีระหฤทยัน้อมไปใน 

เนกขัมมะ คือการออกบวช ไม่ทรง

ปรารถนาราชสมบตั ิได้ทรงมคีวามตัง้

พระหฤทยัมุง่มัน่ว่าจะผนวชให้จงได้ จงึ

ได้ทรงนิ่งอยู่เฉย ๆ ไม่รับส่ังถ้อยค�า

อะไรท้ังส้ิน เมือ่มใีครมาทลูมาพดูด้วย

กท็รงเฉย ๆ อกี และไม่ทรงใช้พระหตัถ์

พระบาท คนทั้งหลายก็สงสัยว่าทรง

เป็นใบ้หูหนวก หรือเป็นเปลี้ยเป็น 

อัมพาต จึงได้ตรวจพระหัตถ์พระบาท

พระชิวหาพระกรรณ ก็เห็นบริบูรณ์

ไม่มีบกพร่อง เมื่อไม่พบว่ามีโรคอะไร

ก็คิดสงสัยต่อไปว่า ไฉนจึงเป็นเช่นนี้ 

 เมื่อเวลาล่วงไป ๆ นานถึง ๑๖ ปี 

กค็งเป็นอยูเ่ช่นนัน้ และตรวจไม่พบว่า

ประชวรด้วยโรคอะไร คนทัง้ปวงตัง้แต่

ประชาชนขึน้มาจนถึงเสนาบดแีละปุโรหติ

เห็นเป็นอันเดียวกันว่าเป็นกาลกิณ ี

ไปเสียแล้ว และได้มีความเห็นชอบ

พร้อมกันว่า ให้น�าไปฝังทิ้งเสีย เขาจึง

น�าพระองค์ขึ้นประทับรถออกไปในป่า 

เมือ่น�าพระองค์ไปถงึทีซ่ึง่ก�าหนดจะฝัง

ท้ังเป็น สารถีกห็ยดุรถแล้วลงไปขดุหลุม 

 ขณะนั้นพระองค์จึงได้เสด็จลงจาก

รถ แสดงพระก�าลงัพระกายว่ายังมีอยู่

สมบูรณ์ ได้ทรงถือเพศเป็นบรรพชิต 

อธิษฐานบารมี
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ประพฤติพรหมจรรย์ตามท่ีได้ทรงต้ัง

พระหฤทัยมุ่งมั่นไว้ 

 ท่านกล่าวว่าพระเตมีย์ท�าเช่นนีมิ้ใช่

ว่าทรงชิงชังพระราชมารดาบิดา มิใช่

ว่าทรงชิงชังพระองค์เอง แต่ทรงรัก 

พระสัพพัญญุตญาณ คือความตรัสรู้

เป็นพระพทุธเจ้า จงึได้ทรงตัง้พระหฤทยั

มุง่มัน่อย่างนัน้ ทรงอธษิฐานองคสมบตัิ

ทั้ง ๓ คือ ใบ้ หนวก และเปลี้ย อยู่

จนถงึเขาน�าออกไปจะฝังเสยีด้วยความ

เข้าใจว่าเป็นคนกาลกิณี 

 เรือ่งน้ีแสดงอธษิฐานบารมีคือความ

ตัง้ใจมุง่มัน่อันหมายความถงึว่า เม่ือมี

ความตัง้ใจมัน่ในสิง่อันใดกท็�าไปด�าเนนิ

ไปให้ส�าเรจ็สิง่อันนัน้ รกัษาความตัง้ใจ

ไว้อย่างมัน่คง ไม่กลับกลายเปล่ียนแปลง

 พระเตมย์ีในชาดกนีท้รงอธษิฐาน คอื 

ข้อแรกต้ังพระหฤทัยมุ่งมั่นว่าจะทรง

ผนวช แต่พระราชบิดาและประชาชน

ต้องการพระองค์ จึงต้องทรงหาวิธีท่ี 

จะไม่ให้เขาต้องการ ให้เขาท้ิงพระองค์ 

เสียเอง จึงทรงอธิษฐานข้อต่อไป คือ

ตั้งพระหฤทัยเป็นใบ้เป็นหนวก เป็น

เปลี้ย เพื่อให้ส�าเร็จอธิษฐานข้อแรก 

อธษิฐานข้อหลังเหน็ได้ว่ารกัษาได้ยาก

ยิ่ง เหมือนอย่างคนที่ไม่ใบ้ท�าเป็นใบ้ 

ไม่หนวกท�าเป็นหนวก เดินได้ท�าเป็น

เดินไม่ได้ ช่ัวครู่ชั่วคราวก็อาจไม่ยาก 

แต่ท�านาน ๆ จะเห็นว่ายากมาก ทั้ง

ในเรือ่งรายละเอยีดก็มีเล่าถึงการทดลอง

ต่าง ๆ เพราะคนทัง้หลายกส็งสยัเหมอืน

กนัว่าน่าจะแสร้งท�า พระเตมย์ีกร็กัษา

พระหฤทัยไว้ได้มั่นคงจนคนทั้งหลาย

หมดสงสัยว่าแกล้งท�า จึงได้ประสบ

ความส�าเร็จในอธษิฐานข้อแรก คอืออก

ผนวชได้ส�าเร็จ ด้วยวธิทีีเ่ขาน�าออกไป

ทิ้งเสียเอง 

 ข้อทีค่วรกล่าวในตอนนีก้ค็อื การท�า

เช่นนีไ้ม่ใช่เป็นการหลอกลวงคน เพราะ

พระองค์ไม่มเีจตนาทีจ่ะหลอกลวง แต่

ทรงอธิษฐานพระหฤทัยของพระองค์

เองว่า ตัง้แต่บดันีไ้ปจะไม่พดูจนกว่าจะ

หลุดออกไปได้จากที่นี้ดังน้ีเป็นต้น 

เหมือนอย่างบางคนบางคราวกคิ็ดว่าจะ

หลอกท�าหนวกไม่พดูไม่โต้ตอบ ใครว่า

อะไรกน็ิง่ ผูท้ีน่ิง่ได้อย่างนีไ้ม่ถูก ถือว่า

ท�าหนวกหลอกลวงคน เมื่อนิ่งได้ใน 

ที่ควรนิ่งกลับได้รับชมว่าเป็นคนมีสติ

ปัญญา

 หากมีปัญหาว่าในที่เช่นไรควรนิ่ง 

ควรเฉย ก็จะต้องตอบว่า สุดแต ่

เรื่องแต่ละบุคคล ในชาดกนี้เล่าเร่ือง

พระโพธิสัตว์ผู้มุ่งจะเป็นพระพุทธเจ้า 

จงึต้องใช้ความนิง่มากตามควรแก่ผลที่

ประสงค์ ฉะนั้น จึงควรท�าความเข้าใจ

ว่า ท่านผู ้เป็นพระโพธิสัตว์ย่อมมี 

อธิษฐานบารมีที่พิเศษอันอาจเห็นว่า

เกนิวสิยัของสามญัชน ความจรงิกเ็ป็น

อธิษฐานบารมี
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เช่นนัน้ สิง่ทีค่นทัง้หลายปรารถนา แต่

พระโพธสิตัว์ก็ไม่ปรารถนา แม้จะมีอยู่

ในพระหัตถ์แล้วกท็รงสละเสยี แม้การ

สละจะยากเย็นเท่าใดกย็อมทนยากเพือ่

สละจนได้ คนทัง้หลายมมีอืเปล่าพากนั

แบมือออกรับ ไม่มีใครให้ก็เอื้อมออก

ไปหยิบเอาเอง แต่พระโพธิสัตว์มีมือ

เต็มก็แบมือออกให้ได้ทั้งหมด ฉะนั้น 

การเล่าเรือ่งพระเตมีย์จงึมิใช่หมายความ

ว่าเพื่อให้ใคร ๆ ต้องปฏิบัติให้เหมือน

ท่าน แต่เพือ่แสดงถงึลักษณะของบารมี

ข้อหนึ่งคืออธิษฐาน ซึ่งทุก ๆ คนจะ

ต้องมีในกิจที่พึงท�าทุกอย่าง

 คนทกุคนจะท�าอะไรย่อมมคีวามต้อง 

การในผลท่ีจะพงึได้จากการกระท�า ความ

ส�าเร็จคือการได้บรรลุถึงผลนั้น จึงจ�า

ต้องอาศัยธรรมะข้อหนึ่งคืออธิษฐาน

ได้แก่ความตั้งใจมุ่งมั่นดังกล่าวมาแล้ว 

และจ�าต้องมีอธษิฐานท้ังในผลท้ังในเหตุ 

เช่น ในการศึกษาเล่าเรียน ต้องมีอธิษ-

ฐานในผลคอืความส�าเรจ็การศกึษา ใน

เหตุคือท�าการศึกษาไปโดยล�าดับ ใน

การงานต้องมีอธิษฐานในผลคือความ

ได้ทรัพย์ ยศ เป็นต้น ในเหตุคือการ

ท�างานให้ดี ในด้านความดี ต้องมี

อธิษฐานในผลคือความมีเกียรติด้วย

ความด ีในเหตคืุอความเว้นความช่ัว ท�า 

ความด ีคนโดยมากมอีธษิฐานในผลที่

ตนชอบอยูด้่วยกนัทัง้นัน้ เช่น ตัง้ใจมุง่

มั่นจะเป็นนักปราชญ์ จะเป็นเศรษฐี 

จะได้นั่นจะได้นี่ เป็นนั่นเป็นนี่ต่าง ๆ 

แต่ขาดอธิษฐานในเหตุ คือขาดความ

ตัง้ใจ มุง่มัน่ในอนัทีจ่ะประกอบเหตุให้

สมแก่ผลที่ประสงค์ เช่น เกียจคร้าน

ที่จะเล่าเรียนเขียนอ่าน จะให้เป็น 

นักปราชญ์ขึ้นมาเอง เกียจคร้านท่ีจะ 

ประกอบอาชีพในทางที่ชอบ เก็บหอม

รอมริบสัง่สมขึน้โดยล�าดบั เหมอืนอย่าง

ก่อไฟกองน้อยให้ค่อยโตขึน้ จะให้เป็น 

กองโตขึน้มาทนัท ีไม่ชอบทีจ่ะเว้นความ

ชัว่ท�าด ีหรอืกล่าวอกีอย่างหนึง่ว่าชอบ

ท�าชัว่ไม่ชอบท�าด ีแต่กอ็ยากเป็นคนมี

เกียรติมีความดี ใครว่าไม่ดีเป็นไม่ได้ 

ฉะนัน้ อธิษฐานในเหตุจงึเป็นข้อส�าคัญ 

คือตั้งใจมุ่งมั่นในการท�าเหตุให้ได้ผลท่ี

ประสงค์ให้ด�าเนินไปโดยสม�่าเสมอ มี

ความเพยีรคือพยายามท�าไป มขัีนติคอื

อดทน มสัีจจะคอืความจรงิ และรกัษา

อธิษฐานคือความตั้งใจมุ่งมั่นไว้เสมอ

 ตามทีก่ล่าวมานีจ้ะพงึเห็นได้ว่า วิรยิะ 

เพียร ขันติ อดทน สัจจะ จริง และ

อธษิฐาน ทัง้ ๔ ประการนีเ้ป็นธรรมะ

ที่มีประกอบกันอยู่ เมื่อยกข้ึนข้อหนึ่ง

กย่็อมมอีกี ๓ ข้อประกอบอยู่ด้วยเสมอ 

ไม่เช่นนัน้จะมไีม่ได้เลยสกัข้อเดยีว เช่น

อธษิฐานความตัง้ใจมุง่มัน่ ในทีน่ีถ้้าไม่มี

อีก ๓ ข้อก็เป็นอธิษฐานคือส�าเร็จ

อธิษฐานขึ้นมาไม่ได้ 

อธิษฐานบารมี
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 เตมยีชาดกแสดงอธษิฐานไว้สมบรูณ์

ทั้ง ๒ ประการ อธิษฐานในผล ได้แก่

พระเตมีย์ทรงตั้งพระหฤทัยมุ่งมั่นใน

เนกขัมมะ ในเหตุได้แก่พระเตมีย์ทรง

ตั้งพระหฤทัยไม่รับสั่ง ไม่รับฟัง ไม่ใช้

พระหัตถ์พระบาท 

 อธิษฐานน้ีเป็นธรรมะท่ีพึงอบรมให้

มขีึน้ได้ คือจะท�าอะไรก็คิดเสยีก่อนว่า

เพือ่อะไร หรอือยากจะได้อะไรกค็ดิเสยี

ก่อนว่าสมควรท่ีตนจะพึงได้หรอืไม่ ถ้า

เป็นสิ่งที่ตนจะพึงได้ก็คิดว่าท�าอย่างไร

จึงจะได้ และการอธิษฐานใจคือตั้งใจ

มุ่งมั่นต่อผลท่ีประสงค์นั้น และต้ังใจ 

มุ่งมั่นประกอบเหตุที่จะน�าไปสู่ความ

ส�าเรจ็ผลทีป่ระสงค์ เม่ืออธษิฐานใจไว้

อย่างไรก็รกัษาอธษิฐานไว้ให้ม่ันคง เว้น

ไว้แต่อธิษฐานใจในทางที่ผิดไม่เหมาะ 

ถ้ารูว่้าผดิไม่เหมาะ กต้็องเลกิเสยีกลบั

อธิษฐานใจใหม่ในทางที่ถูกที่เหมาะ 

 ฉะนั้น ก่อนที่จะอธิษฐานในสิ่งใดก็

จ�าต้องใคร่ครวญเลือกให้เป็นสิง่ท่ีเหมาะ

ทีค่วร ดงัท่ีมีค�าเตอืนว่าใคร่ครวญก่อน

ดกีว่า เมือ่เป็นสิง่ทีเ่หมาะทีค่วรจรงิแล้ว

จึงอธิษฐานในใจสิ่งน้ัน เม่ือได้อบรม

อธษิฐานดังกล่าวอยูเ่สมอ จะท�าให้จติใจ

มีความมุ่งที่มั่นคง เป็นพลังใจส�าคัญ

อันจะน�าไปสู่ความส�าเร็จ

 อนึ่ง อธิษฐานนี้ยังอาจใช้ป้องกัน

บ�าบดัทกุข์ภยัโรคในคราวคบัขันได้อกีด้วย 

ในเมื่ออธิษฐานนั้นเป็น สัจจาธิษฐาน 

ดังที่พูดกันว่า ตั้ง สัตยาธิษฐาน เช่น 

มุง่จะให้พ้นอันตรายจงึอธษิฐานใจ อ้าง

ส่ิงท่ีเป็นสัจจะคือความจริง ของจริง 

เรือ่งจรงิ เช่น อ้างคณุพระรตันตรยัซึง่

เป็นสรณะได้จรงิ ดงัทีไ่ด้เคยแสดงแล้ว

ในข้อสจัจะ อ้างคณุทานศลีภาวนาของ

ตนเอง ท่านกล่าวถึงเรื่องอ้างความชั่ว

ของตนเองก็ได้ ว่าตนได้ท�าชั่วไว้เช่น

นั้นจริง เท่ากับอ้างสิ่งที่จริง พูดความ

จรงิชนดิท่ีไม่มีเท็จท้ังรูป้นอยู่แม้แต่น้อย 

คร้ันแล้วก็อธิษฐานใจว่า ด้วยอ�านาจ

กล่าวค�าสตัย์นี ้ขอความสวสัดจีงม ีดงั

จะได้แสดงเร่ืองหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่แม้

คนไทยในปัจจุบันก็นับถือกัน คือเรื่อง

ของคาถาดบัไฟ ซึง่คาถาดบัไฟนีก้เ็ป็น

บทสวด มีมาใน เจ็ดต�านาน สิบสอง

ต�านาน ขึน้ต้นว่า อตถฺ ิโลเก สลีคโุณ 

เป็นต้น

 มีเรื่องเล่าว่า ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้า

ได้เสดจ็จารกิไปในแคว้นมคธ โดยเสดจ็

จาริกไปในคามนิคมแห่งแคว้นมคธ  

วนัหนึง่ได้เสด็จไปถึงคามคอืหมูบ้่านใน

แคว้นมคธหมู่หน่ึง ได้เสด็จเข้าไป

บิณฑบาตในละแวกบ้านในเวลาเช้า

พร้อมกับหมู่แห่งภิกษุเป็นอันมาก ใน

เวลาภายหลงัภตั คอืหลังจากทีไ่ด้เสวย

ภัตตาหารและพระภิกษุสงฆ์ก็ได้ฉัน

ภัตตาหารเสร็จแล้ว เสด็จกลับจาก

อธิษฐานบารมี
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บิณฑบาตก็ได้เสด็จจาริกต่อไป ดังท่ี

ภาษาไทยเราชอบเรียกว่า เดินธุดงค์ 

 ตามพุทธประวั ติ น้ั นแสดงว ่ า 

พระพุทธเจ้าออกเดินธุดงค์ทุกปี เม่ือ

ถงึฤดูเข้าพรรษากห็ยดุอยูจ่�าพรรษาใน

รัฐใดรัฐหนึ่ง ที่ใดที่หนึ่ง ออกพรรษา

ปวารณาแล้วและพระภิกษุสงฆ์รบักฐนิ

กันแล้วก็เสด็จออกเดินธุดงค์ต่อไปใน

รฐัโน้นรัฐนีต่้าง ๆ เสดจ็เดนิด้วยพระบาท 

 ส�าหรับคราวท่ีเก่ียวแก่ต�านานเรื่อง

นีไ้ด้เสด็จเดนิธดุงค์ไปในหมูบ้่านในแคว้น

มคธดังกล่าว เมือ่ทรงรบับณิฑบาตเสรจ็

แล้ว อันหมายความว่าเสวยและฉัน

เสร็จแล้วกอ็อกเดนิทางต่อไป เม่ือเดนิ

ทางพ้นหมู่บ้านเข้าป่า ก็พอดีมีไฟป่า

บงัเกดิข้ึนอย่างแรง ลกุลามมาโดยเรว็

จนคล้ายกบัว่าจะมาถงึพระพทุธเจ้าและ

หมู่พระสงฆ์ที่ก�าลังเดินทางอยู่ แต่ว่า

เมื่อไฟป่าได้เข้ามาใกล้พระพุทธเจ้าก็

ดับไปโดยรอบ หมู่ภิกษุทั้งหลายเห็น

เป็นความอัศจรรย์ที่ไฟป่าไม่ลุกมาที่

ตรงพระพทุธเจ้า และหมูแ่ห่งภกิษกุ�าลงั

เดนิทางอยู่ เม่ือมาใกล้ก็ดบัไปโดยรอบ 

เหมอืนดงัถกูน�า้ราดดบั จงึได้กราบทลู

สรรเสริญพระพุทธคุณ พระพุทธเจ้า

ก็ได้ตรัส วัฏฏกชาดก คือชาดกเรื่อง

ที่ได้เคยมีมาแล้ว ท่ีได้เกิดมาแล้วใน

อดตีเกีย่วแก่ลูกนกคุม่ บางทีกเ็รยีกว่า

นกคุ่มไฟ ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า

 ได้มีรังนก มีนกอาศัยอยู่บนต้นไม้

ในป่า และรังหนึ่งเป็นท่ีอยู่ของนกคุ่ม

สามีภรรยาตัวผู้ตัวเมีย ซึ่งได้ออกไข่

และฟักไข่เป็นตวัลกูนกคุม่เลก็ ๆ เมือ่

ไข่ออกมานกคุม่ทีเ่ป็นพ่อแม่กใ็ห้ลกูอยู่

ในรัง บินออกไปหากินแล้วน�าอาหาร

มาป้อนลูก ในขณะท่ีลูกยังเล็ก ยังมี

ปีกท่ีบินไม่ได้ มีขาท่ียังเดินไปไม่ได้ 

กไ็ด้มไีฟป่าไหม้มาโดยรอบ บรรดานก

ทัง้หลายกพ็ากนับนิหน ีและแม้นกคุม่

ทีเ่ป็นพ่อแม่ของลกูนกคุม่กบ็นิหนอีอก

ไป ลูกนกคุ่มนั้นยังบินไปไม่ไหว จะ

เดินไปก็ยังไปไม่ได้ จึงได้ระลึกถึงคุณ

ศลีเป็นต้น และกไ็ด้ต้ัง สจัจกิรยิา คอื

การกระท�าสัจจะด้วยการกล่าวสัจจะคือ

ความจรงิด้วยการทีไ่ด้ระลกึถึงคณุของ

ศีลเป็นต้นว่าคุณของศีลมีอยู่เป็นต้น 

ซึ่งนับว่าเป็นการระลึกยืนยันในสัจจะ

คอืความจรงิข้อหนึง่ คอืข้อทีว่่าคณุศลี

มี ตลอดจนถึงคุณของคุณธรรมอย่าง

อืน่ม ีตลอดจนถึงคณุของพระพทุธเจ้า

มี และก็ได้กล่าวสัจจะคือความจริงถึง

ตัวเองว่า ถ้าตัวเองนั้นมีปีกก็ยังบินไป

ไม่ไหว มเีท้ากย็งัเดนิไปไม่ได้ จงึขอให้

ไฟป่าที่ลุกเข้ามานี้จงอย่าได้มาถึง จง

ดับเสีย ด้วยอ�านาจของอธิษฐานคือ

ความตัง้จติมุง่มัน่ แสดงสจัจะคือความ

จริงอันเรียกว่าสัจจกิริยา การกระท�า

สจัจะคอืความจรงิ กล่าวค�าจรงิ ระลกึ

อธิษฐานบารมี
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รบัรองสิง่ท่ีมีอยูจ่รงิ เป็นจรงิ ทัง้ท่ีเป็น

ความจริงเกี่ยวแก่คุณศีลเป็นต้น ทั้งที่

เป็นความจริงเกี่ยวแก่ตัวเองท่ีว่ามีปีก

กยั็งบนิหนไีปไม่ได้ มีเท้าท่ียังเดินไปไม่

ได้ มกีารระลึกถงึและการท่ีอ้างถงึกล่าว

ถึงเหล่านีล้้วนเป็นความจรงิ กอ็ธษิฐาน

ในใจขอให้อ�านาจแห่งความจรงินีบั้นดาล

ให้เกิดผล ความสวัสดีดังกล่าว ไฟป่า

ที่ลุกมานั้น เมื่อเข้ามาใกล้ก็ดับไป 

โดยรอบ 

 ฉะนั้น การอธิษฐานสัจจะอันเรียก

ว่าสัตยาธิษฐานหรือสัจจาธิษฐานของ

นกคุ่มนี ้ท่ีท่านรจนาไว้เป็นคาถาแสดง

ไว้ในวัฏฏกชาดก อ้างว่าพระพุทธเจ้า

ได้ทรงเล่าดังกล่าว จึงได้น�ามาไว้ 

เป็นบทสวดซึ่งข้ึนต้นว่า อตฺถิ โลเก  

สีลคุโณ เป ็นต้น ท่ีแปลความว่า  

คุณแห่งศีลมีอยู ่ในโลก ความสัตย์ 

ความสะอาด และความเอ็นดูกรุณามี

อยู่ในโลก ด้วยค�าสัตย์นั้น ข้าพเจ้า 

จะท�าสจัจกิริยาอันเย่ียม ข้าพเจ้าร�าลกึ

ถงึก�าลงัแห่งธรรม ร�าลกึถงึพระชนิเจ้า

ทั้งหลายในปางก่อน อาศัยก�าลังแห่ง

สัจจะ ขอท�าสัจจกิริยา ปีกท้ังหลาย 

ของข้าพเจ้ามอียู ่แต่กย็งับนิไม่ได้ เท้า

ทัง้หลายของข้าพเจ้ามีอยูก็่ยังเดนิไม่ได้ 

มารดาและบิดาของข้าพเจ้าก็ออกไปแล้ว 

ดูก่อนไฟป่า ขอท่านจงถอยไป ครั้น

เมื่อสัจจะอันข้าพเจ้าท�าแล้ว เปลวไฟ

อันลุกโพลงมากก็สงบ เว้นไปได้ ๑๖ 

กรีส พร้อมกับค�าสัตย์ ประหนึ่งเปลว

ไฟที่ตกถึงน�้า สิ่งใดเสมอด้วยสัจจะ 

ของเราไม่มี นี้เป็นสัจจบารมีของเรา 

ดังนี้ เรื่องนี้แสดงถึงสัตยาธิษฐานคือ

อธิษฐานซึ่งเป็นสัจจะนั้นเอง

 พระโพธิสัตว์ได้ทรงบ�าเพ็ญอธษิฐาน

บารมีมาโดยล�าดับ เป็นบารมีสามัญ 

คือรักษาอธิษฐานย่ิงกว่าคนที่รักและ

ทรัพย์สิน เรียกว่า อธิษฐานบารม ี 

เป็นอุปบารมีคือสูงกว่าสามัญ ได้แก่

รักษาอธิษฐานยิ่งกว่าอวัยวะร่างกาย 

เรียกว่า อธิษฐานอุปบารมี เป็น 

ปรมัตถบารมีคืออย่างยิ่งยวดขึ้นไป 

โดยล�าดับ ได้รักษาอธิษฐานยิ่งกว่า 

ชีวิต เรียกว่า อธิษฐานปรมัตถบารมี 

พระพทุธด�ารสัทีต่รสัเล่าเรือ่งอดตีจรยิา

ครั้งเป็นพระเตมีย์ท่ีอ้างมาแล้วนั้น มี

อยู่ว่า ข้าพเจ้าถูกคุกคามให้ท�าลาย

อธิษฐานทีต้ั่งไว้ด้วยเหตุต่าง ๆ ถงึกบั

ขุดหลุมจะฝังข้าพเจ้าเสียในแผ่นดิน 

แต่ข้าพเจ้ากไ็ม่ยอมท�าลายอธษิฐานนัน้ 

ข้าพเจ้าจะเกลียดชังพระมารดาและ

พระบิดาก็หาไม่ ข้าพเจ้าจะเกลียดชัง

ตนเองกห็าไม่ แต่เพราะพระสพัพญัญตุ-

ญาณเป็นทีร่กัของข้าพเจ้า ดงันัน้ข้าพเจ้า 

จึ่งอธิษฐานเป็นคนใบ้ คนหนวก และ

ง่อยเปลีย้อยูถ่งึ ๑๖ ปี ผูเ้สมอข้าพเจ้า

ด้วยอธิษฐานเป็นไม่มี นี้คืออธิษฐาน

บารมีของข้าพเจ้า

อธิษฐานบารมี
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และค�าว่าที่สุดนี้ อันที่จริงก็มีที่สุดอยู่ 

๒ อย่าง คอื ทีส่ดุเบือ้งต้น กบั ทีส่ดุ

เบื้องปลาย

 คติทางพระพุทธศาสนานั้น ที่สุด

เบือ้งต้นอนัหมายความว่าอดตีกยื็ดยาว

และมากชาติมากภพมากมาย จนถึง

ญาณของพระพุทธเจ ้าไม่ตามไปรู ้ 

พิจารณาดูแล้วว่าพระพุทธเจ้านั้นทรง

ได ้พระสัพพัญญุตญาณคือความรู ้ 

ธรรมทั้งปวง ซึ่งเข้าใจกันคลุมว่าทรงรู้

ทั้งหมด ฉะนั้น จึงพิจารณาเห็นว่า 

หากว่าพระญาณของพระองค์จะตาม

ไปรู ้คอืระลกึย้อนหลงัไปถงึชาตภิพใน

อดีต ก็ย่อมจะรู้ได้เรื่อย ๆ ไป แต่ว่า

ก็ไม่หมดสักทีหนึ่ง เพราะฉะนั้น จึง

เป็นอนัว่าได้ทรงระลกึรูย้้อนหลงัไปมาก 

มาย เพียงพอที่จะยุติได้แล้ว ก็เป็น

อันว่ายุติ ไม่ตามไปรู้ต่อไปอีก และ

พจิารณาดวู่าจะมหีลกัเกณฑ์อะไรทียุ่ติ

ได้ กพ็จิารณาเหน็ว่าเมือ่ทรงสรปุได้ว่า

จะมก่ีีภพชาต ิ๑๐ ชาต ิ๒๐ ชาติ ๑๐๐ 

ชาติ ๑,๐๐๐ ชาติ ๑๐,๐๐๐ ชาติ 

แสนชาต ิล้านชาต ิโกฏชิาติ จนถึงนบั

ไม่ถ้วนก็ตาม ทั้งหมดนั้นก็สรุปลงได้

เป็น ๒ คอื สคุต ิไปดีอย่างหนึง่ ทคุต ิ

ไปชั่วอย่างหนึ่ง สุคติไปดีก็คือชาติท่ี

เป็นมนุษย์ ชาติที่เป็นเทพ ชาติท่ี 

เป็นพรหม ทุคติไปชั่วก็คือชาติที่เป็น

เดียรัจฉาน เป็นสัตว์นรก เป็นเปรต

 พระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงผจญ

มารในราตรีที่จะตรัสรู้ ท่านแสดงว่า 

ได้ทรงอธษิฐานพระหฤทัยถงึพระบารมี

ที่ได้ทรงบ�าเพ็ญ มีทานศีลเป็นต้น  

ทรงอ้างพระธรณีเป็นประธานจึงได้ทรง 

ชนะมาร เมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงท�า 

สงัขาราธษิฐาน คอืตัง้พระหฤทัยมุง่มัน่

ว่าจะทรงด�ารงพระอายุสงัขารอยู่ต่อไป 

ยงัไม่เสดจ็ปรนิพิพานจนกว่าบรษิทั ๔ 

จะตัง้ขึน้ พรหมจรรย์คอืพระพทุธศาสนา

จะตัง้ลงมัน่คงในโลก ครัน้ถงึเวลาน้ันจึง

ได้ทรงปลงอายุสงัขาร เสดจ็ปรนิพิพาน 

จึงได้กล่าวว่าพระพุทธศาสนาเป็นผล 

ของ พระพุทธาธิษฐาน ซึ่งมีอานุภาพ

อ�านวยผลแก่ผู้ปฏิบัติอยู่ทุกกาลสมัย 

(ท.ท. ๑๙๖-๒๐๓)

อธิสิกขา

อธิสิกขา ดู สิกขา ๓ 

อธิสีลสิกขา ดู สิกขา ๓

อนมตัคคะ การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์

โลก รวมทั้งองค์พระพุทธเจ้าเมื่อก่อน

ตรัสรู้ เป็นระยะเวลาที่นานนักหนา 

และชาติภพท่ีเวียนว่ายตายเกิดก็มาก 

มายนบัไม่ถ้วน ทีเ่รยีกว่า อสงไขย หรือ 

อสงัเขยยะ ทีแ่ปลว่านบัไม่ถ้วน ฉะนัน้ 

จึงเป็นเรื่องท่ีญาณของพระพุทธเจ้า 

ไม่ตามไปรู ้จนหมดสิ้น จึงเรียกว่า  

อนมตคัคะ ทีแ่ปลว่ามทีีส่ดุในเบ้ืองต้น

ทีไ่ม่ตามไปรู ้ตามศัพท์นัน้แปลว่าไม่มี

ที่สุดที่ตามไปรู้ มีที่สุดที่ไม่ตามไปรู้ 
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อ

อสรุกายบรรดาทีเ่ป็นอบายภมูทิัง้หลาย 

สรุปลงก็เป็นสุคติและทุคติดังที่กล่าว

มานี้ นี้ข้อหนึ่ง

 และทรงจับเหตุได้แล้วแน่นอนว่า

อะไรเป็นเหตุให้ไปสุคติ อะไรเป็นเหตุ

ให้ไปทคุต ิกค็อืกรรมทีต่นเองได้กระท�า

ไว้ กรรมดี กรรมชั่ว กรรมดีก็ให้ไป

บงัเกิดดเีป็นสคุต ิกรรมชัว่กใ็ห้ไปบงัเกดิ

ชัว่เป็นทคุติ ก็ทรงจบัเหตุได้ว่าคือกรรม 

และเมื่อได้ทรงระลึกย้อนดูมากมายก็

ทรงเหน็กรรมชดัเจน เพราะเหตวุ่าทรง

ทราบรายละเอียดว่าเกิดในชาตินั้น ๆ 

ท�าอะไร และเม่ือตายไปแล้ว ไปเกิด

เป็นอะไร ก็จับได้ชัดเจนว่าไม่มีใครที ่

ไหนมาสร้าง เป็นไปตามกรรมทีต่นเอง

ได้กระท�าไว้เท่านั้น และในการท่ีจะรู้

กรรมนั้นจ�าเป็นที่จะต้องระลึกรู้ไปได้

มาก ๆ เหมือนอย่างว่าได้ตรวจ ท�า

สถิติ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้มาก ๆ มาก

จนสามารถจะมาพจิารณาวจิยัได้ ซึง่ก็

เป็นหลักปฏิบัติในทางที่จะค้นคว้าแม้

สิง่ทีเ่ป็นวตัถ ุจงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องมสีถติิ

ทีเ่ป็นมาแล้ว และเพราะเหตนุี ้จงึได้มี

ตรัสไว้ในพระสูตรหน่ึงว่า คนท่ีระลึก

ชาตไิด้เพยีงหนเดยีวนัน้ ยงัมมีจิฉาทฏิฐิ

คือความเห็นผิดได้ เพราะว่าบุคคล 

บางพวกท�าดใีนชาตินี ้ตายแล้วไปเกดิ

ในทุคติ เช่นไปนรกหรือไปเกิดเป็น 

เปรตอสุรกาย บคุคลบางพวกท�าชัว่ใน

ชาตินี้ ตายแล้วไปเกิดในสุคติ เช่นว่า

ไปเกดิเป็นมนษุย์ในตระกลูทีม่สีขุ หรอื

ไปเกดิในสวรรค์ เมือ่เป็นดงัน้ีคนทีร่ะลกึ

ชาติได้เพียงหนึ่งหนนั้น อาจมีความ

เห็นผิดได้ว ่าท�าชั่วได้ดี ท�าดีได้ชั่ว  

ท�าชัว่ได้ดคีอืว่าท�าชัว่ในชาตนิี ้ตายแล้ว 

ไปเกิดในสุคติดังกล่าว ท�าดีได้ชั่วก็คือ

ท�าดีในชาตินี้ ตายแล้วไปเกิดในทุคติ

ดังกล่าว ระลึกชาติได้หนเดียวจึงอาจ

มีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดได้ แต่ว่า

พระพุทธองค์นั้นทรงรู ้ระลึกชาติได้

มากมายดงักล่าวแล้ว นบัว่าทรงได้สถติิ

ทีย่ดืยาวและมากมายเพยีงพอ จนสรปุ

ได้ว่ากรรมนั้นมีผลเป็น ๓ อย่าง

 ๑. กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน

 ๒. กรรมที่ให้ผลในภพชาติต่อไป

 ๓. กรรมทีใ่ห้ผลในภพชาตทิีส่บืต่อ

ไปอีกจากภพชาติหน้า

 ทรงสรุปผลของกรรมได้เป็น ๓  

ดังนี้ อันหมายความว่า เช่นคนท�าดี 

ในชาตินี้ ชาติหน้าก็ได้รับผลดีต่อไป 

แต่บางคนนัน้ท�าดใีนชาตนิี ้ในชาตหิน้า

ยังไม่ได้รับผลของความดี เพราะว่า 

ต้องรับผลของความชั่วที่ท�าไว้แล้วใน

ชาติก่อนจากชาตินี้ก่อน และในชาติ

ภพต่อ ๆ ไปอีกจึงจะได้รับผลดีท่ีท�า 

ไว้ในชาตินี้ เพราะเหตุที่ได้ทรงระลึกรู้

ถงึความเวยีนว่ายตายเกดิของสตัว์โลก

มากมาย จงึสรปุผลการให้ผลของกรรม

อนมตัคคะ
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ได้เป็น ๓ ดงันี ้ซึง่เป็นความรูท้ีแ่น่นอน 

เพราะสถิตทิีท่รงได้น้ันมากมายเพยีงพอ 

และยังได้ตรัสรู้ถึงกรรมและการให้ผล

ของกรรม ซึง่มรีายละเอียดอย่างอ่ืน ๆ 

ซึ่งทรงวางเป็นหลักสั่งสอนได้อย่างแน ่

นอน และก็มิใช่ว่าจะต้องรอไปถึงชาติ

หน้า กรรมและการให้ผลของกรรมนัน้

ก็ปรากฏตั้งแต่ชาตินี้ ซึ่งก็ทรงแสดง 

สั่งสอนไว้อีกที่จะพิจารณาเห็นได้ 

 ก็เป็นอันว่าทรงจับเหตุของความ 

เวียนว่ายตายเกิดในสุคติและในทุคติ

ได้ว่าคือกรรม แล้วก็ทรงจับได้ว่าการ

ให้ผลของกรรมย่อลงก็เป็น ๓ ดังน้ี 

และกท็รงจบัเหตไุด้อีกว่า ท�าไมจงึต้อง

ท�ากรรมอันเป็นเหตุให้เวียนว่ายตาย

เกดิในสคุตบ้ิางในทคุตบ้ิาง กเ็พราะว่า

ยังมีกิเลส ตั้งต้นแต่อวิชชาคือความ 

ไม่รู้ และเป็นปัจจัยให้เกิดผล แล้วก็

เป็นปัจจัยให้เกิดเหตุสืบต่อกัน จนถึง

เป็นภพเป็นชาติ เป็นภพต่าง ๆ เป็น

ทุกข์ต่าง ๆ วนเวียนกันอยู่ ดังที่เรียก

ว่า ปฏิจจสมุปบาท ธรรมที่อาศัยกัน

บงัเกิดขึน้ ซ่ึงสรปุเข้ากใ็น อริยสจัจ์ทัง้ 

๔ อันท�าให้ได้ตรัสรู้ว่านี้ทุกข์ นี้เหตุ

เกดิทกุข์ นีค้วามดับทกุข์ นีท้างปฏบิตัิ

ให้ถึงความดับทุกข์ นี้อาสวะกิเลสท่ี

ดองสนัดาน นีเ้หตเุกดิอาสวะ นีค้วาม

ดับอาสวะ นี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับ

อาสวะ

 วชิชาทีท่�าให้รูแ้จ่มแจ้งขึน้ตามความ

เป็นจริงในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ เรียกว่า ๒ 

สาย สายหนึ่งก็คือทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ 

ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความ

ดับทุกข์ อีกสายหนึ่งก็คืออาสวะ เหตุ

เกดิอาสวะ ความดบัอาสวะ ทางปฏบิตัิ

ให้ถึงความดับอาสวะ จึงได้ทรงเป็น

พุทโธ คือเป็นผู้ตรัสรู้แล้ว เป็นผู้ตื่น

แล้ว เป็นผู้เห็นแล้ว เป็นความตรัสรู้

ขึ้นในธรรมท่ีมิได้ทรงสดับมาก่อน  

เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นเอง จึงได้พระนาม

ว่า สัมมาสัมพุทธะ พระผู้ตรัสรู้เอง 

โดยชอบ ท่ีเรียกว่าไม่มีครูบาอาจารย์

สัง่สอนกห็มายถงึตอนนี ้ตอนทีพ่ระญาณ

ทีอ่รยิสจัจ์ทัง้ ๔ นีผ้ดุขึน้ในธรรมทีม่ไิด้

ตรสัรู้มาก่อน คอืไม่ได้สดบัฟังมาก่อน 

จงึทรงปฏญิญาพระองค์ว่าเป็นอภสิมัพุทธะ 

ตรสัรูเ้องโดยชอบ พระสมัมาสัมโพธญิาณ 

ความหยัง่รู ้ตรัสรูเ้องโดยชอบ เมือ่ทรง

จับเหตุแห่งความเวียนว่ายตายเกิดที่

ทรงระลึกรู้ในพระญาณท่ี ๑ จนถึงที่ 

สุดแล้ว เพราะฉะนั้น ก็เป็นอันว่า 

ยติุได้ ไม่ต้องไปหาสถติต่ิอไปอกี สถติิ

คือว่าชาติภพในอดีตมากมายนั้นทรง

ระลึกรู้ไป ๆ ก็ไม่หมด แต่ว่าเมื่อมาก

จนมี สถิติเพียงพอ ให้ทรงจับเหตุได้

ดงักล่าว กเ็ป็นอนัว่ายตุไิด้แล้ว ไม่ต้อง

ตามรู้ต่อไปอีก

อนมตัคคะ
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 เพราะฉะนั้น ความเวียนว่ายตาย

เกิดในอดีตคือในเบื้องต้น จึงเรียกว่า 

อนมตัคคะ คือมียอดหรือมีที่สุดที่ไม่

ตามไปรู้ แม้พระพทุธญาณเองกไ็ม่ตาม

ไปรู ้ไม่ใช่หมายความว่าตามไปรูไ้ม่ได้ 

ตามไปรู้ได้ แต่ว่าไม่จบ คงมีเรื่อย ๆ 

เมื่อระลึกก็รู้ไป ๆ และเม่ือมีสถิติจับ

เหตุได้แน่นอนดังกล่าวก็เป็นอันว่ายุติ

ได้ เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่ามีที่สุดที ่

ไม่ตามไปรู้ คือแม้พระพุทธญาณก็ไม่

ตามไปรู้ และเพ่ือให้ชัดจึงเติมค�าว่า 

ในเบือ้งต้น มทีีส่ดุในเบือ้งต้นท่ีไม่ตาม

ไปรู้ 

 แต่ว่าทีส่ดุในเบือ้งปลายคอืในอนาคต 

น้ันกอ็าจตามไปรูไ้ด้ ไม่ยาวนกักไ็ด้หรอื

ยาวก็ได้ คือผู้ที่ได้ตั้งอธิษฐานจิตที่จะ

ตรัสรูธ้รรมเป็นพระพทุธเจ้าขึน้เอง คอื

ทีป่รารถนาพทุธญาณ ปรารถนาความ

ตรัสรูเ้ป็นพระพุทธเจ้าแล้วกจ็บับ�าเพ็ญ

บารม ีกอ็าจจะท�านายถงึทีส่ดุเบือ้งปลาย

ได้ และแม้ผูท่ี้บ�าเพญ็บารมใีนส่วนทีจ่ะ

เป็นสาวก คือฟังค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า

แล้วก็ปฏบิัตไิปในมรรคมีองค์ ๘ กท็�า

กิเลสและกองทุกข์ให้สิ้นไปจริง ๆ  

มคีวามก้าวหน้าไปในทางปฏิบัต ิก็อาจ

จะท�านายรู ้อนาคตในเบื้องปลายได ้

ว่าจะถึงท่ีสุดในเม่ือไร อย่างสมเด็จ 

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดา

ของเราทัง้หลายทรงปรารถนาพทุธภมิู 

ทรงบ�าเพ็ญพระบารมี พระพทุธเจ้าใน

อดตีทีท่รงปรารถนาพทุธภมูด้ิวยนัน้ ก ็

ได้เคยมีพุทธท�านายไว้ว่าเม่ือนั้น ๆ 

ท่านผูน้ีจ้ะได้ตรัสรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า ก็

เป็นอันว่ารู้ถึงที่สุดเบ้ืองปลายได้ แม้

พระสาวกทัง้หลายกเ็หมอืนกนั เมือ่ได้

ปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ จริง ๆ ก็

สามารถทีจ่ะก�าหนดเบือ้งปลายได้ว่าจะ

สิน้สดุเม่ือใด หมายความว่าก�าจดักเิลส

และอาสวะได้สิ้นเชิงเป็นพระอรหันต์ 

กเ็ป็นอนัว่าส้ินชาตส้ิินภพไม่เกดิอกี ก็

เป็นถึงที่สุด คือที่พระอรหันต์ดับขันธ์

แล้วไม่เกดิ แต่ว่ากไ็ม่สูญดงัทีไ่ด้กล่าว

ถึงไว้แล้ว

 ตามที่กล่าวมานี้ ก็มาทบทวนท�า 

ความเข้าใจในค�าว่า อนมตคัคะ ทีห่มาย

ถงึสงัสารวฏัความเวยีนว่ายตายเกดิ มี

ที่สุดในเบื้องต้นที่ไม่ตามไปรู้แล้ว แม้

พระพทุธญาณกไ็ม่ตามไปรู ้แต่ในเบือ้ง

ปลายนั้นอาจจะรู้ได้ ยาวก็ได้สั้นก็ได้ 

แต่ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘  

นั้นก็คงยาวมากคล้าย ๆ หรือเหมือน

ในเบื้องต้นเหมือนกัน แต่ถ้าปฏิบัติใน

มรรคมีองค์ ๘ แล้ว ก็ยังอยู่ในเขตที่

เรยีกว่าตามไปรูไ้ด้ ย่ิงเป็นพระโสดาบัน

แล้วยิ่งมีก�าหนดไว้ชัดเจนทีเดียวว่าจะ

เกดิอกีไม่เกนิเท่านัน้ชาตเิท่านีช้าต ิจงึ

เป็นระยะเวลาไม่มาก ก็นับว่าถึงที่สุด
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 พระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรม ทีเ่รยีก

ว่าธรรมนั้นก็เป็นค�าสั่งสอนที่คล้าย ๆ 

อย่างนีเ้ป็นอันมาก ดงับรรดาโรคทัง้หลาย

มีมากมายโรคนั้นโรคน้ี พระพุทธเจ้า

ได้สรุปไว้ ๓ อย่าง คือ

 ๑. โรคบางอย่างไม่รกัษากห็าย รกัษา

ก็หาย

 ๒. โรคบางอย่างรักษาก็ไม่หาย ไม่

รักษาก็ไม่หาย

 ๓. โรคบางอย่างรักษาหายได้ ไม่

รักษาก็ไม่หาย

 ทรงสรุปไว้ ๓ อย่าง และธรรมท่ี

ทรงแสดงถงึบคุคลประเภทต่าง ๆ ทรง

แสดงถงึธรรมมข้ีอเดยีว สองข้อเป็นต้น 

ต่างก็ล้วนเป็นข้อสรุปทั้งนั้น ตั้งแต่  

ทุกะ หมวด ๒ ธรรมมีอุปการะมาก 

๒ อย่าง คือบรรดาธรรมคือคุณอันจะ

เป็นเคร่ืองเกื้อกูลอุปการะมากทั่ว ๆ 

ไปนัน้กส็รปุเข้ามา ๒ อย่าง คอื ๑. สติ 

ความระลึกได้ ๒. สัมปชัญญะ ความ

รู้ตัว ในข้ออ่ืนอีกก็เหมือนกัน เช่น 

เป็นบุคคลก็บุคคลหาได้ยาก ๒ คือ  

๑. บุพการี ผู ้กระท�าอุปการะก่อน  

๒. กตญัญกูตเวท ีบุคคลผูรู้อุ้ปการะที่

ท่านได้กระท�าแล้ว และประกาศอุปการะ

ของท่านทีท่�าแล้วให้ปรากฏคือตอบแทน 

ดังนี้ก็เป็นข้อที่สรุปเข้ามา สรุปเข้ามา

ให้บุคคลรู้และจะได้ปฏิบัติ

 ดังเช่นพระญาณของพระพุทธเจ้าท่ี

ตรัสรู้ระลึกถึงชาติหนหลังต่าง ๆ ได้

มากมายดงักล่าวแล้ว กเ็ป็นความระลกึ

รูท่ี้รูไ้ปว่าชาติไหนเกดิเป็นอะไรท�าอะไร 

และชาตต่ิอไปเป็นอะไรท�าอะไร ระลกึ

ไปกร็ูไ้ป ๆ เป็นสถติทิีท่รงจบัได้ว่ารวม

เข้าก็เป็นสุคติเป็นทุคติ และรวมเข้าก็

เพราะกรรม รวมเข้ากเ็พราะยงัมกีเิลส

ซึง่เป็นเหตใุห้ท�ากรรม และกเิลสนัน้ก็

ทรงจบัเริม่ต้นแต่อวชิชาเป็นเหตปัุจจยั

เรื่อยไป จนถึงชาติภพต่าง ๆ รวมเข้า

ก็เป็น อริยสัจจ์ ๔ สองสาย รวมเข้า 

ก็เป็นข้อสรุปทั้งนั้น และเมื่อได้ข้อท่ี

สรุปเข้าดังนี้แล้วก็เป็นอันสิ้นปัญหา

ทั้งหมด แม้จะมีปริมาณมากมายนับ

ไม่ถ้วน แต่ก็สรุปเข้าในหลักการในหัว 

ข้อที่ตรัสรู้นั้น

 ยกตัวอย่างดังเช ่นว ่า เมื่อยังมี 

ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ก็จะต้อง

มีทุกข์อันเป็นตัวผล และเมื่อมีเหต ุ

คือสมุทัยก็ต้องมีผล มีทุกขสมุทัยก็ 

ต้องมีทุกข์ ทุกขสมุทัยเป็นเหตุ ทุกข ์

ก็เป็นผล และทุกข์นั้นก็ตั้งต้นเป็น  

ชาติปิ ทุกฺขา ชาติความเกิดเป็นทุกข์

ดังที่เราสวดกัน เพราะฉะนั้น ในชาติ

เดียวสองชาติสามชาติหมื่นชาติแสน

ชาติล้านชาติโกฏิชาติหรือนับไม่ถ้วน

ชาติ กร็วมเข้าเป็นชาติปิ ทกฺุขา ทัง้นัน้ 

ไม่มีที่จะเป็น ชาติปิ สุขา ต้องเป็น  

ชาติปิ ทุกฺขา ทั้งนั้น แล้วก็เกิดทุกข-

สมุทัยท่ีตัณหาซ่ึงสืบขึ้นไปถึงอวิชชา

เป็นต้นทั้งนั้น
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 เพราะฉะน้ัน เม่ือจบัหลักอันแน่นอน

ได้ดังนีแ้ล้ว กไ็ม่จ�าเป็นจะต้องไปกงัวล

ว่ากี่ชาติ ๆ เมื่อยังมีทุกขสมุทัยอยู่ 

ก็ต้องมีชาติทุกข์ อดีตก็เหมือนกัน 

อนาคตก็เหมือนกัน ปัจจุบันก็เหมือน

กนั เป็นหลกัอนัเดยีวกนัหมด เหมอืน

อย่างวิชาการปัจจุบัน เช่นว่าฝนตก 

หากว่าจะค้นหาสถิติว่าปีหนึ่งมีฝนตก

กี่หน แล้วก็นับย้อนขึ้นไปว่าปีที่แล้ว 

มีฝนตกกี่หน แล้วก็นับย้อนขึ้นไป ๆ 

อกี ๑๐ ปี ๒๐ ปี ๓๐ ปี ๕๐ ปี ๑๐๐ 

ปี ๑,๐๐๐ ปี แสนปี ว่าปีหนึ่ง ๆ มี

ฝนตกกี่หน ก็ไม่สิ้นสุดอีกเหมือนกัน 

หรอืแม้ว่าจะย้อนไปในอนาคตว่าปีหน้า

ฝนตกกี่หนก็เหมือนกัน แต่ว่าเม่ือ

พิจารณาหาเหตุว่าฝนตกเพราะอะไร 

เมือ่จบัเหตไุด้ดงั หลักของวทิยาศาสตร์ 

ในปัจจุบันที่จับเหตุของฝนตกได้ ว่า

เพราะอะไรฝนจึงตก เมื่อจับเหตุได้ว่า

เพราะอะไร เพราะเหตุน้ีฝนจงึตก ดงัน้ี

ฝนซึ่งเป็นตัวผลจึงบังเกิดขึ้น ก็เป็น

อันว่าไม่จ�าเป็นจะต้องไปท�าสถิติว่าปี 

ที่แล้ว ๆ มาย้อนหลังไปฝนตกก่ีหน 

เพราะว่าจบัเหตไุด้แล้ว และเม่ือจบัเหตุ

ได้แล้วจึงสามารถท�าฝนเทียมได้ ท�า

ฝนหลวงได้ ดังที่ท�ากันอยู่ ก็ต้องการ

ที่จะ รู้เหตุรู้ผล น้ีแหละซ่ึง เป็นตัว

หลัก

 พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้นั้นก็คือ ตรัสรู้

เหตแุละผลซึง่เป็นตวัหลกั ดตูรงท่ีจติ

ซึง่เป็นตัวเดมิของอหงัการทีเ่ป็นตวัเรา 

หรือของสัตวโลกหรือของอัตตาตัวเรา

ตัวเขาท่ีเป็นภายในนีแ้หละ ทรงจบัเหตุ

จับผลได้ และทรงแสดงเหตุผลท่ีทรง

จบัได้นัน้มาส่ังสอน เพราะว่าเมือ่ทรงรู้

ได้แน่นอนแล้วว่าเมือ่ยังมตีวัทุกขสมุทัย

อยู่ก็ต้องมีความเวียนว่ายตายเกิด มี 

ชาติปิ ทุกฺขา กันอยู่เรื่อยไปนั่นแหละ 

แล้วก็ที่จะมาถึงชาติภพอันนี้ที่มาเกิด

เป็นมนุษย์ก็นับว่าเป็นสุคติ ก็เพราะ

กรรมดี ฉะนั้น จึงได้ทรงสั่งสอนให้

ท�ากรรมดี ละกรรมชั่ว ดังโอวาท

ปาตโิมกข์ว่า สพฺพปาปสสฺ อกรณ� การ

ไม่ท�าบาปทั้งปวง กุสลสฺสูปสมฺปทา 

การยงักุศลให้ถงึพร้อมคอือปุสมบทกศุล 

พระพุทธเจ้าก่อนที่จะทรงตั้งวินัยนั้นก็

ทรงสอนให้อุปสมบทแล้วตัง้แต่ต้น ให้

อปุสมบทกศุลคอืการท�ากศุลให้ถงึพร้อม 

แล้วก ็สจิตตฺปรโิยทปน� การท�าจติของ

ตนให้ผ่องใส ก็ให้ผ่องใสจากบรรดา

กิเลสทั้งหลาย เมื่อผ่องใสได้หมด จิต

บริสุทธิ์เต็มที่แล้ว ก็เป็นอันว่าบรรลุ

ถึงที่สุด คือว่าถอนลูกศรคือกิเลสออก

จากจิตได้หมดแล้ว จิตสิ้นกิเลส สิ้น 

อาสวะท่ีดองสันดาน กเ็ป็นพระอรหันต์ 

กส้ิ็นชาตส้ิินภพกนั กไ็ม่ต้องเวียนว่าย

ตายเกิดอีกต่อไป จึงเอาธรรมที่ตรัสรู้

อนมตัคคะ
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แล้วนีแ้หละมาสัง่สอน และธรรมทีต่รสัรู้

นั้นก็ทรงจับเหตุจับผลจากความตรัสรู้

นัน้เองไปโดยล�าดับ จนถงึสรปุยอดสดุ

คือท�ากิเลสและกองทุกข์ท้ังปวงให้สิ้น

ไปหมด จึงทรงเป็นพุทโธขึ้นท่ีตรงจุด

นั้น (ล.พ. ๖๕-๗๐) ดู กัป, ธรรม ด้วย

ทีแรก เมื่อท่านทั้ง ๕ ได้ดวงตาเห็น

ธรรม และได้อุปสมบทเป็นภิกษุเรียบ 

ร้อยพร้อมกันแล้ว ในวันแรม ๕ ค�่า 

เดือน ๘ ตามท่ีนับในประเทศไทย 

พระบรมศาสดาก็ได้ทรงแสดงพระสูตร

ที่ ๒ อันเรียกว่า อนัตตลักขณสูตร 

แปลว่า พระสูตรที่แสดงลักษณะคือ

เครือ่งก�าหนดหมายว่าเป็น อนตัตามใิช่

อัตตาตัวตน

 พระสูตรนีม้ใีจความโดยย่อดงัต่อไป

นี้

 ตอนที่ ๑ พระบรมศาสดาได้ทรง

แสดง รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ ว่าเป็นอนัตตา มิใช่อัตตา 

ตัวตน ถ้าทั้ง ๕ นี้พึงเป็นอัตตาตัวตน 

ท้ัง ๕ น้ีกพึ็งไม่เป็นไปเพ่ืออาพาธ และ

บคุคลกจ็ะพงึได้ในส่วนท้ัง ๕ นีว่้า ขอ

ให้เป็นอย่างนีเ้ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้

เลย แต่เพราะเหตวุ่าทัง้ ๕ นีมิ้ใช่อตัตา

ตัวตน ฉะนั้น ทั้ง ๕ นี้จึงเป็นไปเพื่อ

อาพาธ และบุคคลก็ย่อมไม่ได้ในส่วน

ทัง้ ๕ นีว่้า ขอให้เป็นอย่างนีเ้ถดิ อย่า

ได้เป็นอย่างนั้นเลย

 ตอนที่ ๒ พระผู้มีพระภาคได้ตรัส

สอบความรู้ความเห็นของท่านทั้ง ๕ 

นั้น ตรัสถามว่า รูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ ทั้ง ๕ นี้เที่ยงหรือ 

ไม่เท่ียง ท่านทัง้ ๕ ทลูตอบว่าไม่เทีย่ง 

ตรสัถามอกีว่า สิง่ใดไม่เทีย่งสิง่นัน้เป็น

อนริยปริเยสนา

อนริยปริเยสนา ดู ปริเยสนา ๒

อนตัตลกัขณสตูร เม่ือท่าน พระอัญญาโกณ-

ฑญัญะ ได้เกดิดวงตาเหน็ธรรม และได้

เป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพทุธศาสนา

แล้ว พระบรมศาสดาได้ตรัสอบรม 

อีก ๔ รูปด้วยธรรมะเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ 

ต่อมาท่าน วัปปะ และท่าน ภัททิยะ 

ได้เกิดดวงตาเห็นธรรม และได้ทูล 

ขออุปสมบท ก็ได้รับการอุปสมบท 

จากพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับท่าน 

พระอัญญาโกณฑัญญะ พระพุทธเจ้า

ได้อบรมอีก ๒ ท่าน ท่านทีไ่ด้อุปสมบท

แล้ว ๓ ท่านก็เป็นผู้ไปบิณฑบาตมา

เลีย้งรวมกนัทัง้ ๖ ต่อมาท่าน มหานามะ 

กับท่าน อัสสชิ ก็ได้เกิดดวงตาเห็น

ธรรม และได้ทูลขออุปสมบท ก็ได ้

รับการอุปสมบทเช่นเดียวกัน แต่ใน

อรรถกถาได้กล่าวว่า ท่านวัปปะได้

ดวงตาเห็นธรรมและได้อุปสมบทใน 

วันแรม ๑ ค�่า ท่านภัททิยะในวันแรม 

๒ ค�า่ ท่านมหานามะในวนัแรม ๓ ค�า่ 

ท่านอัสสชิในวันแรม ๔ ค�่า ส่วนใน 

ช้ันบาลีได้กล่าวไว้เป็นคู่กันดังที่เล่ามา
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ย่อมมีญาณ คือความรู้ว่าวิมุตติหลุด

พ้นแล้ว และย่อมรูว่้าชาตคิอืความเกดิ

สิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่

ควรท�าได้ท�าส�าเรจ็แล้ว ไม่มกีจิอืน่ทีจ่ะ

พึงท�าเพื่อความเป็นเช่นนี้อีกต่อไป

 พระธรรมสังคาหกาจารย์ หรือ  

พระอาจารย์ผูท้�าสงัคายนาร้อยกรองตัง้

เป็นพระบาลไีว้ ได้กล่าวไว้ในตอนท้าย

พระสูตรว่า เมือ่ท่านทัง้ ๕ ได้สดบัสูตร

นี้จบแล้วก็มีใจปีติโสมนัสแนบแน่น  

จติของท่านทัง้ ๕ กพ้็นจากอาสวกเิลส 

คอืได้ส�าเรจ็เป็นพระอรหันต์ทัง้ ๕ รปู

 พระสูตรทั้ง ๒ นี้มีใจความดังที่ย่อ

มากล่าวนัน้ แต่กค็วรท�าความเข้าใจสืบ

ต่อไป

 จุดมุ่งของพระสูตรนี้ต้องการที่จะชี ้

อนตัตา เพราะได้มคีวามเข้าใจในเรือ่ง

อัตตาท่ีแปลกันว่าตัวตน และมีความ

เชื่อมั่นกันอยู่หลายอย่าง แต่เมื่อสรุป

แล้วก็มกัจะม ีทิฏฐ ิคอื ความเหน็กนั

อยู่ ๒ อย่าง คือ สัสสตทิฏฐิ ความ

เหน็ว่าเทีย่งอย่าง ๑ อจุเฉททฏิฐ ิความ

เห็นว่าขาดสูญอย่าง ๑ 

 สสัสตทิฏฐคิวามเห็นว่าเทีย่งนัน้ คอื

เห็นว่าในปัจจบุนัชาตนิีก้มี็อตัตาคอืตวั

ตน เม่ือส้ินชวิีตไปแล้วอตัตาคอืตวัตน

ก็ยังไม่สิ้น ยังจะมีสืบภพชาติต่อไป มี

ชาติหน้าเรื่อยไปไม่มีขาดสูญ แปลว่า

มอีตัตาคือตัวตนยนืทีต่ลอดไป นีเ้รยีก

ว่า สัสสตทิฏฐิ คือความเห็นว่าเที่ยง 

ทุกข์หรือเป็นสุข ท่านทั้ง ๕ กราบทูล

ว่าเป็นทุกข์ ก็ตรัสถามต่อไปว่า สิ่งใด

ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไป

เป็นธรรมดา ควรหรือจะเห็นสิ่งนั้นว่า 

น่ีเป็นของเรา เราเป็นนี่ นี่เป็นตัวตน

ของเรา ท่านทั้ง ๕ ก็กราบทูลว่า  

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น

 ตอนที่ ๓ พระพุทธเจ้าได้ตรัสสรุป

ลงว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ ทั้ง ๕ นี้ที่เป็นส่วนอดีตก็ดี 

เป็นส่วนอนาคตก็ดี เป็นส่วนปัจจุบัน 

กด็ ีเป็นส่วนภายในกด็ ีเป็นส่วนภายนอก

ก็ด ีเป็นส่วนหยาบกด็ ีเป็นส่วนละเอยีด

ก็ดี เป็นส่วนเลวก็ดี เป็นส่วนประณีต

ก็ดี อยู่ในที่ไกลก็ดี อยู่ในที่ใกล้ก็ดี 

ทั้งหมดก็สักแต่ว่าเป็นรูป เป็นเวทนา 

เป็นสัญญา เป็นสังขาร เป็นวิญญาณ 

ควรเหน็ด้วยปัญญาชอบตามทีเ่ป็นแล้ว

ว่า นี่ไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่นี่ นี่ไม่ใช่

ตัวตนของเรา

 ตอนที ่๔ พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดง

ผลที่เกิดแก่ผู้ฟังและเกิดความรู้เห็น

ชอบดังกล่าวมานัน้ต่อไปว่า อรยิสาวก

คอืผู้ฟัง ผูป้ระเสรฐิซ่ึงได้สดับแล้วอย่าง

นี้ ย่อมเกิดนิพพิทา คือความหน่าย 

ในรปู หน่ายในเวทนา หน่ายในสญัญา 

หน่ายในสงัขาร หน่ายในวญิญาณ เมือ่

หน่ายก็ย่อมสิ้นราคะ คือสิ้นความติด 

ความยนิดี ความก�าหนัด เม่ือสิน้ราคะ

ก็ย่อมวิมุตติคือหลุดพ้น เมื่อวิมุตติก็

อนัตตลักขณสูตร
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 ส่วนทีม่คีวามเหน็ว่าขาดสญูอนัเรยีก

ว่าอจุเฉททฏิฐนิัน้ คอืเหน็ว่ามอีตัตาตวั

ตนอยู ่แต่ในปัจจบุนัชาตนิีเ้ท่านัน้ เมือ่

สิน้ชวีติไปแล้วอัตตาตวัตนกส็ิน้ไป ไม่มี

อะไรเหลืออยู่ท่ีจะให้ไปเกิด ดังท่ีเห็น

ว่าตายสญู นีเ่รยีกว่าอุจเฉททฏิฐ ิความ

เห็นว่าขาดสูญ 

 ในทางพระพทุธศาสนาแสดงว่า ความ

เห็นทัง้ ๒ นีเ้ป็น มจิฉาทฏิฐ ิคอืความ

เห็นผิดท้ัง ๒ อย่าง คือเห็นว่าเที่ยง 

ก็ผิด เห็นว่าขาดสูญก็ผิด เพราะทาง

พระพทุธศาสนาไม่ยอมช้ีว่ามีอะไรเป็น

อัตตาคือตัวตน ท่ีจะให้เป็นที่ตั้งของ

อุปาทานคือความยึดถืออยู่ในสิ่งนั้น 

เมื่อยังมีอุปาทานคือความยึดถืออยู่ก็

ยงัไม่สิน้กิเลสและสิน้ทุกข์ เพราะความ

ยึดถือน้ันเป็นตัวกิเลส แต่ว่าได้แสดง

เป็นหลกัเหตผุลในปฏจิจสมุปบาท ยก

มากล่าวเฉพาะทีเ่กีย่วข้องว่า เมือ่ยังมี

อวชิชาเป็นต้น กย็งัต้องมชีาตคิอืความ

เกิด เมื่อสิ้นอวิชชาเป็นต้น ก็สิ้นชาติ

คอืความเกดิ ทางพระพทุธศาสนาแสดง

เหตุผลดังนี้ และไม่ชี้ด้วยว่า จะเป็น

ชาตอิดตี ชาตอินาคต หรอืชาติปัจจบุนั 

สุดแต่ว่าจะยังมีเหตุมีผลดังกล่าวนี ้

สมัพันธ์กนัอยูอ่ย่างไรเท่านัน้ กาลเม่ือไร

ไม่เป็นข้อส�าคัญ ส�าคัญอยู่แต่ว่า เมื่อ

ยังมีเหตุก็มีผล เมื่อสิ้นเหตุก็สิ้นผล

 คราวนี ้ผูที้ยั่งมีความเห็นว่ามี อตัตา 

คือมี ตัวตน นั้น จะเป็นอัตตาคือตัว

ตนเฉพาะในปัจจบุนัหรอืจะสืบต่อไปใน

อนาคตกต็าม ก็จะต้องมีความเห็นสืบ

ต่อไปว่าอะไรคอือตัตาตวัตน โดยมาก

นั้นย่อมมีความยึดถืออยู่ในรูปบ้าง ใน

เวทนาบ้าง ในสญัญาบ้าง ในสงัขารบ้าง 

ในวิญญาณบ้าง ว่าเป็นอตัตาคอืตวัตน

 รูปนั้นก็ได้แก่รูปกายท้ังหมด ที่ 

ประกอบด้วยอาการต่าง ๆ ท้ังภายนอก 

ท้ังภายใน ดงัท่ีเรยีกว่าอาการ ๓๑ หรอื 

๓๒ หรือจะแยกให้ละเอียดไปกว่านั้น

ในทางสรรีวทิยาก็ตาม หรอืว่าจะกล่าว

โดยสรุปก็ได้แก่ มหาภูตรูป รูปที่เป็น

ใหญ่ มุ่งถึงส่วนที่เป็นธาตุทั้ง ๔ และ 

อุปาทายรูป รูปอาศัย เช่น ประสาท

ต่าง ๆ ทีอ่าศยัอยูก่บัรปูใหญ่นัน้กต็าม 

ทั้งหมดรวมเรียกว่า รูป เพราะฉะนั้น

จึงเรียกว่า รูปขันธ์ แปลว่า กองรูป 

หรือ หมวดรูป เพราะว่ามีลักษณะ

อาการ มส่ีวนประกอบมากมายด้วยกัน 

 ตามต�าราศัพท์เล่าว่า ครัง้เดมิทีเดยีว 

คนเราสังเกตเอาว่า เมื่อหัวใจยังเต้น 

ตุ๊บ ๆ อยู่ก็ยังมีชีวะหรือยังมีอัตตาตัว

ตนอยู่ เมื่อดับลมหายใจเสียแล้วก็สิ้น

ชวีะ อตัตาตวัตนกด็บั จงึเรยีกลมหายใจ

ว่า อัตตา ในสนัสกฤตเรยีกว่า อาตมัน 

บาลีก็เป็น อัตตา อาตมันนี้ก็ไปตรง

กับศัพท์กิริยาในภาษาเยอรมันแปลว่า

หายใจเหมือนกัน แล้วก็เขียนอ่านว่า

อนัตตลักขณสูตร
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เป็นอาตมันเหมือนอย่างสันสกฤต นี่

แสดงว่าคนครัง้ดัง้เดมินัน้เข้าใจว่าอัตตา

กอ็ยูท่ี่ลมหายใจนีแ่หละ ตัง้ชือ่เรยีกว่า

อาตมนั มาตรงกบับาลีว่าอัตตา น่ีเข้าใจ

แต่รูปเท่านี้

 อนึ่ง ก็เข้าใจว่าอัตตาอยู่ท่ีเวทนา 

เวทนาก็ได้แก่ความเสวยอารมณ์ เป็น 

สขุบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นกลาง ๆ ไม่

ทุกข์ไม่สุขบ้าง เวทนามีมากด้วยกัน  

จงึเรยีกว่า เวทนาขนัธ์ กองเวทนา คอื

ว่าเมื่อรู้จักคิดเข้าก็คิดสืบไปว่า ล�าพัง

รูปแม้จะยังหายใจอยู่ ถ้าไม่มีเวทนา 

ก็ยังไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขอย่างไร 

แต่ว่าเพราะมีเวทนาน่ีแหละ จงึจะรูส้กึ

ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ ฉะนั้น จึงได้เลื่อน

ความเข้าใจว่าอัตตาคือตัวตนนั้นก็ได้

แก่เวทนานี่เอง เพราะว่าเป็นสภาพที่

คอยกินสุขกินทุกข์ และก็แปล อัตตา 

ว่า ผู้กิน อันหมายความว่า กินสุขกิน

ทุกข์ ก็ได้แก่เวทนานี่เอง

 อนึง่ มคีวามเข้าใจเลือ่นไปถงึสญัญา 

สญัญาก็ได้แก่ความจ�าหมาย คอืความ

จ�าได้หมายรู้ต่าง ๆ มีมากด้วยกัน จึง

เรยีกว่า สญัญาขนัธ์ แปลว่า กองสญัญา 

หรือว่า หมวดสัญญา เห็นว่าล�าพังแต่

กนิสขุกนิทุกข์ กินแล้วก็ลืม จ�าอะไรไว้

ไม่ได้กไ็ม่ยัง่ยืนอะไร ความยัง่ยนืมาอยู่

ทีค่วามจ�าได้หมายรู ้ฉะนัน้ สญัญาคอื

ความจ�าได้หมายรู้จึงเป็นอัตตาตัวตน

 อนึง่ มคีวามคดิเลือ่นไปอกีว่า สังขาร

คือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดเป็น

อตัตาคอืตวัตน เพราะล�าพงัสัญญาคอื

ความจ�าได้หมายรู้นั้นก็สักแต่ว่าจ�า ๆ 

เท่านั้น ถ้าจ�าแล้วไม่เอาไปคิดอ่านให้

เป็นเรือ่งเป็นราวอะไรต่อไปกไ็ม่ได้เรือ่ง

ได้ราวอะไรติดต่อกัน แต่การที่จะเป็น

เรือ่งเป็นราวอะไรตดิต่อกนักต้็องมคีวาม

คดิปรงุ หรอืความปรงุคิด ตวัความคดิ

ปรุงหรือความปรงุคดินีจึ้งเป็นอตัตาตวั

ตน และความคิดปรงุหรอืความปรงุคิด

นีก้ม็มีาก จงึเรียกว่า สงัขารขนัธ์ กอง

สังขาร หรือหมวดสังขาร

 อนึ่ง มีความคิดสืบเข้าไปอีกว่า  

วญิญาณนีเ่ป็นอตัตาตวัตน วญิญาณนี้

หมายถงึใจหรอืหมายถงึส่ิงทีจ่ะไปเวียน

เกิดก็มี หมายเพียงความรู้สึกเห็นรูป 

รู้สึกได้ยินเสียง ในเวลาที่ตาเห็นรูป  

หไูด้ยนิเสยีง เป็นต้นก็ม ีฝ่ายทีม่คีวาม

เห็นว่าวิญญาณเป็นอัตตาน้ัน ก็ด้วย 

มีความเข้าใจว่าวิญญาณก็คือใจท่ีเป็น 

(ไม่ตาย) ล่องลอยไปไหนกไ็ปได้ เหมอืน

อย่างเราอยู่ในที่นี้ แต่ว่าใจล่องลอยไป

อยู่ทีโ่น้นทีน่ี ้ไปไกลเท่าไรกไ็ด้ และไป

ได้อย่างรวดเรว็ และถ้ายิง่มคีวามเข้าใจ

ว่าเม่ือตายไปแล้ววิญญาณเป็นตัวไป

เกิด ก็ยิง่จะมคีวามเหน็กระชบัลงไปว่า

นีเ่องเป็นอตัตาตวัตน และความเข้าใจ

ของคนโดยมากก็เข้าใจดังนี้ คือเมื่อ

เรียกว่าวิญญาณก็เข้าใจว่าได้แก่ใจท่ี

อนัตตลักขณสูตร
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ล่องลอยไปไหนได้ หรือว่าเป็นตัวที่จะ

ไปเกิดต่อไป

 ในคนเราก็มีสิ่งทั้ง ๕ นี้ คือ มีรูป 

ได้แก่มีรูปกายหรือรูปขันธ์ กองรูป มี

เวทนาขันธ์ กองเวทนา มีสัญญาขันธ์ 

กองสัญญา มีสังขารขันธ์ กองสังขาร 

มวีญิญาณขนัธ์ กองวญิญาณ มีอยูด้่วย

กนัทัง้ ๕ และทีเ่ข้าใจกนัว่าเป็นตวัเป็น

ตนก็เข้าใจกนัอยู่ทีส่ิง่ท้ัง ๕ นี ้ในเวลา

ทีส่ิง่ทัง้ ๕ นีย้งัมีอยู่บรบูิรณ์กเ็ข้าใจว่า

มีตัวตนบริบูรณ์ ถ้าพิการก็เข้าใจว่า

อตัตาพกิาร เช่น ถ้ารปูขนัธ์ พกิารเสยี 

อย่างเช่น ตาบอด หหูนวก จมูกไม่ได้

กลิ่น ลิ้นไม่ได้รส กายเป็นอัมพาต  

ก็หมดเรื่องกันเท่าน้ัน ถ้ายิ่งสลบไสล

ไปด้วยเสียอีกก็ย่ิงไม่รู ้อะไร ฉะนั้น 

เพียงแต่รปูขนัธ์อย่างเดยีวเท่านัน้กเ็ป็น

ข้อส�าคัญ เมื่อยังมีอยู่บริบูรณ์ ทุก ๆ 

คนจงึยังมีความรูส้กึอะไรต่อมิอะไร คิด

อะไรต่อมิอะไรอยู่ได้ อีก ๔ อย่างนั้น

ก็เหมือนกัน เพราะมีเวทนาอยู่จึงมี

ความสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์อะไร

ต่าง ๆ มีสัญญาอยู่จึงมีความจ�าได้ 

หมายรู้ มีสังขารอยู่จึงมีความคิดปรุง

หรือปรุงคิดไปได้ มีวิญญาณอยู่จึงมี

ความรูส้กึต่าง ๆ ถ้าอาการเหล่านีเ้สยี

ไปอย่างใดอย่างหนึง่กเ็ป็นความบกพร่อง 

ถ้าขาดไปเสยีทัง้หมดกเ็ลยเป็นผูม้คีวาม

ไม่รู้สกึอะไรเลย เพราะฉะนัน้ ท่ีบุคคล

ยงัมคีวามรูส้กึเป็นตวัเป็นตนอยู ่มชีวีะ

อยู่อย่างบริบูรณ์ ก็เพราะมีอาการทั้ง 

๕ นี้ประกอบกันอยู่สมบูรณ์ และเป็น

ไปโดยสะดวกไม่ขัดข้อง ฉะนั้น จึง

ยึดถืออาการท้ัง ๕ เหล่านี้นี่เองว่า 

เป็นอัตตาตัวตน ถ้าหากว่าส้ินอาการ

ทัง้ ๕ เหล่านีก้ไ็ม่มอีะไรให้ยดึถอื และ

ไม่มีอะไรที่จะให้มีความคิดในการที่จะ

ให้ยึดถือ 

 ในสมยัพทุธกาลหรอืสมยัไหน ๆ ก็

คงเป็นเช่นนี ้ในปัจจบัุนก็เป็นเช่นนี ้และ

พระปัญจวคัคย์ีนัน้กย่็อมมคีวามยดึถอื

อยูเ่ช่นนีอ้ย่างม่ันคง เพราะฉะนัน้ เมือ่

ฟังธรรมจักร ท่านพระอญัญาโกณฑญัญะ

จงึได้ดวงตาเห็นธรรมเพยีงรปูเดียว เม่ือ

พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอบรมอกี 

จงึได้ดวงตาเห็นธรรมจนครบท้ัง ๕ รปู 

แต่ก็ได้เพียงดวงตาเห็นธรรม เท่ากับ

ว่าเห็นทุกขสัจ ความจริงคือทุกข์ขึ้น

เท่าน้ัน พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดง

พระสูตรที่ ๒ ชี้ลักษณะของอาการ 

ทัง้ ๕ เหล่านีว่้าเป็นอนตัตา คอื ไม่ใช่

ตัวตนโดยชัดเจน (พ.พ. ๒๓-๒๗) ดู 

ปัญจวัคคีย์ ด้วย

อนัตตา

อนัตตา ดู ปัญจวัคคีย์, อนัตตลักขณสูตร

อนันตริกสมาธิ ดู รัตนสูตร

อนาคต ดู อวิชชา

อนาคาริยะ ดู การบวช

อนาคารยิวนิยั ด ูวนิยั, วสิทุธ ิ๗, สิกขา ๓
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อ

ก�าหนดกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่ง เช่น

ก�าหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ 

ดังที่แสดงแล้วก็รวมเข้าในค�าว่า นิมิตต-

สมาธิ อีกอย่างหนึ่ง อนิมิตตสมาธ ิ 

ที่ไม่มีนิมิตคือก�าหนดกรรมฐานข้อใด

ข้อหนึ่งเป็นอารมณ์ อนิมิตตสมาธ ิ 

นี้บางที่เรียกว่า อนิมิตตเจโตสมาธ ิ 

ที่แปลว่าสมาธิแห่งใจที่ไม่มีนิมิตคือ

เครื่องก�าหนดหมาย 

 ส�าหรบัอนิมิตตสมาธน้ีิท่ีแสดงอธบิาย

ไว้ไปในทางวิปัสสนาสมาธิ คือสมาธิ

ประกอบด้วยวิปัสสนา ปัญญาที่รู้แจ้ง

เห็นจริง โดยท่ีวิปัสสนาสมาธิน้ีมิได้มี

ราคะความตดิใจยนิด ีโทสะความโกรธ

แค้นขดัเคอืง โมหะความหลงเป็นนิมิต

คือเคร่ืองก�าหนดหมาย เมื่อเป็นดังนี้

จึงเรียกว ่าอนิมิตตเจโตสมาธิหรือ 

อนิมิตตสมาธิ 

 ในทางปฏิบัติก็อาจพิจารณาเห็นได้

ว่า แม้ยังไม่เป็นวิปัสสนาสมาธิก็ย่อม

เป็นอนิมิตตสมาธิได้ คือตั้งจิตหรือ 

ตั้งความรู้เข้ามาสงบนิ่งอยู่ในภายในก็

รู้อะไร ๆ ทางตาหู ทางจมูก ทางลิ้น 

ทางกาย แต่ว่าใจทีต่ัง้สงบอยูน่ีก่ส็กัแต่

ว่ารู้ ไม่ยึดถือคือไม่ออกไป ยังตั้งสงบ

อยู่ในภายใน ก็เห็นอะไร ๆ ทางตา

เหมือนกนั ได้ยินอะไร ๆ ทางหูเหมือน

กัน แต่ว่าจิตไม่ออกไปในรูป ในเสียง 

เป็นต้นเหล่านั้น ตั้งสงบอยู่ในภายใน 

กมิ็ได้ก�าหนดในลมหายใจเข้าออก มิได้

ก�าหนดพิจารณากายว่าประกอบด้วย

สิง่ไม่สะอาด มผีม ขน เลบ็ ฟัน หนงั

เป็นต้น หรือไม่ได้ก�าหนดธาตุ ๔ ใน

กายนี้ คือ มิได้ก�าหนดข้อไหนเป็น

อารมณ์ คงตั้งสงบอยู่ในภายใน จะ

กล่าวว่ามคีวามตัง้สงบอยูภ่ายในนีเ้ป็น

อารมณ์อย่างเดียวก็ได้ ดังนี้ก็เป็น 

อนิมิตตสมาธิได้ 

 และเมือ่ท�าสมถกรรมฐาน เกีย่วแก่

การพิจารณา เช่น พิจารณากายนีแ้ยก

ธาตุออกเป็นดนิ น�า้ ไฟ ลม ไม่มสัีตว์

บุคคลตัวตน เรา เขา ราคะ โทสะ  

โมหะ กส็งบ จติกต็ัง้สงบอยู ่สงบธาตุ

ไม่มีราคะ โทสะ โมหะ เป็นนิมิตคือ

เป็นเครือ่งก�าหนด คงก�าหนดอยู่ว่ากาย

นีส้กัแต่ว่าเป็นธาตไุม่ใช่สตัว์ บคุคล ตวั

ตน เรา เขา ดงันีก็้เป็น วิปัสสนาสมาธิ 

อนาคาริยศีล ดู สิกขา ๓

อนาถบิณฑิกเศรษฐี ดู นันทะ

อนาทระ ดู ไตรสรณคมน์

อนารยธรรม ดู ระเบียบ

อนจิจัง ด ูทไวลกัษณะ, ธรรม, ปัญจวคัคย์ี

อนิมิตตเจดีย์ ดู อภิธรรมปิฎก

อนิมิตตเจโตสมาธิ ดู อนิมิตตสมาธิ

อนมิติตนพิพาน ด ูคมัภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ

อนิมิตตวิโมกข์ ดู ปริญญา

อนิมติตสมาธ ิสมาธทิีก่�าหนดนมิติคือปฏบิตัิ

อนิมิตตสมาธิ
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 ส�าหรบัอนมิติตสมาธนิี ้กเ็ป็นสมาธิ

อย่างละเอยีด ซึง่โดยปรกตแิล้วจะต้อง

มนีมิติคอืมีอารมณ์ของสมาธเิป็นเคร่ือง

ก�าหนดหมาย คือมีกัมมัฏฐานข้อใด 

ข้อหนึ่งดังกล่าวแล้วเป็นนิมิตสมาธิ  

แต่เพ่ือจะตั้งสงบอยู่ภายใน รู้ทางตา 

ทางหู เป็นต้น แต่ว่าไม่ออกไปยึด  

นัง่สงบอยู่ในภายในรูสึ้กแต่ว่ารูเ้ท่านัน้ 

เห็นสักแต่ว่าเห็นเท่านั้น ทราบกลิ่น

ทราบรส ทราบโผฏฐัพพะก็สักแต ่

ทราบเท่านั้นไม่ออกไปยึด ไม่ชอบ  

ไม่ชงั ไม่หลง ตัง้สงบอยูใ่นภายในดงันี้ 

เป็นอนิมิตตสมาธิท่ีเป็นอย่างละเอียด 

ซึ่งสมาธิดังนี้เมื่อหัดปฏิบัติไปในทาง

นมิติสมาธ ิบางคราวจติกต็ัง้สงบอยูใ่น

ภายใน ทิ้งอารมณ์ของสมาธิที่สงบตั้ง

สงบอยู่เฉยอยู่ เป็นอนิมิตตสมาธิได้

เหมือนกัน 

 เพราะฉะนัน้ ความส�าคญัของสมาธิ

จึงอยู่ที่ตั้งสงบไม่ยึดถือ รู้อยู่ สงบอยู่

ในภายใน ผูป้ฏบิติัในบางคราวกก็�าหนด

กรรมฐานในข้อใดข้อหนึง่ดงักล่าว แต่

ครัน้แล้วเม่ือจติสงบเข้า กท้ิ็งกรรมฐาน

ที่ก�าหนดไปเอง ตั้งสงบอยู่ในภายใน  

รูอ้ยู ่สงบอยู ่แต่ว่าสกัแต่ว่ารู้สกัแต่ว่า

เหน็ดงักล่าวนัน้ จติไม่ออกไปยดึถอืไป

ตัง้อยูใ่นส่ิงทีรู่น้ัน้ คงรู้สงบอยูใ่นภายใน

เท่านั้น 

 ดังนี้พึงทราบว่าจิตเลื่อนขั้นมาเป็น

สมาธิที่ละเอียดแล้ว และเมื่อความที่

สมาธท่ีิเจือวปัิสสนา จติประกอบด้วย

การพิจารณา ๆ ธาตุ ไม่ได้รวมเข้าเป็น

หน่ึง เพราะการพิจารณานั้นจิตมิได้

รวมเข้าเป็นหนึ่ง 

 แต่ว่าเมือ่ธาตคุอืสญัญาความก�าหนด

หมายว่าธาตุปรากฏขึ้น ราคะ โทสะ 

โมหะ ก็สงบ คือนิวรณ์ ๕ กามฉันท์

ความพอใจรักใคร่ในกาม พยาบาท

ความโกรธแค้นขดัเคือง ถนีมิทธะความ

ง่วงงนุเคลบิเคล้ิม อุทธัจจกุกกจุจะความ

ฟุ้งซ่านร�าคาญใจ วจิิกจิฉาความเคลือบ

แคลงสงสยั กส็งบ และนวิรณ์ ๕ น้ีเอง

กค็อื ราคะ โทสะ โมหะ กามฉนัท์คือ

ราคะ พยาบาทก็เป็นโทสะ อีก ๓ ก็

เป็นโมหะ แต่ว่าอกี ๓ นัน้พระอาจารย์

บางท่านแยกเอากกุกจุจะความร�าคาญ

ใจ ที่เรียกคู่กันกับอุทธัจจะ ว่าอุทธัจจ- 

กกุกจุจะความฟุง้ซ่านร�าคาญใจ อทุธจัจะ

ความฟุง้ซ่าน กุกกจุจะความร�าคาญใจ 

ท่านอาจารย์บางท่านแสดงว่ากุกกจุจะ

ความร�าคาญใจนี้นับเข้าเป็นกองโทสะ 

เพราะฉะนัน้ รวมความเข้ามากคื็อราคะ 

โทสะ โมหะนัน่เองสงบ แม้จะก�าหนด

ธาตเุป็นอารมณ์ แต่กส็กัแต่ว่าเป็นธาตุ

ไม่มีราคะ โทสะ โมหะ เป็นนิมิต คือ

เครือ่งก�าหนดหมายดังน้ีกเ็ป็นวปัิสสนา-

สมาธิ ก็เป็นอนิมิตตสมาธิได้ ตามที่

ท่านแสดงไว้ดังกล่าวข้างต้นนั้นแล้ว

อนิมิตตสมาธิ
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ตั้งสงบรู้อยู่เห็นอยู่ในภายในดังกล่าว

น้ัน เป็น วิปัสสนา รู้แจ้งเห็นจริงใน 

สิ่งที่รู ้ คือว่าความเกิดดับของสิ่งที่รู ้

ปรากฏความตัง้อยูมิ่ได้ ความแปรปรวน 

เปลีย่นแปลงไปของสิง่ท่ีรู้ปรากฏ ความ

ทีไ่ม่ยึดถอืในสิง่ทีรู่ว่้าเป็นตวัเราของเรา

ปรากฏขึ้นดังนี้ ก็เป็นวิปัสสนาเป็น 

ตัวปัญญาสบืต่อขึน้ไปและกเ็ป็นวปัิสนา

ทีป่รากฏสบืต่อขึน้ไปเอง เพราะฉะนัน้ 

จึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ว่า  

สมาธึ ภิกฺขเว ภาเวถ ภิกษุทั้งหลาย

ท่านจงเจริญอบรมสมาธิ สมาหิโต  

ยถาภูต� ปชานาติ ผู ้ที่มีจิตตั้งมั่น 

เป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ตามเป็นจริงดังน้ี 

เพราะฉะนั้น สมาธิจึงส่งไปถึงปัญญา 

และสมาธิในพระพุทธศาสนานั้นมุ ่ง

สมาธิที่ส่งถึงปัญญา 

 หากว่าจะแสดงอธบิายในทางปฏบิตัิ

ก็ให้มีความส�ารวมกายวาจาใจ มีกาย

วาจาใจสงบส�ารวม ดังนี้คือศีล และ

เมื่อส�ารวมกายวาจาใจเข้ามาเป็นศีล  

ก็รวมจิตเข้ามาก�าหนดอารมณ์ของ

กรรมฐานข้อใดข้อหนึง่ เช่น ลมหายใจ

เข้าลมหายใจออกดังกล่าวนั้น เพื่อให้

เป็นที่ตั้งอาศัยของจิต เพื่อให้จิตสงบ

จากความฟุง้ซ่าน โดยทีใ่ห้มลีมหายใจ

เข้าออกเป็นปัจจบัุนธรรม รูอ้ยูก่�าหนด

อยู่ในลมหายใจเข้าออก เป็นปัจจุบัน

ธรรมแต่เพียงอย่างเดียวดังนี้ ก็เรียก

ว่าท�าจติให้ผดุขึน้เป็นหนึง่ เป็นหนึง่ใน

ปัจจุบันธรรม ลมหายใจเข้าซึ่งเป็น

ปัจจุบันธรรมก็รู้ ลมหายใจออกที่เป็น

ปัจจบัุนธรรมกร็ู ้โดยทีไ่ม่แตกแยกออก

ไปแม้ในลมหายใจเข้าลมหายใจออก ที่

เป็นอดีตหรือเป็นอนาคต แต่ว่าให้อยู่

กบัลมหายใจเข้าออกท่ีเป็นปัจจบุนัธรรม  

ทีเ่ป็นอย่างเดยีว และเมือ่จติปรากฏผดุ

ขึ้นเป็นหนึ่งดังนี้ในลมหายใจเข้าในลม

หายใจออก จติกจ็ะเป็นสมาธนิบัตัง้แต่ 

บริกรรมสมาธิ อุปจารสมาธิ จนถึง 

อปันาสมาธ ิโดยล�าดบั แต่กน็บัว่าเป็น 

นิมิตตสมาธิ 

 เมือ่เป็นนมิติตสมาธิดงันีก้ย็งัไม่เป็น

วิปัสสนา ต่อเม่ือตั้งสงบอยู่ในภายใน 

ต่อเมือ่ทิง้หรอืว่าเพกิส่ิงทีก่�าหนดให้เป็น

ทีต้ั่งของสมาธนิัน้ มาตัง้สงบอยูใ่นภาย 

ในดังกล่าว แต่ว่ารู้อยู่และความรู้อยู่นี้

เมือ่เป็นอย่างหยาบ ก็ตัง้สงบอยูใ่นภาย 

ใน รูรู้ป รูเ้สยีง รูก้ลิน่ รูร้ส รูโ้ผฏฐพัพะ 

รูเ้รือ่งราวทางใจแต่กสั็กแต่ว่ารู้ สักแต่

ว่าเห็น สักแต่ว่าทราบ สักแต่ว่ารู ้

ดงักล่าวนัน้ ไม่ออกไปยดึถอืดงันีก้เ็ป็น

อนิมิตตสมาธิดังที่กล่าวมานั้น ก็แปล

ว่าจติเป็นสมาธิตัง้มัน่อยูใ่นภายใน แต่

ว่าไม่ยึดเอาลมหายใจเข้าออกหรือข้อ

ใดข้อหนึง่ ให้จติเป็นหนึง่อยูใ่นเรือ่งนัน้

แต่ให้มารู้อยูก่�าหนดอยูต่ัง้อยูใ่นภายใน

เป็นกลาง ๆ ดงัน้ีแหละจงึจะเป็นโอกาส

อนิมิตตสมาธิ
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ของวิปัสสนา เห็นอะไร ได้ยินอะไร  

ได้ทราบอะไรทางจมูกทางลิ้นทางกาย

ได้ รู้คิดอะไรทางใจได้และก็ให้รู้ รู้สิ่ง

ที่เห็น สิ่งที่ได้ยิน สิ่งที่ทราบทางจมูก 

ทางลิน้ ทางกาย สิง่ท่ีทราบทางใจให้รู้

สกัแต่ว่ารู ้ไม่ออกไปยดึถอื กส็ิง่ทีรู้่นีเ้อง 

กจ็ะปรากฏลกัษณะเป็นไม่เทีย่งคอืเกดิ 

ดับ เป็นทุกขะตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ ต้อง

แปรปรวนเปล่ียนแปลงไปเป็นอนัตตา 

ไม่ควรที่จะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา 

เป็นสัจจะคือความจริงของสิ่งที่รู้สิ่งที่

เห็นสิ่งที่ทราบต่าง ๆ สิ่งที่รู้ต่าง ๆ รู้

เท่าไรเหน็เท่าไรทราบเท่าไร รูเ้รือ่งอะไร

ทางใจเท่าไรกเ็ป็นอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา

หมด ไม่เป็นอะไรที่ไม่เป็นอนิจจัง ไม่

เป็นทุกขัง ไม่เป็นอนัตตา เป็นอนิจจัง 

ทกุขงั อนตัตาหมด ดงันีก็้เป็นวปัิสสนา 

ปัญญาท่ีรู้แจ้งเห็นจริงจะบังเกิดขึ้นสืบ

ต่อไป 

 และความที่กายวาจาใจตั้งสงบ จิต

ตัง้สงบอยูใ่นภายใน สจัจะคอืความจรงิ

ของสิง่ทีรู้่ปรากฏขึน้เป็นอนจิจงั ทกุขงั 

อนัตตาหมด เห็นอะไรหน่ึงอย่างสอง

อย่าง ร้อยอย่าง พนัอย่างกเ็ป็นอนิจจงั 

ทุกขัง อนัตตาหมด ได้ยินอะไร ได้

ทราบอะไร รู้คิดอะไรหนึ่งอย่างสอง

อย่าง ร้อยอย่าง พนัอย่างกเ็ป็นอนิจจงั 

ทกุขัง อนตัตาหมด ปรากฏขึน้เองโดย 

ที่มิได้ไปคิดใส่ให้ว่า เขาเป็นอนิจจัง  

ทุกขัง อนัตตา สิ่งนั้น ๆ เป็นอนิจจัง 

ทุกขงั อนตัตา ไม่ใช่เป็นอนจิจงั ทุกขงั 

อนัตตาท่ีปรุงขึ้นมา แต่ว่าเป็นอนิจจัง 

ทกุขงั อนตัตาท่ีเป็นตวัสจัจะ คอืความ

จริงของสิง่เหล่านัน้เอง ปรากฏขึน้มอง

เหน็ข้ึนเพราะเป็นสิง่ทีเ่กดิดบั ๆ ๆ อยู่

เสมอ

 กล่าวโดยส่วนรวมกค็อืลกัษณะของ

สิ่งที่รู้ สิ่งที่เห็นทั้งปวงนั้น ปรากฏขึ้น

มาเอง คือความเกิดขึ้นปรากฏ ความ

ดับไปปรากฏ และเม่ือตั้งอยู่ความที่

แปรปรวนไปปรากฏ ๆ ขึน้มาเอง ดงันี้

ก็เป็นตัวปัญญา ที่เรียกว่าวิปัสสนารู้

แจ้งเห็นจริง เพราะฉะนั้น การปฏิบัติ

ดงักล่าวนีก้เ็ป็นอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา 

ปัญญาหรือวิปัสสนาสืบต่อจากสมาธิ

และศีล ประกอบกันเป็นศีล สมาธิ 

ปัญญา น�าไปสู่วิมตุตคิอืความหลดุพ้น

จากความยดึถอืว่าตวัเราของเรา เพราะ

ว่าเมื่อสัจจะปรากฏออกมาว่าไม่เที่ยง

เกดิดบั ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป 

เกิดขึ้นดับไป เกิดขึ้นดับไป เมื่อตั้งอยู่

กแ็ปรปรวนเปล่ียนแปรไป จงึไม่มีอะไร

ทีจ่ะคว้าขึน้ให้เป็นราคะความตดิใจยนิดี 

ให้เป็นโทสะความโกรธแค้นขดัเคอืง ให้

เป็นโมหะความหลงยดึถือว่าเป็นตวัเรา

เป็นเรา ราคะ โทสะ โมหะก็สงบ ๆ 

ไปเมื่อไร ก็เป็นวิมุตติไปเมื่อนั้น และ

ในขัน้ปฏบัิตเิบือ้งต้น ราคะ โทสะ โมหะ

อนิมิตตสมาธิ
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ถ้อยค�าทีก่ล่าวโดยล�าดบัตัง้แต่เบ้ืองต้น

ขึ้นไป มี ๕ คือ ทานกถา ถ้อยค�า 

ที่พรรณนาทาน สีลกถา ถ้อยค�า 

ที่พรรณนาศีล สัคคกถา ถ้อยค�า 

ที่พรรณนาสวรรค์ กามาทีนวกถา 

ถ้อยค�าที่พรรณนาอาทีนพคือโทษ 

ของกาม เนกขมัมานสิงัสกถา ถ้อยค�า

ที่พรรณนาอานิสงส์ของเนกขัมมะคือ

การออกจากกาม

 ถ้อยค�าที่พรรณนาทานนั้น ทาน 

แปลว่า ให้ เป็นชื่อของวัตถุแปลว่า 

วัตถุที่ให้ เป็นช่ือของเจตนาแปลว่า

เจตนาเป็นเหตุให้ ทางพระพุทธศาสนา

แสดงทานด้วยมุง่ให้บคุคลท�าการบรจิาค 

เป็นการ สงเคราะห์ อนุเคราะห์ หรือ 

บูชา เป็นการเผื่อแผ่ความสุขให้แก่ผู้

อืน่และด้วยมุง่ก�าจดัโลภะคอืความโลภ 

มัจฉริยะคือความตระหนี่ในจิตใจของ

ตนด้วย 

 แต่ว่าทานในพระพทุธศาสนาทีจ่ะมี

ผลมากนัน้ต้องประกอบด้วย วัตถสุมบตั ิ

ความถึงพร้อมด้วยวัตถุ คือสิ่งที่ให้ 

เป็นสิง่ท่ีมีประโยชน์แก่ผูร้บัตามสมควร 

ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีโทษ เจตนาสมบัติ 

ความถงึพร้อมด้วยเจตนา คอืมเีจตนาด ี

ตัง้แต่เมือ่ก่อนให้ ในขณะทีใ่ห้ และใน

ภายหลงัทีใ่ห้แล้ว กับ ปฏคิคาหกสมบตั ิ

ความถึงพร้อมด้วยปฏิคาหกคือผู้รับ 

หมายถงึว่าผูร้บักต้็องเป็นผูส้มควร เช่น 

สงบเมือ่ใด กเ็ป็นวมุิตตเิม่ือนัน้ แล้วก็

เกิดขึ้นมาอีกและเมื่อปฏิบัติก็สงบไป

อกี เลกิปฏบัิตกิเ็กดิข้ึนมาอีกแล้วกส็งบ

ไปอีก ก็เป็นความหลุดพ้นที่เรียกว่า

ก�าเริบได้เปลี่ยนแปลงได้ แต่ว่าก็ยังดี

และความยงัดนีัน้ กเ็กดิแก่การปฏบิตัิ

ธรรมของทุกคน ทุกคร้ังไป คือหลุด

พ้นทกุครัง้ไป ได้ความสงบราคะ โทสะ 

โมหะได้ทุกครัง้ไป กเ็ป็นอันว่าได้วมุิตติ

ทกุคร้ังไป แต่ว่ายังกลบัไปกลบัมา และ

เมือ่ปฏบิตัจินอยู่ตวัขึน้ กไ็ด้ความหลดุ

พ้นที่อยู ่ตัวขึ้นโดยล�าดับจนถึงละได ้

เด็ดขาด ก็เป็นความหลุดพ้นที่อยู่ตัว

เดด็ขาดไปตามภูมิตามชัน้ (นวก. ๘๙-๙๒)

อนุปุพพิกถา

อนิมิตตานุปัสสนา ดู ปริญญา

อนุตตระ ดู พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 

อนตุตรสมัมาสมัโพธญิาณ ดู พระพุทธเจ้า 

  ตรัสรู้, โพธิสัตว์ 

อนุตตริยอินทรียภาวนา ดู อุเบกขา

อนุฎีกา ดู คัมภีร์, พุทธศาสนา

อนปุาทนินกสงัขาร ด ูธรรม, ธรรมทัง้ปวง,  

  สังขาร

อนุปาทิเสสนิพพาน ดู นิพพาน, โอวาท- 

  ปาติโมกข์

อนปุาทเิสสนพิพานธาต ุด ูคมัภร์ีอภธิมัมตัถ-

  สังคหะ

อนุปิยอัมพวัน ดู ศากยราชกุมาร ๖

อนุปุพพิกถา ค�าว่าอนุปุพพิกถาแปลว่า  
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เป็นผู้ที่ควรอนุเคราะห์ เป็นผู้ท่ีควร

สงเคราะห์ เป็นผู้ท่ีควรบูชาอย่างใด

อย่างหนึ่ง 

 ฉะน้ัน เม่ือกล่าวโดยสรปุแล้ว ทาน

ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสรรเสรญิจงึต้องเป็น

ทานทีเ่รียกว่า มกีารเลอืกให้ ไม่ใช่ให้

โดยไม่เลอืก คอืต้อง เลือกวตัถ ุเลอืก

เจตนา เลือกบุคคลผู้รับ กับต้องดูให้

พอเหมาะสม ไม่ท�าตนเองให้ต้องล�าบาก

เพราะการให้ พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดง

ทานกถาพรรณนาทานนี้เป็นข้อที่ ๑

 ต่อจากนั้นก็ทรงแสดง ศีล ศีลนั้น 

ตามศพัท์แปลว่า ปกต ิหมายถงึความ

ปกติกาย ปกติวาจา ปกติใจ ไม่ถูก

กิเลสดึงไปให้ประพฤติทุจริตต่าง ๆ 

ฉะน้ัน จึงต้องมี วิรัติเจตนา ความ

ต้ังใจงดเว้นจากความช่ัวนั้น ๆ จึงจะ

เป็นศลี ศลีในพระพทุธศาสนานัน้อย่าง

ต�่าก็คือ ศีล ๕ ได้แก่ เจตนางดเว้น

จากภัยหรือเวร ๕ ประการ ฉะนั้น 

ศีลจึงเท่ากับเป็นความไม่มีเวรไม่มีภัย 

เมื่อรักษาศีลก็เท่ากับว่าท�าอภัยทาน 

คอืให้อภัยแก่สตัว์ท้ังหลาย และตวัผูมี้

ศีลเองก็เป็นผู้ท่ีไม่ก่อภัยก่อเวรข้ึนแก่

ตัวเองด้วย พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง

ศีลนี้เป็นข้อที่ ๒

 ต่อจากนั้นก็ทรงแสดง สวรรค์ ค�า

ว่า สวรรค์ ก็ออกมาจากศัพท์บาลีว่า 

สคฺค แปลว่า ที่เป็นที่ข้องเป็นที่ติด  

ก็ได้ ที่เป็นที่มีอารมณ์อันเลิศ ก็ได้ 

ตามทีเ่ข้าใจกนั สวรรค์เป็นโลกอีกส่วน

หนึ่งซึ่งบุคคลผู้ท�าความดีจะพึงเข้าถึง

ในเวลาทีส่ิน้ชวีติไปจากโลกนีแ้ล้ว และ

ในคัมภีร์ก็แสดงสวรรค์ไว้มาก เช่น 

สวรรค์กามาพจร ที่แปลว่า ชั้นที่ยัง

หยั่งลงในกาม ๖ ช้ัน แต่สวรรค์ดัง

กล่าวนี้เป็นเรื่องที่มีแสดงไว้ในต�ารา 

เก่าก่อนพระพุทธศาสนา และมาถึง

พระพุทธศาสนาก็ยังมีติดมาในคัมภีร์

พระพทุธศาสนา แต่ก็ตดิมาไม่หมด คอื

ติดมาบางส่วน

 อีกอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าได้ทรง

แสดงสวรรค์ในปัจจุบัน คือได้ตรัสไว ้

ในที่แห่งหนึ่งมีความว่า สวรรค์ชั้น  

ผัสสายตนะ ๖ ชั้น อันเราเห็นแล้ว 

คือ สวรรค์เกิดขึ้นทางอายตนะท่ีให ้

เกิดผัสสะ ได้แก่

 ในทีใ่ดมรีปูทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจ 

ทีจ่ะพงึเหน็ได้ด้วยตา ทีน่ัน้เป็นสวรรค์

ชั้นผัสสายตนะชั้นรูป

 ในที่ใดมีเสียงที่น่ารักใคร่ปรารถนา

พอใจ ทีจ่ะพงึได้ยนิได้ด้วยหู ทีน่ัน้เป็น

สวรรค์ชั้นผัสสายตนะชั้นเสียง

 ในที่ใดมีกลิ่นที่น่ารักใคร่ปรารถนา

พอใจ ทีจ่ะพงึสูดได้ด้วยจมูก ทีน่ัน้เป็น

สวรรค์ชั้นผัสสายตนะชั้นฆานะ

 ในทีใ่ดมรีสทีน่่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ 

ที่จะพึงลิ้มได้ด้วยลิ้น ที่นั้นเป็นสวรรค์

ชั้นผัสสายตนะชั้นชิวหา
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 ในที่ใดมีโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูก

ต้อง ทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจทีจ่ะพึง

กระทบถกูได้ด้วยกาย ทีน่ัน้เป็นสวรรค์

ชั้นผัสสายตนะชั้นกาย

 ในที่ใดมีธรรมคือเรื่องราวต่าง ๆ มี

เรือ่งรปู เรือ่งเสยีงเป็นต้น ทีน่่ารกัใคร่

ปรารถนาพอใจท่ีจะพงึรูไ้ด้ด้วยใจ ท่ีนัน้

เป็นสวรรค์ชั้นผัสสายตนะชั้นธรรมะ 

คือชั้นเรื่องราว

 ตามพระพุทธภาษิตนี้เป็นอันทรง

แสดงสวรรค์ ชี้ลงไปกลาง ๆ จะใน

เวลาไหน คือในบัดนี้ หรือในอนาคต 

ในโลกน้ี หรอืในโลกหน้ากต็ามท ีเมือ่

มีผลเป็นเช่นนี้อยู่ในที่ใด ในที่นั้นก็ชื่อ

ว่าเป็นสวรรค์ เพราะจดัเป็นทีม่อีารมณ์

อนัเลศิ มอีารมณ์ท่ีงดงาม และในขณะ

เดียวกันก็เป็นที่ข้องที่ติดเป็นอย่างยิ่ง

ด้วย คอืว่าเป็นทีป่รารถนาพอใจอย่างยิง่ 

 สวรรค์ดงักล่าวมาน้ีจ�าต้องอาศัยทาน 

อาศยัศลีเป็นเหตุ พิจารณาดตูามกระแส

ปัจจบัุน กจ็ะเป็นเข้าเรือ่งกันได้กบัสวรรค์ 

๖ ชัน้ทีพ่ระพุทธเจ้าได้ตรสันัน้ คอืเมือ่

ต่างมีทานเฉล่ียเผื่อแผ่ให้ความสุขแก่

กนัและกนั และมีศีลไม่เบียดเบยีนกนั

และกัน ให้อภัยกันและกัน ก็จะต่างมี

ความสุขด้วยกัน เม่ือมีความสุขด้วย

กันอยู่ ก็จะมีความเจริญตา เจริญหู 

เจริญจมกู เจรญิลิน้ เจรญิกาย เจรญิใจ 

ปราศจากความทุกข์ ท่ีเกิดจากความ

คบัแค้น และทีเ่กดิจากการเบยีดเบยีน

กนั กเ็ป็นผลทีเ่รียกได้ว่าสวรรค์อยู่แล้ว 

สวรรค์นีพ้ระพทุธเจ้าทรงแสดงเป็นข้อ

ที่ ๓

 ต่อจากนั้นก็ทรงแสดง กามาทีนพ 

คือโทษของกาม สวรรค์ได้ช่ือว่าเป็น

กาม คือเป็นที่รักใคร่ ที่ปรารถนา ที่

พอใจเป็นอย่างย่ิง ค�าว่า กาม นัน้เป็น

วตัถทุีเ่ป็นภายนอกดังกล่าวนัน้ส่วนหนึง่ 

อีกส่วนหนึ่งเป็นชื่อของกิเลสในใจของ

บคุคล คือเปน็ชื่อของความใคร่ ความ

ปรารถนา ความพอใจ เมือ่มคีวามใคร่ 

ความปรารถนา ความพอใจ เป็น 

กิเลสกามในจิตใจ วัตถุภายนอกจึงได้

พลอยเป็นกามไปด้วย แต่ถ้าจติใจไม่มี

กิเลสกามอยู่ วัตถุภายนอกก็เป็นวัตถุ

เฉย ๆ ไม่เป็นกามของผู้นั้น เหมือน

อย่างบุคคลสามัญซึง่มีกเิลสกามอยู่ใน

ใจ เมื่อไปในที่ไหน ในที่นั้นก็เป็นกาม

ของเขา เพราะว่าเป็นทีร่กัใคร่ ปรารถนา 

พอใจ แต่พระอรหันต์จะไปในที่ไหน  

ในที่นั้นไม่เป็นกามของท่าน เพราะว่า

ท่านไม่มีความรักใคร่ปรารถนาพอใจ 

สิ่งนั้น ๆ ก็คงเป็นวัตถุนั้น ๆ อยู่โดย

ธรรมดาเท่านั้น 

 เพราะฉะนั้น เมื่อกล่าวถึงกามจึงมี

ความหมายเป็นสอง หมายถึงวัตถุ

ภายนอก กไ็ด้ หมายถงึกเิลสในใจกไ็ด้ 

แต่ว่าโดยปกติเมื่อกล่าวอย่างสามัญ  
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ค�าว่ากามเป็นชื่อของวัตถุภายนอก 

เพราะเป็นท่ีรักใคร่ท่ีปรารถนาท่ีพอใจ

ของบุคคลท่ัวไป สวรรค์แม้จะมีอารมณ์

อันเลิศสักเท่าไร แต่ก็ยังเป็นกาม  

คือเป็นทีน่่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ 

และเป็นสิ่งที่ต้องมีความแปรปรวน 

เปล่ียนแปลงไป มเีกดิ มดีบัเหมอืนอย่าง

วัตถุทั้งปวงในโลก ถึงจะเปลี่ยนแปลง

ไปช้า ในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป 

ฉะนั้น เมื่อไปมีความรักใคร่ปรารถนา

พอใจมาก เม่ือสิง่เหล่านัน้เปล่ียนแปลง

ไปก็ยิ่งท�าให้ต้องเป็นทุกข์มาก เพราะ

ฉะน้ัน อนันีจ้งึชือ่ว่า อาทนีพ คอืโทษ

ของกาม ท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง 

ชี้ให้เห็นเป็นข้อที่ ๔

 ต่อจากนั้นก็เป็นข้อที่ ๕ ทรงแสดง 

เนกขัมมะ คือการออกจากกาม การ

ออกจากกามนั้น ออกทางกาย ได้แก่ 

การออกบวชประการหนึ่ง ออกทางใจ 

ได้แก่การท�าจติใจให้เป็นสมาธ ิจนสงบ

สงดัจากกาม จากอกศุลธรรมทัง้หลาย

อีกประการหนึ่ง เป็นเหตุท�าให้จิตใจ

สงบและมีความสุข ตัดกังวลห่วงใย 

อันเก่ียวกับกามด้วยประการท้ังปวง 

พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงยกขึน้โดยเป็น

อานิสงส์ของเนกขัมมะเป็นข้อที่ ๕

 เมื่อได้ทรงแสดงอนุปุพพิกถาทั้ง ๕ 

ประการน้ีแล้ว ทรงพิจารณาเห็นว่า 

ผู้ฟังมีจิตแช่มชื่นผ่องใส ปราศจาก 

นิวรณ์ คือ กิเลสเครื่องกั้นจิต มีจิต

บรสุิทธิผ่์องใส สมควรท่ีจะรบัพระธรรม

ที่สูงขึ้นไป เหมือนอย่างผ้าที่ซักให้ 

สะอาดปราศจากมลทินต่าง ๆ ควรที่

จะรับน�้าย้อมได้แล้ว จึงได้ทรงแสดง

อริยสัจจ์ ๔ คือ ทรงชี้ทุกข์ ชี้สมุทัย 

เหตใุห้เกิดทกุข์ ชีน้โิรธ ความดับทุกข์ 

ชี้มรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 

โดยนัยดังในปฐมเทศนานั้น อริยสัจจ์ 

๔ นี ้เรยีกว่า สามกุกงัสกิธมัมเทสนา 

คอืเป็นพระธรรมเทศนาทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงยกขึน้แสดงเอง เพราะได้ตรสัรู้ด้วย

พระองค์เอง โดยปกตเิมือ่ได้ทรงแสดง

อนปุพุพกิถาและอรยิสจัจ์ ๔ แล้ว ผูฟั้ง

กเ็กดิดวงตาเห็นธรรมท่ีท่านแสดงว่าได้

เป็นพระโสดาบันในพระพุทธศาสนา

 อนปุพุพกิถาและอริยสจัจ์ ๔ นีต้าม

ประวัติในพระพุทธศาสนาปรากฏว่า 

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่มนุษย์ซึ่ง

เป็นคฤหัสถ์ ไม่ทรงแสดงแก่เทพยดา

หรอืภกิษ ุและผูท้ีจ่ะทรงแสดงนัน้เป็น

ผู้ที่มีจิตเลื่อมใส เบิกบานควรที่จะได้

รบัผลจากการฟัง ฉะนัน้ จงึปรากฏว่า

เมื่อได้ฟังจบลงแล้ว จึงได้รับผลคือได้

ดวงตาเห็นธรรม

 ดวงตาเห็นธรรมนั้นตามศัพท์เรียก

ว่า ธมฺมจกฺขุ ท่านแสดงไว้ตรงกัน คือ

เห็นว่าส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็น

ธรรมดา ส่ิงนั้นทั้งหมดมีความดับไป
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เป็นธรรมดา เมือ่เกดิความเหน็ขึน้อย่าง

น้ีเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรม หรือว่า

เกดิธรรมจักษุ จะฟังเทศน์กณัฑ์ไหน ๆ 

ก็ตาม เมื่อเกิดดวงตาเห็นธรรมก็จะ

ต้องเกิดขึ้นอย่างนี้ 

 พิจารณาดูก็น่าจะเข้าใจว่าคือเห็น

ทุกข์นั้นเอง เห็นเกิดดับเรียกว่าเห็น

ทุกข์ หรือว่าเห็นทุกข์คือเห็นเกิดดับ 

โดยมากเห็นแต่เกิดอย่างเห็นชีวิตของ

เราในบัดนี้ เรารู้จักกันแต่เกิด แต่ว่า

ไม่รู ้สึกว่าจะดับ ดับน้ันเราคิดว่าอยู่ 

ข้างหน้า คือว่ายังไม่มาถึง ในปัจจุบัน

ก็คือเกิดและยังด�ารงอยู่ ยังไม่เห็นดับ

เป็นคู่กันไป แต่ความเห็นที่จะเรียกว่า

เห็นธรรมนั้น ต้องเห็นดับคู่ไปกับเกิด

พร้อมกนั เมือ่เหน็ดบัคูไ่ปกบัเกดิพร้อม

กันแล้ว กิเลสก็ไม่มีที่ตั้ง จะตั้งความ

ชอบความชงัไว้ท่ีไหน ความชอบความ

ชังที่เป็นกิเลสนั้นจะตั้งอยู่ได้ต้องตั้ง 

ในสิง่ท่ีเราเหน็ว่ายังมีอยู ่ยงัเป็นอยู่ คอื

ในสิ่งที่ยังเกิดอยู่ แต่ว่าถ้าเห็นว่าดับ

เสียแล้วกิเลสก็ไม่มีท่ีตั้ง ชอบก็ไม่มี 

ที่ตั้ง ชังก็ไม่มีท่ีตั้ง เพราะไม่มีอะไร 

จะตั้ง เพราะเห็นว่าดับเสียแล้ว

 ฉะนัน้ โดยปกตบิคุคลจงึยังไม่ช่ือว่า

เห็นทุกขสัจจะ จะเห็นก็เห็นเพียงนิด

หน่อย ถ้าจะเหน็ท่ีเป็นดวงตาเหน็ธรรม

จะต้องเหน็ให้ตลอด คอืเหน็ถงึดบั และ

เห็นให้ได้ในปัจจุบัน เมื่อเห็นถึงดับได้

ในปัจจุบัน กิเลสไม่มีที่ตั้งนั่นแหละจึง

ชื่อว่าได้ดวงตาเห็นธรรม และผู้ที่ฟัง

เทศน์จนได้ดวงตาเห็นธรรมนี้ ท่าน 

ไม่ได้ฟังเพื่อจะมุ่งก�าหนดว่าเทศน์ว่า

อย่างไร เบื้องต้นแสดงอย่างไร ท่าม- 

กลางแสดงอย่างไร ข้างท้ายแสดง 

อย่างไร คอืไม่ได้มุง่จะจ�าถ้อยค�า มุง่แต่

เพยีงเข้าใจให้อย่างแจ่มแจ้ง การบรรลุ

ในขัน้แรกในพระพทุธศาสนานัน้จะต้อง

เกดิดวงตาเห็นธรรมดงักล่าวมานี ้เมือ่

ได้ดวงตาเห็นธรรมในขั้นแรกนี้แล้ว 

พระพทุธเจ้าจงึจะทรงอบรมให้เกดิปัญญา

สูงขึ้นไปอีกจนถึงที่สุด (พ.พ. ๓๕-๓๘)

อนุพุทธะ ดู พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

อนุมานญาณ ดู ญาณ ๔

อนุมานปัญญา ดู ขันธ์ ๕

อนโุมทนา ธรรมเนยีมอนโุมทนาในสมัยนัน้ 

อนุโมทนา

อนุโมทนารูปเดียว คือเมื่อเลี้ยงพระ

เสร็จแล้ว ท่านผู้เป็นประธานก็เป็นผู้

กล่าวอนุโมทนาเป็นแบบเทศน์สั้น ๆ 

ฟังกันรู้เร่ือง คือเป็นแบบสอน ๆ นี่

แหละ บางทีพระอื่น ๆ นั่งอยู่ด้วย 

บางทีก็ส่งพระอื่น ๆ ให้กลับไปก่อน 

เหลอืไว้แต่พระทีจ่ะกล่าวค�าอนโุมทนา

นัน้เพยีงรปูเดียว และค�าอนุโมทนานัน้

ก็เป็นค�าสอนนั่นเอง แต่มักจะปรารภ

บุญกุศลที่เขาบ�าเพ็ญมาประกอบเข้า

ด้วย (พ.พ. ๘๙) ดู โฆสกเศรษฐี ด้วย



1634

อภยั แปลว่าไม่มภียั พระปรติรนีอ้นัที่

จริงก็มีอยู่ท้าย ๗ ต�านาน แต่ว่าใน 

๑๒ ต�านานตั้งเป็นพระปริตรขึ้นต่าง

หาก ซึ่งมีบทสวดว่า ยนฺทุนฺนิมิตฺต� 

อวมงฺคลญฺจ เป็นต้น ที่แปลความว่า

 ลางชัว่ร้ายอนัใด และอวมงคลอนัใด  

 เสยีงนก เป็นทีไ่ม่ชอบใจอนัใด และ 

 บาปเคราะห์อันใด สบุนิช่ัวคือฝันไม่ 

 ด ีอันไม่พอใจอนัใดมอียู ่ขอสิง่เหล่า 

 นัน้ จงถงึความพินาศไปด้วยอานภุาพ 

 พระพุทธเจ้า

 ต่อไปกม็คีวามเช่นเดยีวกนั ต่างกนั

แต่อ้างอานุภาพพระธรรม และต่อไป

ก็มีความเช่นเดียวกัน ต่างกันแต่อ้าง

อานุภาพพระสงฆ์

 บทสวดนี้ก็เป็นท่ีนิยมใช้สวดกันใน

เมือ่ฝันไม่ดหีรอืว่าไปพบลางทีน่กึว่าไม่

ดต่ีาง ๆ อนัทีจ่รงิเรือ่งทีว่่าฝันไม่ดหีรอื

ลางต่าง ๆ นั้นก็เป็นที่เกรงกลัวกันว่า

จะบงัเกดิผลไม่ดต่ีาง ๆ จงึท�าให้บคุคล

ทัว่ไปพากนัหาวธิแีก้ กน่็าจะเป็นเพราะ

เหตุนี้ เมื่อนับถือพระพุทธศาสนาก็

ต้องการทีพ่ึ่งทางพระพทุธศาสนา ครัน้

พระภิกษุสงฆ์จะบอกปัดไปเสียทีเดียว

ว่าทางพระพุทธศาสนานั้นสอนให้มี

ความเชือ่ในกรรมและผลของกรรม ส่ิง

ทีท่�าไปแล้วกเ็ป็นสิง่ทีแ่ก้ไม่ได้ ครัน้จะ

อนุรุทธะ ดู พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์,  

  ศากยราชกุมาร ๖, สังฆเภท

อนุรุทธาจารย์ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อนุสสติญาณ ดู จิตศึกษา

อนสุยั ได้แก่กเิลสทีน่อนเนือ่งอยูใ่นจติ โดย

อนุรุทธะ

ย่อได้แก่ ราคะ ความตดิ ปฏิฆะ ความ

ไม่ชอบใจ อวิชชา ความไม่รู้ตามเป็น

จรงิ ซึง่เป็นกิเลสชัน้ละเอียดนอนเน่ือง

อยู ่ในส่วนลึกของจิต เหมือนอย่าง

ตะกอนนอนก้นตุ่ม (ท.ธ. ๔๐) ดู จิต

ประภัสสร, บารมี, อาสวะ, โอวาท-

ปาติโมกข์ ด้วย

อนุสัย ๔ ดู จิตประภัสสร, อาสวะ

อนุสาสนีปาฏหิารย์ิ ด ูวธิอีบรมของพระพทุธเจ้า

อนุโสตคามี ดู ความดี

อเนญชาภิสังขาร ดู สังขาร

อโนตตัปปะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อโนทิสผรณา ดู เมตตาบารมี 

อบาย ดู เทวภูมิ

อบายภมู ิด ูคมัภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ, ภมูภิพ

อบายมุข ๔ ดู ประโยชน์ปัจจุบัน

อบายมุข ๖ ดู สิงคาลกะ

อปมาทธรรม ดู ธรรมหมวดใหญ่

อปราปรกรรม ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อปายโกศล ดู อุดมศึกษา

อปายปฏิสนธิ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อปุญญาภิสังขาร ดู สังขาร

อพยากตธรรม, อพัยากตธรรม ด ูสมัผัส ๖,  

  อายตนะ

อพัพพะ ดู นรก

อภยปริตร แปลว่า พระปริตรที่เป็นไปเพื่อ
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อ

บอกปัดไปเสียทีเดียวดังนี้ บรรดาผู้

นับถือทีเ่ป็นคนธรรมดาสามญักจ็ะต้อง

เร่ไปหาที่พึ่งอย่างอื่น เพราะฉะนั้น  

จึงได้มีการร้อยกรองพระปริตรนี้ขึ้น 

หรือแม้บทอื่นส�าหรับที่จะให้น�าไป 

สวดขออ�านาจพระพทุธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ ปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายต่าง ๆ  

ภัยต่าง ๆ 

 บทสวดดังนี้ ไม ่ ได ้ มีจ�า เพาะใน 

พระปริตรนี้เท่าน้ัน ยังมีอยู่แม้ในบท

สวดอืน่ ๆ ท่ีขออ�านาจคณุพระพทุธเจ้า  

พระธรรม พระสงฆ์ อ�านวยให้บังเกิด

ความเกษมสวสัดต่ีาง ๆ ขอให้พระพุทธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์รักษาตลอดจนถึง

ขอให้เทวดารักษา ขอให้กุศลบุญที ่

ท�าแล้วรกัษา เพราะคนธรรมดาสามัญ

ทั่วไปเมื่อได้มีความรู้สึกว่าได้รับความ

คุม้ครองก็ย่อมมีความสบายใจ เพราะ

ฉะนั้น เพ่ือความอนุเคราะห์แก่คน

สามญัทัว่ไป จงึได้มพีระปริตรดงักล่าว

นี้ และคนก็นิยมใช้กันในเวลาฝันไม่ดี

เป็นต้น ก็สวดบท ยนฺทุนฺ กันแล้วก็

ท�าให้สบายใจ

 เรือ่งวธิปีฏิบัตผ่ิอนผนัลงมาให้เหมาะ

สมดงันีก้ไ็ด้มที�ากนัมา ในครัง้พทุธกาล

เอง ก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้ทรง

แสดงธรรมผ่อนลงมาในทางคดีโลก 

เกี่ยวแก่ประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์

ภายหน้าต่าง ๆ ดังที่รวมอยู่ในหมวด

คิหิปฏิบัติ 

 อนัการทีจ่ะอ้างหลกัธรรมอย่างหลัก

กรรมและผลของกรรมว่าเมือ่ท�าไปแล้ว

ย่อมแก้ไม่ได้ ท�ากรรมดีก็ย่อมได้รับ 

ผลดี ท�ากรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่ว ก็

ให้ยอมรบัผลไปเองดงันีก้ถู็กเหมือนกนั 

แต่ว่าในการทีจ่ะใช้ตอบ กต้็องพจิารณา

เหมือนกัน ควรจะอาศัยใช้หลักกรุณา

หาวิธีตอบวิธีปฏิบัติให้ผู้ท่ีมีความทุกข์

ได้รับความเบาใจความสบายใจตามที่

ควรจะท�าได้ โดยวิธีที่ไม่ผิด โดยวิธีที่

จะอธิบายได้ ไม่ใช่ปฏิเสธโครมลงไป

เหมอืนอย่างทีผู่ต้้องการแสดงธรรมใน

แง่ใดแง่หนึง่อย่างเถรตรง กว่็าไปอย่าง

นัน้ หกัล้างปฏเิสธอย่างอืน่เสยีทัง้หมด 

ดงันีก้ร็ูสึ้กว่าส�าหรบัผูท้ีม่ภีมูสิตปัิญญา

เป็นสามญั เขากร็บักนัไม่ใคร่จะไหว และ

ในเรือ่งเช่นนีก้เ็คยมมีาแล้วในลงักาเอง 

มีประวัติเล่าว่า 

 พระราชกมุารองค์หนึง่ได้ท�าปิตุฆาต 

เมือ่ท�าปิตฆุาตแล้วกไ็ด้ครองเมืองกเ็กิด

กลวับาปขึน้มา ก็ถามพระสงฆ์ว่าจะล้าง

บาปได้หรอืไม่ จะท�าให้บาปสิน้ไปได้ไหม 

พระภกิษุสงฆ์กต็อบว่าไม่ได้ ท�าปิตฆุาต

เป็นอนันตริยกรรม ก็กริ้ว แล้วไปหา

พราหมณ์ พราหมณ์กต็อบว่าล้างบาปได้ 

กเ็ลยเปลีย่นไปนบัถือศาสนาพราหมณ์ 

แล้วไม่ใช่เปลีย่นไปนบัถอืศาสนาพราหมณ์

อภยปริตร
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เท่านั้น ท�าลายพระพุทธศาสนาด้วย 

ฆ่าพระฆ่าเณรท�าลายวัดวาอารามจน

พระภกิษุสงฆ์ต้องแตกกระเจงิไป ท�าให้

พระภกิษสุงฆ์หมดไปจากลงักาในคราว

นัน้เป็นอนัมาก และประกอบกบัมเีหตุ

อืน่ ๆ อกีหลายอย่างจงึท�าให้พระลงักา

หมดไปเลย จงึต้องมาขอพระสงฆ์ไทย

ออกไปบวช ทางพระมหากษัตริย์ไทย

ก็ส่งคณะสงฆ์ไทยมีพระอุบาลีเป็นหัว 

หน้าไปอปุสมบทให้แก่ชาวลังกาในสมยั

กรงุศรอียธุยา จงึได้เกดิมคีณะสงฆ์ใน

ลังกาขึ้นอีก เรียกว่า อุบาลีวงศ์ หรือ

สยามวงศ์สืบมาจนบัดนี้ ตอบเถรตรง

ไปอย่างนัน้กถ็กู แต่ว่าผลวบิตัมิอีย่างนี ้

 ส่วนในเมืองไทยเรายังมีต�านาน 

ปรัมปราสร้างพระปฐมเจดีย์ เรื่อง 

พระยากงพระยาพาน พระยาพานกท็�า

ปิตุฆาตพระยากงเหมือนกัน จึงสร้าง

เจดีย์สูงชั่วนกเขาเหิน ว่ากันมาอย่าง

นั้นส�าหรับที่จะผ่อนบาป ก็คงจะเป็น

พระภกิษสุงฆ์หรอืใคร แนะให้ท่านสร้าง

ขึน้ กแ็ปลว่าเป็นวธิท่ีีเรยีกว่าท�าบญุแก้ 

จะแก้ได้มากได้น้อยอย่างไรก็ช่างเถิด

แต่ว่าท�าให้ใจสบาย แล้วกไ็ด้ผลในทาง

พระพทุธศาสนาคอืได้เจดย์ีองค์ใหญ่โต

ขึน้มาองค์หนึง่เป็นปูชนยีสถาน นีเ่ป็น

วธิตีอบอกีเหมือนกนัเพือ่จะให้ได้ท�าบญุ

ได้ความสบายใจ 

 พระเจ้าอชาตศัตรูทรงท�าปิตุฆาต

พระเจ้าพิมพสิารในครัง้พุทธกาล กเ็ดอืด

ร้อนใจตั้งแต่นั้นมาไม่มีที่จะสบายใจ 

นกึถงึบาปท่ีได้กระท�า จนถงึในทีส่ดุได้

เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูล

สารภาพบาป พระพุทธเจ้าได้ทรงรับ

ทราบแล้วก็ตรัสสอน ให้ส�ารวมระวัง

ต่อไป กด็คูล้าย ๆ กบัธรรมเนยีมของ

คริสต์ที่ได้สารภาพบาปต่อพระ แต ่

พระจะว่าอย่างไรนั้นไม่ทราบ พระเจ้า

อชาตศัตรูก็ไปกราบทูลสารภาพบาป

กบัพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้ากท็รงรบั 

ทรงรับนั้นก็คือทรงรับทราบ คล้าย ๆ 

กับว่ารับอัจจโยโทษเหมือนอย่างท่ีมี 

ธรรมเนียมขอขมา กันส�าหรับใน 

พระสงฆ์ หรือว่าขอโทษ ขออภัยกัน

ส�าหรับในฆราวาส และหากว่าจะว่า

ตามหลักกรรม ถ้าไปท�าเป็นบาปไว้แล้ว

กเ็ป็นบาปอยูน่ัน่เองเหมอืนกนั ใครจะ

ไปยกบาปให้กันนั้นก็ไม่ได้ แต่ว่าก็มี

ธรรมเนียมที่ขอขมาส�าหรับพระ ขอ 

อภัยหรือขอโทษกันส�าหรับประชาชน

หรือคนทั่วไปในเมื่อล่วงเกินกัน โดยที่

ถือว่าการที่ให้อภัยกัน ขมาโทษให้แก่

กันนั้นย่อมเป็นการระงับความผูกเวร

ต่อกัน และท�าให้บังเกิดการงดเว้นที ่

จะปฏบิตัล่ิวงเกนิกนัต่อไปอกี เรยีกว่า

เป็นการตัดบาปที่จะท�าต่อไป 

อภยปริตร
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 พระเจ้าอชาตศัตรูนั้นตั้งแต่ได้เข้า

เฝ้าพระพทุธเจ้ากราบทลูสารภาพบาป  

พระองค์ก็ทรงรับ อาการที่ทรงรับนั้น

พระเจ้าอชาตศตัรจูะเข้าใจอย่างไรกต็าม 

แต่ก็ปรากฏว่ามีความสบายพระทัย

ตั้งแต่นั้นมา เมื่อพระพุทธเจ้านิพพาน

แล้วก็ได ้เป ็นศาสนูปถัมภกในการ 

สังคายนาคร้ังท่ี ๑ ได้ท�าบุญท�ากุศล

อย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาต่อไป  

เพราะฉะน้ัน ส่วนท่ีท�าบุญนั้นก็เป็น

ท�าบุญไป เมื่อท�าบุญเป็นมหากุศลใน

การบุญ การกุศลที่ใหญ่ ก็ย่อมจะให้

ผลใหญ่อกีเหมอืนกนั ฉะนัน้ เมือ่ใหญ่

ต่อใหญ่มาพบกันเข้า ก็ย่อมจะท�าให้

บังเกิดการผ่อนปรนอะไรลงไปได้บ้าง

ตามสมควร อย่างการที่แสดงถึงการ

ให้ผลของกรรม กรรมหนกัให้ผลก่อน 

กรรมเบาให้ผลทีหลัง เพราะฉะนัน้ เม่ือ

อกศุลกรรมทีท่�าไว้หนกักย่็อมจะให้ผล

ก่อน อกุศลกรรมที่ท�าไว้เบากว่าก็ให้

ผลทีหลัง ถ้าท�าบุญท�ากุศลอยู่เรื่อย ๆ 

ซึง่มนี�า้หนกัดกีว่ากย่็อมจะน�าหน้าบาป

  ท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างว่าบาป

นั้นเหมือนสุนัข คนที่ท�าบาปก็เหมือน

อย่างเนื้อ สุนัขไล่เนื้อ เมื่อเนื้อมีก�าลัง

วิ่งหนีสุนัข สุนัขก็ตามไม่ทัน ก็เทียบ

กับคนที่ท�าบุญไว้มาก ๆ เหมือนอย่าง

เน้ือทีม่กี�าลงักว็ิง่ได้เรว็ สนุขักต็ามไม่ทัน 

แต่ว่าถ้ามคีวามประมาทท�าบาปมาก ๆ 

ขึ้นอีก ก็เหมือนเนื้อที่อ่อนก�าลังลง  

สนุขักต็ามทนักก็ดัเนือ้ได้ คอืกรรมชัว่

ก็ให้ผล ก็เป็นไปดังนี้ 

 เพราะฉะนั้น วิธีปฏิบัติที่ท�าให้เกิด

ความสบายใจแล้วก็ไม่ผิด นัน่เป็นสิง่ที่

ควรกระท�า หมอก็เหมอืนกนักไ็ม่ยอม

ที่จะบอกคนไข้ว่าเป็นไข้หนัก เป็นโรค

ร้าย ต้องเล่ียงไปเลีย่งมา เพือ่จะรกัษา

ใจของคนไข้แล้วกร็กัษาไป ก็อาจจะต่อ

อายุของคนไข้ให้นานเข้า หรือว่าได้ยา

ดกีอ็าจจะรกัษาให้ผ่อนคลายหายได้ ถ้า

บอกคนไข้ว่าเป็นไข้หนัก เป็นโรคร้าย 

บางทีก็ตกใจ ไข้เลยหนักยิ่งขึ้นไปเลย 

 เพราะฉะนั้น วิธีปฏิบัติที่เหมาะสม

จึงเป็นส่ิงที่ควรกระท�า และเมื่อได้มี

ความรูส้กึว่าได้พึง่พระพทุธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ พระพุทธเจ้า พระธรรม  

พระสงฆ์ช่วยได้ก็จะท�าให้จิตใจเข้าถึง

คุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

กระชับในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรม 

พระสงฆ์ย่ิงขึน้ และเม่ือได้รบัค�าแนะน�า

ให้ประกอบในสิ่งท่ีเป็นบุญเป็นกุศล 

การกระท�าทีเ่ป็นบุญเป็นกศุลนัน้กย่็อม

จะเป็นบุญเป็นกุศล เหมือนอย่างที่

แนะน�าให้แก้ลางท่ีไม่ดีอะไรต่าง ๆ ด้วย

การท�าบญุท�ากศุล กเ็ป็นโอกาสทีจ่ะให้

บุคคลนั้น ๆ ได้ท�าทาน ได้รักษาศีล 

ได้เจรญิภาวนา ก็เป็นบญุ เป็นกศุลข้ึน

ในตน จติท่ีบรสุิทธิป์ระกอบด้วยศรทัธา

อภยปริตร
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ปสาทะเป็นต้น และบุญกศุลท่ีได้กระท�า

นี้เองเป็นเครื่องรักษา อันนี้แหละเป็น

หลักส�าคัญ เพราะฉะนั้น แม้ว่าจะได้

ศรทัธาปสาทะได้บญุได้กศุลมาโดยทาง

อ้อมสักหน่อยหน่ึงก็ยังดี ยังท�าให้ได้

พบกับที่พึ่งอันถูกต้อง ซึ่งที่พึ่งอันถูก

ต้องน้ีเองท�าให้เกิดความเกษมส�าราญ 

(ต.พ. ๒๒๔-๒๒๙)

อย่างกน่็าดใีจ กท็�าให้เกดิความดใีจอยู่

ในความฝัน ก็คล้าย ๆ กับว่าเรื่องท่ี

ฝันไปนัน้เป็นความจริง แต่ครัน้ตืน่ขึน้

มาแล้วก็รู้ว่าฝันไปทั้งนั้น ความยินดี

ความยินร้ายทั้งปวงนั้น ก็เป็นความ

ยนิด ียนิร้ายอยูใ่นเรือ่งทีฝั่นเหน็ กล้็วน

เป็นความฝันไปทั้งส้ินหาใช่เป็นความ

จรงิไม่ ฉนัใดกด็ ีบุคคลผูท้ีย่งัรูผ้ดิ ยงั

รู ้หลงอยู่ในอารมณ์คือเรื่องท้ังหลาย 

เร่ืองทั้งหลายนั้น เมื่อกล่าวยกเอา 

อายตนะขึ้นเป็นที่ตั้งก็ได้แก่เรื่องรูปที่

ตาเห็น เรื่องเสียงที่หูได้ยิน เรื่องกลิ่น

ที่จมูกได้รู้ เรื่องรสที่ลิ้นได้รู้ เรื่องสิ่งที่

ถูกต้องที่กายได้ถูกต้อง และเรื่องของ

รูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นที่ประสบพบ

ผ่านมาแล้ว แต่ยงัจ�าอยูแ่ละเกบ็มานกึ

มารู้อยู่ในใจ หรือเมื่อยกเอาโลกธรรม 

ธรรมส�าหรับโลกขึ้นเป็นที่ตั้ง ก็เป็น

เรื่องลาภ เร่ืองยศ เรื่องสรรเสริญ  

เรือ่งสุข อนัเป็นฝ่ายทีเ่ป็น อฏิฐารมณ์ 

อารมณ์ทีน่่าปรารถนาต้องการยินดบ้ีาง 

เป็นเรื่องความเส่ือมยศ เส่ือมลาภ  

ได้รับนินทาและทุกข์ต่าง ๆ อันเป็น  

อนฏิฐารมณ์ อารมณ์ทีไ่ม่น่ายนิดพีอใจ

บ้าง และเมื่อได้รับเร่ืองที่เป็นอารมณ์

ของใจเหล่านี้ ก็เกิดความยินดีบ้าง 

ความยินร้ายบ้าง ไปในเรื่องทั้งหลาย

เหล่านั้น

 นีก้เ็ป็นเรือ่งธรรมดาโลกท่ีบงัเกดิขึน้

แก่ทุก ๆ คนผู้เกิดอยู่ในโลก แต่ผู้ที่

อภัยทาน

อภัยทาน ดู บุญ, อนุปุพพิกถา

อภัยราชกุมาร ดู ชีวกโกมารภัจ

อภิชฌา ดู โอวาทปาติโมกข์

อภิชัจจพละ ดู พละ ๕

อภิญญา ๓ อภิญญา ๑ ปรญิญาในนามรปู

พระพทุธเจ้าผูท้รงเป็นพระบรมศาสดา

สั่งสอนธรรมแก่เราทั้งหลาย พระองค์

ทรงเป็นผู้รู้ ผู้เห็นจนเป็นผู้ตื่นขึ้นด้วย

ความรู้ พระคณุของพระองค์ข้อนี ้ย่อม

ปรากฏอยู่ในพระธรรมค�าสัง่สอนทุกข้อ

ทกุบท ทีล้่วนแต่สัง่สอนให้เป็นผูรู้ผู้ต้ืน่ 

จนเป็นผู้ตื่นขึ้นด้วยความรู้ 

 พจิารณาดตูามกระแสพระธรรมค�า

สัง่สอน บคุคลผูย้งัประกอบด้วยความ

รู้ทีเ่ป็นความรูผ้ดิเป็นความรูห้ลง ย่อม

เป็นเหมือนผู้หลับอยู่ ซึ่งหลับสนิทไม่

ฝันหรือว่าหลบัฝัน หลบัสนทิไม่ฝันนัน้

ก็ไม่รู้อะไรเลย แต่ว่าหลับฝันก็ย่อมมี

ความรู้อยูใ่นฝัน ฝันบางคราวบางอย่าง

กน่็าตกใจ ท�าให้เกดิความตกใจ ความ

ยนิร้ายอยูใ่นความฝัน ฝันบางคราวบาง
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มไิด้พจิารณาให้เหน็สจัจะคอืความจรงิ

ของโลก ของสิง่ทัง้หลายในโลก กย่็อม

เป็นผู้มีความรู้ผิดมีความรู้หลง ยึดถือ

โดยความเป็นเรา เป็นของเรา เป็นตวั

ตนของเรา และเม่ือได้สมปรารถนา  

กเ็กดิความยนิด ีเม่ือไม่ได้สมปรารถนา 

ก็เกิดความยินร้าย ความยินดี ความ

ยินร้าย ก็ย่อมมีน้อยบ้างมากบ้าง ให้

เกิดทุกข์โทษน้อยบ้าง มากบ้าง แต ่

เมือ่ได้มาศกึษาให้รูพ้ระธรรมค�าสัง่สอน

ของพระพุทธเจ้า พจิารณาให้เหน็สจัจะ 

คอืความจริงของโลกของส่ิงท้ังหลาย ก็

ย่อมจะได้ความรูข้ึน้อีกอย่างหน่ึงท่ีตรง

กนัข้ามกบัความรู้ทีเ่คยรูม้าก่อน ความ

รู้ที่เคยรู้มาก่อนนั้น เป็นความรู้ยึดถือ

ด้วยความเห็นในสิ่งที่ไม่เที่ยง ว่าเป็น

ของเที่ยง ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ว่าเป็นสุข 

ในสิ่งที่เป็นอนัตตามิใช่ตัวตน ว่าเป็น

อตัตาตัวตน ในสิง่ท่ีไม่สวยงาม ว่าเป็น

สิง่ทีส่วยงาม ความรูแ้ต่เดิมมาก่อนแต่

ได้ปฏิบัติอบรมก็ย่อมเป็นเช่นนี้ แต่ 

เมือ่ได้ปฏบิตัมิาอบรม พจิารณาให้เหน็

สจัจะคอืความจรงิ คอืพจิารณาให้เหน็

สิ่งที่ไม่เที่ยง ต้องเกิดต้องดับ ว่าเป็น

สิง่ทีไ่ม่เทีย่ง สิง่ทีเ่ป็นทกุข์ ว่าเป็นทกุข์ 

สิ่งที่เป็นอนัตตา ว่าเป็นอนัตตา สิ่งที่

ไม่สวยงาม กว่็าไม่สวยงาม ตามสจัจะ

คือความจริง

 เมื่อเป็นเช่นนี้ ความรู้ที่บังเกิดขึ้น 

จึงเป็นความรู้ปล่อย เป็นความรู้วาง 

เป็นความรู้ท่ีเหมือนอย่างตื่นขึ้นจาก

หลับ เห็นความยินดีความยินร้าย 

ท้ังหลายในโลกท่ีเคยเป็นมาอยู่นั้น  

เป็นเหมือนอย่างท่ีเกิดขึ้นในความฝัน 

แต่ครัน้ตืน่ข้ึนมากร็ูว่้านัน่เป็นความฝัน 

ไปท้ังนัน้ หาใช่เป็นความจรงิไม่ ความจรงิ

นั้นจึงอยู่เหนือจากความฝัน

 เมือ่รูเ้มือ่เหน็ในสจัจะคอืความจรงิที่

เหนือขึ้นไปเช่นนี้ จึงท�าให้เป็นผู้อยู่ 

เหนือทุกข์ ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะโลก

หรือเพราะสิ่งทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นใน

โลก เพราะเมือ่รูเ้มือ่เหน็ตามสจัจะคอื

ความจรงิแล้ว กไ็ม่ยึดถอื มคีวามปล่อย

วาง ความรู้ดังนี้แหละที่เรียกว่า เป็น

ความรูท้ีเ่ป็นอภญิญา แปลว่า ความรู้

ยิ่ง ความรู้ที่เป็นอภิญญา คือความรู้

ยิง่นีก้ค็อื ยิง่ไปกว่าความรูส้ามญั เหนอื

ความรู้สามัญ ความรู้สามัญเป็นความ

รู้ผิด เป็นความรู้หลง ดังที่กล่าวแล้ว 

ส่วนความรู้ยิ่งที่เป็นอภิญญานี้ ก็เป็น

ความรูท้ีย่ิ่งกว่าทีเ่หนอืกว่า เพราะเป็น

ความรู้ถูกตามสัจจะคือความเป็นจริง 

ท�าให้คนผู้รูเ้ป็นผูอ้ยูเ่หนอืจากความทกุข์

ของโลก เป็นผู้ท่ีย่ิงไปกว่าสามัญท่ียัง

อยู่ด้วยความทุกข์ของโลก 

 เพราะฉะนัน้ อภญิญาคอืความรูย้ิง่นี ้

จงึสมควรท่ีผูป้ฏิบติัธรรม จะพึงอบรม

อภิญญา ๓
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วญิญาณ กบ็งัเกดิขึน้ในอารมณ์นัน่เอง 

นีเ้ป็นนาม เรยีกสัน้ ๆ กค็อือาการของ

ใจหรือว่าใจ รูปก็คือรูปกาย เรียกสั้น

ว่ากาย รวมความกค็อืกายและใจอนันี้ 

คนเราก็รู้จักกายและใจของตนอยู่ด้วย

กันท้ังนั้น แต่ก็รู้จักโดยเป็นเรา เป็น

ของเรา เป็นตวัตนของเรา หรอืว่าเป็น

หญงิเป็นชาย เป็นบคุคลนัน้ เป็นบุคคล

นี้ เหล่านี้เป็นต้น

 นี่ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่ง แต่ว่าเป็น

ความรู้ตามสมมติบัญญัติบ้าง เป็น 

ความรู้ตามความยึดถือซึ่งเป็นตัณหา

อปุาทานบ้าง ยงัไม่ใช่เป็นอภญิญา เป็น

ความรูส้ามญั แต่ทีป่ระสงค์ให้ท�าความ

ก�าหนดรูซ้ึง่จะเป็นอภญิญาขึน้ดงัท่ีกล่าว

มาในเบื้องต้นนั้น ก็คือให้รู้ความเกิด

ความดับของนามรูปที่เป็นไปอยู่ นาม

รูปนี้มีความเกิดดับอันจะพึงพิจารณา

เห็นได้ โดยชาติ ชรา มรณะ ตามที่

เข้าใจ หรอืว่า ชาติ ชรา มรณะ อย่าง

ละเอียด 

 ชาตชิรามรณะอย่างทีเ่ข้าใจกนันัน้ก็

คอื ความเกดิขึน้มาเป็นชาต ิความแก่

เป็นชรา มรณะเป็นความตาย แต่ถ้า

พิจารณาดูให้ดีแล้ว คนเรามองไม่เห็น

ไม่รู้ เพราะว่าชาติคือความเกิดนั้นก็

เกดิมาแล้ว เกดิมาเมือ่ไรกไ็ม่รู ้บคุคล

เริม่มารู้จกัตนเอง ในเมือ่รูเ้ดยีงสาแล้ว

เท่านั้นก่อนแต่นั้นไม่รู้ เพราะฉะนั้น  

จิตใจของตนให้เกิดมี อภิญญา คือ 

ความรู้ยิ่งดังกล่าวนี้มีขึ้นเมื่อใด ก็จะ

พบความพ้นเมื่อนั้น แม้เป็นความพ้น

ทกุข์ช่ัวครูช่ัว่ขณะหรอืเพยีงส่วนใดส่วน

หนึง่ กย็งัเป็นอันได้พบทางปฏิบัตแิละ

ผลของความปฏิบัตธิรรมของพระพทุธเจ้า

 อภญิญา คอืความรูย้ิง่นี ้เมือ่แสดง

ในทางปฏบิตัโิดยปรยิายคอืทางอันหนึง่ 

กคื็อความรูท้ีเ่ป็นเครือ่งก�าหนดให้รูส้จัจะ 

คอืความจรงิของนามรปู นามรูปนีเ้ป็น

ภายใน โดยปกตินั้นคนเราก็รู้จักนาม

รปูของตน รปูก็คือรปูกายอันน้ีท่ีประกอบ

ขึ้นด้วยธาตุ ดิน น�้า ไฟ ลม เป็นที่

อาศัยของจิต ซึ่งเป็น ธาตุรู้ จิตที่เป็น

ธาตรุูน้ีก้อ็าศยัอยูใ่นรปูกายอนันีแ้หละ 

ก็ออกมารู้อารมณ์คือเรื่องภายนอก 

อาศยัอายตนะคอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย 

และมนะคือใจ เม่ือออกมารู้ก็มาเป็น

เวทนา คือรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็น 

กลาง ๆ ไม่ทุกข์ ไม่สุขบ้าง รู้จ�าเรียก

ว่าสญัญาจ�านัน่จ�านีไ่ด้ต่าง ๆ บ้าง รูค้ดิ 

เรียกว่าสังขาร คิดนั่นคิดนี่ดีบ้างไม่ดี

บ้าง รูส้กึเป็นรปูอะไรทางตา รู้สึกได้ยนิ

อะไรทางหู รู้สึกได้กลิ่นอะไรทางจมูก 

รูส้กึรสอะไรทางล้ิน รูส้กึสิง่กายถกูต้อง 

และรูส้กึถึงเรือ่งราวอะไรท่ีใจคิดต่าง ๆ 

กเ็ป็นวญิญาณ เวทนา สญัญา สงัขาร 

วิญญาณ นี้ เป็นอาการของจิตที่ออก

มารู้อารมณ์ เวทนา สัญญา สังขาร 

อภิญญา ๓
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ก็เป็นอันไม่รู้ไม่เห็นชาติ คือความเกิด 

ความตายก็เหมือนกัน ตายเม่ือไหร่ก็

ยังไม่รู้ และเมื่อถึงคราวจะตายจริงก็

คงไม่รู้อกี ทีย่งัรูอ้ยู่น้ันก่อนตาย กล่าว

คือยังรูเ้จบ็ตลอดจนถงึยงัรู้จกักลวัตาย 

นั่นก่อนตายทั้งนั้น ถ้ายังกลัวตายอยู ่

กย็งัไม่ตาย เพราะว่าความกลวัตายนัน้

ก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่ง จะตายจริง

นั้นไม่รู้อะไรเสียแล้ว กลัวตายก็ไม่รู้ 

เจ็บก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้น ก็เป็นอันว่า

ไม่รูไ้ม่เหน็ มรณะคือความตายอีกเช่น

กัน ว่าถึงความแก่ก็เช่นกัน แม้ว่า

ร่างกายจะเปลีย่นแปลงไป แต่ว่าก็ยาก

ที่จะมองเห็นความแก่ เพราะแม้กาย

จะแก่ ใจกยั็งไม่ยอมแก่อยูน่ัน่เอง เพราะ

ว่าจิตใจน้ันเป็นธรมชาติท่ีอาจจะกล่าว

ได้ว่าไม่แก่ ความจริงเป็นเช่นนี ้เพราะ

ฉะนัน้ แม้จะมองเหน็ความแก่อยูโ่ทนโท่ 

แต่ใจกยั็งไม่ยอมรบัความแก่ เป็นอนัว่า

เหมือนอย่างไม่รู้ไม่เห็นความแก่เช่น

เดียวกัน

 เพราะฉะนั้น การพิจารณาว่า เรา

มคีวามเกดิ เรามคีวามแก่เป็นธรรมดา 

เรามีความตายเป็นธรรมดา หรือเติม

เรามคีวามเจบ็เป็นธรรมดาจงึเป็นสิง่ที่

จะต้องคิดว่าจะต้องพิจารณาอย่างไร  

ก็อาจพิจารณาด้วยคิดเอาเองว่า ต้อง

เกิดจึงได้มีกายใจอันนี ้หรอืนามรปูอัน

นี้ และก็จะต้องตาย เพราะทุก ๆ คน

ก็จะต้องตายและก็มองเห็นคนที่ตาย

อยู่เป็นปกติ และความแก่ความเจ็บก็

อาจจะพิจารณาเห็นได้ แม้เช่นนี้ก็ยัง

เป็นประโยชน์ อาจท�าให้เกดิธรรมสังเวช

ขึ้นได้ตามสมควร

 แต่ว่าอีกอย่างหนึ่ง พิจารณาชาติ 

ชรา มรณะ อย่างละเอียด คือ ชาติ 

ชรา มรณะ ปัจจุบัน ชาติก็มีอยู่ใน

ปัจจบัุน ชรากปั็จจบัุน มรณะกปั็จจุบนั 

ว่าถงึรปูกม็ชีาตคิวามเกดิอยูใ่นปัจจบุนั 

เพราะว่าธาตุดิน น�้า ไฟ ลม ที่มา

ประกอบขึน้เป็นรปูกายนี ้เป็นสิง่ทีเ่สือ่ม

สิ้นไปอยู่เสมอ ไม่มีเวลาหยุดว่าง แต่

ในขณะเดียวกันก็มีธาตุดิน น�้า ไฟ  

ลม เป็นอาหารเข้ามาทดแทนสบืต่อไป  

แปลว่า ดับคือหมดสิ้น แต่ก็มีเกิดเข้า

มาต่อเป็นสันตติ คือความสืบต่ออยู่ 

ดั่งนี้ ทุก ๆ คนจึงต้องบริโภคอาหาร 

การบรโิภคอาหารนีก้ด็เูพยีงอาหาร คอื

ค�าข้าวที่บริโภคกัน วันละ ๑ มื้อ ๒ 

มื้อ ๓ มื้อ เป็นต้น แม้จะอดไปสักวัน

สองวัน ก็ยังไม่ตายยังอยู่ได้ ถ้าเพียง

เท่านี้ก็ยังเป็นการหยาบ ถ้าพิจารณา

ให้ละเอียดยิ่งขึ้นแล้วจะเห็นว่า ต้อง 

กินลมกันอยู่ทุกช่ัวลมหายใจเข้าออก 

คือต้องหายใจเข้าออกกันอยู่ทุกขณะ 

ลมหายใจนี้เป็นวาโยธาตุ เป็นธาตุ 

อย่างหนึ่งที่บ�ารุงเลี้ยงร่างกาย และใน 

วาโยธาตคุอืในลมนีม้ปีฐวมีวีาโยมเีตโช 

อภิญญา ๓
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อย่างละเอียดปนอยูด้่วย ซ่ึงทกุ ๆ คน

ต้องบริโภคลมกันอยู่เสมอ เป็นอาหาร

เข้าไปบ�ารงุเลีย้งทดแทนสิง่ทีส่ิน้ไปหมด

ไป แสดงว่าธาตุดิน น�้า ไฟ ลม ที่มา

ประกอบกันเป็นกายน้ี สิ้นไปหมดไป

อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจึงต้องหายใจ

เอาธาตดุนิ น�า้ ไฟ ลม นีเ้ข้าไปทดแทน

กนัอยูท่กุลมหายใจเข้าออก ความเกดิ

ความดับของรูปกายอันนี้ จึงมีอยู่ทุก

ลมหายใจเข้าออก แต่มี สันตติ คือ 

ความสืบต่อ ดับคือหมดสิ้นไป แล้วก็

มีเกิดต่อไปอีก ตามเหตุปัจจัย เหตุก็

คือกรรม กรรมท่ีสนบัสนนุชีวติ ปัจจัย

คืออาหาร เมื่อเหตุคือกรรม ปัจจัย 

คืออาหาร ยังสนับสนุนอยู่ตราบใด  

ชีวิตของรูปกายอันนี้ ก็เป็นไปได้อยู่

ตราบน้ัน เมื่อสิ้นกรรมที่สนับสนุน  

สิ้นอาหารที่สนับสนุน รูปกายอันนี ้

ก็ดับ โดยท่ีไม่มีเกิดขึ้นมาทดแทนอีก 

หรือหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าอีก  

ก็เป็นอันสิ้นสุดของชีวิต 

 ส่วนนามธรรม หรอืใจนีเ้ล่า กด็งัที่

ได้กล่าวแล้วว่า เวทนา สญัญา สงัขาร 

วิญญาณน้ันเกิดขึ้นในอารมณ์คือเรื่อง 

และเรื่องทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในใจนี้ 

ก็มากมายมีอยู่ทุกขณะจิต เป็นเรื่อง

รูปบ้าง เร่ืองเสียงบ้าง เป็นต้น และ

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็

บงัเกดิข้ึนในอารมณ์อย่างหน่ึงแล้วกด็บั

ไป รับอารมณ์อย่างอื่นก็เกิดใหม่แล้ว

ก็ดับไป เป็นไปอยู่ดังนี้รวดเร็วยิ่งกว่า

ความเกิดความดับของรูปกายยิ่งนัก

 พจิารณาให้เหน็ดงันีแ้ล้ว กเ็กดิความ

รูข้ึน้ว่า นามรปูนี ้มแีต่ความเกดิความ

ดับ ความเกิดความดับย่อมเป็นไปอยู่

ดังนี้ ก็เป็นอภิญญาคือความรู้ย่ิงอีก

ประการหนึ่ง ซึ่งเป็นความรู้ยิ่งขึ้นไป

จากความรู้สามัญ

 พระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมส่ังสอน

โดยปรยิาย คอืทางเป็นอนัมากกเ็พือ่ที่

จะให้รู้เข้าถึงสัจจะ คือความจริง คือ

ความเกิดความดับดังนี้ แต่การที่จะ

พิจารณาให้เข้าถึงสัจจะ คือความจริง

ดังนี้ได้ ก็จะต้องตั้งสติคือความรู้เพ่ง

พินิจเข้ามาดูที่กาย เวทนา จิต ธรรม 

ตามหลักสติปัฏฐาน แม้จะยกเอาข้อ

ใดข้อหนึ่งขึ้นมาพิจารณาก็ได้ท้ังนั้น  

ลมหายใจเข้าออกก็ได้ อิริยาบถก็ได้ 

อาการ ๓๑, ๓๒ ก็ได้ ธาตุ ๔ ก็ได้ 

หรือพิจารณาถึงศพในภายนอกเทียบ

เข้ามาถึงกายอันนี้ก็ได้

 ดงัเช่นทีไ่ด้แสดงไว้ถงึบรรพทีว่่าด้วย

ป่าช้า ให้พิจารณาศพที่ทิ้งอยู่ในป่าช้า 

หรือนึกถึงศพเช่นนั้น ซึ่งตายวันหนึ่ง  

๒ วัน ๓ วัน มีสีเขียวขึ้นอืด และนึก

เทียบเข้ามาว่ากายนี้ก็จะต้องเป็นเช่น

นั้น หรือพิจารณาว่าศพที่ทิ้งไว้เช่นนั้น 

ก็มีสัตว์ต่าง ๆ ทั้งสัตว์ใหญ่สัตว์เล็ก 

อภิญญา ๓
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มากดักนิ และพจิารณาเทยีบเข้ามาถงึ

กายนี้ว่า ก็จะต้องเป็นเช่นนั้น หรือว่า

พจิารณาถงึซากศพท่ีท้ิงไว้ในป่าช้า หรอื

นกึถึงซากศพเช่นนัน้ ซึง่ได้ถกูสตัว์กดั

กินจนเหลืออยู ่แต่โครงกระดูกแต ่

กย็งัเป้ือนเลอืดเป้ือนเนือ้อยู ่พจิารณา

เทยีบเข้ามาถงึกายอนันีว่้ากจ็ะต้องเป็น

เช่นนัน้ ดงันีก้ไ็ด้ ความพจิารณาเช่นนี้

รวมเข้าแล้วก็จะท�าให้เห็นความเกิด 

ความดับ ดังที่กล่าวแล้ว และเมื่อเป็น

เช่นนี ้ความรูเ้ช่นนีก้จ็ะเป็นตวั อภิญญา 

อย่างหนึง่ ซึง่จะท�าให้สลดัความยดึถือ

เกีย่วเกาะพร้อมทัง้ความทกุข์ทัง้หลาย

ให้ตกลงไปจากใจได้ตามควรแก่ความ

อบรมปฏิบัติ

 อภิญญา ๒ ปหานะในอวิชชา 

ภวตณัหา พระพทุธเจ้านัน้ทรงเป็นผูรู้้ 

ผูเ้ห็น เป็นผูต้ืน่ขึน้จากความหลบั คอื 

อวิชชา ความไม่รู้ โมหะ ความหลง 

ทรงแสดงธรรมเพือ่ให้รูใ้ห้เหน็ให้ตืน่ขึน้

จากหลับ และธรรมที่ทรงแสดงนั้น ก็

มีเหตุผลท่ีผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็น 

จริงได้ เพราะได้ทรงจ�าแนกเหตุผลให้

มองเหน็ ไม่ใช่ทรงแสดงไม่จ�าแนกเหตุ 

ผลทีท่รงแสดงนัน้ เหต ุกค็อืสิง่ทีท่�าให้

บงัเกดิผล ผล กค็อืสิง่ท่ีบงัเกดิขึน้โดย

เป็นผลของเหตุนั้น และเหตุผลที่ทรง

จ�าแนกนี้ ก็ทรงจ�าแนกที่บุคคลนี้เอง

 เพราะฉะนัน้ เมือ่ทรงแสดงธรรมให้

ท�าความรู้ก�าหนดนามรูปที่เกิดดับอยู่

เพ่ือให้รูใ้ห้เห็นความเกดิดบัของนามรปู

ตามที่เป็นจริงแล้ว ก็ได้ทรงแสดงเพื่อ

ให้รูใ้ห้เห็นเป็นเหตลุะอวชิชา กบั ภว-

ตณัหา อนัเป็นตวัเหตใุห้เกดิความทกุข์

ทั้งหลาย ตั้งต้นแต่ชาติทุกข์ ทุกข์คือ

ชาติความเกิดเป็นต้น ความรู้อันเป็น

เหตลุะนีก้ส็บืเนือ่งมาจากความรูก้�าหนด

นามรูป ที่เกิดดับอยู่นี้เอง เพราะว่า

เมื่อรู้เมื่อเห็นความเกิดความดับของ

นามรปู กย่็อมเป็นเครือ่งละอวิชชาและ

ภวตณัหาต่อไปด้วย เมือ่ยังมไิด้รูก้�าหนด

นามรูปท่ีเกิดดับอยู่ตามความเป็นจริง 

เมือ่รูเ้มือ่เหน็นามรปูคราวใด กย่็อมยดึ 

ถอืนามรปูทีรู่ท้ีเ่หน็นัน้คราวนัน้ ความ

รูค้วามเหน็นามรปู และยดึถอืดงันี ้เป็น

ความรู้สามัญดังที่ได้กล่าวแล้ว 

 ทุก ๆ คนต่างก็รู้ก็เห็นนามรูปของ

ตนอยู ่รูน้าม กค็อืเมือ่เสวยเวทนาอะไร 

สุขทกุข์อย่างไร กร็ูเ้หมือนกนั จ�าอะไร

ได้ก็รู้ คิดอะไรได้ก็รู้ เห็นอะไร ได้ยิน

อะไร ก็รู้สึกเห็น รู้สึกได้ยิน ส่ิงนั้น  

สิ่งนี้ ดังน้ีเป็นนามรูป ก็เหมือนกัน  

เมือ่ส่องดกูระจกกม็องเหน็เงาหน้า หรอื

เงารูปของตนในกระจก ถ่ายรูปก็มอง

เหน็รปูของตน และนอกจากนีน้ามเหล่า

นัน้กเ็นือ่งไปจากรปูเป็นส่วนมาก เพราะ

เหตวุ่าอายตนะภายใน ตา ห ูจมกู ลิน้ 
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กาย ก็เป็นรูป อายตนะภายนอกที ่

คู่กัน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

กเ็ป็นรูป อายตนะที ่๖ คอืมโนหรอืใจ 

แม้จะเป็นนามคือไม่ใช่รูป แต่ก็เน่ือง

อยู่กับรูป เรื่องราวที่คู่กันกับใจ แม้จะ

ไม่ใช่รูปก็เนื่องอยู่กับรูป เพราะฉะนั้น 

อารมณ์ของจิตใจอันเป็นท่ีเกิดขึ้นของ

นามธรรมทั้งหลาย ส่วนใหญ่ก็ไปจาก

รูป เพราะฉะนั้น รูปนี้จึงเป็นสิ่งที่เป็น

ที่เกิดส่วนใหญ่ของนาม และเป็นสิ่งที่

ปรากฏแก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย 

ที่เป็นประสาททั้งหมด

 เพราะฉะนัน้ ต่างกร็ูก้ายเหน็รูปกาย

กันอยู ่และรปูกายน้ีเองกเ็ป็นทีรู่จ้กักนั

ส�าหรบัคนอืน่ เพราะแต่ละคนทีเ่หน็กนั

รู้จักกันก็ด้วยรูปกายนี้แหละ หาได้รู้ได้

เห็นเข้ามาถึงนามธรรม คือใจของกัน

และกนัไม่ นอกจากผู้ท่ีได้เจโตปริยญาณ

เท่านั้น หรือผู้ที่มีกิเลสในใจยังเกิดขึ้น

แรง แสดงออกมาทางหน้าตาและกิรยิา

อาการทางกาย ก็ท�าให้รู้ได้ว่าก�าลังมี

ใจเป็นอย่างไร เช่น ก�าลงัมใีจชอบหรอื

ก�าลังมีใจชัง โกรธแค้นขัดเคือง ดังนี้

เป็นต้น

 เพราะฉะน้ัน ท่ีรูท่ี้เหน็กันอยูน้ี่ ต่าง

ก็รู้เห็นกันอยู่ดังนี้ แต่รู้เท่าใด เห็น

เท่าใดกย็ดึถอืเท่านัน้ โดยเป็นเรา เป็น

ของเรา เป็นตวัตนของเรา หรอืเป็นเขา 

เป็นของเขา เป็นตัวตนของเขาตาม

สมมตบิญัญตัทิัง้หลาย และนอกจากนี้

ยังมีความเห็นว่าเท่ียง ว่าเป็นสุข ว่า

สวยงามต่าง ๆ ความเห็น ความรู ้ดงันี้ 

พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า อวิชชา ที่

แปลว่า ความไม่รู ้เพราะรูเ้หมอืนไม่รู้

หรือว่ารู้ผิด รู้หลง ด้วยว่าตามสัจจะ

คอืความจรงิของพระพทุธเจ้านัน้ สมมติ

บัญญัติท้ังหลาย สมมติ ก็คือความ

หมายรูกั้น บญัญตั ิกค็อืแต่งตัง้ เพราะ

ว่าจะต้องมีความหมายรู้กัน ส�าหรับที่

จะพูดจากันที่จะเรียกร้องกัน เพราะ

ฉะนั้น จึงต้องมีบัญญัติคือแต่งตั้งขึ้น 

นีเ้ป็นธรรมดาโลก เหมอืนอย่างว่ากอง

ทั้ง ๕ คือขันธ์ทั้ง ๕ นี้ รูปขันธ์กอง

รปู กคื็อ กองของธาตุ ดิน น�า้ ไฟ ลม 

ทีม่ากองรวมกนัเข้าเป็นรปูขนัธ์ กบ็ญัญตัิ

คือแต่งต้ังข้ึนว่า ให้กองนีจ้งเป็นรปูขนัธ์ 

กองรูปนี้ก็เป็นรูปขันธ์ขึ้น และค�าว่า 

รูปขันธ์นี้ ก็เป็นสมมติคือเป็นที่หมาย

รูก้นัรบัรองกนัเรยีกกันทัว่ไป สุข ทกุข์ 

หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขทีท่กุ ๆ 

คนเสวยกันอยู่ รับกันอยู่ ก็แต่งตั้งขึ้น

ว่า เจ้าจงเป็นเวทนาขันธ์นะ ส่วนนี้ก็

เป็นเวทนาขนัธ์ขึน้ นีเ้ป็นบญัญตั ิแล้ว

ก็เป็นท่ีหมายรู้กันว่านี่เป็นเวทนาขันธ์ 

รับรองกัน เรียกกัน สัญญา สังขาร 

วิญญาณ ก็เหมือนกัน คราวน้ี รูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ นีร้วม

กันเข้าก็แต่งตั้งขึ้นว่าทั้ง ๕ ที่มารวม
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อ

กันเข้านี้จงเป็นสัตว์บุคคลนะ ก็เป็น

สัตว์บุคคลขึ้น จงเป็นชายเป็นหญิงนะ 

ก็เป็นชายเป็นหญิงขึ้น หญิงชายนี้จง

ชื่อนั้นชื่อนี้ ตลอดจนถึงเป็นนั่นเป็นนี่

นะ กเ็ป็นขึน้ ดงัน้ีเป็นบญัญติั กห็มาย

รูก้นั รบัรองกัน พูดจากัน ก็เป็นสมมติ 

สมมตบิญัญตันิีจ้งึต้องมีอยูเ่ป็นธรรมดา

โลก 

 แต่ว่าเมื่อยึดถือสิ่งที่สมมติบัญญัติ

ขึ้นน้ีว่าเป็นจริงเป็นจัง เป็นตัวตนเรา

เขาก็ดี ยึดถือว่าเป็นของเท่ียงเป็นสุข 

เป็นของสวยงามน่ารักน่าชมก็ดีดังน้ี 

ความเห็น ความรู ้ทีเ่ป็นเหตยุดึถอืดงันี้

กเ็ป็น อวิชชา และความทีย่ดึถอืกเ็ป็น 

ตณัหา ซึง่มอีาการเป็นความอยากและ

ยึด ความอยากและยึดน้ี ลักษณะท่ี

ส�าคญั กค็อือยากและยดึว่าเป็นตวัเรา

สืบมาเป็นของเรา ความอยากยึดว่า

เป็นตัวเราขึ้นนี้ เรียกว่า อหังการ คือ

ท�าให้เป็นเราขึ้้น สร้างให้เป็นเราข้ึน 

ความอยากและยึดว่าของเรา เรียกว่า 

มมังการ คือการกระท�าหรือสร้างให้

เป็นของเราขึ้น

 เพราะฉะน้ัน อวิชชาคือความไม่รู้ 

อนัหมายถงึรูน้ัน่แหละแต่ว่ารูผ้ดิรูห้ลง 

อันเป็นความรู้ที่เป็นเหตุให้เกิดความ

อยากและยึดถือ ความรู้ ความเห็น  

ดังนี้เป็น อวิชชา ที่พระพุทธเจ้าตรัส

ว่า ไม่รู ้คอืไม่รูใ้นสจัจะท่ีเป็นตวัความ

จรงิ ความอยากยดึซึง่มลีกัษณะส�าคญั 

คอือยากและยดึถอืว่าเป็นตวัเราสบืมา

เป็นของเราดังนี้ เป็น ภวตัณหา

 อวิชชาและภวตัณหาดังน้ี เป็นสิ่ง 

ที่มีอยู่แก่จิตใจที่เป็นสามัญทั่วไป ซึ่ง

พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู ้และตรัสแสดง 

บอกไว้ว่า ยงัมอีวชิชาและภวตณัหาอยู่ 

และนี่เป็นอวิชชา นี่เป็นภวตัณหา นี่

เป็นอวิชชา ก็คือความรู้ ความเห็น 

ในนามรูป ที่เข้าใจกันว่ารู้ ว่าเห็น แต่

เป็นความรูเ้ป็นทียึ่ดถอืดงัทีก่ล่าวมาแล้ว 

รูเ้หน็เท่าใดกย็ดึถอืเท่านัน้ มตีวัเราของ

เราออกไปครอบคลุมอยู่เต็มไปหมด

เท่านั้น

 พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงตักเตือน

ให้รู้ว่า นี่เป็นตัวอวิชชานะ ไม่ใช่เป็น

วิชชา คือความรู้ดอก คราวนี้ความ

อยากและยึดถือว่าเป็นตวัเรา เป็นของ

เรา ที่ออกไปรับรองอารมณ์ทั้งหลาย

อยู่นี่ก็เป็น ภวตัณหา คือเป็นตัณหา

ในภพ คือเป็นตวัความอยากทีเ่ป็นเหตุ

ให้ยึดถืออยู่ในภพคือความเป็น ได้แก่

ความเป็นเรา นีเ่ป็นภวตณัหาดอก ไม่ใช่

เป็นตัวอะไรจริงจัง 

 เพราะฉะนั้น นามรูปอันนี้จึงกลาย

เป็นตวัเหตใุห้เกดิทุกข์ด้วย เป็นตวัทุกข์

ด้วย ดังจะพึงเห็นได้ว่าตัวเราหรือ 

ของเรานี ้ได้ออกไปรบัรองอยู่ในอารมณ์ 

ทั้งหลายที่ประสบพบผ่านเต็มไปหมด 
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เป็นต้นว่าเม่ือเห็นอะไรก็รู้สึกว่าตัวเรา

เป็นผู้เห็น และเมื่อตัวเราเป็นผู้เห็น  

สิ่งที่เห็นนั้นบางอย่างเราก็ชอบ บาง

อย่างเราก็ไม่ชอบ เมื่อได้ยินอะไรก็มี

ตวัเราออกไปรบัว่า ตวัเราได้ยิน เสยีง

บางอย่างเราก็ชอบ เสียงบางอย่างเรา

กไ็ม่ชอบ เม่ือได้กล่ิน ได้รส ได้ถกูต้อง 

ได้คดิถงึเรือ่งอะไร กร็ูส้กึว่าตวัเรานีเ้อง

เป็นผูไ้ด้รส เป็นผูไ้ด้กลิน่ เป็นผูไ้ด้ถูก

ต้อง เป็นผูไ้ด้คิด บางอย่างเราตัวก็ชอบ 

บางอย่างตวัเราก็ไม่ชอบ เพราะฉะนัน้ 

จึงได้เกิดความชอบบ้าง ความชังบ้าง 

ความติดอยู่ท่ีเรียกว่า ความหลงบ้าง 

ในอารมณ์คอืเรือ่งทัง้หลายกเ็ป็นตวัเรา

ทั้งนั้น ตัวเราน่ีเองเป็นผู้ชอบ ตัวเรา

นีเ่องเป็นผู้ไม่ชอบ ตวัเรานีเ่องเป็นผู้ตดิ 

หรือเป็นผู้หลง

 คราวนี ้ถ้ามาพจิารณาดใูห้ดีว่า ตวั

เราน่ีอยู่ที่ไหนกัน สมมติว่าตัวเรามี

สมมตบิญัญตัขิึน้ว่าเป็นนัน่เป็นนี ่และ

ยึดถือในสมมติบัญญัติขึ้น แต่ว่าบาง

คราวได้รบัการรบัรองไม่สมยศสมเกียรติ

ก็เกิดไม่ชอบขึ้น หรือว่าบางคราวได้

รับรองอย่างดี หรือได้รับสรรเสริญ ก็

เกดิยนิดข้ึีนดงันีเ้ป็นต้น กพิ็จารณาลง

ไปว่าตัวเราที่มีสมมติบัญญัติ มียศมี

เกียรติ อะไรเป็นต้น หรือเป็นนั่นเป็น

นี่อะไรเป็นต้นนั้น อยู่ที่ไหนที่มาท�าให้

หวัใจต้องวุน่วาย ชอบบ้าง ไม่ชอบบ้าง 

เป็นต้น ตัวเราอยู่ที่รูปหรือก็รูปอันนี้

เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุดิน น�้า 

ไฟ ลม เป็นส่ิงทีไ่ม่เท่ียงต้องแปรปรวน 

ซึ่งในที่สุดก็ต้องแตกสลายกลายเป็น

ศพ ถ้าหากว่าเขาไม่น�าไปเผาไปฝังเสีย

ก็ต้องกลายเป็นศพเน่าเปื่อย

 ดงัเช่นทีแ่สดงไว้ในบรรพว่าด้วยป่าช้า 

๙ ประการว่า เหมือนอย่างศพที่เขา 

ทิ้งไว้ในป่าช้า ตายวันหนึ่ง ๒ วัน ๓ 

วนั ขึน้พองมสีเีขยีวน่าเกลยีด ร่างกาย

นี้ก็ฉันนั้น ถ้าเมื่อเป็นศพแล้วไม่มีใคร

เขาจดัอย่างไรหรอืแม้มีใครเขาจดัใส่โลง

ไว้กจ็ะต้องเป็นเช่นนี ้และถ้าเขาปล่อย

ทิ้งไว้ในป่าช้าก็จะต้องมีสัตว์มากัดกิน 

สัตว์ใหญ่บ้าง สัตว์เล็กบ้าง และเมื่อ

เขาปล่อยทิ้งไว้ในป่าช้า ต้องมีสัตว์มา

กัดกินดังนั้น อย่างน้อยก็จะเหลือเป็น 

โครงร่างกระดูก ยังเปื้อนเลือดติดอยู่

ด้วยเนื้อและเลือด และถ้าเขายังทิ้งไว้

เช่นนัน้กค็งเป็นร่างกระดกูทีป่ราศจาก

เนื้อ เพราะว่าถูกสัตว์กัดกินไปหมด  

เหลือแต่เลือดที่ยังเปื้อนอยู่ ยังผูกเป็น

ร่างกระดูกดังนี้ เป็นต้น

 ถ้าหากว่ากายอันนีจ้ะเป็นตวัเป็นตน

ที่เป็นนั่นเป็นนี่ ก็กายอันนี้ยังต้องเป็น

อย่างนีแ้ล้ว จะเป็นตวัเป็นตนทีไ่หนกนั 

แล้วท�าไมจึงจะมาหลงเอารูปกายอันนี้ 

ว่าเป็นเรา ซึง่ท�าให้ต้องเดอืดร้อน ยินดี

บ้าง ยินร้ายบ้าง คราวนี้หากว่าจะมา

อภิญญา ๓
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ถือเอาเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 

เป็นอัตตา คือตัวตน สิ่งเหล่านี้ก็เป็น

สิ่งที่เกิดดับไม่เที่ยง ต้องแปรปรวนไป

เช่นเดยีวกนั เพราะฉะนัน้ กไ็ม่ควรจะ

มาถอืว่าเป็นตวัเราให้เดอืดร้อนร�าคาญ

 พิจารณาอยู่ดังนี้เสมอ มองให้เป็น

ธรรมดาของนามรูปที่เกิดขึ้นแล้วต้อง

ดับไปเสื่อมไป สัจจธรรมก็จะปรากฏ

ขึ้นแก่ความรู้ ดังนี้แหละเป็นตัวการ

ปฏิบัติอบรมวิชชา และวิชชาดังกล่าว

นี้ก็จะรู้จักว่า นี่แหละเป็นตัวอวิชชา  

น่ีแหละเป็นตวัภวตณัหา ท่ีเป็นตวัสร้าง 

ตัวเรา ของเรา ให้บังเกิดความทุกข์

ร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา ความรู้จัก

ขึน้ดงันีน้ีแ่หละเป็นตวัละ คอืละอวชิชา 

และภวตัณหา ละไปเองไม่ต้องไปคิด

ละ แต่ความรู้นี่เองเป็นตัวละ

 ความรู้จักก�าหนดนามรูปท่ีเกิดดับ

อยู่อันท�าให้รู้จักอวิชชาภวตัณหา ว่านี่

แหละที่เป็นตัวสร้าง ตัวเรา ของเรา 

ขึน้ในนามรปูอันท�าให้บงัเกดิความเดอืด

ร้อนวุ่นวายอยู่เสมอ ซึ่งเป็นความรู้ที่

เป็นเหตลุะ ละอวชิชา ละภวตณัหา ที่

เป็น อภิญญา คือความรู้ยิ่งขึ้นไปอีก

ชัน้หนึง่ทีพ่ระพุทธเจ้าได้ทรงส่ังสอนไว้ 

และความรูย้ิง่ดงันีจ้ะพงึปฏบัิตใิห้บงัเกดิ

มีขึ้นได้ โดยปริยายอันหนึ่งก็คือการ

ปฏิบัติตามสติปัฏฐาน ดังที่กล่าวมา 

ข้างต้น

 อภิญญา ๓ สัจฉิกรณะในวิชชา 

วิมุตติ ธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงส่ังสอน 

อันเป็นข้อปฏิบัติอบรมจิตนั้น ก็มุ่งให้

จิตได้รับความสงบตั้งมั่น และให้ปกติ 

ฉะน้ัน จึงได้ทรงสอนให้ท�าความรู้ใน

นามรูป ให้ท�าความรูใ้นอวิชชาและภว-

ตัณหา นามรปูนัน้กเ็ป็นส่ิงท่ีทุก ๆ คน 

มีความรู้กันอยู่ แต่ก็เป็นความรู้ตาม

สมมติบัญญัติ และเป็นความรู้ยึดถือ 

อนัเรยีกได้ว่าเป็นความรูท้ีพ่ระพทุธเจ้า

ตรสัเรยีกว่า ไม่รู ้และตรสัเรยีกว่าเป็น

ตัวภวตัณหา ฉะนั้น จึงได้ทรงแสดง

ธรรมสัง่สอนให้ท�าความรูน้ามรปู ตาม

สัจจะ คือ ตามที่เป็นจริงว่า เป็น  

อนจิจะ คือ ไม่เทีย่ง ต้องเกิดดบั เป็น 

ทุกขะ เป็นทุกข์ คือต้องแปรปรวน

เปลีย่นแปลง เป็น อนตัตา มใิช่ตวัตน

 ค�าสัง่สอนเป็นอนัมาก ได้ทรงแสดง

ให้ทุก ๆ คนพจิารณาให้มคีวามรูใ้นนาม

รูปดังนี้ และ

 ในการทีจ่ะปฏบิตัทิ�าความรูด้งันีไ้ด้ ก็

ต้องอาศยัจติท่ีมสีมาธิ สงบจากกาม และ

อกศุลธรรมทัง้หลาย ถ้าจติยงัพลกุพล่าน

อยู่ด้วยกามและอกุศลธรรมท้ังหลาย 

ก็ท�าปัญญาให้บังเกิดข้ึนไม่ได้ เพราะ

ฉะนั้น จึงได้ตรัสสอนให้ท�าสมาธิก่อน 

คือ ท�าจิตให้สงบจากกามและอกุศล

ธรรมทั้งหลาย ด้วยการฝึกหัดปฏิบัติ

ตัง้จติไว้ในอารมณ์ของกรรมฐานเป็นต้น

อภิญญา ๓
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ว่าอานาปานสติ สติก�าหนดลมหายใจ

เข้าออก เม่ือจติสงบจากกามและอกุศล

ธรรมทัง้หลาย กต้ั็งสมาธจิตินีก้�าหนด

เข้ามาที่นามรูปให้รู้จักว่า นี่รูป นี่นาม 

และเมือ่นามรปู ปรากฏลักษณะหน้าตา

ขึ้นในความรู้ สัจจะ คือความจริงของ

นามรูป อันได้แก่ความเกิดดับก็จะ

ปรากฏขึ้น ความรู้ที่รู้เข้าถึงสัจจะของ

นามรูป คือความเกิดดับดังนี้ เป็น 

อภิญญา คือความรู้ยิ่งประการหน่ึง 

และเมื่อพบความรู้ยิ่งดังนี้ ก็ย่อมจะ 

ได้พบอวิชชาและภวตัณหา กล่าวคือ 

เมื่อยังไม่พบสัจจะ คือความจริงของ

นามรปู คอืความเกิดดบั ความรู้ท่ีรูอ้ยู่

ในนามรูปย่อมเป็นความรู้ตามสมมติ

บัญญัติ และตามความยึดถือ ยึดถือ

ว่าเป็นของเที่ยง เป็นสุข เป็นอัตตา 

ตัวตน เป็นของสวยงาม ความรู้ดังนี้

พระพทุธเจ้าตรสัเรียกว่าไม่รู ้คือเรยีก

ว่าอวิชชา แต่ว่าคนสามัญท่ัวไปเรียก

ว่าวิชชา คือเรียกว่ารู้ และก็เถียงกับ

พระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา

 พระองค์ตรัสสอนว่าไม่เที่ยง ความ

รู้สามัญก็เถียงว่าเที่ยง

 ตรัสสอนว่าเป็นทกุข์ ความรูส้ามญั

ก็เถียงว่าเป็นสุข

 ตรัสสอนว่าเป็นอนัตตา ความรู ้

สามัญก็เถียงว่าเป็นอัตตา

 ตรสัสอนว่าไม่สวยงามเป็นของปฏกิลู 

ความรูส้ามัญกเ็ถียงว่าเป็นของสวยงาม 

ดังนี้

 และเพราะ ความรู้สามัญ ที่เถียง

พระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ตรัสว่าเป็น

อวิชชานี้ จึงเป็น ภวตัณหา คือความ

ดิ้นรนทะยานอยากในภพ ความเป็น

นัน่เป็นนีต่ัง้ต้นแต่เป็นเรา เป็นของเรา 

มีความยึดถืออยู ่ สิ่งที่พระพุทธเจ้า 

ตรัสเรียกว่า อวิชชาและภวตัณหานี้ 

เป็นสิ่งมีอยู่แก่สามัญบุคคลทั่วไป ซึ่ง

เมือ่ยงัไม่ได้ปฏบิตั ิกย็งัไม่รูสึ้กว่าความ

รูย้ดึเช่นน้ีเป็นตัวอวชิชา แต่กยั็งยนืยนั

ว่าเป็นวิชชาคือความรู้ เพราะมีความ

ยึดถืออยู่ ครั้นเม่ือได้ปฏิบัติท�าสมาธิ

จนจติสงบจากกามและอกศุลธรรม เพ่ง

สมาธิจิตอันบริสุทธิ์ก�าหนดในนามรูป 

เห็นลักษณะหน้าตาของนามรูป จน

สจัจะของนามรปูปรากฏขึน้ เมือ่สจัจะ

ของนามรปูปรากฏขึน้ กจ็ะพบหน้าตวั

อวิชชาของตนเองเข้าอย่างประจักษ ์

ชัดว่าที่เคยรู้มา เคยเข้าใจยึดถือมาว่า

เป็นของเที่ยงเป็นสุข เป็นอัตตาตัวตน  

เข้าใจเป็นของสวยงามนั้น เป็นตัว  

ทฏิฐวิิปลาส จติวิปลาส สญัญาวิปลาส 

คือความเห็นท่ีวิปลาสคลาดเคลื่อน 

ความคิดที่วิปลาสคลาดเคลื่อน ความ

หมายรู้ที่วิปลาสคลาดเคลื่อน เป็นตัว

อวิชชาโดยตรง และที่ยึดถือไว้ทุก

อภิญญา ๓
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ประการนี ้ก็เป็นตัวตณัหาอปุทาน เมือ่

สัจจะคือความจริงปรากฏขึ้น ก็ไม่มี

อะไรที่จะยึดถือเอาไว้ได้ เพราะฉะนั้น 

ตณัหา อปุทาน นี ้จงึเป็นตวักเิลส เป็น 

ตัวอวิชชา โดยตรงนั่นแหละ เพราะ

ไม่เป็นความจริงอย่างท่ียึดถือเอาไว ้

อย่างหน่ึง แต่สจัจะคอืความจรงิปรากฏ

ข้ึนอีกอย่างหนึ่งดังนี้ ความรู้ที่บังเกิด

ข้ึนรู้จักตัวอวิชชาภวตัณหานี้เรียกว่า

เป็นอภิญญา คือความรู้ยิ่งอีกประการ

หนึ่ง 

 อภิญญาคือความรู้ยิ่ง ที่รู้ในสัจจะ

ของนามรปู เป็นความรูท่ี้เป็น ปรญิญา 

คอืความรูก้�าหนดรอบคอบในสจัจะคือ

ความจริง ว่านามรูปมีลักษณะเป็น 

เช่นนี ้ๆ เม่ือรูน้ามรูปกค็งเป็นนามรปู 

เพราะนามรปูนีเ้ป็นสภาวธรรม ธรรม

ทีบ่งัเกิดขึน้คือสิง่ท่ีเกดิขึน้ตามเหตตุาม

ปัจจัย นับว่าเป็นธรรมชาติธรรมดา

อย่างหนึง่ ก็คงเป็นนามรปูเหมือนอย่าง

ต้นไม้ ภูเขา ทั้งหลาย ดินฟ้าอากาศ 

ทั้งหลาย ก็คงเป็น ต้นไม้ ภูเขา ดิน

ฟ้าอากาศ เป็นสิง่ทีม่เีหตปัุจจยัให้เกดิ

ขึ้น เมื่อสิ้นเหตุปัจจัยที่รักษาเอาไว้ 

กด็บัไปเหมือนอย่างนามรปู ๆ น้ีก็เกิด

ขึ้นตามเหตุและปัจจัย เหตุปัจจัยนี ้

ก็เลี้ยงรักษา

 เหตุ ก็คือกรรม

 ปัจจัย ก็คืออาหาร

 เม่ือเหตุปัจจัยยังรักษาอยู่ ก็ยังมี 

สนัตต ิคอืความสบืต่ออยู ่เมือ่สิน้เหตุ

ปัจจยักด็บัไป หมดสันตติ คือความสืบ

ต่อ ก็เป็นธรรมชาตธิรรมดาอยู่อย่างน้ี

 เพราะฉะนั้น อภิญญา คือความรู้

ย่ิงในนามรปู จงึเป็นความรูช้นดิท่ีเรยีก

ว่าปรญิญา รูก้�าหนดรอบคอบตามสจัจะ

คอืความเป็นจรงิ กเ็หมอืนอย่างท่ีรูส้จัจะ 

คอื ความเป็นจรงิของสิง่ท้ังหลายในโลก

ดังกล่าว ส่วนความรู้ยิ่งในอวิชชาและ

ภวตัณหา เป็นปหานะ คือความรู้ละ 

เพราะว่าเมือ่รูจ้กัอวชิชาภวตัณหา อวชิชา

ภวตัณหาก็ย่อมดับไป ละไป ส้ินไป 

ด้วยอ�านาจของความที่รู้จัก เพราะว่า

อวิชชาภวตัณหานี้ก็เหมือนอย่างว่า 

ความมืด ส่วนความรู้ที่เป็นอภิญญา 

คอืความรูย้ิง่ เหมอืนอย่างว่าเป็นความ

สว่าง เมื่อความสว่างบังเกิดขึ้น ความ

มดืกห็ายไป เมือ่ความมดืหายไปสิง่ทัง้

หลายทีเ่นือ่งกบัความมดืกห็ายไปหมด

เช่นกัน เพราะฉะนั้น อภิญญา คือ

ความรูย้ิง่ทีรู่จ้กัหน้าตาอวิชชาภวตณัหา 

จึงเป็นปหานะ คือความรู้ละ รู้ขึ้นเมื่อ

ใด อวิชชาภวตณัหากห็ลบหน้าไปทนัที 

ละไปทันที ดังนี้

 และเมื่ออวิชชาภวตัณหาดับไป ละ

ไป หลบไป ดังนี้ ภาวะแห่งความรู้ 

ก็จะปรากฏขึ้นอีกลักษณะหนึ่ง จากที่

เคยเป็นมาแล้วทีพ่ระพุทธเจ้าตรสัเรียก

อภิญญา ๓
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ว่า  วชิชาและวมิตุติ วชิชากคื็อความ

รู้ เป็นความรูท่ี้แจ่มแจ้งตรงกนัข้ามกบั

อวิชชา ถ้าจะเทียบกันกับอวิชชาเป็น

ความมืด วิชชาก็เป็นความสว่างที่ตรง

กันข้าม วิชชาคือความรู้ที่เป็นความ

สว่างตรงกันข้ามกนันีเ้ป็นความสว่างไสว

ที่มองเห็นสัจจธรรม ธรรมท่ีเป็นตัว

ความจริงประจักษ์ชัด นามรูปก็จะ 

ประจักษ์ชัดขึ้นโดยเป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่

เป็นประจ�า และเมือ่ยงัไม่รู ้คอืยงัเป็น

อวิชชา ก็ย่อมมีตัณหาอุปาทานอยู่ใน

นามรูป อวิชชาตัณหาอุปาทานเป็น 

ตวัเหตใุห้เกดิความทุกข์ต่าง ๆ เพราะ

เป็นตัวที่ยึดถือเอาทุกข์ไว้ไม่ปล่อยวาง 

ส่วนปัญญาท่ีพิจารณาเห็นสัจจะ คือ

ความจริงของนามรูป เป็นวิชชา และ

เมื่อเป็นวิชชามองเห็นความจริงของ 

นามรปูสว่างไสวขึน้ กย่็อมมคีวามปล่อย

วางไม่ยึดถือ เพราะว่า

 ไม่มีสิ่งไหนเป็นของเที่ยง อันจะพึง

ยึดถือไว้ว่าเที่ยง

 ไม่มส่ีวนไหนเป็นสขุ อนัจะพงึยดึถอื

ไว้ว่าเป็นสุข

 ไม่มส่ีวนไหนท่ีเป็นอัตตาตัวตนโดย

แท้จรงิ ทีจ่ะพงึยดึถอืไว้ว่าเป็นอตัตาตวั

ตน

 ไม่มส่ีวนไหนท่ีเป็นของสวยงาม อัน

จะพึงยึดถือไว้ว่าเป็นของสวยงาม

 เมื่อปรากฏว่า ไม่มีไม่เป็นเช่นนั้น

จึงมีความปล่อยวางจากความยึดถือ 

ความปล่อยวางนี้ก็ปล่อยวางลงไปที่ 

นามรูปนั่นแหละไม่ใช่ไปปล่อยวางไว้

ทีไ่หน ปล่อยให้นามรปูเป็นนามเป็นรูป 

ปล่อยให้อนิจจังเป็นอนิจจัง ปล่อยให้

ทกุขงั เป็นทกุขงั ปล่อยให้อนตัตาเป็น

อนัตตา ปล่อยให้อสุภังคือไม่งดงาม  

ก็เป็นอสุภัง เป็นอย่างไรก็ปล่อยให้ 

เป็นอย่างนั้น ก่อนท่ีจะมีวิชชาความรู้

บังเกิดขึน้ ย่อมมคีวามยดึถือท่ีฝืนไปจาก

สัจจะคือความจรงิ ฝืนไปจากธรรมชาติ

ธรรมดา สิง่ทีเ่ขาไม่เทีย่งกไ็ปยดึถือให้

เทีย่ง ทีเ่ป็นทกุข์เป็นอนตัตา กไ็ปยดึถอื

ฝืนไว้ ให้เป็นสขุเป็นอัตตา ทีเ่ป็นอสภุะ 

กไ็ปยดึถอืไว้ให้เป็นสภุะ แต่กไ็ม่สามารถ

จะฝืนได้เพราะว่าส่ิงที่มีธรรมดาเป็น

อย่างไรก็จะต้องเป็นอย่างนั้น บุคคล 

ที่ยึดจึงต้องเป็นทุกข์เดือดร้อน 

 แต่เมื่อมีวิชชามองเห็นสัจจะ คือ

ความจริงขึ้น ก็ย่อมปล่อยวางความ

ยึดถือทีฝื่นธรรมดาอย่างนัน้ ปล่อยให้

เป็นไปตามธรรมดานั่นเอง ไม่ใช่ไป

ปล่อยวางไว้ที่ไหน ดังนี้ เป็น วิมุตติ 

ความหลุดพ้น เม่ือความปล่อยวาง

ธรรมดาไว้ที่ธรรมดา ตามที่ธรรมดา

จะเป็นไปดังนี้ ก็ย่อมปล่อยวางทุกข ์

ท้ัง ส้ิน วิชชาวิมุตตินี้ เป ็นผลของ 

การปฏิบัติท�าความรู้ในนามรูป ดังที่

อภิญญา ๓
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กล่าวมาโดยล�าดับ และแม้ว่าจะยังไม่

เป็นวิชชาวิมุตติที่สิ้นเชิงหรือที่เป็น 

อกุปปธรรม ธรรมท่ีไม่ก�าเริบ แต่ว่า

ยงัเป็นกปุปธรรม ธรรมท่ีก�าเรบิก็ตาม 

เม่ือมข้ึีน กย่็อมจะท�าให้บุคคลผูป้ฏิบัติ

ได้พบความรู้และได้พบความสุขที่เกิด

จากวิมุตติเช่นนี้ เป็นสิ่งที่ละเอียด

ประณีตกว่าความสุขท้ังหลายท่ีเคย 

ได้รับ และข้อนี้แหละที่พระพุทธเจ้า 

ได้ตรัสสอนไว้ให้ผู้ท่ีได้หม่ันกระท�าให้

แจ่มแจ้งขึ้น คือ วิชชาวิมุตติ เป็น 

ผลของการปฏิบัติธรรม อบรมปัญญา

ให้รู้จักนามรูปโดยวิธีที่กล่าวแล้ว

 เมื่อมีจิตเป็นสมาธิท่ีบริสุทธิ์และ 

เพ่งก�าหนดพิจารณานามรูป ตามท่ี

พระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน ย่อมจะได้พบ

ภาวะของความรู้ท่ีนับว่าเป็นวิชชาและ

ภาวะของจิตท่ีนับว่าเป็นวิมุตติอันมี

ลกัษณะปล่อยวางอย่างนีไ้ม่มากกน้็อย 

แต่ว่าถ้าไม่รกัษาเอาไว้กจ็ะเสือ่มไปเรว็ 

และบางทเีมือ่เสือ่มไปแล้วจะท�าให้กลบั

มาอีกก็ยาก เพราะฉะน้ัน เม่ือได้มา

แล้วแม้น้อยก็ต้องรักษา เหมือนอย่าง

ว่าท�างาน ก็ย่อมจะต้องได้รับผลของ

งานไม่น้อยก็มาก แม้จะได้มาสักหนึ่ง

สตางค์ แต่ถ้ารูจ้กัรกัษากจ็ะท�าให้หนึง่

สตางค์น้ันพอกพนูมากขึน้ได้ คนท่ีจน

มาแต่เดิมประกอบอาชีพร�่ารวยขึ้น ก็

ต้องพอกพนูมาแต่น้อยดงันี ้การปฏบิตัิ

ธรรมก็เช่นเดียวกัน เมื่อได้รับผลของ

การปฏบิตัแิม้น้อยหนึง่ เม่ือรู้จกัรกัษา

กจ็ะพอกพนูมากขึน้ทกุท ีการรกัษาผล

ของการปฏิบัติทางจิตใจนี้ก็คือการที่

กระท�าให้แจ้ง ดูลงไปที่ตัวความรู้ที่ได้

ในขณะทีป่ฏบิตั ิดลูงไปทีภ่าวะของจติ

ที่ปล่อยวางที่ได้จากความรู้ในขณะที่

ปฏิบัติ ให้มองเห็นลักษณะหน้าตา 

ว่าความรู ้เช่นนี้ ภาวะของจิตเช่นนี้ 

เป็นอย่างนี้ อย่างนี้ เม่ือเป็นเช่นน้ี  

วิชชาคือความรู ้และวิมุตตินั้นก็จะ 

แจ่มแจ้งขึน้มา ดงันีแ้หละเป็นอภญิญา

อีกประการหนึ่ง ที่ตรัสสอนให้ท�า 

สัจฉิกรณะ คือ การกระท�าให้แจ้ง 

เป็นการรักษาไว้ กล่าวอย่างสามัญก็

เหมอืนอย่างว่า เมือ่ท�าความดกีใ็ห้รกัษา

ความดีเอาไว้และหมั่นท�าความดีนั้น

พอกพูนให้มากขึ้น ถ้าหากว่าไม่หมั่น

รักษาความดีเอาไว้ ความดีท�าไว้ครั้ง

หน่ึงแล้วก็แล้วไป ดังนี้ ความดีก็จะ 

ไม่พอกพูน กลับจะเป็นโอกาสให้ท�า 

ความชั่วอ่ืน ๆ มากขึ้นไปอีกก็ได ้ 

เพราะฉะนั้น ก็ให้รักษาความดีไว้ แม้

ที่ท�าทีละน้อยและท�าให้มาก ๆ ขึ้น

 ภาวะทางจติใจทางปัญญากเ็ช่นเดยีว 

กนั เม่ือได้มากต้็องรกัษาและต้องพอก 

พูน กล่าวคือหมั่นเพ่งพินิจ การกระท�า 

ให้แจ่มแจ้งและรักษาความรู้กับภาวะ

เช่นนี้ของจิตไว้ให้นานที่สุด ให้ยั่งยืน

อภิญญา ๓
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ทีส่ดุและพอกพนูไว้อยูเ่สมอ การกระท�า

ดงันีจ้ะเป็นปัจจยัให้บรรลถุงึการละโดย

สิ้นเชิงในที่สุด และบุคคลผู้จะละได้ 

สิ้นเชิงในที่สุดนั้น ก็จะต้องเริ่มปฏิบัติ

มาจากการทีร่กัษาสิง่ทีไ่ด้ไว้ทลีะน้อย ๆ 

ดั่งนี้ (น.จ. ๓๗-๗๐)

 ค�าว่า ปิฎก แปลว่า ตะกร้า หมาย

ถึงเป็นหมวดใหญ่ส�าหรบัรวบรวม ไตร 

แปลว่า สาม ไตรปิฎก กแ็ปลว่า สาม

ตะกร้า พระวนิยักร็วมเป็นตะกร้าหนึง่ 

สุตตันตะตะกร้าหนึ่ง อภิธรรมตะกร้า

หนึ่ง ก็เป็นสามปิฎก พระไตรปิฎกนี้- 

แหละเป็นต�าราชั้นที่ ๑ ในพระพุทธ-

ศาสนา ที่ตามต�านานว่าพระสงฆ์ใน

ลงักาได้ประชมุกนัท�าสงัคายนานบัเป็น

ครั้งที่ ๕ นับต่อจากที่สังคายนาใน

อินเดีย และได้จารึกเป็นอักษร เม่ือ

พระพทุธเจ้านพิพานแล้วได้ ๔๐๐ ปีเศษ

 คัมภีร์อภิธรรมปิฎกนี้แปลกจาก ๒ 

ปิฎกข้างต้น เพราะว่าไม่มีนิทาน ค�า

ว่า นิทาน นั้น ในภาษาไทยหมายถึง 

นยิาย ทีเ่ล่า แต่ว่าในทีน่ีห้มายถงึ เรือ่ง

ทีเ่กิดข้ึน ซึง่เป็นเรือ่งท�าให้พระพทุธเจ้า

ทรงปรารภเรือ่งนัน้ ทรงบญัญตัพิระวนิยั 

ทรงแสดงธรรม เรื่องที่เกิดขึ้นนี้เรียก

ว่านิทาน เป็นเรื่องจริงในคราวนั้น ใน

วนัิยปิฎกก็มนิีทานคอืเร่ืองท่ีเล่าว่าพระองค์

ไปไหนประพฤติอย่างใด พระพุทธเจ้า

กท็รงปรารภความประพฤตนิัน้ บญัญตัิ

พระวินยั ในพระสุตตนัตะกเ็หมอืนกนั 

มีนิทานคือมีเร่ืองที่เล่าว่าพระพุทธเจ้า

ประทับอยู่ที่ไหน ทรงแสดงธรรมแก่

ใคร แม้ทีเ่ป็นหมวดเบด็เตลด็รวมไว้แต่

ล�าพงัค�าสอน แต่ท่านกไ็ด้มอีธบิายอ้าง

ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ผู้นั้นผู้นี้ด้วย

เรื่องที่เกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้

อภิธรรม

อภิธรรม ดู อภิธรรมปิฎก

อภธิรรม ๗ คมัภร์ี ด ูคมัภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ

อภธิรรมในมหายาน ด ูคมัภร์ีอภธัิมมัตถสงัคหะ

อภิธรรมปิฎก พระไตรปิฎกในลัทธิเถรวาท 

หรือทีฝ่่ายมหายานเรยีกว่า หนียาน มี 

๓ คือ วินัยปิฎก ๑ สุตตันตปิฎก ๑ 

อภิธรรมปิฎก ๑ ฉบบัทีพิ่มพ์ด้วยอกัษร

ไทยเรียกว่าเป็นฉบับสยามรัฐ บัดนี้ 

มีรวมกัน ๔๕ เล่ม ด้วยก�าหนดเล่ม 

เท่าเวลา ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า  

พระไตรปิฎกฉบบัสยามรฐันีไ้ด้จารเป็น

อกัษรขอมมานาน แต่มาพมิพ์ด้วยอักษร

ไทยเป็นเล่มครัง้แรกในรัชกาลที ่๕ แต่

ยังไม่ได้ต้นฉบับมาสมบูรณ์ ต่อมาได้

ต้นฉบบัมาสมบรูณ์ และได้พิมพ์ขึน้เมือ่

ต้นรัชกาลที่ ๗ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ 

โดยที่โปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์ขึ้นและ

ชักชวนให้ประชาชนโดยเสดจ็พระราช-

กศุล เป็นอนสุรณ์ในคราวถวายพระเพลงิ

พระบรมศพรชักาลที ่๖ เฉพาะอภธิรรมปิฎก

นั้นมีตั้งแต่เล่ม ๓๔ ถึงเล่ม ๔๕ รวม 

๑๒ เล่ม
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 ส่วนในอภิธรรมปิฎกน้ีไม่มีนิทานเลย 

คอื ไม่มกีล่าวว่าพระพทุธเจ้าได้ทรงปรารภ

ใคร ตรัสแก่ใคร ที่ไหน เมื่อไร และ

โดยเฉพาะก็ไม่มีกล่าวว่าพระพุทธเจ้า

ได้ตรัสไว้ คอืขึน้ต้นกแ็สดงธรรมทเีดยีว 

ไม่มีเรื่องประกอบ ฉะน้ัน จึงไม่อาจ 

จะหาประวตัไิด้จากหนังสอืท่ีเป็นต�ารา 

ช้ันบาล ีคอืชัน้ดัง้เดมิว่า อภธิรรมปิฎก

นี้ได้เกิดขึ้นได้เป็นมาอย่างไร

 คราวนี้ ถ้าจะอาศัยค�าว่า อภิธรรม 

ไปค้นดูว่าค�านี้จะมีใช้ในพระสูตรที่ 

ไหนบ้าง กจ็ะพบว่าได้มใีช้ค�าว่าอภธิรรม 

ในพระสูตรหลายพระสูตร ใช้เฉพาะ 

ค�าว่าอภธิรรมค�าเดยีวกม็ ีใช้คูก่บัค�าว่า 

อภวินิยัก็ม ีแต่ว่าอรรถกถาของพระสตูร

นั้น ๆ ได้แก้ความหมายไว้ว่า ค�าว่า

อภิธรรมในที่นั้นหมายถึง ธรรมชั้นสูง 

โดยเฉพาะก็คือ โพธิปักขิยธรรม ไม่

ได้แก้ว่าหมายถงึธรรมในอภธิรรมปิฎก 

ส ่วนในวินัยป ิฎก ตอนอธิบายถึง 

การแจกเสนาสนะได้มีกล่าวไว้บ้างว่า 

เสนาสนคาหาปกะ คือพระที่มีหน้าที่

แจกเสนาสนะ ย่อมแจกเสนาสนะให้

แก่ภิกษุท่ีเป็นสภาคคือมีส่วนเสมอกัน

ในการศึกษาเป็นต้นเป็นพวก ๆ คือที่

ศกึษาวนิยัปิฎกกอ็ยูใ่กล้ ๆ กนัพวกหนึง่ 

ทีศ่กึษาสตุตนัตปิฎกกใ็ห้อยูใ่กล้ ๆ กนั

พวกหนึง่ ท่ีศึกษาอภิธรรมปิฎกกใ็ห้อยู่

ใกล้ ๆ กันพวกหนึ่ง แต่ค�าว่าอธิบาย

นั้นเป็นค�าชั้นอรรถกถา

 อภธิรรมนัน้มแีสดงไว้ในอภธิรรมปิฎก 

แต่ว่าไม่ได้มีเล่าประวัติไว้แต่อย่างไร 

แสดงแต่ธรรมขึน้มาเท่านัน้ ฉะนัน้ เมือ่

จะค้นดปูระวตัขิองอภธิรรมในต�าราชัน้

เดิมคือในพระไตรปิฎกจึงหาไม่พบ

 ในวินยัปิฎก เองท่ีเล่าถึงเรือ่งสังคายนา

ครัง้ที ่๑ ทีท่�าเมือ่หลงัพทุธปรนิพิพาน

ไม่นานนัก และสังคายนาครั้งที่ ๒ ที่

ท�าเมือ่หลงัจากพทุธปรนิพิพานประมาณ 

๑๐๐ ปี กเ็ล่าแต่เพยีงว่าได้ท�าสังคายนา

พระวินัยและพระธรรม ไม่ได้กล่าวถึง

อภธิรรมปิฎก เมือ่พระพทุธเจ้าจะนพิพาน

ก็ยังได้ทรงแสดงว่า ธรรมที่ทรงแสดง 

แล้ว วนิยัทีท่รงบัญญตัแิล้ว เป็นศาสดา

แทนพระองค์ ก็กล่าวถึงแต่ธรรมและ

วินยัเท่านัน้ ไม่ได้พดูถึงอภธิรรม ฉะนัน้ 

นักศึกษาพระพุทธศาสนาที่วิจารณ์ 

ทั้งประวัติและทั้งเนื้อความของปิฎก 

ทั้ง ๓ จึงมีมากท่านที่ลงความเห็นว่า

อภิธรรมปิฎกนั้นมีในภายหลัง

 แต่ว่าเมือ่พระพทุธศาสนาล่วงมาหลาย

ร้อยปีเข้า จนถึงสมัยแต่งอรรถกถา 

ประมาณว่าพระพุทธศาสนาล่วงมา

ขนาดพันปี จึงได้ปรากฏหลักฐานใน

คมัภร์ีอรรถกถาท่ีแต่งในสมัยนัน้ถึงเรือ่ง 

ประวัตขิองอภธิรรม ว่า พระพุทธเจ้า

ไปเทศน์อภิธรรมแด่พระพุทธมารดาที่
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ดาวดึงสพิภพและถ้อยค�าในอรรถกถา

แสดงว่ามีการนับถือคัมภีร์อภิธรรมนี้

เป็นอนัมาก ใครจะคดัค้านว่าอภธิรรม

มิใช่พุทธวจนะเป็นไม่ได้ ในอรรถกถา

เองได้ประณามคนที่คัดค้านอย่างเป็น

คนนอกศาสนาเลยทีเดียว แต่เพราะ

ได้กล่าวไว้เช่นนั้นก็บ่งว่าคงจะได้มีผู ้

คดัค้านมาตัง้แต่สมยันัน้แล้วจงึได้เขยีน

ไว้อย่างนั้น

 ท่าน (อรรถกถา) ได้แสดงหลกัฐาน

ว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อภิธรรม ได้

ทรงพิจารณาอภิธรรม จนถึงได้แสดง

อภิธรรมแทรกเข้าไว้อย่างมากมาย คอื

ในหลกัฐานชัน้บาลทีีม่เีล่าไว้ในวนิยัปิฎก

ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วได้

ประทับน่ังเสวยวิมุตติสุข (ความสุขท่ี

เกดิจากวิมตุตคิวามหลดุพ้น) ทีค่วงไม้

ต่าง ๆ ๕ สัปดาห์

 สัปดาห์ที่ ๑ ประทับนั่ง ณ ควงไม้ 

โพธิพฤกษ์ คือไม้ที่ได้ตรัสรู้

 สัปดาห์ที่ ๒ ได้ประทับนั่งที่ควงไม้

นิโครธ คือควงไม้ไทร

 สัปดาห์ที่ ๓ ได้ประทับนั่งที่ควงไม้ 

มุจจลินทะ คือควงไม้จิก

 สัปดาห์ท่ี ๔ ประทับน่ังท่ีควงไม้ 

ราชายตนะ คือควงไม้เกตุ

 สัปดาห์ที่ ๕ ได้ประทับนั่งที่ควงไม้

ไทรอีก

 พระอรรถกถาจารย์ผู้เขียนต�านาน

อภิธรรมได้แสดงแทรกไว้ในคัมภีร์ 

อรรถกถาอีก ๓ สัปดาห์ จากสัปดาห์

ที่ ๑ ในบาลี คือ

 สัปดาห์ที่ ๒ เสด็จจากไม้มหาโพธิ

ไปทางทิศอีสาน ทรงยืนถวายเนตร คือ

ว่าจ้องดูพระมหาโพธิในที่นั้น จึงเรียก

ว่า อนมิิตตเจดย์ี แปลว่า เจดีย์ทีท่รง

จ้องดูโดยมไิด้กะพรบิพระเนตร ทีเ่ป็น

มูลให้สร้างพระถวายเนตรส�าหรับวัน

อาทิตย์

 สัปดาห์ที ่๓ เสดจ็จากทีน่ัน้มาหยดุ

อยูร่ะหว่างมหาโพธกิบัอนมิิตตเจดย์ีนัน้ 

ทรงนริมติทีจ่งกรมขึน้แล้ว เสดจ็จงกรม 

ณ ที่นั้น ที่นั้นจึงเรียกว่า รัตนจงกรม

เจดีย์ แปลว่า ท่ีจงกรมแก้ว ค�าว่าท่ี

จงกรมแก้วนี ้อาจารย์หนึง่ก็ว่าเป็นเรอืน 

แก้วที่เป็นเทพนิรมิต อีกอาจารย์หนึ่ง

กว่็ามใิช่เป็นเรือนแก้ว แต่ว่าหมายถงึท่ี

ทรงพิจารณาอภิธรรม

 สัปดาห์ที่ ๔ ประทับนั่งขัดบัลลังก์

ในทศิปัจจมิหรอืทศิพายพัแห่งมหาโพธิ 

ทรงพิจารณา อภิธรรม จึงเรียกว่า  

รตันฆรเจดย์ี แปลว่า เรอืนแก้ว ค�าว่า

เรอืนแก้วนีอ้าจารย์หนึง่กว่็าเป็นเรอืนแก้ว

ที่เป็นเทพนิรมิต อีกอาจารย์หนึ่งก็ว่า

มใิช่เป็นเรอืนแก้วเช่นนัน้ แต่หมายถงึที่

เป็นที่ทรงพิจารณาอภิธรรม รัตนฆระ

คือเรือนแก้วนี้ ก็เป ็นมูลให้สร ้าง 
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อ

พระพุทธรูปมีเรือนแก้วเหมือนอย่าง

พระพุทธชินราชท่ีจังหวัดพิษณุโลกมี

เรือนแก้ว

 เมือ่ท่านแทรกเข้ามาอีก ๓ สปัดาห์

ดังนี้ สัปดาห์ที่ ๒ ตามที่แสดงในบาลี

ก็ต้องเลื่อนไปเป็นที่ ๕ และก็เลื่อนไป

โดยล�าดับ ท่านก็ได้อธิบายไว้ด้วยว่า 

การทีแ่ทรกนอกจากพระบาลอีอกไปดงั

นัน้ไม่ผดิไปจากความจริง เพราะในบาลี

แสดงแต่โดยย่อ เหมอืนอย่างพูดว่ากนิ

ข้าวแล้วนอน ความจรงิกินข้าวแล้วก่อน

จะนอนกไ็ด้มกีจิอืน่อกีหลายอย่าง แต่

ว่าเวน้ไว้ไม่กล่าว ฉะนั้น ท่านจึงกล่าว

ถึงกิจที่เว้นไว้นั้นให้บริบูรณ์

 ต�านานอภิธรรม ดังกล่าวมานี้ ได้

มีกล่าวไว้ในหนังสืออรรถกถาท่ีเขียน

ขึน้เมือ่พระพทุธศาสนาล่วงมาแล้วนาน

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และท่านก็ยังได้

เล่าไว้อีกว่า คัมภีร์อภิธรรมนั้นมี ๗ 

คมัภร์ี เรยีกว่า  สตัตปัปกรณ์ ปกรณ์ 

ก็แปลว่า คัมภีร์ สัตต แปลว่า ๗  

สัตตัปปกรณ์ ก็แปลว่า ๗ คัมภีร์  

ค�านี้ได้น�ามาใช้ในเม่ือบังสุกุลพระศพ

เจ้านายต้ังแต่หม่อมเจ้าข้ึนไป ใช้ค�าว่า 

สดับปกรณ์ กม็าจากค�าว่าสตัตปัปกรณ์

คือ ๗ คัมภร์ีน้ีเอง แต่พระพทุธเจ้าไม่ได้

แสดงทัง้ ๗ คมัภร์ี เว้นคมัภร์ีกถาวตัถุ 

ทรงแสดงแต่ ๖ คัมภร์ี ส่วนคมัภร์ีกถา

วัตถุนั้น พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ 

เป็นผู้แสดง ในสมัยสังคายนาครั้งที่ 

๓ แต่ว่าพระเถระก็ได้แสดงตามนัย 

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ ฉะนั้น 

จึงได้ครบ ๗ ปกรณ์ในสมัยสังคายนา

ครัง้ท่ี ๓ นัน้ และกถื็อว่าเป็นพระพทุธ-

ภาษิตทั้งหมด เพราะพระพุทธเจ้าได้

ประทานนัยไว้

 ในต�านานนีไ้ด้กล่าวว่า พระพทุธเจ้า

ได้เทศน์อภธิรรมตลอดเวลาไตรมาสคือ 

๓ เดือนโดยไม่มีเวลาหยุดยั้ง ฉะนั้น

จึงได้เกิดปัญหาขึ้น ๒ ข้อ

 ข้อ  ๑ ว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงบ�ารุง  

พระสรรีะ เช่น เสวยและปฏบิตัสิรรีกจิ

อย่างอื่นตลอดไตรมาสหรือ?

 ข้อ  ๒ พระอภิธรรมมาทราบกันใน

เมืองมนุษย์ได้อย่างไร?

 ปัญหาเหล่านี้ท ่านผู ้ เล ่าต�านาน 

อภธิรรมกไ็ด้เล่าแก้ไว้ด้วยว่า เมือ่เวลา

ภิกษาจารคือเวลาทรงบิณฑบาต ก็ได้

ทรงนริมติพระพทุธนมิิตไว้ ทรงอธษิฐาน

ให้ทรงแสดงอภิธรรมตามเวลาที่ทรง

ก�าหนดไว้แทนพระองค์ แล้วเสด็จลง

มาปฏิบตัพิระสรรีกจิทีส่ระอโนดาต แล้ว

เสด็จไปเที่ยวบิณฑบาตที่อุตตรกุรุทวีป 

เสดจ็มาเสวยทีส่ระนัน้ เสวยแล้วเสดจ็

ไปประทับพักกลางวันที่นันทนวัน ต่อ

จากนั้นก็จึงเสด็จขึ้นไปแสดงอภิธรรม

ต่อจากพระพทุธนมิติ และทีน่นัทนวนั

นั้นเอง ท่านพระสารีบุตรได้ไปเฝ้าท�า 

วัตรปฏิบัติ พระองค์จึงได้ประทานนัย
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อภิธรรมท่ีทรงแสดงแล ้วแก ่ท ่าน 

พระสารีบุตร ท่านพระสารีบุตรก็ได ้

มาแสดงอภิธรรมแก่หมู่ภิกษุท่ีเป็น 

สัทธิวิหาริกของท่านต่อไป

 ท่านแก้ไว้อย่างนีก้เ็ป็นอนัแก้ปัญหา

ทัง้ ๒ ข้อนัน้ ตามค�าแก้ของท่านนีเ้อง

ก็ส่องว่าอภิธรรมมาปรากฏขึ้นในหมู่

มนุษย์ก็โดยพระสารีบุตรเป็นผู้แสดง 

เพราะฉะนั้น เมื่อพูดกันอย่างในเมือง

มนุษย์ ท่านพระสารีบุตรจึงเป็นผู ้

แสดงพระอภิธรรมน้ันเอง แต่ท่าน 

ว่าพระสารีบุตรไม่ใช่เป็นนักอภิธรรม 

องค์แรก พระพทุธเจ้าเป็นนกัอภธิรรม

องค์แรก เพราะได้ตรัสรู้พระอภิธรรม

ตัง้แต่ราตรท่ีีได้ตรัสรู ้ได้ทรงพจิารณา

อภิธรรมท่ีรัตนฆรเจดีย์ดังที่กล่าวมา

แล้ว และได้ทรงแสดงนยัแห่งอภธิรรม

แก่ท่านพระสารีบุตร ท่านพระสารีบุตร

จึงได้มาแสดงต่อไป

 ในบัดนี้ได้มีท่านผู้หนึ่งในปัจจุบัน

เขยีนหนงัสอืค้านว่า อภธิรรมปิฎกนัน้

พิมพ์เป็นหนังสือได้เพียง ๑๒ เล่ม  

ตามประวัติพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง

อยูต่ลอด ๓ เดอืนไม่มเีวลาหยดุ และ

ยังได้กล่าวอีกว่า ได้มีรับสั่งเร็วคือว่า

พระพุทธเจ้าพูดเร็วกว่ามนุษย์สามัญ

หลายเท่า เม่ือเป็นเช่นนี้ถ้าจะมารวม

พิมพ์ข้ึนก็จะต้องกว่า ๑๒ เล่มเป็น 

ไหน ๆ แต่เม่ือหนังสือน้ีออกไปแล้ว 

ได้มผีูท้ีน่บัถอือภธิรรมไม่พอใจกนัมาก 

เพราะเหตุดังที่ได้กล่าวแล้ว 

 ในหลักฐานตั้งแต่ชั้นอรรถกถานั้น

ได้มีผู ้นับถืออภิธรรมมาก จนถึงใน 

บดันีก้ย็งัมผีูน้บัถอือภธิรรมกนัอยูม่าก 

ในพม่านั้นนับถือมากเป็นพิเศษ จน 

ถึงได้มีนิทานเล่าเป็นประวัติไว้ว่า เรือ

เชิญพระไตรปิฎกจากลังกามา ๓ ล�า 

และมาเกิดพายุพัดเอาเรือที่ทรงพระ-

อภิธรรมปิฎกไปประเทศพม่า เอาเรือ

ที่ทรงวินัยปิฎกไปประเทศรามัญ เอา

เรือที่ทรงสุตตันตปิฎกมาประเทศไทย 

นี้เป็นเรื่องที่ผูกข้ึนนานมาแล้ว มา

พิจารณาดูก็มีเค้าอยู ่บ้าง เพราะว่า 

พม่านั้นนับถืออภิธรรมมาก รามัญก็

เคร่งครัดในวินัย ส่วนฝ่ายไทยนั้นอยู่

ในสถานกลางไม่ใคร่เคร่งวินยันัก และ

ก็ไม่ย่อหย่อนอย่างพม่า พอใจจะถือ 

เอาเหตุผล ซึ่งก็สงเคราะห์ว่าเป็นฝ่าย

สุตตันตปิฎก

 แต่ว่าสารัตถะในอภิธรรมนั้นมีมาก  

ถึงท่านจะไม่แสดงประวัติให้พิสดารไว้

อย่างไร สารัตถะในอภิธรรมนั้นเองก็

เป็นสิง่ทีค่วรจะศึกษา เมือ่ศกึษาแล้วก็

จะท�าให้ได้ความรู้ในพระพุทธศาสนา

พิสดารขึ้นอีกเป็นอย่างมาก

 ค�าว่า อภิธรรม นั้นประกอบด้วย

ศัพท์ว่า อภิ แปลว่า ยิ่ง กับ ธรรม 

รวมกันแปลว่า ธรรมยิ่ง หมายความ

อภิธรรมปิฎก
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ว่าธรรมทีย่ิง่กว่าจ�านวนโดยปกต ิเพราะ

ว่าได้จ�าแนกไว้โดยพิสดาร อีกอย่าง

หนึง่หมายความว่าธรรมท่ีย่ิง คือ พเิศษ 

หมายความว่าแปลกจากธรรมในปิฎก

อืน่ ความหมายนีต่้างจากค�าว่า อภธิรรม 

อภิวินัย ที่ใช้ในพระสูตร เพราะในที่

นั้น ค�าว่า อภิ ในที่นั้นก็หมายความ

ว่า ยิ่ง นั่นแหละ แต่ไม่ได้หมายไปถึง

อีกปิฎกหนึ่ง คือ อภิธรรม หมายถึง 

โพธิปักขิยธรรม อภิวินัย ก็หมายถึง 

อาทิพรหมจริยกาสิกขา คือสิกขาบท

มาในพระปาติโมกข์

 แต่ว่าในที่บางแห่ง ค�าว่า อภิธรรม 

หมายความว่า ธรรมที่เป็นอธิบาย  

ท�านองอรรถกถา คือกถาที่อธิบาย 

เนื้อความ ถ้าตามความหมายหลังนี้ 

อภธิรรม กค็อืเป็นต�าราทีอ่ธบิายธรรม

 ส่วนทีแ่สดงความของศัพท์อภธิรรม

ว่าธรรมท่ีย่ิงดังกล่าวข้างต้นนัน้ เป็นการ

แสดงตามคมัภร์ีอรรถกถาอภธิรรม แต่

ถ้าไม่อ้างคมัภีร์นัน้ ว่าเอาตามท่ีพิจารณา

จะแปลว่า เฉพาะธรรม ก็ได้ เพราะว่า

ในคัมภร์ีอภธิรรมได้แสดงเฉพาะธรรม

ไม่เกี่ยวกับบุคคล

 อภิธรรมมี ๗ คัมภีร ์ เรียกว ่า  

สัตตัปปกรณ์ ดังกล่าวแล้ว คือ

 ๑. ธัมมสังคณี แปลง่าย ๆ ว่า 

ประมวลหมวดธรรมะ สงัคณ ีกแ็ปลว่า 

ประมวลเข้าเป็นหมวดหมู่ ธมัมสงัคณ ี

กแ็ปลว่า ประมวลธรรมะเข้าเป็นหมวด

หมู ่จ�าแนกออกเป็น ๔ กณัฑ์ คอื ว่า

ด้วยความเกดิขึน้แห่งจติ ๘๙ ดวงกณัฑ์

หนึ่ง ว่าด้วยรูปโดยพิสดารกัณฑ์หนึ่ง 

ว่าด้วยนกิเขปแปลว่ายกธรรมขึน้แสดง

โดยมลูราก โดยขนัธ์คอืกอง โดยทวาร

เป็นต้นกัณฑ์หนึ่ง ว่าด้วยอัตถุทธาร

หรืออรรถกถา คือว่ากล่าวอธิบายเนื้อ

ความของแม่บทนั้นที่ได้แสดงไว้ตั้งแต่

ต้นกัณฑ์หนึ่ง

 ๒. วิภังค์ แปลว่า จ�าแนกธรรม 

ล�าพังศัพท์ว่า วิภังค์ แปลว่า จ�าแนก 

มี ๑๘ วิภังค์ คือขันธวิภังค์ จ�าแนก

ขันธ์ อายตนวิภังค์ จ�าแนกอายตนะ 

ธาตุวิภังค์ จ�าแนกธาตุ เป็นต้น

 ๓. ธาตุกถา ว่าด้วย ธาตุ แต่โดย 

ที่แท้นั้นว่าด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ  

ที่สงเคราะห์กันเข้าได้อย่างไร และ 

สงเคราะห์กนัไม่ได้อย่างไร ควรจะเรยีก

ชื่อเต็มที่ว่า ขันธ์อายตนะธาตุกถา  

แต่ว่าเรียกส้ัน ๆ ว่า ธาตุกถา แบ่ง

ออกเป็น ๑๔ หมวด มกีารสงเคราะห์

กนัได้ การสงเคราะห์กนัไม่ได้แห่งส่วน

ทั้ง ๓ นั้น เป็นต้น

 ๔. ปคุคลบญัญตั ิบญัญตัว่ิาบคุคล 

เป็นเบ้ืองต้นของคัมภีร์นี้ ได้แสดงถึง

บัญญัติ ๖ ประการ คือ ขันธบัญญัติ 

บญัญตัว่ิาขนัธ์ อายตนบญัญติั บญัญตัิ

ว่าอายตนะ ธาตุบัญญัติ บัญญัติว่า 

ธาตุ สัจจบัญญัติ บัญญัติว่าสัจจะ  

อินทรียบัญญัติ บัญญัติว ่าอินทรีย ์  

อภิธรรมปิฎก
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ปุคคลบัญญัติ บัญญัติว่าบุคคล แต่ว่า

บัญญัติ ๕ ประการข้างต้นนั้น ได้มี

กล่าวไว้ในคัมภีร์แรก ๆ ไปแล้ว ใน

คัมภีร์นี้จึงได้กล่าวพิสดารแต่เฉพาะ

ปุคคลบญัญตัคิอืบัญญตัว่ิาบุคคล และ

เรียกชื่อคัมภีร์ตามนี้ ในคัมภีร์นี้แยก

บุคคลตั้งแต่พวกหน่ึงสองจ�าพวกขึ้นไป 

คล้ายกบัในสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย 

คอืตอนทีแ่สดงธรรมเป็นหมวด ๆ แต่

ว่าก็มีเงื่อนเค้าอยู่ในคัมภีร์อภิธรรมน้ี 

เพราะมีค�าว ่าบัญญัติอยู ่ด ้วย อัน

หมายความว่าที่จะเป็นบุคคลเพราะมี

บญัญตัชิือ่ว่าบคุคล เพราะฉะนัน้ ค�าว่า

บุคคลน้ันก็เป็นเพียงบัญญัติอย่างหน่ึง

เท่านั้น ก็เป็นลักษณะของอภิธรรม

 ๕. กถาวัตถุ ค�าว่า วัตถุ แปลว่า 

ที่ตั้ง แปลว่า เรื่อง กถาวัตถุ ก็แปล

ว่า ที่ตั้งของถ้อยค�า เรื่องของถ้อยค�า 

ในคัมภีร์น้ีได้แสดงท่ีต้ังของถ้อยค�า 

ซึ่งกล่าวโต้กันอยู่ ๒ ฝ่าย คือฝ่าย 

สกวาทะ ๕๐๐ สูตร ฝ่ายปรวาทะ 

๕๐๐ สตูร รวมเป็น ๑,๐๐๐ สูตร คอื

ว่า ๑,๐๐๐ เรื่อง แต่ไม่ใช่เป็นคัมภีร์

ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นคัมภีร ์

ที่ว ่า พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ  

แสดงในสมัยสังคายนาครั้งที่ ๓ เมื่อ

พระพุทธศาสนาล่วงไปแล้ว ๒๐๐ ปี

เศษ แต่ท่านก็ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรง

แสดงนัยหรือว่าตั้งมาติกาคือแม่บทไว้

ให้แล้ว พระเถระได้แสดงไปตามแม่บท

นั้น ที่ท่านนับว่าเป็นพุทธภาษิตด้วย 

ก่อนแต่นั้นจึงมีเพียง ๖ คัมภีร์

 โดยเฉพาะคัมภีร ์นี้เองก็ถูกค้าน 

เหมอืนกันว่าไม่ควรใส่เข้ามา ถ้าต้องการ

จะให้ครบ ๗ กใ็ห้ใส่ คมัภร์ีธมัมหทยั 

หรอืว่า คมัภร์ีมหาธาตกุถา แต่ว่าฝ่าย 

ที่ยืนยันให้ใส่คัมภีร์นี้เข้ามาก็อ้างว่า 

๒ คัมภีร์นั้นไม่เหมาะสม คัมภีร์นี ้

เหมาะสมกว่า กค็งจะเป็นว่า ความเหน็

ส่วนมากในที่ประชุมต้องการให้ใส ่

คัมภีร์นี้เข้ามาให้ครบ ๗ ท�าไมจึงต้อง

มีเกณฑ์ ๗ อันนี้ไม่ทราบ อาจจะเป็น

เพราะเห็นว่าเหมาะก็ได้จึงได้ใส่เข้ามา 

เมื่อใส่เข้ามาก็รวมเป็น ๗

 ในกถาวัตถุนี้มีเรื่องท่ีโต้กันอยู่มาก 

เกีย่วแก่ลทัธต่ิาง ๆ ทีแ่ตกแยกกนัออก

ไป เกี่ยวกับความเห็นต่าง ๆ เป็นต้น

ว่า มติหนึ่งว่าพระอรหันต์เม่ือบรรลุ

พระอรหันต์นั้นไม่รู้เองต้องมีผู้อื่นมา 

บอกให้ แต่อีกมติหนึ่งว่ารู ้ได้เองไม ่

ต้องมีผู้อื่นมาบอก มติหนึ่งว่าจิตเป็น

ธรรมชาติที่ด�ารงอยู่ ท�านองจิตอมตะ

นั่นแหละ แต่อีกมติหนึ่งคัดค้านดังนี้

เป็นต้น เพราะฉะนั้น คัมภีร์กถาวัตถุ

จงึเท่ากบัว่าเป็นทีร่วมของปัญหาโต้แย้ง

ต่าง ๆ ที่เกิดมีมาโดยล�าดับจนถึงใน

สมัยท่ีรวบรวม เรียบเรียงคัมภีร์นี้ขึ้น 

ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารู้น่าเห็นอยู่มาก และ

อภิธรรมปิฎก
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เมื่อได้อ่านคัมภีร์น้ีก็จะทราบว่า ได้มี

ความเห็นแตกแยกกนัในพระพทุธศาสนา

อย่างไรบ้าง เมือ่ท่านแสดงถงึข้อทีแ่ตกแยก

โต้เถียงกันแล้ว ในที่สุดท่านก็ตัดสิน

เป็นข้อ ๆ ไปว่าอย่างไหนถกูกเ็ข้าเรือ่ง

ที่เล่าว่า พระเจ้าอโศก ใช้ราชานุภาพ

ไปสอบสวนภิกษุในคราวนั้น ปรากฏ

ว่ามีพวกเดียรถีย์เข้ามาปลอมบวช 

เป็นอนัมาก ได้ตัง้ปัญหาขึน้ถามโดยมี

พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเป็นผู้คอย

ฟังวินิจฉัย เมื่อค�าตอบนั้นส่องว่าเป็น

ลทัธภิายนอกไม่ใช่เป็นพระพทุธศาสนา

ก็ให้สึกไป เหลือไว้แต่ผู้ที่ตอบถูกต้อง

ตามแนวของพระพทุธศาสนา เสรจ็แล้ว

ก็ท�าสังคายนาครั้งที่สาม

 ๖. ยมก แปลว่า คู ่คัมภร์ีนีว่้าด้วย 

ธรรมทีเ่ป็นคู ่ๆ กัน แบ่งออกเป็น ๑๐ 

หมวด มีมูลยมก ขันธยมก เป็นต้น

 ๗. ปัฏฐาน คัมภีร์นี้เรียกว่าเป็น 

มหาปกรณ์ แปลว่า ปกรณ์ใหญ่ หรอื

ว่า คัมภีร์ใหญ่ คู่กันกับปกรณ์ท่ี ๑  

คือ ธัมมสังคณี ว่าด้วยปัจจัย ๒๔ มี

เหตุปัจจโย (เหตุเป็นปัจจัย) เป็นต้น 

ท่านนับถือว่าคัมภีร์ท่ี ๗ นี้มีอรรถ 

ลึกซึ้ง และแสดงว่าเมื่อพระพุทธเจ้า

ทรงพจิารณาอภธิรรมท้ัง ๗ คมัภร์ีนีท้ี่

รัตนฆรเจดีย์ เจดีย์เรือนแก้วที่แสดง

แล้วนัน้ เม่ือพิจารณาปกรณ์แรก ๆ มา 

ฉัพพัณณรังษี ก็ยังไม่ปรากฏ ต่อมา

เมือ่พจิารณาปกรณ์ที ่๗ นี ้จงึปรากฏ

ฉัพพัณณรังษีขึ้น

 ก็รวมเป็น ๗ คัมภีร์ ในคัมภีร์ที่ ๑ 

ธมัมสงัคณทีีป่ระมวลธรรม ได้ตัง้แม่บท

ท่ีเป็นหมวด ๓ ข้ึนต้นว่า กสุลา ธัมมา 

ธรรมทัง้หลายเป็นกศุล อกสุลา ธมัมา 

ธรรมท้ังหลายเป็นอกุศล อัพยากตา 

ธัมมา ธรรมทั้งหลายเป็นอัพยากฤต 

คอืว่าไม่พยากรณ์ว่าเป็นกศุลหรืออกศุล 

ถือว่าแม่บทนี้เป็นแม่บทใหญ่ เป็นท่ี

รวมของธรรมท้ังหมดท่ีแสดงออกไปท้ัง 

๗ คมัภร์ี เพราะว่าประมวลลงในแม่บท

อนันีท้ัง้นัน้ (พ.พ. ๒๘๓-๒๙๒) ด ูคัมภีร์, 

พุทธศาสนา ด้วย

อโมหะ

อภธิมัมตัถสงัคหะ ด ูคมัภีร์อภธิมัมตัถสงัคหะ

อภินิหาร ดู พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์,  

  โพธิสัตว์ 

อภิปรัชญา ดู ศึกษา

อภิวินัย ดู อภิธรรมปิฎก 

อภิสมาจาร ดู ปาพจน์ ๒

อภิสมาจาริกาสิกขา ดู สิกขา ๓

อภิสังขารมาร ดู อริยสัจจ์ ๔ โดยพิสดาร

อมนุษย์ ดู รัตนสูตร

อมร ดู ชาติ

อมรโคยาน ดู มนุษยโลก 

อมรวดี ดู พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ 

อมัจจพละ ดู พละ ๕ 

อมิโตทนศากยะ ดู ศากยราชกุมาร ๖

อโมหะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ
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พระอเสขะ พระผู้ไม่ต้องศึกษา ทาง
พระพุทธศาสนาบุคคลในโลกคือเป็น
ปุถุชน ท่ีแปลว่าชนผู้หนาแน่น อัน
หมายความว่ามกีเิลสหนาแน่น หรอืมี
กเิลสหนา หรอืแปลว่ามจี�านวนหนาแน่น 
หรอืจ�านวนมากจ�าพวกหนึง่ อริยบุคคล
คือบุคคลผู ้เป็นอริยะที่แปลกันว่าผู ้
ประเสรฐิ หมายถงึบุคคลผูท้�ากเิลสและ
กองทุกข์ให้สิ้นไปได้แล้วบางส่วนบ้าง 
สิน้เชงิบ้าง ส�าหรบัปุถชุนน้ันมีค�าเรยีก
อีกว่า เนวเสขนาเสขะ ที่แปลว่าเป็น 
เสขะก็มใิช่อเสขะกมิ็ใช่ อรยิบุคคลหรอื
พระเสขะพระผู้ยังต้องศึกษาหมายถึง
พระอริยบุคคล ๗ เบื้องต้นคือ
 พระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรค  
 พระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล
 พระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิมรรค  
 พระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิผล
 พระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมรรค  
 พระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิผล
 พระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมรรค

 นีเ้รยีกว่าพระเสขะพระผูย้งัต้องศกึษา

 ส่วนพระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผลเรียก

ว่า พระอเสขะ พระผู้ไม่ต้องศึกษา

 พระอริยบุคคลทั้ง ๘ นี้ สมเด็จ 

พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิร- 

ญาณวโรรส ได้ทรงอธบิายไว้ในหนงัสือ

วินยัมขุเล่ม ๑ ตอนทีอ่ธบิายปาราชกิ-

สิกขาบทที่ ๔ และค�าว่าศึกษาที่แปล

มาจากค�าว่าเสขะนัน้ ในทางพระพทุธ-

ศาสนาหมายถึง ทั้งปริยัติ ทั้งปฏิบัติ 

และทั้งปฏิเวธ 

 ปริยัติ นั้นก็คือเรียนปาพจน์คือ 

ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ตามความ

ทรงจ�า ท�าความเข้าใจท่ีเรยีกว่าขบเจาะ

ด้วยทิฏฐิคือความเห็นดังที่เป็นปริยัติ 

 ปฏิบัติ ก็คือปฏิบัติตามที่เรียนนั้น 

คือปฏิบัติที่กาย วาจา ใจ น�าเอาค�า 

สั่งสอนตอนนั้นมาตั้งไว้ที่วาจา ท่ีกาย 

ที่ใจ ปฏิบัติให้มีให้เป็นข้ึนที่กาย ที ่

วาจา ที่ใจ ดังนี้คือปฏิบัติ 

 ปฏิเวธ นั้นแปลว่ารู้แจ้งแทงตลอด 

หมายถึงผลของการปฏบิตั ิปฏบิตัติัง้แต่

เบื้องต้นจนถึงละกิเลสที่เป็นสังโยชน์

คอืเครือ่งผกูจิต ๑๐ ประการ ได้ตัง้แต่

บางส่วนจนถึงทั้งหมด เมื่อได้ปฏิเวธ

อนัเป็นเหตใุห้ละกเิลสทีเ่ป็นสังโยชน์ได้

บางส่วน ก็ชื่อว่าเสขะผู้ยังต้องศึกษา

เพราะจะต้องปฏิบัติเพื่อละกิเลสที่ยัง

เหลืออยู่ต่อไป จนถึงเมื่อได้ปฏิเวธอัน

อยพลิสนรก

อยพลิสนรก ดู นรก 
อยุชฌบุรี ดู ดาวดึงส์, ปาริชาตก์สวรรค์ 
อยู่โคนไม้ ดู นิสสัย ๔ 
อรรถกถา ด ูกบิลพสัด์ุ, คมัภร์ี, พทุธศาสนา
อรรถกถาจารย์ ด ูกบลิพสัดุ,์ พระโพธสิตัว์
อริยะ ดู พระพุทธเจ้าตรัสรู้, อริยสัจจ์ ๔, 
  อุดมศึกษา
อริยกันตศีล ดู วิสุทธิ ๗ 
อริยชน ดู วิสุทธิ ๗
อรยิบุคคล ๒ พระเสขะ พระผูยั้งต้องศกึษา 
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เป็นเหตุให้ละกิเลสได้ทั้งหมด คือละ

สังโยชน์ได้ทั้งสิ้น ไม่มีกิเลสเหลืออยู ่

ที่จะต้องให้ละอีกต่อไป คือต้ังอยู่ใน 

อรหตัตผล อนันบัเป็นผลสงูสดุกช็ือ่ว่า

อเสขะผู้ไม่ต้องศึกษา เรียกว่าเป็นผู้

เสร็จกจิ คอืไม่มีกจิอ่ืนทีต้่องกระท�าเพือ่

ละกิเลสต่อไป ดังที่เราเรียกกันสั้น ๆ 

ว่าผู้ส�าเร็จ ๆ ก็คือผู้ที่เสร็จกิจ แต่อัน

ที่จริงนั้นเราก็เรียกกันมาตั้งแต่ส�าเร็จ 

คือละกิเลสได้ในขัน้ต้น ๆ คอืส�าเรจ็มา

เป็นขั้น ๆ จนถึงที่สุดก็แปลว่าถึงที่สุด 

 เพราะฉะน้ัน ค�าว่าศกึษาในพระพุทธ-

ศาสนาจึงมีความหมายครอบคลุมทั้ง 

หมด คือทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ทั้งปฏิเวธ

ดังกล่าว ไม่ใช่มีความหมายแต่เพียง

เล่าเรียนเท่านัน้ เล่าเรยีนนัน้นบัว่าเป็น

ขัน้ต้นของการศกึษา ศกึษานัน้เมือ่เล่า

เรียนแล้วก็ต้องปฏิบัติ นั่นก็ศึกษาจน

ได้รับผลเป็นปฏิเวธ รู้แจ้งแทงตลอด 

ละกเิลสได้บางส่วน ยงัมกีเิลสทีต้่องละ

อีกก็จะต้องศึกษาต่อไปอีกจนละกิเลส

ได้หมด จึงจะเสร็จการศึกษาเรียกว่า

จบการศึกษาในพระพุทธศาสนา และ

อริยบุคคล ทั้ง ๘ นี้ เมื่อแสดงเป็น

บคุคลกเ็ป็นพระโสดาบนั พระสกทาคาม ี

พระอนาคาม ีพระอรหนัต์ บคุคลนีเ้อง 

ที่จะเป็นพระโสดาบันนั้นก็ต้องอยู่ใน

โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิลจงึจะเป็น

พระโสดาบนั ต้ังอยูใ่นสกทาคามิมรรค 

สกทาคามีผลจึงจะเป็นพระสกทาคามิี 

ตั้งอยู่ในอนาคามิมรรคอนาคามิผลจึง

จะเป็นพระอนาคามี ตั้งอยู่ในอรหัตต-

มรรคอรหตัตผลจงึเป็นพระอรหนัต์ คอื

เป็นโสดาบันบุคคล สกทาคามีบุคคล 

อนาคามีบุคคล และอรหันตบุคคล 

อรหนัตบคุคลนีเ้องคอืเป็นอเสขะจบการ

ศกึษา ส่วนโสดาบนับคุคล สกทาคาม-ี

บุคคล อนาคามีบุคคลเป็นพระเสขะ 

คือยังต้องศึกษา ก็ยังมีกิเลสท่ียังต้อง

ศึกษาต่อไปอีก ก็ยังต้องศึกษาเพื่อละ

กเิลสต่อไป ละได้หมดเป็นพระอรหนัต์

จงึจะจบศึกษา เสรจ็กจิท่ีจะพึงละกเิลส

ในพระพุทธศาสนา 

 แต่กต้็องเข้าใจว่าทีว่่าเสรจ็กจิหรือจบ

ศึกษานั้น ก็ยังมีกิจที่เป็นประโยชน์จะ

พงึปฏบิตัใินทางเผยแพร่พระพทุธศาสนา 

ประกาศพระพทุธศาสนา ดงัพระพทุธเจ้า

ได้ทรงจบศกึษาเสรจ็กจิเป็นพระอรหนัต์

สัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้ทรงบ�าเพ็ญ 

อัตถจริยาคือความประพฤติประโยชน์

ต่อไปอีก คือโลกัตถจริยา ประพฤติ

ประโยชน์แก่โลก ญาตตัถจรยิาประพฤติ

ประโยชน์แก่พระญาติ พุทธัตถจริยา

ประพฤตปิระโยชน์โดยฐานะเป็นพระ-

พุทธเจ้า ส่วนปุถุชนได้เรียกว่า เนว- 

เสขนาเสขะดังกล่าว คือเป็นเสขะก็ 

มิใช่เป็นอเสขะก็มิใช่ 

อริยบุคคล ๒
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บุคคลที่ไม่มีที่จะถอยหลัง ไม่มีที่จะ 

ตกต�่า มีแต่ก้าวหน้าไปสู่ความตรัสรู้

ธรรม อันเป็นเหตุให้ละสังโยชน์ได้

ทั้งหมดในที่สุด แปลว่าเข้าทางปฏิบัติ

อันถูกต้องคือมรรคมีองค์ ๘ ได้ 

แน่นอน ไม่มีที่จะออก ไม่มีที่จะ 

ถอยหลังจึงเป็นนักศึกษาอันถูกต้อง 

เป็นนักศึกษาที่แท้จริง เพราะฉะนั้น  

จึงยอมเรียกว่านักศึกษาตั้งแต่ในชั้น 

ที่อยู่ในโสดาปัตติมรรคขึ้นไป ถ้ายัง 

ไม่ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรคขึ้นไปแล้ว 

ก็ยังไม่เรียกว่าเสขะหรือนักศึกษา ยัง

เป็นนักศึกษาก็มิใช่ จบการศึกษาคือ

เป็นอเสขะก็มิใช่ คือยังเป็นปุถุชนอยู่ 

 แต่แม้เช่นนัน้ปถุุชนนัน้ก็ยังมแีบ่งเป็น

อันธพาลปุถุชน ปุถุชนที่เป็นอันธพาล

คอืเป็นผู้เขลา หรือเป็นผู้บอด เป็นปุถุชน

กลาง ๆ ทั่วไป เป็นกัลยาณปุถุชน ๆ 

ทีเ่ป็นคนดีงาม ถือได้ว่าใกลท้ี่จะตั้งอยู่

ในโสดาปัตติมรรค การปฏิบัติเข้าทาง

เป็นส่วนใหญ่คอืเข้าทางมรรคมอีงค์ ๘ 

นัน่เอง จะออกจากทางบ้างกน้็อยหรอื

จะถอยหลังบ้างก็น้อย จะต้ังตัวได้ใน

ทางอันถูกต้อง คือตั้งตัวได้ในความดี

ความถูกต้องได้ดีย่ิงขึ้น (นวก. ๓๖-๓๘)  

ดู วิสุทธิ ๗ ด้วย

 ฉะนั้น จึงต้องเข้าใจว่าค�าว่าเสขะ 

หรือศึกษา หรือว่านักศึกษาในทาง

พระพทุธศาสนานัน้จะต้องอยูใ่นโสดา- 

ปัตติมรรคข้ึนไปจึงจะชื่อว่าพระเสขะ

พระผูย้งัต้องศกึษา หรอืเรยีกอกีอย่าง

หน่ึงเป็นค�าใหม่ว่านักศึกษาได้ ถ้ายัง

เป็นปุถุชนก็ยังไม่ยอมเรียกว่าเป็น 

นักศึกษา อันนี้ก็อาจเทียบได้ในทาง

โลกท่ีบัญญัติเรียกผู้เข้ามหาวิทยาลัย 

ว่านักศึกษา แต่ถ้ายังอยู่ในชั้นประถม 

ชั้นมัธยมก็ยังไม่เรียกกันว่านักศึกษา 

เรียกว่านักเรียน ต่อเม่ือเข้ามหาวทิยาลยั

จึงจะยอมเรยีกว่านกัศกึษา ในทางโลก

ก็ยังเป็นกันอย่างนี้ 

 แต่ว่าในทางธรรมคอืว่าพระพทุธศาสนา

นัน้ทีเ่ป็นดงันีน่้าจะเข้าใจว่า เมือ่ยงัเป็น

ปุถุชนอยู่นั้นยังจับทางอันถูกต้องคือ

มรรคมีองค์ ๘ ไม่ได้ การปฏิบัตินั้น 

จึงเข้าทางมรรคมีองค์ ๘ บ้าง ไม่เข้า

ทางมรรคมีองค์ ๘ บ้าง ยังจับไม่ได้

แน่นอน เพราะฉะนัน้ จงึยงัไม่เรยีกว่า

เสขะหรือนักศึกษา คือยังไม่เข้าทางที่

ถูกต้องอันแน่นอน แต่ว่าเมื่อตั้งอยู่ใน

โสดาปัตตมิรรคเป็นต้นเข้าไปแล้ว เป็น

อันว่าได้จับทางท่ีถูกต้อง และเดินไป 

ในทางทีถู่กนัน้ได้แน่นอนไม่มกีารทีจ่ะ

ถอยหลงัหรือไม่มีการท่ีจะออกนอกทาง 

เพราะฉะนัน้ เมือ่ตัง้อยูใ่นโสดาปัตติมรรค 

โสดาปัตตผิลเป็นต้นขึน้ไปแล้ว จงึเป็น

อริยปริเยสนา

อริยปริเยสนา ดู ปริเยสนา ๒

อริยวินัย ดู สิงคาลกะ 

อริยสงฆ์ ดู พระสงฆ์ 
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ทกุข์ แปลตามศัพท์ว่า สิง่ทีท่นอยูย่าก 

มีความหมายเป็น ๒ อย่าง คือ

 อย่างหนึง่ หมายถงึทกุ ๆ สิง่ทีต้่อง 

แปรปรวนเปล่ียนแปลงไป คือว่าเม่ือ

เกดิข้ึนมาแล้วกต้็องแปรปรวนเรือ่ยไป

จนถึงดับหรือแตกสลาย เรียกง่าย ๆ 

ว่าหมายถึงทุก ๆ สิ่งที่มีเกิดมีดับ สิ่ง

ใดมเีกดิขึน้และต้องดบัไป สิง่นัน้เรยีก

ว่าเป็นทุกข์ทัง้หมด เพราะอะไร เพราะ

ว่าทนอยูย่ากคอืทนอยูไ่ม่ได้ ถ้าทนอยู่

ได้ เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องไม่ดับไม่แตก

สลาย แต่เพราะเกิดขึ้นแล้วต้องดับ 

ต้องแตกสลายจึงได้ชื่อว่าเป็นทุกข์อัน

แปลว่าทนอยู่ยาก หมายความว่าทน

อยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง

ไป นี่เป็นทุกข์ที่เป็นสภาพธรรมดา  

ทุก ๆ สิ่งในโลกตลอดถึงตัวโลกเองก็

ต้องเป็นเช่นนี้ เพราะไม่มีอะไรท่ีเกิด

ขึ้นแล้วไม่ดับไม่แตกสลาย ต่างกันแต่

ว่าจะแตกสลายไปช้าหรือเร็วเท่านั้น 

 ในพระสตูรท่านชีเ้ข้ามาให้ก�าหนดรู้

โดยเฉพาะที่กาย ว่าเกิดเป็นทุกข์ แก่

เป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์ ก็มุ่งที่จะให้รู้

ถงึทกุข์ทีเ่ป็นสภาพธรรมดาดงักล่าวนัน้ 

ถ้าจะอธิบายอย่างอ่ืนก็พอได้แต่ไม่ชัด 

เช่น บางท่านอธบิายว่าเม่ือเกดินัน้ทุกข์

หนกัหนา แต่ความจรงิทกุ ๆ คนกไ็ม่รู้

ว่าทุกข์อย่างไรเวลาเกิดออกมา มารู้

เอาเมื่อโตขึ้นแล้ว เพราะฉะนั้น จะไป

ว่าเป็นทุกข์กไ็ม่รู ้แก่นีก่เ็หมอืนกนั ถ้า

มุง่ถึงว่าร่างกายแปรปรวนเปลีย่นแปลง

ในขั้นเจริญขึ้น ซึ่งเรียกว่าแก่เหมือน

กนัคอืว่าแก่ขึน้ กไ็ม่รู้สึกว่าจะเป็นทกุข์

อะไร แต่ครั้นอายุมากเข้าเป็นแก่ลง 

ร่างกายเส่ือมลงจึงค่อยรู้สึกขึ้น เมื่อ

เวลาจะตายว่าตายเป็นทกุข์ ความจรงิ

ทุกข์ก่อนตาย เมื่อจะตายจริง ๆ ไม่มี

ใครรู้ว่าเป็นทุกข์อย่างไร อย่างที่เรียก

ว่ากลวัตายนัน้ ความจรงิกลวัก่อนตาย 

ถ้ายังกลัวตายอยู่ก็ยังไม่ตาย เมื่อตาย

จริงแล้วไม่กลัว คือว่าไม่รู้สึกที่จะกลัว

แล้ว และพร้อมกนันัน้กไ็ม่มคีวามรูส้กึ

ว่าเป็นทุกข์แล้ว แต่ท่านกอ็ธบิายให้เหน็

ว่าเดอืดร้อนอย่างนัน้อย่างนีต่้าง ๆ แต่

ก็ไม่ชัด 

 เพราะฉะนั้น เห็นว่าจะต้องอธิบาย

ว่า ที่ชื่อว ่าเป็นทุกข์ก็หมายถึงว ่า 

เป็นสภาพธรรมดาที่จะต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไป ทนอยู่คงที่ไม่ได้ คือ

ว่าทุก ๆ สิ่งตลอดถึงกายของเรา เมื่อ

เกิดขึ้นเบ้ืองต้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไป

เรื่อย ๆ จนถึงท้ายก็ดับ ทุก ๆ สิ่งใน

โลกตลอดถงึโลกกเ็ป็นอย่างนี ้เป็นทกุข์

ท่ีเป็นสภาพธรรมดา นีเ้ป็นความหมาย

อย่างหนึง่ซึง่เป็นความหมายยืน แต่คน

อริยสัจจ์ ๔

อริยสัจจ์ ดู อุดมศึกษา

อรยิสจัจ์ ๒ สาย ด ูจติศกึษา, อนมตคัคะ,  

  อาสวะ

อรยิสจัจ์ ๔ อรยิสจัจ์ข้อที ่๑ คอืทกุข์ ค�าว่า 
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เราเองไปมตีณัหาคอืความดิน้รนทะยาน

อยาก และมีอุปาทานคือความยึดถือ

ในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้น

 เพราะฉะนั้น จึงได้เกิดความทุกข์

ข้ึนอกีอย่างหนึง่ทีเ่รยีกว่าความทกุข์ใจ

ต่าง ๆ ดงัท่ีท่านแสดงไว้ว่า โสกปรเิทว-

ทุกขฺโทมนสสฺอปุายาสาปิ ทกุขฺา เป็นต้น 

ถ้าบุคคลไม่มีตัณหาอุปาทานอย่าง 

พระพุทธเจ้า หรือพระอรหันตสาวก  

ก็ไม่เห็นว่าจะต้องเป็นทุกข์เดือดร้อน

อะไร สิ่งท้ังหลายในโลกตลอดจนถึง

กายของเราเอง ตลอดจนถึงโลกเอง  

ก็ต้องเป็นไปตามคติธรรมดาคือว่ามี 

เกิด มีแปรปรวน มีดับ แต่เมื่อไม่มี

กิเลสเข้าไปยึดถือก็ไม่เป็นทุกข์

 เพราะฉะนัน้ ท่านจงึแสดงความทกุข์

ข้ึนอกีอย่างหนึง่ท่ีเกดิจากตณัหา ได้แก่

ความทกุข์ใจต่าง ๆ ประกอบกนัไปด้วย 

แล้วก็ช้ีว่าตัณหานี้ที่เป็นเหตุให้เกิด

อุปาทานคือความยึดถือ ก็เป็นสมุทัย 

เหตุให้เกิดทุกข์ เป็นอริยสัจจ์ข้อที่ ๒

 เมื่อดับตัณหา ดับความยึดถือได ้

กเ็ป็น ความดบัทกุข์ เป็นอรยิสจัจ์ข้อ

ที่ ๓ อะไรจะเป็นอะไรใจเราก็ไม่เป็น

ทุกข์อะไร เทียบดูเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้

เอง ถ้าบคุคลมตัีณหาอุปาทานในสิง่ใด 

สิ่งนั้นเป็นอะไรขึ้นในทางที่ไม่ชอบไม่

ปรารถนา จึงจะเกิดความทุกข์ขึ้น ถ้า

ไม่มีตัณหาอุปาทานในสิ่งใด สิ่งนั้นจะ

เป็นอะไร จะไม่เป็นทุกข์อะไร คราวนี้

พิจารณาดูใกล้เข้ามา ๆ จนถึงทุกสิ่ง

ทุกอย่าง ถ้าหมดตัณหาอุปาทานเสีย

ทุก ๆ สิ่งแล้ว ทุกข์ก็ไม่มีทุก ๆ สิ่ง 

แต่ว่าสิ่งทั้งหลายในโลกก็ต้องเป็นไป

ตามคติธรรมดา มีเกิด มีแปรปรวน  

มีดับ

 มรรค นัน้กห็มายความว่า การปฏบิตัิ

อบรมจติและอบรมปัญญาให้เกดิความ

รู ้ความเห็นจนเป็นเหตุให้ละตัณหา

อุปาทานเสียได้ นี่แหละเป็น ใจความ

ของมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเป็นอริยสัจจ์ 

ข้อที่ ๔ ความรู้ความเห็นนั้นต้องเป็น

ความรูท้ีล่ะได้ด้วย ไม่ใช่รูแ้ล้วละไม่ได้ 

ต้องเป็นความรู้ท่ีท�าได้ ไม่ใช่รู้แล้วท�า

ไม่ได้ อันนี้เป็นลักษณะของความรู้  

ที่มีวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ 

 คราวนี้ อธิบาย ญาณ คือ ความรู้

ของพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นในอริยสัจจ์ 

ทีว่่ามวีน ๓ มอีาการ ๑๒ ในเบือ้งต้น 

ควรก�าหนดชื่อญาณไว้ ๓ ก่อนคือ

 ๑. สัจจญาณ ความรู้ในสัจจะคือ

จริง

 ๒. กจิจญาณ ความรูใ้นกจิหน้าทีท่ี่

พึงท�า

 ๓. กตญาณ ความรู้ในการท�ากิจ

เสร็จ

 การที่จะท�าความเข้าใจญาณใน 

อรยิสจัจ์ กค็วรท�าความเข้าใจญาณ คือ

อริยสัจจ์ ๔
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อ

ความรู้ในเรือ่งสามัญเป็นการเทยีบเคยีง 

เมือ่ทกุ ๆ คนประสบเรือ่งท่ีเป็นหน้าที่

การงานของตน เรือ่งในครอบครวั เรือ่ง

อื่น ๆ จากนี้ที่เก่ียวข้อง เบ้ืองต้นจะ

ต้องรู้ความจริงก่อน ที่เรียกกันเป็น

สามัญว่าข้อเท็จจริง เมื่อรู้ความจริงที่

ถูกต้องแล้ว จงึรูว่้าควรจะจดัการอย่างไร

กับเรื่องนั้น เมื่อรู้ดังนี้แล้วจึงลงมือจัด

ท�าจนส�าเรจ็ รูค้วามจรงิเบือ้งต้นเทยีบ

ได้กับ สัจจญาณ รูว่้าจะต้องท�าอย่างไร

เทียบได้กับ กิจจญาณ รู้ว่าท�าส�าเร็จ

แล้วเทยีบได้กบั กตญาณ อีกอย่างหนึง่ 

เทียบในการรักษาโรค เบื้องต้นก็จะ 

ต้องรู้ว่าเป็นโรคอะไร นี้เทียบได้กับ  

สจัจญาณ จะต้องรูว่้าจะต้องรกัษาอย่างไร 

น้ีเทยีบได้กบั กจิจญาณ รูว่้ารกัษาโรค

ให้หายได้แล้ว นีเ้ทยีบได้กบั กตญาณ 

ฉะนั้น ความรู้สามัญในเรื่องทั่ว ๆ ไป

ของคนก็จะต้องมีลักษณะทั้ง ๓ นี้

 คราวนี้ ว่าถึงความรู้ใน อริยสัจจ ์ 

อริยสัจจ์นั้นมี ๔ ข้อดังท่ีแสดงแล้ว 

พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ตัวของอริยสัจจ ์

ทั้ง ๔ นั้นด้วย คือเม่ือทรงแสดงว่า 

ทุกข์ ก็ทรงแสดงว่าอะไรเป็นทกุข์ เมือ่

ทรงแสดงว่า สมุทัย ได้ทรงช้ีด้วยว่า

อะไรเป็นสมุทยั เม่ือทรงแสดงว่า นโิรธ 

ความดับทุกข์ ทรงชี้ด้วยว่าดับอะไร 

เมือ่ทรงแสดง มรรค กท็รงช้ีข้อปฏบัิติ

ไว้ด้วยครบถ้วน 

 ฉะนัน้ ในเบือ้งต้นทีเ่รียกว่ารูอ้รยิสจัจ์ 

ก็ต้องรู้ว่าสิ่งต่าง ๆ ที่ทรงแสดงไว้นั้น

เป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่ ทรงแสดงว่า

ความเกิดแก่ตายเป็นต้น เป็นตัวทุกข์ 

กค็วามเกดิแก่ตายนัน้เป็นทกุข์จริงหรอื

ไม่ ทรงแสดงว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิด

ทุกข์ ก็ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริง

หรือไม่ ทรงแสดงว่าดบัตณัหาเสยีเป็น

ความดับทุกข์ ก็เป็นความดับทุกข์จริง

หรอืไม่ ทรงแสดงว่าทางมอีงค์ ๘ เป็น

ทางให้ถงึความดบัทกุข์จรงิหรอืไม่ เบือ้ง

ต้นก็จะต้องรู้ว่าจริงหรือไม่ดังกล่าวนี้

ก่อน ถ้ายังไม่เกดิความรู้ของตวัเอง ก็

ยงัไม่ชือ่ว่ารู้ ดังเช่นรูต้ามแบบหรอืตาม

ที่ได้ยิน อ่านเรื่องอริยสัจจ์ ฟังเรื่อง 

อริยสัจจ์ก็คงรู้เหมือน ๆ กันทุกคน  

แล้วก็สวดกันอยู่เป็นประจ�าว่า ชาติปิ 

ทุกฺขา ชราปิ ทุกฺขา มรณมฺปิ ทุกฺข�  

รูต้ามสญัญาดงันียั้งไม่ชือ่ว่าญาณ ต้อง

รูสึ้กเห็นจรงิขึน้ด้วยตัวเอง เป็นความรู้

ที่เกิดขึ้นอย่างเห็นแท้แน่นอนลงไป 

อย่างน้ัน และการลงความเห็นนั้น 

ก็ไม่ใช่ว่าลงความเห็นข้างนอก แต่ว่า

ลงความเห็นเข้ามาท่ีตัวเราเอง เพราะ

อริยสัจจ์ ๔ นี ้พระพุทธเจ้าทรงแสดง

ที่ตัวของเราเองคือตัวของทุก ๆ คน  

ดังทรงแสดงว่านี้ทุกข์ ค�านี้หมายถึงชี้

เข้ามาข้างใน ทุกข์ก็ยังคงอยู่ท่ีตัวของ

เราเอง เกิด แก่ ตาย ก็อยู่ที่ตัวของ

อริยสัจจ์ ๔
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เราเอง ทุกข์ใจต่าง ๆ ต่อจากนั้นก็อยู่

ทีตั่วของเราเอง รูเ้ข้ามาท่ีตวัของเราเอง 

เหล่าน้ีแหละว่าเป็นทุกข์จริง สมุทัยก็

เหมือนกัน รู้เข้ามาที่ตัวของเราเองว่า

ตัณหาที่จิตใจของตนเองนั้นเป็นตัว

สมุทัย นิโรธก็เหมือนกัน รู้เข้ามาถึง

ความดับตัณหาของตนเองว่าเป็นความ

ดับทุกข์ มรรคก็เหมือนกัน รู้เข้ามา 

ที่ข้อปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบต่าง ๆ  

ที่ตัวของเราเองว่าเป็นทางปฏิบัติให้ถึง

ความดับทุกข์ ความรู้ท่ีเกิดข้ึนด้วย

ตนเอง มีความเหน็ชดัลงไปด้วยตนเอง 

เห็นจริงแท้แน่นอนลงไปเองว่า นี้ 

เป็นทุกข์ นี้เป็นเหตุเกิดทุกข์ นี้เป็น

ความดับทุกข์ น้ีเป็นทางปฏิบัติให้ถึง

ความดับทกุข์ เรยีกว่า สัจจญาณ รูใ้น

ความจริง ซึ่งต้องมีเป็นประการแรก 

เมือ่มคีวามรู้นีแ้ล้ว กเ็ป็นอนัว่ารูล้กัษณะ

หน้าตาของอรยิสจัจ์ ท้ัง ๔ นี ้รูส้ภาพ

ของอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ เหมือนอย่างมี

คนมา ๔ คนในเบื้องต้น เมื่อสังเกต

จนรูว่้าคนทัง้ ๔ น้ีมลีกัษณะนสัิยใจคอ

เป็นอย่างไร มคีวามสามารถเป็นอย่างไร 

แปลว่ารู้จกัคนทัง้ ๔ นีด้ว่ีาเป็นอย่างไร

 คราวนี้ ก็ถึง กิจจญาณ ความรู้ใน

กิจหน้าที่ที่พึงท�า คือเมื่อรู้สภาพของ

อรยิสจัจ์ทัง้ ๔ นัน้ตามเป็นจรงิแล้ว ก็

รูส้บืไปว่าทุกข์น้ันควรก�าหนดรู ้คือควร

ก�าหนดให้รูว่้าเป็นทกุข์เท่านัน้ ไม่ต้อง

ท�าอะไร สมทุยันัน้ควรละคอืสละให้พ้น

ไป นิโรธนั้นควรท�าให้แจ้ง มรรคนั้น

ควรอบรมให้มีให้เป็นขึ้น นี้เรียกว่า  

กิจจญาณ รู้ในกิจคือในหน้าที่ที่ควร 

ท�าในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ นัน้ หมายความว่า

รูห้น้าทีอ่นัควรปฏบิตัใินธรรมแต่ละข้อ

 การปฏิบัติของคนที่ยุ่งเหยิงกันอยู่ 

ก็เพราะเหตุว่าปฏิบัติไม่ถูกหน้าที่ ยก

เฉพาะอริยสัจจ์ ๔ นี้ หน้าที่ที่ควรจะ

ปฏบิติัในทกุข์ กค็อืก�าหนดให้รู้เท่านัน้

ว่าเป็นทุกข์ หน้าที่ที่ควรจะปฏิบัติใน

สมุทัย ก็คือละ ดังกล่าวแล้ว แต่คน

เราไปปฏบิตัสิบักนั ดงัเช่นคนทีม่คีวาม

ทกุข์โศกอย่างหนกัเพราะปรารถนาไม่

ได้สมหวัง เป็นคนจนทางเข้า บางที 

กท็�าอตัวนิบิาตกรรมตวัเอง นีเ้รียกว่า

ท�าผดิหน้าท่ีของธรรม เพราะว่าร่างกาย

ของตัวเองที่ตัวเองฆ่าเสียนั้นจัดเข้า 

ในทุกขสัจจะ คืออยู่ในหมวดทุกข์ ที่

ท่านว่าต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ดัง

ทีแ่สดงแล้ว เกีย่วแก่ร่างกายนีพ้ระพทุธเจ้า

ท่านสอนให้ก�าหนดรูเ้ท่านัน้ว่าเป็นทกุข์ 

ไม่ได้สอนให้ละคือฆ่าตัวเองลงไป สิ่ง

ท่ีท่านสอนให้ฆ่านั้นคือสมุทัยต่างหาก 

ได้แก่ ตัณหาที่เป็นตัวเหตุอันมีอยู ่

ในใจของตัว หรือพูดรวม ๆ ว่ากิเลส 

เป็นความปรารถนาอยากได้ต่าง ๆ  

หรือว่าจะพูดอย่างกว้าง ๆ ว่าโลภ  

โกรธ หลงก็ได้ ตัวสมุทัยท่านสอนให้

ละ เมือ่จะฆ่ากต้็องฆ่าสมทุยั ไม่ใช่ฆ่า

ร่างกาย

อริยสัจจ์ ๔
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 ในเรื่องสามัญอ่ืน ๆ ก็เหมือนกัน 

อย่างเช่นว่าเมือ่เกดิเรือ่งกระทบกระทัง่

โกรธแค้นขัดเคืองกันก็ทุบตีท�าร้าย

ร่างกายกนั นีก่ท็�าผิดหน้าทีเ่หมอืนกนั 

ร ่างกายที่ทุบตีท�าร ้ายกันนั้นเป ็น 

ทุกขสัจจะ เพราะร่างกายต้องแก่  

ต้องเจ็บ ต้องตาย ในหมวดทุกข์ท่ี

พระพุทธเจ้าสอนให้ก�าหนดรู้ ท่านไม่

สอนให้ไปทบุตที�าร้ายกนั ท่านสอนให้

ทุบตีท�าร้ายโทสะคือความโกรธในใจ

ของตัวเองน่ันแหละ เม่ือเกิดความโกรธ

ขึ้นก็ทุบตีท�าร้ายตัวความโกรธในใจ  

คือให้ละความโกรธนัน้เสยี ถ้าจะท�าร้าย

กท็�าร้ายความโกรธ ไม่ให้ใครไปท�าร้าย

ร่างกายของใคร เพราะฉะนั้น ถ้ารู้

หน้าที่ของธรรม ปฏิบัติให้ถูกหน้าที่ 

ของธรรม เรื่องเดือดร้อนก็ไม่มี

 ส่วนนโิรธน้ันท่านสอนให้ท�าให้แจ้ง 

คือเมือ่ได้ปฏิบตัจินได้รบัความสงบของ

จติใจ สงบจากความดิน้รนทะยานอยาก 

ก็ให้ก�าหนดดูให้รูจ้กัตวัความสงบนัน้ไว้ 

แล้วคอยพอกพูนอยู่ บางทีเราไม่ค่อย

สนใจกับความสงบ แต่ความจรงิทุก ๆ 

คนจะต้องมีความสงบอยู่เสมอ เป็นครัง้

เป็นคราว เพราะว่ากเิลสเช่นว่าตณัหา

คือความดิน้รนทะยานอยากปรารถนา

น้ัน ไม่ใช่ว่าจะมีครอบง�าใจอยู่ตลอด

เวลา ถ้าครอบง�าใจอยู่ตลอดเวลาแล้ว

จะหาความสงบไม่ได้ จะพักผ่อนหลับ

นอนไม่ได้ ใจจะยุง่อยูก่บัอารมณ์ทีด่ิน้รน

ท่ียึดถืออยู่ แต่ท่ีเราพักผ่อนได้ มีความ

สุขได้ก็เพราะเหตุว่ามีเวลาท่ีจิตใจมี

ความสงบ เพราะฉะนั้น ก็จะต้องให้

คอยสังเกตดูให้รู้จักตัวความสงบที่เรา

ได้รับอยู่ ทั้งที่ได้รับโดยปกติ ทั้งที่ได้

รับโดยการปฏิบัติ ให้รู้จักหน้าตาของ

ความสงบอยู่เสมอ อย่าละเลยไปเสีย 

เพราะอันนีเ้หละเป็นผลท่ีท�าให้จติใจได้

รับความสุข และคอยรักษาความสงบ 

นั้นไว้

 คราวนี้ มรรค หน้าที่ที่จะปฏิบัติใน

มรรคกห็มายความว่าจะต้องปฏบิตัทิ�าให้

มีขึ้น พิจารณาดูได้ในองค์ทั้ง ๘ นั้นที่

เราเองว่าตัวของเรามีอยู่เพียงไร แล้ว

ก็ต้องอบรมให้มีขึ้น อบรมความเห็น

ชอบ ความด�าริชอบ พูดชอบ ท�าการ

งานชอบ อาชพีชอบ เพยีรชอบ ระลกึ

ชอบ ตั้งใจชอบ ให้มีอยู่เสมอ ถ้าเรา

ตรวจดทูีต่วัเราเองอยู ่เราก็จะรู ้เว้นไว้

แต่จะละเลยไม่ตรวจ โดยมากเรามกัจะ

ไปตรวจข้างนอก ไปดวู่าคนนัน้ผดิ คน

นัน้ชอบ แต่ส�าหรบัในด้านคดธีรรมนัน้

ทา่นมุ่งให้ตรวจดูเข้ามาข้างใน ให้ดตูัว

เองอยู่ว่า อะไรของเราผิด อะไรของ

เราชอบ แล้วก็ต้องพยายามละส่วนที่

ผิดให้หมดไป ปฏิบัติส่วนที่ชอบให้มี

มาก ๆ ขึน้ นีเ้ป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องท�าใน

มรรคมีองค์ ๘ 

อริยสัจจ์ ๔
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 รู้ในกิจคือหน้าท่ีดังกล่าวมานี้เรียก

ว่า กิจจญาณ เม่ือได้ปฏิบัติในกิจคือ

หน้าทีใ่นอรยิสจัจ์ท้ัง ๔ นีส้�าเรจ็บรบูิรณ์

แล้ว ก็รู้เป็น กตญาณ คือความรู้ใน

การท�ากจิส�าเรจ็ ต้องถงึขัน้นีจ้งึจะเป็น

ความรู้ที่สมบูรณ์ ถ้ายังไม่ถึงกตญาณ

ความรู้ยังไม่สมบูรณ์ พระพุทธเจ้าได้

ทรงปฏิบัติจนบังเกิดความรู ้ ถึงขั้น 

กตญาณนี้จึงได้ชื่อว่า พุทธะ ผู้รู ้ที่

บรบิรูณ์ ผูรู้ท้ีส่มบรูณ์ เพราะเหตุว่าได้

ทรงก�าหนดรู้ทุกข์ได้แล้ว ละสมุทัยได้

แล้ว ท�าให้แจ้งนโิรธแล้ว ปฏบิตัใินมรรค

บริบูรณ์แล้ว ทรงเป็นผู้เสร็จกิจจริง ๆ

 อริยสัจจ์ท้ัง ๔ นี้เป็นธรรมท่ีสรุป

ธรรมทัง้หมด ท่านแสดงว่าเหมือนอย่าง

รอยเท้าช้างเป็นที่รวมของรอยเท้าของ

สัตว์ทั้งหลายในโลก เรียกชื่อตาม กิจ

คือหน้าที่ ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ ก็ได้

ธรรมเป็น ๔ หมวดคือ

 ๑. ปริญเญยยธรรม ธรรมที่ควร

ก�าหนดรู้ ได้แก่พวกทุกขสัจทั้งหมด 

หรือว่าสิ่งที่ต้องเกิด ต้องแก่ ต้องตาย 

หรอืสิง่ทีเ่กิดดบัทัง้หมดรวมเข้าในหมวด

นี้ ที่แสดงไว้ในนวโกวาทก็ได้แก่ธรรม

หมวดขันธ์ อายตนะ ธาตุ เป็นต้น

ทั้งหมด

 ๒. ปหาตัพพธรรม ธรรมที่ควรละ 

ได้แก ่กิเลสทั้งหมด ที่แสดงไว ้ใน 

นวโกวาทก็เช่น อกศุลมลู ๓ นวิรณ์ ๕ 

มลทิน ๙ อุปกิเลส ๑๖ รวมความว่า

พวกกิเลสและอกุศลธรรมทั้งหมด

 ๓. สัจฉิกาตัพพธรรม ธรรมที่ควร

ท�าให้แจ้ง ได้แก่ผลของการปฏบิตัชิอบ

ทัง้หมด เช่น อปุสมะ ความสงบระงบั

แห่งใจ

 ๔. ภาเวตัพพธรรม ธรรมท่ีควร

อบรมให้มขีึน้เป็นขึน้ ได้แก่ ธรรมปฏบิตัิ

ทุก ๆ อย่างในนวโกวาท ตั้งแต่ทุกะ

หมวด ๒ ไปที่เป็นข้อสอนให้ปฏิบัติ

ธรรมก็รวมเข้าในหมวดนี้ทั้งนั้น

 ข้อทีค่วรทราบเบด็เตลด็อกีอย่างหนึง่

คือ ในปฐมเทศนา ตอนแสดงทุกขสัจ 

ไม่กล่าวถึงพยาธิความป่วยไข้ว่าเป็นทุกข์

เพราะเหตุว่าได้รวมไว้ในค�าว่า ทุกฺข 

คือทุกข์กาย ในค�าว่า โสก ปริเทว  

ทุกฺข โทมนสฺส อุปายาส นั้นแล้ว แต่

ในท่ีมาบางแห่งได้แสดงว่า ความเกิด

เป็นทกุข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความเจบ็

ไข้เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ และ

ตัดค�าว่า โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปา-

ยาสาปิ ทุกฺขา เสีย (พ.พ ๑๗-๒๒)  

ดู ธรรมหมวดใหญ่, ปฐมเทศนา, 

พระพทุธเจ้าตรัสรู,้ หลักธรรมส�าคญั

ในพระพุทธศาสนา ด้วย

อริยสัจจ์ ๔ โดยพิสดาร

อริยสัจจ์ ๔ โดยพิสดาร พระพุทธเจ้าได้

ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า กไ็ด้ตรสัแสดง

ไว้ในปฐมเทศนาของพระองค์ว่าตรัสรู้

ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ คือ ทุกข์ เหตุเกิด
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ทุกข์ ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึง

ความดบัทกุข์ ทกุข์ต่าง ๆ นัน้กเ็พราะ

มทีกุขสมทุยัเหตใุห้เกดิทกุข์ คอื ตณัหา

ความดิ้นรนทะยานอยาก ดับตัณหา

เสยีได้กเ็ป็นทกุขนโิรธความดบัทกุข์ จะ

ดับได้ก็อาศัยปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ 

มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ เป็นต้น  

มีสัมมาสมาธิความตั้งใจชอบเป็นที่สุด 

ซึ่งแสดงว ่าต ้องมีสมาธิคือความท่ี 

ก�าหนดจิตเพ่งจิตอยู ่ในอารมณ์ของ 

สมาธิ อารมณ์ของสมาธิเพ่ือสมาธิ 

ก็เช่นอานาปานสติ เป็นต้น อารมณ์

ของสมาธิเพ่ือปัญญาก็คือนามรูปนี้ 

ก�าหนดดใูห้รูจ้กันามรปูนีใ้ห้รูจ้กักายใจ

น้ี ว่าเป็นอนจิจะ คือ ไม่เทีย่งต้องเกดิ

ดบั เป็นทกุข์ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง

ไป และเป็นอนตัตาบังคบัให้เป็นไปตาม

ปรารถนามิได้ จึงมิใช่ตัวเรามิใช่ของ

เราตามที่ยึดถือกันดังนี้

 ความรู้ที่บังเกิดข้ึนรับรองความจริง

นี้ก็เป็น สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ

 พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาใน 

มรรคมีองค์ ๘ นี้ ที่ตรัสเรียกว่า  

มชัฌมิาปฏิปทา ข้อปฏบิตัท่ีิเป็นหนทาง

กลางสมบูรณ์ ทรงก�าหนดรูท้กุข์ได้แล้ว 

ทรงละสมุทยัได้หมดแล้ว ทรงท�าให้แจ้ง

นโิรธได้แล้ว ทรงปฏบัิตใินมรรคมอีงค์ 

๘ ได้สมบูรณ์แล้ว จักษุ คือดวงตา 

ญาณ คอืความหย่ังรู ้ปัญญา คอืความ

รู้รอบ วิชชา คือความรู้จริง อาโลก  

คอืความสว่าง ผดุขึน้ในอรยิสัจจ์ทัง้ ๔ 

กิเลสและกองทุกข์ดับไปหมดสิ้น จึง

ทรงเป็น พุทโธ คือเป็นผู้ตรัสรู้แล้ว

 และความตรัสรู ้ของพระองค์ใน  

อริยสจัจ์ทัง้ ๔ นี ้เม่ือแสดง โดยพิสดาร 

ตามที่ตรัสไว้ก็คือ ปฏิจจสมุปบาท 

ธรรมท่ีอาศัยกันบังเกิดขึ้นซึ่งมีอวิชชา

อาสวะ เป็นต้น มาจนถึงชรามรณะ

โสกะปรเิทวะ เป็นต้น ซ่ึงเป็นปัจจยักนั

โดยล�าดับ นี้เป็นฝ่ายสมุทัยวาร คือ

เป็นฝ่ายเกิดหรือเป็นฝ่ายก่อทุกข์

 พระพทุธเจ้าเมือ่ได้ตรัสรู้แล้ว ก็ได้ทรง

พิจารณาอริยสัจจ์ทางปฏิจจสมุปบาท 

นี้ แล้วก็ได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นซ่ึงแปล

ความว่า

 เมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่ 

พราหมณ์ผูม้เีพยีรเพ่งอยู ่เมือ่นัน้ความ

สงสยัของพราหมณ์น้ันย่อมสิน้ไป เพราะ

มารู้ธรรมว่าเกิดจากเหตุ หรือรู้ธรรม

พร้อมทัง้เหตุ หรือรู้ธรรมว่ามีเหตุทีเ่ป็น

ปัจจัยสืบต่อกันไปจึงท�าให้เกิดทุกข์

 แล้วได้ทรงพจิารณาปฏิจจสมปุบาท

ทางนโิรธวาระ หรือนโิรธวาร คอื วาระ

ดบัคอืดบัทกุข์ ว่าเพราะดบัอวชิชาอาสวะ

หรืออาสวะอวิชชา เป็นต้น จึงได้ 

ดับมาโดยล�าดับ จนถึงดับชรามรณะ

โสกะปริเทวะ เป็นต้น ได้ทรงเปล่ง

อุทานขึ้นว่า

อริยสัจจ์ ๔ โดยพิสดาร
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ว่าคอื ทกุข์ ทกุขสมุทยั เหตเุกดิทกุข์ 

ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ ทุกขนิโรธ- 

คามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความ 

ดับทุกข์ และได้ทรงอธิบาย

 ทุกข์ ว่ามีชาติทุกข์ ทุกข์คือชาติ

เป็นต้น สรุปเข้าก็ในขันธ์เป็นท่ียึดถือ

ทั้ง ๕ ประการ

 ทกุขสมุทยั เหตุเกดิทุกข์ ทรงอธิบาย

ยกเอาตณัหา ความดิน้รนทะยานอยาก

 ทกุขนโิรธ ความดับทกุข์ ทรงอธบิาย

ยกเอาความดับตัณหา

 ทกุขนโิรธคามินปีฏปิทา ข้อปฏบิตัิ

ให้ถงึความดบัทุกข์ ทรงยกเอามรรคมี

องค์ ๘

 กเ็ป็นการทรงแสดงโดยทัว่ไปเพือ่ให้ 

ผู้ฟังเข้าใจได้โดยง่าย เพราะว่าอรยิสจัจ์

ที่ทรงอธิบายดังนี้ ผู้ฟังทั่วไปเมื่อตั้งใจ

ฟังตัง้ใจพจิารณาไปตามกอ็าจเข้าใจได้ 

และสามารถที่จะปฏิบัติได้ คือปฏิบัติ

ก�าหนดรู้ทุกข์ ละสมุทัย เหตุให้เกิด

ทุกข์คือตัณหา ท�าให้แจ้งทุกขนิโรธ 

ความดับทกุข์คอืดบัตณัหา และอบรม

ปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ ให้บังเกิดขึ้น

 ส่วนในปฏจิจสมปุบาท ธรรมทีอ่าศยั

กันบังเกิดขึ้น เป็นการที่ทรงแสดง 

อรยิสจัจ์โดยละเอียดหรอืพิสดาร และ

พระเถราธบิายของท่านพระสารบีตุรก็

ท�าให้มองเห็นชัดว่าแต่ละข้อนั้นก็เป็น

อริยสัจจ์ ๔ ท้ังนั้นทุกข้อไป จึงเป็น 

 เมื่อใด ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่

พราหมณ์ผูมี้เพยีรเพ่งอยู ่เมือ่นัน้ความ

สงสยัของพราหมณ์น้ันย่อมส้ินไป เพราะ

มารูค้วามส้ินไปของปัจจยัคอืเหตทุัง้หลาย

ดังนี้

 ต่อจากน้ันทรงพจิารณาปฏจิจสมปุบาท 

โดยนโิรธวาร คือโดยวาระดบัคอืดบัทกุข์ 

ทรงเปล่งอทุานในมชัฌมิยามแห่งราตรี 

แปลความว่า 

 เมื่อใด ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่

พราหมณ์ผูมี้เพยีรเพ่งอยู ่เมือ่นัน้ความ

สงสยัของพราหมณ์น้ันย่อมส้ินไป เพราะ

มารู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลาย

 ต่อจากนัน้ทรงพจิารณา ปฏิจจสมุปบาท 

ทัง้โดยสมทุยัวาร ทัง้โดยนโิรธวาร ทรง

เปล่งอทุานในปัจฉมิยามแห่งราตรแีปล

ความว่า

 เมื่อใด ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่

พราหมณ์ผู ้มีเพียรเพ่งอยู ่ เมื่อนั้น 

ความสงสัยของพราหมณ์น้ันย่อมสิ้น

ไป พราหมณ์นั้นก�าจัดมารและเสนา 

สถิตอยู่เหมือนอย่างดวงอาทิตย์สถิต

ส่องสว่างอยู่ในนภากาศ ดังนี้

 ธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นอันเรียก

ว่าปฏิจจสมุปบาทได้แสดงแล้วตาม 

เถราธิบายแห่งท่านพระสารีบุตร และ

กไ็ด้เคยกล่าวแล้วว่ากเ็ป็นการพจิารณา

อรยิสจัจ์โดยพสิดาร อรยิสจัจ์นัน้ พระ-

พุทธเจ้าได้แสดงไว้ตัง้แต่ในปฐมเทศนา

อริยสัจจ์ ๔ โดยพิสดาร
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มใิช่เพยีงเท่านัน้ จะต้องมเีหตุผลอืน่ ๆ 

สมัพันธ์กนัอกีมากมายจงึจะมนี�า้ประปา

ไหล เปิดก๊อกเข้าน�้าก็ไหลออกมา ดัง

จะพงึเหน็ได้ว่าจะต้องมกีารวางท่อประปา 

จะต้องมีท่ีท�าน�้าประปา และจะต้องมี

เครือ่งท�าน�า้ประปา เครือ่งท�าน�า้ประปา

นั้นก็จะต้องมีสิ่งต่าง ๆ มาประกอบ

เป็นเหตเุป็นผลทีสั่มพนัธ์กนัอกีมากมาย 

และจะต้องมนี�า้มาเพ่ือท�าน�า้ประปา และ

น�า้ทีจ่ะมมีานัน้กจ็ะต้องมทีีม่าว่ามาจาก

ไหนและจะเป็นน�้าขึ้นมาได้อย่างไร 

เพราะฉะนั้น หากจะคิดค้นหาเหตุผล

ก็จะพบเหตุผลที่โยงกันมามากมาย 

จนถึงเป็นน�้าประปาที่เมื่อเปิดก๊อกเข้า

ก็ไหลออกมาดังที่ใช้กันอยู่ 

 ไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่นี้ก็เช่นเดียวกัน ก็

จะเห็นว่าเมื่อเปิดสวิตช์ข้ึนไฟก็สว่าง 

เมื่อปิดสวิตช์ไฟก็ดับ เห็นเพียงเท่านี ้

ก็จะต้องว่าการเปิดสวิตช์นั้นเป็นเหตุ 

ไฟสว่างก็เป็นผล ดบัสวิตช์เป็นเหต ุไฟ

ดับก็เป็นผล ว่าเพียงเท่านี้ แต่เมื่อ

พิจารณาดูก็จะเห็นว่ายังมีเหตุผลอีก

มากมายกว่าจะเป็นไฟฟ้าขึ้นมาใช้ได้ 

เช่น จะต้องมีการวางสายไฟฟ้า จะต้อง

มเีครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า มสิีง่ทีม่าประกอบ

เข้าต่าง ๆ เป็นเหตุเป็นผลที่สัมพันธ์

กันอีกมาก จนถึงเมื่อเปิดสวิตช์ไฟฟ้า

ก็สว่าง ปิดสวิตช์ไฟก็ดับดังที่กล่าวมา

แล้ว

อรยิสจัจ์ ๔ อย่างละเอียดอย่างประณตี 

ซึง่ไม่ใช่ส่ิงทีจ่ะเข้าใจได้โดยง่าย ฉะนัน้ 

จงึได้ตรสัห้ามท่านพระอานนท์ท่ีกราบ 

ทลูว่า ปฏจิจสมุปบาทนัน้ปรากฏว่าง่าย

แก่ท่าน พระพทุธเจ้าได้ตรสัห้ามว่าอย่า

กล่าวอย่างนัน้ เพราะว่าปฏจิจสมุปบาท

เป็นธรรมท่ีละเอียดสุขุมลุ่มลึก แต่ว่า

เมื่อไม่รู้หรือไม่ตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทก็

ยังต้องท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏสงสาร ต่อ

เมื่อรู้ในอริยสัจจ์ที่เป็นปฏิจจสมุปบาท

จงึจะท�าทกุข์ให้สิน้ได้โดยสิน้เชิง ได้ตรัส

ไว้ด้วยพยญัชนะ คอืถ้อยค�าทีท่่านแสดง

ไว้ รวมเข้าก็มีความดังที่กล่าวมานี้

 ในข้อนี้หากจะพิจารณาดูในสิ่งที่

ปรากฏอยูใ่นโลก ทัง้โดยธรรมชาต ิท้ัง

โดยทีม่นษุย์คิดขึน้ประดษิฐ์ขึน้ กย่็อม

จะเหน็ว่ามเีหตผุลทีส่มัพนัธ์กัน ซึง่เมือ่

แสดงอย่างหยาบ ๆ ทั่วไปก็เป็นอย่าง

หน่ึง แต่เมื่อจะแสดงอย่างละเอียดก็

ย่อมเป็นอีกอย่างหนึ่ง 

 ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น น�้าประปา

ทีใ่ช้กนัอยู่ทุกวนั ท�าไมจึงจะได้น�า้ไหล

ออกมาซึง่เป็นตวัผล กจ็ะเหน็กนัทัว่ไป

ว่าต้องเปิดก๊อกน�า้ และเมือ่เปิดก๊อกน�า้ 

น�้าก็ไหลออกมา เพราะฉะน้ัน เม่ือดู

เพียงเท่านี้ก็จะต้องว่าการเปิดก๊อกน�้า

เป็นเหตุ น�้าไหลออกมาเป็นผล 

 แต่เมือ่พจิารณาอย่างละเอยีดกย่็อม

จะเห็นว่า เหตุผลที่มีน�้าประปาใช้นั้น

อริยสัจจ์ ๔ โดยพิสดาร
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 เพราะฉะนัน้ ในทางจติใจทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ตรัสรูก้เ็ช่นเดยีวกนั เมือ่ดเูพยีงง่าย ๆ 

ก็จะเห็นว่า เมื่อมีเกิดก็มีแก่มีตายมี

ทุกข์มีโศกต่าง ๆ ดังท่ีเห็นกันอยู่ว่า 

ทุกคนเกิดมาก็ต้องแก่ต้องตาย และ 

ในระหว่างท่ีด�ารงชีวิตอยู่ก็ต้องมีทุกข ์

ต่าง ๆ มีโสกะปริเทวะเป็นต้น และคน

โดยมากนัน้กไ็ม่ค่อยค�านงึถงึเกดิ ค�านงึ

ถึงแก่ พร้อมทั้งเจ็บและตาย และ

พยายามท่ีจะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้

ตาย โดยไม่ได้นึกถึงว่าจะต้องมีเกิด

เป็นเหตุ ทั้งที่ปรากฏอยู่อย่างชัดเจน

ว่ามาจากเกิดเป็นเบื้องต้น แต่ว่าโดย

มากก็ไม่นึกถึงว่าตัวชาติคือความเกิด

นั้นเป็นเหตุ จับเอาแค่จะแก้แก่แก้เจ็บ

แก้ตาย และแก้ทุกข์สุขต่าง ๆ ต้อง 

การที่จะไม่ไห้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตาย  

ไม่ให้ทุกข์ต่าง ๆ คือหมายความว่าให้

เกิดมานี่แหละ ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์

เหน็ว่าจะไม่สามารถแก้ไม่ให้แก่ ไม่ให้

เจ็บ ไม่ให้ตาย ไม่ให้ทุกข์ต่าง ๆ ได้ 

ก็คิดเอาว่าจะต้องมีภพหน้าชาติหน้า

ต้องไปเกดิเป็นเทวดาเป็นพรหม เป็นต้น 

ซึ่งจะด�ารงอยู่ตลอดไปไม่แก่ไม่เจ็บไม่

ตาย คนโดยมากก็คิดแก้กันอยู่เพียง

เท่านี ้แต่กไ็ม่สามารถจะแก้ให้ส�าเรจ็ได้

 พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ เมื่อพระองค์

ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ยังมิได้ตรัสรู้ ยัง

มไิด้ทรงคดิจะเสดจ็ออกทรงผนวช ใน

พระพุทธประวัติก็แสดงว่า พระราช-

กมุารพระโพธสัิตว์ได้เสดจ็ประพาสทอด

พระเนตรเห็นเทวทูต คือคนแก่ คน

เจ็บ คนตาย และสมณะ ก็ทรงน้อม

เข้ามาว่าพระองค์ก็จะต้องเป็นเช่นนั้น 

จงึท�าให้ทรงหน่ายในทกุข์ คอืความแก่

ความเจ็บความตาย ก็ยังไม่ไปถึงชาติ 

และได้ทรงพอพระทัยในความเป็น 

สมณะ ทรงเห็นว่าความเป็นสมณะนัน้

มโีอกาสมช่ีองว่างทีจ่ะปฏบิตัเิพือ่ไม่ให้

แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตาย ไม่ให้ทุกข์ 

ต่าง ๆ ได้ จึงมีพระหฤทัยน้อมไปใน

การบวชจนถึงได้เสด็จออกทรงผนวช 

และทรงเข้าศกึษาในส�านกัของคณาจารย์

เจ้าลัทธิท้ัง ๒ แม้ท่านคณาจารย์นั้น 

ก็คิดแก้ในแค่น้ันอีกเหมือนกัน คือไม่

ให้แก่ไม่ให้เจบ็ไม่ให้ตาย โดยทีจ่ะต้อง

ปฏิบัติทางฌานสมาบัติให้ไปเกิดเป็น

พรหม กโ็ดยจะอยูเ่ป็นพรหมตลอดไป 

ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ซึ่งพระโพธิสัตว์

เมือ่ทรงพจิารณาแล้ว โดยทีท่รงปฏบิตัิ

ในฌานสมาบัติเพื่อที่จะไปเกิดเป็น 

พรหมนั้นได้เหมือนอย่างท่านอาจารย์

ทั้ง ๒ แล้ว ก็ได้ทรงเห็นว่ายังไม่พ้น

ทุกข์

 ในตอนนี้ก็แสดงว่าได้ทรงพิจารณา

เห็นเข้าไปถึงชาติคือความเกิดว่า

 เมื่อยังมีชาติคือความเกิดอยู่ ไม่ว่า

จะเกดิเป็นอะไร ไม่ว่าจะเกิดเป็นพรหม 
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กจ็ะต้องมจีติุคอืความเคลือ่นซึง่เท่ากับ

ว่าเป็นความตาย

 เพราะฉะน้ัน จึงได้เสด็จหลีกออก

ไปทรงค้นคว้าด้วยพระองค์เอง จนได้

ตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทนี้ที่ทรงแสดงสั่ง

สอน คือทรงพิจารณาจับทุกข์ต่าง ๆ 

มโีสกะปรเิทวะเป็นต้นสืบขึน้ไป กท็รง

จบัมรณะคอืความตาย จบัชรา จบัชาติ

คือความเกิด จับภพคือความเป็น  

จับอุปาทาน จับตัณหา จับเวทนา จับ

ผัสสะ จับอายตนะ จับนามรูป จับ

วิญญาณ จับสังขาร จนถึงจับอวิชชา

ได้ จับอาสวะได้ วิชชาคือความรู้จึง

บงัเกิดแจ่มแจ้งขึน้เป็นความตรสัรู้ เม่ือ

วิชชาบังเกิดขึ้นอวิชชาก็ดับ เหมือน

อย่างเมือ่ความสว่างบงัเกดิขึน้ความมืด

ก็ดับ เมื่ออวิชชาดับก็ดับไปโดยล�าดับ 

คือ สงัขาร วญิญาณ นามรปู อายตนะ 

ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ 

ชาต ิชรา มรณะ โสกะปรเิทวะ เป็นต้น 

ทุกข์ทั้งสิ้นก็ดับไป

 เพราะฉะนั้น เมื่อพระองค์ทรง

พิจารณาธรรมท่ีได้ตรัสรู ้ คือสัจจะ 

ความจริงที่ได้ตรัสรู้ สายเกิด สายดับ 

และทัง้สายเกดิสายดบั จงึได้ทรงเปล่ง 

อทุานขึน้ในปัจฉมิยามแห่งราตรดีงัทีไ่ด้

ยกมาแปลไว้แล้ว ซ�้าอีกครั้งหนึ่งว่า

 เมื่อใด ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่

พราหมณ์ผูมี้เพยีรเพ่งอยู ่เมือ่นัน้ความ

สงสยัของพราหมณ์ย่อมสิน้ไป พราหมณ์

นัน้ก�าจดัมารและเสนา สถิตอยูเ่หมอืน

อย่างดวงอาทิตย์สถิตส่องสว่างอยู่ใน

นภากาศ ดังนี้

 มารนั้นแปลว่าผู ้ฆ่าผู ้ท�าลาย ใน 

พทุธประวัตไิด้มแีสดงถึงมารทีแ่สดงว่า

เป็นเทพชัน้หนึง่อนัเรยีกว่าเทวบตุร และ

เม่ือเป็นมารกเ็รยีกว่าเทวบตุรมาร เป็น

เทพชั้นหนึ่งที่มาขัดขวางพระพุทธเจ้า

ตั้งแต่ในเบื้องต้น ตั้งแต่ป้องกันมิให้

ผนวชและเม่ือทรงผนวชแล้วก็ยังมา

ตามป้องกันต่าง ๆ มิให้ตรัสรู้ จนถึง

ในราตรีท่ีตรัสรู้นั้นมารก็ได้มาป้องกัน

ในขั้นสุดท้ายก็ยังมาป้องกันอย่างเต็ม

ที ่แต่ว่าพระพทุธเจ้าได้ทรงชนะมารได้ 

จึงได้ตรัสรู้

 นักธรรมะได้วิจารณ์กันว่าอาจถอด

ความได้เป็นธรรมะ มาร ที่มาผจญ

พระพุทธเจ้านั้นก็คือ กิเลสมาร มาร

คือกิเลสซึ่งมีอวิชชาเป็นหัวหน้า และ

เมือ่พระองค์ได้ตรสัรูใ้นปฏจิจสมปุบาท

ธรรมทีอ่าศยักนับงัเกดิขึน้ ทรงพจิารณา

จบัผลจบัเหตุขึน้ไปจนถงึอวชิชาอาสวะ 

วิชชาบงัเกดิขึน้แก่พระองค์อย่างเตม็ที่ 

อวิชชาจึงดับ ที่ได้กล่าวแล้วว่าเหมือน

อย่างเมือ่แสงสว่างบังเกดิขึน้หรอืความ

สว่างบังเกิดข้ึนความมืดก็ดับ เพราะ

ฉะนั้น เมื่อวิชชาบังเกิดขึ้นอวิชชาก ็

ดบั กเ็ป็นอนัว่าได้ทรงก�าจดัมารเสียได้ 

อริยสัจจ์ ๔ โดยพิสดาร
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พร้อมทัง้เสนากคื็อบรรดากเิลสท้ังหลาย

ที่สืบเน่ืองจากอวิชชา เช่น ตัณหา

อปุาทานหรอืกเิลสตณัหาทัง้หลาย อย่าง

ทีพ่ดูกนัว่ากเิลสพนัห้าตณัหาร้อยแปด 

เป็นต้น คอืบรรดากเิลสทัง้ปวงซึง่บงัเกดิ

สืบเน่ืองมาจากอวิชชา กิเลสท้ังปวง

เหล่านัน้เรยีกว่าเป็นเสนาของมาร มาร

ก็คืออวิชชา กิเลสที่เกิดสืบเนื่องจาก

อวชิชาก็คอืเสนาของมารท้ังหมด เพราะ

ฉะนัน้ เมือ่ดบัอวชิชาซึง่เป็นตวัมารเสยี

ได้ บรรดาเสนาก็พลอยดับไปหมด 

 แต่กไ็ด้มแีสดง มารไว้ว่าม ี๕ อย่าง 

คือ

 ขันธมาร มารคือขันธ์ อันได้แก ่

นามรูปหรือสกนธ์กายอันนี้

 กิเลสมาร มารคือกิเลส

 อภสิงัขารมาร มารคือความปรงุแต่ง 

อันได้แก่กรรมที่ประกอบกระท�า

 มัจจุมาร มารคือความตาย

 เทวบุตรมาร มารคือเทพบุตร

 ขนัธมาร นัน้กห็มายถึงขนัธ์ ๕ รูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อ

เป็นนามรูปหรือกายใจอันนี้ ได้ชื่อว่า

เป็นมารแก่ผูท่ี้ยึดถอื เป็นอุปาทานขนัธ์ 

ขนัธ์เป็นทีย่ดึถอื และเมือ่มคีวามยดึถอื

อยูใ่นขนัธ์ ขนัธ์กเ็ป็นมารคือเป็นเครือ่ง

ท�าลายล้าง มิให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุถึง

ความสิน้ทุกข์ได้ เพ่ือดบักิเลสและกอง

ทุกข์ได้

 กิเลสมาร มารคือกิเลส เป็นมารก็

เพราะกิเลสเป็นผู้ฆ่าเป็นผู้ท�าลายล้าง

ต่าง ๆ

 อภิสงัขารมาร มารคอือภิสังขารอนั

ได้แก่กรรม ก็เพราะกรรมท่ีประกอบ

กระท�านั้นย่อมสืบเนื่องมาจากกิเลส 

เพราะฉะนั้น จึงพลอยเป็นมารไปด้วย 

เพราะกรรมนัน้เองกเ็ป็นเครือ่งป้องกนั 

เป็นเครื่องท�าลายต่าง ๆ ได้

 มัจจมุาร มารคือความตาย กเ็พราะ

ว่าความตายนั้นเป็นเครื่องท�าลายชีวิต

ท�าให้ไม่มโีอกาสทีจ่ะปฏิบัตสืิบต่อไปได้

 เทวบุตรมาร มารคือเทพบุตร ก็

หมายถึงเทวดาทีเ่ป็นมารดงัทีก่ล่าวมา

แล้ว

 พระพุทธเจ้าได้ทรงก�าจัดมารและ

เสนาได้หมดสิ้น ทรงสถิตอยู่เหมือน

อย่างดวงอาทิตย์สถิตส่องสว่างอยู่ใน

นภากาศ (ส.ท. ๓๐๘-๓๑๗)

อริยสาวก

อรยิสาวก ด ูจติตภาวนา, ปารชิาตก์สวรรค์,

  สิงคาลกะ

อรูปฌาน ดู พรหมโลก

อรูปธรรม ดู ธรรม ๒๑

อรูปพรหม ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ,  

  พรหมโลก

อรูปภพ ดู ภพ, ภพ ๓

อรูปภูมิ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อรปูโลก ด ูคัมภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ, โลก ๓

อรูปาพจร ดู สวรรค์
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อ

สั่งสอนเอาไว้ว่า เป็นต้นเหตุส�าคัญ 

แห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลาย ใน 

ปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะที่อาศัยกัน

บังเกิดขึ้นก็ตรัสแสดงอวิชชาไว้เป็น 

ข้อต้น และบรรดากิเลสท่ีเป็นอย่าง

ละเอยีดอนับงัเกดินอนจมหมกัหมมอยู่

ในจิตสนัดาน ดองจติสนัดาน ซ่ึงเรยีก

ว่าอาสวะหรอือนสุยั กมี็อวชิชาเป็นข้อ

ส�าคญั และได้มพีระพุทธาธบิายอวชิชา 

ดังที่ท่านพระสารีบุตรได้น�ามาอธิบาย 

คือความไม่หยั่งรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ได้

แสดง อวชิชา ๔ ไว้ดงันีเ้ป็นพืน้ และ

ที่แสดง อวิชชา ๘ ก็มี คือ เติมเข้า

อีก ๔ ข้อ อันได้แก่

 ไม่รู้จักเงื่อนต้น

 ไม่รู้จักเงื่อนปลาย

 ไม่รู้จักทั้งเงื่อนต้นทั้งเงื่อนปลาย

 ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะที่

อาศัยกันบังเกิดขึ้น

 อีกปริยายคือทางแสดงอันหนึ่งก ็

ได้แก่

 ไม่รู้จักอดีต

 ไม่รู้จักอนาคต

 ไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคต

 ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะที่

อาศัยกันบังเกิดขึ้น

 อวิชชา แปลตามศพัท์ว่า ความไม่รู ้

อนัหมายความว่าไม่รูใ้นอริยสจัจ์ทัง้ ๔ 

ดงักล่าวนัน้ แต่ว่าถ้ายกขึน้มาเพยีงค�า

เดียวว่าไม่รู ้ก็อาจมีปัญหาว่า ส่ิงที่มี

ความไม่รู้ก็จะเป็นดังก้อนหินก้อนดิน

ท่อนไม้เป็นต้น ซึ่งไม่มีความรู้อยู่ใน 

ตัว แต่ว่าอันบุคคลแม้สัตว์เดรัจฉาน 

ทัง้หลายย่อมมีความรูอ้ยู่ ดงัในคนเรา

กม็คีวามรูอ้ะไร ๆ อยูใ่นตวั ฉะนัน้ จะ

เรียกว่ามีอวิชชาได้อย่างไร จึงมีค�า

อธิบายให้ชัดขึ้นว่า อวิชชานั้นเป็น 

ข้อท่ีมีอยู่ เป็นส่ิงท่ีมีอยู่แก่สัตว์โลก 

ทัง้หลายซึง่มวีญิญาณธาตคืุอธาตรุูห้รอื

ว่ามีจิตวิญญาณซึ่งเป็นธรรมชาติเป็น

ธาตุรู้ ดังมนุษย์เราคนเราก็มีความรู้

อะไร ๆ อยู่ ต้ังต้นแต่มคีวามรูเ้หน็รูป 

รูไ้ด้ยนิเสียง เป็นต้น ตลอดจนถึงความ

รู้ในส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีเป็นพ้ืนอยู่ และท่ี

ศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมข้ึนมาต่าง ๆ 

อนัเรยีกว่าวิชชาหรอืปัญญา ฉะนัน้ คน

เราจงึจะชือ่ว่ามอีวชิชาได้อย่างไร จงึมี

อวิชชา

อรูปาวจรจิต ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อรปูาวจรปฏสินธ ิด ูคมัภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ

อรูปาวจรโลก ดู โลก ๓

อโลภะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ดู พระพุทธเจ้าใน 

  มหายาน

อวังสิรนรก ดู นรก

อวันตีชนบท ดู ทุสสเจดีย์

อวิชชมานบัญญัติ ดู สมมติบัญญัติ

อวิชชา อวชิชานีเ้ป็นข้อท่ีพระพทุธเจ้าได้ทรง
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ค�าตอบว่า ก็มีความรู้นั่นแหละจึงมี

อวิชชาขึ้นมาได้ ถ้าไม่มีความรู้อย่าง

ก้อนดินก้อนหินท่อนไม้ก็ไม่มีอวิชชา

ขึน้มาได้ กค็อืมคีวามรู ้แต่ว่าความรูท้ี่

มอียูน่ัน้เป็นความรูท้ีไ่ม่จรงิ เป็นความ

รู้ที่ผิดจากความจริง

 ฉะนั้น ความรู้ที่ไม่จริงความรู้ที่ผิด

จากความจรงิน้ีแหละคอือวชิชา ในทาง

ตรงกนัข้าม เม่ือเป็นความรูท้ีจ่รงิไม่ผดิ

จากความจริงก็เป็นวิชชา และอวิชชา

คือความไม่รู้ในสัจจะคือความจริงของ

จริงของแท้ หรอืกล่าวอกีนยัหนึง่ว่าเป็น

ความรูท่ี้ผดิจากสจัจะคอืของจรงิของแท้ 

นี้คืออวิชชา

 พระพุทธเจ้าผู้รู ้ผู ้เห็นทรงอธิบาย

อวิชชานี้ได้ ว่าได้แก่ความที่ไม่มีญาณ

คือความหยั่งรู้ในทุกข์เป็นต้นดังกล่าว 

แต่หากว่าถ้ามไิด้พระพทุธเจ้าผูรู้ผู้เ้หน็

มาทรงแสดงสั่งสอน ทุก ๆ คนก็ย่อม

จะไม่สามารถรู้จักอวิชชาท่ีมีอยู่ในตน 

เองได้ ย่อมจะเข้าใจว่าตนมีวิชชาคือ

ความรู้ทีเ่ป็นความรู้จรงิ เป็นความรูถ้กู 

ดงัศาสดาทัง้หลายแห่งศาสนาทัง้หลาย

แห่งลัทธิท้ังหลายซ่ึงได้เกิดข้ึนก่อน

พระพทุธเจ้าหรอืภายหลงัพระพทุธเจ้า 

มิได้เป็นผู้รู้ผู้เห็นเหมือนพระพุทธเจ้า 

คือมิได้ตรัสรู้เหมือนพระพุทธเจ้า ก็

ย่อมเข้าใจว่าแต่ละท่านมวีชิชาคือความ

รู้ถึงที่สุด เป็นผู้ท่ีปราศจากอวิชชาคือ

ความไม่รู้ เป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นแล้ว แต่

อันที่จริงนั้นเมื่อยังมีชาติมีภพก็ช่ือว่า

ยงัมทีกุข์ยงัมกีเิลส ยงัไม่สิน้ทกุข์ยงัไม่

สิ้นกิเลส ดังที่มีความต้องการเกิดอีก

แม้ในชาตภิพทีเ่ข้าใจว่ายัง่ยนื และเมือ่

ไปเกิดในชาติภพนั้นแล้ว ก็ยั่งยืน มีผู้

ทีเ่กดิอยูย่ัง่ยนืและเตม็ไปด้วยความสขุ

ต่าง ๆ ดังฤษีทั้งหลายดาบสทั้งหลาย

ผูป้ฏิบตัแิม้ใกล้พระพทุธศาสนาเข้ามามาก 

ดังเช่นท่านอาฬารดาบสกาลามโคตร 

อุททกดาบสรามบุตรปฏิบัตินับว ่า 

สมบรูณ์อยู่มากในศลีในสมาธคิอืได้ถงึ

สมาบัต ิ๗ สมาบัต ิ๘ หรอืว่ารปูฌาน

อรูปฌาน แต่ว่าก็ติดอยู่แค่นั้น เพราะ

ว่าต้องการทีจ่ะไปเกดิในพรหมโลกเป็น

พรหม ซึง่เข้าใจว่า ด�ารงอยู่ย่ังยืนตลอด

ไปในพรหมโลกนั้น 

 แต่พระพทุธเจ้าเมือ่เป็นพระโพธสัิตว์

เสดจ็ออกทรงผนวช ได้เสดจ็เข้าไปทรง

ศกึษาในส�านกัของท่านดาบสทัง้ ๒ นัน้ 

ก็ทรงเห็นว่ายังเป็นข้อปฏิบัติท่ีเป็นไป

เพือ่ชาตภิพ เพราะฉะนัน้ จงึยงัมกิีเลส

คือความต้องการจะไปเกิดอีกอันเป็น

ตณัหา และเมือ่ไปเกดิอกีความเกดินัน้

กยั็งเป็นทกุข์ เพราะเมือ่มเีกดิกจ็ะต้อง

มแีก่มตีาย เมือ่ไปเกดิเป็นเทพกจ็ะต้อง

มีจุติคือเคล่ือนออกจากความเป็นเทพ

ในที่สุด จึงยังไม่พ้นทุกข์ไม่พ้นความ

เวยีนว่ายตายเกดิอนัเรยีกว่า วฏัฏสงสาร
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 เพราะฉะน้ัน กเ็ป็นอันว่าท่านศาสดา

และลูกศิษย์ทัง้ปวงนัน้กย็งัมอีวชิชาคือ

ความไม่รู ้คอืยงัมคีวามรูท้ีผ่ดิจากสจัจะ

ที่เป็นตัวความจริง ยังเห็นในสิ่งท่ีเป็น

ทกุข์ว่าสิน้ทกุข์ ยงัเหน็ในสิง่ทีเ่ป็นเหตุ

เกดิทกุข์ว่าเป็นเหตเุกดิสขุ เพราะฉะน้ัน

ความรู้ของบรรดาศาสนาและศิษย์ทั้ง

ปวงน้ัน จึงเป็นความรู้ที่ยังไม่ถึงที่สุด 

และเมื่อส�าคัญว่าถึงท่ีสุดก็เป็นความ

ส�าคัญผิด เป็นความเห็นผิด ความรู ้

ก็เป็นความรู้ที่ผิดจากสัจจะที่เป็นตัว

ความจริงดงักล่าว ยงัเป็นความรูท่ี้เป็น

อวิชชาอยู่ เพราะฉะนั้น จึงได้เสด็จ

หลีกออกไปทรงแสวงหาโมกขธรรม 

ธรรมะทีเ่ป็นเครือ่งหลดุพ้นด้วยพระองค์

เอง และแม้พระองค์เองกท็รงรูพ้ระองค์

เองว่า ความรูข้องพระองค์เองท่ียังมีอยู่

ในขณะท่ีทรงแสวงหานัน้ กย็งัเป็นความ

รูท้ีย่งัเป็นอวชิชาอยูอี่กเหมือนกัน เพราะ

ยงัเรยีกว่าไม่พบสจัจะทีเ่ป็นตวัความจรงิ

อนัเป็นโมกขธรรม ธรรมะทีเ่ป็นเคร่ือง

หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ได้จริง 

ยังไม่ทรงรู้ในขณะน้ันว่าสัจจะท่ีเป็น

ความจริงนัน้คอือะไร ฉะนัน้ แม้ความ

รู้ของพระองค์เองในขณะน้ันก็ยังเป็น

ความรู้ที่ยังเป็นอวิชชา ทรงปรารถนา

จะได้ความรูท่ี้เป็นวชิชาคอืความรูท่ี้ตรง

กับสัจจะคือความจริง

 ในเบื้องต ้นก็ทรงมุ ่งอาศัยท ่าน 

คณาจารย์ทีม่อียู่ในขณะนัน้ดังเช่นท่าน

ดาบสทั้ง ๒ แต่เมื่อทรงเห็นว่าแม้ 

ความรู้สูงสุดของท่านอาจารย์ทั้ง ๒  

นั้นก็ยังเป็นอวิชชาอยู่ คือยังไม่เป็น

ความรูท้ีเ่ข้าถงึสจัจะทีเ่ป็นตวัความจรงิ 

จงึได้เสดจ็หลกีออกไปทรงแสวงหาด้วย

พระองค์เองเพราะอาศยัผูอ้ืน่ไม่ได้แล้ว 

จึงได้ทรงจับบ�าเพ็ญทุกรกิริยา ก็ไม่ได้

ความรูอ้ะไรขึน้มาจงึได้ทรงเลกิ แล้วก็

ทรงจับปฏิบัติทางสมาธิด้วยทรงนึกถึง

สมาธิอย่างแน่วแน่ที่ทรงได้เมื่อเป็น 

พระกมุารตามเสดจ็พระราชบิดาไปใน

พระราชพิธีแรกนาขวัญ ทรงได้สมาธิ

ถึงขัน้ปฐมฌาน โดยทีจ่ติของพระองค์

ได้รวมเข้ามาก�าหนดลมหายใจเข้าออก

สงบจากนิวรณ์ทั้งหลาย (ที่ท่านแสดง

ว่าถงึปฐมฌาน แต่หลงัจากนัน้สมาธนิี้

ก็เส่ือมไป) เป็นสมาธิท่ีบริสุทธิ์ เม่ือ

ทรงได้สมาธนิีด้้วยไม่มุง่ทีจ่ะไปเกดิเป็น

พรหมหรือเป็นอะไร หรือเพื่อชาติภพ

อะไร จิตรวมเข้ามาก�าหนดลมหายใจ

เข้าลมหายใจออก กส็งบอยู่ภายใน สงบ

จากกาม สงบจากอกศุลธรรม สงบจาก

นวิรณ์ทัง้หลาย จงึได้จบัปฏบิตัทิางสมาธิ

อันบริสุทธิ์นี้จนทรงได้อัปปนาสมาธิ 

สมาธิที่บริสุทธิ์ ก็เป็นสมาธินับเข้าใน

สมาบัติหรือในฌานที่ท่านดาบสทั้ง ๒ 

ท่านได้และก็ได้สอนนั่นแหละ แต่ว่า
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ความมุง่หมายต่างกนั และของท่านดาบส

ทัง้ ๒ นัน้ท่านสิน้สดุเพยีงเท่าน้ัน เพราะ

เพียงพอที่จะไปเกิดเป็นพรหมแล้ว ก็

สิ้นสุดเพียงเท่าน้ัน ก็กลายเป็นสมาธิ

ที่เป็นตัวทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ 

เพราะเป็นเหตุให้เกิดชาติต่อไปอีก

 ส�าหรับใน ๔ ข้อหลงันี ้ค�าว่า อดตี 

กค็อืสิง่หรือกาลเวลาท่ีล่วงมาแล้ว อนาคต 

ก็คือสิ่งหรือกาลเวลาท่ียังไม่มาถึง ไม่

หยั่งรู้ในอดีตไม่หยั่งรู้ในอนาคตย่อมมี

ความหมายหลายอย่าง อย่างที่เข้าใจ

กนัทัว่ไปกมั็กจะเข้าใจว่าหมายถึงเร่ืองอดีต 

หรือหมายถงึเรือ่งอนาคตของชวีติหรอื

ของตน เช่นว่าในอดีตคือในกาลเวลา

ที่ล่วงมาแล้วตนเป็นอย่างไร แม้ใน 

ชาตทิีล่่วงมาแล้วคอืในชาตอิดีตตนเป็น 

อะไรอย่างไร ในอนาคตคือในกาลข้าง

หน้าตนจะเป็นอะไรจะเป็นอย่างไรต่อไป 

ตลอดจนถงึในชาตหิน้าตนจะเป็นอะไร

จะเป็นอย่างไรต่อไป ไม่หยัง่รูก้ค็อืไม่รู้

ในเรื่องของตน ในอดีตคือในกาลเวลา

ทีล่่วงมาแล้ว ในอนาคตคือในกาลเวลา

ข้างหน้าที่ยังไม่มาถึงดังกล่าว มักจะ

เข้าใจกันดังนี้ แต่ว่าค�าว่าไม่รู้จักอดีต

ไม่รูจ้กัอนาคตในท่ีนีมิ้ได้มีความหมาย

ดังน้ัน ดงัจะพงึเหน็ได้ว่า ท่านแสดงถงึ

ญาณคือความหยัง่รูข้องพระพทุธเจ้าใน

ราตรีที่ตรัสรู้ คือตั้งแต่ก่อนตรัสรู้ทรง

ได้ พระญาณ ๓ โดยล�าดับ

 ในปฐมยามทรงได้ ปุพเพนิวาสา- 

นุสสติญาณ ความรู้ระลึกขันธ์เป็นที่

อาศัยอยู่ในปางก่อนได้ คือระลึกชาติ

หนหลงัได้ ทรงระลกึชาตหินหลงัได้ไป

มากมาย พร้อมทัง้ความเป็นไปในชาติ

นั้น ๆ ตลอดจนถึงชื่อโคตร สุขทุกข์

ทัง้หลายเป็นต้นในชาตินัน้ ๆ ทรงระลกึ

ได้สืบต่อกนัมาโดยล�าดบั จากชาตนิัน้

ก็มาสู่ชาตินั้นมาสู่ชาตินั้น เรื่อยมาจน 

ถึงสู่ชาติปัจจุบัน และก็ย้อนหลังไปได้

มากมาย

 ในมัชฌมิยามทรงได้ จตุปูปาตญาณ 

คอืความรูใ้นจตุคิวามเคล่ือนอบุตัเิข้าถงึ  

ชาตินั้น ๆ ของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไป

ตามกรรม ท�ากรรมชั่วไว้ก็ไปสู่ชาติที่

ชั่วมีทุกข์ ท�ากรรมดีไว้ก็ไปสู่ชาติที่ด ี

มีสุข

 ในปัจฉิมยามทรงได้ อาสวักขยญาณ 

ความรูเ้ป็นเหตส้ิุนอาสวะคอืกเิลสทีด่อง

จิตสันดานทั้งหลาย ก็คือทรงหยั่งรู้ใน

อรยิสจัจ์ทัง้ ๔ อวชิชาดบัไปหมด วชิชา

บงัเกดิข้ึน หรือวิชชาบงัเกดิข้ึน อวิชชา

ดับไปหมด เหมือนอย่างความสว่าง

บังเกิดขึ้นความมืดก็หายไป

 ตามพระญาณทัง้ ๓ ทีท่่านแสดงไว้

นี้ก็ เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า เมื่อทรงได้

พระญาณที ่๑ หรอื ๒ กย็งัมิได้ตรสัรู้

เป็นพระพุทธเจ้า ยังมีอวิชชาอยู่ คือ

แม้ว่าจะทรงระลึกชาติหนหลังได้เป็น
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อันมาก เรียกว่ารูอ้ดตีชาติ และทรงรู้

ความเคล่ือนและความเข้าถึงชาตนิัน้ ๆ 

ของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรม 

ด้วยพระญาณที่ ๒ ก็ยังมีอวิชชาอยู่  

จนถึงทรงได้ญาณท่ี ๓ คือตรัสรู้ใน 

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ อาสวกิเลสที่ดองจิต

สนัดานส้ินไป อวชิชาดบั วชิชาเกิดขึน้ 

จงึทรงดบัอวชิชาได้ด้วยพระญาณท่ี ๓ 

นี้ 

 เพราะฉะนัน้ ข้อว่าไม่รูจ้กัคอืไม่หยัง่

รู้ในอดีตไม่หยั่งรู้ในอนาคตอันเป็นตัว

อวชิชา จงึมิได้มีความหมายถงึไม่รู้ระลกึ

อดีตชาตไิด้ ตลอดถึงไม่รู้ระลึกถงึอนาคต

ชาตไิด้ แต่ว่ามีความหมายอีกอย่างหนึง่

 ความหมายของการที่ไม่รู ้จักอดีต 

ไม่รู ้จักอนาคตอันเป็นด้วยอวิชชานี้ 

พจิารณาดเูทยีบเคยีงกบัข้อทีต่รัสไว้ใน

เทศนาครัง้ท่ี ๒ ท่ีได้ตรสัแสดงขันธ์ ๕ 

ว่าเป็นอนตัตา มิใช่อัตตาตวัตน บงัคับ

ให้เป็นไปตามปรารถนามิได้ และสิง่ใด

ทีเ่ป็นอนตัตาดงันัน้สิง่นัน้กเ็ป็นสิง่ทีไ่ม่

เทีย่ง เป็นสิง่ท่ีเป็นทุกข์ต้องแปรปรวน

เปล่ียนแปลง เป็นสิง่ท่ีไม่พงึเหน็ยึดถอื

ว่าเป็นตวัเราเป็นของเรา กค็อืตรสัแสดง

ไตรลักษณ์นั่นเอง แต่ยกอนัตตาขึ้น 

เป็นที่ตั้งทีแรก แต่ภายในเนื้อหาของ

พระสตูรกเ็ป็นอนัว่าได้แสดงไตรลกัษณ์

ไว้ครบทุกข้อในทางที่เข้าใจได้ง่ายและ

กไ็ด้ตรัสสรุปไว้ในตอนท้ายว่า

 ขนัธ์ ๕ ทัง้ทีเ่ป็นอดตีทัง้ทีเ่ป็นอนาคต

ทั้งที่เป็นปัจจุบัน ทั้งที่เป็นภายในทั้งที่

เป็นภายนอก ทั้งที่หยาบทั้งที่ละเอียด 

ทัง้ทีด่ทีัง้ทีเ่ลว ทัง้ทีอ่ยู่ไกลทัง้ทีอ่ยูใ่กล้ 

กล้็วนไม่พึงเหน็ยดึถอืว่าเป็นตวัเราของ

เราทั้งหมด

 ตามทีต่รัสแสดงไว้นีจ้งึเป็นอนัว่าทรง

สอนให้ รู้จักว่าขันธ์ ๕ ในอดีตก็ตาม 

ในอนาคตก็ตาม ในปัจจุบันนี้ก็ตาม  

ก็เป็นอนิจจะ ทุกขะ อนัตตาอย่าง

เดียวกันหมดไม่แตกต่างกัน

 เพราะฉะนัน้ ข้อว่าไม่หย่ังรูจ้กัอดตี 

อนาคต ไม่หยั่งรู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคต

ในข้อท่ีแสดงอวิชชานีก้จึ็งมีความหมาย

ว่า อริยสัจจ์ทั้ง ๔ ที่เป็นไปอยู่ในสาย

ทุกข์กับในสายนิโรธความดับทุกข์

 ในสายทุกข์ ก็คือทุกข์กับสมุทัย

 ในสายนิโรธ ก็คือนิโรธความดับ

ทกุข์ และทางปฏิบตัใิห้ถงึความดบัทกุข์

 อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ในอดีตก็คงเป็น

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ ในอนาคตก็คงเป็น

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ คือว่าในอดีตนั้นจะ

เป็นอดีตในชาตินี้หรือว่าอดีตในอดีต

ชาติ ชาติไหน ๆ ก็ตาม กี่สิบกี่ร้อย 

กี่พันชาติในอดีตก็ตาม มากกว่านั้น

ก็ตาม อริยสัจจ์ทั้ง ๔ ที่เป็นสายทุกข์

กค็งเป็นสายทกุข์อยู่นัน่แหละ สายนโิรธ

ความดับทุกข์ก็คงเป็นสายนิโรธความ

ดบัทกุข์อยูน่ัน่แหละ เป็นอย่างเดียวกนั 
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ในอนาคตคอืข้างหน้ากเ็หมอืนกนั เมือ่

มีสมุทัยก็ต้องมีทุกข์ เมื่อด�าเนินใน

มรรคก็ย่อมพบความดับทุกข์ คงเป็น

สายทกุข์สายนโิรธความดบัทกุข์อยูเ่ช่น

เดียวกันไม่ต้องสงสัย และก็ไม่จ�าเป็น

ที่จะต้องไปสงสัยหรือไปคิดว่าในอดีต

ชาตินั้นเกิดเป็นอะไรมาบ้างท่ีไหนบ้าง

เป็นอย่างไรบ้าง ในอนาคตจะไปเกิด

ทีไ่หนบ้างเป็นอะไรบ้าง ไม่จ�าเป็น เพราะ

ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็คงอยู่ในสายทุกข์

กบัสายดบัทกุข์นีแ่หละมาแล้ว หรอืจะ

ไปเกิดเป็นอะไรข้างหน้ากค็งอยูใ่นสาย

ทุกข์สายดับทุกข์นี่แหละ

 อรยิสจัจ์ทัง้ ๔ นีจ้งึเป็น กฎธรรมดา 

เป็นธรรมะท่ีเป็นกฎธรรมดาอยู่ตลอด

กาลเวลา เป็นอกาลิโกไม่มีกาลไม่มี

เวลา เหมือนอย่างว่าโลกธาตุที่ทุก ๆ 

คนอาศยัอยู่นี ้บางคราวกม็ฝีนตก บาง

คราวก็มีฝนแล้ง ปีหนึ่ง ๆ ฝนก็ย่อม

ตกลงมาในฤดูฝนหรือในฤดูอ่ืนไม่รู้ว่า

กี่ครั้ง หากว่าจะไปมัวนับว่าปีนี้ฝนตก

กี่คร้ัง ปีที่แล้วมาฝนตกกี่ครั้ง ย้อน 

ไป ๆ กค็งจะเป็นการรวมครัง้ได้มากมาย 

แล้วก็ตกท่ีไหนบ้าง ตกมากหรือตก

น้อยอย่างไร ก็เช่นเดียวกับสัตว์โลกที่

เวยีนว่ายตายเกดิมาในอดตี เกดิมาคร้ัง

หนึ่งก็ครั้งหนึ่ง ก็เหมือนอย่างว่าฝน

ตกลงมาครัง้หนึง่ ๆ ในปีหนึง่ ๆ หากว่า

จะนับครั้งดูย้อนขึ้นไปมาก ๆ ปี ก็ยิ่ง

มากครั้งขึ้นนับไม่ถ้วน และหากว่าจะ

ไปคิดถึงในอนาคตว่าในปีหน้าโน้นฝน

จะตกปีละกีค่รัง้ คอยนบัคร้ังว่าครัง้หนึง่

นั้นตกมากตกน้อยอย่างไร ตกท่ีไหน 

กค็ล้าย ๆ กบัว่าไปคดิว่าในอนาคตนัน้

จะไปเกดิทีไ่หน เกดิเป็นอะไรเป็นอย่างไร 

กน็บัไม่ถ้วนอกีเหมือนกนั และกไ็ม่เป็น

ประโยชน์อะไร 

 เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าซึ่งเป็น 

ผู้ดับอวิชชาได้นั้น ก็เพราะได้ตรัสรู ้

ใน กฎธรรมดา อันเป็นกฎเกณฑ์ที่ 

เป็น ธรรมฐิติ ความตั้งอยู่แห่งธรรม  

ธรรมนยิาม ความก�าหนดแน่แห่งธรรม 

เป็นตัวกฎธรรมดาที่ด�ารงอยู่ คือรวม

เข้าในสายทกุข์กบัในสายดบัทกุข์ เมือ่

ยงัมสีมทุยัคอืตัณหาอยูก่ต้็องเกดิกต้็อง

มีทุกข์ เป็นสายทุกข์ ดับสมุทัยได้ 

จึงจะดับทุกข์ได้ ก็เป็นสายดับทุกข์  

ทรงได้พบกฎท่ีเป็นธรรมชาติธรรมดา

อันนี้คืออริยสัจจ์ทั้ง ๔ ก็เหมือนอย่าง

ว่าความรู้ของคนในปัจจุบันนี้ รู้เหตุที่

ท�าให้ฝนตก เมือ่รูเ้หตทุีท่�าให้ฝนตกได้

ก็เป็นอันว่ารู้จักฝนในอดีตรู้จักฝนใน

อนาคตท้ังหมด ว่าฝนในอดีตท่ีตกมา

ทุกครั้ง ๆ นั่นก็เพราะมีเหตุอย่างนี้  

ฝนท่ีจะตกต่อไปในอนาคตกี่ครั้ง ๆ  

ก็เพราะมีเหตุอย่างนี้ซึ่งเป็นเหตุอัน

เดียวกัน เป็นอันว่ารู ้จักเหตุผลอัน

เดียวกันนี้เท่านั้นครอบไปได้ทั้งหมด 
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รูจั้กฝนในปัจจุบนัว่าฝนในปัจจบุนัน้ีตกลง

มาก็เพราะเหตุนี้ ฝนที่ตกมาในอดีตกี่

ร้อยกีพั่นปีกีห่ม่ืนปีในอดตีก็เพราะเหตุ

อย่างน้ี ท่ีตกในอนาคตกี่ร้อยกี่หม่ืน 

กีพ่นัปีกเ็พราะเหตอุย่างนี ้เพราะฉะนัน้ 

ความตรัสรู้ของพระองค์นั้นจึงครอบ

เป็น สัพพัญญู รู้ทั้งหมด

 เมื่อยังมีสมุทัยคือตัณหาอยู่ก็ต้อง 

มทุีกข์ ตัง้ต้นแต่ชาตทิกุข์คอืความเกดิ 

เหมือนอย่างเมื่อมีเหตุให้ฝนตกอยู ่  

ฝนก็จะต้องตก ตกมาแล้วในอดีต  

ตกในบดันีแ้ละต่อไปก็ต้องตกต่อไปอีก

 เหมือนอย่าง เมื่อมีตัณหาอยู่เป็น

ตัวสมุทัย ก็จะต้องมีชาติคือความเกิด 

เกิดมาแล้วในอดีต เกิดอยู่ในปัจจุบัน 

และกจ็ะต้องเกดิต่อไปในอนาคต ตราบ

เท่าที่ยังมีเหตุ

 เมื่อดับเหตุคือตัณหาได้ ก็ดับชาติ

คือความเกิดได้ ก็เป็นอันว่าหยุดตก 

กันที เป็นอันว่าในอดีตนั้นตกกันมา

แล้ว แต่ปัจจุบันนี้ดับเหตุเสียได้แล้ว 

เหมอืนอย่างว่าเป็นอันว่าดบัเหตุฝนตก

ได้ ฝนก็เป็นอันว่าไม่ต้องตกกันต่อไป

ในอนาคตอีก หยุดกันเสียทีหนึ่ง

 ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเป็น

พระญาณที่ครอบโลกครอบจักรวาล 

ครอบกาลเวลาท้ังหมด ท้ังอดีตท้ัง

อนาคตทั้งปัจจุบัน

 เพราะฉะนั้น เมื่อยังเป็นอวิชชาอยู่

ก็คือไม่รู้จักอริยสัจจ์ทั้ง ๔ เมื่อไม่รู้จัก

อรยิสจัจ์ทัง้ ๔ กเ็ป็นอนัว่าไม่รูจ้กัอดตี 

ไม่รูจ้กัอนาคต ไม่รูจ้กัทัง้อดีตทัง้อนาคต

และไม่รูจั้กธรรมะทีอ่าศยักันบงัเกดิขึน้

อนัเรยีกว่า ปฏจิจสมปุบาท กย่็อลงว่า

 ทุกข์นั้นก็อาศัยสมุทัย นิโรธนั้นก็

ต้องอาศัยมรรค เพราะมีสมุทัยก็ต้อง

มีทุกข์ และเพราะมีมรรคก็ดับทุกข์ได้

 นีย่้อลงมาซึง่เป็นธรรมะซึง่อาศยัซึง่

กนัและกนัเป็นไป และปฏจิจสมปุบาท 

นี้ ท่านพระสารีบุตรก็ได้แสดงเป็น 

เถราธิบาย จับแต่ชรา มรณะ โสกะ 

เป็นต้น และจับเหตุแห่งชรา มรณะ 

โสกะ เป็นต้น ว่าคือชาติความเกิด 

อาศยัชาตคิอืความเกดิจงึเกดิชรา มรณะ 

โสกะ เป็นต้น แล้วกจ็บัเหตยุ้อนขึน้มา

โดยล�าดับจนถึงอวิชชาที่ก�าลังแสดง

อธิบายอยู่นี้ นี่เป็นธรรมะที่อาศัยกัน

บังเกิดขึ้น ซึ่งก็ล้วนเป็นอริยสัจจ์ ๔  

ที่จ�าแนกออกไปเป ็นตอน ๆ แต่ 

เมื่อสรุปเข้าแล้วก็สรุปเข้าในอริยสัจจ์

ทั้ง ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 

นี้แหละ และก็สรุปเข้าในคาถาของ 

ท่านพระอัสสชิเถระที่ได้แสดงแก่ท่าน

พระสารีบุตรเม่ือเป็นปริพาชกอยู่ ซึ่ง

ท่านพระสารีบุตรก็ขอให้ท่านแสดง  

ท่านบอกว่าท่านยังรู้น้อยแสดงได้แต่
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โดยย่อ ท่านพระสารบุีตรกต็อบกเ็รยีน

ท่านว่า ท่านพระสารบุีตรเองกต้็องการ

ย่อ ๆ ประโยชน์อะไรด้วยข้อที่จะต้อง

แสดงยาว ๆ ท่านพระอสัสชจึิงได้แสดง

แก่ท่านว่า

 เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา ธรรมท้ัง

หลายมีเหตเุป็นแดนเกดิหรือว่าเกดิแต่

เหตุ

 เตส� เหต�ุ ตถาคโต พระตถาคต 

ตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น

 เตสญจฺ โย นโิรโธ จ และความดบั

แห่งธรรมเหล่านั้น

 เอว�วาท ีมหาสมโณ พระมหาสมณะ

มีวาทะอย่างนี้ดังนี้

 ซึง่เป็นทีน่บัถอืว่าคาถาของพระอสัสชิ

นีเ้ป็นคาถาทีแ่สดง หวัใจของอรยิสจัจ์ 

อันพระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้

จารกึคาถานีไ้ว้ในหลักศิลาของท่านท่ัว

อินเดียในครั้งนั้น

 ค�าว่า เงื่อนต้นเงื่อนปลาย นี้ ท่าน

ใช้ศพัท์ว่า ปพุพนัตะ เงือ่นต้น อัปรนัตะ 

เงื่อนปลาย ถ้าตามศัพท์ค�าว่า อันตะ 

นั้นแปลว่า ที่สุด อย่างในธรรมจักรที่

ตรัสแสดงถึง ทางที่สุดโต่ง ๒ ทาง 

คอื กามสุขลัลิกานโุยค ความประกอบ

พัวพันอยู่ด้วยความสุขสดชื่นในกาม 

และ อตัตกลิมถานโุยค ความประกอบ

ทรมานตนให้ล�าบาก กใ็ช้ค�าว่า อนัตะ 

ซึง่ในท่ีนัน้แปลกนัว่าสดุโต่ง ซ่ึงทางท่ีสดุ

ท้ัง ๒ ทางนีอ้นับรรพชติผูมุ่้งท่ีจะตรสัรู้

ไม่ควรส้องเสพปฏิบัติ

 ส่วนในทีน่ี ้ปพุพนัตะ กอ็าจแปลได้

ว่า ท่ีสดุเบือ้งต้น อปัรนัตะ ทีส่ดุเบือ้ง

ปลาย และท่ีสุดท้ังเบือ้งต้นท้ังท่ีสุดเบือ้ง

ปลาย แต่ที่แปลกันว่า เงื่อนต้น เงื่อน

ปลาย ทั้งเงื่อนต้น ท้ังเงื่อนปลาย ก็

เพื่อให้เข้าใจง่าย และโดยที่ค�าว่าเงื่อน

นีม้าใช้ในภาษาไทยหลายค�า เช่น เค้า

เงือ่น เงือ่นง�า เงือ่นไข ซึง่ค�าว่าเงือ่นนี้

กห็มายถึงอย่างเช่นท�าเงือ่นท่ีเชอืกหรอื

ที่ด้าย ก็ท�าให้เป็นปุ่มเป็นปมเป็นจุด 

เพราะฉะนั้น จึงเป็นที่สังเกตเห็นได้ 

เช่นว่าเส้นด้ายท่ีเป็นสายยาวเส้นยาว 

ถ้าไม่ผูกให้มีเงื่อนก็จะเห็นเป็นเส้น 

ยาว ๆ ไปเหมือนกันหมด แต่เมื่อผูก

ตรงใดตรงหนึง่ให้เป็นเงือ่นขึน้ กจ็ะเป็น

ปมเป็นจดุให้สงัเกตเห็นได้ เพราะฉะนัน้

จงึใช้ค�าว่าเงือ่นนีใ้นค�าต่าง ๆ ดังกล่าว 

เช่น เค้าเงื่อน เมื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น

ยังคลุมเครืออยู่ ก็ยังไม่รู ้ว่าอะไรจึง 

ต้องค้นหา ในเมือ่พอเหน็เค้าเงือ่นของ 

เรือ่งนัน้กพ็อท่ีจะบอกได้ว่าเร่ืองนัน้เป็น

อย่างไรตามทีต้่องการจะทราบ เพราะ

ฉะนั้น จะแปลว่าที่สุดเบื้องต้นที่สุด 

เบื้องปลาย เหมือนอย่างไม้ท่อนหนึ่ง 

ก็ต้องมีต้นมีปลาย คือมีที่สุดข้างต้น

ทีส่ดุข้างปลาย สิง่ทัง้หลายอืน่ ๆ ก็เช่น

เดียวกัน จะต้องมีท่ีสุดด้านต้นด้าน
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ปลาย เบื้องต้นเบื้องปลาย และเมื่อ

ทีส่ดุนัน้มเีค้าเงือ่นทีจ่ะเหน็ได้ เช่น ไม้

ทีว่างไว้เป็นท่อน ๆ มเีค้าเงือ่นทีจ่ะเหน็

ได้ ไม้ทีต่่อกนัหลายท่อนต่อกนัยาว ๆ 

กอ็าจสงัเกตเหน็รอยต่อของไม้เหล่านัน้ 

ท�าให้รูว่้าท่อนใดต่ออยู่ท่ีตรงไหน มอง

เหน็เบือ้งต้นเบือ้งปลายของไม้ท่อนน้ัน 

ทีร่อยต่อเป็นเค้าเงือ่นให้บอกได้ เพราะ

ฉะนั้น ท่านจึงแปลที่สุดในค�าว่าที่สุด

เบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายว่าเงื่อนต้น 

เงือ่นปลาย อนัท�าให้เข้าใจว่ามเีค้าเงือ่น

ที่จะให้พิจารณาเห็นได้ แต่โดยความ

หมายก็คือว่าท่ีสุดเบื้องต้นท่ีสุดเบื้อง

ปลายนั่นแหละก็เป็นความหมายอัน

เดียวกัน

 เพราะฉะนัน้ ไม่รูท่ี้สดุเบือ้งต้นหรอื

เงือ่นต้น ไม่รู้ทีสุ่ดเบ้ืองปลายหรือเง่ือน

ปลาย จึงมีความหมายถึงในสัจจะคือ

ความจริงทุก ๆ อย่าง คือสัจจะเมื่อ

รวมเข้าก็ในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ น่ันแหละ 

อันได้แก่

 ทกุข์ เหตเุกดิทุกข์ น้ีเป็น ฝ่ายทกุข์

 ความดบัทกุข์ ทางปฏบิตัใิห้ถงึความ 

ดับทุกข์ นี้เป็น ฝ่ายดับทุกข์

 ฉะน้ัน ในการท่ีจะรู้จักในอริยสัจจ์

ดงักล่าวน้ี จงึจะต้องรูจ้กัเค้าเง่ือนจึงจะ

จบัได้ถกู จบัทุกข์ได้ถกูต้อง จบัสมุทัย

เหตุที่เกิดทุกข์ได้ถูกต้อง จับความดับ

ทุกข์ได้ถูกต้อง จับทางปฏิบัติให้ถึง 

ความดบัทกุข์ได้ถูกต้อง อนัจะพึงกล่าว

ได้ว่าสมุทัยคือเหตุนัน้ย่อมเป็นเงือ่นต้น

หรอืทีสุ่ดข้างต้น ส่วนทกุข์นัน้ย่อมเป็น

เงือ่นปลายหรอืทีสุ่ดข้างปลาย นีใ้นฝ่าย

ทุกข์ ในความทุกข์ที่ทุก ๆ คนได้รับ

อยู่ซึ่งเป็นสภาวทุกข์ ได้แก่ เกิด แก่ 

ตาย หรือเป็นปกิณณกทุกข์ ทุกข์ทาง

จติใจทีบ่งัเกดิขึน้มโีสกะปริเทวะ ความ

โศกความรัญจวนคร�่าครวญใจเป็นต้น 

ซึ่งเป็นความทุกข์เดือดร้อนทางใจท้ัง

หลาย เหล่านี้เมื่อบังเกิดขึ้นก็จะต้องมี

เงื่อนต้นเงื่อนปลายของทุกข์ มีที่สุด

เบ้ืองต้นที่สุดเบื้องปลายของทุกข์ ยก

ตัวอย่างดังเช่น เมื่อเป็นทุกข์เพราะ

ความพลดัพรากจากส่ิงทีเ่ป็นทีร่กั เช่น 

บุคคลที่เป็นที่รักต้องพรากกันจากกัน

หรือว่าทรัพย์ซึ่งเป็นท่ีรักต้องหายไป

หรือถูกลกัขโมยไป ถกูอนัตรายต่าง ๆ 

ไป ก็เกิดความทุกข์ เช่น เกิดความ

โศกความแห้งใจ ปรเิทวะ ความรัญจวน

คร�่าครวญใจ เป็นความทุกข์ที่ทุก ๆ 

คนต้องได้เคยประสบ

 คราวน้ีเมือ่ความทุกข์ดงันีบ้งัเกดิขึน้  

ก็จับความทุกข์ได้ว่านี่คือทุกข์ซึ่งเป็น

เบ้ืองปลาย คอืเป็นตวัผล จงึต้องจับว่า

อะไรเป็นเหตุ ในการจับว่าอะไรเป็น

เหตุนั้นโดยมากก็มักจะไปจับเอาว่า

เพราะบคุคลซึง่เป็นทีร่กัต้องจากไปต้อง

พรากไป หรือว่าทรัพย์สินซึ่งเป็นที่รัก

นั้น ๆ ต้องพรากไปหรือจากไป หรือ
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ว่าได้มคีนนัน้ ๆ ซึง่เป็นศัตรมูาท�าลาย

มาพราก เหล่านีเ้ป็นต้น โดยมากกจั็บ

ตวัเหตกุนัดงันี ้แต่เมือ่จะพจิารณาตาม

ทางอริยสัจจ์ของพระพุทธเจ้า ซึ่งทรง

แสดงว่าสมทุยัเหตเุกดิทกุข์กคื็อตณัหา 

ตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากซ่ึง

เป็นเหต ุให้ยดึถอืว่าเป็นตวัเราของเรา 

ตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยาก และ

ความยดึถือว่าเป็นตวัเราของเราอันเรยีก

ว่าอุปาทานนี้เองเป็นสมุทัยคือเหตุให้

เกิดทุกข์ มีโสกะปริเทวะเป็นต้นดังท่ี

กล่าวนั้น 

 เพราะฉะนัน้ เมือ่จะจบัเงือ่นต้นหรือ

ทีส่ดุเบือ้งต้นให้ถกูต้อง กต้็องพจิารณา

จบัตาหลกัอรยิสจัจ์ของพระพทุธเจ้าว่า 

ตวัเหตนุัน้กค็อืตณัหาอปุาทานในจติใจ

น่ีเอง ไม่ใช่บุคคลหรือวัตถุภายนอก 

บุคคลซึ่งเป็นท่ีรักซ่ึงพรากไปจากไป 

ทรัพย์สินซึ่งเป็นที่รักซึ่งพลัดพรากไป 

จากไป เป็นอันตรายไป นีเ้ป็นภายนอก 

ถ้าหากว่าจติใจนีไ้ม่มคีวามอยากความ

ยึดอยู่ในบุคคลในทรัพย์สินนั้น ทุกข ์

ก็ย่อมจะไม่เกิด แต่เพราะจิตใจนี้มี 

ความอยากคือตัวตณัหา มีความยึดคือ

ตัวอุปาทานอยู่จึงได้บังเกิดความทุกข์

 เพราะฉะนั้น ก็ต้องหัดจับเงื่อนต้น

หรอืเบือ้งต้นทีส่ดุเบือ้งต้นว่า คอืตณัหา

อุปาทานในจติใจตนเองนีเ้องเป็นเงือ่นต้น

หรือเป็นที่สุดเบื้องต้นของทุกข์ที่ก�าลัง

ได้รบัอยู ่เพราะฉะนัน้ การหดัทีจ่ะจบั

สัจจะคือความจริงตามหลักสัจจะของ

พระพทุธเจ้ากต้็องหดัทีจ่ะพิจารณาจบั

เงือ่นต้นเงือ่นปลาย หรือว่าทีส่ดุเบือ้งต้น

ทีส่ดุเบือ้งปลาย ของเร่ือง คอืเม่ือเร่ือง

ทีก่�าลงัประสบอยูเ่ป็นตวัทกุข์ ก�าลงัโศก

อยู่ก�าลังร้องไห้อยู่คร�่าครวญร�าพันอยู ่

กต้็องจบัให้ถกูว่าทุกข์ซึง่ก�าลงัเสวยอยู่

ก�าลงัรบัอยูน่ีเ้ป็นเงือ่นปลาย เงือ่นต้น

ก็คือตัณหาอุปาทานในจิตใจของตนเอง 

บคุคลก็ตามวตัถก็ุตามซ่ึงเป็นภายนอก

นัน้เป็นตวัอารมณ์ท่ียดึถอืว่าเป็นตัวเรา

เป็นของเรา เพราะฉะนัน้ ตวัเงือ่นต้น

ที่แท้จริงจึงอยู่ที่ตัวตัณหาอุปาทานใน

จิตใจนี้เอง เมื่อตัณหาอุปาทานนี้สงบ

ลงไป ทุกข์คือโสกะปริเทวะเป็นต้นก็

ย่อมจะสงบ

 ดงัจะพงึเหน็ได้ว่า บคุคลทีต้่องประสบ

ความพลัดพรากดังกล่าวนั้น เบื้องต้น

มักจะทุกข์มาก ต้องโศกมากต้องร้องไห้

คร�่าครวญร�าพันมาก เพราะว่าตัณหา

คอืความอยาก อปุาทานคอืความยดึยงั

มากอยู่ คร้ันต่อไป ๆ นาน ๆ เข้า 

ตัณหาอปุาทานคือความอยากความยึด

อยูใ่นบคุคลในทรพัย์สินทีพ่ลดัพรากไป

นัน้ ๆ น้อยลงไป ๆ เพราะเหตวุ่าจดืจาง

ลมืเลอืนไปเองกต็าม ความทกุข์โศกซ่ึง

ก�าลังได้รับอยู่ก�าลังเสวยอยู่นั้นก็ผ่อน

คลายไปหายไป ในทีสุ่ดเมือ่จติใจจดืจาง

อวิชชา



1685

อ

ลืมเลือนผ่อนคลายความอยากความ

ยึดลงไป ทุกข์โศกก็หายไปโดยล�าดับ 

จนถงึเมือ่เลิกอยากเลิกยึดในบุคคลนัน้

ในสิ่งนั้น ทุกข์โศกก็หายไปหมดไม่มี 

 เพราะฉะนั้น นี้แหละคือการหัดจับ

เง่ือนต้นเงื่อนปลายของเรื่องทั้งหลาย 

ในบางคราวเมื่อได้รับความประจวบ 

กับสิ่งซึ่งเป็นท่ีรักย่อมจะมีความยินดี

เบิกบานใจเป็นสุข และมีความอยาก

ความยึดอยู่ในบุคคลและสิ่งซึ่งเป็นที่ 

รักน้ัน ดังเช่นเมื่อได้บุคคลซึ่งเป็นที่ 

รักมา หรือว่าได้บุตรธิดา ได้ทรัพย์

สมบัติต่าง ๆ ท่ีต้องการมา ก็ยินดี

เป็นสขุ และกม็คีวามอยากความยึดอยู่

ในบคุคลในวตัถุนัน้ ๆ ดงันีเ้รยีกว่าเป็น

เงื่อนต้น คือเป็นตัณหาเป็นอุปาทาน 

ย่อมจะมีความติดใจยินดีเพลิดเพลิน 

เพราะฉะนัน้ จงึได้ตรัสไว้ว่า ตณัหานัน้

ไปกบัความตดิใจยนิดคีวามเพลิดเพลนิ 

ท�าให้มคีวามยินดเีพลิดเพลินยิง่ ๆ ขึน้

ในอารมณ์นัน้ ๆ ในสิง่นัน้ ๆ นีน้บัว่าเป็น

เงื่อนต้น ซึ่งมักจะไม่นึกถึงเงื่อนปลาย

คอืตวัทกุข์ เพราะในขณะท่ียงัเป็นสมบตัิ

คอืเป็นความพรัง่พร้อมอยู่น้ันมคีวามสขุ

มคีวามเพลดิเพลนิ ยงัไม่มวีบิตั ิแต่ว่า

ทุก ๆ อย่างน้ันเม่ือเป็นสมบัติแล้ว 

ก็ต้องมีวิบัติ เมื่อมีประจวบก็ต้องมี

พลัดพราก

 เพราะฉะนั้น ในเงื่อนปลายอัน 

หมายความว่า เมื่อถึงเวลาท่ีจะต้อง

พลัดพราก โดยที่ต้องพลัดพรากไป 

ในระหว่างชีวิตเพราะเหตุอันตราย 

ต่าง ๆ กต็าม หรอืว่าจะต้องพลัดพราก

ไปตามคตธิรรมดาหรอืตามสภาวทกุข์

แก่เจ็บตายไปก็ตาม โดยท่ีตนเอง 

จะต้องพลัดพรากไปเอง หรือว่าสิ่งนั้น

จะต้องพลัดพรากไปก็ตาม เมื่อยังมี

ตัณหามีอุปาทานอยู่ซึ่งเป็นเงื่อนต้น 

อยู่ กจ็ะต้องพบทกุข์ซึง่เป็นเงือ่นปลาย 

ข้างหน้า

 เพราะฉะนั้น แม้ในขณะที่ก�าลัง

หัวเราะอยู่ เพลิดเพลนิอยู่ ตืน่เต้นยินดี

อยู่ก็ต้องหดัท่ีจะให้พจิารณาจบัว่า นีเ่ป็น

เงื่อนต้นคือเป็นตัณหาอุปาทาน ซึ่งจะ

ต้องพบเงื่อนปลายคือทุกข์ในที่สุด

 เมื่อสิ่ งที่อยากยึดถือไว ้นั้นต ้อง 

พลัดพรากไปด้วยเหตุต่าง ๆ ในระหว่าง

กต็าม หรอืสภาวทกุข์ซึง่ทกุคนจะต้อง

ประสบคือแก่เจ็บตายก็ตาม นั้นเป็น

เงื่อนปลายที่จะต้องพบ

 เพราะฉะนั้น ก็หัดจับให้รู้จักเงื่อน

ปลายไว้ดังนี้

 เพราะฉะน้ัน ทกุคนนัน้ในปัจจบุนันี้

ย่อมประสบอยู ่ ทั้งบางคราวก็เป็น 

เงือ่นปลาย บางคราวกเ็ป็นเงือ่นต้น คอื 

ในคราวที่มีทุกข์ เช่น โสก ทุกข์โศก 

ต่าง ๆ เป็นต้น นี่ก�าลังพบอยู ่กับ 

เงื่อนปลาย ก�าลังร้องไห้อยู่คร�่าครวญ
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อยู่ นี่ก�าลังพบเงื่อนปลาย ในขณะที่

หวัเราะอยู่ ตืน่เต้นยนิดอียู ่นีก่�าลงัอยู่

กับเง่ือนต้น เพราะฉะนัน้ ผูป้ฏบัิตธิรรม

จึงสมควรที่จะหัดจับเงื่อนให้ถูก

 เมื่อก�าลังอยู่กับเงื่อนปลายคือทุกข์

โศกต่าง ๆ กต้็องจบัเงือ่นต้นว่า นีเ่กิด

จากตัณหาอุปาทานในจิตใจ

 ในขณะท่ีก�าลังอยู ่กับเงื่อนต้นคือ

ก�าลงัอยู่กบัตณัหาอปุาทาน มคีวามติด 

ใจยินดี มีความเพลิดเพลินมีความสุข 

ก็ต้องให้รู้ว่าจะต้องพบเงื่อนปลายใน

ภายหลังคือทุกข์ ในเม่ือยังมีตัณหา

อุปาทานนี้อยู่

 ดังน้ีเป็น การหัดจับเงื่อนต้นเงื่อน

ปลายในสายทุกข์

 และอีกทางหน่ึง ก็หัดจับเงื่อนต้น 

เงื่อนปลายในสายนิโรธ คือความดับ

ทกุข์ กล่าวคอื ในขณะทีไ่ด้ปฏบิติัธรรมะ

ตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน ปฏิบตัิ

อยูใ่นศลี ปฏิบตัอิยู่ในสมาธ ิปฏบัิตอิยู่

ในปัญญา กใ็ห้รู้จกัว่า ธรรมะทีป่ฏิบัติ

อยู ่นี้เป็นเงื่อนต้นของความดับทุกข์  

ซึ่งจะได้พบกับความดับทุกข์

 แม้ว่าในขณะที่ปฏิบัตินั้นจะรู้สึกว่า

ไม่เป็นสุข เช่นผู้ที่ปฏิบัติในศีลจะต้อง

งดเว้นจากข้อนัน้ข้อน้ี ในบางคราวกเิลส

ตณัหาในใจของตนต้องการจะให้ท�าอกี

อย่างหนึ่ง แต่ว่าศีลของพระพุทธเจ้า

นั้นให้งดเว้นเสียไม่ท�า เพราะฉะนั้น  

ใจหนึง่อยากจะท�า แต่ว่าอกีใจหนึง่นัน้

ยังตั้งอยู่ในศีล ก็แปลว่า ๒ ฝ่ายต่อสู้

กัน คือศีลในใจของพระพุทธเจ้ากับ

กิเลสตัณหาในใจของบุคคลผู้ท่ีรักษา

ศีล ถ้าหากว่าศีลมีก�าลังกว่าศีลก็ชนะ 

ก็แปลว่างดเว้นได้ไม่ท�า แต่หากว่าถ้า

กเิลสมกี�าลงักว่า ตณัหาอปุาทานมกี�าลงั

กว่า ตัณหาก็บงการให้บุคคลท�า ศีล 

ก็ขาดไป แปลว่าทิ้งศีล ปฏิบัติไปตาม

อ�านาจของตณัหาอปุาทาน เพราะฉะนัน้

ความไม่เป็นสุขจึงบังเกิดขึ้น อย่างที่

ต้องทิ้งศีลเพราะเป็นทุกข์เพราะศีล ก็

ทิ้งศีล

 แต่ว่าถ้ามาพจิารณาให้รู้จกัว่า ศลีนี้

แหละเป็นเงื่อนต้นของความดับทุกข ์

ให้มีความรู้มีความเข้าใจจริง ๆ แต่ว่า

ตณัหาอุปาทานนัน่แหละเป็นสมทัุยคอื

เหตแุห่งทกุข์ ให้มคีวามรูจ้กัดงันี ้และ

กใ็ห้รูจั้กว่าเงือ่นต้นคือตัณหาอปุาทาน

อันเป็นเงือ่นต้นของสายทกุข์นัน้ควรจะ

ต้องละเสีย ต้องงดเว้นเสียไม่ท�า แต่

ว่าเงือ่นต้นของความดบัทกุข์คอืศลีนัน้

ควรท�าดังนี้

 กแ็ปลว่ารูจั้กเงือ่นต้นในสายดบัทกุข์ 

แม้ว่าในขณะทีก่�าลงัต่อสูก้นัอยู่นัน้เป็น

ทุกข์ไม่เป็นสุข เพราะว่าใจที่อยากจะ

ท�าทีจ่ะละเมดิศลีอนัเป็นตณัหาอปุาทาน

นัน้บางคราวกแ็รง แต่ว่าเมือ่ความรู้จกั

อนัเป็นตวัปัญญาพร้อมท้ังสตกิ�ากบัอยู่

อวิชชา
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ได้กจ็ะท�าให้เอาชนะได้ สามารถรกัษา

ศีลไว้ได้ และอันที่จริงนั้นผลของศีล

ย่อมมีตั้งแต่เม่ือปฏิบัติในศีล แต่ว่า 

ตวัทกุข์เพราะเหตวุ่าต้องสูก้บักเิลสนัน้

ก�าบงัผลของศลีซ่ึงก�าลงัได้รบัอยู ่เหมือน

อย่างคนทีป่่วยไข้และต้องบรโิภคยาขม 

ซึง่ต้องเป็นทกุข์เพราะต้องบรโิภคยาขม 

แต่เมื่อบริโภคยาเข้าไปแล้วแม้จะขมก็

จรงิ แต่ว่ายาน้ันกเ็ข้าไปท�าการเยยีวยา

แก้ไขโรค บ�าบัดโรคให้หายไป ซ่ึงใน

เบือ้งต้นนัน้คนป่วยเองกย็งัไม่รู้ แต่ว่าที่

รูก้คื็อตวัทกุข์เพราะต้องกนิยาขม หรอื

ว่าที่ต้องผ่าตัด ต้องฉีดยา เขาเอาเข็ม

แทงเนื้อก็เจ็บ ที่รู้อยู่ในปัจจุบันคือว่า

เจ็บซึ่งเป็นตัวทุกข์ แต่ว่าผลที่ได้จาก

การที่ฉีดยาหรือว่าผ่าตัดนั้นจะเป็น 

การรักษาให้หายโรคซึ่งทีแรกยังไม่รู้ 

แต่ความจริงนั้นการปฏิบัติรักษานั้นก็

เป็นการบ�าบัดโรคตั้งแต่เบื้องต้นแล้ว 

แต่ความเจ็บยังก�าบังอยู่ยังมองไม่เห็น

 เพราะฉะนั้น จึงต้องหัดท�าความรู้

ดังนี้ ว่าผลของศีลน้ันมีตั้งแต่ต้น แต่

ว่าตัวทุกข์นั้นทุกข์เพราะกิเลสตัณหา

ต่างหาก ซ่ึงยังครอบง�าใจอยู่มาก เม่ือ

กเิลสตณัหาพ่ายแพ้ลงไปสงบลงไปแล้ว 

ความดิ้นรนต่าง ๆ ก็จะหายไปกลาย

เป็นความสงบความสุขขึ้นโดยล�าดับ 

ความดับทกุข์ทียั่งไม่ปรากฏ กจ็ะปรากฏ

ขึ้นมา นี้เป็นเงื่อนปลาย

 เง่ือนปลายคือความดับทุกข์ ใน

เบื้องต้นนั้นเหมือนอย่างกับก�าบังซ่อน

เร้นอยู่ บุคคลยังไม่อาจรู้ได้ แต่เมื่อ

เอาชนะกเิลสได้ กเิลสสงบไปโดยล�าดบั

แล้ว ความดบัทกุข์กจ็ะโผล่ขึน้มา เป็น

ตัวความสุขเป็นตัวความสงบ นี้เป็น

เงื่อนปลายของศีล

 ในการปฏิบัติสมาธิก็เหมือนกัน ก็

มกัจะท�ากนัไม่ได้ รวมใจไม่อยู ่เพราะ

ว่าใจนัน้มกัจะแล่นไปตามอารมณ์ทีใ่คร่

ทีป่รารถนา ให้มารวมอยู่กบัลมหายใจ

เข้าออก หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ 

หรือจะบริกรรมว่า พุทโธ พุทโธ ใจก็

มกัจะไม่อยู่ ใจมกัจะออกไปกเ็พราะเหตุ

ว่านวิรณ์น้ีเอง เป็นต้นว่ากามฉันท์บ้าง 

พยาบาทบ้าง ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม

บ้าง ความฟุง้ซ่านร�าคาญใจบ้าง ความ

เคลือบแคลงสงสัยต่าง ๆ บ้างอันเป็น

ตวักเิลส ดงึใจออกไปสู่อารมณ์อนัเป็น

ที่ตั้งของกามฉันท์ พยาบาทเป็นต้น

เหล่านัน้ เพราะว่าจติใจอันนีอ้ยูก่บักเิลส

เหล่านีม้านาน ซึง่เปรียบเหมอืนปลาท่ี

อยู่ในน�้า จิตก็อยู่ในอารมณ์และกิเลส

มานาน เพราะฉะนัน้ การทีจ่ะดงึใจขึน้

มาจากอารมณ์และกิเลสมาสู่อารมณ์

ของกรรมฐาน ในเบื้องต้นจิตใจจึงไม่

เป็นสุข เม่ือจิตใจไม่เป็นสุขร่างกายก็

ไม่เป็นสุข ก็ท�าให้ท�าสมาธิไม่ได้นาน

ประเดี๋ยวประด๋าว ๔-๕ นาทีก็เหมือน

อวิชชา
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อย่างเป็นตัง้ชัว่โมง แต่หากว่าถ้าปฏบิตัิ

ตามใจของกเิลส เช่นว่า ดหูนงัดูละคร

เล่นไพ่อะไรเหล่านีเ้ป็นต้น เป็นชัว่โมง ๆ 

กไ็ม่รูส้กึว่าเม่ือยล้าเพราะเหตุว่าเป็นไป

ตามอ�านาจของกิเลสท่ีจิตใจ อันน้ียัง 

มีความติดยังมีความเพลิดเพลินอยู ่  

เมือ่มาท�าสมาธกิไ็ม่ได้สขุจากสมาธใิน

เบื้องต้น

 เพราะฉะนั้น จึงต้องท�าความรู้ว่า 

สมาธินี่แหละเป็นเงื่อนต้น เป็นที่สุด

เบือ้งต้นของความดบัทกุข์ ต้องพยายาม

ท�าไปบ่อย ๆ จนจิตใจเอาชนะนิวรณ์

ได้ นวิรณ์สงบลงไปได้ เม่ือนิวรณ์สงบ

ลงไปได้แล้วจติกจ็ะเริม่ได้ความสขุจาก

สมาธิ คือได้ปีติความอ่ิมใจ ได้ความ

สขุสบายกายสบายใจ ได้ความสงบอัน

เป็นความดับทุกข์ขึ้นไปโดยล�าดับ

 ในทางปัญญาก็เหมือนกัน เมื่อมา

พจิารณาทาง วปัิสสนาปัญญา พจิารณา

นามรูปว่าเป็น อนิจจะ ไม่เที่ยง ทุกขะ 

เป็นทุกข์ อนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน  

ก็มักจะฝืนกับความที่มีความอยากยึด

อยูใ่นนามรปูอนันีว่้าเป็นตวัเราของเรา 

ครั้นมาพิจารณาว่าไม่ใช่ตัวเราของเรา 

จึงฝืนกันขัดกันในเบื้องต้น ใจจึงไม่ลง

คือใจไม่ยอม

 ต่อมาเม่ือพิจารณาให้รู ้จักว่า ตัว

ปัญญาวิปัสสนานี้แหละเป็นเงื่อนต้น

ของความดับทุกข์จริง ๆ แต่ที่ใจยังไม่

ยอมนี้ก็เพราะเหตุว่าใจยังมีตัณหา มี

ราคะความติิด มีนันทิคือความเพลิน

อยูใ่นนามรปู ยงัมคีวามอยากความยดึ

อยูว่่าตัวเราของเรา ต่อเม่ือไม่ยอมพ่าย

แพ้ต่อตณัหาอปุาทานในใจของตน หมัน่

พิจารณาอยู่บ่อย ๆ ในเมื่อความไม่

เทีย่ง ความเป็นทกุข์ ความเป็นอนตัตา

ปรากฏขึน้ ตณัหาอปุาทานทีเ่คยยดึถอื

อยากยึดอยู่นั้นก็จะลดลง ๆ ปัญญา

คือความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะเห็นชัดขึ้น

ว่าเป็นอนจิจะ ไม่เทีย่งจริง ทกุขะ เป็น

ทุกข์ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงจริง 

เป็นอนัตตา บังคับมิได้ ไม่ใช่ตัวเรา

ของเราจริง เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะพบ

กบั ความดบัทุกข์ คือความปล่อยวาง

ไปโดยล�าดับ นี้เป็นเงื่อนปลาย

 เพราะฉะนั้น การหัดจับเงื่อนต้น

เงือ่นปลายหรอืทีส่ดุเบือ้งต้นทีส่ดุเบือ้ง

ปลายแยกกนัทีละอย่าง และการหัดจบั

ทั้งเงื่อนต้นทั้งเงื่อนปลายหรือทั้งที่สุด

เบื้องต้นท้ังท่ีสุดเบื้องปลายท่ีขนานกัน

ไป ให้เหน็ต่อกนัไปเชือ่มกนัไปประกอบ

กันไปดังนี้ในอริยสัจจ ์ทั้ง ๔ ของ 

พระพุทธเจ้า หัดจับเข้าทั้งในสายทุกข์

ทัง้ในสายดบัทกุข์ดงันีแ้ล้ว เป็นการหัด

ให้ได้ญาณคือความหยั่งรู้อันเป็นฝ่าย

วิชชา 

 แต่ว่าฝ่ายอวชิชาน้ันกคื็อไม่หยัง่รูใ้น

เงือ่นต้นหรือท่ีสดุเบ้ืองต้น ในเงือ่นปลาย

หรอืทีสุ่ดเบือ้งปลาย ในทัง้เงือ่นต้นหรอื

อวิชชา
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สามารถรูเ้รือ่งอวชิชาได้ ทัง้ทีอ่วชิชานี้

ก็มิได้มีอยู ่ที่ไหน มีอยู ่ในจิตใจของ 

ทกุ ๆ คนนีเ้อง ทกุ ๆ คนจะรูจ้กัหรอื

ไม่รู้จักอวิชชาซึ่งนับว่าเป็นตัวต้นเดิม

ของกิเลสทั้งหลาย อวิชชาก็คงมีอยู่ 

และเพราะมอีวิชชาอยู่นีเ้องจงึท�าให้จติ

นีซ้ึง่เป็นธรรมชาตปิระภสัสรคือผดุผ่อง

เศร้าหมองไป เพราะอปุกเิลสคอืกเิลส

เครื่องเศร้าหมองทั้งหลายที่จรเข้ามา 

 เพราะฉะนัน้ จงึควรพจิารณาใคร่ครวญ

ค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้าในเรือ่งอวิชชา

นีใ้ห้มคีวามเข้าใจ แม้ว่าจะยงัไม่สามารถ

รู้เจาะแทงไปถึงอวิชชาซึ่งมีอยู่ในจิตใจ

ของตนเองได้ กย็งัเป็นการเริม่ต้นแห่ง

ความรู้ในเรื่องอวิชชานี้ จึงจะได้แสดง

อธบิายประมวลกนัเข้าอกีครัง้หนึง่ (ส.ท. 

๑๖๗-๑๗๑, ๑๗๖-๑๘๐, ๑๘๓-๑๙๑, ๑๙๓)

ที่สุดเบื้องต้นทั้งเง่ือนปลายหรือที่สุด

เบือ้งปลายในอรยิสจัจ์ ๔ ของพระพทุธเจ้า 

ดงัทีผู่ท้ียั่งมอีวชิชาเป็นไปอยู ่นีค้อืความ

ไม่รู้จัก และในข้อท้ายไม่รู้จักธรรมะที่

อาศัยกันบังเกิดข้ึน ก็คือไม่รู้จักข้อที่

เงือ่นต้นเงือ่นปลายนีต่้างอาศยักนัและ

กันเป็นไปในเรื่องทั้งหลาย ก็รวมเข้า

ในหลักอริยสัจจ์ ๔ นี้แหละ

 รวมเข้าจงึเป็น อวชิชา ๘ แต่อวชิชา 

๘ นี้ก็มีข้ออริยสัจจ์ท้ัง ๔ เป็นหลัก 

และอกี ๔ ข้อนัน้ นยัหนึง่กย็กเอาอดตี

อนาคตขึ้นแสดง อีกนัยหน่ึงก็ยกเอา

เงื่อนต้นเงื่อนปลายขึ้นแสดง แต่เม่ือ

ยกเอาอดตีอนาคตขึน้แสดงก็ไม่ยกเอา

เงื่อนต้นเงื่อนปลายขึ้นแสดง จึงรวม

เป็น ๘ หรือเมื่อยกเอาเงื่อนต้นเงื่อน

ปลายข้ึนแสดงก็ไม่ยกเอาอดีตหรือ

อนาคตขึ้นแสดง จึงรวมเป็น ๘

 และโดยที่ข้ออวิชชานี้เป็นข้อส�าคัญ

ในพระพุทธศาสนาในปฏิจจสมุปบาท

คือธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น พระ-

พุทธเจ้าเมื่อทรงสาวขึ้นไปก็ถึงอวิชชา 

เพราะฉะน้ัน อวิชชาจึงเป็นอันว่าเป็น

ปัจจัยแรกที่ส�าคัญแห่งปัจจัยท่ีเกิดสืบ

ต่อกันไปโดยล�าดับ จนถึงชาติ ชรา 

มรณะ โสกะ ปริเทวะ เป็นต้น และ

เราทั้งหลายได้รู ้เรื่องอวิชชาก็โดยที่

พระพทุธเจ้าได้ทรงตรสัจ�าแนกแจกแจง

แสดงสั่งสอนไว้ ถ้าไม่เช่นน้ันก็จะไม่

อโศกมหาราช

อวิชชา ๔ ดู อวิชชา 

อวิชชา ๘ ดู อวิชชา

อวิชชานุสัย ดู อายตนะ

อวิชชาสวะ ดู วิชชา ๓, อาสวะ

อวิญญาณกทรัพย์ ดู เบญจศีล

อวินิพโภครูป ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อวิโรธนะ ดู ทศพิธราชธรรม

อวิหา ดู พรหมโลก

อวิหิงสา ดู ทศพิธราชธรรม

อวีจิ ดู นรก

อเวจี ดู นรก

อโศกมหาราช ดู พุทธศาสนา
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สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับ

อยู ่ในพระเชตวัน อันเป็นอารามที ่

อนาถปิณฑกิคหบด ีสร้างถวายในกรงุ

สาวัตถี โดยสมยันัน้ภกิษรุปูหนึง่ได้ถูก

งูขบกัดถึงแก่มรณภาพ ภิกษุทั้งหลาย

เป็นอันมากจึงได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 

ถวายอภวิาทแล้วนัง่ ณ ทีค่วรส่วนข้าง

หน่ึง แล้วได้กราบทูลพระผู้มพีระภาคเจ้า

ว่าภิกษุรูปหนึ่งแห่งกรุงสาวัตถีถูกงูกัด

ตาย 

 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ภิกษุ 

ทั้งหลาย ภิกษุนั้นมิได้แผ่จิตมีเมตตา

ไปยังตระกูลแห่งพญางูทั้ง ๔ เป็นแน่ 

ก็ถ้าภิกษุนั้นพึงแผ่จิตมีเมตตาไปยัง

พญางู ท้ัง ๔ เธอก็ไม ่พึงถูกงูกัด  

ท�ากาลกิริยา 

 ตระกูลพญางูทั้ง ๔ ก็คือ ตระกูล

พญางูชื่อว ่าวิรูป ักขะ ตระกูลแห่ง 

พญางูชื่อว่าเอราปถะ ตระกูลพญาง ู

ชื่อว่าฉัพยาปุตตะ ตระกูลพญางูชื่อว่า

กัณหาโคตมกะ 

 ภิกษุนั้นมิได้แผ่จิตมีเมตตาไปยัง

พญางูทั้ง ๔ นี้แน่ ก็ถ้าเธอแผ่จิต 

อสงไขย ดู กัป, อนมตัคคะ

อสงไขยกัป ดู กัป

อสงไขยย่อย ดู กัป

อสมยวิมุตติ ดู มรรคสัจจะ

อสังขตธรรม ดู จิตศึกษา, ธรรม, ธรรม 

 ทั้งปวง, นิพพาน, รูปกายนามกาย

อสังขตธาตุ ดู โลก

อสังเขยยะ ดู อนมตัคคะ

อสังสัคคกถา ดู ปุณณะ

อสังหาริมทรัพย์ ดู เบญจศีล

อสัญญีพรหม ดู พรหมโลก

อสัญญีสัตว์ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อสิปัตตวนนิรยะ ดู นรก

อสุระ ดู ดาวดึงส์

อสุรกายะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อสุรเทพ เป็นศัตรูของพระอินทร์ เทวราช

อสงไขย

แห่งเทพชั้นดาวดึงส์ ในที่มาโดยมาก

กล่าวว่า ท้าวเวปจิต เป็นราชาแห่งพวก

อสุรเทพ แต่มีที่มาแห่งหนึ่งกล่าวว่า  

ได้มีเมืองอสุระอยู่ ๔ เมือง ตั้งอยู่  

๔ ทิศแห่งต้นจิตตปาตลีซึ่งป็นต้นไม ้

ประจ�าภพอสุระ ท้าวเวปจิตตะ หรือ

เรยีกอกีนามหนึง่ว่า ท้าวสจุติตะ ครอง

เมืองทิศตะวันออก ท้าวสัมพร หรือ

เรยีกอกีนามหนึง่ว่า ท้าวสจุ ิครองเมอืง 

ทิศใต้ ท้าวพลิ หรือเรียกอีกนามหนึ่ง

ว่า ท้าวสโุรชะ ครองเมอืงทศิตะวนัตก  

ท้าวปหาราธะ หรือเรียกอีกนามหน่ึง

ว่า ท้าวราห ูครองเมืองทิศเหนอื (พ.พ. 

๒๖๗) ดู ดาวดึงส์ ด้วย

อเสขะ ดู อริยบุคคล ๒

อหภาวะ ดู จิตศึกษา

อหหะ ดู นรก

อหังการ ดู จิตศึกษา, ภพ ๓

อหังการมมังการ ดู ภพ ๓

อหิงสกะ ดู ศึกษา, อังคุลิมาลปริตร

อหิราชสูตร อหิราชสูตรนี้ ได ้แสดงว ่า  
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มีเมตตาไปยังพญางูทั้ง ๔ เหล่านี้  

เธอกจ็ะไม่พึงถกูงกูดัท�ากาลกริยิา ภกิษ ุ

ทั้งหลาย เราอนุญาตให้แผ่จิตอันมี

เมตตาไปยังพญางูทั้ง ๔ เหล่านี้ เพื่อ

คุ้มครองตนเพือ่รกัษาตน เพ่ือป้องกนัตน 

 และต่อจากน้ีในพระสูตรได้มีแสดง

นคิมคาถาคอืคาถาลงท้ายซึง่ใช้เป็นบท

สวดต้ังต้นว่า วิรูปกฺเขหิ เม เมตฺต� 

เป็นต้น ที่แปลความว่า

 ความเป็นมติรของเราจงมกีบัพญางู 

 ทัง้หลายสกลุวรูิปักขะด้วย ความเป็น 

 มิตรของเราจงมีกับพญางูท้ังหลาย 

 สกุลเอราปถะด้วย ความเป็นมิตร 

 ของเราจงมีกับพญางูทั้งหลายสกุล 

 ฉัพยาปุตตะด้วย ความเป็นมิตร 

 ของเราจงมีกับพญางูทั้งหลายสกุล 

 กัณหาโคตมกะด้วย ความเป็นมิตร 

 ของเราจงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มี 

 เท้าด้วย ความเป็นมติรของเราจงมี 

 กับสัตว์ทั้งหลายที่มี ๒ เท้าด้วย  

 ความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว ์

 ทัง้หลาย ท่ีมี ๔ เท้าด้วย ความเป็น 

 มิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลาย  

 ท่ีมีเท้ามากด้วย สัตว์ไม่มีเท้าอย่า 

 เบียดเบียนเรา สัตว์ ๒ เท้าอย่า 

 เบียดเบียนเรา สัตว์ ๔ เท้าอย่า 

 เบียดเบียนเรา สัตว์มากเท้าอย่า 

 เบยีดเบียนเรา ขอสรรพสัตว์มีชีวิต 

 ทัง้หลาย ท่ีเกดิมาทัง้หมดจนสิน้เชงิ 

 ด้วยจงเห็นซ่ึงความเจริญทั้งหลาย 

 ทัง้ปวงเถดิ โทษลามกไร ๆ อย่าได้ 

 มาถงึแล้วแก่สตัว์เหล่านัน้ พระพทุธเจ้า 

 ทรงพระคณุไม่มปีระมาณ พระธรรม 

 ทรงพระคณุไม่มปีระมาณ พระสงฆ์  

 ทรงพระคณุไม่มีประมาณ สตัว์เลือ้ย 

 คลานทั้งหลาย คืองู แมลงป่อง  

 ตะเขบ็ ตะขาบ แมลงมมุ ตุก๊แก หน ู 

 เหล่านี้ ล้วนมีประมาณ คือไม่มาก 

 เหมอืนคณุพระรตันตรยั ความรกัษา 

 อนัเรากระท�าแล้ว ความป้องกนัอนั 

 เรากระท�าแล้ว หมู่สัตว์ทั้งหลายจง 

 หลกีไป เรานัน้กระท�าการนอบน้อม 

 แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ ท�าการ 

 นอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 ทั้งหลาย ๗ พระองค์อยู่ 

 นี้เป็นค�าแปลในบทสวด วิรูปกฺเขหิ 

เม เมตตฺ� เป็นต้น และถ้ามเีวลาน้อยก็

ร่นสวดแต่ตอนท้ายตัง้ต้นว่า อปปฺมาโณ 

พุทฺโธ พระพุทธเจ้า ทรงพระคุณไม่มี

ประมาณ อนึ่ง ได้มอีีกพระปริตรหนึ่ง

เรียกว่า โมรปริตร พระปริตรเรื่อง 

นกยูง 

 ส�าหรบั พระปรติรทีส่วดอนัเป็นตอน

ท้ายของอหริาชสตูรทีแ่สดงมานัน้เรยีก

ชื่อว่า ขันธปริตร แปลว่าพระปริตร 

อันเป็นเคร่ืองป้องกันขันธ์ คือขันธ ์

อันหมายถึงเบญจขันธ์ ดังที่เรียกว่า 

สกนธกาย หมู่แห่งขันธ์คือขันธ์ ๕ นี้ 

คอืหมายถึงว่าเป็นเคร่ืองป้องกนัตนน้ัน

อหิราชสูตร
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เองเรียกว่า ขันธปริตร ตัดเอามาแต่

ตอนท้ายของอหิราชสูตรดังที่เล่ามา 

 โมรปริตรในที่นี้จะไม่นับแยกออก

ไปอีกหนึง่ แต่ว่ารวมเข้าในต�านานที ่๔ 

นี้ด้วย พระปริตรอันเกี่ยวด้วยนกยูงนี้

มีต�านานเล่าไว้ในอรรถกถาชาดก ที่

เรียกว่าชาดกนั้นหมายความว่า เป็น

เรื่องของพระพุทธเจ้าเมื่อทรงถือชาติ

ก�าเนดิในชาตท่ีิเป็นอดตีต่าง ๆ ซึง่ทรง

เกดิมาแล้วเป็นนัน่เป็นนีบ้่าง เช่น เรยีก

ว่าทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ทรงบ�าเพ็ญ

พระบารมเีพือ่เป็นพระพทุธเจ้า สบืต่อ

ชาตกิันมาเป็นอันมาก เรือ่งทีเ่กดิแล้ว

ในชาตนิัน้ ๆ ทีม่แีสดงไว้ในพระไตรปิฎก

ทีเ่ป็นคาถาซ่ึงโดยมากเป็นค�าสอน อัน

แสดงถึงธรรมที่พระโพธิสัตว์ผู้เกิดมา

ในชาตินั้น ๆ ทรงปฏิบัติมาแล้ว แต่ 

ได้มีแสดงเรื่องราวเล่าไว้ในอรรถกถา 

ซึ่งเป็นค�าอธิบายนัยสืบต่อมาท่ีลังกา 

เพราะฉะนั้น เรื่องชาดกนี้จึงเป็นแบบ

เดียวกับนิทานอีสปที่เป็นหนังสืออ่าน 

ส�าหรบัเรียนในชัน้ประถมเมือ่ก่อนน้ี มี

เร่ืองทีส่ตัว์กบัคนพดูสนทนากนัได้บ้าง 

และมีเรื่องที่เป็นบุคคลต่อบุคคลบ้าง 

 ฉะน้ัน การอ่านเรือ่งชาดกนัน้จงึต้อง

ท�าความเข้าใจว่า เรือ่งทัง้หลายทีแ่สดง

นั้นเป็นเร่ืองเก่าแก่ท่ีเล่ากันมาช้านาน 

และความมุ่งหมายของการเล่าเรือ่งเหล่า

นั้นส�าหรับในทางศาสนา ก็เพื่อเป็น

เรื่องท่ีแสดงการสอนประกอบไปด้วย 

คือแสดงการสอนธรรมนั้นเอง แต่เล่า

เป็นเร่ืองราวเป็นนทิาน ก็เป็นอบุายอนั

หนึ่งอันจะชักน�าให้จดจ�าถึงคติธรรมที่

จะพงึได้จากเรือ่งนัน้ ๆ และกม็ปีรากฏ

อยู่หลายเรื่องที่โดนกันกับนิทานอีสป 

อนัแสดงว่าเรือ่งเหล่านีจ้ะต้องเป็นเรือ่ง

ที่เล่ากันมาเก่าแก่และแพร่หลายไปใน

หลายประเทศหลายถิ่น เพราะฉะนั้น 

จึงมาซ�้ากันเข้าได้และก็มุ่งให้เป็นเรื่อง

ทางคติธรรมสอนใจด้วยกัน เพราะ

ฉะนัน้ กใ็ห้จบัเอาความเพยีงเท่านีก้ไ็ด้

 ส�าหรับโมรปริตรคือเรื่องของนกยูง

อันเป็นชาดกอันหนึ่งที่ติดมาในต�ารา

ชาดกทางพุทธศาสนานั้น ก็มีเล่าว่ามี

นกยงูตวัหนึง่เป็นนกยงูทอง เป็นนกยงู

ฉลาดทีไ่ด้เรยีนมนต์ ส�าหรบัเป็นเครือ่ง

ป้องกันตนอันเรียกว่าพรหมมนต์ ได้

เลือกหาที่อยู่โดยข้ามเทือกภูเขา ที่อยู่

ใกล้กับหมู่มนุษย์ออกไปถึง ๓ เทือก 

ไปอยู่ในเทือกสุดท้ายห่างไกลออกไป  

และเมื่อจะออกไปแสวงหาอาหารใน

เวลาเช้า ก็สาธยายพรหมมนต์และก็

ออกไป กไ็ม่มอีนัตราย แม้ว่าจะมนีาย

พรานมาวางแร้วเป็นต้นส�าหรบัดกัและ

โปรยอาหารไว้ บรรดาเครื่องดักเหล่า

นัน้กไ็ม่ท�าอนัตรายได้ และเมือ่กลบัมา

ถึงทีอ่ยูใ่นเวลาเยน็ค�า่จะนอนกส็าธยาย

พรหมมนต์ ฉะนัน้ ในชาดกนีจ้งึแสดง

อหิราชสูตร
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ที่จะออกไปหาอาหาร คือส�าหรับเพื่อ 

ความคุม้ครองในเวลากลางวนั ต่อจาก

นีเ้ป็นบทสวดส�าหรบัท่ีจะพกั ประกอบ

ด้วยความคุ้มครองในเวลากลางคืนว่า

อเปตยญฺจกฺขุมา เอกราชา เป็นต้น  

ที่แปลความว่า 

 พระอาทิตย์นี้ เป็นดวงตาของโลก  

 เป็นเอกราช มีสีเพียงดังสีแห่งทอง  

 ยังพื้นปฐวีให้สว่างย่อมอัสดงคตไป  

 คอืพระอาทิตย์อสัดงคตไปกเ็ป็นเวลา 

 กลางคืน

 แล้วต่อจากนัน้กเ็หมอืนกนั และตอน

ท้ายก็ว่า 

 นกยงูนัน้ ได้กระท�าปรติรอนันีแ้ล้ว 

จึงส�าเร็จความอยู่แล 

 ส�าหรับโมรปริตรนี้ ทางวัดนี้ไม่ได้

สวด คงสวดแต่ขนัธปริตรว่า วรูิปกเฺขหิ  

เม เมตฺต� เป็นต้น (ต.พ. ๑๔๐-๑๔๕)

ว่า พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงพรหมมนต์

ที่นกยูงนี้ ได ้สาธยายดังบทสวดว ่า  

อุเทตยญฺจกฺขุมา เอกราชา เป็นต้น  

ที่แปลความว่า 

 พระอาทติย์เป็นดวงตาของโลก เป็น 

 เอกราช มีสีเพียงดังสีแห่งทอง ยัง 

 พื้นปฐวีให้สว่างอุทัยขึ้นมา 

 เพราะเหตุนั้น ข้าขอนอบน้อม 

 พระอาทิตย์นั้น ซึ่งมีสีเพียงดังสี 

 แห่งทอง ยังพื้นปฐวีให้สว่าง 

 ข้าทั้งหลาย อันท่านปกครองแล้ว  

 ในวันนี้ พึงอยู่เป็นสุขตลอดวัน 

 พราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใด ผู้ถึงซึ่ง 

 เวทในธรรมทั้งปวง 

 พราหมณ์ท้ังหลายเหล่านั้น จงรับ 

 ความนอบน้อมของข้า 

 อนึ่ง พราหมณ์ทั้งหลายเหล่าน้ัน 

 จงรักษาซึ่งข้า 

 ความนอบน้อมของข้า จงมีแด ่

 พระพุทธเจ้าทั้งหลาย 

 ความนอบน้อมของข้า จงมีแด ่

 พระโพธิญาณ 

 ความนอบน้อมของข้า จงมแีด่ท่าน 

 ผู้พ้นแล้วทั้งหลาย 

 ความนอบน้อมของข้า จงมีแด ่

 วิมุตติธรรม 

 นกยูงน้ันได้กระท�าปริตรอันน้ีแล้ว  

 จึงเที่ยวไปเพื่ออันแสวงหาอาหาร 

 นี้เป็นบทสวดส�าหรับตอนเช้าก่อน 

อักโกธะ

อหิริกะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อเหตุกทิฏฐิ ดู อุปาทาน ๔

อโหสิกรรม ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อกัโกธะ กริยิาทีไ่ม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ 

ตลอดจนถงึไม่พยาบาทมุง่ร้ายผูอ้ืน่ แม้

จกัต้องลงโทษผูท้�าผดิก็ท�าตามเหตผุล  

ไม่ท�าด้วยอ�านาจของความโกรธ ชือ่ว่า  

อักโกธะ คนผู้รวมกันอยู่เป็นหมู่ย่อม

มีการกระทบกระทั่งกันบ้าง เมื่อข่มใจ

ไว้ไม่ได้เกิดโกรธขึ้งต่อกันขึ้นและผูก

เวรไว้ กเ็ป็นสมุฏฐานให้เกดิโทสะความ
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ประทษุร้ายกันทางใจก่อน แล้วประทุษ 

ร้ายกันทางกายทางวาจาสบืไปอนัเรยีก

ว่า พยาบาท ท�าให้อยู่ด้วยกันไม่เป็น 

สุข ต่อเมื่อรักษาใจข่มไว้ไม่เกิดโกรธ

ขึ้น หรือเมื่อเกิดโกรธขึ้นในใจก็ระงับ

ไว้ไม่แสดงออกมาให้ปรากฏ ไม่ปฏบิตัิ

ลุอ�านาจแห่งความโกรธ จักอยู่ด้วย

ความสงบเรียบร้อยเป็นสุข 

 ความไม่โกรธจกัมไีด้กเ็พราะม ีเมตตา 

หวังความสุขความเจริญแก่ตนและต่อ

กันและกัน คนท่ีเป็นหัวหน้าปกครอง

กต็าม เป็นผูอ้ยู่ในปกครองกต็าม เม่ือ

แสดงความโกรธออกมาให้ปรากฏ ก็

แสดงว่าตนเองลอุ�านาจของความโกรธ 

กริยิาท่ีแสดงความโกรธออกมาน้ันก็ไม่

งดงาม น่าเกลียดน่าชัง นี้เป็นอธิบาย

ทั่วไปของค�าว่า อักโกธะ ท่ีแปลว่า  

ไม่โกรธ 

 เพราะฉะนัน้ ควรทีจ่ะเข้าใจถึงเรือ่ง

ความโกรธซึง่เป็นกเิลสข้อหนึง่ในกเิลส 

๓ กอง ดังที่พูดกันว่าโลภ โกรธ หลง 

หรือโลภะ โทสะ โมหะ ตามค�าที่พูด

กนันีถ้้าน�ามาคดิก็อาจจะสงสยัว่า เมือ่

พูดว่าโลภ โกรธ หลง ใช้ว่าโกรธ แต่

เมื่อพูดว่าโลภะ โทสะ โมหะ เรียกว่า

โทสะแทนค�าว่าโกรธ เพราะฉะนัน้ จงึ

ควรท�าความเข้าใจว่า ค�าว่า โกธะ ที่

แปลว่าโกรธก็ดี ค�าว่าโทสะก็ดี ค�าว่า

พยาบาทกด็ ีย่อมมคีวามหมายถงึกเิลส

กองนีด้้วยกนั แต่ว่ามีอธบิายถึงลกัษณะ

ที่แตกต่างกันไป 

 อันความเร่ิมต้นของความโกรธนั้น

เรยีกว่า ปฏฆิะ แปลว่า ความกระทบ

กระท่ัง มีอาการเป็นความหงดุหงดิ ดงั

ท่ีเรยีกกนัอย่างไทย ๆ ว่าเริม่มีอารมณ์

เสีย และเมื่อปฏิฆะคือความกระทบ

กระทัง่อนัมลีกัษณะดงักล่าวแล้วก�าเรบิ

ยิ่งขึ้นก็เรียกว่า โกธะ ที่แปลว่าโกรธ 

มอีาการเป็นความขึง้เคยีดไม่พอใจ เมือ่

โกธะซึ่งมีอาการดังกล่าวก�าเริบขึ้นมา

อกีกเ็รียกว่า โทสะ ทีแ่ปลว่าประทษุร้าย

ใจของตัวเอง ยังไม่ถึงคิดออกไปท�า

ประทษุร้ายผูอ้ืน่ คอืโกธะความขึง้เคยีด

นั้นเองมีอาการท่ีแรงขึ้นจนเผาใจตัว 

เองให้เดือดร้อน ดังคนที่แสดงอาการ

โทสะออกมา ไม่ท�าร้ายใคร แต่ว่ามี

อาการที่ออกทางกาย เช่นว่า ตาแดง 

หน้าแดง มือสั่น แสดงอาการเต้น 

เร่า ๆ หรอืบางทีถึงกบัเหว่ียงข้าวเหว่ียง

ของที่อยู่ข้างตัวออกไป แต่ว่ายังไม่คิด

ออกไปท�าร้ายผู้อ่ืนข้างนอก อาการดงัน้ี

เรยีกว่าโทสะ ประทุษร้ายใจตวัเอง ท�าใจ

ตัวเองให้ร้ายด้วย และประทุษร้ายใจ

ตัวเองให้เดือดร้อนด้วย

 คราวนี ้เม่ือโทสะอนันีแ้รงขึน้จนถึง

ความคดิมุง่ร้ายออกไปยงัผูอ่ื้น ต้องการ

จะด่าเขา ต้องการจะท�าร้ายเขาคอืบคุคล

ที่ตนโกรธนั้น อาการดังที่กล่าวมานี้

อักโกธะ
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เรยีกว่า พยาบาท การท�าร้ายกนัทีป่รากฏ

ออกด้วยวิธีต่าง ๆ เป็นอาชญากรรม

ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่นั้น สืบเนื่องมา

จากจติใจทีเ่ป็นพยาบาท มุง่ร้ายหมาย

ท�าลาย และพยาบาทนี้ก็เป็นสิ่งที่แรง

ขึ้นจากโทสะ แค่เพียงโทสะก็ยังไม่

ท�าร้ายใคร เป็นแต่ว่าท�าร้ายใจตัวเอง

ให้เดือดร้อน เผาใจตวัเองให้เดอืดร้อน 

แล้วกท็�าใจตวัเองให้ร้ายด้วย ให้หยาบ

ด้วย และโทสะนีก้เ็ป็นสิง่ทีแ่รงขึน้จาก

โกธะท่ีแปลว่าความโกรธนี่แหละ ที่มี

อาการขึ้งเคียดไม่ชอบใจ และโกธะนี ้

ก็แรงข้ึนมาจากปฏิฆะซึ่งเป็นความ

กระทบ กระทบกระท่ัง และกเิลสกอง

นี้อันเริ่มจากปฏิฆะคือความกระทบ

กระทัง่นี ้กเ็ปรยีบเหมือนอย่างว่าไม้ขดี

ไฟก้านเดียว ที่ขีดเข้ากับข้างกล่องไม้

ขีดเป็นไฟข้ึน และเมื่อไฟแห่งไม้ขีด 

ก้านเดียวนี้เมื่อไปจี้เข้าที่เชื้อไฟ ก็เป็น

ไฟลกุกองโตขึน้ ๆ คือความโกธะ เป็น

โทสะ เป็นพยาบาท เป็นอกุศลกรรม

ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ท่ีท�าร้าย

เบียดเบียนกันต่าง ๆ มาจากไม้ขีด 

ก้านเดยีวคอืปฏฆิะอนันี ้และปฏฆิะอนั

นีซ้ึง่มาจากไม้ขดีก้านเดยีวน้ัน ก็มาจาก

กล่องไม้ขีดที่มีกล่องมีข้างส�าหรับขีด 

และตัวไม้ขีดอยู่ในกล่อง ถ้าหากว่าไม้

ขีดไม่มาขีดเข้ากับกล่องที่ข้างกล่องก็

ไม่เกิดไฟ ฉันใดก็ดี บุคคลเรานี้ก็มี

อายตนะภายนอกอายตนะภายในท่ีมา

กระทบกัน ดังเช่นเม่ือตากับรูปมา 

กระทบกันที่เรียกว่าเห็นรูป ก็ปรากฏ

ขึ้นเป็นความเห็นรูป เห็นรูปนั่นเห็น 

รูปนี่เป็นต้น หูกับเสียงมากระทบกัน 

ก็ปรากฏขึ้นเป็นการได้ยินเสียง และ

เมือ่มกีารเห็นการได้ยินเป็นต้นขึน้ดังนี้ 

กท็�าให้เกดิเวทนา เป็นสขุเกดิจากการ

เห็นรูปสัมผัสในรูปนั้นบ้าง เกิดจาก

ได้ยินเสียงสัมผัสในเสียงนั้นบ้าง ถ้า

เป็นรปูเป็นเสยีงทีช่อบใจก็เกดิ สขุเวทนา 

ถ้าเป็นรูปเป็นเสียงที่ไม่ชอบใจก็เกิด 

ทุกขเวทนา ถ้าเป็น กลาง ๆ ก็เป็น  

อทกุขมสุขเวทนา เวทนาท่ีเป็นกลาง ๆ 

ไม่ทุกข์ไม่สุข

 คราวนี้ สุขเวทนานี้เอง เมื่อจิตเข้า

ยึดถือ เข้ารับและยึดถือก็ท�าให้เกิด

ราคะคือความติดใจยินดี หรือโลภะ

ความโลภอยากได้ ถ้าเป็นทุกขเวทนา 

จิตรับยึดถือก็ท�าให้เกิดโทสะ เริ่มจาก

ปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งขึ้นก่อน 

เป็นอันว่าเหมือนอย่างเอาไม้ขีดมาขีด

เข้ากบัข้างกล่องไม้ขีด กเ็ป็นไฟคือเป็น

ปฏิฆะขึ้นมา แล้วเมื่อไม่ดับเสียแค่นี้ 

ไปจีเ้ชือ้เข้ากล็กุข้ึนเป็นโกธะ เป็นโทสะ 

เป็นพยาบาท กเ็ป็นไฟกองโต ไหม้บ้าน

ไหม้เรอืน กป็รากฏเป็นความประทษุร้าย

กันเบียดเบียนกัน ดังที่ปรากฏอยู่ใน

ภายนอกต่าง ๆ เหมอืนอย่างท่ีปรากฏ

อักโกธะ
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เป็นไฟไหม้บ้านไหม้เรอืนอยู่ต่าง ๆ อนั

มาจากต้นไฟเพียงนิดเดียวเท่านั้น 

 เพราะฉะน้ัน ใช้ค�าว่าอกัโกธะคือไม่

โกรธนี ้กเ็ป็นอันว่าหยิบเอาชือ่ของกเิลส

กองโทสะมาใช้ค�าหน่ึง แต่กห็มายความ

ถงึว่าระวงัใจไม่ให้กระทบกระทัง่ ไม่ให้

โกรธ ไม่ให้มีโทสะ ไม่ให้มีพยาบาท 

เพราะว่าทุกคนจะต้องรับอารมณ์ คือ

เรือ่งทีเ่ข้ามาทางตาทางหเูป็นต้น ดงัท่ี

กล่าวมาข้างต้นอยู่เสมอ และก็ให้เกิด

เวทนา ท่ีเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง  

เป็นกลาง ๆ ไมทุ่กข์ไม่สขุบา้ง เพราะ

ฉะน้ัน จึงได้เกิดความยินดีบ้าง เกิด

ความยินร้ายบ้าง อันเนื่องมาจากสุข

เวทนาบ้าง ทกุขเวทนาบ้าง และถ้าเป็น

เวทนากลาง ๆ ไม่ได้จบัมาพจิารณา ก็

ย่อมจะเกิดโมหะคือความหลง และก็

หลงติดอยู่ในเวทนาที่เป็นกลาง ๆ ไม่

ทุกข์ไม่สุขนั้นด้วยเหมือนกัน 

 เพราะฉะนั้น เวทนานี้เองจึงเป็นท่ี

ตัง้ของตณัหาความดิน้รนทะยานอยาก

และกเิลสทัง้หลาย ดงัเช่นทีใ่น ปฏจิจ-

สมุปบาท พระพุทธเจ้าตรัสว่า เพราะ

เวทนาเป็นปัจจยัเกดิตณัหา และตณัหา

คือความด้ินรนทะยานอยากนีก้ม็อีาการ

เป็นโลภ โกรธ หลงนี่แหละ เพราะว่า

เมือ่โลภ โกรธ หลงบังเกดิขึน้แล้ว จติใจ

จะมคีวามดิน้รนกวดัแกว่งกระสบักระส่าย 

เมื่อจับเอาอาการที่ดิ้นรนกวัดแกว่ง 

กระสับกระส่ายนีก้เ็รยีกว่าตณัหา เมือ่

จบัเอาอาการทีช่อบกเ็ป็นโลภหรอืราคะ 

ที่โกรธก็เป็นโทสะ ที่หลงก็เป็นโมหะ 

แต่เม่ือจบัเอาอาการทีด่ิน้รนกวัดแกว่ง

กระสับกระส่ายก็เป็นตัณหา เพราะ

ฉะนัน้ กเิลสเหล่านีจ้งึอยูด้่วยกนั เนือ่ง

กันเป็นไป

 เพราะฉะนั้น การท่ีจะปฏิบัติท�าใจ

ให้ไม่โกรธได้ ก็ต้องอาศัยสติที่คอย

ส�ารวมระวังใจอยู่ อาศัยปัญญาที่เป็น

ตัวความรู้จักว่า กิเลสทุกกองแม้กอง

โกรธนี้เป็นอกุศล มีโทษ เป็นปัญญา

ความรูจ้กัโทษ เมือ่มสีตริะวงัใจอยูแ่ละ

มีปัญญาที่คอยรักษาใจอยู่ดั่งนี้ก็จะ

ป้องกันระงับได้ 

 อีกอย่างหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้

ถึงธรรมะท่ีจะเป็นเครือ่งป้องกันโกรธได้

ด้วย ดับโกรธได้ด้วยกค็อื เมตตา ความ

รักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุขหรือความ

ปรารถนามุ่งดี เหมือนอย่างที่มารดา

บดิามเีมตตาต่อบตุรธดิา ครอูาจารย์มี

เมตตาต่อศษิย์ มติรสหายมเีมตตาต่อ

มิตรสหาย คนที่รักกันมีเมตตาต่อกัน 

และโดยเฉพาะทุกคนก็มีเมตตาต่อตัว

เองอยูเ่ป็นประจ�า เพราะว่าย่อมปรารถนา

จะให้ตัวเองนั้นมีความสุขความเจริญ 

และปกตกิไ็ม่โกรธตวัเอง แม้ตวัเองจะ

ท�าผิดก็ไม่โกรธตัวเอง แต่ว่าถ้าคนอื่น

มาท�าก็เกิดโกรธ เพราะฉะนั้น ก็หัด

อักโกธะ
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อย่างนี้ แต่ถ้าหากว่ามีเมตตาอยู่เป็น

ประจ�าแล้วจะไม่โกรธ เพราะฉะน้ัน อกัโกธะ

กบัเมตตาจึงมีความหมายทีร่วมอยูด้่วย

กนั และข้อทีพ่ระมหากษตัรยิาธริาชเจ้า

มพีระราชอัธยาศยัประกอบด้วยพระเมตตา 

ไม่ทรงปรารถนาก่อภัยก่อเวรในผู้ใด 

ผู้หนึ่ง ไม่ทรงพระพิโรธด้วยเหตุที่ไม่

ควร แม้มเีหตใุห้ทรงพระพโิรธแต่กท็รง

ข่มเสียได้ ให้สงบระงบัอนัตรธาน ทรง

ปฏิบัติโดย โยนิโสมนสิการ จัดเป็น 

อกัโกธะอนัเป็นข้อที ่๗ (ท.ท. ๑๘๘-๑๙๒) 

ดู ทศพิธราชธรรม ด้วย

ให้จิตนี้มีเมตตาแผ่เมตตาออกไปใน

บคุคลทีเ่จาะจงบ้าง ในสตัว์บคุคลทัว่ไป

ไม่เจาะจงบ้าง เป็นการหัดปลูกเมตตา

ให้บังเกิดขึ้นที่จิตใจ และจิตใจนี้เป็น

ธรรมชาตทิีน้่อมไปได้ น้อมไปในทางดี

ก็ได้ น้อมไปในทางชั่วก็ได้ น้อมไปใน

ข้อใดก็ได้ เพราะฉะนั้น เมื่อหัดน้อม

ไปในทางปลูกเมตตาอยู่เสมอแล้วจะ

ท�าให้เมตตามข้ึีนในจติใจ เหมอืนอย่าง

ปลูกต้นไม้ก็ต้องมีการปลูกตั้งแต่เบื้อง

ต้น แล้วก็หมั่นรดน�้าพรวนดินอะไร

เป็นต้น ต้นไม้ก็จะอยู่ได้ ก็จะเติบโต

ขึน้จนถงึให้ผล การปฏบิตัธิรรมะกเ็ป็น

เช่นเดยีวกนั ต้องอาศยัการปฏบิติับ่อย ๆ 

ท�าบ่อย ๆ หมั่นปลูกต้นไม้ตั้งขึ้นใน

จิตใจอยู่เสมอ และเมื่อเป็นดังนี้แล้ว 

ก็จะเป็นเมตตาขึ้นมาได้ เมื่อมีเมตตา

อยูแ่ล้ว เมือ่ไปประสบอารมณ์อนัท�าให้

เกดิทุกขเวทนา กจ็ะท�าให้ไม่เกดิความ

โกรธ หรือว่าเมื่อเกิดความโกรธขึ้น 

หวนคิดถึงเมตตาขึ้นมาได้ท�าจิตใจให้

ปรากฏเป็นเมตตาออกไป กจ็ะดบัโกรธ

ได้

 เพราะฉะนั้น ทศพิธราชธรรมข้อนี้ 

คือ อักโกธะ ความไม่โกรธนัน้ จงึหมาย

รวมถึงเมตตาด้วย ความมีเมตตา ก็

คือม ีความไม่โกรธ ถ้าจติท่ีขาดเมตตา

แล้วก็จะต้องมีโกรธ ไม่อย่างนั้นก็ไม่

อังคุลิมาลปริตร

อัครสาวก ดู เวฬุวัน, สารีบุตร

อัคคะ ดู เอตทัคคะ

อังคารกาสุนรก ดู นรก

อังคุลิมาลปริตร คือพระปริตรชื่ อว ่ า 

อังคุลิมาลหรือองคุลิมาล ได้มาจาก 

อังคุลิมาลสูตร พระสูตรเกี่ยวแก่เรื่อง

พระองคลุมิาล อันมมีาในพระสุตตันตปิฎก

ในพระไตรปิฎก มชัฌมินกิาย คอืเป็น

พระสูตรขนาดปานกลาง มีความว่า 

 สมยัหนึง่พระผูม้พีระภาคเจ้า ประทบั

อยู่ในอารามของอนาถปิณฑิกคหบดี 

อนัชือ่ว่าเชตวันในกรงุสาวตัถ ีสมยันัน้

ได้มีโจรชื่อว่าองคุลิมาล ในแว่นแคว้น

โกศลของพระเจ้าโกศล เป็นโจรท่ีดรุ้าย 

มอืเป้ือนเลอืด ฆ่าฟัน ประหตัประหาร

มนุษย์ทั้งหลายโดยที่ไม่มีความเอ็นด ู

ในหมู่มนุษย์ท้ังหลาย เป็นเหตุให้ชาว
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 ครัน้เสดจ็เข้าไปถงึถ่ินองคลุมิาลโจร 

องคุลมิาลโจรได้เหน็พระผูม้พีระภาคเจ้า

เสดจ็มาแต่ไกล จงึคดิว่าอศัจรรย์หนอ ที่

สมณะนีเ้ดนิมาผูเ้ดยีวไม่มเีพือ่น ชะรอย

ว่าจะมาข่มเรากระมงั คนทัง้หลายแม้ตัง้

หลาย ๆ สบิคนชวนกนัเดนิทางมาทางนี้ 

ก็ยังตกอยู่ในเงื้อมมือของเรา ไฉนเรา

จะต้องปลงชวิีตของสมณะนี ้องคุลิมาล

โจรจงึได้ผกูสอดธนศูร ถอืเอาแผ่นหนงั

ตดิตามไปเบือ้งหลงัพระผูมี้พระภาคเจ้า 

ฝ่ายพระผูม้พีระภาคเจ้าก็ได้เสดจ็ด�าเนิน

ไปตามปกติ ส่วนองคุลิมาลโจรนั้นได ้

รีบเร่งไปด้วยก�าลังท้ังส้ินคือว่าวิ่งกวด

เพือ่ทีจ่ะให้ทนัพระผูม้พีระภาคเจ้า แต่

กไ็ม่อาจทีจ่ะทันได้ องคลุิมาลโจรจงึคดิ

ว่าน่าอัศจรรย์ที่เมื่อก่อนนี้เราติดตาม

ช้างบ้างม้าบ้าง เนื้อบ้าง รถบ้างที่ 

ว่ิงไป เรากย็งัว่ิงตามทัน จับช้าง จบัม้า  

จบัเนือ้ จบัรถเหล่านัน้ได้ แต่ว่าสมณะ

นีก้เ็ดนิไปโดยปกต ิเราตามไปด้วยก�าลงั

ท้ังส้ินคือว่ิงกวดจี้ไปด้วยก�าลังท้ังหมด 

ก็ไม่อาจท่ีจะทันได้ จึงได้กล่าวกับ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า หยุดสมณะ 

หยดุสมณะ พระองค์กต็รัสตอบว่า เรา

หยุดแล้วองคุลิมาล ท่านจงหยุด ฝ่าย

องคุลิมาลโจรเมื่อได้ฟังพระพุทธด�ารัส

นั้นจึงคิดว่า สมณะศากยบุตรเหล่านี้

เป็นผู้มีสัจจวาจา มีสัจจปฏิญาณ แต่

ว่าสมณะนีก้�าลงัเดนิไปอยูก่ลบักล่าวว่า

บ้านชาวอ�าเภอชาวชนบทต้องพากัน

อพยพทิ้งถิ่นท่ีอยู่ไปอาศัยอยู่ในท่ีอ่ืน 

องคุลมิาลโจรนัน้ฆ่ามนุษย์ท้ังหลายแล้ว

ก็ตัดเอานิ้วมือมาร้อยเป็นพวง เรียก 

ว่าพวงแห่งนิ้วมือสวมคอ จึงเรียกว่า 

องคุลิมาล ที่แปลว่ามีพวงของนิ้วมือ 

ยังไม่มีใครปราบได้ 

 สมยันัน้วนัหนึง่ พระผูมี้พระภาคเจ้า

ทรงเข้าไปบิณฑบาตในเวลาเช้า กลับ

จากบิณฑบาตภายหลังภัตคือเสวยเสรจ็

แล้ว กท็รงเก็บเสนาสนะเก็บบาตรจวีร 

เสดจ็เดินทางออกไปพระองค์เดยีว ยงั

ถิ่นที่องคุลิมาลอาศัยอยู่ พวกคนเลี้ยง

โคคนเลี้ยงปศุสัตว์ชาวนาและคนท่ีท�า 

งานในทางทีเ่สด็จผ่านไป ได้เหน็พระองค์

เสดจ็ผ่านไปสูทิ่ศทางขององคุลิมาลก็ได้

กราบทูลห้ามขอมใิห้เสด็จไปในทางนัน้ 

เพราะองคลิุมาลนัน้จะฆ่ามนษุย์ทัง้หลาย

ไม่เลอืก ตัดเอานิว้มาร้อยเป็นพวงมาลา

ดังกล่าว แม้ว่าจะชักชวนกันเดินทาง

ไปสกั ๑๐ คน ๒๐ คน ๓๐ คน กย็งั

ต้องตกอยู่ในเง้ือมมือขององคุลิมาลโจร 

พระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่งแล้วก็เสด็จ 

ต่อไป ผู้คนทั้งหลาย ก็ได้กล่าวห้าม

พระองค์อีกเป็นครั้งท่ี ๒ พระองค์ก็

ทรงน่ิงแล้วกเ็สดจ็ต่อไป ผูค้นท้ังหลาย 

กพ็ากนัห้ามอกีเป็นครัง้ที ่๓ พระองค์

นิ่งแล้วก็เสด็จต่อไป 

อังคุลิมาลปริตร
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อ

เราหยดุแล้ว องคลุมิาล แต่ว่าท่านจงหยดุ 

เราจะต้องถามสมณะนี้ องคลุิมาลโจร

จึงได้ถามขึ้นว่า ท่านเดินไปอยู่ กล่าว

ว่าเราหยดุแล้ว และกล่าวแก่เราซ่ึงหยุด

แล้วว่าให้หยุด เราขอถามเน้ือความน้ี

กับท่าน ท่านหยุดแล้วอย่างไร เราไม่

หยุดแล้วอย่างไร พระผู้มีพระภาคเจ้า

ก็ตรัสตอบว่า ดกู่อนองคลิุมาล เราหยดุ

แล้วในกาลทุกเม่ือ คือเราวางอาชญา 

ท่อนไม้ ศาสตราวุธในสัตว์ทั้งหลาย 

ทั้งปวง ส่วนท่านยังไม่ส�ารวมแล้วใน

สตัว์ทัง้หลาย คอืยงัฆ่าสตัว์ ยงัท�าร้าย

ท�าอนัตรายหมู่สตัว์หมู่มนษุย์ท้ังหลาย 

เพราะฉะน้ัน เราจงึเป็นผูห้ยดุแล้ว แต่

ว่าท่านยังไม่หยุด 

 องคลุมิาลโจรได้กล่าวว่า ท่านสมณะ 

ท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ต้องการ 

จะเกื้อกูลแก่เราตลอดกาลนาน จึงได้

มาปรากฏในป่าใหญ่ เรานัน้จะประพฤติ

ละบาป ประพฤตเิพราะได้ฟังถ้อยค�าของ

ท่านอันประกอบด้วยธรรม องคุลมิาลโจร

จงึได้ทิง้แผ่นหนงัอาวธุลงในเหว และก ็

ได้เข้าไปกราบพระบาทพระสคุตพทุธเจ้า 

ได้กราบทูลขอบรรพชากับพระองค์ใน

ที่ น้ันน่ันแหละ พระพุทธเจ้าผู ้ทรง

ประกอบด้วยพระกรุณา ทรงแสวงหา

คุณอันยิ่งใหญ่ ทรงเป็นพระศาสดา 

ของโลกพร้อมทั้งเทวโลก ได้ตรัสใน

กาลน้ันแก่องคุลิมาลว่า เอหิภิกขุ  

เธอจงเป็นภิกขุมาเถิด องคุลิมาลโจร

นั้นจึงได้เป็นภิกขุภาวะขึ้น ทรงภิกขุ

ภาวะขึ้น คือเป็นภิกษุขึ้นแล้วด้วย 

พระวาจานัน้ในขณะนัน้ทีเดยีว พระผูมี้-

พระภาคเจ้าได้ทรงมีท่านพระองคุลิมาล

ซึง่ได้มาเป็นภกิษแุล้วเป็นปัจฉาสมณะ 

คือเป็นผู้ตามหลัง เสด็จกลับไปสู่กรุง

สาวัตถี 

 ในครั้งนั้นหมู่แห่งมหาชนได้พากัน

มาประชุม ที่บริเวณทวารพระราชวัง

ของพระเจ้าปเสนทโิกศล พากนัส่งเสยีง

ร้องอ้ือองึกราบทลูว่า โจรชือ่องคุลิมาล

ได้บงัเกดิขึน้ในแว่นแคว้นของพระองค์ 

เป็นโจรทีด่รุ้ายฆ่าฟันมนษุย์ ปราศจาก

ความเอน็ดใูนสตัว์ทัง้หลาย คนทัง้หลาย

ต้องพากันท้ิงบ้านท้ิงนิคมชนบทไปอยู่

ในที่อันปลอดภัย องคุลิมาลโจรนั้น 

ฆ่ามนุษย์แล้วก็ตัดนิ้วมาร้อยเป็นพวง 

ขอพระองค์จงทรงก�าจัดองคุลิมาลนั้น  

ฝ่ายพระเจ้าปเสนทิโกศลก็ได้เสด็จ 

ออกจากกรุงสาวัตถี พร้อมด้วยพลม้า 

ประมาณ ๕๐๐ แต่เวลายังวันจึง 

ได้เสด็จไปสู่พระอารามคือพระเชตวัน 

อันเป็นท่ีประทับของพระพุทธเจ้า ได้

เสดจ็ลงจากพระราชยานเสดจ็เดนิด้วย

พระบาท ไปสู่ท่ีประทับของพระพทุธเจ้า 

พระบรมศาสดา

 พระผู ้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถาม 

พระเจ้าปเสนทโิกศลว่า พระเจ้ากรงุมคธ

อังคุลิมาลปริตร
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ทรงท�าให้พระองค์ขดัเคอืงพระทยัหรอื 

เจ้าลิจฉวีเมืองเวสาลีทั้งหลาย หรือว่า 

พระราชาท่ีเป็นปฏิปักษ์องค์อ่ืนได้ท�าให้

พระองค์ทรงขดัเคือง จงึได้เสดจ็ยกพล

ม้าไปจ�านวนมากดงันี ้พระเจ้าปเสนทโิกศล

ก็กราบทูลให้ทรงทราบว่า พระราชา

จอมทัพแห่งมคธคือพระเจ้าพิมพิสาร

เป็นต้น หาได้ท�าให้ทรงขุน่เคืองพระทยั

ไม่ แต่ว่าได้มโีจรบงัเกดิขึน้ในแว่นแคว้น

ชื่อว่าองคุลิมาล ประชาชนก็พากันมา

ร้องขอให้พระองค์เสด็จไปทรงปราบปราม 

พระองค์จึงได้ทรงยกพลม้าจ�านวนมาก

เสด็จออกไป 

 พระผู ้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่า  

ดูก่อนมหาบพิตร ถ้าหากว่าพระองค์

พึงทอดพระเนตรเหน็องคุลิมาลปลงผม

หนวด ครองผ้ากาสายะ ออกบวชเป็น

บรรพชติผู้ไม่มเีรอืนจากเรอืน เว้นขาด

แล้วจากปาณาตบิาต จากอทนินาทาน 

จากมุสาวาท ฉันภัตตาหารหนเดียว 

เป็นพรหมจารี เป็นผู้มีศีล เป็นผู้มี

กัลยาณธรรมคือธรรมอันงาม พระองค์

จะพงึท�าอย่างไร พระเจ้าปเสนทโิกศล

ก็ตรัสว่า ข้าพเจ้าก็จะพึงอภิวาท พึง

ต้อนรับ พึงเชื้อเชิญนิมนต์ พึงบ�ารุง

ด้วยปัจจัยทั้งหลาย และพึงจัดแจง

อารกัขาคุม้ครองอนัประกอบด้วยธรรม 

แต่ว่าความส�ารวมด้วยศีลเห็นปานน้ัน

จะมีแก่คนทุศีลมีบาปธรรมเช่นนั้นได้

จากไหน 

 ในขณะนัน้ท่านพระองคลุมิาลได้นัง่

อยูใ่นทีไ่ม่ไกลแห่งพระผูม้พีระภาคเจ้า  

พระผูมี้พระภาคเจ้าจงึทรงยกพระพาหา

เบือ้งขวาตรสัชีไ้ปว่า ดกู่อนมหาบพติร  

นั่นแหละองคุลิมาล ความกลัว ความ

หวาดเสียว ความขนพองได้บังเกิดขึ้น

แก่พระเจ้าปเสนทิโกศล ในขณะนั้น 

พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่า ขอ

พระองค์อย่าได้ทรงกลัว ไม่มีภัยจาก

บุคคลผู้นี้แล้ว ในขณะนั้นความกลัว

ของพระเจ้าปเสนทิโกศลจึงได้สงบไป 

 พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงได้เสด็จไป

ยังท่านพระองคุลิมาล ตรัสถามว่า  

พระผูเ้ป็นเจ้าคอืองคลุมิาลหรอื ท่านก็

ทูลว่า ขอถวายพระพร จึงตรัสถามว่า 

ท่านบิดาของท่านมารดาของท่าน มี

โคตรว่าอย่างไร ท่านก็ทูลว่า บิดาชื่อ

ว่าคคัคะ มารดาช่ือว่ามนัตาน ีพระเจ้า

ปเสนทโิกศล จงึตรสัว่า พระผูเ้ป็นเจ้า 

คคัคมันตานบีตุร จงอภริมย์เบาใจเถิด 

พระองค์จะทรงเป็นโยมอปัุฏฐากถวาย

ปัจจัยทั้งหลาย 

 ในสมัยนั้น ท่านพระองคุลิมาลได้

ปฏิบัติในธุดงควัตร คืออยู่ป่า เที่ยว

บิณฑบาต ทรงผ้าบังสุกุล และถือมี

จวีร ๓ ผนื จงึได้ทลูว่าไตรจวีรของท่าน

บริบูรณ์แล้ว พระเจ้าปเสนทิโกศลจึง

ได้อภวิาทพระผูม้พีระภาคเจ้าและกไ็ด้

ตรสัว่าเป็นอัศจรรย์ท่ีพระผูมี้พระภาคเจ้า

อังคุลิมาลปริตร
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ได้ทรงฝึกบุคคลที่มิได้ฝึกแล้ว ได้ทรง

ท�าให้สงบซึ่งบคุคลที่ยงัไม่สงบ ได้ทรง

ท�าให้ดับกิเลสแก่บุคคลที่ยังมีกิเลสไม่

ดับหรือยังมิได้ดับกิเลส แต่ว่าข้าพเจ้า

นั้นไม่อาจแม้เพื่อจะฝึกด้วยท่อนไม ้

หรอือาชญาบ้าง ด้วยศาสตราบ้าง ส่วน

พระผูม้พีระภาคเจ้านัน้ทรงฝึกแล้วโดย

มต้ิองใช้ท่อนไม้ มิต้องใช้อาชญา มิต้อง

ใช้ศาสตราวุธ แล้วก็ได้กราบทูลลา

พระพุทธเจ้าเสด็จกลับออกไป

 ในสมัยนั้น ท่านพระองคุลิมาลได้

เที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี ได้เห็น

หญิงคนหนึ่ง มีครรภ์แก่เดินไปอยู่ จึง

คิดว่าสตัว์ทัง้หลายเศร้าหมองหนอ สตัว์

ทัง้หลายเศร้าหมองหนอ ครัน้ท่านกลบั

จากบณิฑบาตในเวลาภายหลงัภตัแล้ว 

จึงได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลให้

ทรงทราบ พระผูมี้พระภาคเจ้าก็ได้ตรสั

ว่า ดูก่อนองคุลิมาล เธอจงเข้าไปสู ่

ที่ ๆ หญิงนั้นอยู่ จงกล่าวอย่างนี้แก่

หญงินัน้ว่า ยโตห� ภคิน ิอรยิาย ชาตยิา 

ชาโต นาภชิานาม ิเป็นต้น ทีแ่ปลความ

ว่า ดูก่อนน้องหญิง จ�าเดิมแต่เราเกิด

แล้ว เราย่อมไม่รู้จงใจปลงชวีติสตัว์ ด้วย

สจัจะนัน้ ความสวสัดจีงมแีก่ท่าน ความ

สวัสดีจงมีแก่ครรภ์คือแก่สัตว์ผู้เกิดใน

ครรภ์ ท่านพระองคลุมิาล ได้กราบทลู

รบัพระผูม้พีระภาคเจ้าว่า พระพุทธเจ้า

ข้าดังนี้ และก็ได้เข้าไปสู่ยังที่ ๆ หญิง

นั้นอยู่ และก็ได้กล่าวพระพุทธพจน์ท่ี

ทรงสอนให้กล่าวนั้นว่า ยโตห� ภคินิ 

อริยาย ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ  

สญฺจิจฺจ ปาณ� ชีวิตา โวโรเปตา เตน 

สจเฺจน โสตถฺ ิเต โหต ุโสตถฺ ิคพภฺสสฺ 

ดูก่อนน้องหญิงจ�าเดิมแต่เราเกิดแล้ว

โดยอรยิชาต ิเราไม่รูจ้งใจปลงชวีติสตัว์ 

ด้วยสัจจะนี้ ความสวัสดีจงมีแก่ท่าน 

ความสวัสดีจงมีแก่ครรภ์คือสัตว์ผู้เกิด

ในครรภ์ คร้ังนัน้ ความสวัสดกีไ็ด้มีแล้ว

แก่หญิงนั้น ความสวัสดีก็ได้มีแล้วแก่

ครรภ์คือสัตว์ผู้เกิดในครรภ์

 ท่านพระองคลุมิาลได้เป็นผูห้ลีกออก

ไปอยู่ผู้เดียว มีความไม่ประมาท มี

ความเพยีรเผากเิลส ส่งตนไปด้วยความ

ปฏิบัติเพื่อสิ้นกิเลสอยู่ในอิริยาบถทั้ง 

๔ กไ็ด้บรรลุถึงท่ีสุดพรหมจรรย์ท่ีกลุบตุร

ทัง้หลายผูอ้อกบวชจากเรอืนเป็นผูไ้ม่มี

เรือนพึงเข้าถึงโดยกระท�าให้แจ้ง ก็ได้

รูว่้าชาตส้ิินแล้ว พรหมจรรย์อยูจ่บแล้ว 

กิจท่ีพึงกระท�าได้กระท�าแล้ว ไม่มีกิจ

อืน่ทีจ่ะพงึกระท�าเพือ่ความเป็นดงันีอ้กี 

ท่านพระองคุลิมาลได้เป็นพระอรหันต์

องค์หนึ่งแล้ว 

 แต่ท่านพระองคลิุมาลท่านยงัต้องรบั

ผลของกรรมทีท่่านได้กระท�าไว้ เพราะ

การที่ได้ฆ่ามนุษย์เป็นอันมาก คือเมื่อ

ท่านออกบิณฑบาตในเวลาเช้าในกรุง

สาวัตถี ก้อนดิน ท่อนไม้ ก้อนหิน ที่
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ใครคนใดคนหน่ึงขว้างปา กไ็ปตกท่ีกาย

ของท่าน ท�าให้ท่านศีรษะแตกเลือด

ไหล บาตรแตก ผ้าสังฆาฏิจีวรขาด 

เป็นริ้วรอย ท่านจึงได้เข้าเฝ้ากราบทูล

พระพุทธเจ้า 

 พระพทุธเจ้ากต็รสัว่า เธอจงอดกล้ัน 

เพราะวา่เธอไดท้�าบาปที่จะส่งผลใหไ้ป

หมกไหม้ในนิรยะนรกนานปีมากปีนัก 

หนา แต่ว่าเธอเป็นผูท่ี้สิน้ชาติคือไม่เกิด

อีกแล้ว เพราะฉะนั้น จึงไม่มีชาติคือ

ความเกิดแม้ในนิรยะคือนรกต่อไปอีก 

เพราะฉะนัน้ จะต้องรับกรรมคือผลของ

กรรมที่เธอได้กระท�าไว้ในอัตภาพนี้

เท่านั้น เพราะฉะนั้น ก็ต้องอดทน 

 ท่านพระองคุลิมาลท่านได้หลีกเร้น

อยู่ในที่ลับ เสวยวิมุตติสุขคือความสุข

ที่เกิดจากวิมุตติคือความหลุดพ้น จึง

ได้เปล่งอุทานนี้ขึ้นในเวลานั้น แปล

ความว่า 

 บคุคลใดเคยประมาทมาก่อน บคุคล

นัน้กลบัไม่ประมาทในภายหลงั บคุคล

นัน้ย่อมส่องโลกนีใ้ห้สว่าง เหมือนดวง

จันทร์ที่พ้นแล้วจากหมอกเมฆ บุคคล

ใดท�ากรรมทีเ่ป็นบาปไว้แต่ว่าละเสยีได้

ด้วยกุศล บุคคลน้ันย่อมส่องโลกน้ีให้

สว่างเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นแล้วจาก

หมอกเมฆ ภิกษใุดแลยงัเป็นหนุ่ม ย่อม

ประกอบปฏบัิติในพระพุทธศาสนา ภกิษุ

นัน้ย่อมส่องโลกนีใ้ห้สว่าง เหมือนดวง

จันทร์ที่พ้นแล้วจากหมอกเมฆ ขอให้

บรรดาหวัโจกศัตรทูัง้หลายจงฟังถ้อยค�า

ที่ประกอบด้วยธรรมของข้าพเจ้า ขอ

ให้หัวโจกศัตรูทั้งหลายของข้าพเจ้าจง

พากนัประกอบปฏบิตัใินพระพุทธศาสนา 

ขอให้หัวโจกศัตรูท้ังหลายของข้าพเจ้า

เหล่านัน้ทีเ่ป็นมนษุย์ด้วยกนั จงคบหา

บุคคลทั้งหลายซ่ึงเป็นผู้สงบระงับที่จะ

กล่าวสั่งสอนให้ถือเอาธรรม คือสิ่งที่

ถกูต้อง การปฏบิติัทีถ่กูต้องเท่านัน้ ขอ

ให้หวัโจกศตัรทูัง้หลายจงฟังธรรมซึง่แสดง

ขันติคือความอดทน มาเป็นเครือ่งท�าให้

ผ่องแผ้ว ซ่ึงแสดงสรรเสรญิความปฏบัิติ

การกระท�าที่ไม่ผิด โดยกาลคือโดย

เวลาอนัสมควร และจงพากนัประพฤติ

ปฏิบัติซึ่งธรรมนั้น ขอให้บุคคลนั้น ๆ 

ไม่พึงเบียดเบียนข้าพเจ้าหรือใคร ๆ 

อืน่นัน้โดยแท้ จงบรรลถุงึสนัตคิอืความ

สงบเป็นอย่างยิง่ คอืรกัษาบรรดาสตัว์

ทั้งหลาย มนุษย์บุคคลทั้งหลาย ทั้งที่

เคล่ือนทีไ่ด้ ทัง้ทีอ่ยูก่บัทีเ่คล่ือนทีไ่ม่ได้ 

บคุคลทัง้หลายผูม้หีน้าทีไ่ขน�า้กย่็อมไข

น�้าไป คนทั้งหลายที่เป็นช่างศรก็ย่อม

ดัดลูกศร คนทั้งหลายที่เป็นช่างไม้ก็

ย่อมถากไม้ คนทัง้หลายท่ีเป็นบณัฑติ

ย่อมฝึกตน บุคคลบางจ�าพวกย่อมฝึก 

ทรมานด้วยขอบ้าง ด้วยแส้บ้าง ด้วย

ท่อนไม้บ้าง แต่ว่าข้าพเจ้ามีนามว่า  

อหิงสกะ ทีแ่ปลว่าผูไ้ม่เบยีดเบยีนใคร
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มาก่อน แต่ว่าก็หาได้ปฏิบัติตามที่ช่ือ

นั้นไม่ คือยังเบียดเบียนเขา ด้วยการ

ฆ่ามนุษย์ทั้งหลายมาก่อน แต่ว่าบัดนี้

ข้าพเจ้าได้เป็นผูส้มชือ่จรงิตามชือ่ คอื

ชือ่ข้าพเจ้าว่าอหงิสกะ ผูไ้ม่เบียดเบียน

ใคร บดันีก้ไ็ม่เบยีดเบยีนใครแล้ว จงึเป็น

ผูท้ีเ่ป็นจริงตามชือ่ ข้าพเจ้าไม่เบียดเบียน

ใครทั้งนั้น ข้าพเจ้าได้เป็นโจรมาก่อน 

ปรากฏช่ือว่าองคุลมิาล เป็นผูท้ีถู่กห้วง

กิเลสใหญ่พัดไปแล้ว แต่ว่าบัดนี้ได้มา

ถึงพระพุทธเจ้า เป็นสรณะคือที่พึ่ง 

ข้าพเจ้าได้เคยเป็นผู้มีมือเปื้อนเลือด 

ปรากฏเป็นชื่อองคุลิมาลมาก่อน แต่

ว่าบดันีไ้ด้มาถึงสรณะ เป็นผูถ้อนตณัหา

เป็นเครือ่งน�าไปสูภ่พชาตไิด้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้เคยกระท�ากรรมเช่นน้ันอนัจะน�าไป

สูท่คุติไว้มากมาย กต้็องเป็นผูอ้นัวบิาก

คือผลของกรรมมาถูกต้องเข้าแล้ว 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่บริโภคโภชนะไม่มีหน้ี 

คนทัง้หลายผูเ้ป็นคนพาลมีปัญญาทราม 

ย่อมตามประกอบซึง่ความประมาท แต่

บคุคลซึง่ทรงปัญญาย่อมรกัษาความไม่

ประมาทเหมือนดังท่ีรักษาทรัพย์อัน

ประเสริฐ ท่านทั้งหลายจงพากันอย่า

ตามประกอบซึ่งความประมาท อย่า

ตามประกอบซึ่งความยินดี ชื่นชม 

ในกาม เพราะว่าบุคคลผู้ไม่ประมาท

เพ่งพินิจอยู ่ ย่อมบรรลุถึงความสุข 

อันไพบูลย์ ให้เป็นผู้ที่มาดีแล้ว อย่า

เป็นผู้ที่มาไปไร้ประโยชน์ อย่าให้มี 

ความคดิผดิปฏิบัตผิดิในธรรมทัง้หลาย

ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจ�าแนกไว้

ดีแล้ว ก็ได้บรรลุธรรมเข้าถึงธรรมท่ี

ประเสริฐสุดแล้ว ให้มาดีแล้ว อย่ามา

หรือไปโดยอาการที่เปล่าปราศจาก

ประโยชน์เลย ให้มีความคิดเห็นถูกต้อง 

ซึง่ข้าพเจ้ากไ็ด้มคีวามเหน็ถกูต้องมาดี 

ไม่ปราศจากประโยชน์ ไม่มีความเห็น

ผดิ บรรลุวชิชา ๓ แล้ว ได้ปฏบิตัธิรรม

ในพระพุทธศาสนาแล้ว ดังนี้

 ก็จบพระอังคุลิมาลสูตรเพียงเท่านี้ 

และในพระสูตรนี้ก็มีเกล็ดธรรมและ 

เรื่องที่ควรจะแสดง กล่าวคือที่ท่านได้

เปล่งอุทานข้ึนดังที่ได้แปลมาแล้วนั้น 

ท่านเปล่งขึน้จากจติใจ ทีม่คีวามส�านกึ

ในขณะท่ีท่านได้นั่งเสวยวิมุตติสุขคือ

ความสุขอันเกิดจากวิมุตติ คือความ

หลุดพ้น โดยที่ท่านได้มองเห็นผลที่

เปรยีบเทยีบกนั ว่าในระหว่างทีท่่านได้

เป็นโจรดุร้ายฆ่ามนุษย์ มีเลือดเปื้อน

มืออยู่นั้น ช่ือว่าอยู่ในสมัยที่มีความ

ประมาท ประกอบกรรมท่ีเป็นบาป

อกุศลอย่างเต็มท่ี เหมือนอย่างดวง

จนัทร์ทีอ่ยูใ่นหมอกเมฆมดืมดิไม่ปรากฏ

ความสว่าง จิตใจก็ถูกห้วงกิเลสพัดไป 

คอืมุง่ทีจ่ะฆ่าเขาเท่านัน้เพือ่ทีจ่ะตดัเอา

นิว้มอืมาร้อยเป็นพวงรวมเอาไว้ แต่ว่า

บัดนี้ท่านได้เข้ามาบวชแล้ว เป็นผู้ที ่

อังคุลิมาลปริตร



1704

เว้นขาดจากบาปกรรมท้ังหมด ชื่อว่า

เป็นผูท่ี้ไม่ประมาท จงึเหมอืนอย่างดวง

จนัทร์ทีพ้่นจากหมอกเมฆแล้วส่องสว่าง

แล้ว และได้มีความสขุอันเกิดจากความ

หลดุพ้นอยู่ดงัน้ี ตรงกนัข้ามกบัในเวลา

ที่เป็นโจรนั้น ต้องเป็นทุกข์อยู่ตลอด

เวลา จติใจเองกแ็ขง็กระด้างมุง่ทีจ่ะฆ่า

เขาเท่านั้น ไม่มีที่จะอ่อนโยน จึงไม่มี

ความสุขแม้แต่น้อย แต่ว่าบัดนี้ก็ตรง

กันข้าม แต่แม้เช่นนั้น ก็ยังต้องรับผล

ของกรรมคอืการทีเ่ทีย่วฆ่าเขานัน้ และ

ก็ได้มีศัตรูอยู่เป็นอันมาก เป็นศัตรูที่

เกิดขึ้นเพราะกรรมของท่านเอง เมื่อ

ไปเบียดเบียนเขา เขาก็ต้องโกรธต้อง

พยาบาทต้องจองเวร พ่อแม่พีน้่องของ

ผูท้ีถู่กท่านฆ่าก็จะต้องโกรธต้องพยาบาท 

ต้องจองเวร เพราะฉะนั้น เมื่อท่านไป

ท�าร้ายใครเข้าคนหนึ่ง ไปฆ่าใครเข้า 

คนหนึง่ คนทีถู่กฆ่านัน้เองกก็ลายเป็น

ศตัรขูึน้มา ในเม่ือมีความโกรธจองเวร 

บรรดาญาติพี่น้องพ่อแม่ของคนน้ันก็

เป็นศตัรูขึน้มา เม่ือไปท�าร้ายไปฆ่าใคร

เขามากขึ้น ก็เพิ่มศัตรูมากขึ้น ๆ 

นอกจากนี้กรรมท่ีท�านั้นเองเป็นศัตรู 

เมือ่ท่านเดนิไปบิณฑบาตเม่ือเป็นพระ-

อรหันต์สิน้กเิลสแล้ว ใครเขาโยนท่อน

ไม้ไปที่ไหน โยนก้อนหินก้อนดินไป

ทีไ่หน สิง่ทีเ่ขาโยนไปนัน้กใ็ห้มาตกต้อง

กายของท่าน ท�าให้ท่านต้องศรีษะแตก 

เลือดไหล บาตรแตก ผ้าสังฆาฏจิวีรก็

ขาดกะรุง่กะริง่ เหล่านีก็้คือว่ากรรมนัน้

เองเป็นศัตรูต้องมาตามสนอง แต่แม้

เช่นนัน้ท่านกเ็ป็นผูท้ีส่ิน้กเิลสแล้ว จติใจ

มคีวามสุขเตม็ทีแ่ล้ว ได้ถงึพระพทุธเจ้า

เป็นสรณะคือที่พ่ึงแล้ว ท่านมีสรณะ

แล้ว และท่านก็ได้เป็นผู้ที่มาดีแล้วคือ

มาสู่ที่ที่ดี คือมาสู่พระพุทธเจ้าเท่ากับ

มาสู่ที่ดี ๆ และก็เป็นการมาการไป ที่

ไม่เปล่าปราศจากประโยชน์ เพราะท่าน

ก็ได้มาถือเอาประโยชน์ของการมาไว้

ได้ ด้วยการทีป่ฏบิตัใินธรรมทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ทรงจ�าแนกไว้ดีแล้ว ท่านได้มีความ

เห็นอันถูกต้อง ได้มีการปฏิบัติอันถูก

ต้อง ได้บรรลถุงึวชิชาทัง้ ๓ โดยล�าดบั

แล้ว ได้ปฏบิตักิระท�าพระพทุธศาสนา

คอืค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้าแล้ว ดงัน้ี 

ท่านได้เห็นผลท่ีเทียบเคียงกัน ดังนี้ 

ท่านจึงได้เปล่งอุทานตามที่แปลนั้นขึ้น 

 เพราะฉะนั้น ค�าอุทานที่แปลของ

ท่านนัน้ จงึเป็นข้อธรรมทีเ่ป็นประโยชน์ 

และข้อหนึ่งท่ีน่าจะอธิบายเพิ่มอีกเล็ก

น้อยกค็อืว่า ท่านบรโิภคโภชนะไม่มหีนี้ 

กโ็ดยที ่การบรโิภคปัจจยั ๔ มีบิณฑบาต

เป็นต้นนัน้ท่านแสดงไว้ว่า มี ๔ อย่าง

คือ

 ๑. เถยยบรโิภค บรโิภคอย่างขโมย

มาบรโิภค กไ็ด้แก่การบรโิภคปัจจยั ๔ 

ของผูท้ศุลีทัง้หลาย ซึง่รบับริโภคปัจจยั 
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๔ ของผูท่ี้เขามีศรทัธาถวาย เพราะว่า

เขามุง่ถวายแก่ผูม้ศีลี ไม่ใช่เขามุ่งถวาย

แก่ผูท้ีท่ศุลี เพราะฉะนัน้ ผูท้ีป่ฏบิตัติน

เป็นผู้ทุศีลบริโภคปัจจัย ๔ จึงชื่อว่า 

เถยยบริโภค ที่บริโภคโดยความเป็น

ขโมย

 ๒. อิณบริโภค บริโภคเป็นหนี้ คือ

เหมอืนอย่างกู้หนีเ้ขามาบรโิภคใช้สอย 

กไ็ด้แก่การบรโิภคของผูมี้ศีลนัน่แหละ 

แต่ว่ามไิด้พจิารณา คอืมไิด้พจิารณาใน

ขณะรับ โดยความเป็นธาตุหรือโดย

ความเป็นของปฏิกูล มิได้พิจารณาใน

ขณะที่บริโภค ตามบทพิจารณาที่สวด

กันคือ ปฏิสงฺขา โยนิโส ทั้ง ๔ บท 

และมไิด้พจิารณาในขณะทีบ่ริโภคแล้ว 

ด้วยบท อชฺช มยา ทั้ง ๔ บท ถ้าใน

ขณะที่ก�าลังบริโภคน้ันมิได้พิจารณา 

เมือ่เป็นดงัน้ีก็ชือ่ว่า อิณบรโิภค บรโิภค 

เป็นหนี้

 ๓. ทายัชชบริโภค คือบริโภคโดย

ความเป็นทายาท ก็ได้แก่การบริโภค

ของเสขบุคคลท้ังหลาย เพราะว่า 

เสขบุคคลทั้งหลายนั้นได ้นับเนื่อง 

เข้าในสังฆคุณโดยตรง ก็นับว่าเป็น

ทายาทโดยตรงในพระพุทธศาสนาแล้ว 

เหมือนอย่างจะพูดได้ว่าเป็นบุตรของ

พระพุทธเจ้า ผู้เป็นศากยะแล้ว

 ๔. สามิบริโภค บริโภคโดยความ

เป็นเจ้าของ ก็ได้แก่การบริโภคของ 

พระอรหันต์ทั้งหลาย 

 ท่านพระองคุลมิาลท่านกล่าวว่า ท่าน

บรโิภคโภชนะทัง้หลายไม่มหีนี ้ก็หมาย 

ความว่า ในขณะที่ท ่านยังไม่เป ็น 

พระอรหันต์ เมื่อท่านเข้ามาบวชแล้ว

ท่านกเ็ป็นผูม้ศีลีพจิารณาบรโิภค และ

เมื่อท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็

บรโิภคในลกัษณะทีเ่ป็นสามบิรโิภคนัน้ 

จึงเป็นผู้ที่บริโภคโภชนะไม่มีหนี้

 จะได้อธิบายความ เก่ียวแก่ที่ท่าน

พระองคุลิมาลได้กล่าวอุทานในขณะที่

ท่านนั่งเสวยวิมุตติสุขคือความสุขอัน

เกิดจากวิมุตติ ความหลุดพ้น และได้

แสดงความบางข้อในคาถาอุทานของ

ท่าน เกี่ยวแก่ที่ว่าบริโภคโภชนะไม่มี

หนี้ จะได้แสดงเรื่องของท่านต่อ 

 เรื่องของท่านนี้ก็น่าคิดว่าท่านเม่ือ

เป็นโจรได้ฆ่าคนเป็นอนัมาก แต่ท�าไมจงึ

ได้มาบวชและได้ส�าเรจ็เป็นพระอรหันต์ 

คนที่ท�ากรรมบาปหยาบช้ามากฆ่าคน

เป็นอันมาก ไม่น่าที่จะส�าเร็จเป็น 

พระอรหันต์ได้ 

 ในข้อนี้ก็จะต้องกล่าวถึงหลักทาง

พระพุทธศาสนาท่ีท่านแสดงไว้ว่า บคุคล

เช่นไรส�าเรจ็ได้ บคุคลเช่นไรส�าเรจ็ไม่ได้ 

บุคคลที่ส�าเร็จได้นั้นต้องเป็นจ�าพวกท่ี

เรียกว่า เวเนยยะ อันแปลว่าผู้ที่พึง

แนะน�าได้ดงัทีไ่ทยเราเรยีกกนัว่า เวไนย 

หมู่แห่งบุคคลที่พึงแนะน�าได้ เรียกว่า 
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เวไนยนกิร กไ็ด้แก่บุคคลท่ีเป็นผูมี้สติ

ปัญญาอยู่ในระดับต่างกัน ๓ จ�าพวก 

คือผู้ที่มีสติปัญญาไว ฟังแต่เพียงหัว 

ข้อธรรมที่ยกขึ้นแสดงก็รู้ได้ทันที เป็น

จ�าพวกที่ ๑ บุคคลจ�าพวกท่ีเม่ือยก

หวัข้อขึน้แสดงแล้วต้องอธบิายจงึจะเข้า 

ใจได้ กเ็ป็นจ�าพวกที ่๒ บคุคลจ�าพวก

ทีเ่มือ่ยกหวัข้อขึน้แสดงแล้วต้องอธบิาย 

และอธิบายหลาย ๆ หนดังท่ีเรียกว่า

พร�่าสอนบ่อย ๆ จึงจะเข้าใจได้ ก็เป็น

จ�าพวกที่ ๓ สามจ�าพวกนี้ส�าเร็จได้ 

 ส่วนอีกจ�าพวกหนึง่เป็นผูท้ีม่สีติปัญญา

ทึบมาก แนะน�าเท่าใดก็รู้ไม่ได้ นี่เป็น

จ�าพวกที่ ๔ ที่สอนให้ส�าเร็จไม่ได้ 

 ท่านแสดงบุคคลไว้ ๔ จ�าพวกดังนี้

ก็มุง่ทางปัญญาทีจ่ะรูธ้รรมได้หรอืไม่ได้

เป็นทีต่ัง้ ๓ จ�าพวกข้างต้นนัน้มีปัญญา

ที่จะรู้ธรรมได้ก็เรียกว่าส�าเร็จได้

 อน่ึง บุคคลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิด่ิงลง 

ก็สอนไม่ได้เหมือนกัน ก็ส�าเร็จไม่ได้ 

แต่บุคคลท่ีไม่ใช่เป็นมิจฉาทิฏฐิด่ิงลง 

คือเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ตามแต่ไม่เป็น 

มิจฉาทิฏฐิดิ่งลง ยังพอสอนให้กลับ

ความเห็นได้ดังนี้ ก็สอนให้ส�าเร็จได้ 

แต่ว่าถ้ามีมิจฉาทิฏฐิดิ่งลง คือกลับ 

ความเห็นไม่ได้ ก็ส�าเร็จไม่ได้

 อนึง่ บคุคลท่ีมีมานะคือความถอืตวั

จัด ไม่ยอมรับค�าสั่งสอน ก็สอนให้รู้

ธรรมไม่ได้เหมอืนกนั เพราะมมีานะแรง 

ดังเช่นท่านอาจารย์สญชัยของท่าน 

พระสารบีตุรพระโมคคลัลานะ เมือ่ก่อน

ทีท่่านมาพบพระพทุธศาสนา เมือ่ท่าน

ท้ัง ๒ มาพบพระอัสสชิ ได้ดวงตา 

เห็นธรรม ก็ได้มาชักชวนอาจารย์ให้

เข้าไปเฝ้าพระพทุธเจ้า แต่ท่านอาจารย์

มีมานะแรงถือตัวแรง ว่าเป็นอาจารย์

ใหญ่จะกลับมาเป็นลูกศิษย์อีกนั้นเป็น

ไปไม่ได้ไม่ยอม จนถึงที่มีแสดงไว้ว่า

บรรดาคนฉลาดกใ็ห้ไปหาพระพทุธเจ้า 

แต่คนโง่กใ็ห้ไปหาท่านกแ็ล้วกนั เพราะ

ว่าคนโง่นั้นก็มากกว่าคนฉลาด ท่านก็

ย่อมมีลูกศิษย์มาก ก็เป็นอันว่าส�าเร็จ

ไม่ได้คือมานะแรง

 อน่ึง จ�าพวกทีท่�าบาปจนถงึอนนัตรยิ-

กรรมทั้ง ๕ ก็เข้าถึงธรรมส�าเร็จไม่ได้

เหมือนกัน แต่ว่าถ้าท�าบาปแม้จะฆ่า

มนุษย์จ�านวนมากแต่มิใช่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ 

มใิช่ฆ่าพระอรหนัต์ มไิด้ท�าโลหติปุบาท

แก่พระพุทธเจ ้า คือไม่ได ้กระท�า 

อนันตริยกรรมท้ัง ๕ ก็ยังมีโอกาส

ส�าเร็จได้ แต่ถ้าท�าอนันตริยกรรมท้ัง 

๕ แล้ว เข้าถึงธรรมส�าเร็จไม่ได้ หลัก

ทางพระพุทธศาสนาท่านแสดงไว้ดังนี้

 ท่านพระองคุลิมาลนั้นไม่ได้เข้าใน

ลักษณะต้องห้ามดังนี้ คือว่าท่านเป็น

บคุคลท่ีมีพืน้ทางปัญญาอยู่ใน ๓ จ�าพวก

ข้างต้นนัน้ จงึมสีตปัิญญาพอทีจ่ะรูธ้รรม

เข้าถึงธรรม ส�าเร็จได้ และท่านก็มิได้
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มมีจิฉาทฏิฐคิอืความเหน็ผดิทีด่ิง่ลง ยงั

กลับตัวได้ ดังเช่นท่ีพระพุทธเจ้าท่าน

ได้ตรัสว่า พระองค์หยุดแล้ว แต่ท่าน

องคุลิมาลยังไม่หยุด ก็เป็นข้อที่สะกิด

ใจท่านเป็นอย่างยิง่ และเม่ือท่านได้ถาม

ว่าหมายความว่าอย่างไร พระพทุธองค์ 

กท็รงบอกว่าได้หยดุการฆ่าการท�าร้าย

ต่าง ๆ แต่องคุลิมาลนั้นยังไม่หยุด  

ยงัฆ่า ยงัท�าร้าย องคลุมิาลเองกไ็ด้สติ 

ก็เลยทิ้งอาวุธทั้งปวงลงเหว ก็เข้าขอ

บวชกบัพระพทุธเจ้า กแ็สดงว่า ในขณะ

ที่ท่านเที่ยวฆ่าคนนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ

คือเหน็ผดิแต่ไม่ใช่ดิง่ลง เมือ่พระพทุธเจ้า

มาตรสัสะกิดใจก็ได้คิด ได้ละความเห็น

ผิด ส�านึกตนว่าพระพุทธเจ้าได้ทรง

หยดุแล้วจรงิ ๆ แต่ว่าองคุลิมาลเองน้ัน

ยงัไม่หยุด จึงได้ตัดสนิใจหยดุ กห็ยดุได้

ทนัท ีกแ็สดงว่ากลับมาเป็นสมัมาทิฏฐิ

ได้ และก็ไม่มีมานะที่ถือตัวว่าเป็นผู้

วิเศษเหมือนอย่างอาจารย์สญชัยของ

ท่านพระสารบีตุรพระโมคคลัลานะท่ียงั

ไม่ได้บวชนัน้ ยอมตนมาเป็นสาวกของ

พระพุทธเจ้า และแม้ท่านจะท�าบาป

กรรมเป็นอันมาก บาปกรรมท่ีท�านั้น 

ก็ยังไม่เป็นอนันตริยกรรม ยังมิได้ฆ่า

พ่อฆ่าแม่ ในตอนนี้ก็ควรจะเล่าเรื่องที่

แสดงไว้ในอรรถกถา ขยายความจาก

พระสูตรที่มีความย่อว่า 

 ท่านพระองคุลิมาลนั้นก็เป็นบุตร 

ของพราหมณ์ปุโรหิตในกรุงสาวัตถ ี

นัน่แหละ ซ่ึงมีบดิาช่ือว่าคคัคะ มารดา

ชื่อว ่ามันตานี เพราะฉะน้ัน เมื่อ 

พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ตรัสถาม และ

ท่านได้ตอบให้ทราบชือ่ของบดิามารดา

ของท่าน พระเจ้าแผ่นดินก็รับสั่งเรียก

ท่านว่า ท่านพระ คคัคมนัตานีบตุร ที่

แปลว่าท่านผูเ้ป็นบตุรของคคัคพราหมณ์

และมันตานีพราหมณี เอาชื่อของพ่อ

แม่มาเป็นชื่อของลูก เหมือนอย่าง 

พระสารีบุตรที่จริงก็เป็นชื่อของแม่คือ

ลูกของนางสารีก็มาเป็นพระสารีบุตร 

พระเจ้าแผ่นดินก็เรียกพระองคุลิมาล

ว่าคัคคมันตานีบุตร แต่ว่าโหรดูฤกษ์

เกิดของท่านว่าเกิดในโจรฤกษ์ เด็ก 

คนนี้ต่อไปจะต้องเป็นโจร ทีแรกบิดา

มารดาก็คิดจะไม่เลี้ยง แต่ความทราบ

ถึงพระเจ้าแผ่นดินก็ถามว่าเป็นโจร 

แก่ราชอาณาจักร หรือว่าเป็นโจรของ

ชาวบ้านชาวเมืองธรรมดา โหรก็ตอบ

ว่าเป็นโจรของชาวบ้านชาวเมอืงธรรมดา

เท่านัน้ ไม่เป็นโจรท�าลายราชอาณาจกัร 

พระเจ้าแผ่นดนิกร็บัสัง่ว่าให้เล้ียงไว้เถิด 

บิดามารดาจึงเล้ียงไว้แล้วก็ตั้งชื่อว่า  

อหงิสกะ ทีแ่ปลว่าผูไ้ม่เบยีดเบยีนใคร 

ก็จะตั้งชื่อให้ดีนั่นเอง

 เมื่อเติบโตขึ้น บิดามารดาก็ส่งท่าน

ไปเรยีนทีส่�านกัทศิาปาโมกข์ ท่านก็ได้

เข้าไปเรียนในส�านักมีชื่อเสียงท่ีหนึ่ง 

อังคุลิมาลปริตร
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ท่านได้ตัง้ใจเรยีนดด้ีวย ปฏบิตัอิาจารย์

ดีด้วย ก็เป็นท่ีรักใคร่ของอาจารย์  

ลูกศิษย์อื่น ๆ ก็ริษยาจึงไปยุอาจารย์

ว่าอหิงสกมานพนี้คิดท�าลายอาจารย์

อย่างน้ัน ๆ ถือตวัว่าอาจารย์รัก ถอืตวั

ว่าเรยีนเก่ง ทีแรกอาจารย์ก็ไม่เช่ือ เม่ือ

ลูกศิษย์ที่ริษยาไปยุบ่อยเข้า อาจารย์ 

ก็ชักจะคล้อยตามว่าอหิงสกมานพคิด

จะท�าร้ายอาจารย์จรงิ ฉะนัน้ เมือ่สอน ๆ 

ไปจนใกล้จะจบ อาจารย์ก็บอกว่าจะ

ศึกษาให้จบศิลปศาสตร์นั้น จ�าจะต้อง

ไปประกอบกรรมส�าคัญอย่างหนึ่ง คือ

จะต้องไปฆ่าคน เมื่อฆ่าคนหนึ่งแล้ว  

กต็ดันิว้มอืร้อยเป็นพวงไว้ นบัให้ได้พนั

หนึ่ง เมื่อฆ่าคนได้พันคนแล้วก็ให้น�า

นิว้มอืมาให้อาจารย์ อาจารย์กจ็ะประสทิธิ์

ประสาทวชิาให้ในท่ีสดุ อันเป็นจบวชิา

สูงสุด 

 อหงิสกมานพ อยากจะได้วชิาท่ีสงูสุด

เชือ่อาจารย์กอ็อกไปเป็นโจรฆ่ามนษุย์ 

เกบ็นิว้มอืมาร้อยไว้ ๆ ในเรือ่งกเ็ล่าว่า

ในบางคราวน้ิวมือก็หายไปเน่าไปบ้าง

หายไปบ้าง จ�านวนก็หายไป ก็ต้องไป

ฆ่าคนใหม่เพื่อจะให้ได้นิ้วมือท่ีตัดมา

ครบถึงพัน และที่อาจารย์ท�าอย่างนั้น 

กด้็วยคิดว่าถ้าลูกศษิย์คนนีไ้ปท�าอย่าง

นีแ้ล้วกจ็ะต้องพบคนท่ีมีฝีมือดฆ่ีาตาย 

หรือไม่เช่นนั้นทางบ้านเมืองก็จะต้อง

ปราบปรามฆ่าให้ตาย เป็นอันว่าอาจารย์

ก็ไม่ต้องไปก�าจัดลูกศิษย์ ลูกศิษย์ไป

ท�ากรรมอย่างนี้ก็ถูกเขาก�าจัดเอง 

 แต่ในเรือ่งนีน้ัน้บางท่านกส็นันษิฐาน

ว่า ได้มีลัทธิบางลัทธิในขณะนั้นสอน

อย่างนั้น คือสอนให้ฆ่าคนเท่านั้น 

เท่าน้ีแล้วจงึจะส�าเร็จวชิา เพราะฉะนัน้  

ถ้าลทัธขิองอาจารย์เป็นอย่างนัน้ อาจารย์

กค็งจะบอกไปตามลทัธ ิไม่ใช่เป็นอย่าง

ที่พระอรรถกถาเล่าก็ได้ 

 อย่างไรกต็าม เมือ่อหงิสกมานพได้

ไปฆ่าคนมากมายเข้า ๆ แล้วกต็ดันิว้มอื

มาร้อยเป็นพวงกเ็ลยได้ชือ่ว่าองคลุมิาล 

มีมาลาคือระเบียบแห่งนิ้วมือเหมือน

อย่างพวงดอกไม้ กค็อืมาลาแห่งดอกไม้

เรยีกว่าเป็นพวงนิว้มือ องคุลิมาลกแ็ปล

ว่าพวงนิว้มอื และตามเรือ่งก็เล่าว่า บดิา

มารดาขององคุลิมาลก็เดือดร้อนเป็น

อันมากที่ลูกไปเป็นโจรเช่นนั้น จนถึง

กบัมารดาตัดสนิใจว่าจะออกไปพบบตุร

และแนะน�าบุตรให้กลับตัว และถ้า

มารดาขององคลุมิาลออกไปพบกเ็กรง

ว่าองคลุมิาลจะต้องฆ่าแม่ เพราะได้นิว้

มือยังไม่ครบพันและใกล้จะครบพัน 

และในตอนหลงั ๆ องคลุมิาลกไ็ด้นิว้มอื

ยากเข้า เพราะคนพากนัเกรงกลัว ไม่กล้า

ที่จะเดินทางออกไปในถิ่นที่องคุลิมาล

อาศัยอยู่ คนในถิ่นที่องคุลิมาลอาศัย

อยู่ก็พากันอพยพหนี องคุลิมาลเอง 

ก็คงไม่กล้าเข้าบ้านเข้าเมืองโดยตรง 

อังคุลิมาลปริตร
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อ

อังคุลิมาลสูตร ดู อังคุลิมาลปริตร

อัชฌาโรหะ ดู เดรัจฉาน

อัญญสมานาเจตสิก ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถ- 

  สังคหะ

อัญญสัตถุทเทส ดู ไตรสรณคมน์

อัญญา ดู มรรคสัจจะ

อัญญาโกณฑัญญะ ดู ปัญจวัคคีย์

อญัญาณอุเบกขา ด ูอเุบกขา, อเุบกขาบารมี  

อัฑฒโยคะ ดู เสนาสนะ

อัณฑชะ ดู รัตนสูตร

อัตตกิลมถานุโยค ดู อวิชชา, อุปาทาน ๔

อัตตภาวะ ดู จิตศึกษา

อัตตวาทะ ดู อุปาทาน ๔

อัตตวาทุปาทาน ดู อุปาทาน ๔ 

อัตตสัญญา ดู จิตศึกษา, วิสุทธิ ๗

อัตตัตถกิจ ดู หน้าที่

อัตตา ดู ป ัญจวัคคีย ์ , โมกขธรรม,  

  อนัตตลักขณสูตร, อุปาทาน ๔ 

อัตตาธิปไตย ดู อธิปไตย ๓

อัตตานุทิฏฐิ ดู ภาวนา ๓, อุปาทาน ๔

อัตภาพ ดู กรรม

อัตวินิบาตกรรม ดู เบญจศีล, มนุษยธรรม,  

 อริยสัจจ์ ๔

อัธยาศัย ค�าว่า อัธยาศัย แปลจากค�าว่า  

เพราะกลวัว่าจะถกูทหารท�าลาย กต้็อง

หลบอยู่ในป่า ก็เป็นอันว่าได้นิ้วมือ 

ยังไม่พอหรือใกล้จะพอ จนถึงกับท่ี 

พระอาจารย์เขยีนไว้ว่าขาดอกีนิว้เดยีว

ก็จะได้ครบพัน ทีนี้ถ ้ามารดาเดิน 

ออกไป องคุลิมาลก็คงจะต้องฆ่าแม่

เพื่อให้ได้นิ้วมือครบพัน และถ้าฆ่าแม่

แล้วก็เป็นอันว่าได้ท�าอนันตริยกรรม 

เมื่อท�าอนันตริยกรรมแล้วก็เป ็นผู ้ 

ที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้เพราะเป็น 

มหันตกรรมอย่างยิ่ง 

 เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าได้ทอด

พระเนตรอุปนิสัยขององคุลิมาลว่า

อุปนิสัยของมรรคและผลมีอยู่ และ

พระองค์ไปโปรดทันเวลาคือออกไปก่อน

ทีแ่ม่จะไป และเม่ือโปรดพระองคุลิมาล

ได้แล้ว กเ็ป็นอนัว่าจะได้ช่วยองคลิุมาล

ไม่ให้ท�าอนันตริยกรรมและได้ช่วยให้

ละอกุศลกรรมได้ด้วย กลับตัวได้มา

เป็นคนดีต่อไป จึงเสด็จออกไปโปรด

พระองคุลิมาลได้ส�าเร็จ 

 ท่านเล่าไว้อย่างนี้ และในบทที่สวด

น้ันกส็วดบททีพ่ระพทุธเจ้าท่านสอนให้

พระองคุลมิาลไปแสดงแก่หญงิมคีรรภ์ 

คือแค่บทท่ีว่า ยโตห� ภคินิ อริยาย  

ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สญฺจิจฺจ 

ปาณ� ชีวิตา โวโรเปตา เตน สจฺเจน 

โสตฺถิ เต โหตุ โสตฺถิ คพฺภสฺส พระ 

กส็วดเท่านี ้ดงัทีไ่ด้แสดงค�าแปลไปแล้ว 

(ต.พ. ๑๗๐-๑๘๗)

อัธยาศัย

อธิมุตติ คืออธิมุตติในพระญาณ นี้

หมายถึงอัธยาศัย ตามศัพท์ อัธยาศัย

คือภาวะท่ีอาศัยอยู่กับจิตใจ ดึงจิตใจ

ให้เกิดความมุ่ง หรือน้อมจิตใจไปให้

เกดิเจตนากรรมอย่างใดอย่างหนึง่ เช่น 
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ถ้ามอีธัยาศยัประกอบด้วยโทสะพยาบาท

ย่อมดงึจิตใจให้เกดิความมุง่ หรอืน้อม

จิตใจไปให้เกิดเจตนากรรม คือมุ่งก่อ

ทุกข์โทษให้แก่ผู ้ อ่ืน ถ้ามีอัธยาศัย 

ประกอบด้วยเมตตากรณุาย่อมดงึจติใจ

ให้มุ่งก่อเกื้อสุขประโยชน์แก่ผู้อื่น

 อธัยาศยัโดยย่อจงึมี ๒ คือ อัธยาศัย

เลวกับอัธยาศัยดี เหตุอุดหนุนให้เกิด

อัธยาศัยคือ นิสสัย อุปนิสสัย

 นิสสัย คือที่เข้าอาศัยของจิตใจ ใน

ฐานะเป็นพื้นเพและเป็นเหตุอุปการะ 

มีท้ังฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเหมือนอัธยาศัย 

เพราะจิตต้องเป็นนสิสติ คือผู้อาศยัอยู่

ในนิสสัยคือที่อาศัยอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ถ้าอาศยัอยูก่บักเิลส เช่น อาศยัตณัหา 

อาศัยมานะ อาศัยทิฏฐิ เรียกว่ามี 

ตัณหานิสสัย มานนสิสยั ทฏิฐนิสิสยั 

ถ้าอาศัยคุณธรรม คือศรัทธา หิริ 

โอตตัปปะ วิริยะ ปัญญา เรียกว่ามี

สทัธานสิสัย หรินิสิสัย โอตตัปปนิสสัย 

วิริยนิสสัย ปัญญานิสสัย ฉะนั้น คน

จะท�าอย่างไรจงึสดุแต่นสิสยั ถ้านสิสยั

เป็นส่วนชั่วก็ท�าชั่ว นิสสัยเป็นส่วนดีก็

ท�าด ีแต่นสิสยัแสดงออกเป็นอัธยาศัย 

คือท�าให้เกิดความมุ่งหรือน้อมไปของ

จิตใจก่อนแล้ว จงึเกดิเป็นเจตนากรรม

ท�าชั่วหรือดีดังกล่าว

 อุปนิสสัย คือที่อยู่พ�านักอาศัยของ

จิตใจ มอีธบิาย ๒ อย่าง อย่างหนึง่ว่า  

นสิสัยทีแ่รงกว่าปกตเิรยีกว่า อุปนสิสัย 

เทียบอย่างค�าว่าบารมีและอปุบารมี อกี

อย่างหนึง่ว่า นสิสัยชนดิท่ีเป็นรองเรยีก

ว่าอุปนิสสัย เทียบอย่างค�าว่า ราชา 

และอุปราชา อุปนิสสัยในความหมาย

หลังนี้หมายถึงนิสสัยที่อบรมเพิ่มเติม

เข้าใหม่ เช่น อบรมสตปัิญญาพจิารณา

ในการส้องเสพ ในการอดกลัน้ ในการ

ละเว้น ในการบรรเทาถอน เป็นต้น 

หรือเช่นอบรมในบุญกุศล คือให้ทาน 

รักษาศีล เจริญภาวนาท�าสมาธิและ

ปัญญาให้เกิด เรียกว่าทานูปนิสสัย  

สีลูปนิสสัย ภาวนูปนิสสัย 

 อนึ่ง อัธยาศัยท�าให้เกิดอ�านาจหรือ

ความสามารถที่จะท�าได้เท่าอัธยาศัย 

เพราะอัธยาศัยอ่อนก็ดึงใจน้อมใจได้

อย่างอ่อน อธัยาศยัแรง กดึ็งใจน้อมใจ

ได้อย่างแรง ดังทีพ่ระอาจารย์แสดงว่า

อัธยาศัยที่กว้างหรือไม่กว้าง ชื่อว่า

อ�านาจหรือความสามารถของทายกผู้

ให้ เข้าใจได้ตามอธิบายของท่านว่า มี

อัธยาศัยในทานเท่าใดก็มีอ�านาจหรือ

สามารถจะให้ได้เท่านั้น ไม่อาจจะให้

ทานเกนิอธัยาศัยได้ แม้อธัยาศัยในทาง

อื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน อัธยาศัยท�าให้

เกิดอ�านาจทางใจดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่

ฝืนได้ยาก ผู้ปกครองเช่นมารดาบิดา

ย่อมอ�านวยตามอัธยาศัยของบุตรธิดา

ที่เป็นไปในทางดี เช่นดังมารดาของ

อัธยาศัย
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หากยังไม่หยุด องคลุมิาลจงึได้คิดมอง

เห็นความจรงิตามเหตุผล หยุดเป็นโจร

ฆ่าคนได้ทันที

 พระตถาคตเจ้าทรงมพีระญาณทราบ

อธัยาศยัทีต่่าง ๆ กนัของสตัว์ทัง้หลาย

ในโลก และทรงทราบข้อทีสั่ตว์ทัง้หลาย

ในโลกต่างเสวนาคบหากนัตามอธัยาศัย 

กล่าวโดยย่อ เป็นฝ่ายชั่วพวก ๑ เป็น

ฝ่ายดพีวก ๑ และโดยปกตทิกุ ๆ สัตว์

บคุคลย่อมมอีธัยาศยัประจ�าตนชัว่บ้าง

ดบ้ีาง พระตถาคตเจ้าทรงแสดงพระธรรม

อบรมสั่งสอนให้พอเหมาะแก่อัธยาศัย

ทีต่่าง ๆ กนัของแต่ละคน และทรงวาง

หลักทั่วไปเกี่ยวแก่เสวนา คือการส้อง

เสพคบหา มใิห้คบหาคนชัว่ ให้เสวนา

คบหาแต่คนดี หรือเมื่อกล่าวน้อมเข้า

มาภายใน ก็มิให้เสวนาคบหาอธรรม

คอืความชัว่ต่าง ๆ ให้เสวนาคบหาธรรม

คือความดีต่าง ๆ เมื่อมีธรรมเสวนา

บ่อย ๆ จนอยู่ตัว ก็จะสร้างนิสสัย  

อุปนิสสัย และอัธยาศัยที่ดีมากขึ้น 

อธัยาศยัทีด่กีจ็ะดงึใจให้มุง่ท�าดี ปรากฏ

เป็นกุศลกรรมต่าง ๆ เม่ือกล่าวย้อน

กลับ

 การที่ท�า (กรรม) ส่ออัธยาศัย

 อัธยาศัย ส่อนิสสัยอุปนิสสัย

 นิสสัย อุปนิสสัย ส่อวาสนา (การ

อบรมบ่อย ๆ จนอยู่ตัว)

บณัฑติสามเณรอนญุาตให้สามเณรนัน้

บรรพชา ด้วยคิดว่าจกัไม่ท�าลายอัธยาศัย

ของบตุร มารดาบดิาท่ัว ๆ ไปก็เหมือน

กนั ย่อมอ�านวยตามอธัยาศยัของบตุร

ธดิาในเรือ่งเกีย่วกบัการศกึษาและการ

งานเป็นต้น 

 แต่ข้อส�าคัญต้องสังเกตให้ทราบ 

เพราะอัธยาศัยหลายอย่างซ่อนเร้นอยู่

ไม่ส�าเรจ็ประโยชน์ ดังเช่นพระมหาปันถก

บอกกรรมฐานแก่พระจูฬปันถกผูน้้องชาย 

ไม่ต้องด้วยอธัยาศยัของพระจฬูปันถก 

จงึไม่ส�าเรจ็ประโยชน์ แต่พระบรมศาสดา

ได้ทรงทราบ ทรงบอกบททีถู่กกบัอธัยาศยั 

พระจูฬปันถกจึงปฏิบัติส�าเร็จผล

 อน่ึง ผู้ที่รู้อัธยาศัยถ้ามุ่งร้ายก็อาจ

อาศัยอัธยาศัยของผู้นั้นหนุนให้ปฏิบัติ

ผดิทางก็ได้ ดงัเช่นอาจารย์ของอหงิสก-

มาณพ รู้ว่าอหิงสกมาณพมีอัธยาศัย

รักการศกึษาอย่างยิง่ จงึหลอกอหงิสก-

มาณพให้ไปตัดนิ้วมนุษย์มาให้ได้ครบ

พนัคนจงึจะประสาทความส�าเรจ็วชิาให้ 

อหิงสกมาณพจึงเป็นองคุลิมาลโจรไป

ด้วยอัธยาศัยท่ีรักจะได้วิชามิใช่ด้วย

อธัยาศยัในปาณาตบิาต พระบรมศาสดา

ได้ทรงทราบอัธยาศัยที่แท้จริงนี้ จึงได้

เสด็จไปโปรด ตรัสพระวาจาสะกิดใจ

แก่องคุลิมาลโจรผู้วิ่งไล่ตามพระองค์

พลางร้องให้พระองค์หยดุ พระองค์ตรสั

ว่า พระองค์หยุดแล้ว องคุลิมาลต่าง

อัธยาศัย
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คือแล่นเข้าไปถึงทีส่ดุ ในอย่างหนึง่อย่าง

หนึ่ง ๑๐ ข้อ เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้า

ไม่ทรงพยากรณ์ ตามพระอธิบายของ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา-

วชิรญาณวโรรส

 ข้อ ๑. โลกเที่ยง ข้อ ๒. โลกไม่

เที่ยง ข้อ ๓. โลกมีที่สุด ข้อ ๔. โลก

ไม่มีที่สุด 

 โลกในที่นี้น่าจะได้แก่ หมู่สัตว์ ข้อ

ว่าโลกเที่ยงนั้น น่าจะหมายความดัง

กล่าวแล้วในสัสสตทิฏฐิ ข้อว่าโลกไม่

เทีย่งนัน้ น่าจะหมายความดงักล่าวแล้ว

ในอุจเฉททิฏฐิ

 ทฏิฐแิปลว่าความเหน็ ใช้เป็นกลาง ๆ 

ก็ม ีจะให้รูว่้าดหีรือชัว่ เตมิความหมาย

ต่างเข้า เช่น สมัมาทฏิฐคิวามเหน็ชอบ 

มจิฉาทฏิฐคิวามเหน็ผดิ ทิฏฐิสมัปันโน 

ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ทิฏฐิวิปันโน วิบัติ

ด้วยทิฏฐิ แต่โดยมากใช้หมายความ

ข้างเห็นผิด เช่น ทิฏฐิ ๒ อย่าง  

นี้คือ สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเท่ียง 

อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดสูญ 

 ความเห็นว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรสูญ 

แม้คนและสตัว์ตายแล้วร่างกายเท่านัน้

ทรุดโทรมไป ส่วนมนัสทีเ่รยีกในภาษา

สันสกฤตว่าอาตมัน เรยีกในภาษามคธ

ว่า อัตตาก็มี ชีโวก็มี เรียกในภาษา

ไทยว่าเจตภูต เป็นธรรมชาติไม่สูญ 

ย่อมถอืปฏสินธใินก�าเนดิอืน่สบืไป จดั

เป็นสัสสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยง 

 ความเห็นปฏเิสธภาวะอย่างนัน้ ถือว่า

คนและสตัว์จตุ ิคอืเคล่ือนจากอตัภาพ

นัน้แล้วเป็นขาดสญู จดัเป็นอจุเฉททฏิฐิ

ความเห็นว่าขาดสูญ 

 ข้อว่าโลกเทีย่ง กับข้อว่าโลกไม่เทีย่ง

นั้น น่าจะหมายความดังกล่าวแล้วใน

สัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิดังกล่าว

 ข้อว่าโลกมีท่ีสุด น่าจะหมายความ

ว่าคนท�าดใีนทีส่ดุย่อมไปเกดิในทพิยกาย

ที่ยั่งยืนไม่แปรผัน ดุจความเข้าใจของ

คนถอืลทัธต่ิางบางพวก หรอืด้วยมรณะ

แล้วขาดสูญกัน 

 ข้อว่าโลกไม่มีที่สุดนั้นน่าจะหมาย 

ความว่า เวียนเกิดเวียนตายไปอย่างนี้

ไม่มีขาดลง 

 ข้อว่าชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น  

กับข้อว่า ชีพเป็นอื่น สรีระก็เป็นอื่น 

ชีพนั้นได้แก่ชีโว ดังได้กล่าวแล้วใน

สัสสตทิฏฐิ แต่ในท่ีนี้ใช้ว่าชีวัง ใน

พราหมณสมัยบัญญัติว่า เวลามรณะ

ชีพนี้ออกจากสรีระไปถือปฏิสนธิใหม่ 

ส่วนสรีระย่อมสลายไป ทิฏฐิคือความ

เห็นเนื่องด้วยชีพนี้ ข้างหนึ่งเข้าใจว่า 

ชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันเกิดดับ

อันตคาหิกทิฏฐิ

 วาสนา ส่อเสวนา (การส้องเสพ

คบหา) (ท.ธ. ๓๑-๓๓, ๓๔-๓๖) ดู บารมี 

ด้วย

อนัตคาหกิทฏิฐ ิคือความเหน็อันถอืเอาท่ีสดุ 
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พร้อมกัน อีกข้างหนึ่งเข้าใจว่าชีพกับ

สรรีะต่างกนั เช่นบัญญติัไว้ในพราหมณ

สมัยคือลัทธิพราหมณ์ 

 พระพุทธศาสนากล่าวอนัตตาไม่ใช่

อัตตาไม่ใช่ตนนั้น แสดงนามธรรมคือ 

จิตเจตสิก ว่าเกิดขึ้นเพราะอายตนะ

ภายในและอายตนะภายนอกสบกนัเข้า

เป็นต้นไป เพื่อคัดค้านชีพ ดังที่เขา

เข้าใจกันนัน้ ในข้อปรารภความเกดิอกี

เป็นต้น ของสตัว์เบือ้งหน้าแต่ตายแล้ว 

บทบาลีใช้แปลกอยู่ ใช้บทว่าตถาคโต 

ที่แก้ไขในอรรถกถา ว่าสัตโตคือสัตว์ 

ตถาคต ศัพท์นั้น นอกจากในที่นี้ พบ

แต่ใช้เรียกพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มัก

เรียกเป็นพหูพจน์ด้วย โดยอธิบายว่า 

ผู้มาเหมือนอย่างนั้น คือได้ตรัสเป็น

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้ทรง 

บ�าเพ็ญพทุธกจิถกูต้องตามธรรมเนยีม

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค ์

ก่อน ๆ เช่นเดียวกับพระราชาผู้เป็น

แทนสบืกนัมา สอบกับภาษาสนัสกฤต

ได้ความอีกหน่อยหน่ึงว่า นอกจากใช้

เรยีกพระพทุธเจ้า ใช้เรยีกชนิะทีอ่อกชือ่

โดยปกรณ์ คือคมัภร์ีข้างพระพทุธศาสนา

ว่า นิครนถนาฏบุตรบ้าง ใช้เรียกเจ้า

บ้าง ไม่ได้กล่าวว่าใช้เรียกสามัญสัตว์ 

ถ้าไม่ใช่ศพัท์ใช้เรียกสามญัสัตว์ ความ

เข้าใจก็จะพึงมีอีกทางหนึ่งว่าท่านผู้ที่

มหาชนนบัถอืเป็นศาสดาและเป็นเอกอุ

ในลัทธิของตน เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว

เกิดอีกหรือไม่ หรือที่เกิดอีกก็มี ที่ไม่

เกิดอีกก็มี หรือปฏิเสธทั้งนั้น สมด้วย

ปัญหาปรารภเจ้าลัทธิเห็นปานนี้ อัน

พระสุภัททะ ครั้งยังเป็นปริพาชก  

ยกขึ้นทูลถามพระศาสดา เม่ือใกล้จะ

ปรินิพพาน แต่ทูลถามในทางตรัสรู ้

ของเขาเช่นนี้ ไม่แย้งต่อการรับรองว่า 

สัตว์ผู้ยังมีกิเลสานุสัย คือกิเลสที่นอน

จมอยู่ในจิตสันดาน ตายแล้วต้องเกิด

อีก ข้าพเจ้าได้ความเข้าใจไม่พอเพื่อ

อนโุมทนา หรอืค้านค�าแก้ในอรรถกถา

ทั้ง ๒ อย่าง จึงแปลว่าสัตว์ไว้ตาม 

อรรถกถา แม้เป็นศัพท์เรยีกสามัญสัตว์

ก็อาจอธิบายให้เข้ารูปได้ว่าเป็นผู้มา

เหมอืนอย่างนัน้ คือเกดิขึน้แล้วเป็นอยู่

โดยธรรมดาแห่งสตัว ์และจกัเป็นผูไ้ป

คือตาย เหมือนสัตว์ในกาลก่อน 

 ทฏิฐ ิ๑๐ อย่างนีไ้ม่จดัว่าช่ัวร้ายนกั 

ไม่ถงึห้ามสวรรค์เป็นแต่ห้ามอริยมรรค 

อธบิายว่า คนมทีฏิฐเิหล่านีแ้ต่อย่างใด

อย่างหนึง่ ถงึไม่ได้ท�าบาปทจุรติ เพราะ

ทิฏฐินี้เบื้องหน้าแต่ตายแล้วไปเกิดใน

สวรรค์ก็ได้ แต่ยังละเสียไม่ได้เพียงใด

ยังเป็นผู้อาภัพไม่อาจบรรลุอริยมรรค

อยู่เพียงนั้น 

 พระพทุธเจ้าเมือ่มผีูม้ากราบทลูถาม

ถึงทิฏฐิทั้ง ๑๐ ข้อนี้ ว่าความจริงเป็น

อย่างไร ไม่ตรสัอธบิายดงัทีไ่ด้กล่าวแล้ว 

อันตคาหิกทิฏฐิ
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เพราะเป็นเรื่องที่ใคร ๆ ไม่อาจจะรู้ได้ 

ถึงจะตรัสอธิบายไปก็ได้แต่ว่าเชื่อหรือ

ไม่เชือ่เท่าน้ัน เพราะว่าเป็นเรือ่งภายนอก

จากกายอันยาววามีสัญญามีใจ ทรง

พยากรณ์คือตรัสอธิบายแต่อริยสัจจ ์

ทั้ง ๔ ดังที่มีตรัสอธิบายไว้แล้วว่า  

ทุกขอริยสัจจ์ อริยสัจจ์คือทุกข์นั้น  

ก็ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ คือความ

ตายเป็นทกุข์ ทีเ่รยีกกนัว่า สภาวทุกข์ 

ทุกข์ตามสภาพ โสกะ ความโศกเศร้า 

เหือดแห้งใจ ปริเทวะ ความรัญจวน

คร�า่ครวญใจ ทกุขะความไม่สบายกาย 

โทมนสัสะ ความไม่สบายใจ อุปายาสะ 

ความคับแค้นใจเป็นทุกข์แต่ละอย่าง 

ดงัทีเ่รยีกว่า ปกณิณกทกุข์ ทกุข์มเีพยีง

ปกิณณกะต่าง ๆ และได้ตรัสชีแ้จงต่อ

ไปอีกว่าความประจวบกับด้วยสิ่งท้ัง

หลาย สัตว์สังขารทั้งหลาย บุคคลทั้ง

หลายที่ไม่เป็นท่ีรักเป็นทุกข์ ความ

พลัดพรากจากสิ่งท้ังหลาย จากสัตว์

บุคคลทั้งหลายซึ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ 

ความปรารถนา ไม่ได้สมหวงัเป็นทุกข์ 

กล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นท่ียึดถือทั้ง ๕ 

ประการ อันได้แก่ รูปขันธ์ กองรูป 

เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ 

กองสัญญา สังขารขันธ์ กองสังขาร 

วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณเป็นทุกข์ 

ดังน้ีดังที่เราสวดกันว่า ชาติปิ ทุกฺขา 

ชราปิ ทุกฺขา มรณมฺปิ ทุกข� เป็นต้น

 เม่ือพิจารณาดูในพระพุทธาธิบาย 

เรื่องทุกข์นี้แล้ว ก็จะพอสรุปได้ว่าในที

แรก ทรงชีใ้ห้รูจ้กัสภาวทกุข์ ทกุข์ตาม

สภาพอันได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ ต่อ

จากนั้นได้ทรงแสดง ปกิณณกทุกข์ 

ทกุข์เบด็เตล็ดต่าง ๆ คอืโสกะ ปรเิทวะ 

ทุกขะ โทมนัสสะ อุปายาส และต่อ

จากนัน้ทรงสรปุเข้าเป็น ๒ คือประจวบ

กบัด้วยสิง่ท้ังหลาย สตัว์สงัขารทัง้หลาย

ซึง่ไม่เป็นทีร่กั กบัความพลดัพรากจาก

สิง่ทัง้หลายสตัว์สงัขารทัง้หลายอนัเป็น

ท่ีรัก แล้วจึงตรัสสรุปเข้าเป็นหนึ่งคือ

ปรารถนาไม่ได้สมหวัง และตรัสสรุป

เข้าโดยย่อว่าทุกข์ทั้งหมดนั้น โดยย่อ

ได้แก่ขันธ์ มีรูปขันธ์เป็นต้น อันเป็นที่

ยดึถอืว่านีเ่ป็นของเรา เราเป็นนี ่นีเ่ป็น

อตัตาตวัตนของเรา หรอืกล่าวโดยสรุป

ว่า ยึดถือว่าตัวเราของเราเป็นทุกข์

 ทรงพยากรณ์ทกุขสมทุยั เหตใุห้เกดิ

ทุกข์ว่าได้แก่ ตัณหา ที่ให้ถือภพชาติ

ใหม่ อันไปกับนันทิความเพลิน ราคะ 

ความติดใจยินดี คือ ความที่อภินันท์

ยินดียิ่งในอารมณ์นั้น ๆ อันได้แก่ 

กามตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก

ไปในกาม หรืออ�านาจกาม ภวตัณหา 

ความดิน้รนทะยานอยากไปในภพ ความ

เป็นนัน่เป็นนี ่วภิวตณัหา ความดิน้รน

ทะยานอยากไปในวิภพคอืความไม่เป็น

นั่นไม่เป็นนี่ เช่น อยากให้สิ่งที่เป็น 

สลายไป

อันตคาหิกทิฏฐิ
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 ทรงพยากรณ์ทุกขนิโรธ ความดับ

ทุกข์ว่า ได้แก่ ความดับตัณหาได้สิ้น

เชิง ทุกข์ดับไปหมด

 และทรงพยากรณ์ทุกขนิโรธคามินี-

ปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

ว่า ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ อันได้แก่ 

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมา-

สังกัปปะ ความด�าริชอบ สัมมาวาจา 

เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงาน

ชอบ สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีวิตชอบ  

สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ 

ระลึกได้ชอบ สัมมาสมาธิ ต้ังใจมั่น

ชอบ ว่าเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ

ทกุข์ เรยีกสัน้ว่ามรรคคอืทางปฏบัิตใิห้

ถึงความดับทุกข์

 และได้ตรัสกจิ คือข้อท่ีพงึปฏิบัตใิน

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ไว้ ๔ ประการได้แก่  

๑. ปริญญา ความก�าหนดรู้ หรือการ

ท�าความรูร้อบคอบ ซึง่ทกุข์หรอืในทกุข์ 

คอืก�าหนดให้รู้จกัทุกข์ ให้รูร้อบคอบใน

ทุกข์ว่าเป็นทุกข์จริง ๒. ปหานะ การ

ละทกุขสมทุยัเหตใุห้เกดิทกุข์ คอืละสละ

หรือดับตัณหา ความดิน้รนทะยานอยาก

ดังกล่าว ทรงตรัสสอนให้ท�าข้อ ๓.  

สัจฉิกรณะ ให้ท�าให้แจ้งซึ่งความดับ

ทุกข์ คือท�าให้รู้ความดับทุกข์ในจิตใจ

ของตนเอง และ ๔. ภาวนา ซึ่งแปล

ว่าการปฏิบัติ ท�ามรรคมีองค์ ๘ ให้มี

ข้ึน ให้เป็นขึน้มา น้ีเป็นกจิทีพ่งึปฏบิตัิ

ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ และกิจอันพึงปฏิบัติ

ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ก็ชื่อว่า เป็นการ

ปฏิบัติพระพุทธศาสนา ที่เราเรียก

ว ่าการปฏิบัติพระพุทธศาสนานั้น 

ก็ได้แก่ การปฏิบัติในกิจทั้ง ๔ คือ 

ปริญญาในทุกข์ ปหานะในทุกขสมุทัย 

สัจฉิกรณะในทกุขนโิรธ และภาวนาใน

ทุกขนโิรธคามินปีฏปิทานีเ้อง นีคื้อการ

ปฏิบัติพระพุทธศาสนา และความรู้ท่ี

เรียกว่า จักษุ ดวงตา ญาณ ความ 

หย่ังรู ้ปัญญา ความรูท้ัว่ วิชชา ความ

รู ้ อาโลกะ ความสว่างด้วยปัญญา  

ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ก็แบ่งเป็น ๓ คือ  

สัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณ

 สัจจญาณ นั้น คือความหยั่งรู้ว่านี้

เป็นทุกข์จริง นี้เป็นทุกขสมุทัยเหตุให้

เกดิทกุข์จรงิ นีเ้ป็นทกุขนโิรธความดบั

ทกุข์จรงิ นีเ้ป็นทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา

ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จริง นี ้

เรียกว่า สัจจญาณ

 กิจจญาณ นั้น คือรู้ในกิจที่พึงท�า  

ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ ก็คือรู้ดังที่กล่าว

แล้วว่า ทกุข์นัน้ควรก�าหนดรู ้ทกุขสมทุยั

นัน้ควรละ ทุกขนโิรธนัน้ควรกระท�าให้

แจ้ง ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานั้นควร

ปฏิบัติอบรมให้มีขึ้น ให้เป็นขึ้น นี้เป็น

กิจจญาณ

 กตญาณ นั้น ได้แก่ความหยั่งรู้ใน

กิจดังกล่าวนั้นว่าได้ท�าแล้ว คือว่ารู้ใน

ทกุข์ว่าได้ก�าหนดรูแ้ล้ว รูใ้นทุกขสมทุยั

อันตคาหิกทิฏฐิ
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ว่าได้ละแล้ว รู้ในทุกขนิโรธว่าได้ท�าให้

แจ้งแล้ว รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

ว่าได้ปฏิบัติอบรม ท�าให้มีให้เป็นข้ึน

บริบูรณ์แล้ว นี้เป็นกตญาณ

 พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔ ก็

ตรัสรู้ด้วยพระญาณทั้ง ๓ นี้ คือด้วย

สัจจญาณ ด้วยกิจจญาณและด้วย 

กตญาณ ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ จึงชื่อว่า 

ได้ตรัสรู ้ย่ิงพระสัมมาพระโพธิญาณ 

ปฏญิญาว่าได้ตรสัรูแ้ล้วเป็นพทุโธ เป็น

อภิสัมพุทโธ ดังท่ีตรัสแสดงไว ้ใน 

ปฐมเทศนาคือธัมมจักกัปปวัตนสูตร 

(น.ภ. ๑๔๗-๑๕๐)

ได้มุ่งวิปัสสนา ไม่ได้มุ่งผล เม่ือการ

ปฏิบัติในด้านนี้เส่ือมลงไปแล้วก็เหลือ

แต่การปฏิบัติพระวินัย ในการปฏิบัติ

พระวินัยนั้นข้อเล็ก ๆ ก็เสื่อมไปก่อน 

คือไม่ใส่ใจในข้อปฏิบัติพระวินัยที่เป็น

ส่วนเล็กน้อย ก็ขาดว่ินเรื่อยไปจนถึง

เหลือแต่ปาราชิก ๔ แปลว่ารักษาศีล 

๔ คือรักษาการเว้นปาราชิก ๔ ข้อไว้ 

จนเมือ่ไม่รกัษาสิกขาบททัง้ ๔ ข้อนีไ้ว้

เมื่อใดด้วยกันทั้งหมด เม่ือนั้นก็เป็น

อันว่าถึงความเสื่อมสิ้นของการปฏิบัติ

 ๓. ปริยัติอันตรธาน ความเสื่อม 

สิน้ของปรยิตั ิคือการเรยีนพระศาสนา 

เมื่อยังมีการเรียนพระศาสนา ยังมี 

การทรงจ�าอยู่มากบ้างน้อยบ้างก็ยังไม่

เส่ือมส้ิน จนเมื่อใดไม่มีใครทรงจ�า

พระพุทธศาสนาไว้ได้ ก็เรียกว่าเป็น

ปริยัติอันตรธาน

 ๔. ลิงคอันตรธาน ความเสื่อมสิ้น

แห่งเพศ คือเมื่อยังทรงเพศอยู่ เพศก็

ยังไม่เสื่อมสิ้น เม่ือใดเปล่ียนแปลงไป

จนไม่เหลือเครื่องหมายที่เป ็นเพศ

บรรพชิตไว้เลย เมื่อนั้นก็ชื่อว่าเป็น 

ลิงคอันตรธาน

 ๕. ธาตุอันตรธาน ความเสื่อมสิ้น

แห่งธาต ุหมายความว่าความเสือ่มสิน้

พระบรมสารีรกิธาต ุซึง่ท่านพยากรณ์

ว่าในอนาคตข้างหน้า โอกาสหนึ่ง 

พระบรมสารีริกธาตุก็จะเสื่อมสิ้นไป

อันตรกัป

อันตรกัป ดู กัป

อันตรธาน ๕ แห่งหนึ่ง ได้แสดงอันตรธาน 

คอืความเสือ่มสิน้แห่งพระศาสนาไว้ ๕ 

ได้แก่

 ๑. อธคิมอนัตรธาน ความเสือ่มสิน้

แห่งมรรคผลนิพพาน ความเสื่อมสิ้น

แห่งมรรคผลนิพพานน้ันหมายความว่า 

เมือ่ไม่มพีระอรหนัต์เรือ่ยมาจนถงึไม่มี

พระโสดาบนัเมือ่ใด เมือ่นัน้กช็ือ่ว่าเป็น

ความเสื่อมสิ้นแห่งอธิคมคือมรรคผล

นิพพาน

 ๒. ปฏปัิตตอินัตรธาน ความเสือ่ม

สิน้แห่งการปฏบิตั ิความเสือ่มสิน้แห่ง

การปฏบิติัน้ันในเบือ้งต้นก็เสือ่มสิน้การ

ปฏิบตัเิพือ่ฌานวปัิสสนามรรคผลก่อน 

คือว่าบุคคลผู้ปฏิบัติไม่ได้มุ่งฌาน ไม่
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 ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพือ่ความก�าหนดั

ย้อมใจ เป็นไปเพื่อความประกอบอยู่

กับทุกข์ เป็นไปเพื่อความสั่งสมกอง

กเิลส เป็นไปเพ่ือความอยากใหญ่ เป็น

ไปเพ่ือความไม่สันโดษยินดีด้วยของที่

มอียู ่เป็นไปเพือ่ความคลุกคลด้ีวยหมู่

คณะ เป็นไปเพ่ือความเกียจคร้าน เป็น

ไปเพ่ือความเลี้ยงยาก ก็พึงทรงไว้ว่า

นั่นไม่ใช่ธรรม นั่นมิใช่วินัย นั่นไม่ใช่

สตัถศุาสน์ คอืค�าสอนของพระศาสดา 

 ส่วนธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความ

สิน้ก�าหนดัย้อมใจ เป็นไปเพือ่ความไม่

ประกอบอยู่กับทุกข์ เป็นไปเพื่อความ

ไม่สะสมกองกิเลส เป็นไปเพ่ือความ

ปรารถนาน้อย เป็นไปเพ่ือความสนัโดษ

ยินดีด้วยของที่มีอยู่ เป็นไปเพื่อความ

หลีกออกสงบสงัด เป็นไปเพ่ือความ

ปรารภความเพียร เป็นไปเพ่ือความ

เลีย้งง่าย กใ็ห้พึงทรงไว้ว่า นีเ่ป็นธรรม 

นี่เป็นวินัย นี่เป็น สัตถุศาสน์

 ธรรมที่ตรัสแก่พระนางมหาปชา- 

บดีโคตมีนี้ ในนวโกวาทได้น�ามาไว้ใน

หมวด ๘ และได้เรียกว่า ลักษณะ

ตัดสินพระธรรมวินัย ๘ อย่าง (พ.พ. 

๑๓๐-๑๓๑)

 น่ีเป็นเค้าของเรือ่ง ศาสนาอันตรธาน 

ความเสื่อมสิ้นแห่งพระศาสนาที่มีแต่ง

กันเป็นหลกัฐานในลงักา แต่ในชัน้บาลี

ก็มพีบเท่าทีอ้่างมาข้างต้น ซึง่ท่านอธบิาย

ว่า ทีต่รสัว่าพรหมจรรย์หรือว่าสทัธรรม

จะตั้งอยู่พันปีนั้น ก็หมายถึงว่าจะม ี

พระอรหันต์ท่ีเป็นผู้บรรลุปฏิสัมภิทา 

คือความแตกฉานในปฏิสัมภิทาอยู ่

ตลอดพันปี ส่วน ๕๐๐ ปีนั้น เมื่อ

พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติครุธรรม

ป้องกันไว้ จึงไม่เป็นไปดังนั้น

 เมือ่พระพุทธเจ้าได้ประทานครธุรรม

เป็นการประทานอุปสมบทแก่พระนาง 

มหาปชาบดีโคตมีแล้ว ก็ได ้โปรด 

ให้ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทเจ้าหญิง 

สากิยานีท่ีตามเสด็จมาน้ันให้เป ็น 

ภกิษุณีด้วยกนัสิน้ แต่กต้็องรบัปฏบิตัใิน

ครธุรรมทัง้ ๘ ประการนัน้ด้วย ต่อมามี

ครัง้หนึง่พระนางมหาปชาบดโีคตมีได้ขอ

ให้ท่านพระอานนท์ทูลขอพระพุทธเจ้า

ข้อหนึ่ง คือขอให้ภิกษุและภิกษุณี 

ทั้งหลายกราบไหว้กันตามอ่อนแก่  

พระพุทธเจ้าไม่ทรงยนิยอมอ�านวยตาม 

และในคราวหนึ่งพระนางมหาปชาบด-ี

โคตมไีด้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า และได้

ทรงขอให้ทรงแสดงธรรมโดยย่อ ซึ่ง

เมือ่ได้ทรงสดบัธรรมะของพระพทุธเจ้า

แล้วกจ็ะได้หลีกออกปฏิบตั ิพระพุทธเจ้า 

จึงได้ตรัสว่า 

อันธพาลปุถุชน

อันตรภาวะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อันตรวาสก ดู กฐิน

อันธพาลปุถุชน ดู ปุถุชน ๓, โพธิปักขิย- 

  ธรรม, วิสุทธิ ๗
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๑ วโย ปญฺญายติ ความเสื่อมปรากฏ 

๑ ิตสฺส อญฺญถตฺต� ปญฺญายติ เมื่อ

ตั้งอยู่ความแปรปรวนไปเป็นอย่างอ่ืน

ปรากฏ ๑ ส่ิงใดมีลักษณะดังกล่าว  

ส่ิงนั้นชื่อว่า สังขาร จ�าแนกออกโดย 

ท่ัวไปเป็น ๒ คือ อุปาทินนกสังขาร 

สังขารที่มีใจครอง เช่น ร่างกายที่ยังมี

ชวีติอยู ่๑ อนปุาทนินกสงัขาร สงัขาร

ทีไ่ม่มใีจครอง เช่น บ้านเรอืนและวตัถุ

ต่าง ๆ ตลอดถึงร่างกายที่ปราศจาก

ชีวิต ๑ 

 สังขารเหล่าน้ีทัง้หมดมเีวลาก�าหนด

ของอายุนบัตัง้แต่เกดิขึน้จนถึงดบั เวลา

ของอายุนั้นคือเวลาของวัย คือความ

เสือ่มของสงัขารทีเ่ป็นมาโดยล�าดับ ดงั

ทีก่�าหนดเรยีกอย่างรวม ๆ เป็นตอน ๆ 

ว่า ปฐมวัย (วัยต้น) มัชฌิมวัย (วัย

กลาง) ปัจฉมิวยั (วยัปลาย) คอืเสือ่ม

ในตอนต้น เสื่อมในตอนกลาง และ

เส่ือมในท่ีสุด เพราะสังขารมีเกิดเป็น

เบื้องต้น มีดับเป็นเบื้องปลาย ฉะนั้น 

การเปลีย่นแปลงในชัน้แรก แม้จะเหน็

กนัว่า เป็นความเจรญิเตบิโตกช่ื็อว่าวัย 

คือ เป็นความเส่ือมในชั้นต้น เพราะ

เป็นการตั้งต้นเสื่อม เมื่อมีการต้ังต้น

เสือ่มจงึมีเสือ่มในตอนกลาง จนถงึทีส่ดุ 

สังขารท้ังปวงมีวัยคือความเส่ือมประจ�า

อยูล่ดระยะเวลาของอายขุ้างหน้าให้น้อย

ลงเป็นล�าดับ สมเด็จพระบรมศาสดา

ไว้เป็นปัจฉมิโอวาทว่า หนทฺทาน ิภกิขฺเว 

อามนตฺยาม ิโว ภกิษทุัง้หลาย บดันีเ้รา

ตถาคตขอเตอืนเธอทัง้หลาย วยธมฺมา 

สงฺขารา สังขารท้ังหลายมีความเสื่อม

ไปเป็นธรรมดา อปปฺมาเทน สมปฺาเทถ 

เธอทั้งหลายจงท�าความไม่ประมาทให้

ถึงพร้อมเถิด ดังนี้

 สงัขาร คอืรปูนามทุกสิง่บรรดามใีน

โลก เรียกว่า สังขาร เพราะล้วนเป็น

สิ่งที่มีปัจจัยคือเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง

ปรุงแต่ง ผสมให้มีให้เป็นข้ึน และ 

ประกอบด้วยสงัขตลกัษณะ คอืลกัษณะ 

ที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ๓ ประการ คือ  

อุปปฺาโท ปญญฺายต ิความเกดิปรากฏ 

อันวยญาณ

อันวยญาณ ดู ญาณ ๔

อัปปฏิจฉันนชรา ดู ชรามรณะ

อัปปฏิจฉันนมรณะ ดู ชรามรณะ

อัปปณิหิตนิพพาน ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถ- 

  สังคหะ

อัปปณิหิตวิโมกข์ ดู ปริญญา

อัปปณิหิตานุปัสสนา ดู ปริญญา

อัปปนา, อัปปนาสมาธิ ดู การท�าสมาธิ, 

  สิกขา ๓, วิมุตติ ๕

อัปปมัญญา ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ,  

  เมตตาบารมี

อัปปมัญญาภาวนา ดู เมตตาบารมี

อัปปมาณสุภา ดู พรหมโลก

อัปปมาณาภา ดู พรหมโลก

อปัปมาทธรรม พระบรมศาสดาได้ตรสัเตอืน
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อ

จึงตรัสเตือนไว้ว่า วยธมฺมา สงฺขารา 

สังขารทั้งหลายมีวัยคือความเสื่อมไป

เป็นธรรมดา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นผู้ไม่

ประมาทรบีขวนขวายประกอบประโยชน์

กิจทั้งปวงให้ส�าเร็จ เพราะบุคคลผู้ไม่

พิจารณาเห็นวัยของสังขารย่อมเป็นผู้

ประมาท ปล่อยใจให้ระเรงิอยู ่ปราศจาก

สติ รักษาใจรักษาตน เป็นเหตุให้ไม่

ท�าการทีค่วรท�า ท�าการทีไ่ม่ควรท�า จงึ

ต้องประสบความเสือ่มจากประโยชน์ท่ี

พึงได้ 

 ส่วนบุคคลผู้พิจารณาเห็นวัยของ

สังขารย่อมเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างนั้น  

มีสติรกัษาตน เป็นเหตใุห้เว้นจากการ

ทีไ่ม่ควรท�า  รีบเร่งท�าการทีค่วรท�า เพือ่

ให้ทันกับวัยหรือกาลของเวลาอายุของ

ชีวิต สมดังพระพุทธภาษิตตรัสเตือน

ไว้ว่า อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ ควรรีบท�า 

ความเพยีรตัง้แต่วนันีที้เดยีว โก ชญญฺา 

มรณ� สเุว ใครเล่าพงึรูว่้าพรุง่นีจ้ะตาย 

เพราะฉะนั้น บุคคลผู้ที่พิจารณาเห็น

วยัของสงัขารจงึอาจท�าความไม่ประมาท

ให้บริบูรณ์ และอาจบ�าเพ็ญประโยชน์

กจิให้บรบูิรณ์ด้วยความไม่ประมาท ดัง

ที่ตักเตือนไว้ในท่ีสุดว่า อปฺปมาเทน 

สมฺปาเทถ เธอทั้งหลายจงท�าความไม่

ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ดังนี้ 

 ประโยชน์กิจที่บ�าเพ็ญนั้นเป็นไปใน

ทางคดีโลกก็มี เป็นไปในทางคดีธรรม

กมี็ อกีอย่างหนึง่ เป็นทิฏฐธรรมิกตัถะ 

ประโยชน์ปัจจุบันก็มี สัมปรายิกัตถะ 

ประโยชน์ภายหน้าก็มี ปรมัตถะ  

ประโยชน์อย่างย่ิงก็มี บุคคลผู ้ไม่ 

ประมาทปรารถนาประโยชน์กิจใด ๆ 

ย่อมสามารถยังประโยชน์กิจนั้น ๆ  

ให้ส�าเร็จได้ 

 กล่าวโดยธรรมบรรยายหนึ่งผู ้ไม่

ประมาทย่อมเจริญด้วยศรัทธา ความ

เชือ่ในส่ิงทีค่วรเชือ่ ศลี ความประพฤติ

เรยีบร้อยดงีาม สตุะ การสดบัส�าเหนียก

ศึกษา จาคะ การสละให้ปัน ปัญญา 

ความรู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่

ประโยชน์ จึงชื่อว่าเป็นผู้ถือสาระคือ

แก่นสารของร่างกายที่ต้องเสื่อมไปนี ้

ไว้ได้

 พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงความ 

แตกต่างกัน แห่งความไม่ประมาทกับ

ความประมาทไว้ว่า ความไม่ประมาท 

เป็นทางแห่งความไม่ตาย ความประมาท 

เป็นทางแห่งความตาย ผู้ไม่ประมาท

แล้วชื่อว่าย่อมไม่ตาย ผู้ประมาทแล้ว 

ย่อมเป็นเหมือนผู้ที่ตายแล้ว นี้เป็น 

ค�าพดูเปรยีบเทยีบกันเป็นทีรู่แ้ละเข้าใจ

กันโดยมาก  

 การท�าอะไรที่ขาดความระมัดระวัง 

ขาดความรอบคอบ ตลอดถงึขาดความ

เพยีร ไม่รบีท�าให้ทนักาลเวลาทนัท่วงที 

กเ็รียกกนัว่า ความประมาท คอื ความ

อัปปมาทธรรม
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ที่ปล่อยสติหรือหลงลืมสติเสีย ฉะนั้น 

สติจึงเป็นธรรมที่เป็นอุปการะส�าคัญ 

ถ้าขาดสติไปเสยี กเ็ป็นความประมาท 

มีสติรักษาอยู่ ก็เป็นความไม่ประมาท 

 สติ คือความระลึกได้ หรือความ

ส�านึกขึ้นมาได้ มีอาการเป็นความรู้

ความตื่น เป็นเครื่องรักษาใจรักษาตน 

เป็นเครือ่งห้ามหรอืเครือ่งยับยัง้ไว้ ท�าให้

ตื่นเหมือนอย่างที่ตื่นจากหลับ ท�าให้รู้

เหมือนอย่างรู้เมื่อตื่นขึ้น เมื่อมีสติอยู่ 

จึงเป็นผู้ไม่ประมาท คือ ไม่เลินเล่อ

เผลอเพลนิ ในโลกน้ีมีสิง่ท่ีท�าให้เลินเล่อ

เผลอเพลินอยู่มาก เช่น ความตั้งอยู่

ในวัยหนุ่มสาว ความไม่มีโรค ชีวิต 

ความประจวบกับลาภยศสรรเสริญสุข 

ซึ่งเป็นสิ่งท่ีปรารถนาท้ังปวง เม่ือขาด

สติเสียอย่างเดียว ก็จะเกิดความ 

เลินเล่อเผลอเพลินไปในสิ่งเหล่าน้ี  

โลภ โกรธ หลง ก็จะเกิดตามมา 

 ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอน 

ให้หัดท�าสติ ด้วยการหมั่นพิจารณา 

เนือง ๆ ว่า เราต้องแก่เจ็บตาย ต้อง

พลดัพรากจากสิง่เป็นท่ีรกัชอบใจท้ังสิน้ 

เพือ่ให้เกดิสตริะลึกได้หรอืส�านกึขึน้ได้ 

จะช่วยแก้ความเลินเล่อเผลอเพลินซึ่ง

เป็นตวัความประมาทได้ เพราะจะท�าให้

เกิดความส�านึกรอบคอบขึ้น ไม่เผลอ

สติเผลอปัญญาและไม่มวัเมาเพลดิเพลนิ

ไปด้วยอ�านาจความยนิด ีและสตนิีเ้อง

จะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้รีบเร่ง 

ความเพียรในกรณียะ คือกิจที่ควรท�า

ทัง้ปวง ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่า

ประโยชน์ หรอืใช้เวลาไปในทางกระท�า

ผดิทีต่่าง ๆ นีแ่หละคือความไม่ประมาท 

ทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสว่า เป็นทางแห่งความ

ไม่ตาย ส่วนความประมาท ตรงกนัข้าม 

 พระพทุธโอวาทนี ้น�ามาใช้ตกัเตอืน

กันในเรื่องทั้งหลายเป็นอันมาก เช่น 

ในเร่ืองขับรถ เพื่อให้ขับด้วยความไม่

ประมาท คอืด้วยความมสีตริะมดัระวงั 

มิฉะนั้น จะก่ออุบัติเหตุล้มตาย แต่ก็

ควรจะใช้ตกัเตอืนให้มากกว่านัน้ เพราะ

การท�าทจุรติทกุอย่าง กเ็กดิจากความ

ประมาทเช่นเดยีวกนั กล่าวได้ว่า ความ

เลินเล่อเผลอเพลินนี้เอง เป็นเหตุให ้

ท�าทุจริต ซึ่งท�าให้เหมือนตายทั้งเป็น

 ผู้ที่จะประกอบความประมาทหรือ

ประกอบความไม่ประมาทนั้น พระ- 

พุทธองค์ได้ตรัสแสดงไว้ว่า คนเขลา

โฉดปัญญา ย่อมตามประกอบความ

ประมาท ส่วนผู้ทรงปัญญา ย่อมตาม

รักษาความไม่ประมาท เหมือนรักษา

ทรัพย์อันประเสริฐ เหตุไฉนจึงเป็น 

เช่นนัน้ ในการทีจ่ะท�าความเข้าใจข้อนี้ 

ก็ควรท�าความเข้าใจว่า ปัญญา ใน 

ที่นี้ มุ่งหมายถึงความรู้จักสัจจะ คือ

ความจริง ต้ังแต่ในเรื่องบาปบุญคุณ 

โทษ ประโยชน์มใิช่ประโยชน์ทัว่ ๆ ไป 
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เพราะที่จะชื่อว่าเป็นปัญญานั้น ต้อง

เป็นความรู้จริง คือ รู้ + สัจจะ รู้จริง

ในเรือ่งใดก็เป็นปัญญาในเรือ่งน้ัน ขาด

ความรู้จริงก็ไม่เป็นปัญญา 

 สมมติว่า คนผู้หนึ่งไปเรียนส�าเร็จ

วชิาช้ันสงู เรยีกว่าเป็นคนเรยีนด ีเรยีน

เก่ง แต่จะเรียกว่า มีปัญญา ยังไม่ได้ 

เพราะความรูท้ีเ่รยีนรูน้ัน้ กเ็ป็นเหมอืน

การบันทึกสิ่งต่าง ๆ ท่ีรู้ไว้ในสมอง 

ฉะนั้น สมองคนจึงเป็นเหมือนเคร่ือง

บันทึก สมองดีและขยัน ก็บันทึกไว ้

ได้มาก อนัทีจ่รงิกไ็ม่มใีครเรยีกเครือ่ง

บันทึกว่า มีปัญญา ปัจจุบันมนุษย์เรา

ยังประดิษฐ์เคร่ืองสมองกล (เครื่อง

คอมพิวเตอร์) ที่ท�างานได้ดีกว่าจะใช้

สมองคิดเสียอีก ก็ไม่มีใครชมเครื่อง

เช่นน้ีว่ามีปัญญาเหมือนกัน ปัญญา 

จึงหมายถึงความรูท้ีป่ระกอบด้วยสจัจะ 

ดังที่กล่าวแล้ว เช่น รู้ว่าข้อนี้เป็นบาป  

เป็นโทษ ไม่เป็นประโยชน์ ส่วนข้อนี้

เป็นบุญเป็นคุณเป็นประโยชน์ คนที่

ขาดปัญญาเช่นนีเ้รยีกว่า คนเขลาโฉด 

ปัญญา ส่วนคนที่ประกอบด้วยปัญญา

เช่นนี้เรียกว่า ทรงปัญญา 

 คนที่เขลาโฉดปัญญา ย่อมตาม

ประกอบประมาท คอื ท�ากจิต่าง ๆ ที่

ไม่ควรท�าด้วยความมวัเมาเลนิเล่อเผลอ

เพลนิ ปราศจากสตริกัษาตน รกัษาใจ 

เช่น การเล่นสนกุสนานไปตามอ�านาจ

จิตใจที่คะนอง ความปล่อยตัวไปตาม

ความปรารถนา ความประพฤติเส่ือม

เสียต่าง ๆ ซึ่งทุก ๆ อย่างเกิดจาก

ความมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน ขาด

สตยิบัยัง้เหมือนอย่างคนเมา หรอือย่าง

แรงก็คนบ้า พูดกันไม่รู้เรื่อง เรียกว่า 

ตามประกอบความประมาท หรอืรกัษา

ความประมาทไว้ทั้งนั้น คนเขลาโฉด

ปัญญา ย่อมท�าดังนี้ เพราะไม่รู้ว่านี่

แหละเป็นความประมาทคอืความมวัเมา 

กล่าวอีกอย่างหนึ่ง เมื่อเมาเสียแล้ว   

กก็ลายเป็นคนเขลาโฉดปัญญาไปทนัที 

เพราะเขาว่าคนเมาเห็นช้างเท่าหมู ใคร

จะไปชี้แจงว่าช้างโตเท่าช้าง คนเมาก็

จะต้องเถียงว่าเท่าหมู เพราะเขาเห็น

อย่างนั้น จะพูดกันรู้เรื่องตามเป็นจริง 

ก็จะต้องท�าให้ผ่อนความเมาเสียก่อน 

คือ ให้มีสติระลึกได้ถึงสัจจะ ว่านี่ดีนี่

ชัว่เป็นต้น แล้วจะเกดิความไม่ประมาท 

จะสร่างเมา จะมองเห็นสัจจะขึ้น นี่

แหละจะเริ่มเป็นผู ้ทรงปัญญาซึ่งจะ 

รักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนอย่าง

ทรัพย์อันประเสริฐ 

 และผู้ที่จะเรียกได้ว่า บัณฑิตหรือ

ผูท้รงปัญญา ผูด้�าเนนิประโยชน์กจิด้วย

ปัญญา ซึ่งตรงกันข้ามกับพาลชนคน

เขลาปัญญานั้น คือผู้ที่ปฏิบัติในทาง

บรรเทาความประมาท ดังที่พระบรม

ศาสดาได้ตรัสไว้ว่า บัณฑิตบรรเทา

ความประมาทด้วยความไม่ประมาท 
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ในกาลใด กาลนั้น เขาขึ้นสู่ปราสาท

คือปัญญา ดังนี้

 ค�าว่า บัณฑิต และ พาล ตาม 

ทีเ่ข้าใจกนั อาจต่างจากความหมายใน

พทุธภาษิตนี ้ตามทีเ่ข้าใจกนันัน้ บณัฑติ 

คือผู้ที่ได้ศึกษามีความรู้มาก ตามชั้น

ของการศึกษาในบัดนี้เป็นข้ันปริญญา 

มุง่ทางการเรียนความรูม้ากยิง่กว่าทาง

ความประพฤติที่ดี ค�าว่า พาล มุ่งถึง

คนที่ประพฤติไม่ดี เรียกว่า ประพฤติ

เป็นคนพาลเกเรเกะกะระรานชาวบ้าน 

ส่วนความหมายทางพระพุทธภาษิตนี้ 

บัณฑิต หมายถึงที่ตรงกันข้ามคนชั่ว 

 ค�าว่า คนดคีนชัว่นี ้ฟังพดูกนัดคูล้าย

กับหมายเอาความประพฤติดีชั่วเป็น

ส�าคัญ แต่หมายความโดยตรง คนดี

หรอืคนชัว่ คือคนท่ีทรงปัญญาหรอืขาด

ปัญญา ความประพฤตินั้นเกิดตาม

ปัญญา คนมีปัญญา ย่อมประพฤติดี 

ส่วนคนขาดปัญญานัน้ ย่อมประพฤตชิัว่ 

 ค�าว่า ปัญญา ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง

การเล่าเรียนแต่อย่างเดียว แต่หมาย

ถึงความรู้ท่ีเข้าถึงความจริงคือสัจจะ 

โดยเฉพาะคอืสจัจะในบาปบญุคณุโทษ 

ประโยชน์มใิช่ประโยชน์ สจัจะนีแ้หละ

คือทีเ่รียกว่า ธรรม รู้ธรรมกค็อืรูส้จัจะ 

ใครก็ตาม เมื่อมารู้บาปบุญคุณโทษ 

ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ย่อมเรียกได้ 

ว่ามีปัญญา ผู้มีปัญญาดังนี้ ย่อมจะ 

ละบาปละโทษละสิ่งมิใช่ประโยชน์ จะ

ปฏบิตัดิ�าเนนิไปแต่ในสิง่ทีเ่ป็นบญุเป็น

คุณเป็นประโยชน์ต่าง ๆ 

 นี้แหละเรียกว่า บัณฑิต ผู้ด�าเนิน

ประโยชน์กิจด้วยปัญญา ส่วนผู้ที่ขาด

ปัญญาดังนั้นจะประพฤติตรงกันข้าม  

คือจะทิ้งบุญทิ้งคุณทิ้งประโยชน์ แต ่

จะคว้าเอาบาปเอาโทษมิใช่ประโยชน์ 

นี่ แหละคือพาลคนเขลา ฉะนั้ น  

ปัญญาจึงเป็นข้อส�าคัญที่จะท�าให้คน

เป็นบัณฑิตขึ้นได้ 

 ส�าหรับค�าที่เรียกปัญญาดังกล่าว 

บางทีก็เรียก ปัญญา เฉย ๆ บางทีก็

เรียก สุปัญญา (ปัญญาดี) บางทีก็

เรียก สัมมปัญญา (ปัญญาชอบ) แต่

เมือ่เรยีกดงันัน้กเ็รยีกฝ่ายทีต่รงกนัข้าม

ว่า ทปัุญญา (ปัญญาชัว่) มิจฉาปัญญา 

(ปัญญาผดิ) เมือ่มคี�าอืน่ประกอบดงันี้ 

ปัญญาก็กลายเป็นค�ากลาง ๆ โดยมาก

ใช้เฉพาะค�าว่า  ปัญญา เฉย ๆ หมาย

ถึง สุปัญญา หรือ สัมมปัญญา 

 คนที่มีปัญญา ย่อมเปรียบเหมือน

คนที่ยืนอยู่บนที่สูง เช่น บนยอดเขา 

เห็นคนทั้งหลายวิ่งวนกันอยู่ที่เชิงเขา 

ซึ่งล้วนเป็นคนขาดปัญญาดังท่ีเรียกว่า 

พาลชนคนเขลา เพราะเหตุว่ายังเป็นผู้

ประมาทอยู่มาก คือ มัวเมาเลินเล่อ

เผลอเพลิน ขาดสติพินิจพิจารณาให้

เกดิปัญญา จงึกดตนให้ตกต�า่อยูเ่สมอ 
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มีสติรู้ข้ึน ก็จะยกตนให้สูงขึ้นได้ทันที 

จะเริม่มองเหน็ว่าท่ีวิง่วุน่อยูน่ัน้เป็นคน

เขลา ความไม่ประมาทจึงเป็นธรรม

ส�าคัญที่จะเป็นเครื่องส่งปัญญาให้สูง 

ขึ้น ให้มองเห็นว่าใครเป็นใคร

 เพราะฉะนั้น พระพุทธองค์จึงตรัส

เตือนไว้ว ่า อย่ามัวประกอบความ

ประมาท อย่ามวัประกอบความเชยชม

ยินดีในสิ่งที่ยั่วยวนใจ ผู้ที่ไม่ประมาท 

เพ่งพินิจอยู่ จึงจะบรรลุสุขอันไพบูลย์ 

ความประมาทเป็นสิ่งมีโทษ ใคร ๆ 

ย่อมจะรับรองไม่คัดค้าน แม้เช่นน้ัน 

ใคร ๆ ที่รับรองดังนั้นนั่นเอง ก็มักจะ

มวัเมา เลนิเล่อเผลอเพลนิเสยีเอง ต้อง

ประสบผลเสียหาย การมัวประกอบ

ความประมาทก็คือ ใช้เวลาให้หมดไป

ด้วยความประมาทอยูก่บัความประมาท

ท�าความประมาทให้ประกอบอยู่กับใจ

หรอืท�าใจให้ประกอบอยู่กับความประมาท 

จติใจเช่นนีพ้งึเหน็ได้ว่ามีอาการมัวเมา 

คือ หลงยนิดเีพลิดเพลินไม่มีท่ีจะนึกถงึ

ความแก่เจบ็ตาย ความพลดัพราก และ

กรรมดีชัว่ มอีาการเลนิเล่อเผลอเพลิน

ขาดสตทิีจ่ะพินจิให้เหน็สจัจะ เมือ่เป็น

เช่นนี้ ก็ย่อมจะไม่ระมัดระวังใจ จะ

ปล่อยใจให้ก�าหนดัยนิด ีให้ขัดเคอืงให้

หลง ให้มัวเมาไปในอารมณ์ คือเรื่อง

ทั้งหลายเป็นเหตุให้ประกอบทุจริต 

ต่าง ๆ  ได้ ท้ังทางกาย ทางวาจา และ

ทางใจ จึงเป็นเหตุให้ประกอบอยู่กับ

ทกุขวิบตัต่ิาง ๆ ปราศจากความเกษม

สวัสด ีฉะนัน้ จงึตรสัไม่ให้มวัประกอบ

ความประมาท 

 แต่ความประมาทดงักล่าว ย่อมเกดิ

จากส่ิงที่ยั่วยวนใจทั้งหลาย อันท�าให้

จติใจเกดิครึม้ขึน้มาเหมอืนครึม้ฝน ส่ิง

ดังกล่าวนี้เรียกเป็นศัพท์ทางธรรมว่า 

กาม แปลว่า ใคร่, ปรารถนา หมาย

ถึงอาการของใจเองก็ได้ หมายถึงวัตถุ

ภายนอกทัง้หลายกไ็ด้ประการแรกแปล

ว่า ความใคร่, ความปรารถนา ประการ

หลงัแปลว่า สิง่ท่ีน่าใคร่ น่าปรารถนา 

มักจะยกขึ้นกล่าวคือ รูป เสียง กลิ่น 

รส โผฏฐัพพะ (สิ่งที่กายถูกต้อง) 

เพราะทัง้ ๕ นีเ้ป็นส่ิงทีเ่ป็นวิสัยแห่งตา 

หู จมูก ลิ้น และกาย ของทุก ๆ คน 

ทกุ ๆ คนย่อมต้องท่องเทีย่วอยู่ในโลก

ตั้งแต่เกิดมาจนตาย ก็ในรูป เสียง 

เป็นต้น ทั้ง ๕ อย่างนี้ ด้วยอาศัย ตา 

หู เป็นต้น ส่ิงเหล่านี้แหละที่น่าใคร ่ 

น่าปรารถนาเรียกว่า กาม เหมือนกัน 

คนท่ัวไปพากันปรารถนาต้องการเชย-

ชมยินดีอยู่ในส่ิงเหล่านี้ จึงเกิดความ

ประมาท คือ มัวเมา เลินเล่อ เผลอ

เพลิน อยู่ในสิ่งเหล่านี้ด้วยเป็นเหตุให้

เกิดความชั่วร้ายทุกข์ร้อนต่าง ๆ ดัง

กล่าวแล้ว 
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 ฉะนัน้ จงึตรสัสอนมิให้มัวเมาประกอบ

ความยนิดเีชยชมในสิง่ทีย่ัว่ยวนใจ แต่

จะปฏิบัติได้ก็จ�าต้องไม่ประมาท คือ 

ปฏิบตัใิห้มสีตริกัษาตนระมดัระวงัใจมิ

ให้เกิดความเชยชมยินดใีนสิง่ย่ัวยวนใจ 

มคีวามเพ่งพินิจ คือพิจารณาสิง่ท้ังหลาย 

มรีปูทีต่าเหน็เป็นต้นอยู่เสมอ มใิห้เผลอ

สติเผลอปัญญา ดังนี้ จะพบสัจจะขึ้น

อีกข้อหนึ่งว่า สิ่งที่ยั่วยวนทั้งหลายนั้น 

อันท่ีจริงเป็นสิ่งธรรมดาโลก ใจของ

ตนเองต่างหากทีไ่ปด�ารกิ�าหนดปรงุแต่ง

ขึน้ ถ้าใจไม่ไปรบัมาแรง กไ็ม่มีอะไรท่ี

ยั่วยวนได้ ถ้าหยุดใจที่ปรุงได้ ก็จะได้

พบความสุขขึ้นอีกแบบหนึง่ ซึ่งไม่เคย

พบมาก่อน จะได้รู้ว่าเป็นสุขที่ไพบูลย์

เพียงไร

 พระบรมศาสดาได้ตรสัแสดงผลของ

ความไม่ประมาทไว้ว่า ผู้ไม่ประมาท

ย่อมเจริญยศ ค�าว่า ยศ ตามที่พูดกัน 

มักจะหมายถึงสิ่งท่ีเรียกว่า ยศศักดิ์ 

หรือความเป็นน่ันเป็นน่ีท่ีได้รับยกย่อง 

หรือแต่งตั้งขึ้นสูงกว่าพื้นเพสามัญ  

นั่นก็เป็นยศอย่างหน่ึงในหลายอย่าง 

เพราะค�าว่า ยศ นี้แจกออกได้เป็น ๓ 

คือ อิสริยยศ ยศคือความเป็นใหญ่ 

บริวารยศ ยศคือบริวารได้แก่คนที่

แวดล้อม กติตยิศ ยศคือเกียรต ิได้แก่

ชื่อเสียงท่ีดี แม้ความมีโภคสมบัติ  

ความได้รับความยกย่อง ก็จัดเป็นยศ

ด้วย อาจรวมเข้าในอิสริยยศ ฉะนั้น 

ยศจึงเป็นผลส่วนดีต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยว

กับความเป็นผู้มีความนับหน้าถือตา  

ทั้งที่เกี่ยวแก่ชื่อเสียงที่ดีเป็นที่ยกย่อง

สรรเสริญ ตลอดถึงท่ีเกี่ยวแก่ความมี

หลกัฐานทางทรพัย์สมบตั ิเป็นต้น ผล

ทีด่เีหล่านีเ้กดิจากเหตทุีด่ ีคอืการปฏบิตัิ

ที่ดีของบุคคลเอง ๗ ประการได้แก่

 ๑. ความหม่ันมีความพากเพียร

พยายามไม่เกียจคร้าน เพียรข่มใจ

ตนเองทีจ่ะไม่ท�าการทีไ่ม่ควรท�า เพยีร

กระตุ้นใจตนเองให้ท�าการที่ควรท�า

 ๒. สติ มคีวามระลกึส�านกึรูเ้ป็นเหตุ

ห้ามใจไว้ได้ มิให้มุ่งไปในทางผิด แต่

ส่งเสรมิให้มุง่ไปในทางทีถ่กู เป็นเครือ่ง

รักษาตนรักษาใจมิให้หลงลืมและหลง

ผิดไป

 ๓. การงานสะอาดท�าการงานที่

สะอาดปราศจากโทษ ทั้งที่เป็นกาย-

กรรม วจีกรรม มโนกรรม

 ๔. ใคร่กระท�าพิจารณาให้รู้สาเหตุ

ว่า ถ้าจกัเป็นเช่นนัน้ กจ็ะต้องท�าอย่าง

นั้นหรือว่าถ้าท�าการอย่างนี้ จะเกิดผล 

อย่างนี้แล้วจึงท�าลงไป เหมือนอย่าง 

การเยยีวยาแก้ไขรักษาโรค กจ็ะต้องรู้

สมุฏฐานแล้วจึงวางยา วางการรักษา

ให้เหมาะแก่โรค

 ๕. ส�ารวม ระมดัระวงัทางกายเป็นต้น 

มิให้เกิดผิดพลาดบกพร่อง

อัปปมาทธรรม
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อัพพุทะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อัพภูตธรรม ดู ชาดก

อพัยากตะ, อพัยากฤต ด ูคมัภร์ีอภธิมัมตัถ- 

  สังคหะ

อัพยากตจิต ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อพัยากตธรรม, อพยากตธรรม ด ูสมัผสั ๖,  

  อายตนะ

อัมพปาลี ดู ชีวกโกมารภัจ

อัมพลัฏฐิกา ดู ราหุล

อัมพลัฏฐิการาหุโลวาทสูตร ดู ราหุล

อัลลกัปปดาบส ดู โฆสกเศรษฐี

อัสมิทิฏฐิ ดู อาสวะ

อัสมิทิฏฐิมานานุสัย ดู อาสวะ

อัสมิมานทิฏฐิ ดู อาสวะ

อัสมิมานะ ดู อาสวะ, อุปาทาน ๔

อสัสชิ ด ูปัญจวคัคย์ี, พทุธชยัมงคลคาถา,  

  สารีบุตร 

อัสสมุข ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ 

อัสสัตถะ ดู ปัญจวัคคีย์

อาการ คืออาการต่าง ๆ ที่ปรากฏ ผู้ท่ีม ี

 ๖. เลี้ยงชีวิตโดยธรรม ประกอบ

อาชีพในทางที่ถูก เช่น เป็นคฤหัสถ์  

ก็เว้นมิจฉาชีพต่าง ๆ ประกอบด้วย

สมัมาอาชพีในทางต่าง ๆ เป็นบรรพชติ 

กเ็ว้นการแสวงหาทีผ่ดิพระวนิยัต่าง ๆ 

 และประการสุดท้ายอันเป็นค�ารบที่ 

๗ ซึ่งเป็นประการส�าคัญ คือความไม่

ประมาท ไม่เลินเล่อเผลอเพลิน มีสติ

ควบคุมใจไว้ได้ดีไม่มัวเมา ไม่เลินเล่อ

เผลอเพลินไปในอารมณ์เครื่องยั่วเย้า

ต่าง ๆ ที่ใจของตนเองไปด�าริก�าหนด

ปรุงแต่งขึ้น

 คุณธรรมทั้ง ๗ ประการนี้ ซึ่งเมื่อ

กล่าวโดยสรปุแล้ว กร็วมลงในประการ

สุดท้ายคือ ความไม่ประมาทย่อม 

เป็นเหตุให้ได้ยศ ที่เป็นส่วนแห่งผลด ี

ต่าง ๆ มาโดยบริสุทธิ์ นอกจากจะได้

ยศดังกล่าวมานั้นแล้ว ก็ยังจะได้ยศ

ภายในอีกอย่างหน่ึง คือ ความเป็น

ใหญ่เหนือความชั่ว หรือ ความเป็น

ใหญ่เหนือตน หรือจิตใจของตนเอง 

เพราะอาจจะชนะตนเอง หรอื ชนะใจ

ตนเองได้ นี่เป็นเกียรติที่แท้จริง ที่ดัง

ขึ้นในใจของตนเองและของท่านผู้รู้ทั้ง

หลาย และจะมคีวามดนีีแ่หละแวดล้อม 

เป็นเคร่ืองแวดล้อมทีไ่ม่มีทิง้ จะตดิตาม

ไปช่วยเกื้อกูลตลอดไป (ร.ธ. ๓๘-๔๒)

อากาศ

อัปปิจฉกถา ดู ปุณณะ

อัปรันตะ ดู อวิชชา

อาสัยชั่ว อนุสัยชั่ว จริตชั่ว อัธยาศัย

ชัว่ มผีงกเิลสเข้าตามาก มอิีนทรย์ีอ่อน 

เรยีกว่ามอีาการชัว่ ส่วนผูท้ีต่รงกนัข้าม

เรียกว่ามีอาการดี (ท.ธ. ๔๑) ดู การ

พิจารณานามรูป ด้วย

อาการ ๓๒ ดู นามรูป

อาการของจติ ด ูขนัธ์ ๕, รปูกายนามกาย, 

  วิญญาณ ๖

อากาศ ดู นามรูป
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อากาสคงคา ดู หิมพานต์

อากาสธาตุ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ,  

  นามรูป

อากาสานัญจายตนะ ดู พรหมโลก

อาคาร ดู มหาวัน

อาคารยิวนิยั ดู วนิยั, วสิทุธ ิ๗, สกิขา ๓

อาคาริยศีล ดู สิกขา ๓

อาจริยวาท ดู คัมภีร์, เถรวาท

อาจริยศาสนา ดู ศาสนา

อาจารสมบัติ ดู วินัย

อาจารอริยะ ดู อุดมศึกษา

อาจิณณกรรม ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อาชชวะ ดู ทศพิธราชธรรม

อาชีวก ดู มหาวัน

อาชวีปารสิทุธศิลี ด ูปารสิทุธิศลี ๔, สกิขา ๓ 

อาชีวสมบัติ ดู วินัย

อาฏานาฏยิรกัขา ด ูภาณยกัข์, อาฏานาฏยิสตูร

อาฏานาฏยิสตูร หรอือาฏานาฏยิปรติร พระปรติร

บรรดายกัษ์ทัง้หลายทีเ่ป็นพวกมอี�านาจ

มากกม็ ีมอี�านาจปานกลางกม็ ีมอี�านาจ

น้อยกมี็ ไม่เลือ่มใสต่อพระผูม้พีระภาคเจ้า

ก็มอียู่ ทีเ่ล่ือมใสต่อพระผูม้พีระภาคเจ้า

กม็อียู ่ทีไ่ม่เลือ่มใสต่อพระผูม้พีระภาคเจ้า 

กเ็พราะโดยมากพระผูม้พีระภาคเจ้าได้

ทรงแสดงธรรมเพือ่ให้เว้นจากปาณาตบิาต 

ทรงแสดงธรรมเพือ่ให้เว้นจากอทนินา-

ทาน ทรงแสดงธรรมเพ่ือให้เว้นจาก

กาเมสุมิจฉาจาร ทรงแสดงธรรมเพ่ือ

ให้เว้นจากมสุาวาท ทรงแสดงธรรมเพือ่

ให้เว้นจากน�้าเมาคือสุราเมรัยอันเป็น

ฐานแห่งความประมาท แต่ว่าพวกยักษ์

โดยมากไม่เว้นจากปาณาตบิาตเป็นต้น

เหล่านัน้ ข้อนัน้คอืข้อทีพ่ระผูม้พีระภาคเจ้า

ทรงแสดงธรรมให้เว้นนั้น จึงไม่เป็นที่

ชอบใจไม่เป็นทีพ่อใจของพวกยกัษ์เหล่าน้ัน 

สาวกทัง้หลายของพระผูม้พีระภาคเจ้า

มอียูท่ีเ่ข้าไปอยูใ่นป่า และบรรดายกัษ์

ทัง้หลายทีม่ปีกตอิยูใ่นป่านัน้ พวกทีไ่ม่

เลือ่มใสในปาพจน์คอืในพระธรรมวินยั 

หรือในพระพทุธศาสนาของพระผูม้พีระภาค

นีก็้ม ีฉะนัน้ ก็ขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้า

ได้ทรงอนุเคราะห์ ทรงรับฟังเครื่อง

รกัษาหรอืปรติรเครือ่งป้องกนัอันชือ่ว่า 

อาฏานาฏิยะ เพื่อความเลื่อมใสของ

บรรดายักษ์ทั้งหลายเหล่านั้น เพื่อ

คุ้มครองรักษา เพื่อความไม่ต้องถูก

เบียดเบียน เพื่อความอยู่ผาสุกของ 

อากาสคงคา

ว่าด้วยพระสูตรชื่อว่าอาฏานาฏิยะ มี

ต�านานแสดงว่า สมยัหนึง่ พระผูม้พีระภาค

ประทับอยู่บนภูเขาชื่อว่าคิชฌกูฏ ที่

แปลว่ามียอดคล้ายศีรษะของแร้ง ใน

กรุงราชคฤห์ ในครั้งนั้น ท้าวมหาราช

ทั้งสี่อันหมายถึงเทพผู้เป็นโลกบาล ๔ 

ทิศ ได้เข้าไปเฝ้าในเวลากลางคืนเมื่อ

ปฐมยามล่วงไปแล้ว พร้อมกบัพวกเสนา

ทั้งหลาย ท้าวเวสสวัณมหาราชได้

กราบทูลพระผูม้พีระภาคเจ้ามคีวามว่า 
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ภกิษภุกิษณุ ีอบุาสกอบุาสกิาทัง้หลาย 

ดังนี้ 

 พระผูม้พีระภาคเจ้ากท็รงรบัโดยอาการ

ดษุณภีาพคือน่ิง ท้าวเวสสวณัมหาราช

ครัน้ทราบการรบัของพระผูม้พีระภาคเจ้า

แล้ว จงึได้กล่าวอาฏานาฏยิรกัขาหรอื

อาฏานาฏิยปริตรนี้ ในเวลานั้นซ่ึงมี

ความแปลว่า

 ความนอบน้อมแห่งข้าพเจ้า จงม ี

แด่พระวปัิสสพุีทธเจ้า ผูม้จีกัษ ุผู้มสิีริ

 ความนอบน้อมแห่งข้าพเจ้า จงม ี

แด่พระสขิพีทุธเจ้า ผู้มปีกตอินุเคราะห์

แก่สัตว์ทั้งปวง

 ความนอบน้อมแห่งข้าพเจ้า จงมแีด่

พระเวสสภูพุทธเจ้า ผู้มีกิเลสอันล้าง

แล้ว ผู้มีตบะ

 ความนอบน้อมแห่งข้าพเจ้า จงมแีด่

พระกกสุนัธพทุธเจ้า ผู้ย�า่ยเีสยีซึง่มาร

และเสนา

 ความนอบน้อมแห่งข้าพเจ้า จงมแีด่

พระโกนาคมนพุทธเจ้า ผูม้บีาปอนัลอย

เสยีแล้ว ผูม้พีรหมจรรย์อนัอยูจ่บแล้ว 

 ความนอบน้อมแห่งข้าพเจ้า จงมแีด่

พระกสัสปพทุธเจ้า ผูพ้้นแล้วจากกเิลส

ทั้งปวง

 ความนอบน้อมแห่งข้าพเจ้า จงมแีด่

พระอังคีรสพุทธเจ้า ผู้เป็นโอรสแห่ง

ศากยราช ผู้มีสิริ 

 พระพุทธเจ้าพระองค์ใด ได้ทรงแสดง

แล้วซ่ึงธรรมนี ้เป็นเครือ่งบรรเทาเสยี

ซึง่ทกุข์ทัง้ปวง อนึง่ พระพทุธเจ้าทัง้หลาย

เหล่าใดก็ดี ที่ดับกิเลสแล้วในโลก  

เห็นแจ้งธรรมตามเป็นจริง

 พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็น

ผู้ไม่มีความส่อเสียด เป็นผู้ใหญ่ ผู้มี

ความครั่นคร้ามไปปราศแล้ว เทพดา

และมนุษย์ทั้งหลาย นอบน้อมอยู่ ซึ่ง

พระพุทธเจ้าพระองค์ใด ผู้เป็นโคตม

โคตร ผูเ้ป็นประโยชน์เก้ือกลูแก่เทพดา 

และมนษุย์ทัง้หลาย ถงึพร้อมแล้วด้วย

วิชชาและจรณะ เป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้มี

ความครั่นคร้ามไปปราศแล้ว ข้าพเจ้า

ทั้งหลาย ขอนมัสการพระพุทธเจ้า 

พระองค์นั้น ผู้โคตมโคตร ผู้ถึงพร้อม

แล้วด้วยวิชชาและจรณะ 

 พระพทุธเจ้าเหล่านีก้ด็ ีเหล่าอืน่กด็ี 

หลายร้อยโกฏิ พระพุทธเจ้าเหล่าน้ัน 

ทั้งหมดเสมอกัน ไม่มีใครเหมือน  

พระพุทธเจ้าเหล่านั้น ล้วนมีฤทธิ์มาก 

ล้วนประกอบแล้ว ด้วยทศพลญาณ 

ประกอบไปด้วยเวสารัชชญาณ 

 พระพุทธเจ้าเหล่านัน้ ล้วนตรัสรู้ ซ่ึง

อาสภฐานคอืฐานะอนัประเสรฐิ อนัอดุม

 พระพุทธเจ้าเหล่านั้น เป็นผู้องอาจ 

ไม่ครั่นคร้าม บันลือสีหนาทในบริษัท

ทั้งหลาย ยังพรหมจักรให้เป็นไป อัน

ใคร ๆ ยังไม่ให้เป็นไปแล้วในโลก 

อาฏานาฏิยสูตร
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 พระพทุธเจ้าเหล่านัน้ ประกอบแล้ว

ด้วยพทุธธรรมทัง้หลาย ๑๘ เป็นนายก 

ผูน้�า ผูป้ระกอบด้วยพระลกัษณะใหญ่

อนัเรยีกว่ามหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ 

และทรงซึง่อนุพยญัชนะคือลกัษณะน้อย 

๘๐ มีพระรัศมีอันงามด้วยพระรัศมีมี

มณฑลข้างละวา

 พระพุทธเจ้าเหล่านั้น ล้วนเป็นมุนี

ผูป้ระเสริฐ พระพทุธเจ้าเหล่านัน้ ล้วน

เป็นพระสพัพญัญ ูล้วนเป็นพระขณีาสพ 

ผู้ชนะ มพีระรศัมมีาก มพีระเดชมาก 

มีพระปัญญามาก มีพระก�าลังมาก มี

พระกรุณามาก เป็นนักปราชญ์ผู้ทรง

ปัญญา น�าสขุมาเพือ่สัตว์ทัง้หลายทัง้ปวง 

เป็นเกาะ เป็นที่พึ่ง และเป็นที่อาศัย 

เป็นทีต้่านทาน เป็นท่ีเร้นของสตัว์ เป็น

คต ิเป็นเผ่าพันธุ ์เป็นท่ียนิดมีาก เป็น

ที่ระลึก หรือเป็นที่พึ่งท่ีนับถือ ทรง

แสวงหาประโยชน์ เพื่อสัตวโลกกับ

เทวโลก

 พระพทุธเจ้าเหล่านัน้ ล้วนเป็นเบือ้ง

หน้าของสตัว์ทัง้ปวง ข้าพเจ้า ขอวนัทา

พระบาทของพระพทุธเจ้าเหล่านัน้ด้วย

เศียรเกล้า และขอวันทาพระพุทธเจ้า

เหล่านัน้ผูเ้ป็นบุรุษอนัอดุม ผูเ้ป็นตถาคต 

ด้วยวาจาและใจทีเดียว ในที่นอนด้วย 

ในที่นั่งด้วย ในที่ยืนด้วย แม้ในที่เดิน

ด้วย ในกาลทุกเมื่อ

 พระพุทธเจ้าผูก้ระท�าความระงบั จง

รักษาท่านด้วยสุขในกาลทุกเมื่อ ท่าน

ผู้อันพระพุทธเจ้าเหล่านั้นรักษาแล้ว 

จงเป็นผู้ระงับพ้นแล้วจากภัยทั้งปวง 

และพ้นแล้วจากโรคทั้งปวง เว้นแล้ว

จากความเดอืดร้อนทัง้ปวง ล่วงเสยีซึง่

เวรทัง้ปวง ท่านจงเป็นผูด้บัทกุข์ท้ังปวง

ด้วย ความจัญไรทั้งปวงจงเว้นไป โรค

ทัง้ปวงจงฉิบหายไป อันตรายจงอย่าได้

มีแก่ท่าน ขอท่านจงเป็นผูมี้สขุ มอีายุ

ยนื ธรรมทัง้หลาย ๔ คือ อาย ุวรรณะ 

สขุะ พละ ยอมเจรญิแก่บุคคลผูอ้ภิวาท

กราบไหว้ต่อบุคคลควรอภิวาทกราบ

ไหว้เป็นปกติ ผู้อ่อนน้อมต่อบุคคลผู้

เจริญเป็นนิตย์

 นีเ้ป็นความแปลของอาฏานาฏยิปรติร

หรืออาฏานาฏิยสูตรนี้ ตามต�านานท่ี

เล่า ซึ่งได้แสดงมาข้างต้นนั้น ก็แสดง

ว่าไม่ใช่เป็นพระพุทธพจน์มาก่อน แต่

เป็นถ้อยค�าของท้าวเวสสวัณมหาราช

ได้มากราบทลูพระพทุธเจ้าแสดงข้อความ

ทั้งหมดนี้แก่พระผู้มีพระภาค ขอให้

พระองค์ได้ทรงรับเอาไว้เพื่อให้บรรดา

ภกิษ ุภกิษณุ ีอบุาสก อบุาสกิาทัง้หลาย

ทรงจ�าไปสาธยายในเวลาเข้าไปอยู่ใน

ป่า และเม่ือสาธยายข้อความนี ้บรรดา

ยกัษ์ท้ังหลายทีอ่ยูใ่นป่านีซ้ึง่ไม่เลือ่มใส

ในปาพจน์คือในพระธรรมวินัยของ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ฟังข้อความนี้ก็

อาฏานาฏิยสูตร
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จะเลือ่มใส ฉะนัน้ การสาธยายข้อความ

นี้จึงเป็นไปเพื่อความคุ้มครองรักษา 

ป้องกันผู้สวดสาธยายจากบรรดายักษ์

ทั้งหลาย 

 และในพระสตูรทีท่่านรจนาไว้นัน้ยงัได้

เล่าต่อไปว่า วนัรุ่งขึน้พระผูม้พีระภาคเจ้า

ก็ได ้ทรงเล ่าเรื่องที่มหาราชทั้ง ๔  

ได้มาเฝ้า พร้อมท้ังบริวาร และท้าว 

เวสสวณัมหาราชได้มากราบทูลข้อความ

นีแ้ก่พระองค์ โดยได้กล่าวในค�ากราบทลู

ดงัทีไ่ด้เล่ามานัน้ และกไ็ด้ทรงอนญุาต

ให้สาธยายพระสูตรนี้ได้

 พระสตูรนีไ้ด้แสดงเริม่ด้วยนมัสการ

พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ มีพระวิปัสสี-

พุทธเจ้า เป็นต้น ซึ่งขึ้นว่า วิปสฺสิสฺส 

นมตฺถุ จกฺขุมนฺตสฺส สิรีมโต และ 

โดยมากนั้นการสวดมนต์ในพิธีต่าง ๆ 

ก็มักจะสวดไปจนถึงพระองค์ที่ ๗ คือ

พระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาของเรา

ทัง้หลายท่ีมีพระนามว่าพระโคดมศากยบุตร 

และลงด้วยค�าว่า วิชฺชาจรณสมฺปนฺน� 

พทุธฺ� วนทฺาม โคตมนตฺ ิข้าพเจ้าทัง้หลาย

ขอนมัสการพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น  

ผูโ้คตมโคตร ผูถ้งึพร้อมแล้วด้วยวชิชา

และจรณะ ส่วนตอนต่อไปทีแ่สดงสรุป

ถึงพระพุทธเจ้ามากมาย และแสดง

พระพทุธคณุคือคณุของพระพทุธเจ้ามี

ประการต่าง ๆ ตลอดจนถงึให้พระพทุธเจ้า 

คุ้มครองรักษา มักไม่ใคร่ได้สวดโดย

ปกติ ในเวลาทีส่วดเตม็จงึสวด และใน

พระสูตรนีไ้ด้มแีสดงถึงท้าวจตโุลกบาล

ตามที่มีความเชื่อถือมาเก่าก่อน และ

มาถึงยุคพระพุทธศาสนาก็ยังมีติดมา

ในคัมภร์ีพระพทุธศาสนาดงัในพระสูตร

นี ้และแสดงถงึเร่ืองพระพุทธเจ้าหลาย

พระองค์ ซึง่ได้เกดิมมีาแล้วในอดตี อนั

เป็นแนวความเชือ่อย่างหนึง่ซึง่มีอ้างว่า

พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสัไว้ แม้ในพระสตูรนี้ 

แม้ว่าจะมิใช่เป็นพระวาจาของพระพทุธเจ้า

ทีแรก แต่เป็นวาจาของท้าวเวสสวัณ-

มหาราชมากราบทูล 

 เนือ้ความในพระสตูรนีก้เ็ป็นการแสดง

ความนอบน้อมในพระพุทธเจ้าหลาย

พระองค์ แสดงถึงพระคุณของพระองค์ 

และขอความคุ้มครองพระพุทธเจ้าให้

อภิบาลรักษา อันเป็นความเชื่อของ 

ท้าวเวสสวัณมหาราช และก็แสดงว่า 

ผู ้มากราบทูลนี้ได้เป็นผู ้เลื่อมใสใน

พระพทุธเจ้าและในพระพทุธศาสนา และ

พระพุทธเจ้าก็ได้มาตรัสต่อแก่ภิกษุ 

ทั้งหลายและอนุญาตให้สาธยายต่อไป

ได้

 อาฏานาฏยิสตูรหรอือาฏานาฏยิปรติร 

ใน ๗ ต�านานนั้นเป็นต�านานที่ ๖ ใน

ต�านานที่ ๘ ได้มีเพิ่ม สวดพระนาม

พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ซึ่งใน  

๗ ต�านานน้ันกล่าวไว้เพยีง ๗ พระองค์ 

อาฏานาฏิยสูตร
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พระพทุธเจ้า ๒๘ พระองค์นีก้ส็วดต่อ

ท้ายอาฏานาฏิยปริตรใน ๗ ต�านาน

ตอนต้น ที่ขึ้นต้นว่า วิปสฺสิสฺส นมตฺถุ 

เป็นต้น จนถึง มหนฺต� วีตสารท� แล้ว

จงึสวดนาม พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

ต่อดงัน้ี นโม เม สพพฺพทุธฺาน� เป็นต้น 

ที่แปลความว่า 

 ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพทุธเจ้า 

ทัง้หลายทัง้ปวง ผูแ้สวงหาคณุอันใหญ่ 

ซึ่งได้อุบัติแล้ว คือ 

 พระตัณหังกร ผู้กล้าหาญ 

 พระเมธังกร ผู้มียศใหญ่

 พระสรณังกร ผู้เกื้อกูลแก่โลก 

 พระทีปังกร ผูท้รงไว้ซึง่ปัญญาอนั 

  รุ่งเรือง

 พระโกณฑัญญะ ผูเ้ป็นประมุขแห่งหมู ่

  ชน 

 พระมงัคละ ผูเ้ป็นบุรุษประเสริฐ

 พระสุมนะ ผูเ้ป็นธรีบรุษุ มพีระ- 

  หทัยงาม

 พระเรวตะ ผูเ้พิม่พนูความยนิดี

 พระโสภิตะ ผูส้มบรูณ์ด้วยพระคณุ

 พระอโนมทัสสี ผู้อุดมอยู่ในหมู่ชน 

 พระปทุมะ ผู้ท�าโลกให้สว่าง

 พระนารทะ ผูเ้ป็นสารถีประเสรฐิ

 พระปทุมุตตระ ผู ้เป็นที่พึ่งของหมู ่

  สัตว์

 พระสุเมธะ ผู้หาบุคคลเปรียบมิได้

 พระสุชาตะ ผูเ้ลศิกว่าสตัว์โลกทัง้ปวง

 พระปิยทัสสี ผู้ประเสริฐกว่าหมู ่

  นรชน

 พระอัตถทัสสี ผู้มีพระกรุณา

 พระธรรมทัสสี ผู้บรรเทามืด

 พระสิทธัตถะ ผูห้าบคุคลเสมอมไิด้ 

  ในโลก

 พระติสสะ ผู้ประเสริฐกว่านัก- 

  ปราชญ์ทั้งหลาย

 พระปุสสะ ผู้ประทานธรรมอัน 

  ประเสริฐ

 พระวิปัสสี ผู้หาที่เปรียบมิได้

 พระสิข ี ผูเ้ป็นศาสดาเกือ้กลู 

  แก่สรรพสัตว์

 พระเวสสภู ผู้ประทานความสุข

 พระกกุสันธะ ผู ้น�าสัตว์ออกจาก 

  กันดารคือกิเลส

 พระโกนาคมนะ ผู ้หักเสียซึ่งข ้าศึก  

  คือกิเลส

 พระกัสสปะ ผู้สมบูรณ์ด้วยสิริ

 พระโคตมะ ผู้ประเสริฐแห่งหมู ่

  ศากยราช

 ก็รวมเป็น ๒๘ องค์ องค์ที่ ๒๘ ก็

คือพระพุทธเจ้าผู้พระศาสดาของเรา 

ท้ังหลาย ต่อจากนัน้กส็วด เอเต จญฺเญ 

จ สมพฺุทธฺา
๑ จนถึง นพฺิพุโต จตวุ� ภว๒ 

อาฏานาฏิยสูตร

๑. แปลว่า พระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็ดี 

 เหล่าอื่นก็ดี หลายร้อยโกฏิ

๒. แปลว่า ท่านจงเป็นผู้ดับทุกข์ทั้งปวงด้วย
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ของพระพทุธเจ้าและกไ็ม่ปฏบิตั ิจงึได้

ขอให้พระพุทธเจ้าได้ทรงให้ภิกษุสวด

อาฏานาฏยิปรติร ดงัทีย่กมาสวดใน ๗ 

ต�านานระบถึุงพระนามพระพทุธเจ้า ๗ 

พระองค์ ว่าจะท�าให้พวกยักษ์พากัน

ย�าเกรง แต่ว่าในอาฏานาฏยิสูตรนัน้ยัง

มีความยาวมากกว่านั้นอีกมาก พวก

ยักษ์เกเรก็มีมาก แม้จะสวดพระสูตร

แล้วกยั็งเบยีดเบยีนพระสงฆ์เบียดเบยีน

พทุธศาสนกิชน กใ็ห้ฟ้องร้องต่อบรรดา

ยักษ์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดูแล คล้าย ๆ 

เป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายดูแลปกครอง โดย

อธิษฐานใจถึงพวกยักษ์ทั้งหลายโดย

ระบุนามเอาไว้ อีกหลายนาม ก็แสดง

ถึงเป็นคติความเชื่ออันหนึ่ง 

 แต่ว ่าการสวดระบุพระนามของ 

พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์กด็ ีหรอื ๒๘ 

พระองค์ก็ดี ก็เป็นที่นับถือกันว่าท�า 

ให้จติใจได้ศรทัธาปสาทะ และได้ความ

บริสุทธิ์ น�าให้เกิดเป็นพุทธานุสสติ  

ย่อมจะท�าให้บงัเกดิความบรสุิทธิใ์จและ

ความสบายใจ

 อาฏานาฏิยปริตรท่ีตัดเอามาจาก 

อาฏานาฏิยสูตรส�าหรับใน ๗ ต�านาน 

และใน ๑๒ ต�านานนี้เอามาจากที่อื่น

หลายแห่ง (ต.พ. ๑๖๒-๑๖๗, ๒๑๘-๒๒๑)  

ดู ภาณยักข์ ด้วย

ซึ่งได้มีใน ๗ ต�านานแล้ว ต่อจากนั้น

ก็มีสวด เตส� สจฺเจน สีเลน เป็นต้น 

ซึง่เป็นค�าสวดอ้างเอาสจัจะ ศีล เป็นต้น

ของพระพทุธเจ้าเหล่านัน้ให้ตามรกัษา 

และก็อ้างถึงบรรดาผู้รักษาทิศท้ัง ๔ 

ตามคติที่นับถือกันมาแต่โบราณขอให้

อารกัขา แล้วกล็งท้ายด้วยการอ้างคณุ

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ให้

ได้รบัความชนะและความสวสัดต่ีาง ๆ 

แล้วลงท้ายด้วย สพฺพีติโย วิวชฺชนฺตุ
๓
 

เป็นต้น ดังที่เราสวดกัน ก็เป็นการน�า

เอาบทสวดจากหลายแห่งมาผสมผสาน

กนั รวมกันเข้ากเ็ป็นอาฏานาฏยิปรติร

ใน ๑๒ ต�านาน

 การสวดออกนามของพระพุทธเจ้า

นีต้ามเรือ่งทีเ่ล่าและต�านานของพระสตูร

นีก้อ้็างถึงท้าวมหาราชแห่งทศิอดุร คอื 

ท้าวเวสสวัณหรือท้าวกุเวรที่มาเฝ้า

พระพุทธเจ้า กราบทูลถึงพวกยักษ์ทั้ง

หลายเป็นต้น ซ่ึงส่วนมากกไ็ม่ได้เลือ่ม 

ใสในพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนา 

เพราะว่าด�าเนนิการปฏบิตัแิละสัง่สอน

ไม่ตรงกัน พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน

ให้เว้นจากการฆ่า เว้นจากการลักเป็นต้น 

แต่บรรดาพวกยักษ์ทั้งหลายนั้น ชอบ

ประพฤติในการฆ่า ในการลักเป็นต้น 

ฉะนัน้ ส่วนใหญ่จงึไม่เล่ือมใสในค�าสอน

อาตมัน

๓. แปลว่า ความจัญไรทั้งปวงจงเว้นไป

อาตมัน ดู ปัญจวัคคีย์, โมกขธรรม,  

  อนัตตลักขณสูตร
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ว่าตั้งสติคือความระลึกได้ หรือความ

ก�าหนดในลมหายใจเข้า ในลมหายใจ

ออก เพราะว่าลมหายใจนีมี้อยูด้่วยกนั

ทุกคน หายใจเข้าก็ให้รู้ หายใจออกก็

ให้รู้ และท่านกส็อนว่าผูท่ี้จะต้องปฏบิตัิ

นัน้ วางกงัวลต่าง ๆ เสยีก่อน และท�า

กายวิเวกคือความสงัดทางกาย กล่าว

คือเข้าไปสู่ป่า เข้าไปสู่โคนไม้หรือว่า

เข้าไปสู่เรือนว่าง อันหมายความว่า

เข้าไปอยู่ที่สงบสงัดนั้นเอง สงบสงัด

จากบุคคล สงบสงัดจากเสียงรบกวน

ทั้งหลาย สงบสงัดจากสิ่งแวดล้อมอัน

จะท�าให้เสียสมาธิทั้งหลาย และเมื่อ

ได้ที่อันสงบสงัดแล้วก็ให้นั่งขัดบัลลังก์ 

คอืนัง่ขดัสมาธหิรอืขดัสมาธิท์ีเ่ราเรยีก

กัน เท้าขวาทับเท้าซ้ายแล้วก็วางมือ 

เอานิว้ชนกนั หรอืว่าเอานิว้ใหญ่ทัง้สอง

ชนกัน หรือว่าจะวางมือให้ห่างไปออก

ไปอีกก็ได้ นั่งกายตรงท�าสติเข้ามา

เฉพาะหน้าเป็นตวัสตทิีเ่รยีกว่าตารอบ

ข้าง คอืให้ก�าหนดเหน็ลมหายใจเข้าลม

หายใจออก เรียกว่าให้ก�าหนดรู้ลม

หายใจเข้าลมหายใจออกรอบข้าง ดงันี้

เรียกว่าสติที่มีหน้ารอบด้าน คือมีตา

รอบด้านมองเหน็ หรอืว่ารูส้ิง่ทีก่�าหนด

นัน้รอบด้านรอบข้าง ดงันีเ้รยีกว่าสตทิี่

มหีน้ารอบด้าน หายใจเข้ากใ็ห้รูห้ายใจ

ออกก็ให้รู้ และในการรู้นั้นเพราะลม

หายใจมิใช่เป็นวัตถุท่ีมองเห็นได้ด้วยตา 

แต่ว่าเป็นโผฏฐพัพะคอืว่าสิง่ท่ีมาถูกต้อง

กาย หายใจเข้าลมหายใจเข้าก็มา 

กระทบให้รู ้สึกที่ปลายจมูก หรือริม

ฝีปากเบื้องบนเข้าไป หายใจออกลม

หายใจก็มากระทบที่จุดนี้จุดเดียวกัน

ออกไป 

 เพราะฉะนัน้ พระอาจารย์กจ็งึสอน

ในวิธีปฏิบัติเบื้องต้นให้ก�าหนดเป็น ๓ 

จุด หายใจเข้าก�าหนดเป็นจุดแรกท่ี

ปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบน เมื่อ

ลมเข้ามากระทบแล้วกก็�าหนดท่ีทรวงอก 

สมมุติว่าลมหายใจผ่านทรวงอกเราก็

ก�าหนดที่นาภีที่พองขึ้น สมมุติว่าลม

หายใจเข้าไปถึงท้อง เม่ือเวลาขาออก

คือหายใจออกก็เหมือนกัน ก็ก�าหนด 

ที่นาภีที่ยุบ สมมุติว่าออกจากท้องก็

ก�าหนดที่อุระหรือทรวงอก สมมุติว่า

อาทิตตปริยายสูตร

อาทิตตปริยายสูตร ดู ชฎิล

อาทิพรหมจริยกาสิกขา ดู สิกขา ๓,  

  อภิธรรมปิฎก

อาทิพุทธเจ้า ดู พระพุทธเจ้าในมหายาน,  

  โมกขธรรม, วิชชา ๓

อาทีนวานุปัสสนาญาณ ดู วิสุทธิ ๗

อาเทศนาปาฏิหาริย ์ ดู วิธีอบรมของ 

  พระพุทธเจ้า

อานนท์ ดู เดรัจฉาน

อานนท์, อานันทะ ดู โฆสกเศรษฐี, วัชชี, 

  ศากยราชกุมาร ๖, สังฆเภท

อานาปานสติ ก�าหนดลมหายใจเข้าออกกค็อื
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หลายจุดท่ีโน่นบ้างท่ีนี่บ้างหรือว่าสอน

ให้ก�าหนดจุดเดียว 

 ส�าหรบัท่ีสอนให้ก�าหนดจุดเดยีวนัน้ 

ท่านพระพุทธโฆษะหรือที่ เรียกว่า 

พระพทุธโฆษาจารย์ ทีท่่านแต่งคมัภร์ี 

วิสุทธิมรรค เมื่อพระพุทธศาสนาล่วง

ไปได้พันกว่าปี ท่านก็สอนให้ทีแรก

ก�าหนด ๓ จุดดังกล่าว และในท่ีสุด 

ก็ให้เหลือจุดเดียวคือท่ีปลายจมูกหรือ

รมิฝีปากเบือ้งบน เพราะว่าก�าหนด ๓ 

จดุนัน้จติต้องคอยเดนิเข้าเดนิออกตาม

ลมไม่ตั้งเป็นหนึ่ง เมื่อทิ้งเสีย ๒ จุด

เหลือจุดเดียวคือจุดที่ปลายจมูกหรือ 

ริมฝีปากเบื้องบน จิตก็ไม่ต้องเดินเข้า

เดนิออกตามลม แต่ว่าตัง้สงบอยูท่ีป่ลาย

จมูก หรือว่าริมฝีปากเบ้ืองบนเท่านั้น

เพียงจุดเดียว อาจารย์อื่นท่ีท่านสอน

ให้ก�าหนดท่ีนาภีท่ีท้องท่ียุบเพียงจุด

เดียวก็มี ซึ่งท่านสอนกันในชั้นหลัง ๆ 

นี้ แต่ว่าส�าหรับอาจารย์ในช้ันแรกนั้น

คอืพระพทุธโฆษะ ท่านสอนให้ก�าหนด

ที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบน ซึ่ง

จุดนี้เป็นจุดท่ีลมหายใจผ่านจริงท้ังเข้า

ท้ังออกมากระทบจริง ก�าหนดได้จาก

ความสัมผัสคือความถูกต้องของลม 

เพราะฉะนั้น ท่านจึงสอนว่าเม่ือได้

ก�าหนดตามลมหายใจ เข้า ๆ ออก ๆ 

หลาย ๆ ครั้งแล้วก็เว้นเสียเหลือเพียง

จุดเดียว คือจุดที่ปลายจมูกหรือริม

ฝีปากเบื้องบน 

ผ่านทรวงอกออกมาหรือว่าทีห่ทยั สมมตุิ

ว่าผ่านทรวงอกหรือหทัยออกมา แล้ว

ก�าหนดท่ีปลายจมูกหรอืรมิฝีปากเบือ้ง

บนทีล่มออกมากระทบออกไป ส�าหรบั

จุดแรกนั้นเมื่อหายใจเข้าคือริมฝีปาก

หรือปลายจมกู และเม่ือลมหายใจออก

ก็เป็นจุดสุดท้ายคือปลายจมูกหรือริม

ฝีปากเบื้องบน ก็เป็นจุดที่ลมหายใจ

ผ่านเข้าผ่านออกจริง มากระทบจริง 

แต่ว่าจุดท่ีหทัยหรือทรวงอกและจุดท่ี

นาภนีัน้ เป็นจดุสมมุตสิ�าหรบัตัง้ขึน้ไว้

ก�าหนดเท่านัน้ เพราะว่าในการหายใจ

นัน้ นาภทีีพ่องหรอืยุบย่อมสมัพนัธ์กนั

กับการหายใจ ทีก่�าหนดได้ง่าย หายใจ

เข้ากพ็องหายใจออกกย็บุ และเมือ่นาภี

นี้เป็นจุดที่ ๓ เมื่อหายใจเข้าก็จะต้อง

ผ่านหทยัหรอืทรวงอก ให้เป็นจดุซึง่อยู่

ระหว่างกลาง และในขาออกนัน้นาภก็ี

เป็นจุดต้น หทัยหรือทรวงอกนั้นเป็น

จุดกลาง แล้วก็มาจุดที่ริมฝีปากหรือ

ปลายจมกูก็เป็นจดุท่ีสดุ หายใจเข้าน้ัน

ริมฝีปากหรือจมูกก็เป็นจุดต้น หทัย

หรือทรวงอกก็เป็นจุดกลาง แล้วก็มา

นาภีก็เป็นจุดท่ีสุด พระอาจารย์ท่าน

สอนให้ก�าหนดตามลมหายใจเข้า ตาม

ลมหายใจออกดังนี้ 

 และกม็พีระอาจารย์ทีแ่สดงไว้ต่าง ๆ 

กนั ส�าหรบัในเบือ้งต้นนีม้อีกีหลายลทัธิ 

ดังเช่นหายใจเข้าก็ก�าหนดหลายจุดท่ี

โน่นบ้างที่นี่บ้าง หายใจออกก็ก�าหนด

อานาปานสติ
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 ส�าหรบัทีท่่านแสดงไว้ในพระบาลซีึง่

เป็นพทุธพจน์นัน้ ท่านสอนให้ท�าจติให้

สงบตัง้มัน่อยู่ภายใน เป็นธรรมเอกผดุ

ขึน้ ค�าว่าเป็นธรรมเอกนัน้ แปลว่าเป็น

ธรรมอนัหนึง่อนัหมายความว่ามอีารมณ์

อันหนึ่ง คือมีอารมณ์เดียว ตั้งมั่นอยู่

ภายใน 

 คราวนี้ ค�าว่าตั้งม่ันอยู่ภายในของ

ท่านนีอ้ยูท่ีไ่หน อาจารย์ท่ีเป็นผูป้ฏบิตัิ

กรรมฐานบางท่าน ท่านแสดงว่าอยู่ท่ี

หทยัหรอืทีท่รวงอก ให้ใจมารวมตัง้มัน่

อยูเ่ป็นอนัเดียวอยูท่ีท่รวงอก แต่ส�าหรบั

ที่เป็นฉันท์พระบาลีนั้นที่พระพุทธเจ้า

ทรงแสดงเองนั้น ท่านสอนแต่เพียง 

ว่าให้ต้ังม่ันอยู่ภายใน ให้สงบอยู่ภาย 

ใน ให้เป็นธรรมเอกผดุขึน้คอืว่าให้เป็น

อารมณ์เดียวปรากฏขึ้น และท่ีเป็น

อารมณ์เดียวปรากฏขึ้นนั้นก็คือว่า ให้

ความรูห้รือตวัรูร้วมเข้ามาอยู่ในภายใน

เป็นอนัเดียว ไม่ฟุง้ออกไปรูใ้นภายนอก

ทางอายตนะต่าง ๆ (นวก. ๘๒-๘๓)

ทรงแสดงอานสิงสผลของการปฏบิตัไิว้

ต้นพระสูตรว่า สติปัฏฐานทั้ง ๔ เป็น

ทางไปอนัเอก หรือเป็นทางไปอนัเดยีว 

เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตว์ทั้งหลาย  

เพ่ือล่วงโศกคือความแห้งใจ ปริเทวะ

คือความรัญจวนคร�่าครวญใจ เพื่อดับ

ทกุข์คอืความไม่สบายกาย โทมนสัคอื

ความไม่สบายใจ เพื่อบรรลุญายธรรม

คือธรรมะที่พึงบรรลุ ท่ีท่านแสดงว่า

ได้แก่อรยิมรรคเป็นอย่างสงู เพือ่ท�าให้

แจ้งนพิพาน ดงัน้ี ซึง่ประมวลความเข้า

แล้ว การปฏบิตัติามหลกัสตปัิฏฐานทัง้ 

๔ นี้เป็นไปเพื่อดับ เพื่อละอุปัทวเหตุ

ขัดข้องทั้งหลาย ๔ ประการ คือ 

ความโศก ๑ ความปรเิทวะ คร�า่ครวญ

รัญจวนใจ ๑ ทุกข์ไม่สบายกาย ๑ 

โทมนัสไม่สบายใจ ๑ และเพื่อบรรลุ

คุณวิเศษ ๓ ประการ อันได้แก่ความ

บริสุทธิ์ อริยมรรค และนิพพาน ดั่งนี้ 

แม้ว่าจะยงัดบัยงัละอปัุทวะทัง้ ๔ ไม่ได้ 

ยังบรรลุคุณวิเศษทั้ง ๓ ไม่ได้ แต่ก็

ย่อมจะได้ไปโดยล�าดับตั้งแต่ขั้นต้น 

ขัน้ต�า่ เมือ่จบัปฏบัิตใินสตปัิฏฐานทัง้ ๔ 

นี ้และสตปัิฏฐานท้ัง ๔ นีท่ี้ตรัสจ�าแนก

ไว้ กไ็ด้แก่การต้ังสติก�าหนดรูเ้หน็ กาย 

เวทนา จิต และธรรม

บุพพกิจเบื้องต้น 

 พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนแนะแนว

ทางปฏบิตัใินการปฏิบตัทิ�าสติ หรอืตัง้

อานาปานสติ ๑๖ ชั้น

อานาปานสติ ๑๖ ชั้น การปฏิบัติอบรมจิต 

ก็คงถือหลกัสตปัิฏฐานทัง้ ๔ ตามแนว

ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ ซึ่งรวม

เข้าในพระสูตรใหญ่แห่งสตปัิฏฐาน อัน

เรียกว่ามหาสติปัฏฐานสูตร เพราะว่า

สติปัฏฐานนี ้เป็นหลกัปฏบิตัอินัส�าคญั

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ และได้
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สตใินข้อทัง้ ๔ นีไ้ว้ว่า ให้ปฏบิตับิพุพกจิ

คอืกจิเบือ้งต้นในกศุลธรรมทัง้หลายให้

บริสุทธิ์ก่อน คือ ๑. ให้มีศีลที่บริสุทธิ์ 

๒. ให้มีความเห็นที่ตรง

 มีศีลที่บริสุทธิ์นั้น ก็มีความหมาย

ถึงความส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

อันเป็นหลักรวมของศีลทั้งหลาย จะ

เป็นคฤหัสถ์ที่สมาทานศีล ๕ ศีล ๘ 

ก็ตาม จะเป็นบรรพชิตคือผู้บวช เมื่อ

เป็นสามเณรก็สมาทานศีล ๑๐ เมื่อ

เป็นภิกษุก็ชื่อว่ามีศีล ๒๒๗ อันเป็น

ส่วนส�าคัญ

 จะมีจ�านวนของศีลต่างกันอย่างไร

ก็ตาม แต่เม่ือประมวลเข้าแล้ว ก็คือ 

ความส�ารวม นัน้เอง ส�ารวมกาย ส�ารวม

วาจา ส�ารวมใจให้เป็นปรกต ิปราศจาก

ความคิดจงใจไปเพื่อที่จะละเมิดศีลข้อ 

ต่าง ๆ แต่ว่ามีจิตเป็นปรกติเรียบร้อย 

เหมอืนดงัทีน่ัง่กนัอยูน่ีเ้พือ่ฟังธรรมและ

ปฏบิตักิรรมฐาน กมี็ความส�ารวมกาย

วาจาใจเป็นปรกติเรียบร้อยดีงาม ท้ัง

ฝ่ายบรรพชติและทัง้ฝ่ายคฤหสัถ์ ดงันี้

เรียกว่ามีศีลที่บริสุทธิ์

 มีความเห็นตรงนั้น ก็คือมีความ 

เห็นตรงต่อความบริสุทธิ์ มีความเห็น

ตรงต่อการปฏิบัติสติปัฏฐาน อันเป็น

เครือ่งล่วงโสกะปรเิทวะ ดับทุกข์โทมนสั 

มีความเห็นตรงต่อญายธรรม คือ

อริยมรรค เพ่ือบรรลุอริยมรรค หรือ

เมื่อกล่าวอย่างสามัญก็เพ่ือปฏิบัติเข้า

ทางอนัถูกต้อง และมุ่งท�าให้แจ้งนพิพาน

ด้วยกนั คอืท�าให้แจ้งความดบักเิลสและ

กองทุกข์ด้วยกัน เรียกว่ามีความเห็น

ตรงต่อทางปฏบิตัทิีอ่อกจากทกุข์ ออก

จากกิเลส มิใช่ความเห็นในทางปฏิบัติ

เข้าหาทุกข์เข้าหากิเลส

 เมื่อมีศีลที่บริสุทธิ์ และมีความเห็น

ที่ตรงดังนี้ ก็เรียกว่าได้ปฏิบัติในส่วน 

ที่เป็นเบื้องต้นในกุศลธรรมทั้งหลาย 

และจึงจะสามารถจับปฏิบัติตั้งสต ิ

ก�าหนดกายเวทนาจิตและธรรม อัน

เป็นสติปัฏฐานทั้ง ๔ ประการนี้ได้

ที่ตั้งของสติ ๔ ประการ 

 อันข้อทั้ง ๔ ที่ตรัสสอนให้เป็นที่ตั้ง

ของสติ คอื กาย เวทนา จติ ธรรม นี้ 

กเ็ป็นสภาพทีท่กุคนมอียูใ่นตนเอง หรอื

จะกล่าวว่ารวมเข้าเป็นตนเอง หรือ 

รวมเข้าเป็นอัตภาพอันนี้ คือว่ารวม 

เข้าเป็นกายใจอันนี้ อันเป็นที่ตั้งแห่ง

สมมติบัญญัติว่าเป็นตัวเราของเรา

 กาย ก็คือกายอันนี้ คือส่วนที่เป็น

ธาตุดินน�้าไฟลม ประกอบเข้ามาเป็น

ก้อนกายอนันี ้ทีห่ายใจเข้าหายใจออก

กันอยู่นี้ และที่มีอิริยาบถยืนเดินนั่ง

นอนกนัอยูน่ี ้และทีม่อีริยิาบถเบ็ดเตลด็

ทั้งหลาย เช่นก้าวไปข้างหน้าถอยไป

ข้างหลัง ตลอดจนถึงการยืนเดินนั่ง 

นอน การหลับการตื่นการพูดการนิ่ง 

อานาปานสติ ๑๖ ชั้น
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อันประกอบด้วยธาตุดิน น�้า ไฟ ลม 

ซึ่งมีอาการสามสิบเอ็ดสามสิบสอง มี

ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น รวม

เข้าเป็นธาตท้ัุง ๔ ดงักล่าว จงึเป็นกาย

ทีม่ชีวีติ และกายน้ีเม่ือธาตท้ัุง ๔ แตก

สลาย อาการสามสิบเอ็ดสามสิบสอง

หยุดปฏิบัติหน้าที่ อิริยาบถยืนเดินนั่ง

นอนกห็ยดุท�าหน้าที ่ลมหายใจเข้าออก

ก็หยุด ร่างกายนี้ก็กลายเป็นศพ เป็น

ศพที่ทีแรกก็ยังมีส่วนของธาตุดินธาตุ

น�า้ ส่วนธาตไุฟหมดไปจงึเป็นกายทีเ่ย็น 

ธาตลุมน้ันก็ดบัไปก่อนท่ีเรยีกว่าดบัลม 

ก็เป็นศพท่ียังปรากฏรูปร่าง และเม่ือ

น�าไปเผาฝัง หรือเน่าเปื่อยไปโดยไม่

เผาเสยี ในทีส่ดุกเ็หลอืแต่กระดกู และ

ในที่สุดกระดูกนั้นก็ละเอียดป่นไป นี้

เป็นเรื่องของกาย

 และในขณะที่กายนี้ยังด�ารงชีวิตอยู่ 

ธาตทุัง้หลายยังประกอบกันอยู ่อาการ 

ทั้งหลายยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ยังผลัด

เปลีย่นอริยิาบถต่าง ๆ ได้อยู ่ยงัหายใจ

อยู ่กม็เีวทนา คอืความรูเ้ป็นสขุ เป็น

ทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข 

และ มีจิต ที่รู้เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือ

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขน้ัน และ  

มธีรรมะ คอืเรือ่งในจติ อนัได้แก่อารมณ์ 

คอืเรือ่งทีจ่ติคดินกึ และมภีาวะของจิต

ที่เป็นไปต่าง ๆ ในอารมณ์ต่าง ๆ  

เป็นส่วนกุศลก็มี เป็นส่วนอกุศลก็มี 

เป็นส่วนกลาง ๆ ก็มี เหล่านี้ก็เป็น

ธรรมะ และโดยเฉพาะธรรมะทีบ่งัเกดิ

ขึ้นในจิต ที่มีอยู่ในจิต

 ทกุคนกม็ทีัง้ ๔ นีอ้ยูด้่วยกนั แต่ว่า

โดยปรกตนิัน้มไิด้ใช้สตกิ�าหนดรูจ้กักาย

เวทนา จิต และธรรม กายเวทนาจิต

และธรรมกเ็ป็นไปตามความประสบพบ 

พานต่าง ๆ หรือเหตุแวดล้อมต่าง ๆ 

ทีป่ระสบพบพาน หรอืทีบ่งัเกดิขึน้ แต่

ก็ยังคงเป็นไปอยู่

 ธรรมะคือเร่ืองในจิตที่เป็นกุศลบ้าง 

อกศุลบ้าง เป็นกลาง ๆ บ้าง ท่ีปรากฏ

อยู่ในความคิดของจิต และที่ปรากฏ

เป็นอาการของจิต ก็คงเป็นไปอยู่ ตัว

จิตเองก็ยังคงเป็นไปอยู่ มีอาการเป็น

ความคดิต่าง ๆ เป็นความรูต่้าง ๆ และ

มอีาการทีเ่ป็นโลภบ้าง โกรธบ้าง หลง

บ้าง หรือเป็นอาการที่สงบโลภ สงบ

โกรธ สงบหลง บ้าง เรยีกว่าบางคราว

กด็ ีบางคราวกร้็าย ดงัทีเ่รยีกกนัว่าใจดี

ใจร้าย และเวทนาคือความรู้สึกเป็น 

สุข เป็นทุกข์ หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ 

ไม่สุข ก็คงมีอยู่เป็นไปอยู่ทั้งทางกาย

และทั้งทางใจ กายเองเล่าก็ย่อมมีอยู่

เป็นไปอยู่ คงปฏิบัติหน้าที่ของกายได้

ตามธรรมดา เพราะฉะนั้น จึงยังต้อง

มคีวามไม่บรสุิทธิ ์คอืความเศร้าหมอง

ต่าง ๆ โดยเฉพาะจติใจ และธรรมะคอื

เรือ่งในจติใจ คอืจติใจกย็งัมเีศร้าหมอง 

อานาปานสติ ๑๖ ชั้น
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และธรรมะคือเรื่องในจิตใจก็ยังมีเป็น

อกุศลอยู่ต่าง ๆ และอาจจะมีอกุศล

มากเสียด้วย เป็นไปอยู่ดังนี้

 เพราะฉะน้ัน จึงต้องมีโสกะความ

โศกความแห้งใจ ต้องมีปริเทวะความ

รญัจวนใจคร�า่ครวญใจ แล้วมาปรากฏ

เป็นความคร�า่ครวญทางวาจา อันเนือ่ง 

จากความทุกข์ต่าง ๆ ต้องมีทุกข์คือ

ความไม่สบายกาย โทมนสัคอืความไม่

สบายใจ

การปฏิบัติผิดทาง 

 และทางปฏิบัตินั้นเล่า ก็ยังมีการ

ปฏิบัติเข้าทางผิด ไม่เข้าทางที่ถูกต้อง 

อาจจะเข้าทางท่ีผดิมาก ก่อให้เกดิความ

ทกุข์มาก ก่อให้เกดิกเิลสกองโลภ กอง

โกรธ กองหลงมาก จงึท�าให้ธรรมะคอื

เรือ่งในใจทีบ่งัเกดิขึน้นัน้ เป็นกเิลสกอง

โลภกองโกรธกองหลง เป็นอารมณ์คือ

เรือ่งทีเ่ป็นท่ีตัง้ของโลภโกรธหลงต่าง ๆ 

และก็ส่งให้จิตนี้เองปรากฏเป็นความ

โลภ ความโกรธ ความหลงขึ้นในจิตนี้

เองสู่จิตน้ีเอง เป็นตัวโลภตัวโกรธตัว

หลง อารมณ์คือเรื่องต่าง ๆ ในใจก็ 

เป็นเรื่องที่จะน�ามาซึ่งโลภ โกรธ หลง 

และส่งเสริมให้โลภ โกรธ หลง ยิ่งขึ้น 

ก่อให้เกิดเจตนาคือความจงใจ ใช้กาย

น้ีเองปฏบิตัเิป็นบาปเป็นอกศุลเป็นทุจรติ

ต่าง ๆ จึงปรากฏเป็นบาปเป็นอกุศล

เป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจ

 โลกย่อมเป็นไปอยู่ดังนี้ รวมความ 

กค็อืว่า ยงัต้องพบอปัุทวะเครือ่งขดัข้อง

อันตรายทั้งหลายทั้ง ๔ ประการ อัน

ได้แก่ โสกะ ปรเิทวะ ทุกข์ และโทมนสั 

ยังไม่สามารถจะพบกับความบริสุทธิ์ 

ไม่สามารถจะปฏิบตัเิข้าทางอนัถูกต้อง 

ได้พบทางอันถูกต้อง ไม่สามารถจะ 

พบกับความดับกิเลสและกองทุกข์ได้ 

แม้เป็นการดับชั่วคราว เพราะฉะนั้น 

พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนให้ใช้สตคิอื

ความระลึกได้ หรือความก�าหนดรู ้  

ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม

สติ สัมปชัญญะ 

 อันสตินั้นโดยปรกติแสดงคู่กันกับ

สัมปชัญญะ และท่านสอนให้แปลว่า 

สติคือความระลึกได้ สัมปชัญญะคือ

ความรู้ตัว ซึ่งธรรมะทั้งคู่นี้ บางแห่ง 

กแ็สดงรวมกนั บางแห่งกแ็สดงแยกกนั 

แต่ในทางปฏบิตัแิม้จะแสดงแยกกนั ก็

ต้องเนื่องกันอยู่ในการปฏิบัติทุกอย่าง 

ดังเช่นทุกคนหายใจเข้าทุกคนหายใจ

ออก พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ต้ังสติ

ก�าหนดพิจารณากาย ตรัสสอนให้ตั้ง

สตกิ�าหนดรูล้มหายใจเข้าลมหายใจออก

ของตนนี่แหละเป็นข้อแรก และแม้จะ

ใช้ค�าว่าสตคิ�าเดยีว กต้็องมสัีมปชญัญะ

คือความรู้ตัวรวมอยู่ด้วย

 ดังจะพึงเห็นได้ว่า สตินั้นมีหน้าที่

ก�าหนด คือเม่ือตั้งสติ คือตั้งความ
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ก�าหนดใจท่ีลมหายใจเข้าลมหายใจออก 

กย่็อมจะรูว่้า เราหายใจเข้า เราหายใจ

ออก

 คือเมือ่หายใจเข้ากร็ูว่้าเราหายใจเข้า 

เมื่อหายใจออกก็รู ้ว่าเราหายใจออก  

ตัวความก�าหนดคือสติ ตัวความรู้ว่า 

เราหายใจเข้าเราหายใจออกน่ีเป็น

สัมปชัญญะ คือความรู้ตัว แต่ถ้าไม่มี

สติคือไม่มีตัวความก�าหนดเข้ามาดู 

สัมปชัญญะคือความรู้ตัวก็จะไม่มี

 เหมือนโดยปรกติทุกคนไม่ได้ท�า 

ความก�าหนดใจลงทีก่ารหายใจของตน 

ก็ไม่มคีวามรู้ตวัว่าเราหายใจเข้าเราหาย 

ใจออกอยู ่นีแ่ปลว่าไม่มีทัง้สต ิไม่มีทัง้

สัมปชัญญะ แต่เมื่อมาเริ่มปฏิบัติใน 

สตปัิฏฐาน ตัง้สตกิค็อืตัง้ความก�าหนด

ใจลงทีล่มหายใจเข้า ลมหายใจออก ก็

ย่อมจะรู้ว่าเราหายใจเข้า เราหายใจ

ออก ความก�าหนดใจนัน่เป็นสต ิความ

รู ้ดังกล่าวนี่เป็นสัมปชัญญะคู่กันอยู่ 

ดังนี้

การปฏิบัติในสติปัฏฐาน ๔ 

 และเมือ่มาปฏบิตัทิ�าสตทิ�าสมัปชญัญะ 

หรือว่าเรียกแต่เพียงว่าสติค�าเดียว ซึ่ง

หมายรวมถงึสมัปชญัญะด้วยแล้ว กช็ือ่

ว่าเป็นการปฏิบัติในสติปัฏฐาน คือตั้ง

สตกิ�าหนดดกูาย ยกเอากายคือลมหาย 

ใจเข้าออกน่ีเป็นท่ีตั้ง แล้วอีก ๓ ข้อ 

ก็จะรวมเข้ามาเอง เพราะว่าเป็นก้อน

เดยีวกนั เหมอืนอย่างเก้าอีท้ีม่สีีข่า ใน

การจะยกเก้าอีน้ัน้ ยกขึน้เพียงขาเดยีว 

อันหมายความว่าเก้าอี้ท่ีพอจะยกได้

ด้วยมอืข้างเดยีว จับท่ีขาเดยีวยกข้ึนมา 

อีก ๓ ขาก็ติดขึ้นมาด้วย เป็นเก้าอี้

ทั้งหมด คือเป็นอันว่ายกเก้าอี้ทั้งหมด

 การปฏิบตัใินสตปัิฏฐานทัง้ ๔ กเ็ป็น

เช่นนี้ แม้จะแยกเป็น ๔ ก็สามารถ 

ที่จะยกขึ้นก�าหนดเพียงข้อใดข้อหนึ่ง 

ใน ๔ ข้อนี้ และทั้งหมดก็จะติดขึ้นมา

ด้วยกันทั้งหมด เป็นอันเดียวกันและ

เมื่อหัดปฏิบัติในสติปัฏฐานดังนี้แล้ว 

ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน คือน�า

สติก�าหนดเข้ามาดูกาย เวทนา จิต 

ธรรม ของตนให้รู้จักกาย รู้จักเวทนา 

รูจ้กัจิต รูจ้กัธรรมของตน ภายใน ภาย 

นอก ทัง้ภายในทัง้ภายนอก กช็ือ่ว่าได้

ปฏบิตัสิตปัิฏฐาน อนัจะน�าให้เกดิความ

บริสุทธิ์ น�าให้ล่วงโสกะปริเทวะ ดับ

ทุกข์โทมนัส และชื่อว่าปฏิบัติเข้าทาง

แห่งอรยิมรรค และเป็นการปฏบิตัเิพือ่

นิพพาน คือดับกิเลสและกองทุกข์

กายานุปัสสนา ๔ ขั้น

 ในสตปัิฏฐานทัง้ ๔ คอืตัง้สตพิจิารณา

กายเวทนาจติธรรม ได้มพีระพทุธาธบิาย

ไว้ในพระสตูรใหญ่แห่งสตปัิฏฐานตัง้ต้น

แต่อานาปานปัพพะ คือข้อว่าด้วยลม

หายใจเข้าออก ในหมวดกายานปัุสสนา 

คอืตัง้สติตามดพูจิารณากาย และได้มี

อานาปานสติ ๑๖ ชั้น
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อีกพระสูตรหนึ่งท่ีได้แสดงสติปัฏฐาน

ทั้ง ๔ ตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิต

ธรรม ด้วยยกเอาลมหายใจเข้าออกเป็น

ทางปฏิบัติตลอดทั้ง ๔ ข้อ คือการ

ปฏบัิตติัง้สตกิ�าหนดลมหายใจเข้าออก

เพียงอย่างเดียวนี้ เป็นสติปัฏฐานได้ 

ทั้ง ๔ ข้อ

 เพราะฉะนั้น ลมหายใจเข้าออกนี้ 

จงึเป็นสิง่ส�าคญั ทุกคนสามารถก�าหนด

ตั้งสติ ดูลมหายใจเข้าออกส�าเร็จเป็น

สติปัฏฐานได้ตั้งแต่ ข้อกาย ต่อไปข้อ 

เวทนา ข้อจิต และ ข้อธรรม เป็นการ

ปฏิบัติต่อเนื่อง ดังนั้น วันนี้จะได้จับ

อธบิายแนวปฏิบติัสตปัิฏฐานท้ัง ๔ ข้อ

นี้ โดยอาศัยตั้งสติก�าหนดลมหายใจ

เข้าออกเป็นที่ตั้ง

ข้อปฏิบัติในเบื้องต้น 

 ทกุคนมีลมหายใจเข้าลมหายใจออก

ของตนเองอยู่แล้วเป็นประจ�า จึงให้

ปฏิบัติในเบ้ืองต้นตามท่ีตรัสแนะน�าไว้

ในพระสตูร คอืเข้าสูป่่า โคนไม้ เรอืน

ว่าง อันเป็นทีเ่รยีกว่ากายวเิวกสงบกาย 

ข้อนีเ้ป็นจดุต้องการ แม้ว่าจะไม่อาจไป

สูป่่าสูโ่คนไม้หรอืเรอืนว่างได้ ก็ปฏิบัติ

ท�าจิตน้ีเองให้มีป่า มีโคนไม้ มีเรือน 

ว่างในจิตใจ ให้เป็นป่า เป็นโคนไม้ เป็น

เรือนว่างในจิตใจ คือท�าจิตใจให้สงบ 

ไม่กังวลถึงสิ่งต่าง ๆ ถึงบุคคลต่าง ๆ 

ที่เรียกว่าเป็นบ้านหรือเป็นหมู่ชน แต่

ให้ว่างจากสิ่งต่าง ๆ จากหมู่ชน จะที ่

ไหนก็ได้อันเป็นที่ ๆ ตนอาจจะหาได้ 

ในวดักต็ามเช่นในท่ีนี ้หรอืในบ้านของ

ตนเองก็ตาม แต่ว่าสร้างความเป็นป่า

ความเป็นโคนไม้ ความเป็นเรือนว่าง

ในจิตใจ คือให้จิตใจนี้ว่าง ให้สงบสงัด 

ดังนี้ก็ใช้ได้

 และนั่งขัดบัลลังก์คือขัดสมาธิ หรือ

เมื่อไม่สามารถ จะนั่งในอิริยาบถไหน 

เช่นนั่งพับเพียบก็ได้ นั่งบนเก้าอ้ีก็ได้ 

แต่ว่าให้พยายามตั้งกายตรง ท�าสติให้

ตั้งอยู่จ�าเพาะหน้า ไม่ให้ฟุ ้งซ่านไป 

ข้างไหน โดยมีสติหายใจเข้า มีสติ

หายใจออก

อานาปานสติขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒

 ข้อ ๑ หายใจเข้ายาวกร็ูว่้าเราหายใจ

เข้ายาว หายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจ

ออกยาว

 ข้อ ๒ หายใจเข้าส้ันกร็ูว่้าเราหายใจ

เข้าสั้น หายใจออกสั้นก็รู้ว่าเราหายใจ

ออกสั้น

 อันลมหายใจเข้าออกนี้เมื่อยังมิได้

ปฏบัิต ิย่อมเป็นไปโดยปรกต ิเรยีกว่า 

หายใจทั่วท้อง คือหายใจถึงท้องที่พอง

ขึน้เม่ือหายใจเข้า และยุบลงเม่ือหายใจ

ออก ซึ่งพระอาจารย์ได้ต้ังจุดส�าหรับ

ก�าหนดไว้ ๓ จุด

 เมื่อหายใจเข้า จุดแรกก็คือปลาย

จมูกหรือริมฝีปากเบื้องบน จุดกลาง 

อานาปานสติ ๑๖ ชั้น
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เคร่ืองก�าหนดหมาย จงึต้องก�าหนดเอา

ท่ีนาภท่ีีพองหรือยุบ ว่าเป็นจดุท่ีสุดของ

การหายใจเข้า และเป็นจุดตั้งต้นของ

การหายใจออก และกก็�าหนดอรุะสมมติ

เอาว่าเป็นจดุกลางของการหายใจ ส่วน

ทีร่มิเบือ้งบนหรือปลายกระพุง้จมกูน้ัน  

เป็นจดุเดียวทีก่�าหนดลมหายใจเข้าออก

ได้ แต่ว่ากไ็ด้ด้วยก�าหนดทางกายและ

โผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องดังกล่าว

นั้น

 เพราะฉะนั้น พระอาจารย์และนัก

ปฏิบัติทางกรรมฐานข้อนี้ จึงมีนิยม

ก�าหนดลมหายใจเข้าออกนี้ที่ปลาย

กระพุง้จมกูหรอืทีร่มิฝีปากเบือ้งบนนัน้

จุดหนึ่ง หรือว่าก�าหนดท่ีนาภีท่ีพอง 

หรือยุบ หรือว่าก�าหนดที่อุระเองคือที่

ทรวงอกข้างใน พระอาจารย์ทางปฏบิตัิ

บางท่านก็ก�าหนดที่อุระคือทรวงอก 

ข้างใน ดังนี้ก็สุดแต่ผู้ปฏิบัติจะพอใจ 

หรือจะท�าได้สะดวกในจุดไหน

 ก�าหนดจุดเดียว แต่ท่านก็สอนว่า 

ในเบือ้งต้นนัน้ให้ก�าหนดทัง้ ๓ จดุ คอื

ให้ท�าสติตามดูลมหายใจเข้า จุดแรก 

กค็อืปลายจมกูกระพุง้จมกูหรอืรมิฝีปาก

เบือ้งบน จดุท่ี ๒ กค็อือรุะหรือทรวงอก

ข้างใน จุดที่ ๓ ก็คือนาภี และเมื่อ

หายใจออก ก็ตามดูจากนาภีเป็นจุดที่ 

๑ อุระเป็นจุดที่ ๒ ปลายกระพุ้งจมูก

หรือริมฝีปากเบื้องบนเป็นจุดที่ ๓

ก็คืออุระหรือทรวงอกภายใน และจุด

ที่ ๓ ก็คือนาภี (ท้อง) และในขณะ

หายใจออก จุดที่ ๑ ก็คือนาภี จุดที่ 

๒ ก็คืออุระหรือทรวงอกข้างใน จุดที่ 

๓ กคื็อปลายจมกูหรอืรมิฝีปากเบือ้งบน

 นิมิตของลมหายใจ ส�าหรับปลาย

จมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนนั้น ทุกคน

อาจรู้ได้ด้วยความกระทบของลม เมื่อ

หายใจเข้าและเม่ือหายใจออกลมจะ

กระทบที่จุดนี้ท�าให้รู้ได้ เพราะฉะนั้น 

จึงก�าหนดลมหายใจได้ที่การกระทบ

เมื่อหายใจเข้าและเมื่อหายใจออก  

หากจะจัดเป็นอายตนะภายในภายนอก

ที่มากระทบกัน ก็จัดได้ว่ากายและ

โผฏฐัพพะคอืสิง่ทีก่ายถกูต้อง รมิฝีปาก

เบือ้งบนหรอืปลายกระพุง้จมกูเป็นกาย 

ลมหายใจเป็นโผฏฐัพพะคือสิ่งท่ีกาย 

ถูกต้อง หรือสิ่งที่มาถูกต้องกาย กาย 

และโผฏฐพัพะคอืสิง่ทีถ่กูต้องกาย มา 

กระทบกันท่ีจุดนี้ในการหายใจ ส่วน

อรุะกบันาภนีัน้ไม่ทราบถงึความกระทบ

ได้ เป็นแต่เพยีงความรูส้กึว่านาภท่ีีพอง

ขึ้นและยุบลงเท่านั้น

 แต่อนัทีจ่รงินัน้ ตามกายวภิาควทิยา 

ลมหายใจนั้นย่อมเข้าไปสู่ปอด แต่ว่า

ไม่สามารถจะก�าหนดรูไ้ด้ จะก�าหนดรู้

ได้ทีค่วามเคลือ่นไหวของนาภทีีพ่องขึน้

หรือยุบลง เพราะฉะนัน้ ในทางปฏบิตัิ

กรรมฐาน จ�าเป็นทีจ่ะต้องมี นมิติ คอื

อานาปานสติ ๑๖ ชั้น
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 ให้ตามดูการหายใจเข้าหรอืลมหายใจ

เข้าออก ตามดูการหายใจออกหรอืลม

หายใจออก ดงันีอ้ยูบ่่อย ๆ จนจติรวม 

จงึยตุกิารตามดทูัง้ ๓ จดุน้ัน ให้เหลอื

แต่จดุเดียว เหมอืนอย่างว่าในทแีรกนัน้ 

เดนิตามลมหายใจเข้าลมหายใจออกไป

มาไปมาทั้ง ๓ จุด แต่ว่าเมื่อคุ้นเคย

กบัทางของการหายใจดแีล้ว กห็ยดุนัง่

ดอูยู่จดุเดยีว คอืบางอาจารย์ท่านกส็อน

ให้นั่งดูที่จุดปลายจมูก หรือริมฝีปาก

เบื้องบน บางอาจารย์ก็สอนให้นั่งดู 

ที่นาภี บางอาจารย์ก็สอนให้นั่งดูที ่

อุระภายใน แต่เพียงจุดเดียว

 ในการปฏิบัติทีแรกนัน้ สตกิเ็หมือน

อย่างเดนิเข้าเดนิออก ๓ จดุ แต่ว่าใน

ขั้นต่อมานั่งดูอยู่จุดเดียว แต่ว่าให้รู้

ทัง้หมด เปรยีบเหมือนอย่างว่า คนนัง่

ไกวเด็กที่นอนในอู่ส�าหรับไกว หรือว่า

คนน่ังที่โคนชิงช้าดูเด็กท่ีนอนในชิงช้า 

แล้วกไ็กวเดก็ไปไกวเดก็มา กม็องเหน็

ชิงช้า หรือมองเห็นเปล อู่เปลที่แกว่ง

ไปแกว่งมาได้ตลอด เพราะฉะนั้น แม้

จะนัง่ดอูยูท่ี่จดุเดยีวก็มองเห็นลมหายใจ

ที่เข้าออกเข้าออกอยู่ตลอด

 เมือ่เหน็อยู่ตลอดดงันี ้จึงจะเรียกว่า

มีสติตั้งอยู่เป็นสมาธิในลมหายใจใน

เบื้องต้นของการปฏิบัติ และในชั้นต้น

นัน้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกกจ็ะยาว

เป็นปรกติ เรียกว่าหายใจจากต้นทาง 

คือปลายจมูก ปลายกระพุ้งจมูก หรือ

ริมฝีปากเบื้องบน จนถึงนาภี ขาออก

กจ็ากนาภ ีจนถึงปลายกระพุง้จมกู หรอื

ริมฝีปากเบื้องบน ดังที่เรียกกันสามัญ

ว่าหายใจทั่วท้อง อย่างนี้เรียกว่าเป็น

หายใจยาว เข้ายาวออกยาวโดยปรกติ

 ลมละเอยีด แต่เมือ่ได้ตัง้สตกิ�าหนด

จนถงึข้ันนัง่ดดูงักล่าว ร่างกายก็จะสงบ

เข้า จติใจกจ็ะสงบเข้า เพราะสามารถ

ที่รวมจิตใจได้ เมื่อเป็นดังน้ีลมหายใจ

กจ็ะละเอยีดเข้าคอืจะส้ันเข้า ตัง้ต้นแต่

อาการของร่างกายในการหายใจ คือ

นาภีที่พองหรือยุบ เคลื่อนไหวไปโดย

ปรกตนิัน้ จะเคลือ่นไหวน้อยเข้า พอง

ยุบน้อยเข้า จนถึงการหายใจเข้าการ

หายใจออกก็จะเป็นไปคล้าย ๆ กับ 

ครึ่งท้อง ไม่เต็มท้อง และเมื่อร่างกาย

ละเอียดจิตใจละเอียดสงบมากขึ้นอีก 

การหายใจหรอืลมหายใจนัน้ กจ็ะเป็น

เหมือนไปจรดนาภี อาการเคลื่อนไหว

ของนาภกีจ็ะน้อยเข้า ๆ จนถึงไม่เคลือ่น 

ไหว แต่ความจรงินัน้กห็ายใจเข้าหายใจ

ออกอยู่ แต่ว่าอย่างละเอียด อย่างนี้

เรียกว่าสั้นเข้า เป็นไปเอง

 เพราะฉะนั้น ในการปฏิบัติข้ันนี้จึง

ปล่อยให้เป็นไปเอง ไม่ตั้งใจจะท�าให ้

ลมหายใจสั้นลมหายใจยาว แต่ให้เป็น

ไปโดยปรกติ ซึง่ลมหายใจท่ีเป็นไปโดย

ปรกตนิี ้ทแีรกกจ็ะต้องยาว หายใจทัว่

อานาปานสติ ๑๖ ชั้น
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ท้องตามปรกติ และเมื่อได้มาปฏิบัติ 

ก็จะสั้นเข้าเองดังที่กล่าวนั้น ฉะนั้น  

จงึให้ท�าความรูอ้ยูต่ามเป็นจรงิ หายใจ

เข้าออกยาวก็รู้ว่ายาว หายใจเข้าออก

สั้นก็รู้ว่าสั้น เป็นไปเองโดยปรกติ

 วธีิก�าหนดให้ลมหายใจยาวหรอืสัน้ 

อีกอย่างหนึ่งเป็นการท�าการหายใจให้

ยาวหรือสัน้ในการปฏบิตัเิบ้ืองต้น เช่น 

ต้องการท�าให้ยาว เวลาหายใจเข้าเริ่ม

ต้ังแต่เมือ่ลมถงึปลายกระพุง้จมกู หรอื

ริมฝีปากเบื้องบน ก็นับ ๑ และเรื่อย

ไปจนถึง ๙ คือ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

๘ ๙ เมือ่ถงึ ๙ กใ็ห้ถงึท้องพอดท่ีีพอง

ขึ้น นี้ในการหายใจเข้า ส่วนในการ

หายใจออกก็เริ่มนับ ๑ ตั้งแต่เมื่อเริ่ม

หายใจออกจากนาภเีรือ่ยขึน้มา ให้ครบ 

๙ เมือ่ถงึปลายกระพุ้งจมูกหรอืริมฝีปาก

เบื้องบน นับ ๑ ถึง ๙ ไป ๆ มา ๆ 

ดงันี ่เป็นการท�าขึน้นีเ่รยีกว่าหายใจยาว

 คราวนีก้ารท�าให้หายใจสัน้กน็บัอย่าง

นั้นแหละ แต่ว่าให้เหลือ ๖ ๑ ถึง ๖  

เมื่อหายใจเข้า ๑ ถึง ๖ เม่ือหายใจ

ออกนีเ่รยีกว่าสัน้ ให้สัน้เข้าอกีนบัเหลอื

แค่ ๑ ถึง ๓, ๑ ถึง ๓ หายใจเข้า ๑ 

ถึง ๓ หายใจออก ปฏิบัติดังนี้ก็ได้ใน

การเบือ้งต้น เป็นการท�าการหายใจให้

ยาวหรือให้สั้นตามต้องการ แต่ว่าการ

ท�าการหายใจนี้ หากต้องการจะลอง 

ท�าดู ก็อาจจะท�าได้ แต่ในการปฏิบัติ

เป็นประจ�านั้น ก็ควรจะปล่อยให้เป็น

ไปตามธรรมดาของการหายใจ และก็

ให้เป็นไปยาวตามธรรมดา และเมื่อ

ปฏิบตัจินถงึรวมจติรวมใจได้ดี ก็สัน้เข้า

มาเอง ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมดา 

ดังนี้จะดีกว่า

อานาปานสติขั้นที่ ๓ 

 ขั้นที่ ๑ ขั้นที่ ๒ ดังกล่าวมานี้ คือ

ขั้นที่ ๑ ยาว ขั้นที่ ๒ สั้น เป็นการ

ปฏิบัติในเบื้องต้น และเมื่อสามารถ

รวมใจได้ดีพอสมควรแล้ว ก็เล่ือนมา

เป็นขั้นที่ ๓ คือ

 ข้อ ๓ ศึกษาคือส�าเหนียกก�าหนด

ว่า เราจักรู ้กายทั้งหมดหายใจเข้า  

ศึกษาคือส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจัก 

รู้กายทั้งหมดหายใจออก ข้อนี้ต้องมี

การศึกษาคือความส�าเหนียกก�าหนด

ด้วยเจตนาคือความจงใจ ว่าจักรู้กาย

ทัง้หมด พร้อมไปกบัหายใจเข้า พร้อม

ไปกับหายใจออก

 กายทั้งหมด รูปกาย นามกาย  

อันกายทั้งหมดนั้น ท่านอธิบายกันอยู่

เป็น ๒ อย่าง อย่างท่ี ๑ เป็นค�าอธบิาย

ของพระอาจารย์ในชั้นเดิม ว่ากายนั้น

มี ๒ อย่าง คือรูปกายอย่างหนึ่ง  

นามกายอย่างหนึ่ง คือรูปนามนั้นเอง 

 รูปกายนั้น ก็คือกายที่เป็นส่วนรูป 

อันประกอบด้วยธาตุดินน�้าไฟลมนี้ 

เหมอืนอย่างทกุคนมกีายทีน่ัง่อยูน่ีเ้บือ้ง

อานาปานสติ ๑๖ ชั้น
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บนแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องต�่าแต่ปลาย

ผมลงไป มีหนงัหุม้อยู่เป็นทีส่ดุโดยรอบ

ทั่วกาย นี้คือรูปกาย 

 นามกายนั้นได้แก่ใจ หากจ�าแนก

ออกก็เป็น เวทนา สัญญา สังขาร 

วญิญาณ หรอืพดูง่าย ๆ ว่าใจ ประกอบ

ด้วยความรู้และความคิด อันเรียกว่า

วิตก คือความคิดนึกต่าง ๆ ความรู้

ความคิดนึกต่าง ๆ นี้คือใจ

 ให้รู้กายและใจนี้ทั้งหมด ว่าบัดนี้ 

รูปกายนี้เป็นอย่างนี้ ดังในขณะน้ีรูป

กายนีก้�าลงันัง่อยูน่ี ้นามกายคอืใจของ

ตนในบัดนี้เป็นอย่างนี้ เช่นในบัดนี้ผู้

แสดงก็ก�าลังแสดงอยู่ ผู้ฟังก็ตั้งใจฟัง

อยู่ ผู้แสดงก็ตั้งใจแสดง หรือว่าใจคิด

ไปทางไหนกร็ู ้แต่เม่ือใจคิดอยู่ในหน้าท่ี 

อย่างในบดันีผู้ฟั้งกม็หีน้าทีฟั่ง ใจตัง้ใจ

ฟัง ก็แปลว่าใจก�าลังปฏิบัติหน้าที่อยู่  

ผูแ้สดงกต็ัง้ใจแสดง ใจกมี็หน้าทีแ่สดง 

ก็ให้รู้ใจของตนทั้งหมด คิดไปอย่างไร

ก็รู้ และหากว่าคิดออกไปข้างนอกผิด

หน้าที่ ก็น�าใจกลับเข้ามา ตั้งไว้เพื่อที่

จะแสดง เพื่อที่จะฟัง ไปตามหน้าที่ 

พร้อมทั้งกายน้ี บัดนี้ก็ก�าลังนั่งอยู่ใน

อิริยาบถนี้

 คือว่าศึกษา คือส�าเหนียกก�าหนด 

ว่า เราจักรู้กายทั้งหมด ทั้งรูปกายทั้ง 

นามกายนี ้หายใจเข้าหายใจออก เป็น

อันว่าในข้ันนี้ให้รู้ ๒ อย่างพร้อมกัน 

อย่างหนึง่กค็อืว่ากายทัง้หมด อย่างหนึง่

กค็อืว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออก ให้รู ้

๒ อย่างพร้อมกัน การรู้อย่างนี้จะให้

บังเกิดผล ท�าให้ใจไม่ไปไหน เพราะว่า

มหีน้าทีจ่ะต้องรูอ้ยูถ่งึ ๒ อย่าง คอืต้อง

รูก้ายทัง้หมดด้วย และต้องรูล้มหายใจ

เข้าลมหายใจออกด้วย พระอาจารย์ใน

ชั้นเดิมท่านอธิบายอย่างนี้

 กายทั้ งหมดหมายถึ งกองลม  

พระอาจารย์ในภายหลังต่อมา ท่าน

อธบิายแคบเข้ามาว่า ค�าว่ากายท้ังหมด

นัน้หมายถงึกองลม เพราะกายแปลว่า

กองแปลว่าหมู่ แปลว่าประชุม เพราะ

ฉะนั้น จึงหมายถึงกองของลมหายใจ 

หมู่ของลมหายใจ หรือประชุมของลม

หายใจ เพราะฉะนั้น จึงให้ท�าความรู้

ลมหายใจทั้งหมด โดยวิธีที่ได้อธิบาย

มาในเบ้ืองต้นแล้ว คือให้เดินตามดู 

ลมหายใจทั้ง ๓ จุด และเมื่อเดินไป

เดนิมาด้วยสต ิดลูมหายใจทัง้ ๓ จดุนี้ 

จนจิตรวมตัวเข้าได้ดีพอสมควรแล้ว  

ก็ลงนั่งดูลมหายใจทั้ง ๓ จุด นั่งดูให้รู้

ให้เห็นทั้ง ๓ จุด ในขณะหายใจเข้า  

ในขณะหายใจออก

 อธิบายดังนี้เป็นการอธิบายที่แคบ

เข้ามา เพราะลมหายใจนี้ก็ถือว่าเป็น

กายอย่างหนึ่งเหมือนกัน จึงจัดเข้าใน

หมวดกายก็เป็นการอธิบายที่ใช้ได้ 

เพราะฉะนั้น หากถือตามอธิบายนี้ก็
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ปฏิบัติดังที่กล่าวนั้น คือ ด้วยสตินี้เอง

เดนิดนูัง่ดลูมหายใจเข้า ลมหายใจออก

ทัง้ ๓ จุด ให้ครบท้ัง ๓ จุด ให้สตอิยู่

ทัง้ ๓ จุด ในการหายใจเข้าและในการ

หายใจออก ไม่ตกหล่น ให้ศึกษาคือ

ส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจักรู้กายทัง้หมด

หายใจเข้า เราจักรู้กายทั้งหมดหายใจ

ออก

อานาปานสติขั้นที่ ๔ 

 ข้อ ๔ ศึกษาคือส�าเหนียกก�าหนด

ว่า เราจักสงบระงับกายสังขารหายใจ

เข้า เราจกัสงบระงบักายสงัขารหายใจ

ออก

 กายสังขารเครื่องปรุงกาย กาย

สังขารนั้นแปลว่าเครื่องปรุงกาย ท่าน

อธบิายว่าได้แก่ ลมหายใจเข้า ลมหายใจ

ออก นีเ้องได้ชือ่ว่ากายสงัขาร คือเป็น

เคร่ืองปรุงกาย เพราะร่างกายนี้ด�ารง

อยู่ได้ก็ด้วยมีลมหายใจเข้า ลมหายใจ

ออก ชีวิตของกายน้ีจึงด�ารงอยู่ ถ้า

ดับลมเสียเม่ือใด ก็สิ้นชีวิตเม่ือน้ัน  

กายกแ็ตกสลาย เพราะฉะนัน้ ท่านจงึ

จดัเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนีว่้า 

เป็นกายสงัขารเครือ่งปรงุกาย ปรงุแต่ง

กายให้ด�ารงอยู่ ให้มีชีวิตอยู่

 แต่คราวนีจ้ะท�าอย่างไรในการระงบั

กายสังขาร ไม่ท�าให้สิ้นชีวิตไปหรือ  

ก็ตอบว่า ไม่ได้มุ่งให้กลั้นลมหายใจ 

เข้าออก เพราะเป็นไปไม่ได้ ทุกคนต้อง

หายใจเข้า ต้องหายใจออก ไม่มีใครที่

จะหยุดได้ หยุดเมื่อใด ร่างกายก็แตก

สลายเมื่อนั้น สิ้นชีวิตเมื่อนั้น

 เพราะฉะนัน้ ระงบักายสงัขารนี ้จงึ

มีความหมายว่า ระงับการปรุงแต่งที่

เป็นส่วนหยาบในการหายใจ การหายใจ

นั้นก็ให้มีอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าระงับ

อาการที่เป็นส่วนหยาบ อาการที่เป็น

ส่วนหยาบนี้ก็มี ๒ อย่าง คือส่วน 

หยาบส�าหรับคนปรกติท่ีไม่ได้ปฏิบัติ 

คือเมื่อยังไม่ได้ปฏิบัตินั้น การหายใจ

ทั่วท้องโดยปรกติ ก็ชื่อว่าเป็นปรกติ 

ไม่ใช่หยาบ แต่ว่าหยาบนั้นจะต้องมีใน

ขณะที่ เช่นวิ่ง วิ่งเหนื่อยหอบ หายใจ

ฮกั ๆๆ นัน่เรยีกว่าหยาบ นีส่�าหรบัคน

ปรกติ

 แต่ว่าส�าหรับผู้ที่ปฏิบัตินั้น แม้การ

หายใจที่หายใจอยู่โดยปรกตินี้ ที่เรียก

ว่าหายใจทั่วท้อง ก็ยังหยาบ

 เพราะฉะนัน้ ในการปฏบิตัริะงบันัน้ 

จงึหมายถงึว่าคอยคมุการหายใจในขณะ

ปฏิบัติ ให้เป็นไปโดยปรกตินี้เอง เป็น

ขัน้ตอนขึน้ไป ไม่ไปบงัคบัให้หายใจส้ัน

ให้หายใจยาว แต่ให้เป็นไปโดยปรกติ 

คือเมื่อลมหายใจละเอียดเข้า เพราะ

เหตุว่าจิตละเอียด สงบ กายละเอียด

คอืสงบ หายใจกส็งบเข้า อาการหายใจ

ของร่างกายที่ปรากฏ เช่น ท้องที่พอง

หรือยุบก็จะน้อยเข้า ๆ ดังที่ได้กล่าว

มาแล้วในเบื้องต้นนั้น

อานาปานสติ ๑๖ ชั้น
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 และในขัน้น้ีก็จะต่อไปอีกหน่อยหน่ึง

ว่า เมื่อจิตสงบมากข้ึน ร่างกายสงบ

มากขึ้น อาจจะมีปฏิกิริยาอะไรบาง

อย่างท�าให้เกดิอาการ เช่น หอบ หรอื

ว่าเกิดอาการอย่างอื่น เช่นว่าร่างกาย

นีเ้องทีโ่อนเอนไปข้างหน้าบ้าง โอนเอน

ไปข้างหลังบ้าง ข้าง ๆ บ้าง หรือว่า

เกดิอาการเมือ่ยเจบ็ต่าง ๆ ของร่างกาย 

เป็นเหน็บบ้างอะไรบ้างเป็นต้น เหล่านี้

เป็นเรื่องของกายสังขาร คือปรุงแต่ง

ทางกายทั้งนั้น อันเกิดจากการปฏิบัติ

ทางกรรมฐานข้อนี้หรือข้ออ่ืนก็ตาม 

ต้องตั้งใจระงับไม่ให้มีอาการเช่นนั้น

 เมื่อมีอาการเช่นนั้นบังเกิดขึ้น ก็ให้

ท�าความรู ้รูแ้ล้วก็ให้จดัร่างกายของตน 

เช่นว่ามีการโอนเอนไปข้างหน้า ข้าง

หลงั ข้าง ๆ กใ็ห้ร่างกายของตนตัง้ตรง 

ให้สงบเป็นปรกติ หอบก็ให้ท�าจิตให้

เป็นปรกติ ไม่ให้หอบ หรอืไม่ให้ขดัข้อง 

อึดอัดก็เหมือนกัน หรือว่าเม่ือยเจ็บก็

จะต้องจดัการผลัดเปล่ียนอิรยิาบถ หรือ

ว่าระงับความเมื่อยเจ็บด้วยการเพ่งดู

เวทนาเป็นต้น ให้ร่างกายน้ีด�ารงอยูโ่ดย

ปรกติ ไม่ให้มีอาการแทรกซ้อนอะไร

เข้ามา และให้สงบไป สงบไป ลมหายใจ

ก็จะสั้นเข้าเอง สั้นเข้าเอง จนถึงรู้สึก

ว่าท้องเองกไ็ม่พองไม่ยบุ รูสึ้กว่าหายใจ

แค่ถงึอรุะจากอุระออกเท่านัน้ แล้วต่อ

ไปก็ไม่ถึงอุระ เหมือนอย่างหายใจอยู่

แค่ปลายจมกู แล้วต่อไปกจ็ะรู้สกึเหมอืน

อย่างว่า ที่ปลายจมูกก็ไม่ปรากฏ แต่

ความจรงิหายใจ หายใจเข้าหายใจออก

อยู่โดยปรกตนิัน้เอง แต่ว่าอย่างละเอยีด

มาก ท�าไมจงึละเอยีดเพราะว่าร่างกาย

ละเอยีดและจติใจกป็ระณีตละเอยีดด้วย

ความสงบหรือด้วยสมาธิ จิตรวมเป็น

หนึง่ ไม่วอกแวกไปข้างไหน ดงันีแ้หละ

จึงจะถึงข้ันท่ีสุดของข้อกายานุปัสสนา 

อนัเกีย่วแก่ลมหายใจเข้าออกนี ้อนัเป็น

ขั้นที่ ๔

 ก่อนที่จะต่อไป ก็จะขอเพ่ิมเติมไว้

ตรงนี้ก่อนว่า ทางปฏิบัติทั้ง ๔ ชั้นที่

แสดงมาแล้วนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัส

สอนไว้เองในพระสูตร มาในชั้นหลัง 

พระอาจารย์ได้อธบิายถงึวธิปีฏบิตั ิและ

ได้แนะวิธีปฏิบัติไว้ต่าง ๆ กัน

 เช่นว่า ในการเริ่มปฏิบัตินั้น จิตยัง

ไม่สงบ เปรยีบเหมอืนอย่างว่าน�า้เชีย่ว  

การพายเรือเมื่อผ่านน�้าเชี่ยว ใช้พาย

แต่เพยีงอย่างเดยีว อาจไม่สามารถน�า

เรอืไปได้ ต่อใช้ถ่อช่วยค�า้จนุให้เรอืผ่าน

ที่น�้าเชี่ยวนั้น

เครื่องประคองจิต 

 กเ็ปรยีบเหมอืนอย่างจิตทีย่งัฟุง้ซ่าน 

การน�าจิตให้ตั้งก�าหนดลมหายใจเข้า

ออกอาจส�าเร็จยาก ฉะนั้น ท่านจึงให้

ใช้วิธีช่วยค�้าจุนจิตให้อยู่กับลมหายใจ 

ด้วยวิธใีช้นบั หายใจเข้านบั ๑ หายใจ
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ออกนับ ๑ หายใจเข้านับ ๒ หายใจ

ออกนับ ๒ เรียกว่านับช้า ๑-๑, ๒-๒, 

ไปจนถึง ๕-๕ แล้วกก็ลบัมา ๑-๑, ๒-๒ 

จนถึง ๖-๖ แล้วก็กลับมา ๑-๑, ๒-๒, 

จนถึง ๗-๗ แล้วก็กลับต้นมาจนถึง 

๘-๘ แล้วกลับต้นมาจนถึง ๙-๙  

แล้วกก็ลับต้นมาจนถงึ ๑๐-๑๐ แล้วก็

กลับไป ๑-๑ จนถึง ๕-๕ ใหม่ แล้วก็

เติมข้ึนอีกทีละจ�านวนจนถึง ๑๐-๑๐ 

แล้วก็กลับใหม่ เรียกว่านับช้า

 ก็เปรียบเหมือนอย่างว่า การนับนี้

เป็นถ่อส�าหรับท่ีจะค�า้เรอืให้ไปผ่านแม่ 

น�้าเชี่ยวได้ คือให้จิตที่ฟุ้งซ่านนี้ได้มา

ก�าหนดในลมหายใจเข้าออก เป็นอนัว่า

เหมือนอย่างมีอารมณ์ ๒ อย่างพร้อม

กนัไป คอืให้จติอยูก่บัลมหายใจเข้าออก

อย่างหนึ่ง และให้จิตอยู่กับการนับอีก

อย่างหนึ่ง เมื่อนับช้าดังน้ีจนจิตสงบ

ตามสมควรแล้ว กใ็ห้เปลีย่นจากนบัช้า

เป็นนับเรว็ คอืหายใจเข้านบั ๑ หายใจ

ออกนับ ๒ ไม่ต้องนับคู่ แต่ในทีแรก

พอถึง ๕ แล้วก็กลับใหม่ หรือว่าจะ 

ไม่ใช้นับเป็นตอน ๆ แบบขยักขย่อน  

อย่างนั้นท้ังนับช้านับเร็ว จะนับ ๑-๑ 

ไปจนถึง ๑๐-๑๐ ทีเดียว หรือว่านับ 

๑ ถงึ ๑๐ ทเีดียว หรือมากไปกว่านัน้ 

ก็สุดแต่ผู้ปฏิบัติ

 แต่ว่าท่านอธบิายว่า ท่ีก�าหนดไว้ไม่

ให้นับเกิน ๑๐ นั้น ก็เพื่อมิให้จิตต้อง

เป็นกังวลในการนับท่ีมีจ�านวนมาก ๆ 

เมือ่นบัจ�านวนน้อย ๆ เพยีงแค่ ๑-๑๐ 

กไ็ม่ท�าให้ต้องกงัวลในการนบัมาก เพราะ

จะต้องก�าหนดลมหายใจเข้าออกเป็น

หลกั ส่วนการนับนัน้ก�าหนดให้การนบั

เพือ่เป็นเครือ่งประคองจติให้อยูเ่ท่านัน้

 แต่อาจารย์ผู้ปฏิบัติก็ใช้วิธีอื่น เช่น

ว่า หายใจเข้า พุท หายใจออก โธ 

แทนนับ ซ่ึงวิธีก�าหนด พุทโธ ดังนี้  

ก็เป็นที่นิยมกันมาก และก็ยังมีวิธีอื่น

อีก เช่น วิธีที่ก�าหนดท้องที่พองหรือ

ยุบ กเ็ป็นวิธปีระคองจติไว้ เหมือนอย่าง

ถ่อ เช่นเดยีวกนั และเม่ือดตูามอปุมา

ของท่าน ว่าการนบัเหมือนอย่างถ่อค�า้

เรือเมื่อผ่านน�้าเชี่ยว ก็แสดงว่าเมื่อน�้า

ไม่เชี่ยวแล้ว ก็ไม่ต้องนับ ก�าหนด 

ลมหายใจเข้าออกแต่เพียงอย่างเดียว 

ไม่ต้องแบ่งไปก�าหนด ๒ อย่างพร้อม ๆ 

กัน

ข้อควรปฏิบัติในขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ 

 วิธีท่ีท่านสอนไว้นี้ เม่ือไปพิจารณา

เทียบกับที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ 

ก็จะเห็นว่า ควรใช้ได้ในขั้น ๑ ขั้น ๒ 

ตามที่ได้แสดงแล้ว ขั้น ๑ หายใจเข้า

ออกยาวก็ให้รู้ ขั้น ๒ หายใจเข้าออก

สัน้กใ็ห้รู ้คอืในขัน้ ๑ ขัน้ ๒ นี ้ก�าหนด

ลมหายใจแต่เพยีงอย่างเดยีว เพยีงแต่

ให้รู้ว่ายาวหรือสั้น และในขั้น ๑ ขั้น 

๒ นี้ ก็เป็นขั้นที่เริ่มปฏิบัติ อันกล่าว
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อ

ได้ว่าอยู่ในระยะท่ีจิตยังฟุ้งซ่าน ยัง 

กวดัแกว่ง ยงักระสบักระส่าย เหมือน

อย่างน�้าเชี่ยว ยากที่จะรวมเข้ามาได้  

กใ็ช้ถ่อช่วยอีกแรงหนึง่ จงึเหน็ว่าใช้ได้

ส�าหรับในขั้นที่ ๑ ขั้นที่ ๒

ข้อควรปฏบิตัใินขัน้ที ่๓ และขัน้ท่ี ๔ 

 แต่เม่ือมาถึงขั้นที่ ๓ ที่ ๔ แล้ว  

ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นั้น ว่า

ข้ันที ่๓ ศึกษาคอืส�าเหนยีกก�าหนดว่า 

เราจักรู้กายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจ

ออก ก็เป็นการก�าหนด ๒ อย่างเหมอืน

กนั คอืว่าให้รูก้ายทัง้หมด ไปพร้อมกบั

รู้หายใจเข้า รู้หายใจออก จึงเป็นการ

ก�าหนดให้รู้ ๒ อย่างไปพร้อมกัน

 แม้ในขั้นท่ี ๔ ก็เช่นเดียวกันว่า 

ศึกษาคือส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจัก

ระงับกายสงัขารเครือ่งปรงุกาย หายใจ

เข้าหายใจออก ก็เป็นอนัปฏบิตัใิห้รู ้๒ 

อย่างในขณะเดียวกัน คือว่าให้รู้ระงับ

กายสงัขารเครือ่งปรงุกายด้วย ให้รูล้ม

หายใจเข้าหายใจออกด้วย ไปพร้อมกนั 

ก็แปลว่ามี ๒ อย่าง

 ฉะนั้น จะแถมการนับ หรือแม้การ

บริกรรมอย่างอ่ืนเข้ามาอีก กก็ลายเป็น  

๓ อย่าง ซึ่งเป็นการปฏิบัติยาก เมื่อ

มาถึงขั้นที่ ๓ ที่ ๔ นี้แล้ว จึงเห็นว่า

ควรจะต้องงดการนบั หรอืการบรกิรรม

อย่างอืน่ มาปฏบิตัติามทางทีพ่ระพุทธเจ้า

ทรงสั่งสอนอย่างข้ันที่ ๓ ก็ให้รู้กาย

ทั้งหมด ไปพร้อมกับหายใจเข้าหายใจ

ออก ขั้นที่ ๔ ก็ให้รู้ระงับกายสังขาร

เครือ่งปรงุกาย ไปพร้อมกบัหายใจเข้า

หายใจออก แปลว่ารู้ ๒ อย่างพร้อม

กัน

 และในขั้นที่ ๓ ที่ตรัสสอนไว้นั้น 

เมื่อปฏิบัติก็ย่อมจะรู้สึกได้ด้วยตนเอง

ว่า ความรูล้มหายใจเข้าออกนัน้ กว้าง

ออกไปกว่าท่ีจะก�าหนดเพียงแค่ปลาย

จมกู หรอืริมฝีปากเบือ้งบน แต่ว่าออก

ไปจนถึงกายท้ังหมด ซึ่งได้แก่รูปกาย

นามกาย

 รปูกาย รปูกายนัน้ เม่ือว่าถึงรปูกาย

ท้ังหมด ก็ได้แก่รูปกายท้ังหมดของ 

ทุก ๆ คน เบื้องบนแต่พ้ืนเท้าขึ้นมา 

เบือ้งต�า่แต่ปลายผมลงไป มหีนงัหุม้อยู่

โดยที่สุดเป็นที่สุดโดยรอบนี้

 และแม้ท่านอาจารย์จะอธิบายว่า

หมายถงึกองลม ทีห่ายใจเข้า ทีห่ายใจ

ออก แต่ว่ากองลมนัน้ กก็�าหนดให้แคบ

ก็ได้ ให้กว้างก็ได้ เพราะลมที่หายใจ

เข้าหายใจออกนัน้ ย่อมเป็นลมทีซ่าบซ่าน

 ก�าหนดให้ซาบซ่านไปท่ัวร่างกายกไ็ด้ 

ท้ังเข้าท้ังออกและจะก�าหนดดูลมเดิน

เข้าเดนิออก ทัง้หมดทีแ่บ่งเป็น ๓ จดุ 

ดังท่ีได้อธิบายแล้ว ดังนั้นก็ได้ แต่ว่า

เมื่อก�าหนดให้กว้างออกไปจนถึงกาย

ทั้งหมดนี้ ก็เป็นการปฏิบัติครอบคลุม

ทั้งหมด
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 นามกาย และนามกายนัน้กค็อืดใูจ

นีเ้อง ใจทีรู่ท่ี้คิด ใจรูใ้จคิดอย่างไร กรู้็ 

ใจรูใ้จคดิอยูท่ีล่มหายใจเข้าออก กร็ูว่้า

เด๋ียวน้ีใจรูใ้จคดิอยูท่ี่ลมหายใจเข้าออก 

แล้วก็ต้องการให้เป็นอย่างนั้น หากใจ

ออกไปก็ต้องน�าเข้ามาใหม่ แต่ก็ต้อง

ให้รู้ใจ ว่าคิดอะไรรู้อะไรอยู่ในขณะที่

ปฏิบัติ

 รูก้ายทัง้หมด กเ็ป็นอนัว่า ให้จติอยู่

ในขอบเขตของกายทั้งหมดนี้ ทั้งรูป

กายทั้งนามกาย รู้กายรู้ใจของตัวเอง 

และเมื่อรู้กายรู้ใจของตัวเอง ก็ย่อมรู้

ลมหายใจเข้าออกรวมอยู่ด้วย เหมือน

อย่างว่าเม่ือคนเล้ียงเด็กไกวเปลเด็ก  

นั่งอยู่ท่ีโคนเสาข้างหน่ึงของเปลแล้ว 

ไกว กม็องเหน็เดก็ทีน่อนอยูใ่นเปล เปล

ก็แกว่งไปแกว่งมา เมื่อมองเห็นเปล

ทั้งหมด ก็ต้องเห็นเด็ก

 เพราะฉะนั้น เมื่อรู้กายทั้งหมด ก็

ย่อมเห็นลมหายใจเข้าออก กย่็อมรูล้ม

หายใจเข้าออกอยูด้่วย ย่อมรูว่้าใจน้ีคิด

อยู่รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออก เป็นอันว่า

ใจรวมอยู่ในกายใจท้ังหมดนีข้องตนเอง 

ไม่ออกไปข้างนอก ก็เป็นอันว่าจ�ากัด

วงของจิตให้แคบเข้ามา ให้อยูใ่นภายใน 

ภายในกายภายในใจทั้งหมดนี้เอง ไม่

ไปข้างไหน 

 ลองนกึดวู่า เราก�าหนดเหมือนอย่าง

เห็นตวัเราเองทัง้หมดนีน้ัง่อยู ่และกน็ัง่

หายใจเข้าอยู ่นัง่หายใจออกอยู ่คล้าย ๆ 

กบัว่า ตวัเราเองนีอ้อกไปยืนอยูข้่างนอก

แล้วมองเข้ามาดทูีต่วัของเราทีก่�าลงันัง่

อยู่นี้ ก็เห็นตัวเราทั้งหมด นั่งหายใจ

เข้าหายใจออกอยู่ แล้วก็รู้ใจทั้งหมดที่

คดิอยู่ทีรู่อ้ยู่ ดงันีก้เ็ป็นอนัว่า เป็นเหตุ

ให้ใจรวมเข้ามา รู้ทั้ง ๒ อย่าง รู้กาย

ทั้งหมด ไปพร้อมกับลมหายใจเข้าลม

หายใจออก ได้ในขั้นที่ ๓

 ในการปฏิบัติดังนี้ จะไปมัวนับอยู่

นัน้ไม่สะดวก หรอืมกี�าหนดอย่างอืน่ก็

ไม่สะดวกเช่นเดียวกนั เพราะไม่สามารถ

จะแบ่งใจออกไปอีกได้ ต้องให้ใจอยู ่

ที่กายทั้งหมด หายใจเข้าหายใจออก

เท่านั้น

 สงบกายสงัขาร วธีิของพระพทุธเจ้า

นี้ให้เพ่งให้ดี ให้เข้าใจ แล้วจะเห็นว่า

ถูกต้อง และปฏิบัติได้ อันจะน�าให้ถึง

ขั้นที่ ๔ คือขั้นที่ศึกษาส�าเหนียก 

ก�าหนดว่า เราจกัสงบระงบักายสงัขาร

เครื่องปรุงกายหายใจเข้าหายใจออก  

ก็เหมือนอย่างว่าเราออกไปนั่งดูกาย

ของตัวเราเอง ซึ่งหายใจเข้าหายใจ 

ออกอยู ่เมือ่เหน็ว่ากายนีโ้คลงไปโคลง

มา ก็ต้องก�าหนดท�าให้กายนี้ไม่โคลง 

แต่ให้นั่งสงบเป็นปรกติ และถ้าเห็นว่า 

อยากให้หายใจเร็วบ้างช้าบ้าง เบาบ้าง 

แรงบ้าง ก็ต้องระงับเสียอีก ก็จะไป

อยากไม่ได้ ต้องปล่อยให้หายใจไปโดย

อานาปานสติ ๑๖ ชั้น
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ปรกติ และเมื่อเห็นว่ามีอาการเมื่อย

บ้าง เป็นเหน็บบ้าง ก็ต้องด�าเนินการ

ระงับ ไม่ใส่ใจในการเมื่อย แก้เมื่อย

เสียด้วยการอธิษฐานลมให้แผ่ไปใน 

ตรงทีเ่มือ่ยนัน้ แต่ถ้าหากว่าเมือ่ยเตม็

ที ่กต้็องยอมท่ีจะเปล่ียนอิรยิาบถ เช่น 

พลกิขาในการนัง่ หรอืขยับขาเลก็น้อย 

อะไรเป็นต้น เป็นการช่วยและก็คอย

ประคบัประคองใจ ให้ปล่อย ให้เป็นไป

ตามธรรมชาตธิรรมดาทีส่ดุ โดยไม่ไป

คิดตบแต่งให้เป็นอย่างโน้นให้เป็นอย่าง

นี้ และเมื่อปฏิบัติให้เข้าทางดังนี้แล้ว 

ใจกจ็ะรวมดขีึน้ กายเองกส็งบดข้ึีน และ

หายใจเข้าหายใจออกกจ็ะมาปรากฏอยู่

ทั่วตัวทั่วใจ

 อาการทีแ่สดงว่าได้อานาปานสตสิมาธิ 

ความปรากฏของหายใจเข้าหายใจออก

อยูท่ัว่ตวั อนัหมายถงึส่วนกายและทัว่ใจ

นี ้เป็นการแสดงว่าได้อานาปานสติสมาธิ 

คอืสมาธท่ีิได้จากสตกิ�าหนดลมหายใจ

เข้าลมหายใจออก และกายกจ็ะสงบไป

พร้อมกับใจที่สงบ อาการของร่างกาย

ที่หายใจต่าง ๆ ก็จะสงบลง ๆ

 แต่อันที่จริงหายใจอยู่ เพราะเมื่อ

จติใจสงบ และเมือ่กายสงบ อาการของ

ร่างกายท่ีหายใจ ก็ไม่จ�าเป็นจะต้อง

หยาบเหมอืนอย่างปรกตสิามญั อาการ

ที่หายใจเองก็ละเอียดเข้า ๆ คือ ไม่

จ�าเป็นที่จะต้องใช้ความเคลื่อนไหว 

อาการเคลื่อนไหวของกายก็น้อยเข้า 

อาการเคลื่อนไหวของจิตใจก็น้อยเข้า 

อาการเคล่ือนไหวของร่างกายที่หยาบ 

ก็เพราะว่าอาการเคลื่อนไหวของจิต

หยาบ เมื่ออาการเคลื่อนไหวของจิต

ละเอียด อาการเคล่ือนไหวของกายก็

ละเอียดตาม

 เพราะฉะนัน้ จิตท่ีสงบอยู่กบัลมหาย 

ใจเข้าออก กายและใจหายใจเข้าหายใจ

ออกอยู่อย่างละเอียด จึงเป็นกายและ

จติทีล่ะเอยีด การหายใจกเ็ป็นไปอย่าง

ละเอียด จนถึงแม้ว่าความเคลื่อนไหว

ของร่างกายสงบลงไป เพราะเหตุว่า 

จิตละเอียดที่สุด กายก็ละเอียดที่สุด

ตามกัน

 เมื่อจิตละเอียดที่สุด กายละเอียด

ที่สุด อาการเคลื่อนไหวในการหายใจ

อย่างปรกติสามัญก็หยุดลง เหมือน

อย่างไม่หายใจ ท้องไม่มีพองไม่มียุบ 

และอาการที่ลมกระทบปลายจมูก ลง

ไปถึงทรวงอก ถึงท้อง ก็สงบลงหมด 

จนถึงว่าแม้มากระทบแผ่ว ๆ ที่ปลาย

จมกูกส็งบหมด เหมอืนอย่างไม่หายใจ

และในขณะท่ีเป็นเช่นนั้น ก็จะไม่มี 

ความรูส้กึอดึอดั จะรูส้กึว่ามคีวามผาสกุ

สบายเป็นปรกติ และการหายใจนั้นก็

คงหายใจอยู่นั้นเอง หายใจเข้าหายใจ

ออกอยูน่ัน้เอง แต่ว่าเป็นอย่างละเอยีด
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ทีส่ดุ เป็นไปตามกายและจิตทีล่ะเอียด

ดงักล่าว เม่ือเป็นดงันีก้เ็ป็นอันว่าได้ใน

ขั้นที่ ๔

 ผูท้ีไ่ด้ในข้ันท่ี ๔ นี ้ถ้าคนอ่ืนมองก็

รูส้กึตกใจว่าไม่หายใจ หรือเม่ือตนเอง

ใจออกมาดูกาย เห็นว่ากายไม่หายใจ

กต็กใจดงันีก้ม็ ีบางคนกม็าแสดงอย่าง

นั้น ว่าตกใจ กลัวตาย ก็ต้องถอนใจ

ออกมา พอกายหยาบใจหยาบ ก็หายใจ

เป็นปรกติ แต่ความจริงน้ันไม่ต้อง 

ตกใจไม่ต้องกลวัตาย เป็นลกัษณะของ

ธรรมชาติ ต้องเป็นดังนั้น

 พระพทุธเจ้าจงึทรงแสดงว่า ลมหาย 

ใจเข้าออกนีแ่หละเป็นตัวกายานปัุสสนา-

สตปัิฏฐาน ซึง่จะพงึได้ในขณะทีจ่ะต้อง

ถึงขั้นที่ ๔ ระงับกายสังขาร ถึงขั้นที่

ว่ากายทั้งหมดและใจทั้งหมด หายใจ

ด้วยกันอย่างละเอียดท่ีสุด เป็นอันว่า

ได้ถึงขัน้ท่ี ๔ และข้ันท่ี ๔ นี ้ลมหายใจ

เข้าลมหายใจออกนี้เองเป็นตัวกายานุ- 

ปัสสนาสติปัฏฐาน ซึ่งเป็นสติปัฏฐาน

ขั้นกาย หรือเป็นขั้นที่ ๑

เวทนานุปัสสนา ๔ ขั้น

 สติก�าหนดลมหายใจเข้าออกในชั้น

กายานปัุสสนาสตปัิฏฐาน ตัง้สตพิจิารณา

กาย ๔ ชัน้แล้ว และเม่ือถงึชัน้ท่ี ๔ น้ี 

จติกบัลมหายใจย่อมรวมกนัอยู ่พร้อม

กับกายทั้งหมดใจท้ังหมด ซ่ึงสงบตั้ง

มั่นและละเอียดอ่อน จิตได้สัมผัสกับ

สติและสมาธิอย่างดีย่ิง จึงเกิดปีติคือ

ความอ่ิมใจ ก่อนแต่จะพบกบัสตสิมาธิ

ดังนี้ จิตย่อมกระสับกระส่ายดิ้นรนไป

อยูก่บัอารมณ์ต่าง ๆ ซึง่ก่อให้เกดิยนิดี

บ้าง ยินร้ายบ้าง หลงสยบติดอยู่บ้าง 

ซึ่งอะไร ๆ ในโลก จิตจึงมีลักษณะที่

เศร้าหมอง ประกอบด้วยความอยาก

ความดิ้นรน อันท�าให้จิตใจแห้งแล้ง  

ไม่แช่มชื่น

เวทนานุปัสสนาขั้นที่ ๑ 

 แต่เมื่อมาพบกับสติกับสมาธิ รวม

อยู่กับกายใจทั้งหมด กับลมหายใจ  

จิตได้พบกับความสงบ ความละเอียด

อ่อน อาการท่ีด้ินรนที่หิวกระหาย  

กระสับกระส่ายก็สงบไป จิตจึงได้ 

ดูดดื่มความสงบ ความบริสุทธิ์ ซึ่งยัง

ไม่เคยพบมาก่อน จงึได้ความดดูดืม่ใจ 

อิ่มใจ สงบใจ แต่ก่อนนั้นใจยังไม่เคย

อิ่ม ยังกระหายหิวในอารมณ์ทั้งหลาย

ทีเ่ป็นกาม แต่คร้ันสงบได้ด้วยสตสิมาธิ 

กายใจลมหายใจรวมกันอยู่ ได้ดูดดื่ม

ความสงบ จึงมีความอิ่มใจ ใจที่หิว

กระหายกระวนกระวายกห็าย ร่างกาย

ที่เมื่อยขบต่าง ๆ ก็หายหมด ปีติจึง

บังเกิดขึ้น เป็นความอิ่มใจ

 ปีติ ๕ ซึ่งปีตินี้ ท่านแสดงไว้ตั้งแต่

อย่างหยาบไปหาอย่างละเอียด หรือ

น้อยไปหามาก คือเบื้องต้นก็จะได้  

ขุททกาปีติ ปีติอย่างน้อย อันท�าให้
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น�้าตาไหลขนชัน เมื่อแรงข้ึนก็เป็น  

ขณิกาปีติ ปีติชั่วขณะ อันท�าให้รู้สึก

เสยีวแปลบเหมอืนอย่างฟ้าแลบ ยิง่ขึน้

ก็เป็น โอกกันติกาปีติ ปีติเป็นพัก ๆ 

ท�าให้รู้สึกซู่ซ่ามากยิ่งกว่าเสียวแปลบ

ปลาบ เหมือนอย่างคลื่นกระทบฝั่ง  

แรงขึ้นอีกก็เป็น อุพเพงคาปีติ ปีต ิ

อย่างโลดโผน ท�าให้ใจฟู จนถึงบาง

คราวท�าให้เปล่งอุทานขึ้นมา โดยที ่

มิได้เจตนามาก่อนหรือท�าให้กายเบา 

กายลอย กายโลดขึ้น และ (รวมถึง

ปีติ) อย่างแรงท่ีมีอาการดังนี้ แต่ไม่

ละเอยีด ทีย่ิง่กว่านัน้ กเ็ป็นปีตอิย่างแรง 

แต่ละเอียด เป็น ผรณาปีติ ปีติที่

ซาบซ่านไปท่ัวจิตใจและร่างกาย ท่ัว

สรรพางค์กาย เมื่อปีติบังเกิดขึ้น ก็ให้

ท�าความรู ้ทั่วถึงปีติที่บังเกิดขึ้นนั้น 

ก�าหนดดูให้รู้จักปีติที่บังเกิดขึ้นนั้นใน

ข้ันนี ้เป็นอนัว่า กายานปัุสสนาสติปัฏ-

ฐานซึ่งเต็มข้ัน ก็เลื่อนขึ้นมาเองเป็น 

เวทนานปัุสสนาสตปัิฏฐาน สตท่ีิพจิารณา

เวทนา ก�าหนดเวทนา อันได้แก่ความ

รู ้สึกที่เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็น 

กลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ปีติน้ีก็เป็น 

เวทนาอย่างหน่ึง ซ่ึงบังเกิดขึ้นแก่ผู ้

ปฏบิตัสิตปัิฏฐาน หรอืปฏิบัตสิมาธแิม้

ในกรรมฐานบทอื่นเมื่อจิตได้สมาธิ ก็

จะได้ปีติบงัเกดิขึน้เอง ตามขัน้ตอนเอง

เวทนานุปัสสนาขั้นที่ ๒ 

 พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนให้ก�าหนด

ลมหายใจเข้าออก พร้อมกับก�าหนด

เวทนาคือปีติที่บังเกิดขึ้นตามที่เป็นไป

จริงอย่างไร เป็นอันว่าตั้งสติก�าหนดรู้ 

๒ อย่าง ลมหายใจเข้าออกด้วย ปีติที่

บังเกิดขึ้นด้วย และเมื่อได้ปีติดังน้ี ก็

ย่อมจะได้สุขที่สืบเนื่องจากปีติ เป็น 

การได้สุขท่ีสืบเนื่องกันขึ้นไปเอง คือ

ความสบายกายความสบายใจ ร่างกาย

ก็สบาย ไม่มีเมื่อยขบเจ็บปวดอะไร

ทั้งหมด จิตใจก็สบาย และสงบกาย

สงบใจประกอบอยู่ในสุขที่ได้

 พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสัสอนให้ก�าหนด

ลมหายใจเข้าออกไปพร้อมกับก�าหนด

สขุทีบ่งัเกดิข้ึน เป็นอนัว่าได้เลือ่นขึน้สู่

ขั้นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตั้งสติ

ก�าหนดตามดตูามรูต้ามเหน็เวทนาขัน้

ที ่๑ คือปีต ิข้ันที ่๒ คอืสขุ ซ่ึงทัง้ปีติ

ทั้งสุขนี่บังเกิดขึ้นเอง บังเกิดขึ้นจริง

ตามล�าดับ และในการปฏิบัตินั้น ก็ให้

ศึกษาส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจักรู้ทั่ว

ถงึปีตหิายใจเข้าหายใจออก เราจกัรูท้ัว่

ถึงสุขหายใจเข้าหายใจออก เป็นอนัว่า 

ทัง้ ๒ ขัน้นีก้ใ็ห้ศกึษาส�าเหนยีกก�าหนด

ว่าจักรู้ทั้ง ๒ เวทนาขั้นที่ ๑ ก็ให้รู้ทั้ง

ลมหายใจเข้าลมหายใจออก และปีตทิี่

บงัเกดิขึน้ตามท่ีเป็นจรงิ และเวทนาขัน้

ที่ ๒ ก็ให้ศึกษาส�าเหนียกก�าหนดให้รู้
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ลมหายใจเข้าลมหายใจออก พร้อมทั้ง

สุขที่บังเกิดขึ้นตามเป็นจริง

จิตตสังขารเครื่องปรุงจิต 

 และปีตกัิบสขุนีเ้มือ่บงัเกดิขึน้ กท็�าให้

จิตใจน้ีเพลดิเพลนิอยู่กบัปีติ เพลดิเพลนิ

อยูก่บัสขุได้ เพราะว่าทัง้ปีตแิละทัง้สขุ

นีเ้ป็นสขุเวทนาด้วยกนั ซึง่พระพทุธเจ้า

ตรัสเรียกว่าเป็นจิตตสังขารเครื่องปรุง

จิต คือสัญญาและเวทนา เวทนานั้น 

มาก่อน สญัญากต็ามเวทนา ตามล�าดบั

ในขันธ์ ๕ คอืเมือ่เวทนาบงัเกดิขึน้เป็น

เวทนา กจ็�าได้หมายรูใ้นเวทนา กเ็ป็น

สัญญา แต่เรียกเอาสัญญาออกหน้า

เป็นสัญญาเวทนา

 ทั้ง ๒ นี้เป็นจิตตสังขารดังกล่าว 

เครื่องปรุงใจ คือปรุงจิตใจให้ยินดีก็ได้  

ให้ยินร้ายก็ได้ เม่ือเป็นปีติเป็นสุข ก็

เป็นสุขเวทนาเหมือนกัน ก็ปรุงใจให้

ยนิด ีอันท�าให้เกดิราคะคอืความตดิใจ

ยินดี นันทิคือความเพลิดเพลินติดอยู่ 

และท�าให้เกิดตัณหา ความอยากได้

ความต้องการสุขเวทนา แต่ถ้าหากว่า

เป็นทุกขเวทนาที่ตรงกันข้าม ก็เป็น

จิตตสังขารปรุงจิตใจให้ยินร้ายไม่ต้อง 

การ

ทุกขเวทนาในการปฏิบัติ 

 ในการปฏิบัติกรรมฐานน้ี เมื่อเริ่ม

ปฏิบัติ จิตยังไม่ได้สติ ยังไม่ได้สมาธิ 

ย่อมเกดิทกุขเวทนาในการปฏิบัต ิฉะนัน้

ทุกขเวทนานี้จึงเป็นจิตตสังขารปรุงจิต 

ใจให้ยินร้าย ท�าให้ไม่ชอบไม่อยากท�า 

อยากเลิก เพราะรู้สึกว่าเป็นทุกข์ใน 

การปฏิบัติ เป็นทุกขเวทนา จิตจึงใคร่

ที่จะสลัดกรรมฐานออกอยู่เสมอ จิต

มกัตกออกไปสูก่ามคณุารมณ์ อนัเป็น

ทีอ่าศยัของจติท่ีเป็นกามาพจร หยัง่ลง

ในกาม ปรากฏเป็นนิวรณ์ท้ังหลาย

บงัเกดิขึน้ กลุม้รมุจติใจอยูเ่ป็นอนัมาก 

ระงับจิตใจจากนิวรณ์ได้ยาก จิตก็อยู่

ได้ยาก

 พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเปรียบไว้ ว่า

เหมือนอย่างจับปลาขึ้นมาจากน�้า วาง

ไว้บนบก ปลาก็จะดิ้นลงน�้า เพราะว่า

บกไม่ได้เป็นท่ีอยู่ของปลา ส่วนในน�้า

เป็นที่อยู่ของปลา ปลาก็จะดิ้นไปหาที่

อยู่ของตนคือน�้า

 ที่อยู่ของจิตที่เป็นกามาพจร จิตที่

เป็นกามาพจรที่หยั่งลงในกามก็เช่น

เดียวกัน เมื่อยกจิตขึ้นมาสู่กรรมฐาน 

ซึง่ไม่ใช่เป็นทีอ่ยู่ของจติมาแต่ก่อน จติ

ไม่มคีวามสุขในกรรมฐาน มคีวามทกุข์

ในกรรมฐาน เหมอืนอย่างปลาทีถ่กูวาง

ไว้บนบก มีความทุกข์อยู่บนบก ไม่มี

ความสุขอยู่บนบก จิตจึงได้ดิ้นรน ไม่

ต้องการที่จะอยู่ในกรรมฐาน ต้องการ

ทีจ่ะกลบัไปอยูใ่นอาลยัคอืน�า้ อนัได้แก่

กามคุณารมณ์ อันเป็นที่อยู่ของจิตที่

เป็นกามาพจร หรือหยั่งลงในกามของ

สามัญชนทั่วไป เพราะไม่ได้สุขนั้นเอง
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 แต่ครั้นเมื่อมาได้ปีติได้สุข อันรวม

กนัเป็นสขุเวทนา จติกส็บาย เมือ่สบาย 

ก็ชอบ ก็ติดใจ ใคร่ที่จะอยู ่กับปีต ิ

และสุขนี้เรื่อยไป ไม่อยากที่จะไปไหน  

อาการที่ติดใจและติดอยู่นี้ คืออาการ

ทีเ่ป็นราคะความตดิใจยนิด ีนนัทคิวาม

เพลนิ และอาการทีส่ยบตดิกเ็ป็นอาการ

ของโมหะคือความหลง ท�าให้หลงอยู่

ในสมาธ ิคือหลงในปีติสขุในสมาธ ิติด

ในปีติสุขสมาธิ เพราะเหตุที่ปีติและ 

สขุเป็นจติตสงัขาร คอืเครือ่งปรงุจติให้

ติดให้ยินดี ดังนี้

เวทนานปัุสสนาขัน้ท่ี ๓ และข้ันท่ี ๔ 

 พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนให้พจิารณา

ต่อขึน้ไปอกีว่า ให้ศึกษาก�าหนดส�าเหนียก 

ว่าเราจักรู้ทั่วถึงจิตตสังขาร คือให้รู้ทั่ว

ถึงปีติสุขท่ีก�าลังบังเกิดขึ้นอยู่ ว่าเป็น

จิตตสังขารเครื่องปรุงจิต หายใจเข้า

หายใจออก คือให้รู้จักปีติ ให้รู้จักสุข 

ว่าเป็นจิตตสงัขารเครือ่งปรุงจติให้ติดใจ

ให้ยินดี ให้รู้จักตามเป็นจริงเพื่อจะได้

ไม่ให้ถกูปรงุ ไม่ให้ตดิใจ ไม่ให้สยบตดิ

อยูก่บัปีตกิบัสขุ กเ็ป็นเวทนานปัุสสนา

ขั้นที่ ๓ คือให้รู้จักจิตตสังขาร

 และยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ตรัสสอนให้

ศกึษาส�าเหนยีกก�าหนดอีกขัน้หนึง่เป็น

ขัน้ที ่๔ ว่าเราจักสงบระงบัจติตสงัขาร

เครื่องปรุงจิต คือปีติสุข หายใจเข้า

หายใจออก คือในการปฏิบัติตั้งสติ

ก�าหนดลมหายใจเข้าออก ให้ปฏบัิติพร้อม

กันไปกับตั้งจิตสงบระงับจิตตสังขาร

เครือ่งปรงุจติ คอืไม่ให้ปีตสิขุมาปรงุจติ

ให้ติดยินดี ให้เพลิดเพลิน ให้ต้องการ 

ปล่อยให้ปีตสุิขนัน้เป็นไปตามธรรมดา

ของตนเอง

 ปีติสุขแม้จะบังเกิดขึ้นอยู่ ก็ให้เป็น

เรื่องของปีติ ให้เป็นเรื่องของสุข จิต

เพียงแต่รู้ ว่านี่ปีติ นี่สุข แต่ไม่ยึดไม่

ตดิในปีตใินสุข และให้รูว่้าปีตสุิขกเ็ป็น

สิง่เกดิดบัไปทุกขณะจติ ไม่ตัง้อยูย่ัง่ยนื 

แต่ว่าบงัเกดิขึน้ต่อเนือ่งทกุขณะจติ จงึ

เหมือนอย่างยืดยาว แต่ความจริงนั้น

ปีติสุขบังเกิดขึ้นทุกขณะจิต ขณะจิต

หนึ่งก็ปีติสุขหนึ่งไปพร้อมกัน แต่ว่า 

ต่อ ๆๆ กันไปโดยรวดเร็ว จึงเหมือน

เป็นอันเดียวกัน ให้รู้จักว่าปีติสุขเป็น

สิ่งที่เกิดดับ เพื่อไม่ให้ปีติสุขปรุงจิต 

ดังกล่าว ปีติสุขก็จะไม่ปรุงจิต แต่จะ

เกิดขึ้นและดับไปตามธรรมดาของปีติ

สุขเอง ก็ปล่อยให้ปีติสุขเป็นไปไม่ต้อง

คิดดับปีติ ไม่ต้องคิดดับสุข ให้ปีต ิ

สุขเกดิขึน้นัน่แหละไปตามธรรมดาของ

ปีติสุข

 คุณและโทษของปีติสุข เพราะว่า

ถ้าไม่มีปีติสุข จิตก็เป็นสมาธิไม่ได้ 

เพราะจิตไม่ต้องการอยู่กับความแห้ง

แล้ง จิตต้องการอยู่กับความชุ่มชื่น 

หรือความสุข ตัวปีติสุขนี้จึงเป็นฐาน
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ของสมาธิด้วย แต่ในขณะเดียวกันก็มี

โทษ ถ้าปล่อยให้ปีตสิขุนีป้รงุจติให้ตดิใจ

ยินดีให้อยากได้ ก็จะท�าให้หลงใหล 

ติดอยู่กับปีติสุขเท่านั้น ไม่ต้องการจะ

ปฏิบัติให้คืบหน้าไป เหมือนอย่างเข้า

น่ังพักในห้องเยน็สบาย กเ็ลยนอนหลับ

สบายไปในห้องเย็นนั้น งานอะไรที่จะ

ต้องท�าต่อไป ก็เป็นอันว่าไม่ได้ท�า

 ปฏิบัติสมาธิก็เหมือนกัน จะปล่อย

ให้จิตสยบติดอยู่กับปีติสุขนั้นไม่ได้  

แต่จะไม่มีปีติสุขก็ไม่ได้ จะต้องมีปีติ 

สขุ หรือต้องมสีขุ สมาธิจงึจะตัง้อยู่กบั

ความสุขคือความสบาย ให้มีปีติสุข 

นัน่แหละตามทีจ่ะม ีแต่ในขณะเดยีวกนั

กไ็ม่ให้ปีตสิขุนัน้ปรงุจติใจให้ตดิให้ยินดี 

คอยระงบัเสยี ด้วยความรูต้ามเป็นจรงิ 

ว่าเป็นสิง่ท่ีเกิดดบั และตดิเข้าเป็นโทษ 

ให้รู้ความเป็นจรงิด้วย ให้รูจ้กัโทษด้วย 

ในการที่ติดปีติสุข ให้ปีติสุขปรุงจิต  

ก็เป็นขั้นที่ ๔

 ในเมื่อถึงขั้นที่ ๔ นี้ ปีติสุขก็จะ 

ปรุงจิตไม่ได้ จิตก็จะเป็นจิตที่ได้สมาธิ 

ได้สติ ได้ลมหายใจเข้าออก ได้ปีติ  

ได้สุขประกอบกันอยู ่อย่างถูกต้อง  

ก็เป็นอันว่าเป็นเวทนานุปัสสนาใน 

ขั้นที่ ๔ ก็รวมความว่า จิตเลื่อนจาก

ข้ันกายานุป ัสสนาขึ้นมา เป ็นขั้น 

เวทนานุปัสสนา

 พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนให้

 ศึกษาส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจักรู้

ทัว่ถงึปีตหิายใจเข้าหายใจออก เป็นขัน้ 

ที่ ๑

 ศึกษาส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจักรู้

ทัว่ถึงสุขหายใจเข้าหายใจออก เป็นขัน้

ที่ ๒

 ศึกษาคือส�าเหนียกก�าหนดว่า เรา

จกัรูท่ั้วถึงจติตสังขาร เครือ่งปรงุจติ คือ

ปีตสิขุ ว่าเป็นจติตสงัขารเครือ่งปรงุจติ 

ปรุงให้ยนิดตีดิอยูเ่มือ่เป็นสุขเวทนา ให้

ยินร้ายเมื่อเป็นทุกขเวทนา นี่เป็นขั้น 

ที่ ๓

 และขั้นที่ ๔ ก็ศึกษาคือส�าเหนียก

ก�าหนดว่า เราจกัหายใจเข้าหายใจออก 

พร้อมท้ังรูท้ัว่ถึงการสงบระงบัจติตสงัขาร

เครื่องปรุงจิต

 เมื่อสงบระงับจิตตสังขารได้ สมาธิ 

สติ ลมหายใจเข้าออก ปีติ สุข ก็

ประกอบกันอยู่อย่างถูกส่วน โดยไม่

ปรุงกัน แต่ว่าสนับสนุนในการปฏิบัติ

สตปัิฏฐานปฏบิตัสิมาธนิี ้ให้แนบแน่น

ยิ่งขึ้น

 การมนสิการในลมหายใจเข้าออกใน

ขัน้นีก้แ็นบแน่นยิง่ขึน้และพระพุทธเจ้า 

กต็รสัไว้ว่า การมนสกิารลมหายใจเข้า

ออกอย่างดี คือการใส่ใจลมหายใจ 

เข้าออกไว้เป็นอย่างดี นี่แหละเป็น 

ตวัเวทนานปัุสสนาสตปัิฏฐาน อนัเป็น 

ผลที่ได้จากการปฏิบัติมาใน ๔ ขั้นนี้ 
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จึงรวมเป็นกายานุปัสสนา ๔ ขั้น  

เวทนานุปัสสนา ๔ ขั้น เป็น ๘ ขั้น

ต่อกันขึ้นไปเอง

จิตตานุปัสสนา ๔ ขั้น

 ในชั้น ๔ ของเวทนานุปัสสนานั้น 

ตรสัสอนให้ศกึษาส�าเหนยีกก�าหนดว่า 

เราจักระงับจิตตสังขารเครื่องปรุงจิต 

หายใจเข้า หายใจออก ซึ่งมีอธิบายว่า 

จิตตสังขารนั้นได้แก่ สัญญา เวทนา 

ชือ่ว่าจิตตสงัขาร เพราะเป็นเครือ่งปรุง

จิต ให้ยนิดกีไ็ด้ ให้ยนิร้ายกไ็ด้ ให้หลง

สยบติดอยู่ก็ได้

 เพราะฉะนั้น ในข้อเวทนาเอง ซ่ึง

เม่ือปฏิบัติสืบเนื่องข้ึนมาจากชั้นกาย 

ก็ย่อมจะได้ปีติได้สุขซึ่งเป็นสุขเวทนา 

ปรกติย่อมจะปรุงใจให้ยินดี คือให้มี

ราคะตดิอยูใ่นสุข จงึได้ตรสัสอนในขัน้

เวทนา ว่าให้ศึกษาท�าความรู้จักสุข

เวทนาทีไ่ด้นัน้ ว่าเป็นจติตสงัขารเครือ่ง

ปรุงจิตให้ติด เป็นการปฏิบัติในขั้น ๓ 

ของเวทนานุปัสสนา และในขั้น ๔ ก็

ให้ศึกษาส�าเหนียกก�าหนดว่าจักสงบ

ระงบัจติตสงัขาร คอืระงับสญัญาเวทนา 

ไม่ให้ปรุงจติให้ตดิ นบัเป็นขัน้ที ่๔ ของ

เวทนานุปัสสนา

จิตตานุปัสสนาขั้นที่ ๑ 

 และเมือ่ได้ข้ันท่ีสดุ คือขัน้ท่ี ๔ ของ

เวทนานุปัสสนาดังนี้แล้ว ก็ให้ปฏิบัติ

สืบต่อขึ้นมาในขั้นจิตตานุปัสสนา อัน

เป็นสติปัฏฐานข้อที่ ๓ คือ ให้ศึกษา

ส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจักรู ้ทั่วจิต

หายใจเข้า เราจักรู้ทั่วจิตหายใจออก 

อันนับเป็นจิตตานุปัสสนาขั้นที่ ๑

 และก็พึงทราบว่าจิตที่ตรัสสอนให้

ท�าความรูท้ัว่นี ้เป็นจิตทีไ่ม่มจีติตสงัขาร

คือเครื่องปรุงจิตแล้ว จึงเป็นจิตที่สงบ

ระงับจากราคะคือความติดใจยินดีใน

สุข หรือจากปฏิฆะคือความกระทบ

กระท่ัง ไม่ยินร้ายในทุกข์ ท่ีเรียกกัน 

ง่าย ๆ ว่าความยินดี ความยินร้าย  

เป็นจิตที่สงบจากความยินดีจากความ

ยินร้าย จะกล่าวว่าเป็นจิตที่ตั้งอยู่ใน

อุเบกขาก็ได้ คือเป็นกลาง ไม่ยินดีติด

อยู่ในสขุเวทนา ไม่ยนิร้ายในทกุขเวทนา

ที่ตรงกันข้าม แต่ว่าในท่ีนี้น่าจะใน 

สุขเวทนา คือในข้ันจิตตานุปัสสนานี้ 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพราะย่อมได้ปีติ

ได้สุขดังกล่าว จึงเป็นจิตที่สงบจาก

ทุกขเวทนามาในขั้นนั้นแล้ว ปรากฏ 

ปีติสุข แต่ว่าเมื่อระงับจิตตสังขาร คือ

ไม่ให้ปีติสุขนี้มาปรุงจิตให้ยินดีติดอยู่

ได้แล้วกเ็ป็นจติทีเ่ป็นกลาง ๆ ไม่ปรากฏ

ราคะคือความติดอยู ่ในสุข ก็ให้ท�า 

ความก�าหนดรู้จักจิตดังนี้ พร้อมกับ

ท�าความก�าหนดรูล้มหายใจเข้าลมหายใจ

ออก ว่าจิตเป็นดังนี้หายใจเข้า จิต 

เป็นดังนี้หายใจออก อันนับว่าเป็น 

จิตตานุปัสสนาขั้นที่ ๑

อานาปานสติ ๑๖ ชั้น
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จิตตานุปัสสนาขั้นที่ ๒ 

 เมื่อก�าหนดให้รู้จักจิตท่ีไม่มีสุขปรุง

จติให้ยนิดติีดอยู่ดงัน้ี หายใจเข้าหายใจ

ออกแล้ว กต็รสัสอนให้ปฏบิตัต่ิอ เป็น

ขัน้ที ่๒ ต่อไป คือ ให้ศึกษาส�าเหนียก

ก�าหนดว่า เราจักท�าจิตให้บันเทิงยิ่ง 

ขึน้หายใจเข้า เราจกัท�าจติให้บนัเทงิยิง่

ขึน้หายใจออก คอืแม้จะไม่ให้สขุเวทนา

มาปรุงจิตให้ติดในสุข แต่ก็ต้องการที่

จะท�าจิตให้บันเทิง อาการจิตที่บันเทิง

นี ้กต็รงกนัข้ามกบัจติทีห่่อเหีย่ว เศร้า

ระทม หรือแห้งใจ ต้องไม่ให้จิตแห้ง

เศร้า แต่ให้จติบนัเทงิ กน็บัว่าเป็นอาการ

ของความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกัน

 ความบนัเทิงดงันี ้เป็นความต้องการ

ของการปฏิบัติท�าสมาธิ ถ้าหากว่าจิต

มคีวามบนัเทงิในสมาธ ิก็ย่อมจะท�าให้

ปฏิบัติในสมาธิได้ ถ้าจิตไม่บันเทิงใน

สมาธิ ก็ยากที่จะท�าสมาธิได้ หรือท�า

ไม่ได้ จึงต้องรักษาจิตไว้ให้บันเทิงอยู่

เสมอในสมาธิ

 และการท่ีไม่ให้สุขเวทนาปรุงจิตให้

ตดิอยูใ่นสขุนัน้ อาจจะท�าให้เกดิความ

แห้งแล้งขึน้ในจติได้ ท�าให้จติหมดความ

บันเทิงได้ ต้องไม่ให้เป็นอย่างนั้น คือ

ต้องให้จติมคีวามบนัเทงิ แต่ไม่ยอมให้

ความบนัเทงิซึง่เป็นความสขุอย่างหนึง่

ของจติ มาท�าจติให้ตดิอยูใ่นสขุบนัเทงิ 

เพียงแต่อาศัยความบันเทิงส�าหรับให้

เป็นทีต่ัง้ของสมาธ ิจึงต้องมกีารศกึษา

ส�าเหนยีกก�าหนดปฏบิตัทิ�าจติให้บนัเทิง

ยิง่ขึน้ พร้อมทัง้ก�าหนดรู้ ว่าหายใจเข้า 

ว่าหายใจออก พร้อมกับท้ังว่าจติบนัเทิง

ยิ่งขึ้น ซึ่งค�าว่า ยิ่งขึ้น ในที่นี้มีความ

หมายว่าต่อเนื่องกันไปก็ได้ คือต่อไป

ข้างหน้า คอืย่ิง ๆ ขึน้ คอืหมายความ

ว่าสืบต่อไป ไม่ให้ขาดหายก็ได้ หมาย 

ความว่ามากขึ้นก็ได้ อันนับว่าเป็น 

จิตตานุปัสสนาขั้นที่ ๒

จิตตานุปัสสนาขั้นที่ ๓ 

 และเมื่อปฏิบัติได้ขั้นที่ ๒ ดังนี้แล้ว 

ก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติในขั้นที่ ๓ ต่อไป

ว่า ศึกษาส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจัก

ตั้งจิตให้เป็นสมาธิหายใจเข้า เราจัก 

ตั้งจิตให้เป็นสมาธิหายใจออก คือให้

ปฏิบัติรักษาสมาธิจิตสืบต่อไป ยิ่งขึ้น

ไป ถ้าไม่เช่นนัน้จติกจ็ะออกจากสมาธิ 

อานาปานสัสตทิีป่ฏบิตักิจ็ะสะดดุหยดุ

ลง จึงต้องปฏิบัติรักษาสมาธิจิต ที่มี

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์

สบืต่อไป ซึง่ผูป้ฏบิติัจะต้องศกึษา คอื

จะต้องปฏิบัติให้เป็นดังนี้ ตั้งใจให้เป็น

อย่างนี้ คือให้จิตเป็นสมาธิหายใจเข้า 

ให้จติเป็นสมาธหิายใจออก ให้จติก�าหนด

ลมหายใจเข้าลมหายใจออก นี่แหละ

เป็นท่ีตั้งของสมาธิ และให้ตัวสมาธิ 

นี่ตั้งอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออก

เท่านั้น

อานาปานสติ ๑๖ ชั้น
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 เมื่อเป็นดังนี้ สมาธิจิตพร้อมทั้ง 

อานาปานสต ิกร็วมกนัด�าเนนิไปด้วยกนั 

ไม่สะดุดหยุดลง คือมุ่งให้สมาธิจิตนี้

บงัเกิดข้ึนสบืต่อพร้อมกบัอานาปานสติ

ไปด้วยกัน ควบคู่กันไป เพราะสมาธิ

นัน้กส็มาธอิยูใ่นลมหายใจเข้าออก อนั

ประกอบด้วยสติที่ก�าหนด และจิตก ็

ตัง้มัน่ ไม่วอกแวกสัน่คลอน เม่ือปฏิบตัิ

ได้ถึงข้ึนนี้ก็ชื่อว่า เป็นการปฏิบัติใน 

จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานขั้นที่ ๓

จิตตานุปัสสนาขั้นที่ ๔ 

 เมื่อได้ขั้นที่ ๓ ดังนี้ ก็ตรัสสอนให้

ปฏิบัติในขั้นที่ ๔ ต่อไป คือ ให้ศึกษา

ส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจักเปลื้องจิต

หายใจเข้า เราจกัเปลือ้งจติหายใจออก 

คือต้องมสีติระมดัระวงัสมาธจิติ พร้อม

ทั้งอานาปานสติท่ีได้มาโดยล�าดับ ให้

ด�ารงอยู่สืบต่อไปด้วย

 เพราะว่าจตินีเ้ป็นธรรมชาตท่ีิดิน้รน 

กวดัแกว่ง กระสบักระส่าย รกัษายาก

ห้ามยาก จงึอาจจะเผลอ จงึบงัเกดิเป็น

กเิลสโผล่เข้ามาได้ เพราะฉะนัน้ จึงได้

มอีธบิายว่าจะต้องคอยระมัดระวงั คอย

เปลือ้งจติจากอะไรบ้าง ทีท่่านสอนเอา

ไว้ก็ยกเอาบรรดากิเลสทั้งหลายหลาย

ข้อข้ึนมา คือให้คอยเปลื้องจิตจาก 

ราคะความติดใจยินดี จากโทสะความ

กระทบกระทั่งขัดเคือง ไม่พอใจ จาก

โมหะความหลง ไม่รู้จริง อันเป็นเหตุ

ให้ถือเอาผดิ จากมานะความส�าคัญตน 

เช่น ความส�าคัญตนว่าเราได้แล้วถึง

แล้วเป็นต้น จากทิฏฐิคือความเห็นที่

ผดิไม่ถกูต้องต่าง ๆ จากวจิิกจิฉาความ

เคลือบแคลงสงสัย จากถนีมทิธะความ

ง่วนงุนเคลิบเคลิ้ม จากอุทธัจจะความ

ฟุ้งซ่าน จากอหิริคือความไม่ละอายใจ

ต่อความชั่ว จากอโนตตัปปะคือความ

ไม่เกรงกลัวต่อความชั่ว เพราะอาจจะ

มีกิเลสเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่งโผล่ขึ้นมา 

เพราะความเผลอสต ิหรอืความทีส่มาธิ

หลุด อันเนื่องมาจากเผลอสติ เผลอ

สติเมื่อใด สมาธิก็หลุดเมื่อนั้น และ

เมื่อสมาธิหลุดเมื่อใดฟุ้งเมื่อใด สติก็

ย่อมเสยีเมือ่นัน้เหมอืนกนั ซึง่อาจมไีด้ 

เพราะจตินีด้ิน้รนกวดัแกว่งไปได้เรว็มาก 

จงึอาจจะมกิีเลสเหล่านีโ้ผล่ขึน้มาในจติ

เป็นครัง้คราว ฉะนัน้ กจ็ะต้องรบีมีสติ

รูโ้ดยเรว็และเปลือ้งจิตออกเสยี จากข้อ

ใดข้อหนึง่ทกุข้อเช่นทีก่ล่าวมา หรือแม้

ข้ออื่นที่ไม่ได้กล่าวมา

 เพราะกิเลสนั้นมีลักษณะมากมาย 

ดงัทีแ่สดงไว้ในหมวดอปุกเิลส ๑๖ และ

ที่แสดงไว้ถึง ๑๗ ข้อก็มี ไม่ว่าข้อใด

จะโผล่ขึน้มากต้็องเปลือ้งจติออกไปเสยี 

หรือเปล้ืองกิเลสออกไปเสียจากจิตไม่

ให้ตั้งอยู่ในจิตได้ เพราะถ้ากิเลสข้อใด

ข้อหนึง่ตัง้อยูใ่นจติได้กเ็สยีอานาปานสติ 

เสียสมาธิในลมหายใจเข้าออก

อานาปานสติ ๑๖ ชั้น
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 เพราะสติกับสมาธน้ัินจะอยู่กับกิเลส

ไม่ได้ กเิลสกอ็ยูกั่บสตสิมาธไิม่ได้ ต้อง

รบีตัง้สตติัง้สมาธิขึน้มา กเิลสกจ็ะสงบ

ระงบัลงไป ก็จะถกูเปล้ืองออกไป เพราะ

ทัง้ ๒ อย่างนีจ้ะไม่ต้ังข้ึนพร้อม ๆ กนั 

เมื่อกิเลสตั้งขึ้นได้ สมาธิกับสติก็หาย 

และเมื่อกิเลสหาย สติกับสมาธินี้ก็ตั้ง

ขึ้นมาได้ จึงต้องมีสติที่จะคอยเปลื้อง

จิตออกจากกเิลสท้ังปวงอยู่ตลอดเวลา 

ให้จติปลอดกเิลสและเมือ่จติปลอดกเิลส

แล้ว อานาปานสติสมาธิก็กลับมาตั้ง

อยูเ่ตม็จติ ให้อานาปานสตสิมาธิตัง้อยู่

เต็มจิต จึงจะชื่อว่าเปลื้องจิตได้ เมื่อ

ปฏิบัติได้ในขั้นนี้ ก็ชื่อว่าปฏิบัติได้ใน

ขั้นจิตตานุปัสสนาครบทั้ง ๔

 รวมความว่าในข้ันจิตตานุปัสสนาน้ี

ก็มี ๔ ชั้นหรือ ๔ ขั้น คือ ตรัสสอน

ให้

 ศกึษาส�าเหนยีกก�าหนด ว่าเราจกัรู้

ทั่วถึงจิต หายใจเข้าหายใจออก

 ศึกษาส�าเหนียกก�าหนด ว่าเราจัก

ท�าจติให้บนัเทงิยิง่ขึน้ หายใจเข้าหายใจ

ออก

 ศึกษาส�าเหนียกก�าหนด ว่าเราจัก

ท�าจิตให้ตั้งม่ันเป็นสมาธิ หายใจเข้า

หายใจออก

 ศึกษาส�าเหนียกก�าหนด ว่าเราจัก

เปลื้องจิต หายใจเข้าหายใจออก

 และเมือ่ถงึขัน้นี ้จตินีก้ม็อีานาปานสติ

สมาธิตั้งอยู่เต็มจิต พระพุทธเจ้าจึงได้

ตรสัว่า พระองค์ไม่ตรสัจติตานปัุสสนา

สติปัฏฐานแก่ผู้ที่มีสติหลงลืม กลับ

ความก็คือว่า ตรัสว่าบุคคลผู้มีสติไม่

หลงลมืย่อมได้จติตานปัุสสนาสตปัิฏฐาน 

ก็คือว่ามีอานาปานสติสมาธิตั้งอยู่เต็ม

จตินัน้เอง เพราะว่าเปลือ้งจติจากกเิลส

ท้ังหลายได้ อานาปานสติสมาธิจงึตัง้

อยู่เต็มจิต เป็นอันได้จิตตานุปัสสนา 

สติปัฏฐาน ๔ ขั้นหรือ ๔ ชั้น

ธรรมานุปัสสนา ๔ ขั้น

 เมื่อมาถึงชั้นนี้ขั้นนี้ จิตก็จักได้ 

อานาปานสติสมาธิเต็มจิต เป็นจิตที่

บริสุทธิ์ด้วยอานาปานสติสมาธิ เป็น

อันว่ามาถึงขั้นสมาธิหรือจิตตสิกขา ที่

ถึงพร้อมหรือสมบูรณ์ จิตในชั้นนี้จึง

เป็นจติทีส่ะอาด ตัง้มัน่ ควรแก่การงาน 

การงานของจติท่ีปฏบิตัมิาแล้ว กคื็อขัน้

ศีลและขั้นสมาธิ หรือสีลสิกขาจิตต

สิกขาเป็นจิตที่ควรแก่ศีล ที่ควรแก่จิต

หรือสมาธิ หรือว่าจิตตสมาธิมาโดย

ล�าดับ อันเป ็นขั้นสมถกรรมฐาน  

จึงถึงวาระที่จะเล่ือนจิตขึ้นสู่วิปัสสนา

กรรมฐาน และเล่ือน อนปัุสสนา ดังที่

ใช้ในค�าว่า กายานปัุสสนา เวทนานปัุสสนา 

จติตานปัุสสนา มาขึน้เป็นธรรมานปัุสสนา 

เพือ่วปัิสสนา คอืเห็นแจ้งรูจ้รงิสบืต่อไป

อานาปานสติ ๑๖ ชั้น
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ธรรมานุปัสสนาขั้นที่ ๑ 

 พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้น้อม 

จิต ที่บริสุทธิ์สะอาดควรแก่การงานนี้ 

ขึ้นสู่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน โดย

ตรสัสอนให้ศึกษา คือให้จติน้ีเองศึกษา

ส�าเหนยีกก�าหนดว่า เราจกัตามดอูนจิจะ

คือไม่เที่ยง หายใจเข้าหายใจออก อัน

เรียกว่าอนิจจานุปัสสนา คือให้จิตนี้

เองศกึษาส�าเหนยีกก�าหนด รปู เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเป็น 

อุปาทานขันธ์ คือขันธ์เป็นท่ียึดถือว่า

ตัวเราของเราทั้ง ๕ ประการนี้ ว่าไม่

เทีย่ง ไม่เท่ียงอย่างไร คือมีเกดิขึน้และ

ดับไปเป็นธรรมดา

 จึงจับพจิารณาว่า รปูอย่างนี ้เวทนา

อย่างนี้ สัญญาอย่างนี้ สังขารอย่างนี้ 

วิญญาณอย่างนี้ ความเกิดข้ึนของรูป

เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ 

ความดับไปของรปูเวทนาสญัญาสงัขาร

วิญญาณอย่างน้ี คือจับดูท่ีจิตน้ีเอง  

ดรูปูทีเ่ป็นกายส่วนใหญ่ อนัประกอบด้วย

ธาตุดินน�้าไฟลม และดูส่วนท่ีเป็นสิ่ง

อาศยั ดงัเช่นจกัขปุระสาท โสตประสาท 

ฆานประสาท ชวิหาประสาท กายประสาท 

และโคจรคืออารมณ์ของประสาทท้ัง ๕ 

อนัได้แก่ รปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ 

และก�าหนดให้รูจ้กัว่าเป็นอายตนะภายใน 

อายตนะภายนอก เม่ือเป็นอายตนะ 

ดังนี้ ก็เพิ่มมโนคือใจ กับธรรมะคือ

เรื่องราว

 และโดยเฉพาะอายตนะ ๕ ข้อข้าง

ต้นนั้น ทั้งภายในทั้งภายนอก ก็เป็น 

รปู ส่วนทีเ่รยีกว่า รปูอาศยั ส่วนท่ีเป็น

ธาตุดินน�้าไฟลมอากาศโดยส่วนรวม  

ก็เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีค�าเรียกส่วนใหญ่

ว่า  มหาภตูรปู และเรยีกส่วนทีอ่าศยั

คือท่ีเป็นประสาทเป็นอายตนะว่าเป็น 

อปุาทายรปู ดใูห้รู้จกัว่าอย่างนีค้อื รปู

 ความเกิดขึ้นของรูปอย่างนี้ ก็คือ

ความเกิดขึ้นของรูป ทั้งมหาภูตรูป  

ทั้งอุปาทายรูป ก็มีชาติความเกิด 

เป็นเบื้องต้น และมีชราแปรปรวน

เปลีย่นแปลงไปโดยล�าดับ จนถงึมรณะ

คือแตกสลายในที่สุด และกายนี้ทั้งที่

เป็นส่วน มหาภูตรูป อุปาทายรูป  

กเ็ป็นทีอ่าศยัของจติ ซึง่จตินีเ้องก็น้อม

ออกรู้อารมณ์คือเรื่องท้ังหลาย ทาง

อายตนะภายในทัง้ ๖ อนัเรยีกว่า ทวาร

ทั้ง ๖ และก็เรียกอายตนะภายนอก 

ทั้ง ๖ ว่าอารมณ์ คู่กับทวาร ซึ่งทวาร

ท้ัง ๖ คอืทวารตาหจูมกูล้ินกายและมนะ

คอืใจกรั็บอารมณ์ท้ัง ๖ คอืรูปเสยีงกล่ิน

รสโผฏฐัพพะและธรรมะคือเรื่องราว 

จิตนี้ก็น้อมออกรู้อารมณ์คือเรื่อง

 ความน้อมของจิตอันนี้เองเรียกว่า 

นาม กน้็อมออกรูร้ปูทางทวารตา เสียง

ทางทวารหู กล่ินทางทวารจมูก รสทาง

ทวารล้ิน ส่ิงถูกต้องทางทวารกาย ธรรมะ

คือเรื่องราวทางทวารใจ ความรู้ครั้ง

อานาปานสติ ๑๖ ชั้น
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แรกของจติเรยีกว่า วญิญาณ ซึง่ได้แก่

รู้รูปก็คอืเหน็รูป รู้เสยีงกค็อืได้ยินเสยีง 

รู้กลิ่นก็คือทราบกล่ิน รู้รสก็คือทราบ

รส รู้โผฏฐัพพะสิ่งถูกต้อง ก็คือทราบ

โผฏฐัพพะสิ่งถูกต้อง รู ้ธรรมะคือ 

เรือ่งราวกค็อืรูค้ดิเรือ่งราว เหล่านีเ้ป็น 

วญิญาณ กร็ูว่้าวญิญาณเกดิขึน้อย่างนี้ 

และเมื่อเป็นวิญญาณ จิตนี้ก็รู้ ที่เป็น

สัมผัสคือความกระทบ ก็ได้แก่ เรื่อง

รปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมะ

เรือ่งราวนัน้ก็มากระทบจติ จติก็รู้ความ

กระทบ เรียกว่าสัมผัส สัมผัสนี้ไม่ได้

มแีสดงไว้ในขนัธ์ ๕ แต่ว่ามีแสดงไว้ใน

ทางเกิดขึ้นของขันธ์ ๕ โดยล�าดับ 

ดงักล่าว แล้วจงึเป็นเวทนา รูส้ขุ รูท้กุข์ 

รูเ้ป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สขุ แล้วจงึเป็น

สัญญารู้จ�า จ�ารูป จ�าเสียง จ�ากลิ่น  

จ�ารส จ�าโผฏฐพัพะ จ�าธรรมะเรือ่งราว

แล้วจงึเป็นสงัขารคอืปรงุคดิหรอืคดิปรงุ 

ก็คิดปรุงรูปเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะ

ธรรมะเรื่องราวเหล่านั้นนั่นแหละ  

ปรุงดีก็เป็นกุศล ปรุงไม่ดีก็เป็นอกุศล 

ปรงุเป็นกลาง ๆ กเ็ป็นอัพยากฤต คือ

เป็นกลาง ๆ ไม่ว่ากุศลไม่ว่าอกุศล  

และเมือ่เป็นสงัขาร คอืเมือ่คดิปรงุหรอื

ปรุงคิดไป ก็รู้ไปด้วย ก็เป็นวิญญาณ

ขึ้นมาอีก

 ความเกิดขึ้นของรูปเวทนาสัญญา

สงัขารวญิญาณก็อย่างนี ้และความเกดิ

ขึน้ดงักล่าวนีก้เ็กดิขึน้ในอารมณ์อนัหนึง่ 

เมือ่อารมณ์อนัหนึง่นัน้เกดิขึน้มาจนถงึ

ทีสุ่ด กด็บัไป กร็บัอารมณ์ท่ี ๒ กเ็กดิ

ขึน้ในอารมณ์ที ่๒ แล้วกด็บัไป เพราะ

ฉะนั้น เม่ือจับเอาปัจจุบันธรรมขึ้นมา

พิจารณาดังนี้ ก็จะมองเห็นว่ารูปคือ

รวมหมดทีเ่ป็นอายตนะภายนอก เม่ือ

มาประจวบกบัอายตนะภายใน อายตนะ

ภายนอกกเ็ป็นอารมณ์ อายตนะภายใน

ก็เป็นทวาร อันหนึ่ง ๆ ก็เกิดขึ้น และ

เมื่อเกิดขึ้นผ่านไปโดยล�าดับก็เป็น 

วิญญาณ เป็นสัมผัส เป็นเวทนา เป็น

สัญญา เป็นสังขาร แล้วเป็นวิญญาณ

ขึน้อกี แล้วกด็บั เป็นอย่างนีท้กุอารมณ์ 

ซึ่งอารมณ์อันหนึ่ง ๆ เป็นขณะจิตอัน

หนึ่ง ๆ 

 เพราะฉะนัน้ ขนัธ์ ๕ อย่างละเอียด

นี้ จึงเกิดดับอยู่ทุกขณะจิต แต่อาศัย 

มสีนัตตคิอืความสืบต่อ คอืเม่ืออารมณ์

ท่ี ๑ เกดิขึน้ดบัไป อารมณ์ท่ี ๒ กเ็กิด

ต่อ อารมณ์ที ่๒ เกดิขึน้ดบัไป อารมณ์

ที่ ๓ ก็เกิดต่อ เป็นไปโดยรวดเร็ว 

เพราะฉะนัน้ จงึเป็นอนจิจะคอืไม่เทีย่ง 

มีความเกิดดับเป็นธรรมดา

 เมื่อก�าหนดพิจารณาดังนี้ ให้ตาม 

ดูตามรู ้ตามเห็นเกิดดับของขันธ์ ๕  

ในระยะยาว หรือว่าในระยะส้ันคือใน

ปัจจบุนั เป็นปัจจบุนัธรรม กย่็อมจะได้

ปัญญาที่เห็นแจ้ง อันเรียกว่าวิปัสสนา

อานาปานสติ ๑๖ ชั้น
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ในอนิจจลักขณะ คือลักษณะท่ีเป็น

เครือ่งก�าหนดหมายว่าไม่เทีย่งดงักล่าว 

เป็นอันว่าท�าให้เห็นความไม่เที่ยง จึง

ศกึษาส�าเหนยีกก�าหนดว่า เราจกัตาม

ดูตามรู ้ตามเห็นอนิจจะคือไม่เที่ยง  

หายใจเข้าหายใจออก และเมื่อได้เห็น 

อนจิจลักขณะ อนิจจตาความไม่เที่ยง

กป็รากฏ กเ็ป็นอันว่าได้ปฏิบัตใินชัน้ท่ี 

๑ นี้

ธรรมานุปัสสนาขั้นที่ ๒ 

 พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนในชั้นที่ 

๒ ต่อไป ให้ศึกษาส�าเหนียกก�าหนด

ว่า เราจักตามดูตามรู้ตามเห็นวิราคะ 

คือ ความสิ้นติดใจยินดี หายใจเข้า

หายใจออก วิราคะคือความสิ้นติดใจ

ยินดีนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นเองในเมื่อได ้

อนิจจานุปัสสนาดังกล่าวในชั้นท่ี ๑ 

เพราะฉะน้ัน จึงให้ศึกษาส�าเหนียก

ก�าหนดดใูห้รูจั้กวริาคะทีบ่งัเกดิขึน้ในจิต 

คือความสิ้นติดใจยินดี อันเรียกว่า  

วริาคานปัุสสนา สิน้ติดใจยนิดใีนอะไร 

ก็คือในรูป ในเวทนา ในสัญญา ใน

สังขาร ในวิญญาณ นั้นเอง

 ก่อนแต่ได้ชัน้ที ่๑ คอือนจิจานปัุสสนา 

จิตน้ีย่อมจะยังมีราคะ คือความติดใจ

ยนิดอียูใ่นรปูเวทนาสญัญาสงัขารวิญญาณ 

แต่เมื่อจิตได้อนิจจานุปัสสนา คือตาม

ดูตามรู้ตามเหน็อนจิจะคอืไม่เท่ียง อัน

เป็นตวัสตนิ�า ได้ปัญญาเหน็แจ้งในความ

ไม่เที่ยง วิราคะคือความสิ้นติดใจยินดี

ก็บังเกิดข้ึนเอง ที่เคยติดใจยินดีอยู่ก็

จะส้ินไป เป็นวิราคะคอืความสิน้ตดิใจ

ยินดี ก็ให้ก�าหนดดูให้รู้จักวิราคะคือ

ความส้ินตดิใจยนิดนีีใ้ห้เด่นชดัขึน้ในจติ 

หายใจเข้าหายใจออก อันเป็นชั้นที่ ๒

ธรรมานุปัสสนาขั้นที่ ๓ และขั้นที่ ๔ 

 และเมื่อได้ชั้นที่ ๒ นี้ ย่อมจะได ้

นิโรธะคือความดับ ดับอะไร ก็คือว่า

ดับความเพลิดเพลิน พระพุทธเจ้า 

จึงได้ตรัสชั้นที่ ๓ ต่อไปว่า ให้ศึกษา

ส�าเหนียกก�าหนดดู ตามดูตามรู้ตาม

เหน็ นโิรธคอืความดบั ดบัความเพลนิ 

หายใจเข้าหายใจออก ดับความเพลิด-

เพลนิในรปูเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ 

พร้อมทั้งดับอุปาทานคือความยึดถือ

 และเมื่อได้ความดับ ก็ย่อมจะได้

ความสละคืน ความสละคืนนัน้โดยตรง

กค็อื สละคนืความยึดถือว่าเป็นตวัเรา

เป็นของเรา เหมอืนอย่างขอยมืของ ๆ 

เขามา เอามายดึถอืว่าเป็นของเรา แต่

ครั้นเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ของเรา แต่เป็น

ของขอยมืเขามา กส่็งคนืเขาไป ยดึถือ

สิ่งใดไว้ก็ส่งคืนสิ่งนั้น

 ยดึถอืรปูเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ

ว่าเป็นตวัเราของเรา กส่็งคนืรปูเวทนา

สญัญาสงัขารวญิญาณนัน้แก่ธรรมชาติ

ธรรมดา เพราะว่าเป็นส่ิงท่ีบังเกิดขึ้น

ตามเหตุปัจจัย ไม่ใช่เป็นตัวเรา ไม่ใช่

อานาปานสติ ๑๖ ชั้น
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การละความยนิดคีวามยนิร้ายด้วยปัญญา

อนัชอบ เข้าไปเพ่ง สงบเฉยอยู ่วางอยู่ 

นี่เป็นตัวธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

 เป็นอันว่าอานาปานสต ิสตทิีก่�าหนด

ลมหายใจเข้าออกนี้ ปฏิบัติไปตาม 

พระพทุธโอวาททีท่รงสอน โดยจบัปฏบิตัิ

ตัง้แต่ในเบือ้งต้น ในขัน้กายานปัุสสนา 

ตั้งแต่มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก 

ก็จะเล่ือนภูมิชั้นขึ้นไปเอง ในเมื่อจิต

ได้สติได้สมาธิในลมหายใจเข้าออก 

เป็นชั้น เป็นขั้นกายานุปัสสนา ๔ ชั้น 

ขั้นเวทนานุปัสสนา ๔ ชั้น ขั้นจิตตา- 

นุปัสสนา ๔ ชั้น ขั้นธรรมานุปัสสนา 

๔ ชัน้ เป็น ๑๖ ชัน้ เรียกว่าอานาปาน-

สติ ๑๖ ชั้น ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้

 และในทางปฏิบัตินั้น ก็จับปฏิบัติ

ตั้งแต่เบื้องต้นนี่แหละ คือ มีสติหาย 

ใจเข้า มสีตหิายใจออก ดงัทีต่รสัสอน

ไว้ในเบื้องต้น และเมื่อประคองการ

ปฏิบัติให้เข้าทางแล้ว การปฏิบัติก็จะ

เข้าทางไปเอง และเลื่อน ๆ ขึ้นไปเอง

 แต่ผูป้ฏบิตันิัน้กจ็ะต้องมีสตมิสีมาธิ 

อันเรียกว่าอานาปานสติสมาธิต้ังแต ่

ในเบื้องต้นก�ากับอยู่ ก�ากับจิตนี้ให้รู้ 

ก�าหนดให้รู้หายใจเข้าออก ไปพร้อม

กับขั้นของการปฏิบัติที่เลื่อนขึ้นและ

ธรรมะทีป่รากฏขึน้ เป็นกายานปัุสสนา 

เวทนานุป ัสสนา จิตตานุป ัสสนา  

ธรรมานุปัสสนา ก็จะเป็นไปเองตาม

เป็นของเรา แต่จตินีเ้องไปยดึถอื หรอื

บคุคลนีเ้องไปยดึถอื ว่าเป็นตวัเราของ

เรา เพราะฉะนัน้ เมือ่สละความยึดถอื

ได้ ก็เหมือนอย่างส่งคืนสิ่งที่ยึดถือนั้น

ไปแก่ธรรมดา ไม่ยึดเข้ามาว่าเป็นตัว

เราเป็นของเรา

 ท่านอธิบายถึงการสละคืนนี้ว ่ามี

ลักษณะ ๒ อย่าง อย่างหนึ่งคือ สละ

บริจาค อย่างหนึ่งคือ แล่นไป สละ

บริจาคก็คือสละรปูเวทนาสญัญาสงัขาร

วญิญาณ จากความยดึถอืว่าตวัเราของ

เรา แล่นไปนั้นก็คือแล่นไปในนิพพาน 

อันเป็นที่ดับรูปเวทนาสัญญาสังขาร

วญิญาณ จงึศึกษาดใูห้รูจ้กัลักษณะของ

ปฏนิสิสคัคะคอืการสละคนืทีบ่งัเกดิขึน้

ในจิตใจ เป็นปฏินิสสัคคานุปัสสนา  

อนับงัเกดิสบืกนัมาโดยล�าดับ ชัน้ท่ี ๑  

ก็เป็นอนิจจานุปัสสนา ที่ ๒ ก็เป็น 

วิราคานุปัสสนา ที่ ๓ ก็เป็นนิโรธา- 

นุปัสสนา ท่ี ๔ ก็เป็นปฏินิสสัคคา- 

นุปัสสนา ก็เป็นอันว่าสุดธรรมานุ- 

ปัสสนาสติปัฏฐาน ซึ่งมี ๔ ชั้น

 จิตในชัน้ที ่๔ นี ้จงึมลีกัษณะทีเ่หน็

การละความยินดีความยินร้ายด้วย

ปัญญาอันชอบ เข้าไปเพ่งสงบอยู ่ 

ในภายใน อันจัดว่าเป็นอุเบกขา จะ 

ว่าเป็นสังขารุเบกขา อุเบกขาคือ 

วางเฉยในสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง 

ก็ได้ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าการเห็น

อานาปานสติ ๑๖ ชั้น
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ขั้นของธรรมะด้วย เป็นไปด้วยอ�านาจ

ของการปฏิบัตศึิกษาส�าเหนยีกก�าหนด

ให้รูจ้กั และไม่ทิง้ลมหายใจเข้าออกไป

ทุกข้ันตอน อาศัยลมหายใจเข้าออก

เป็นพาหะน�าจิตให้ได้สติ ให้ได้สมาธิ

สงู ๆ ข้ึนไป กจ็ะได้อานาปานสต ิ๑๖ ช้ัน 

แล้วกช็ือ่ว่าได้การปฏบิตัใินสตปัิฏฐาน

ทั้ง ๔ สมบูรณ์ (ห.ส. ๔๗-๑๐๒)

ขนัธ์ อายตนะ ธาตุ เป็นอารมณ์ เป็น

ภมิูคือพืน้ฐานของวิปัสสนาอนัจะท้ิงเสีย

มิได้ และอายตนะนี้ก็เป็นท่ีทราบกัน

อยูแ่ล้วว่า มอียู ่๒ อย่างคูก่นั อนัได้แก่ 

อายตนะภายในกับอายตนะภายนอก

 อายตนะภายใน นั้นก็ได้แก่ ตา หู 

จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจ

 อายตนะภายนอก นั้นก็ได้แก่ รูป 

เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะสิง่ทีก่ายถกู

ต้อง และธรรมะคือเรื่องราว

 ค�าว่า อายตนะ นีแ้ปลว่า ทีต่่อ อนั

หมายความว่า อายตนะภายในกับ

อายตนะภายนอกต่อกนัคอืตากบัรปูต่อ

กัน หูกับเสียงต่อกัน จมูกกับกลิ่นต่อ

กนั ล้ินกบัรสต่อกนั กายกบัโผฏฐพัพะ

สิ่งถูกต้องต่อกัน มโนคือใจกับธรรมะ

คือเรื่องราวต่อกัน ฉะน้ัน จึงเรียกว่า

อายตนะ 

 อีกอย่างหนึ่งต่อกับจิตใจ คือจิตนี้

ย่อมรับอารมณ์คือเรื่องท้ังหลาย โดย

อาศัยต่อกับอายตนะภายในกับภาย 

นอกเหล่านี ้เพราะฉะนัน้ จงึมคี�าเรยีก

อายตนะภายในทั้ง ๖ ว่า ทวาร อัน

แปลว่า ช่องทาง หรือแปลว่า ประต ู

อนัหมายความว่าเป็นช่องทางหรอื ประตู

ของจิต ที่จิตออกรับอารมณ์คือเรื่อง

 อันค�าว่า อารมณ์ นั้นได้แก่เรื่องที่

จติคดิ เร่ืองทีจ่ติด�าร ิเรือ่งทีจ่ติหมกมุน่

ถงึ ทอดถอนถงึ ครุ่นคดิถึง นอนเน่ือง

อายตนะ

อานิสงส์เมตตา ดู เมตตาบารมี

อานิสงส์ศีล ดู ศีล

อาโปสังวัฏฏะ ดู กัป

อาเพศ ดู มนุษยธรรม

อาภัสสรา ดู พรหมโลก

อามิสทาน ดู บุญ

อายโกศล ดู อุดมศึกษา

อายตนะ อนัอายตนะนีเ้ป็นส่วนของอตัภาพ

นี้ ซ่ึงทางพระพุทธศาสนา สมเด็จ

พระบรมศาสดาได้ทรงยกขึ้นแสดงส่ัง

สอนไว้เป็นอันมาก เช่นเดียวกับขันธ์ 

ธาตุ กล่าวคือขันธ์ อายตนะ ธาตุ  

ทั้ง ๓ นี้ได้ตรัสแสดงไว้มาก และ 

โดยเฉพาะตรัสแสดงไว้โดยฐานะเป็น  

วิปัสสนาภูมิ คือภูมิของวิปัสสนา อัน

เรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า วปัิสสนากรรมฐาน 

ผูป้ฏบิตัทิางปัญญาคือวปัิสสนาปัญญา 

ย่อมมีขันธ์ อายตนะ และธาตุเหล่านี้

เป็นอารมณ์ คือต้องพิจารณาขันธ์ 

พิจารณาอายตนะ พิจารณาธาตุ การ

เจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงต้องอาศัย
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ถึง หรือว่าสิ่งที่จิตคิด ด�าริ หมกมุ่น 

นอนเนือ่งถึง อันสิง่เหล่าน้ีไม่ใช่เป็นรปู

โดยตรง ไม่ใช่เป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็น

รสเป็นโผฏฐัพพะและเป็นธรรมะคือ

เรื่องข้างนอกโดยตรง แต่ว่าเป็นสิ่ง 

ที่เรียกว่าอารมณ์ ก็แปลว่าเรื่องอีก 

นั่นแหละ ซึ่งถอดออกมาจากรูปเสียง

เป็นต้นเพราะเหตวุ่าตวัรปูเสยีง เป็นต้น

นั้นจะเอาใส่เข้ามาในจิตไม่ได้ เช่นว่า

บ้านเรอืนทีอ่าศยัตามองเหน็จะเอาบ้าน

เรอืนจรงิ ๆ มาใส่ลงไปในจติไม่ได้ เสยีง

เป็นต้นกเ็หมอืนกนั จะเอามาใส่เข้าใน

จิตไม่ได้ สิง่ทีจ่ะเข้าสูจิ่ตได้จงึเป็นเพยีง

อารมณ์คอืเรือ่งของสิง่เหล่านัน้เท่านัน้ 

อาจเทียบง่าย ๆ เหมือนอย่างกล้อง

ถ่ายภาพ ถ่ายภาพของบ้านเรือนเป็นต้น 

ภาพของบ้านเรือนน้ันก็มาติดในกล้อง

ถ่ายภาพ ตัวบ้านเรือนจริง ๆ นั้นหา

ได้เข้าไปในกล้องถ่ายภาพไม่ สิ่งที่ติด

อยู่ในกล้องถ่ายภาพนั้นเป็นภาพของ

บ้านเรือนเป็นต้นเหล่านั้น ภาพ ก็คือ

ภาวะความเป็นความมี คือเป็นภาวะ

ไม่ใช่เป็นตวัจรงิ สิง่ทีต่าเหน็เป็นต้นนัน้

ก็เช่นเดียวกัน ไม่ได้เข้าสู่จิตใจ แต่ว่า

ภาพคอืภาวะของส่ิงเหล่าน้ันเข้าสูจ่ติใจ 

ซึ่งเปรียบเหมือนเลนส์ส�าหรับติดภาพ 

ภาพ ที่เข้าสู่จิตใจนั้นคือ อารมณ์ ที่

แปลกันว่าเรื่อง เรื่องที่จิตคิด ด�าริ 

หมกมุ่น ทอดถอนใจถึงต่าง ๆ

 ถ้าเป็นเร่ืองรูปที่เข้าทางทวารตา  

ก็เรียกว่า รูปารมณ์ อารมณ์คือรูป

 ถ้าเป็นเรื่องเสียงที่เข้าทางทวารหู  

กเ็รยีกว่า สัททารมณ์ อารมณ์คือเสียง

 ถ้าเป็นเรือ่งกล่ินกเ็รยีกว่า คนัธารมณ์ 

ที่เข้าทางทวารจมูก

 ถ้าเป็นเรื่องรสก็เรียกว่า รสารมณ ์

ที่เข้าทางชิวหาทวาร ทวารลิ้น

 ถ้าเป็นเรื่องโผฏฐัพพะก็เรียกว่า 

โผฏฐพัพารมณ์ อารมณ์คอืโผฏฐพัพะ

 ถ้าเป็นเรื่องธรรมะคือเรื่องราวของ

สิ่งเหล่าน้ันก็เรียกว่า ธรรมารมณ ์

อารมณ์คอืเรือ่งราวทีเ่ข้าทางมโนทวาร 

ประตูมโน  คือใจ

 เพราะฉะนัน้ อายตนะภายในทัง้ ๖ 

จึงเรียกว่า ทวาร ๖ และอายตนะ

ภายนอกจึงเรยีกว่า อารมณ์ ๖ อารมณ์ 

๖ ก็เข้าทางทวารท้ัง ๖ จิตกร็บัอารมณ์

ทั้ง ๖ นี้ทางทวารทั้ง ๖ ดังกล่าว

 ฉะนั้น เมื่อเรียกว่าทวาร ๖ อัน

หมายถึงอายตนะภายในทัง้ ๖ อายตนะ

ภายนอกท้ัง ๖ ก็เรียกว่าอารมณ์ ๖ 

ทวาร ๖ กับอารมณ์ ๖ จึงคู่กัน แต่

เมือ่เรยีกว่าอายตนะด้วยกนั กเ็รียกว่า

อายตนะภายในอายตนะภายนอกเป็น

คูก่นั กม็คีวามหมายในภาษาธรรมะดงันี้ 

 เกี่ยวแก ่อายตนะภายในทั้ง ๖  

นี้ รวมอยู ่ในอัตภาพนี้ซึ่งถือว่าเป็น 

วิบากอายตนะ เช่นเดียวกับที่เรียกว่า 

อายตนะ
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วิบากขันธ์ คือ เป็นผลของชนกกรรม 

กรรมทีใ่ห้เกดิมาเช่นเดยีวกบัขนัธ์ และ

นับว่าเป็น อพยากตธรรม ธรรมทีเ่ป็น 

กลาง ๆ ไม่ชือ่ว่าเป็นกศุล ไม่ชือ่ว่าเป็น

อกุศล คือหมายความว่า ตัวอายตนะ

เองไม่ชื่อว่าเป็นกุศลหรือไม่ช่ือว่าเป็น

อกุศลเช่นเดียวกับขันธ์ เพราะว่าเป็น

วิบากคือเป็นผลของกรรมท่ีให้เกิดมา

ดังกล่าว

 และพระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอนไว้ใน

เรื่องอายตนะนี้เป็นอันมาก ดังเช่นได้

ทรงสั่งสอนให้ส�ารวมอินทรีย์ ๖ คือ

ส�ารวมตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจ 

ก็เพราะว่าอายตนะภายในทั้ง ๖ หรือ

ทวารทัง้ ๖ เหล่าน้ี ยังได้ชือ่ว่า อนิทรย์ี 

ที่แปลว่า เป็นใหญ่ อันหมายความว่า 

ตาเป็นใหญ่ในทางต่อกบัรปู หเูป็นใหญ่

ในทางต่อกบัเสยีง จมกูเป็นใหญ่ในทาง

ต่อกับกล่ิน ลิ้นเป็นใหญ่ในทางต่อกับ

รส กายเป็นใหญ่ในทางต่อกบัโผฏฐพัพะ

คือสิ่งที่กายถูกต้อง มโนคือใจข้อที่ ๖ 

นีเ้ป็นใหญ่ในทางรบัในทางต่อกับธรรมะ

คือเร่ืองราว กับท้ังเป็นใหญ่ในทางต่อ

กับรูปคู่กันไปกับตา ต่อกับเสียงคู่กัน

ไปกบัห ูต่อกบักลิน่คูก่นัไปกบัจมกู ต่อ

กบัรสคูก่นัไปกบัลิน้ ต่อกบัโผฏฐพัพะ

คือสิง่ทีก่ายถกูต้องคูก่นัไปกบักาย คอื

เป็นใหญ่ในทางต่อคูก่นัไปกบัอายตนะ

ภายใน ๕ ข้อข้างต้นน้ันด้วย อัน

หมายความว่าล�าพังตาหูจมกูลิน้กายที่

เป็นตัวประสาท คอืประสาทตาประสาท

หปูระสาทจมกูประสาทลิน้ประสาทกาย 

ทัง้ ๕ นีอ้ย่างเดยีว ต่อกบัรปูเสียงกลิน่

รสโผฏฐพัพะไม่ได้ ต้องมมีโนคอืใจข้อ

ที ่๖ นีเ้ข้าประกอบอยูอ่กีด้วยจงึจะต่อ

ได้ ดังที่เคยยกตัวอย่างมาให้ฟังแล้ว 

เช่นว่าในบัดนีก้�าลงัแสดง และหกูก็�าลงั

ฟัง แต่ว่าต้องมีมโนคือใจตั้งใจที่จะฟัง

ด้วย หูจึงจะได้ยินเสียงท่ีแสดงนี้ แต่

ถ้าใจไม่ตั้งฟังค�าท่ีแสดงนี้ คือส่งใจไป

เสียในที่อื่นเมื่อใด หูก็ดับเมื่อนั้น คือ

ว่าฟังไม่ได้ยิน ต่อเมื่อใจกลับมาตั้งอยู่

ในเสียงทีแ่สดงนี ้หจูงึจะไม่ดบัฟังได้ยนิ 

นี่ยกตัวอย่างเพียงหู แต่ไม่ใช่เพียงหู

อย่างเดยีว แม้ตาจมกูลิน้และกายกเ็ช่น

เดียวกัน มโนคือใจข้อที่ ๖ นี้จะต้อง

ตัง้ทีจ่ะดทูีจ่ะทราบกลิน่ ทราบรส ทีจ่ะ

ทราบโผฏฐพัพะคือสิง่ทีก่ายถกูต้องด้วย 

จึงจะมองเห็น จึงจะทราบกลิ่น ทราบ

รส จงึจะทราบโผฏฐพัพะ เพราะฉะนัน้

มโนคือใจข้อที่ ๖ นี้ จึงส�าคัญ ย่อม

เป็นใหญ่คูก่นัไปกบัอนิทรีย์ ๕ ข้างต้น

ด้วย และเป็นใหญ่ในหน้าทีข่องตน คอื

ในทางทีจ่ะต่อกบัธรรมะคอืเรือ่งราวด้วย

 พระพทุธเจ้าได้ส่ังสอนให้มี อนิทรยี-

สังวร คือความส�ารวมอินทรีย์ ตา หู 

จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจ โดยที่

เมื่อเห็นอะไรได้ยินอะไรเป็นต้น ก็ไม่

อายตนะ
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ยดึถือสิง่เหล่านัน้ทัง้หมดหรอืบางส่วน

ยินดียินร้าย เพราะเมื่อยึดถือ ความ

ยินดีความยินร้ายบาปอกุศลธรรมทั้ง

หลายย่อมไหลเข้าสู่ใจหรือสู่จิต ต่อ 

เมือ่มคีวามส�ารวมอยู่ ไม่ยดึถอืสิง่ท่ีเหน็

ที่ได้ยินเป็นต้นเหล่านั้น ก็ย่อมตกอยู่

แค่ตาแค่หูในภายนอกเท่านั้นไม่ไหล

เข้าสู ่จิตใจ และความส�ารวมนี้ก็คือ 

ตวัสต ิเพราะฉะนัน้ สตจิงึเป็นเหมอืน

อย่างนายทวารบาลคือนายประตู เมื่อ

มีสติอยู่ สตินี้ก็เหมือนอย่างเป็นนาย

ประตูทีจ่ะรบัหรอืไม่รบับคุคลท่ีเข้าประตู 

ถ้าเป็นผู้ร้ายก็ไม่รับให้เข้า ถ้าเป็นผู้ดี

เป็นมติรญาตสิหายผูท่ี้น�าความดเีข้ามา

กร็บั สตนิีเ้องจงึเป็นตัว อนิทรยีสงัวร 

ความส�ารวมอินทรีย์ ก็เพราะว่าทวาร

ทั้ง ๖ นี้เป็นทวารทั้งของส่วนดีทั้งของ

ส่วนไม่ดี 

 ว่าถึงส่วนไม่ดนีัน้ กไ็ด้แก่ตณัหานสุยั

ทั้งหลาย คือกิเลสท่ีดองจิตสันดาน  

เช่น ตณัหา ความดิน้รนทะยานอยาก 

ทีด่องจติสนัดาน หรอืตณัหานสุยัต่าง ๆ 

ทีม่ชีือ่เรยีกอย่างอ่ืนต่าง ๆ ตณัหานสุยั

เหล่านีย่้อมฟุง้ขึน้ในเม่ือมีอายตนะภาย 

นอกเข้ามากระทบกับอายตนะภายใน 

หรืออีกชื่อหนึ่งก็เพราะอารมณ์ต่าง ๆ 

ที่มาทางทวารทั้ง ๖ เหล่านั้น

 เมื่อเป็นอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของ 

ราคะ ราคานุสัย อนุสัยคือราคะก็ฟุ้ง

ขึ้นมาจับอารมณ์เหล่านั้น เกิดราคะ 

ความติดใจ นันทิ ความเพลิดเพลิน

ยินดีต่าง ๆ

 เมื่ออารมณ์เหล่านั้นเป็นที่ต้ังของ 

ปฏิฆะ หรือโทสปฏิฆะ ปฏิฆานุสัย  

ก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นความขัดเคืองกระทบ

กระทั่งหงุดหงิดโกรธแค้น

 เมื่ออารมณ์เหล่านั้นเป็นที่ต้ังของ 

โมหะ ความหลง อวิชชานุสัย ก็ฟุ้ง 

ขึ้นมาเป็นความหลงต่าง ๆ

 เพราะฉะนั้น เม่ือดูข้างนอกเข้ามา

จึงย่อมปรากฏว่า อายตนะภายในทั้ง 

๖ หรือทวารทั้ง ๖ นี้มีเรื่องอยู่เป็นอัน

มาก ตาก็ต้องการจะดูต่าง ๆ ในสิ่งที่

อยากจะดู หูก็อยากจะฟังต่าง ๆ ใน

สิ่งที่อยากจะฟัง จมูกก็อยากที่จะได้

ทราบกลิ่นต่าง ๆ ที่อยากจะได้ ลิ้นก็

อยากท่ีจะได้ทราบรสต่าง ๆ ท่ีอยาก

จะทราบ กายกอ็ยากทีจ่ะถกูต้องสิง่ถกู

ต้องต่าง ๆ ทีอ่ยากจะถูกต้อง มโนคอื

ใจก็อยากที่จะคิดเรื่องต่าง ๆ ที่อยาก

จะคิด ก็คืออาศัยกิเลสเหล่านี้ กอง

ราคะโทสะโมหะ หรือว่ากองตัณหา

ความดิน้รนทะยานอยาก เพราะว่าล้วน

แต่ท�าให้ใจเกิดดิ้นรนทะยานไปทั้งนั้น

ซึง่เป็นลักษณะของตณัหา เพราะฉะนัน้

คนในโลกนี้จึงต้องพยายามท�าต่าง ๆ 

ที่จะเสนอสนองความต้องการของตา 

ของห ูของจมูก ของลิน้ ของกาย และ

อายตนะ
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ของมนะคอืใจ ยกตวัอย่างเอาเพยีงตา

อย่างเดียว รูปท่ีงดงามต่าง ๆ หรือ

ความงามต่าง ๆ ของรปู จะเป็นรปูกาย

หรือว่าเป็นรูปของบ้านเรือนสิ่งต่าง ๆ 

ก็ล้วนแต่เป็นความต้องการของตา ที่

ต้องการจะดจูะเหน็สิง่ทีเ่หน็ว่าสวยงาม 

จงึต้องมกีารแสวงหามีการจัดท�ามีการ

ตกแต่ง เพื่อที่จะให้ถูกลูกตาของตน 

เพือ่ทีจ่ะให้ตนเองหรือเพือ่ทีจ่ะให้ผูอ้ืน่

ได้เห็นว่างาม เป็นต้น เพียงแต่เรื่อง

ของลูกตาอย่างเดียวก็ต้องวุ่นวายกัน

อยู่เป็นอันมาก ยังจะเรื่องของหูของ

จมูกของลิ้นของกายของใจเองซึ่งเป็น

ตวัต้นอกีมากมาย เพราะฉะนัน้ จงึได้

มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ว่ามี สัตว์ 

อยู่ ๖ จ�าพวก คือว่า

 งู ก็มุ่งที่จะเลื้อยไปสู่จอมปลวก

 จระเข้ ก็วิ่งไปลงแม่น�้า

 นก ก็บินไปในอากาศ

 ไก่ ก็บินไปสู่บ้านที่ตัวอาศัยอยู่

 สนุขัจิง้จอก กว็ิง่ไปสูป่่าช้าเพือ่ทีจ่ะ

ได้กัดกินซากศพ

 ลิง ก็วิ่งไปอยู่บนต้นไม้ ฉันใดก็ดี

 ตา ก็มุ่งที่จะดูรูปต่าง ๆ เหมือน

อย่างงูที่เลื้อยไปสู่จอมปลวก

 ห ูกอ็ยากท่ีจะฟังเสยีงต่าง ๆ เหมือน

อย่างจระเข้ที่วิ่งไปสู่น�้า

 จมูก ก็อยากที่จะทราบกลิ่นต่าง ๆ 

เหมือนอย่างนกที่บินไปในอากาศ

 ลิน้ กอ็ยากท่ีจะได้รสต่าง ๆ เหมือน

อย่างไก่ที่บินไปสู่บ้านที่ตัวอาศัย

 กาย ก็อยากที่จะถูกต้องสิ่งถูกต้อง

ต่าง ๆ เหมือนอย่างสุนัขจิ้งจอกวิ่งไป

สู่ป่าช้าเพื่อที่จะได้กัดกินซากศพ

 มโน คอืใจกว็ิง่ไปในเรือ่งราวต่าง ๆ 

เหมอืนอย่างวานรหรอืลงิทีว่ิง่หลกุหลกิ

ไปอยู่บนต้นไม้

 เพราะฉะนัน้ จงึมสีตัว์ต่าง ๆ เหล่านี้ 

๖ ชนิด ว่ิงไปบ้างบินไปบ้างเพ่นพ่าน

ไปท้ังหมด ในจิตใจของบุคคลก็เป็น 

เช่นนั้น ก็เหมือนอย่างมีสัตว์เหล่านี้ 

คอืเรือ่งของตาหูจมกูลิน้กายใจนีแ่หละ 

วิ่งเพ่นพ่านไปอยู ่ อาการที่จิตใจวิ่ง

เพ่นพ่านไปอยู่ดังนี ้ก็คอือาการท่ีเรยีก

ว่าตัณหา ความด้ินรนทะยานอยาก 

ต่าง ๆ เป็นไปโดยอ�านาจของราคะ 

หรือโลภะบ้าง โทสะบ้าง โมหะหรือ

อวิชชาบ้างเป็นต้น

 เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสั

สอนให้มีความส�ารวมอินทรีย์ ให้มีสติ

พร้อมทั้งมีปัญญาก�าหนดรู้ ว่าอาการ

ที่เป็นเช่นนั้น ก็เหมือนอย่างบุคคลที่

ตกลงไปสู่กระแสน�้า และก็พอใจเสีย

ด้วยในกระแสน�า้นัน้ ๆ พอใจทีจ่ะลอย 

คอที่จะว่ายน�้าเล่นอยู่ในกระแสน�้านั้น 

และก็ตรัสเปรียบเทียบเอาว่า กระแส

น�า้ทีค่นตกลงไปนัน้ หรอืทีค่นกระโดด

ลงไปนัน้ กค็อืกระแสตณัหา คอืตณัหา

อายตนะ
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ความดิ้นรนทะยานอยาก และอาการ

ทีช่อบใจพอใจสนกุสนานเพลิดเพลินท่ี

จะลอยคอทีจ่ะว่ายเล่นอยูใ่นกระแสน�า้

น้ัน ก็ได้แก่ตา ห ูจมูก ลิน้ กาย และ

ใจน่ีแหละ ซ่ึงเรียกเป็นภาษาธรรมว่า 

ปิยรูป สาตรูป คือ เป็นสิ่งที่เป็นที่รัก 

เป็นสิ่งที่ส�าราญ ก็เพราะว่าตัณหานั้น

ก็อาศยัตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และมนะ

คอืใจนีเ้องไม่ใช่อาศยัอะไรอืน่ดงัทีก่ล่าว

มาแล้ว และก็พอใจเสียด้วย ท้ังน้ี 

ก็โดยที่ไม่รู้ว่าในกระแสน�้าคือกระแส

ตัณหาที่ใช้ตา หู จมูก ลิ้น กาย  

และมนะคือใจส�าหรับท่ีจะวิ่งเพ่นพ่าน

เพลิดเพลินติดอกติดใจอยู่นั้น เป็น 

กระแสน�า้อันประกอบด้วยภัยอันตราย 

โดยที่เมื่อปล่อยให้ลอยไปก็จะยิ่งจม 

ลงไปในห้วงน�้าลึกอันเป็นตัวสังโยชน ์

ทัง้หลาย อันประกอบด้วยคลืน่อันเป็น

ตวัโทสะ โกธะ ความโกรธ อุปายาสะ 

ความคับแค้นใจทั้งหลาย อันประกอบ

ด้วยวังวน ได้แก่กามคุณทั้งหลาย อัน

ประกอบด้วยสตัว์ร้ายผเีสือ้น�า้ทัง้หลาย 

อนัได้แก่ความทีต่ดิใจกนัอยูใ่นสิง่อนัเป็น

ทีต่ัง้ของกามเหล่านัน้ เป็นบคุคลกต็าม 

เป็นวัตถุสิ่งของก็ตาม เพราะฉะน้ัน 

พระพทุธเจ้าจงึได้ตรัสเตอืน เมือ่ได้ฟัง

เตอืนแล้วกจ็ะได้สตว่ิายทวนกระแสเข้า

ฝั่งได ้(ส.ท. ๑๓๓-๑๓๙) ดู โลก, อินทรีย์ 

๖ ด้วย

 ตา ที่เป็นเครื่องต่อรูป

 หู เป็นเครื่องต่อเสียง

 จมูก เป็นเครื่องต่อกลิ่น

 ลิ้น เป็นเครื่องต่อรส

 กาย เป็นเครือ่งต่อโผฏฐพัพะคือส่ิง

ที่กายถูกต้อง

 มโนคือใจ เป็นเครื่องต่อธรรมคือ  

เรื่องราว

 และเมื่ออายตนะทั้ง ๖ ต่อกันดังนี้ 

ก็เป็นปัจจัยให้เกิดสัมผัสหรือผัสสะ  

อันแปลว่า ความกระทบ ผัสสะหรือ

สัมผัสนี้ก็มี ๖ อันได้แก่

 จักขุสัมผัส สัมผัสทางตา

 โสตสัมผัส สัมผัสทางหู

 ฆานสัมผัส สัมผัสทางจมูก

 ชิวหาสัมผัส สัมผัสทางลิ้น

 กายสัมผัส สัมผัสทางกาย และ

 มโนสัมผัส สัมผัสทางใจ

 ในพระสูตรท่ัวไปได้อธิบายสัมผัส 

ไว้ว่า คือความประชุมกันขององค์ ๓ 

อันได้แก่อายตนะภายใน ๑ อายตนะ

ภายนอก ๑ และวิญญาณอีก ๑ โดย 

ที่ได้ตรัสแสดงอธิบายไว้ ดังเช่นใน 

พระพทุธาธิบายอรยิสัจจ์ข้อสมทุยัและ

ข้อนโิรธในสจัจปัพพะข้อทีว่่าด้วยสจัจะ

ว่า เมื่ออายตนะภายในกับอายตนะ

ภายนอกประจวบกันหรือต่อกันก็เกิด

วิญญาณ

อายตนะ ๖

อายตนะ ๖ ได้แก่ อายตนะภายในทัง้ ๖ คอื 
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อายุกัปปะ ด ูกปั, คมัภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ

อายขุองรปูธรรม ด ูคมัภร์ีอภธิมัมัตถสังคหะ

อายุสวรรค์ ดู สวรรค์ 

อายุสัตว์นรก ดู นรก 

อารมณ์, อารัมมณะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถ- 

  สงัคหะ, จิตศึกษา, วิสทุธ ิ๗, สมาธ,ิ  

  สิกขา ๓, อายตนะ 

อารมณ์ของวิปัสสนา ดู วิปัสสนูปกิเลส

อารยะ ดู พระพุทธเจ้าตรัสรู้

อารยะ ๔ ดู อุดมศึกษา

อารยธรรม ดู ระเบียบ

อารักขสัมปทา ดู ประโยชน์ปัจจุบัน

อาราธนาธรรม ดู สหัมบดีพรหม

อาราม ดู เสนาสนะ

อาลมกะ ดู โพธิพฤกษ์

อาลัมพนะ ด ูคัมภีร์อภิธมัมตัถสงัคหะ, สมาธ ิ

อาลัมพายนะ ดู นาค

อาวัชชนะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อาวัชชนจิต ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อาวัตตคงคา ดู หิมพานต์

อาสนะ ดู เสนาสนะ

ในจิตสันดานได้ชื่อว่า อาสวะ จัดเป็น 

กิเลสอย่างละเอียด และกิเลสอย่าง

ละเอยีดนีม้เีรยีกชือ่อกีค�าหนึง่ว่า อนุสยั 

คอืกเิลสทีน่อนจม ตดิตามไปอยู่เสมอ 

อนสัุยนีก้แ็จกเป็น ๓ อกีเหมอืนกนัคอื

 ราคานุสัย อนุสัยคือราคะ

 ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะ

 อวิชชานุสัย อนุสัยคืออวิชชา

 เป็นกเิลสอย่างละเอยีดอกีเช่นเดยีว 

กัน ค�าว่าอาสวะกับอนุสัยนี้ แม้ว่าจะ

มีชื่อเพ้ียนกันอยู่ก็มีความหมายเป็น

อย่างเดียวกัน เมื่อแสดงถึงอาสวะก็

หมายถึงอนุสัยรวมอยู่ด้วย เมื่อแสดง

ถึงอนุสัยคือเม่ือยกอนุสัยขึ้นแสดง ก็

หมายถึงอาสวะรวมอยูด้่วย เพราะฉะนัน้ 

แม้จะแสดงชื่อใดชื่อหนึ่ง ก็เป็นอันว่า

หมายถึงทั้ง ๒ นี้รวมอยู่ด้วยกัน 

 กิเลสอย่างละเอียด ได้แก่ อาสวะ 

๓ คือกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ 

หรือ อนุ สัย ๓ คือ ราคานุ สัย  

ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ดังที่ 

กล่าวแล้ว ส�าหรับอาสวะและอนุสัย 

อันเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่แสดงไว้

เป็น ๒ ชื่อนี้

 ข้อที่ ๑ ในส่วนอาสวะ ก็ได้แก่  

กามาสวะ อาสวะคอืกาม ในส่วนอนุสยั 

ก็ได้แก่ ราคานุสัย อนุสัยคือราคะ

อาสวะ

 ยกตวัอย่างเช่นเมือ่ตาต่อกบัรปูกเ็กดิ

จักขุวญิญาณ ความรูร้ปูทางตาทีเ่รยีก

ว่าเห็นรูป และเมือ่ทัง้ ๓ นีม้าประชมุ

กนักเ็รยีกว่าสมัผสัทีแ่ปลว่าความกระทบ

กัน ก็คือความประชุมกันของตาของ

รูปและของจกัขวุญิญาณ ความรูร้ปูทาง

ตาคือเห็นรูปและในอายตนะข้อต่อไป

แต่ละข้อกเ็ช่นเดยีวกนั (ส.ท. ๒๗๖-๒๗๗)

อาสวสันดาน ดู บารมี

อาสวะ กเิลสทีด่องจิตสนัดานทีห่มกัหมมอยู่
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 กาม แปลว่า ใคร่ ราคะ แปลว่าตดิ

คือติดใจ กามกับราคะนั้นก็หมายถึง

กเิลสกองความยนิดด้ีวยกนั กามความ

ใคร่ก็เป็นกิเลสกองยินดี ราคะความ

ติดใจก็เป็นกเิลสกองยนิดพีอใจด้วยกนั 

เพราะฉะนั้น แม้ว่าจะชื่อต่างกันก็มี

ความหมายเป็นอันเดียวกัน

 ข้อที่ ๒ ในส่วนอาสวะ ได้แก่  

ภวาสวะ อาสวะคอืภพ ทีแ่ปลว่าความ

เป็นน่ันความเป็นน่ี ตัง้ต้นแต่ความเป็น

เราเป็นของเรา อันเรียกว่า อัสมมิานะ 

หรอื อสัมทิิฏฐ ิหรือว่าเรยีกรวมกนัว่า 

อสัมมิานะทฏิฐิ ความเหน็นบัถอืว่าเรา

มเีราเป็น คือเป็นเราเป็นของเรา นีเ่ป็น

ตัวภวะหรือตัวภพ ซึ่งเป็นต้นเดิมใน 

ทกุ ๆ คน เมือ่มเีรามขีองเรา เป็นเรา

เป็นของเราขึ้น เรานี้เองก็เป็นนั่นเป็น

นี่ต่อไปอีก เพราะฉะนั้น จึงต้องมีเรา 

คอืเป็นเราขึน้ก่อน ซึง่เป็นตวัภพซึง่เป็น 

ต้นเดิม นี้คือภพ

 ในส่วนของอนุสัยข้อ ๒ ได้แก่  

ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะที่แปล

ว่าการกระทบกระท่ัง ดูถ้อยค�าแล้ว 

ต่างกัน แต่ว่าเมื่อดูความสัมพันธ์ย่อม

เห็นว่าสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด คือว่า

จะต้องมีภพความเป็น เป็นนั่นเป็นนี่ 

ตั้งต้นแต่เป็นเราข้ึนมาจึงมีปฏิฆะขึ้น 

มาได้ คอืมีกระทบกระท่ัง ตวัเราท่ีเป็น

ตัวภพนี่แหละเป็นที่กระทบกระทั่ง  

ความกระทบกระทั่งจึงมีได้ ถ้าไม่ม ี

ตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่ง ปฏิฆะ

คือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้ 

เพราะฉะนัน้ ภพกบัปฏฆิะนัน้จงึสัมพันธ์

กันดังนี้ และเมื่อยกขึ้นว่าปฏิฆะความ

กระทบกระท่ัง ก็ต้องหมายว่าต้องมี 

สิ่งที่เป็นท่ีกระทบกระทั่ง คือมีตัวเรา

อันเป็นภพอันเป็นท่ีกระทบกระท่ัง  

หรอืเม่ือกล่าวว่าภพความเป็นนัน่เป็นนี ่

ตั้งต้นแต่เป็นเรา ก็ต้องหมายถึงว่าจะ

ต้องมีความกระทบกระทั่งขึ้นได้แล้ว 

เพราะมีที่กระทบกระทั่ง 

 ฉะนั้น ยกขึ้นว่าภพหรือยกขึ้นว่า

ปฏิฆะ ก็ย่อมเป็นอันเดียวกันมีความ

เนื่องถึงกัน ดังจะพึงเห็นได้ว่า บุคคล

ทัว่ไปเมือ่มใีครมาสรรเสรญิว่า นาย ก 

นาง ข ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ ตัวนาย ก 

นาง ข นัน่ย่อมมีตวัภพ ความเป็นนัน่

เป็นนี ่ตัง้ต้นแต่เป็นเรา คอืมตีวัเราอยู่

ใน นาย ก นาง ข อันเป็นตัวภพซึ่ง

เป็นต้นเดิมดังกล่าวนั้น ตัวเราซึ่งนาย 

ก นาง ข นั้นก็ออกรับค�าสรรเสริญ  

ค�าสรรเสริญนั้นก็แปลว่ามีที่กระทบ 

เพราะว่ามีตัวเราของนาย ก นาง ข 

ออกรับ ก็มีปฏิฆะคือการกระทบข้ึน 

แต่ว่าเป็นการกระทบในด้านท�าให้ยนิดี 

เพราะเป็นค�าสรรเสริญ แต่ถ้าเป็นค�า

นินทาว่าร้าย ตัวเราของนาย ก นาง 

ข ก็ออกรับ ค�านินทานั้นก็มากระทบ

อาสวะ
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อ

ตัวของนาย ก นาง ข เข้าก็เกิดความ

ขดัใจยนิร้าย แต่หากว่านาย ก นาง ข 

นั้นไม่มีตัวเราออกรับ ค�าสรรเสริญ 

หรอืนนิทาของใคร ๆ นัน้กไ็ม่มากระทบ

เพราะว่านาย ก นาง ข นั้นไม่เอาตัว

เราออกรับ เมื่อไม่เอาตัวเราออกรับ  

ค�านินทาหรือสรรเสริญทั้งปวงนั้นก็ 

ผ่านไป ๆ ไม่ท�าให้บังเกิดความยินดี

ไม่ท�าให้บังเกิดความยินร้าย เพราะว่า

ไม่มตัีวเราของนาย ก นาง ข ออกรบั

การกระทบแห่งค�าสรรเสริญหรือค�า

นินทาดังกล่าว

 เพราะฉะนัน้ เมือ่พจิารณาดทูีจ่ติใจ

ของตนเองและของทุก ๆ คนแล้ว  

ก็รู้สึกได้ว่าเป็นเช่นนี้ เวลาใครเขามา

ยกย่องก็พอใจก็เพราะมีตัวเราออกรับ 

มใีครเขามานินทาว่าร้ายก็ขดัแค้นโกรธ

เคืองก็เพราะมีตัวเราออกรับ คือออก 

รบัการกระทบ การกระทบกบั็งเกิดขึน้ 

อันเรียกว่าปฏิฆะน้ัน เพราะฉะน้ัน  

ผู้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องท�าสติให้มีความ

รู้ดังน้ี และไม่เอาตัวออกรับ แต่ว่ารู้

ได้ยินเห็น แต่ไม่เอาตัวเราออกรับ  

เมื่อไม่เอาตัวเราออกรับ การกระทบ 

ก็ไม่มี การกระทบที่เรียกว่าปฏิฆะนั้น

ก็ไม่มี ก็ไม่ท�าให้จิตใจบังเกิดความขึ้น

ลง จิตใจคงสงบเป็นปกติ ในเมื่อไม่มี

ปฏฆิะคอืการกระทบ ความยนิดยีนิร้าย

ต่าง ๆ ตลอดจนถึงกรรมต่าง ๆ ทีสื่บ

เนือ่งไปกบ็งัเกดิข้ึนเพราะมตีวัเรานีแ้หละ

ออกรบั ปฏฆิะคอืการกระทบกบ็งัเกดิ

ขึน้ เพราะฉะนัน้ ภพกบัปฏฆิะนีจ้งึสบื

เนื่องกันดังนี้

 ในส่วนข้อที ่๓ นัน้ กไ็ด้แก่ อวชิชาสวะ 

อาสวะคืออวิชชา และ อวิชชานุสัย 

อนุสัยคืออวิชชา ซึ่งเป็นอันเดียวกัน

 กามาสวะ อาสวะคือกาม กามนั้น

มี ๒ อย่าง คือ

 กิเลสกาม กามคือความใคร่ที่เป็น

ตัวกิเลส กับ

 วัตถุกาม กามคือวัตถุอันหมายถึง

พัสดุหรือส่ิงที่น่าใคร่ที่ใคร่ที่ปรารถนา

ที่พอใจทั้งหลาย

 วัตถุกาม กามคือพสัดดัุงกล่าวย่อม

เกิดข้ึนจากกิเลสกาม กามท่ีเป็นตัว

กิเลสคือความใคร่ที่บังเกิดขึ้นในจิตใจ 

ต้องมกีเิลสกามข้ึนก่อน และเมือ่กเิลส

กามไปใคร่ปรารถนาต้องการซึ่งพัสดุ

หรือสิ่งอันใด พัสดุหรือสิ่งอันนั้นก็ได้

ชือ่ว่าวตัถกุาม ถ้าหากว่าไม่มคีวามใคร่

ในจิตใจ หรือว่าความใคร่ในจิตใจไม่มี

บังเกิดขึ้นในส่ิงอันใด ส่ิงอันนั้นก็ไม่ 

เป็นวัตถุกาม และวัตถุกาม กามคือ

วัตถุหรือพัสดุหรือสิ่งที่ใคร่ที่ปรารถนา

ท่ีพอใจนั้น ก็รวมเข้าใน กามคุณทั้ง 

๕ โดยมาก คือ

อาสวะ
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 รูป ที่ตาเห็น

 เสียง ที่หูได้ยิน

 กลิ่น ที่จมูกได้ทราบ

 รส ที่ลิ้นได้ทราบ และ

 โผฏฐัพพะ สิ่งถูกต้องท่ีกายได้ถูก

ต้อง

 โดยมากแสดงเอาไว้ ๕ และเรียก

อีกชื่อหนึ่งว่า กามคุณ เพราะว่าคน

โดยมากนั้นติดในข้อที่เป็นคุณ คือข้อ

ทีน่่าพอใจน่ารกัใคร่น่าปรารถนา ในรปู

เสียงกลิ่นรส โผฏฐัพพะสิ่งที่ถูกต้อง

เหล่านี้ มักจะมองไม่เห็น กามาทีนพ 

คือโทษของกาม ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้

ตรัสสอนไว้เนือง ๆ ว่า กามทั้งหลาย

มส่ีวนทีน่่าพอใจหรือจะเรียกว่าคณุน้อย 

แต่ว่ามอีาทนีพคอืโทษมาก และได้ตรสั

แสดงจ�าแนกโทษไว้ต่าง ๆ และแม้จะ

ตรัสแสดงโทษของกามไว้ต่าง ๆ แล้ว

เป็นอนัมาก กย็งัมีประวตัแิสดงไว้ว่าได้

มีภิกษุสามเณรบางรูปไม่แลเห็นโทษ 

กล่าวคัดค้านค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า

ว่าข้อทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัไว้ว่ามีโทษนัน้

หาได้มีโทษจริงไม่ จนถึงเป็นเหตุให้

ภิกษุทั้งหลายพากันติเตียนและกราบ 

ทลูพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสั

โอวาทสัง่สอนจนถงึบญัญตัเิป็นพระวนิยั

ไว้บางข้อ เกีย่วกบัเร่ืองคดัค้านค�าสัง่สอน

ของพระพุทธเจ้านี้ ข้อที่คัดค้านนั้นข้อ

หนึ่งก็คือเรื่องกามนี้แหละ ที่ยังพากัน

มองเห็นแต่ส่วนที่เป็นกามคุณ แต่ว่า

กามโทษ โทษของกามนั้นมักจะมอง

กันไม่เห็น

 และ กามที่เป็นอาสวะ หมายถึง

กามคือความใคร่ ท่ีเป็นตวักเิลสซึง่ดอง

จิตสันดานอยู่ในภายใน โดยปกตินั้น

ทุกคนกย่็อมไม่รูสึ้กในกามทีเ่ป็นอาสวะ

นีข้องตนทีมี่อยู่ เพราะเป็นอย่างละเอยีด 

เพราะฉะนัน้ ท่านจงึมเีปรยีบว่าเหมอืน

อย่างตะกอนท่ีนอนอยูก้่นตุม่ น�า้ในตุม่

ก็ดูใสสะอาด ในเมื่อตะกอนนั้นนอน

อยูก้่นตุม่เฉย ๆ ไม่ฟุง้ขึน้มา น�า้ก็ไม่ขุน่ 

เหมือนอย่างว่าเป็นน�้าที่บริสุทธิ์ไม่มี

ตะกอนอยู่ จิตของบุคคลท่ีเป็นปุถุชน

สามญัทัว่ไปกเ็ป็นเช่นนัน้ แม้ในขณะที่

จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสเหมือนอย่าง

ว่าไม่มีกิเลส ไม่รู ้สึกรักใคร่ในอะไร

ต้องการในอะไร หรอืบางทปีฏบิตัใินศลี

ในสมาธิในปัญญา ได้ศีลได้สมาธิได้

ปัญญาท่ีท�าจิตให้บริสุทธิ์ แต่ว่ายังละ

อาสวะดังกล่าวนี้ไม่ได้ แต่ว่ากดทับ 

อาสวะไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมา ก็ท�าให้รู้สึก

เหมือนอย่างว่าไม่มีกิเลส

 ในครั้งพุทธกาลเอง พระพุทธเจ้า

ผู้ทรงรู้ทรงเห็น ได้มีภิกษุบางรูปบาง

กลุ ่มซึ่งได้ออกไปปฏิบัติสมณธรรม 

ในป่า ก็ได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาที่กด 

อาสวะเอาไว้กลบอาสวะเอาไว้ จนท�า 

ให้ภิกษุเหล่าน้ันรู ้สึกว่าตนสิ้นกิเลส 
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หมดแล้ว จงึได้มาเข้าเฝ้าพระพทุธเจ้า

เพ่ือรับพุทธพยากรณ์ เพราะในครั้ง

พระพทุธกาลนัน้ พระพทุธเจ้าเป็นผูท้รง

ประทานพุทธพยากรณ์ว่าท่านองค์ใด

สิ้นกิเลสแล้วเป็นพระอรหันต์แล้ว ก็

เป็นที่รับรองของภิกษุทั้งหลาย ของ

พุทธบริษัทท้ังหลาย ภิกษุกลุ่มน้ันก ็

ได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลถึง

การปฏบัิตขิองตนเพือ่ให้ทรงพยากรณ์ 

 พระพุทธเจ้าทรงทราบว่ายังไม่สิ้น

กิเลสที่เป็นอาสวะดังกล่าวจึงยังมิให ้

เข้าเฝ้า ได้ตรัสสั่งให้ไปในป่าช้าผีดิบ 

ซึ่งในครั้งพุทธกาลนั้นผู้ที่ตายต้องเอา

ศพไปทิง้ไว้ในป่าช้าผดีบิส�าหรบัทีจ่ะให้

สัปเหร่อเป็นผู้จัดการเผาต่อไป ภิกษุ

เหล่าน้ันก็ได้เข้าไปในป่าช้าผีดิบ เม่ือ

ได ้ เห็นศพที่ยังสดชื่น กามที่ เป ็น 

กามาสวะก็โผล่ขึ้นมา เป็นความรู้สึก

รักใคร่ปรารถนาพอใจขึ้น จึงได้รู้สึก

ตนเองว่ายังไม่สิน้กิเลส จงึได้ไปบ�าเพ็ญ 

สมณธรรมต่อไป จนเมือ่สิน้กเิลสจรงิ ๆ 

แล้วได้กลับเข้าไปเฝ้าพระพทุธเจ้าใหม่ 

จึงได้โปรดให้เข้าเฝ้าและได้ประทาน

พุทธพยากรณ์

 ในคร้ังพทุธกาลนัน้ พระพทุธเจ้าเอง

ได้เป็นผู ้ประทานพุทธพยากรณ์แก่ 

พระสาวก ท่านองค์ใดที่สิ้นกิเลส  

อันหมายถึงสิ้นอาสวะดังกล่าวนี้แล้ว  

ก็ตรัสพยากรณ์ว่าเป็นผู้เสร็จกิจแล้ว  

ซึ่งก็เป็นที่รับรองของภิกษุทั้งหลาย 

ของพุทธบริษัททั้งหลายดังกล่าว 

 แต่ว่าหลังจากพระพุทธปรินิพพาน

แล้วไม่มผีูพ้ยากรณ์ แต่กไ็ด้มผีูท้ีน่บัถอื

พยากรณ์กันเอาเอง มาจนถึงปัจจุบัน

นี้ ท่านที่กล่าวกันว่าท่านส�าเร็จชั้นนั้น

ส�าเร็จชั้นนี้ต่าง ๆ นั้น ก็ล้วนแต่ผู ้

เคารพนบัถือเป็นผู้พยากรณ์ถวายท่าน

ทั้งนั้น จึงได้ปรากฏเรื่อย ๆ มาจนถึง

ปัจจุบันว่ามีพระอริยะบังเกิดขึ้นที่นั่น

บังเกิดขึ้นที่นี่ อยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่ ตั้งแต่

พระอรหันต์ลงมากันหลายองค์หลาย

ท่าน ก็ล้วนเป็นผู้ที่ผู้นับถือพยากรณ์

ถวายท่านทั้งนั้น ซึ่งผู้พยากรณ์คือผู้

นบัถือท้ังหลายนัน้อนัทีจ่รงิกม็ใิช่เป็นผู้

รู้เป็นผู้เห็นเหมือนพระพุทธเจ้า แต่ว่า

เมื่อได้ฟังธรรมของท่านผู้ที่ตนเคารพ

นบัถอื ได้เหน็อากปักริยิาความส�ารวม

ระวังของท่าน กเ็กดิความเคารพนบัถือ

ว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็นับถือ

เลยเข้าไปถึงว่าท่านส�าเรจ็แล้ว กถ็วาย

พยากรณ์ท่านเป็นโน่นเป็นน่ี คอืพากนั

ตั้งถวายท่านให้เป็นพระอริยบุคคลชั้น

ต่าง ๆ 

 แต่ตามประวัตินั้น ภายหลังพุทธ-

นพิพานแล้ว แม้ท่านทีเ่ป็นพระอรหันต์

ซึง่พระพทุธเจ้าทรงพยากรณ์เอาไว้แล้ว 

ซึง่มชีวีติอยูห่ลงัจากพทุธนิพพาน ดังเช่น

พระมหากสัสปเถระ พระอนรุทุธเถระ 
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ก็ไม่ปรากฏว่าพยากรณ์ใคร แม้ท่าน

พระอานนท์เถระท่ีตามพุทธประวัติ

แสดงว่าท่านส�าเร็จเป็นพระอรหันต ์

ในราตรก่ีอนทีจ่ะถงึวนัเริม่กระท�าปฐม

สงัคายนาหลงัจากพทุธปรนิพิพานแล้ว 

ก็เป็นที่รับรองกันในหมู่พระอรหันต ์

ทัง้หลายเท่านัน้ แต่กไ็ม่ปรากฏว่าได้มี

พระอรหนัต์รูปใดซ่ึงได้รบัพทุธพยากรณ์

แล้วได้กล่าวพยากรณ์เอาไว้ แต่ว่าท่าน

เป็นผู้รู้ผู้เห็น ท่านจึงรู้จึงเห็นจึงทราบ

ภูมธิรรมในจิตใจของผูท้ีบ่รรลภุมูธิรรม

ถึงขั้นเดียวกันได้

 เพราะฉะน้ัน อาสวะนี้จึงเป็นเรื่อง

ส�าคญั และอาสวะคอืกามนีก็้หมายถึง

กามท่ีเป็นอย่างละเอียด อันมีอยู่ใน

จติใจเหมอืนอย่างตะกอนทีน่อนก้นตุม่

ดังกล่าวน้ันซึ่งปุถุชนสามัญชนย่อมมี

อยู่ด้วยกัน อาจกล่าวได้ว่ามีอยู่ตั้งแต่

ปฐมจติปฐมวญิญาณในครรภ์ของมารดา 

คือเมื่อเกิดมาก็มีอาสวะติดมาด้วย

 ภวาสวะ อาสวะคอืภพ กไ็ด้อธบิาย

แล้ว เร่ิมตั้งแต่ความเป็นเราหรือว่า 

เราเป็นเรามี อันฝังอยู่ดองอยู่ในจิตใจ

ของทุก ๆ คน

 อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา ก็ได้

แก่ความไม่รูใ้นสจัจะท่ีเป็นตวัความจริง

เป็นต้น ดังที่ได้กล่าวอธิบายแล้ว เป็น

ความไม่รู้ที่ตั้งอยู่ในความรู้ คือทุก ๆ 

คนที่เกิดมานี้มีจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ ก็มีตัว

ความรู้อยู่ แต่ว่าความรู้ที่มีอยู่นี้เป็น

ความรูผ้ดิเป็นความรู้หลง นัน่กเ็พราะ

ว่ายังเป็นความรู้ที่เป็นอวิชชา รู้แต่ว่า

เป็นความรู้ที่เป็นอวิชชา แต่ว่าตนเอง

นั้นไม่รู้จักตัวอวิชชาที่มีอยู่ในความรู้

ของตัวเอง พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้ผู้

เห็น ได้ตรสัชีแ้จงแสดงไว้เพือ่ให้ทราบ 

แม้อวชิชาดงักล่าวนีก้เ็ป็นตวัความไม่รู้

อย่างละเอยีดทีม่อียูใ่นตวัความรู ้ท�าให้

ความรู้ของทุกคนเป็นความรู้ผิดเป็น

ความรู้หลง ไม่ใช่เป็นความรู้จริง ยก

ตัวอย่างง่าย ๆ เหมือนอย่างความรู้ 

ทางตา เช้าขึน้กม็องเห็นดวงอาทติย์ขึน้

ทางทศิตะวนัออกแล้วกส็งู ๆ ข้ึน เยน็

ลงก็อาทิตย์ตกทางทิศตะวันตก ก็รู้ว่า

อาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตก อาทิตย์โคจรไป

ดงันี ้และโลกนีก้ร็ูส้กึว่าอยูเ่ฉย ๆ เป็น

ของที่แบนอยู่กับที่ แต่เมื่อความรู้ใน

ภูมิศาสตร์ของโลกของบุคคลเจริญขึ้น 

ได้แสดงไว้ตรงกันข้ามดังผู ้ที่ศึกษา 

ในปัจจุบันทราบกันอยู่ แต่ว่าความรู้ที ่

แสดงในปัจุบนัดงักล่าวนีม้องไม่เหน็ด้วย

ตา แม้จะสอนว่าเป็นอย่างนั้น เป็น

อย่างนี้ แต่ว่าเท่าที่มองเห็นด้วยตารู้

ด้วยตา ก็ยังเห็นอาทิตย์ขึ้นทางทิศ 

ตะวันออกเวลาเช้า ตกทางทิศตะวันตก 

ในเวลาเยน็อยูน่ัน่เอง อาทิตย์โคจรทกุ ๆ 

วันดังนี้ แต่ความจริงนั้นตรงกันข้าม 

ดังที่ผู้ศึกษาทราบกันอยู่ แต่ว่าข้อตรง
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กันข้ามนี้มองไม่เห็นด้วยตา ไม่รู้ด้วย

ตา แต่ว่ารูด้้วยความรูต้ามเหตตุามผล 

เพราะฉะนั้น ความรู้ที่เป็นตัววิชชา 

จริง ๆ นี้แม้ในทางภูมิศาสตร์ของโลก

กย็งัไม่ปรากฏทางตาทางหขูองตน แต่

ว่าปรากฏด้วยความรูอ้นัเป็นความรูจ้รงิ

ซึ่งพิสูจน์ได้ในทางต่าง ๆ และก็เป็น 

ที่รับรองกัน

 เพราะฉะนั้น ความรู้ทางตาจึงเป็น

อย่างหนึ่ง ความรู้จริงนั้นเป็นอีกอย่าง

หนึ่ง คนเรานั้นได้อาศัยความรู้ทางตา

ทางหทูางจมูกทางลิน้ทางกายทางมนะ

คอืใจ คอืคดิเอาเองกนัอยูด่งันีเ้ป็นพืน้

ซึ่งไม่ใช่เป็นความรู้จริง แต่ความรู้จริง

นัน้กต้็องอาศยัตาหเูหล่านีแ้หละ แต่ก็

ต้องมาพินิจพิจารณา ที่เรียกว่าดูแล้ว

ก็ต้องมาคิด คิดแล้วต้องมาปฏิบัติมา 

กระท�าต่าง ๆ จึงจะเป็นตัวปัญญาคือ

ความรูจ้รงิขึน้ในทกุ ๆ สิง่ เป็นอยูด่งันี้

 เพราะฉะนั้น อวิชชาน้ีจึงเป็นสิ่งที่

ต้องพจิารณาจึงจะรูว่้ายงัมอีวชิชา แต่ถ้า

ไม่พจิารณาแล้วกจ็ะหลงว่าเรารูแ้ล้วเรา

รู้แล้วในส่ิงท้ังหลายต่าง ๆ อยู่เสมอ 

อวิชชาที่เป็นอาสวะนี้ก็มีอยู่ ดองจิต

สนัดานของบุคคลอยู ่แม้ในส่วนทีเ่ป็น 

อนุสัย อีกชื่อหนึ่ง

 ราคานุสัย ราคะก็หมายถึงความ

ติดใจที่เป็นราคะอย่างละเอียด

 ปฏฆิานสุยั อนสุยัคอืปฏฆิะ ความ

กระทบกระทัง่ กห็มายถงึความกระทบ-

กระทั่งอย่างละเอียด

 อวชิชานสุยั อนสัุยคอือวชิชา กเ็ป็น

อวิชชาอย่างละเอียดดังที่กล่าวมาแล้ว

 เป็นอนัว่าสามญัชนหรอืปถุชุนทัง้หลาย

ย่อมมีอาสวะมีอนุสัยดองจิตสันดาน

นอนเนื่องอยู ่ในจิตสันดานมาตั้งแต ่

ปฐมจติปฐมวญิญาณในครรภ์ของมารดา 

ตดิมากับปฏสินธจิติ คลอดออกมาเป็น

เดก็กม็อีาสวะมอีนสุยั โตขึน้เป็นผูใ้หญ่

เมื่ออายตนะภายในภายนอกเจริญขึ้น

เตบิโตขึน้ อาสวอนสัุย ทีด่องจติสันดาน

อยูน่ี ้เมือ่ถูกอารมณ์มากระทบเหมอืน

อย่างตะกอนทีถู่กกวน กฟ็ุง้ข้ึนมาเป็น

กิเลสอย่างกลาง คือเป็นนิวรณ์หรือ

เป็นปริยฏุฐานะ กิเลสทีป่ล้นจติ ท�าให้

จิตกลัดกลุ้มวุ่นวาย

 ยกเอาอนุสัยเป็นที่ตั้ง ราคานุสัย 

กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานคือ

ราคะ เมื่อถูกกระทบด้วยอารมณ์ทาง

ตาทางหูเป็นต้น คือได้เห็นได้ยินรูป

เสยีงเป็นต้นทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจ 

ก็กวนตะกอนคือราคานุสัยนี้ คือตัว

ราคะทีม่อียูเ่ป็นต้นเดิมในจติใจนีใ้ห้ฟุง้

ขึ้นมา ท�าจิตใจให้บังเกิดความรู้สึก 

ก�าหนัดยินดีรักใคร่ปรารถนาพอใจ 

ต่าง ๆ ในรูปในเสียงเป็นต้น ก็เป็น

นิวรณ์ขึ้นในจิตใจ
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 และเมื่อกระทบกับอารมณ์ท่ีไม่น่า

รักใคร่ปรารถนาพอใจ ปฏิฆานุสัย 

อนุสัยคือปฏิฆะ ความกระทบกระทั่ง 

ซึ่งมีอยู่ในส่วนลึกของจิตใจนี้ก็ฟุ้งข้ึน 

มาเป็นโกธะ ความโกรธหรือโทสะ 

ความประทุษร้ายคือขัดใจ เป็นนิวรณ์

ขึ้นในจิตใจ

 เมือ่กระทบกบัอารมณ์ทีเ่ป็นกลาง ๆ 

ไม่พอที่จะให้เกิดรักใคร่ยินดีหรือเกิด

ความขดัใจขัดเคอืงหงดุหงดิ แต่เพราะ

ว่าไม่รูค้วามเกิดข้ึนไม่รูค้วามดบัไป ไม่รู้

คุณไม่รูโ้ทษ ไม่รูว้ธิทีีจ่ะสลดัออกแล่น

ออก อวิชชา คือความไม่รู ้ซึ่งเป็น 

อนุสัยก็ฟุ้งขึ้นมา เป็นโมหะคือความ

หลง คอืความหลงถอืเอาผดิจากความ

เป็นจริง ก็เป็นนิวรณ์ขึ้นในจิตใจ

 ดงัทีม่แีสดงไว้ว่า กามฉนัท์ก็คือราคะ

นั้นเองฟุ้งขึ้นมาเป็นกามฉันท์ ความ

พอใจรักใคร่ในกาม ปฏิฆะก็ฟุ้งขึ้นมา

เป็นพยาบาท แต่พยาบาทในท่ีนีห้มาย

ถึงแค่ความขัดใจ หงุดหงิดขัดเคือง  

ยังไม่ถึงมุ่งร้ายออกไปแก่ใคร ขัดใจ 

ขึ้นในใจ ขัดเคืองหงุดหงิดขึ้นในใจ  

และอวิชชาก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นความง่วงงุน

เคลิบเคลิ้ม ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ 

ความสงสัยลังเลใจต่าง ๆ แต่ว่าความ

ร�าคาญใจนี้บางท่านก็จัดเข้าเป็นกอง

โทสะ

 นี้เป็นกิเลสอย่างกลาง บังเกิดขึ้น

ในจิตใจ จิตใจตัวเองก็มีความรู้สึกว่า

ตวัมีอยู่ มีกามฉันท์อยู่ มีความหงดุหงดิ

โกรธแค้นขัดเคืองอยู่ มีความง่วงงุน

เคลบิเคลิม้อยู่ มีความเคลอืบแคลง มี

ความฟุง้ซ่านร�าคาญใจอยู ่มคีวามเคลอืบ

แคลงสงสัยอยู่ แต่ยังไม่แสดงออกไป

ทางกายทางวาจาทางใจท่ีเป็นตัวทวาร

เป็นกรรม

 คราวนี้ กิเลสอย่างกลาง นี้เมื่อแรง

ขึ้นไปอีก ก็เป็น กิเลสอย่างหยาบ  

ที่เป็นวีติกกมะ ให้ล่วงละเมิด ก็ได้แก่

ราคะ ทีเ่ป็นความก�าหนดัยนิดหีรอืเป็น

กามฉันท์นั้น หรือเป็นโลภะความโลภ

อยากได้ กแ็รงขึน้เป็นอภชิฌา โลภเพ่ง

เล็งเอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน

 โทสะ ความโกรธแค้นขัดเคือง  

ซึ่งเดิมก็ประทุษร้ายใจของตัวเองให้

เดือดร้อน ก็แรงขึ้นเป็นพยาบาท  

มุ ่งที่จะท�าร้ายเขาว่าร้ายเขาต่าง ๆ  

ที่จะท�าลายเขาออกไปให้พินาศ

 โมหะ คือความหลงถือเอาผิดนั้น

แรงขึ้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด

จากท�านองคลองธรรม

 กเ็ป็นมโนกรรมฝ่ายอกศุลกรรมบถ

ดังที่ได้แสดงแล้ว ก็เป็นกิเลสอย่าง 

หยาบ กิเลสอย่างหยาบนี้ปรากฏออก

มาทางไตรทวาร เริ่มตั้งแต่ มโนทวาร 

กายทวาร วจีทวาร เป็นกายกรรม  

วจกีรรม มโนกรรม ฝ่ายอกศุลท้ังหลาย 

ทีค่นทัง้หลายได้พากนัประกอบกระท�า

อาสวะ
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กนัอยู ่กเ็พราะว่ากเิลสนีเ้องก�าเริบขึน้

มาเป็นอย่างแรง เหมือนอย่างตะกอน

นอนก้นตุ่มนั้นถูกคนให้ฟุ้งขึ้นมา ก็

ท�าให้น�า้ในตุม่นัน้ขุน่จนถงึขุ่นมาก และ

เมื่อถูกกวนคนมากขึ้น น�้าในตุ่มนั้น 

กก็ระเพือ่มจนถงึกระเพ่ือมออกไปจาก

ตุ่ม หกไปจากตุ่ม ออกไปเรี่ยราดอยู่

ภายนอกจากตุม่ กเิลสในใจของบคุคล

ก็เป็นเช่นน้ี มีอาสวอนุสัยที่เป็นอย่าง

ละเอียดอยู่ และเม่ือกระทบอารมณ ์

ก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นอย่างกลาง เป็นอย่าง

หยาบ กป็รากฏเป็นกายกรรม วจกีรรม 

มโนกรรม ทีป่ระกอบกระท�ากนัในทาง

ทีผ่ดิต่าง ๆ ท่ีพระพทุธเจ้าเรยีกว่ากรรม

กิเลสบ้าง วีติกกมกิเลสบ้าง ดังที่ได้

แสดงแล้ว

 เพราะฉะนัน้ พระอรหนัต์นัน้จงึมคี�า 

เรียกว่า ขีณาสวะ ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว 

คือมิใช่ว่าสงบได้จากกิเลสที่เป็นอย่าง

หยาบ กเิลสทีเ่ป็นอย่างกลาง ซึง่คนที่

ปฏิบัติในศีลก็สามารถท่ีจะงดเว้นจาก

กเิลสอย่างหยาบได้ ปฏบิตัใินสมาธไิด้

สมาธิก็สงบกิเลสอย่างกลางได้ แต่ว่า

ยังไม่ได้ปัญญาท่ีตรัสรู้ในสัจจะที่เป็น

ความจริงอนัเป็นเหตุละกเิลสได้หมดสิน้ 

กแ็ปลว่ายงัมอีาสวะอยู ่เมือ่ยงัมอีาสวะ

อยู่กย็งัไม่เป็นพระอรหนัต์ แม้จะได้ศลี

ได้สมาธหิรอืได้ปัญญาอย่างสามัญท่ียัง

ตัดกิเลสไม่ได้ ครอบง�าบรรดากิเลส

อย่างกลางอย่างหยาบไว้ได้ แต่ว่า 

ยังละที่เป็นอาสวะไม่ได้ ก็ยังไม่เป็น 

พระอรหันต์ จะต้องละกิเลสที่เป็น 

อาสวะได้ท่ีเรยีกว่า ขณีาสวะ ผูมี้อาสวะ

คือกิเลสที่ดองจิตสันดานได้ส้ินแล้ว  

จึงจะเป็นพระอรหันต์ผู ้ เสร็จกิจใน

พระพุทธศาสนา

 ท่านพระสารีบุตร ท่านได้แสดงข้อ 

อาสวะนี้เพ่ิมจากปฏิจจสมุปบาท ใน 

ปฏิจจสมุปบาทนั้นที่สุดแค่อวิชชา แต่

ท่านพระสารบีตุรกย็งัได้แสดงต่อไปว่า 

เหตทุีใ่ห้เกดิอวชิชาก็คอือาสวะ เพราะ

อาสวะเกดิอวิชชาจงึเกดิ แต่ต่อจากนัน้

ท่านก็ต้องแสดงกลับไปอีกว่า อาสวะ

เกิดก็เพราะอวิชชา คือเพราะอวิชชา

เกิด อาสวะจึงเกิด ก็วนกลับมาหา

อวิชชาอีกนั่นเอง การที่ท่านแสดง 

อาสวะเพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่งนี้ก็มิใช่ว่าจะ

เป็นการแสดงที่เกินเลยอาจารย์คือ

พระพุทธเจ้าไป เพราะว่าพระพุทธเจ้า

ตรัสรู้ ซึ่งส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้น 

ซึ่งมีแสดงว่า ทรงได้ญาณที่ระลึกถึง

ชาติในหนหลงัได้ในปฐมยามของราตรี

ที่ตรัสรู้ ทรงได้ญาณคือความหยั่งรู้ใน

จตุคิวามเคลือ่น อปุบตัคิวามเข้าถงึภพ

ชาตินั้น ๆ ของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็น 

ไปตามกรรมในมัชฌิมยาม ทรงได ้

อาสวกัขยญาณ ความหยัง่รูเ้ป็นเหตสุิน้

อาสวะทัง้หลายในปัจฉมิยามของราตรี 
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เมื่อทรงได้อาสวักขยญาณจึงได้ตรัสรู้

เป็นพระพุทธเจ้า และ อาสวกัขยญาณ

น้ันก็คอืความหย่ังรูใ้นอรยิสจัจ์ ๒ สาย 

ที่ตรัสแสดงเอาไว้เอง

 สายที่ ๑ ก็คือญาณหยั่งรู้ในทุกข์ 

ในเหตุเกิดทุกข์ ในความดับทุกข์ ใน 

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ น้ีเป็น

อริยสัจจ์สายที่ ๑

 สายที่ ๒ ก็คือญาณความหยั่งรู ้ 

ในอาสวะ ญาณความหยัง่รูใ้นเหตเุกดิ 

อาสวะ ญาณความหยั่งรู้ในความดับ 

อาสวะ ญาณความหยัง่รูใ้นทางปฏบิตัิ

ให้ถึงความดับอาสวะ

 พระพทุธเจ้าได้ตรสัแสดงไว้เองดงันี ้

เพราะฉะนัน้ ท่านพระสารบีตุรจงึได้น�า 

อาสวะมาแสดง

 พจิารณาดตูามกระแสพระพทุธภาษติ

ทีต่รสัแสดงไว้น้ี กย่็อมจะเหน็ได้ว่าจติ

น้ีแม้เป็นธรรมชาติทีป่ระภสัสรคอืผดุผ่อง 

แต่เมื่อยังมิได้ปฏิบัติท�าจิตตภาวนา

อบรมจิต จิตน้ีก็ยังมีอวิชชาคือความ

ไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริง แม้จิต

น้ีจะเป็นธาตุรู ้แต่ก็ยังเป็นรู้ผิดรู้หลง  

จึงยังมี อุปาทาน คือความยึดถือ

 และเมือ่อายตนะภายนอกอายตนะ

ภายในประจวบกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ธรรมดาของกายและใจอันนี้หรือของ

นามรูปอันนี้ ก็ย่อมเกิด

 จักขุวิญญาณ ความรู้ทางจักษุ คือ

เห็นรูป

 โสตวิญญาณ ความรู้ทางหู คือได้ 

ยินเสียง

 ฆานวิญญาณ ทราบกลิ่นทางจมูก

 ชิวหาวิญญาณ ทราบรสทางลิ้น

 กายวิญญาณ ทราบส่ิงที่ถูกต้อง 

ทางกาย

 มโนวิญญาณ ทราบเรือ่งราวทีรู้่คดิ

ทางมโนคือใจ

 และเมือ่อายตนะภายในตาหจูมกูลิน้

กายและมนะคือใจ อายตนะภายนอก

คอืรปูเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะคอืสิง่ถกู

ต้อง และธรรมะคือเรื่องราวที่รู้ที่คิด

ทางใจกบัวิญญาณดงักล่าวทัง้ ๓ อย่าง

นี้มาประชุมกันเข้าก็เป็น สัมผัสหรือ

ผัสสะ คือความกระทบ

 และเพราะสัมผัสคือความกระทบก็

หมายถึงความกระทบจิตนี้เอง จึงเกิด 

เวทนา คือความรู้เป็นสุข รู้เป็นทุกข์ 

หรือรู้เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขทาง

กายทางใจ ดังที่ทุก ๆ คนได้มีเวทนา

อยูเ่ป็นประจ�า เป็นสขุบ้างเป็นทุกข์บ้าง

เป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุบ้างทางกาย

ทางใจ

 และเมือ่ได้พบกบั สขุเวทนา เวทนา

ที่เป็นสุขก็ย่อมจะมีความติดใจยินดีใน

สุข เม่ือเป็นดังนี้ราคะคือความติดใจ

ยินดีในสุขนี้ก็ตกตะกอนนอนเนื่องอยู่

อาสวะ
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ในจิตเรียกว่า ราคานุสัย อนุสัยกิเลส

ทีน่อนเนือ่งอยู่ในจติคือราคะความตดิใจ

ยนิด ีแม้ว่าสขุเวทนานัน้จะหายไปแล้ว 

แต่ว่าราคานุสัยก็ยังตกตะกอนนอน

เนื่องอยู่ในจิต

 เมื่อพบกับ ทุกขเวทนา เวทนา 

ที่เป็นทุกข์ก็เกิดความทุกข์เดือดร้อน 

อย่างแรงกต็อีกชกหวัต่าง ๆ ปฏฆิะคอื

ความกระทบกระทัง่นัน้กต็กตะกอนนอน

เนือ่งอยูใ่นจติ เป็น ปฏฆิานสุยั กเิลส

ที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจคือปฏิฆะความ

กระทบกระทัง่ แม้ว่าทกุขเวทนาน้ันจะ

สงบไปแล้ว แต่ปฏิฆานุสัย ก็ยังนอน

เนื่องอยู่ในจิตใจ

 เมือ่พบกบั เวทนาทีเ่ป็นกลาง ๆ ไม่

ทุกข์ไม่สุข ก็มิได้พิจารณาให้รู ้จัก 

ความเกิดขึ้น ความดับไป ความน่า

พอใจ ความไม่น่าพอใจ และการที่จะ

น�าจิตแล่นออกไปได้ นี้ก็เป็นอวิชชา  

ก็นอนจมนอนเนื่องอยู ่ในจิต เป็น 

อวชิชานสุยั กเิลสทีน่อนเนือ่งอยูใ่นจติ 

คืออวิชชาคือตัวท่ีไม่รู ้ แม้ว่าเวทนา 

ที่เป็นกลาง ๆ นั้นจะสงบไปแล้ว แต่

อวิชชานุสัยนี้ก็ยังนอนเนื่องอยู่ในจิต

เป็นตะกอนอยู่ในจิต

 ซึ่งโดยปกติทุกคนก็จะไม่รู้สึกว่ามี

อนุสัยเหล่าน้ีอยู่ในจิต ย่ิงผู้ท่ีปฏิบัติ

ธรรมะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญา แต่ยัง

ไม่เป็นมรรคก�าจดักเิลสได้ อนสุยัเหล่า

นีก้ย่ิ็งไม่ปรากฏ แต่กย็งัมอียูน่อนเนือ่ง

อยู่ในจติ นอนจมอยู่ในจติ เป็นตะกอน

อยู่ในจติ ดังทีเ่ปรยีบไว้แล้วว่า เหมอืน

อย่างตะกอนนอนก้นตุ่ม ไม่ฟุ้งขึ้นมา 

น�้าในตุ่มก็ดูใสสะอาด แต่อันที่จริงนั้น

ไม่ใช่เป็นน�า้บรสิทุธิส์ิน้เชงิ เพราะยงัมี

ตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่ม นี่คืออนุสัย

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบ

 ได้ตรัสแสดงไว้ในพระสูตรหนึ่งถึง

ความบงัเกดิขึน้ของอนสัุยดงันี ้ว่าอาศัย

เวทนานี้เอง หรือว่ากล่าวให้หมดก็คือ

ว่าอาศัยอายตนะภายนอกภายในของ

บุคคลที่ประจวบกันเกิดวิญญาณ และ

ทัง้ ๓ นีก้ม็าประชมุกนัเป็นสมัผัสหรอื

ผสัสะกเ็ป็นเหตุให้เกดิเวทนา เมือ่เกดิ

เวทนาก็เป็นเหตุให้เกิดราคะบ้าง คือ

จิตใจยินดีในสุข ปฏิฆะบ้าง คือว่า

หงุดหงิดในทุกข์ อวิชชาบ้าง คือไม่รู ้

ในเวทนาที่เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข 

ราคะ ปฏิฆะ อวิชชาเหล่านี้ก็ตกเป็น

ตะกอนนอนจมอยู่ในจติ เป็นราคานสัุย

บ้าง ปฏิฆานุสัยบ้าง อวิชชานุสัยบ้าง

ดังกล่าว และเมื่อได้ประสบเวทนากัน

อยูเ่ป็นประจ�า และกม็คีวามตดิใจยนิดี

ในสุขกนัอยูเ่ป็นประจ�า หงดุหงดิขดัเคอืง

ในทกุข์อยูเ่ป็นประจ�า ไม่รูอ้ยูใ่นเวทนา

ที่เป็นกลาง ๆ อยู่เป็นประจ�า ราคะ 

ปฏิฆะ อวิชชาที่บังเกิดขึ้นใหม่ ๆ อยู่

ทกุทีท่กุวันทกุเวลาเหล่านีก้น็อนจมลง

อาสวะ
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ไปในจติ นอนเนือ่งอยูใ่นจติเป็นอนสุยั

เพิ่มเติมขึ้นอยู่เสมอ ก็แปลว่าตะกอน

ก้นตุ่มนั้นก็มากขึ้น ๆ แต่เม่ือไม่ฟุ้ง 

ขึ้นมา น�้าในตุ่มก็ยังดูใส

 ส่วนอาสวะนัน้กม็ตีรสัแสดงไว้ในข้อ

ที่ตรัสสอนให้ปฏิบัติใน อินทรียสังวร 

ความส�ารวมอินทรีย์ คือตาหูจมูกลิ้น

กายและมนะคือใจ ดังที่ตรัสสอนเอา

ไว้ว่า

 เหน็รปูอะไรทางตา ได้ยนิเสยีงอะไร

ทางหู สูดกลิ่นอะไรทางจมูก ลิ้มรส

อะไรทางลิ้น ถูกต้องโผฏฐัพพะคือสิ่ง

ที่ถูกต้องอะไรทางกาย คิดหรือรู้เรื่อง

อะไรทางมโนคอืใจ กไ็ม่ยดึถอืโดยนมิติ 

คือไม่ยึดถือทั้งหมดว่างามหรือไม่งาม 

น่าชอบใจหรือไม่น่าชอบใจ ไม่ยึดถือ

โดยอนุพยัญชนะ คอืเลอืกแต่บางส่วน

ว่างามหรือไม่งาม น่าชอบใจหรอืไม่น่า

ชอบใจ อภิชฌาคอืความยนิด ีโทมนสั

คอืความยินร้าย บาปอกศุลธรรมทัง้หลาย

ย่อมไหลเข้ามาสู่จิต เพราะเหตุที่มิได้

ส�ารวมมไิด้รกัษาอนิทรย์ี คอืตาหจูมกู

ลิ้นกายและมนะคือใจเหล่าน้ี เพราะ

ตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจเหล่านี้

อันใดเป็นเหต ุย่อมปฏบิตัริกัษาอินทรย์ี

คอืตาหจูมกูลิน้กายและมนะคอืใจเหล่า

นี้ไว้มิให้ยึดถือดังนั้น มิให้ความยินดี

ความยนิร้าย บาปอกุศลธรรมทัง้หลาย

ไหลเข้ามาสู่ใจอย่างนั้น ปฏิบัติดังนี้

เรียกว่า อินทรียสังวร ความส�ารวม

อินทรีย์

 ตามพทุธภาษตินีต้รัสเร่ืองอนิทรยีสังวร

และก็ย่อมส่องความถึงว่าหากไม่มี

อินทรียสังวร ก็ย่อมจะยึดถือ ย่อมจะ

ยนิดยีนิร้าย ย่อมจะมบีาปอกศุลธรรม

ท้ังหลายไหลเข้ามาสู่จิต เพราะเหตุท่ี

ยึดถือและยินดียินร้ายดังกล่าว หรือ

เพราะมีเหตท่ีุมิได้รกัษามไิด้ส�ารวมระวัง

อนิทรย์ีทัง้ ๖ คอื ตาหจูมกูลิน้กายและ

มนะคอืใจดงักล่าว บุคคลโดยมากย่อม

หย่อนต่อการรกัษาอนิทรย์ีทัง้ ๖ เหล่าน้ี 

หรือว่าโดยปกติย่อมไม่รักษาอินทรีย์

ทั้ง ๖ เหล่านี้ เมื่อเห็นอะไรทางตา 

ได้ยินอะไรทางหู ตลอดจนถึงคิดถึง

เร่ืองอะไรทางมโนคือใจ ย่อมจะยดึถือ

ส่ิงทีไ่ด้เห็นส่ิงทีไ่ด้ยินตลอดจนส่ิงทีค่ดิ

เป็นต้นนัน้ ยึดถอืทัง้หมดหรอืว่ายดึถอื

บางอย่างบางส่วน ว่างามบ้าง ไม่งาม

บ้าง น่าชอบใจบ้าง ไม่น่าชอบใจบ้าง 

และเมื่อเป็นดังน้ี จึงเกิดความยินดี 

ความยินร้ายเกิดบาปอกุศลธรรมทั้ง

หลายไหลลงสู่จิต ไหลเข้าสู่จิต ก็ไหล

เข้ามาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน้ 

ทางกาย ทางมนะคอืใจนีเ้อง ส่ิงทีไ่หล

เข้ามาสูจ่ติกม็าหมกัหมมดองจติสันดาน

อยู่ เป็น

 กามาสวะ อาสวะคือสิ่งที่ไหลมา 

ดองจิตสันดานคือกาม ความใคร่

อาสวะ
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 ภวาสวะ อาสวะคอืภพความเป็นเรา

เป็นของเรา

 อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา ไม่รู้

 แม้อาสวะเหล่านี้ก็ไหลเข้ามาจาก 

ตาหูเป็นต้นดังกล่าว ซึ่งเมื่อเห็นอะไร 

ได้ยนิอะไรเป็นต้น กเ็กดิความใคร่ความ

ยินดีก็คือกามนั่นเอง และยึดถือ ก็

ยึดถือเป็นตัวเรา เป็นของเรา ก็เป็น

ภพ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาสวะคือภพ แม้

เป็นกลาง ๆ ก็ไม่ได้พิจารณาให้รู้จัก

ความเกดิความดบัเป็นต้น ก็เป็นอวชิชา

คือไม่รู้ แม้ว่าการเห็นการยึดถือความ

ยนิดคีวามยนิร้ายเป็นต้นนัน้จะผ่านไป

แล้วสงบไปแล้ว แต่ก็ยังตกตะกอน 

ลงมาเป็นอาสวะ มาดองมาหมักหมม 

จิตสันดานเป็นกามาสวะ ภวาสวะ 

อวชิชาสวะอยู ่เพราะฉะนัน้ ความบงัเกดิ

ขึ้นของอาสวะนั้นจึงบังเกิดขึ้นดังนี้ 

 และใน สัมมาทิฏฐิสูตร ท ่าน 

พระสารีบุตรก็ได้แสดงรวมกันไว้ว่า

 เมือ่มสีมัมาทฏิฐ ิคอืความเหน็ชอบ 

มคีวามเหน็ตรง ย่อมจะท�าให้ประกอบ

ด้วยความเลือ่มใส ไม่หวัน่ไหวในธรรมะ 

น�ามาสู่พระสทัธรรมคือพระธรรมวนิยัน้ี 

จะละราคานสุยั กเิลสท่ีนอนเนือ่งอยูใ่น

จติคอืราคะ จะถอนปฏฆิานุสยั จะบรรเทา

ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะ ความ

กระทบกระทัง่ จะถอนทฏิฐมิานานสุยั 

อนุสัยคือทิฏฐิมานะว่าเรามีเราเป็น  

จะละอวิชชา ท�าวิชชาให้บังเกิดขึ้น  

จะกระท�าทกุข์ให้สิน้สดุไปได้ในปัจจุบนั

 กเ็ท่ากบัท่านแสดง อนสุยัไว้เป็น ๔ 

คอื ราคะ ปฏฆิะ อสัมทิฏิฐมิานานุสยั 

เรียกสั้นก็คือภวานุสัยนั่นเอง แต่ท่าน

ไม่เรยีกว่า ภวานสุยั เรยีกอย่างเตม็ที่

ว่า ทฏิฐมิานานสัุย อนสุยัคอืทฏิฐมิานะ 

ความเห็นยึดถือว่าเรามีเราเป็น ก็ตัว

ภพนั่นแหละดังที่กล่าว และ อวิชชา 

กเ็ป็นอันว่าท่านน�าเอาอาสวะกบัอนสุยั

ท่ีแยกเอาไว้นี้รวมกันเข้า แต่แม้ว่าจะ

ไม่รวมกนัเข้า แยกออกเป็น ๒ หมวด 

ข้อที่ ๒ ของหมวดทั้ง ๒ นั้นจะต่าง

กนั คอืเป็นภวาสวะกบัเป็นปฏฆิานสัุย 

แต่ก็มคีวามทีเ่นือ่งถึงกนัสมัพนัธ์กนัดัง

ท่ีได้อธบิายแล้ว กน็บัว่าเป็นอนัเดียวกนั

ได้ แต่เมื่อแยกแสดงได้เป็น ๔ ก็เป็น

อนัว่าครบถ้วน คอื เป็นราคะหรอืกาม

หน่ึง เป็นปฏิฆะหนึ่ง เป็นภพหรือ 

อัสมิทิฏฐิมานะหนึ่ง เป็นอวิชชาหนึ่ง 

เป็นตัวกิเลสที่นอนเนื่องหรือนอนจม

หมักหมมดองจิตสันดานอยู่

 กเ็พราะเหตท่ีุจตินีท่ี้ยังไม่มีจติตภาวนา 

แม้เป็นธรรมชาติที่ประภัสสร แต่ก็ยัง

มีอวิชชา เม่ือมีอวิชชาก็ยังมีอุปาทาน 

เพราะฉะนั้น เม่ืออายตนะภายใน

ภายนอกประจวบกันเกิดวิญญาณ  

เกิดผัสสะ เกิดเวทนา จึงยังมียินด ี

มียินร้าย ยังมีหลงไม่รู ้ และแม้ว่า 

อาสวะ
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ความประสบทางตาหูเป็นต้น ความ

ยนิดยีนิร้ายหลงไม่รูท้ีบ่งัเกดิขึน้จะสงบ

ไปเป็นคราว ๆ แต่ก็ยังนอนจมเป็น

ตะกอนอยู่ในจิตดองเป็นอาสวะ นอน

เน่ืองเป็นอนุสัย และก็เพิ่มพูนขึ้นอยู่

เสมอ ต่อเม่ือได้ปฏบัิตใินอินทรยีสงัวร

และได้ปฏิบัติตามท่ีพระพุทธเจ้าทรง 

สั่งสอน คือในมรรคมีองค์ ๘ รวมเข้า

เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา รักษา

อินทรีย์ รักษาจิต มิให้ยึดถือยินดี 

ยินร้าย หลงไม่รู้ในเวลาที่ประสบเรื่อง

ประสบอารมณ์ต่าง ๆ ทางตาทางห ู

ทางจมูกทางล้ินทางกายทางมนะคือ 

ใจอยู่ จึงจะเป็นการปฏิบัติท่ีไม่เพ่ิม 

ราคอนุสัย และเมื่อศีลสมาธิปัญญา 

ที่ปฏิบัตินี้ลึกซึ้งลงไปจนถึงรู ้ถึงตัว 

อาสวอนุสัย คือลึกซ้ึงลงไปถึงจิตส่วน

ลึกอันเป็นที่ตั้งของอาสวอนุสัย ก็จะ 

ก�าจัดอาสวอนุสัยได้บางส่วนจนถึง 

สิน้เชงิ นัน่แหละจตินีจ้งึเป็นธรรมชาติ

ที่บริสุทธิ์ พร้อมท้ังประภัสสรคือผุด- 

ผ่อง ประกอบด้วยวิชชาวิมุตติ อยู่กับ

วิชชาวิมุตติตลอดเวลา ดังที่มีพระ- 

พุทธภาษิตตรัสไว้ว่า ตถาคตคือพระ-

พทุธเจ้าทรงอยูด้่วยวชิชาวมุิตต ิทรงมี

วิชชาวิมุตติเป็นธรรมเครื่องอยู่ (ส.ท. 

๒๐๐-๒๒๒) ดู จิตประภัสสร, บารมี, 

วิชชา ๓, โอวาทปาติโมกข์ ด้วย

จิตใจของทุก ๆ คน ได้แก่ความเห็น

ผดิหรือความเหน็ถูกต้อง ความเห็นผดิ

นัน้คอืสสัสตทฏิฐ ิความเหน็ว่ามตีวัตน

อยู่ตลอดไป หรืออุจเฉททิฏฐิ ความ

เห็นว่าขาดสูญ เช่นเห็นว่าตายสูญ ส่วน

ความเห็นชอบถูกต้องนั้น ได้แก่ความ

เห็นถูกต้องตามเหตุผล ไม่ข้องติดอยู่

กับความเห็นทั้ง ๒ นั้น เช่นเห็นว่ามี

เหตุก็มีผล เมื่อสิ้นเหตุก็สิ้นผล กล่าว

ตามนัยปฏิจจสมุปบาท คือเมื่อยังมี

อวิชชาก็มีชาติคือความเกิดจนกระทั่ง

สิ้นอวิชชาจึงสิ้นเกิด ความเห็นผิด 

ก็ตาม ความเห็นถูกก็ตามเรียกว่า  

อาสัยในท่ีนี ้เพราะทุก ๆ คนย่อมอาศัย 

ความเห็นด�าเนินไปในทางที่ผิดบ้าง 

ถูกบ้าง (ท.ธ. ๔๐) ดู บารมี ด้วย

อาสวักขยญาณ

อาสวักขยญาณ ดู ทศพลญาณ, วิชชา ๓

อาสันนกรรม ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อาสยั แปลว่า ทีอ่าศยัหรอืเครือ่งอาศัยภายใน

อาสาฬหบูชา ดู บูชา ๒, ปัญจวัคคีย์

อาหาร ค�าว่า อาหาร นัน้เป็นค�าทีท่กุ ๆ คน

ก็เรียกกันถึงอาหารที่บริโภคเพื่อบ�ารุง

เลี้ยงร่างกาย แต่ว่าค�าว่าอาหารมิใช่

หมายความถึงเพียงอาหารส�าหรับ 

บ�ารุงเลี้ยงร่างกายเพียงอย่างเดียว  

แต่หมายถึงอาหารอย่างอื่นอีกด้วย  

ท่านพระสารีบุตรได ้แสดงอธิบาย 

อาหารไว้ ๔ ประการ คือ
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 ๑. กวฬิงการาหาร อาหารคอืค�าข้าว

 ๒. ผัสสาหาร อาหารคือผัสสะ

 ๓. มโนสัญเจตนาหาร อาหารคือ 

มโนสัญเจตนา ความจงใจ และ

 ๔. วญิญาณาหาร อาหารคอืวญิญาณ

 ค�าว่า อาหาร นั้นตามศัพท์แปลว่า  

น�ามา ก็หมายถึงสิ่งท่ีเป็นปัจจัย คือ

เป็นเครื่องอาศัยที่น�าผลมา

 ข้อที ่๑. กวฬิงการาหาร อาหารคือ

ค�าข้าว กห็มายถงึอาหารทีบ่คุคลตลอด

จนถึงสัตว์เดรัจฉานท้ังหลายบริโภค 

เป็นอย่างละเอียดก็มี เป็นอย่างหยาบ

ก็มี ยกเอาค�าข้าวขึ้นเป็นที่ตั้งเป็นชื่อ 

เพราะว่าข้าวนัน้กถื็อว่าเป็นอาหารหลกั

ส�าหรับที่จะบ�ารุงเลี้ยงร่างกาย ฉะนั้น 

จงึยกขึน้เป็นชือ่ของอาหารส�าหรบับ�ารงุ

เลี้ยงร่างกายอันหมายคลุมถึงอาหาร

ทุกอย่างท่ีบริโภคส�าหรับบ�ารุงเล้ียง

ร่างกาย

 นี้คือกวฬิงการาหาร อาหารคือค�า

ข้าว ข้อที่ ๑

 ข้อที ่๒ ผสัสาหาร อาหารคือผสัสะ 

หมายถึงอายตนะภายใน อายตนะ

ภายนอก และวิญญาณมาประชุมกัน 

เรียกว่า สัมผัส หรือ ผัสสะ อันแปล

ว่า กระทบ เป็นอาหารแห่งนามธรรม

ทั้งหลาย คือ แห่งเวทนา แห่งสัญญา 

แห่งสงัขาร และแห่งวญิญาณเองทีเ่กดิ

สืบต่อไป

 กวฬิงการาหาร อาหารคือค�าข้าว 

ข้อแรกเป็น อาหารของรูปธรรม คือ 

ร่างกายส่วนรูป

 ผัสสาหาร อาหารคือผัสสะหรือ

สัมผัสเป็น อาหารของนามธรรม คือ 

เวทนา สัญญา สงัขาร วิญญาณ ท่ีเกิด

สืบเนื่องกันไป

 ผสัสาหาร อาหารคอืผสัสะข้อท่ี ๒ นี้ 

พระพทุธเจ้าได้ตรสัแสดงไว้ว่า คือความ

ประชุมของอายตนะภายใน อายตนะ

ภายนอก และวิญญาณ โดยที่เมื่อตา

กับรูปประจวบกันก็ย่อมเกิดวิญญาณ

คือความรู้ในรูปที่เรียกว่าเห็นรูป อัน

การเหน็รปูดงัทีพ่ดูกนักม็กัจะพดูกนัว่า 

เห็นรูปด้วยจักษุคือตา แต่เมื่อแสดง

ตามทางอภิธรรมท่านแสดงว่าเห็นรูป

ด้วยจกัขวิุญญาณคอืความรูร้ปูทางจกัษุ 

ตานั้นเป็นเพียงประสาทส�าหรับเป็น 

ที่อาศัยรับรูปที่มาประจวบกันเท่านั้น 

ถ้ายังไม่เกิดจักขุวิญญาณ การเห็นรูป

ก็ยังไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น จึงต้อง

เกิดจักขุวิญญาณ วิญญาณทางตา ก็

คือรู ้รูปทางตา ที่เรียกกันว่าเห็นรูป 

เพราะฉะนั้น การเห็นรูปจึงมิใช่เห็น

ด้วยจักขุหรือจักษุ แต่ว ่าเห็นด้วย  

จักขุวิญญาณ

 เมื่อพูดตามธรรมดาก็พูดว่าเห็นรูป

ด้วยจักษุ แต่เมื่อพูดตามทางอภิธรรม

กจ็ะต้องพดูว่าเหน็รปูด้วย จกัขวุญิญาณ
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 แม้ในอายตนะข้อต่อไปก็เช่นเดียว 

กัน หูกับเสียงมาประจวบกันก็เกิด  

โสตวิญญาณ ได้ยินเสียง

 จมูกกับกล่ินมาประจวบกันก็เกิด  

ฆานวิญญาณ รู้กลิ่นทางจมูก

 ลิ้นกับรสมาประจวบกันก็ เกิด  

ชิวหาวิญญาณ รู้รสทราบรสทางลิ้น

 กายกับโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้อง

มาประจวบกันก็เกิด กายวิญญาณ  

รู้สิ่งถูกต้องทางกาย

 มโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวมา

ประจวบกนักเ็กดิ มโนวญิญาณ รูเ้รือ่ง

ที่ใจคิดทางมโนคือใจ

 นี้ เป ็นปกติของอายตนะภายใน

ภายนอกและวิญญาณทางอายตนะ 

ทั้ง ๖ นี้ ซึ่งบังเกิดขึ้นเป็นปกติแก ่

ทกุ ๆ คน ทกุ ๆ เวลา และเมือ่ทัง้ ๓ 

นี้มาประชุมกันจึงเรียกว่าเป็น สัมผัส 

ทีแ่ปลว่าความกระทบ หรอืเรยีกสัน้ว่า 

ผัสสะ และผัสสะหรือสัมผัสดังกล่าว

มาน้ีเองเป็น อาหารของนามธรรม  

ทั้งหลาย คือ ของเวทนา ของสัญญา 

ของสังขาร และของวิญญาณที่เกิดสืบ

จากสังขาร

 เพราะฉะนัน้ ตามอธบิายนีว้ญิญาณ

จึงบังเกิดขึ้นในเมื่ออายตนะภายใน

อายตนะภายนอกมาประจวบกนั กเ็ป็น

วญิญาณขึน้ตามทางอายตนะ และเมือ่

ทั้ง ๓ มาประชุมกันเป็นสัมผัสจึงเกิด

เวทนา เกิดสัญญา เกิดสังขาร และก็

เกิดวิญญาณสืบต่อกันไปอีก เพราะ

ฉะนัน้ วิญญาณจึงมาตรงทีเ่มือ่อายตนะ

ภายในอายตนะภายนอกประจวบกัน

นัน้หนหนึง่ และเมือ่มาประชมุกันเป็น

สมัผสัหรอืผสัสะกเ็ป็นเวทนา เป็นสญัญา 

เป็นสังขาร และก็เป็นวิญญาณขึ้นอีก 

วิญญาณก็มาบังเกิดขึ้นสืบจากสังขาร

อีกครั้งหนึ่ง และก็มาเป็นสัมผัส เป็น

เวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร และ 

ก็เป็นวิญญาณ ก็วนกันไปอยู่ดังนี้ใน

อารมณ์ทั้งหลายที่จิตนี้รับ เริ่มมาจาก

ทางอายตนะซึง่เป็นฝ่ายรปูแล้วกม็าเป็น

นามธรรม เพราะฉะนั้น ขันธ์ ๕ รูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อัน

ประกอบย่อเข้าเป็นรูปเป็นนาม รูปก็

เป็นรปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

ก็เป็นนาม รวมเป็นขันธ์ ๕ ย่อก็เป็น

รปูเป็นนามอนัเรยีกว่านามรปูนี ้จงึเป็น

ส่ิงท่ีเริ่มต้นมาต้ังแต่ถือก�าเนิดเกิดก่อ

ขึน้ในครรภ์ของมารดาแต่ยงัไม่สมบรูณ์

เตม็ที ่จนเมือ่ได้คลอดออกมาจงึมคีวาม

สมบูรณ์ แต่แม้เช่นนั้นก็ยังอ่อน เมื่อ

เติบโตขึ้นจึงเจริญขึ้นสมบูรณ์ขึ้นจนมี

ความสมบูรณ์เตม็ที ่ดงัรปู เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณของบุคคลท่ีเตบิโตขึน้ 

ตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก เป็นเด็กใหญ่ เป็น

หนุม่ เป็นสาว กเ็ป็นความสมบรูณ์ของ

ขันธ์ ๕ ขึ้นมาโดยล�าดับ
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อ

 ดงัจะพงึเหน็ได้ว่า เม่ือส่วนรูปมคีวาม

สมบูรณ์ ส่วนนามก็สมบูรณ์ ดังเช่น

เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจ

สมบรูณ์ จึงรบัอายตนะภายนอกต่าง ๆ 

ได้ฉบัพลนั คล่องแคล่วว่องไว วญิญาณ

ทีบ่งัเกดิขึน้ สมัผสัทีบ่งัเกดิข้ึน สบืมา

ถึงเวทนา สัญญา สังขาร แล้วต่อไป

วิญญาณอีก ก็สมบูรณ์ฉับพลัน 

 และตรงนี้ก็น่าที่จะต้องอธิบายเพิ่ม

เตมิอกีนิดหนึง่ว่า ในขนัธ์ ๕ นัน้ไม่จดั

ใส่วิญญาณกับสัมผัสที่บังเกิดขึ้นใน 

ช่วงนี้เข้าไว้ จัดรูปเป็นที่ ๑ แล้วก็มา

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณต่อ

ท้าย ตัดเอาวญิญาณกบัสมัผสัท่ีบงัเกดิ

ข้ึนในระหว่างรปูกบัเวทนาเสยี ถ้าหากว่า

จะใส่ไว้ด้วยกไ็ม่ใช่เป็นขนัธ์ ๕ จะต้อง

เป็นขันธ์ ๖ ขนัธ์ ๗ แต่นีไ่ม่ใส่ไว้ ตดั

เอาวิญญาณกับสัมผัสที่บังเกิดขึ้นใน

ช่วงนี้ออกเสีย จึงเป็นขันธ์ ๕ แสดง

วญิญาณไว้ข้างท้ายเท่านัน้ พจิารณาดู

ก็เพ่ือสะดวกเป็น วิปัสสนาภูมิ คือ 

เป็นภมูแิห่งวปัิสสนา คอืเป็นกรรมฐาน

ส�าหรับวิปัสสนาในอันที่จะก�าหนด

พิจารณาให้รู้ให้เห็นได้สะดวก เพราะ

ว่ารูปนั้นก็เป็นของหยาบ พิจารณาได้

สะดวก ถงึเวทนากน็บัว่าเป็นนามธรรม

ที่หยาบบังเกิดขึ้นท้ังทางกายท้ังทางใจ 

จงึมาเป็นที ่๒ จงึมาถงึสญัญาถงึสงัขาร

ซึ่งเป็นส่วนนามธรรมล้วน ๆ แล้วจึง

มาวิญญาณซึ่งนับว่าเป็นสิ่งท่ีละเอียด 

กเ็อาคุมไว้ข้างท้ายส�าหรบัท่ีจะพจิารณา

เป็นกรรมฐานเป็นวิปัสสนาภูมิได้โดย

สะดวก

 ฉะนั้น ผัสสะจึงมีความหมายถึง

ความประชมุของท้ัง ๓ อย่างดังท่ีกล่าว

นั้น เป็นอาหารของเวทนา คือเป็น

ปัจจัยน�าผลมา คือน�าให้เกิดเวทนา 

ความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ 

ไม่ทุกข์ไม่สุข ให้เกิดสัญญาคือความ 

รู้จ�าได้ จ�ารูปจ�าเสียงจ�ากลิ่นจ�ารสจ�า

โผฏฐัพพะจ�าเรื่องราวอะไรต่าง ๆ ได้ 

เป็นสังขารคือความรู้คิดปรุงหรือปรุง

คดิต่าง ๆ และเมือ่คดิปรงุไปกร็ูไ้ปด้วย

กเ็ป็นวญิญาณ แล้วกว็นเป็นวงกลมมา

ใหม่อีก ก็เป็นไปอยู่ดังนี้ เป็นเรื่อง 

ของรูปและนามท่ีบังเกิดอยู่ในปัจจุบัน 

ของบุคคลทุก ๆ คน โดยที่รูปนั้นก็ 

ต้องอาศัยอาหารคือค�าข้าว หยาบบ้าง

ละเอียดบ้าง ส่วนนามก็อาศัยอาหาร

คือผัสสะดังที่กล่าวมาแล้ว ถ้าหากว่า

รูปไม่ได้อาศัยอาหารคือค�าข้าวก็ด�ารง

อยู่ไม่ได้ นามไม่อาศยัอาหารคอืผสัสะ

หรือสัมผัส นามก็บังเกิดขึ้นเป็นไป 

ไม่ได้

 เพราะฉะนั้น อาหารคือค�าข้าวจึง

เป็นที่ ๑ อาหารคือผัสสะจึงเป็นที่ ๒

 มาถึงข้อท่ี ๓ มโนสัญเจตนาหาร 

อาหารคือมโนสัญเจตนา ความจงใจ 
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ตรัสว่าเป็น อาหารของกรรม และ 

พระสารีบุตรก็ได้แสดงอธิบายตาม 

พระพทุธเจ้า เพราะว่ากรรมคือการงาน

ทีบ่คุคลกระท�า ทางกายกเ็ป็นกายกรรม 

ทางวาจาก็เป็นวจีกรรม ทางใจก็เป็น

มโนกรรม ย่อมเกดิจากมโนสญัเจตนา

คือความจงใจ จะต้องมีมโนสัญเจตนา 

หรือเรียกสั้นว่าเจตนา ความจงใจเป็น

เหต ุจงึได้กระท�าทางกายเป็นกายกรรม 

กระท�าทางวาจาเป็นวจีกรรม กระท�า

ทางใจเป็นมโนกรรม พระพุทธเจ้าจึง

ได้ตรัสเอาไว้ว่า

 เจตนาห� ภิกฺขเว กมฺม� วทามิ ดู

ก่อนภกิษทุัง้หลาย เรากล่าวเจตนาคอื

ความจงใจว่าเป็นกรรม คอืเป็นเหตใุห้

กระท�ากรรม เพราะว่าบุคคลมีเจตนา

คือความจงใจแล้ว จึงกระท�าทางกาย

บ้าง กระท�าทางวาจาบ้าง และกระท�า

ทางใจบ้าง

 ฉะนั้น กรรมที่บุคคลกระท�าทุก ๆ 

อย่าง ทางกาย ทางวาจา ทางใจ  

ไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมหรือบุญกรรม 

ไม่ว่าจะเป็นอกุศลกรรมหรอืบาปกรรม 

ย่อมมีเจตนาคือความจงใจหรือมโน-

สัญเจตนาเป็นเหตุ คือเป็นอาหาร  

เป็นปัจจัยทีน่�าผลมา คือน�าให้เป็นเหตุ

ให้บงัเกดิกรรม ฉะนัน้ มโนสญัเจตนา

หรือเจตนาคือความจงใจจึงเป็น อาหาร

ของกรรม นับเป็นข้อที่ ๓

 มาถึงข ้อที่  ๔ วิญญาณาหาร  

อาหารคือวิญญาณ อันวิญญาณนี้ที่ได้

กล่าวมาในเบ้ืองต้น ท่านเรียกว่าเป็น  

วิถีวิญญาณ เป็นวิญญาณในวิถี อัน

หมายความว่าเป็นวญิญาณทีบ่งัเกดิขึน้

ตามวิถีคือตามทาง 

 วิถีคือทางก็คือวิถีของกายจิตนี้ที่

ประกอบกันอยู่เป็นไปอยู่ อันนับแต่

อายตนะภายในอายตนะภายนอกมา

ประจวบกันเป็นวิญญาณ เป็นสัมผัส 

เป็นเวทนา เป็นต้นดังกล่าวมาแล้ว  

นีเ้รยีกว่าเป็นวถิ ีคอืเป็นทางแห่งความ

เป็นไปของกายและจิตที่อาศัยกันอยู่  

ที่ประกอบกันอยู่ ที่ด�าเนินไปอยู่จึง 

เรียกว่า วิถีวิญญาณ

 อีกอย่างหนึ่ง ปฏิสนธิวิญญาณ 

วญิญาณในปฏสินธ ิวญิญาณในปฏสินธิ

นี้ก็ได้แก่วิญญาณธาตุคือธาตุรู้หรือจิต

ทีอ่าศยัอยู่ในกายนี ้ซึง่บคุคลทกุ ๆ คน

นีม้กีายและจติประกอบกนัอยู ่ถ้าหาก 

ว่าไม่มีจิต กายนี้ก็ด�ารงอยู่มิได้ ต้อง

แตกสลาย เพราะฉะนัน้ จงึได้มีแสดง

เอาไว้ในบางพระสูตรว่า เมื่อมีชาติคือ

ความเกิด ตั้งต้นแต่เกิดขึ้นในครรภ ์

ของมารดา เร่ิมก่อเกิดขึ้นก็มีปฏิสนธิ

วิญญาณ ซึ่งมีค�าเรียกว่า คันธัพพะ 

คนธรรพ์เข้ามาสู่ครรภ์ของมารดาอีก

ส่วนหนึ่ง มาประกอบเข้ากับส่วน 

ประกอบทีเ่ป็นรปู เมือ่เป็นดงันีส้ตัว์จงึ 

อาหาร
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เริ่มมีชาติคือความเกิดขึ้นมา และเมื่อ 

คนัธพัพะหรอืปฏสินธวิญิญาณเข้าสูค่รรภ์

ของมารดาในขณะทีไ่ด้เริม่ก่อรปูขึน้ตัง้

ต้นแต่เป็นกลละ และก็เร่ิมเติบโตขึ้น

แตกเป็นปัญจสาขา มอีายตนะทีบ่รบิรูณ์

ขึน้โดยล�าดบั กจ็ะต้องมปีฏสินธวิญิญาณ

ประกอบอยู่ด้วยตลอด ถ้าหากว่าปฏสินธิ

วิญญาณหรือว่าจิตหรือว่าคนธรรพ์ดัง

ที่เรียกในพระสูตรพรากออกไปเสีย 

เมือ่ใด รปูทีก่่อขึน้มาตัง้แต่ต้นนัน้ก็เป็น

อนัว่าแตกสลาย ไม่ก่อเกดิขึน้อกีต่อไป 

แม้ว่าเมื่อคลอดออกมาจากครรภ์ของ

มารดาแล้ว กายและจตินีก้ต้็องประกอบ

กันอยู ่ตลอดเวลา เรียกว่าปฏิสนธิ

วิญญาณท่ีมาตั้งแต่ในเบ้ืองต้นน้ันก็จะ

ต้องอยู ่ถ้าหากว่าปฏสินธวิญิญาณทีม่า

ตัง้แต่เบือ้งต้นนัน้หรอืว่าจติออกไปเสยี

จากร่างกายนี้เมื่อใด ร่างกายอันน้ีก็ 

เป็นอันว่าหยุดที่จะเติบโต แตกสลาย 

ที่เรียกว่าตาย จะด�ารงอยู่ต่อไปมิได้ 

หรือจะเรียกว่าขันธ์ ๕ หรือรูปนาม 

เมือ่วญิญาณดงักล่าวไม่มแีล้ว ขนัธ์ ๕ 

หรอืรปูนามกแ็ตกสลาย ได้มพีระพทุธ-

ภาษิตที่ตรัสไว้ ท่ีใช้เป็นบทส�าหรับ

พิจารณาว่า

 อจิร� วตย� กาโย ไม่นานหนอกายนี้

 ปว ึอธิเสสสฺต ิจกันอนทับแผ่นดนิ

 ฉุฑฺโฑ อเปตวิญฺญาโณ ปราศจาก 

วิญญาณ ถูกทิ้ง

 นิรตฺถ�ว กลิงฺคร� ราวกับท่อนไม ้

ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์

 คาถาบทนี้ก็เป ็นเครื่องแสดงว่า  

กายนีท้ัง้รปูกายทัง้นามกายคอืขันธ์ ๕ 

หากปราศจากวิญญาณเสียแล้วก็จัก

ต้องนอนหรือถูกทอดท้ิงให้นอนทับ

แผ่นดิน เหมือนอย่างท่อนฟืนท่อนไม้

ไม่มีประโยชน์ กายทั้งรูปกายทั้งนาม

กายหรอืขนัธ์ ๕ นีท้ีย่งัด�ารงชวีติอยูไ่ด้

ก็เพราะยังมีวิญญาณ ไม่ปราศจาก

วิญญาณ ฉะนั้น วิญญาณนี้จึงเป็น

อาหารส�าคัญของนามรูปหรือของขันธ์ 

๕ หรือว่าของรูปกายนามกาย เมื่อ

วิญญาณนี้ยังอยู ่ นามรูปก็ยังด�ารง 

อยู่ แต่เมือ่ปราศจากวิญญาณเสยีแล้ว 

นามรูปก็เป็นอันว่าแตกสลาย

 ฉะนัน้ วิญญาณจงึเป็น อาหารของ 

นามรูป เป็นข้อที่ ๔

 พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอาหารไว้ 

๔ อย่างดังนี้ และพระสารีบุตรก็ได้

แสดงตาม สัมมาทิฏฐิก็คือความรู้จัก

อาหารทั้ง ๔ เหล่านี้ว่า

 ค�าข้าว เป็น อาหารของกาย คือ

ของรูปกาย

 ผัสสะ หรือสัมผสั เป็น อาหารของ

นาม มีเวทนาเป็นต้น

 มโนสัญเจตนา หรือเจตนาความ

จงใจ เป็น อาหารของกรรม

 วิญญาณ เป็น อาหารของนามรูป

อาหาร
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ไป ซึง่เมือ่มอีาหารเหล่านีอ้ยูก่เ็ป็นอนัว่า

ไม่มทีีจ่ะจบภพจบชาต ิเพราะท่านต้อง 

การแสดงในทางดบักเิลสและกองทกุข์

ทั้งส้ิน ก็คือดับภพดับชาติ เป็นแนว

อธบิายในทางดบัภพดบัชาต ิจงึได้แสดง

ว่าตณัหาเป็นตัวสมทุยัแห่งอาหาร และ

ดับตัณหาเสียได้ก็เป็นการดับอาหาร 

คอืเป็นการดบัภพดบัชาติ และกม็รรค

มอีงค์ ๘ นัน่แหละเป็นทางปฏบัิต ิแม้

จะกล่าวว่าท่านแสดงมุ่งในทางดับภพ

ดบัชาต ิแต่กเ็ป็นสจัจะคอืความจรงิว่า

ความสืบต่อภพชาติก็เพราะมีตัณหานี้

เองเป็นตัวเหตุ เพราะสัจจะคือความ

จริงเป็นดังนี้ จึงได้มีพระพุทธภาษิตที่

ตรัสไว้ว่า โลกอันตัณหาก่อขึ้น

 เพราะฉะนัน้ เมือ่ยงัเป็นโลกกเ็พราะ

ยงัมตีณัหาอยูเ่ป็นตวัก่อให้เกดิขึน้ ดับ

ตัณหาเสียได้ก็ดับโลก และก็เป็นการ

ดบัทกุข์ เป็นสจัจะคอืความจรงิ แต่แม้

เช่นนั้น เมื่อไม่ประสงค์จะดับโลก ไม่

ประสงค์จะดบัตัณหา ยังต้องการโลกอยู่ 

ยังอยู่กับโลก ก็ปฏิบัติในการแสวงหา

อาหารทั้ง ๔ นี้โดยทางที่ชอบ เพื่อจะ

ได้ภพชาติทีด่ทีีช่อบ ภพชาติในปัจจุบนั

ก็เป็นภพชาติที่ดี ที่ชอบ มีความสุข 

ภพชาติต่อไปก็มีความสุข ดังนี้ก็เป็น 

การปฏิบัติที่ถูกต้อง

 เพราะฉะนั้น ท่านพระสารีบุตรจึง

ได้แสดงสัจจะคือความจริง และความ

 ต่อจากนีท่้านพระสารบีตุรกไ็ด้แสดง

อธิบายให้รู้จักอาหารสมุทัย เหตุเกิด

แห่งอาหาร ก็ชี้เอาตัณหาคือความดิ้น 

รนทะยานอยาก สมัมาทิฏฐก็ิคือความ

รูจั้กว่าตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยาก

เป็นเหตุแห่งอาหารทั้ง ๔ ดังกล่าว

 และแสดงต่อไปว่า ความรูจ้กัอาหาร

นิโรธคือความดับอาหาร ก็คือความ

รู้จักว่าดับตัณหาเสยีได้ กเ็ป็นความดบั

อาหาร และปัญญาที่รู ้จักดังนี้ก็เป็น

สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ

 ต่อไปก็แสดงว่า ปัญญาที่รู ้จักข้อ

ปฏบิตัใิห้ถงึความดบัอาหารกคื็อมรรค

มีองค ์ ๘ อันได ้แก ่ สัมมาทิฏฐ ิ 

ความเห็นชอบ สมัมาสงักปัปะ ความ

ด�ารชิอบ สมัมาวาจา เจรจาชอบ สมัมา-

กมัมนัตะ การงานชอบ สมัมาอาชวีะ 

เลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาวายามะ เพียร

ชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมา- 

สมาธิ ตั้งใจชอบ เป็นข้อปฏิบัติให้ถึง

ความดบัอาหาร ปัญญาทีรู่จ้กัข้อปฏบิตัิ

ให้ถงึความดบัอาหารดงันีเ้ป็นสมัมาทฏิฐิ

คือความเห็นชอบ

 พจิารณาดแูนวอธิบายของท่านดงันี้  

ก็จะพึงเห็นได้ว่า เพราะตัณหานี้เอง

เป็น โปโนพฺภวิกา เป็นเหตุให้ถือภพ

ถือชาติใหม่ เพราะฉะนั้น จึงเป็นเหตุ

ให้แสวงหาอาหารแห่งรปูธรรมนามธรรม

แห่งกรรมและแห่งวิญญาณอยู่ตลอด

อาหาร
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ทีม่ปัีญญารูจั้กความจรงิในเรือ่งอาหาร 

ในเรื่องเหตุเกิดอาหาร ในเรื่องความ

ดบัอาหาร ในเร่ืองทางปฏิบตัใิห้ถงึความ

ดบัอาหาร ดังน้ีแหละคือเป็นสมัมาทิฏฐิ 

คือความเห็นชอบ (ส.ท. ๙-๑๗)

นอกจากเรยีกชือ่ว่า อายตนะ ซึง่แปล

ว่าที่ต่อ เรียกชื่อว่า ทวาร ที่แปล 

ว่าประตูหรือช่องทาง ยังเรียกชื่อว่า  

อินทรีย์ ที่แปลว่าเป็นใหญ่ด้วย คือ 

จักขุนทรีย์ อินทรีย์คือจักษุหรือตา  

ชือ่ว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการเหน็

รูป โสตินทรีย์ อินทรีย์คือหู ชื่อว่า

อินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการฟังเสียง 

ฆานินทรีย์ อินทรีย์คือจมูก ชื่อว่า

อนิทรย์ีเพราะเป็นใหญ่ในการทราบกลิน่ 

ชวิหนิทรย์ี อนิทรย์ีคอืลิน้ ชือ่ว่าอินทรย์ี

เพราะเป็นใหญ่ในการล้ิมรส กายินทรย์ี 

อนิทรย์ีคอืกาย ชือ่ว่าอนิทรย์ีเพราะเป็น

ใหญ่ในการทราบโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้อง 

มนินทรย์ี อนิทรย์ีคอืมนะหรือมโนคอื

ใจ ชือ่ว่าอนิทรย์ีเพราะเป็นใหญ่ในการ

คิดหรือรู้ธรรมะคือเรื่องราว และเป็น

ใหญ่ใน ๕ ข้อข้างต้นนั้นด้วย คือใน

อาหารของกรรม ดู อาหาร

อาหารของกาย ดู อาหาร

อาหารของจิต ดู จิตศึกษา

อาหารของนาม ดู อาหาร

อาหารของนามธรรม ดู อาหาร

อาหารของนามรูป ดู อาหาร

อาหารของรูปธรรม ดู อาหาร

อาหารของเวทนา ดู อาหาร

อาหารนิโรธ ดู อาหาร

อาหารรปู ด ูคมัภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ, นาม 

  รูป

อาหารสมุทัย ดู อาหาร

อาหารสัญญา ดู เดรัจฉาน

อาหารสัปปายะ ดู สัปปายะ

อาฬารดาบส ด ูพระพุทธเจ้า, พุทธศาสนา

อ�าความ ดู เบญจศีล

อ�านาจจิต ดู เมตตาบารมี

อิณบริโภค ดู บริโภค ๔

อิติวุตตกะ ดู ชาดก

อทิธบิาท ๔ ด ูโพธปัิกขิยธรรม, วริิยบารมี

อทิธปิาฏหิารย์ิ ด ูวิธอีบรมของพระพุทธเจ้า

อินท ดู ภาณยักข์

อินทกุล ดู เคารพธรรม

อินทปัตถ์ ดู ทุสสเจดีย์

อินทรีย์ ๖

อินทริยปโรปริยัตตญาณ ดู ทศพลญาณ

อินทรีย์ ดู อายตนะ 

อินทรีย์ ๕ ได้แก่ภูมิธรรมที่ครองความเป็น

ใหญ่อยู่ในใจ คือ ศรัทธา ความเชื่อ 

วิริยะ ความเพียร สติ ความระลึกได้ 

สมาธิ ความตั้งใจแน่วแน่ ปัญญา  

ความรู ้ หมายถึงศรัทธาเป็นต้นท่ี 

เข้มแข็ง อินทรีย์ ๕ เหล่านี้บางคนก็

มีอ่อน บางคนก็มีแก่กล้า (ท.ธ. ๔๐)  

ดู โพธิปักขิยธรรม ด้วย

อินทรีย์ ๖ อายตนะภายในหรือทวาร ๖ 
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การเห็นรูป ในการฟังเสียง ในการ

ทราบกลิ่น ในการทราบรส ในการ

ทราบสิ่งถูกต้อง

 ตามที่อธิบายนี้ มนินทรีย์ อินทรีย์

คือมนะหรือมโนคือใจ จึงเป็นใหญ่ใน

ทางของตนโดยจ�าเพาะด้วย คือในทาง

รู้หรือคิดเรื่องอันเป็นข้อ ๖ และเป็น

ใหญ่ในแต่ละข้อ ๕ ข้อข้างต้นนัน้ด้วย 

มนินทรีย์ อนิทรย์ีคอืมนะหรือใจ เป็น

อายตนะข้อที่ ๖ และทวารข้อที่ ๖  

จึงเป็นใหญ่ครอบไปในอายตนะ ๕ ข้อ

ข้างต้น ในทวาร ๕ ข้อข้างต้นนัน้ด้วย 

 ในข้อนี้ท่านให้ค�าอธิบายไว้ว่า ใน

ขณะทีต่าและรปูประจวบกนั มโนต้อง

เข้าไปประกอบด้วยจึงจะส�าเร็จเป็นการ

เหน็รปู หกูบัเสยีงประจวบกนั มโนจะ

ต้องเข้าไปประกอบด้วยจงึจะส�าเรจ็การ

ได้ยินเสียง จมูกกับกลิ่นประจวบกัน 

มโนจะต้องเข้าไปประกอบด้วยจึงจะ

ส�าเรจ็การทราบกล่ิน ล้ินกบัรสประจวบ

กัน มโนจะต้องเข้าไปประกอบด้วยจึง

จะส�าเร็จการทราบรส กายและส่ิงถูก

ต้องคือโผฏฐัพพะประจวบกัน มโนจะ

ต้องเข้าไปประกอบด้วยจงึจะส�าเรจ็การ

ทราบสิ่งถูกต้อง ตามนัยนี้มโนต้อง

เข้าไปประกอบด้วยแต่ละข้อทกุข้อ ถ้า

ไม่มมีโนเข้าไปประกอบด้วยทกุข้อแล้ว 

แต่ละข้อน้ันจะไม่ส�าเรจ็เป็นการเหน็รูป

เป็นต้นได้ และโดยเฉพาะในข้อท่ี ๖ 

อินทรียภาวนา ดู อุเบกขา

อนิทรยีสงัวร ด ูปารสิทุธศิลี ๔, อายตนะ,  

  สิกขา 

อนิทรยีสงัวรศีล ด ูปารสิทุธศีิล ๔, สกิขา ๓

อิสสา ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อิสิคิลิ ดู มคธรัฐ

อิสิปตนมฤคทายวัน ดู ปัญจวัคคีย์

อิสิปตนะ ดู กาสี

อีสาน ดู เทวาสุรสงคราม

อุกเขปนียกรรม ดู สังฆเภท

อุคฆติตัญญู ดู บุคคล ๔

อุจเฉททิฏฐิ ดู ปัญจวัคคีย์, อุปาทาน ๔,  

  อนัตตลักขณสูตร, อันตคาหิกทิฏฐิ

อุชเชนี ดู โฆสกเศรษฐี

อุชุกทิฏฐิ ดู สัมมาทิฏฐิ

อุฏฐานสัมปทา ดู ประโยชน์ปัจจุบัน

อุดมศึกษา การศึกษาทุกอย่างเพื่อให้ขึ้นถึง

อินทรียภาวนา

มโนก็ประกอบกับธรรมะคือเรื่องราว 

ก็รู้และคิดเรื่องราวอีก เป็นประการท่ี 

๖ นัน้ด้วย (ล.พ. ๑๐๘-๑๐๙) ด ูอายตนะ 

ด้วย

ขั้นสูงสุด คือ ปัญญา ปัญญาสิกขา

ได้แก่ศึกษาปัญญาจึงเป็น อุดมศึกษา 

ของคน ข้อทีค่วรทราบก่อนคอื ปัญญา

ได้แก่อะไร? ศึกษาปัญญานั้นศึกษา

อย่างไร?

 ปัญญา คือความรู้ทั่วถึงความจริง

ของสิ่งที่ควรรู้ทั้งหลาย ค�าว่า ปัญญา 

ซึ่งเป็นภาษามคธ กับค�าว่า ปรัชญา 
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ซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตเป็นค�าเดียวกัน 

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า แสงสว่างเสมอ

ด้วยปัญญาไม่มี เพราะไม่มีแสงอะไร 

ที่จะส่องให้เห็นความจริงท้ังหลายได้

เหมอืนอย่างแสงปัญญา เพยีงแต่จะคดิ

เลขสักข้อหน่ึงจะใช้แสงอะไรส่องให้เหน็

ได้นอกจากใช้ปัญญาคดิ ศกึษาปัญญา 

อนัหมายถงึศกึษาเพือ่ให้เกดิปัญญานัน้ 

คอื ศกึษาด้วยการเรยีน ๑ การคดิ ๑ 

การท�า ๑

 การเรียนดังที่เรียกว่า โสตศึกษา 

ศึกษาด้วยการฟังทางหู ดังที่ฟังครู

อธิบายหรือฟังเทศน์น้ี ทัศนศึกษา 

ศึกษาด้วยการดูทางตา เช่น ดูหรือ

เที่ยวดูสิ่งต่าง ๆ โดยมากศึกษาด้วย

ทางทัง้ ๒ นี ้แต่กอ็าจศึกษาได้ทางอ่ืน

อีก คือ ฆายนศึกษา ศึกษาด้วยการ

สูดกลิ่นทางจมูก สายนศึกษา ศึกษา

ด้วยการลิ้มรสทางลิ้น ผุสนศึกษา 

ศึกษาด้วยการถูกต้องทางกาย รวม

ความว่า ศึกษาด้วยอาศัยประสาทท้ัง 

๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย แต่การ

เรียนอาศยัทางหทูางตามากกว่าทางอ่ืน 

เพราะบคุคลมภีาษาส�าหรบัพดูถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่กัน มีตัวหนังสือส�าหรับ

เขยีนอ่านแทนภาษา จงึอาจฟังหรอือ่าน

ให้เกิดความรู้ข้ึนได้ ปัญญาท่ีเกิดจาก

ความรู้ดังกล่าวเรียก สุตมยปัญญา 

แปลว่า ปัญญาท่ีเกิดจากการฟัง คือ

ยกโสตศึกษาขึ้นเป็นที่ตั้ง เพราะส่วน

ใหญ่เรียนด้วยการฟัง ถึงจะดูหนังสือ

นั้น ๆ ก็ใช้แทนภาษาที่พูดกันนั้นเอง 

จึงอาจนับเข้าในโสตศึกษาได้

 การคิด คือคนเรามีจิตใจ และมี 

มันสมองซึ่งเป็นเครื่องมือของจิตใจ

ส�าหรับคิดอ่านต่าง ๆ จึงอาจใช้คิดให้

เกิดปัญญาได้ ดังที่มีนักคิดพบความ

จริงต่าง ๆ และตั้งเป็นศาสตร์ต่าง ๆ 

มาโดยล�าดบั ปัญญาทีเ่กดิจากการคดิ

นีเ้รยีก จนิตามยปัญญา แปลว่า ปัญญา

เกิดจากการคิด

 การท�า คอืท�าให้มขีึน้ ท�าให้เป็นขึน้ 

เรียกว่า ภาวนา แปลว่า การท�าให้มี

ให้เป็น เช่น เมือ่เรยีนการค้าเรียนการ

ท�านาท�าสวนมาแล้วก็ท�าการค้าท�านา

ท�าสวนขึ้น เมื่อท�าขึ้นเองดังนี้ ก็ได้ 

ความรูเ้กดิจากการท่ีลงมือปฏิบตันิัน่เอง

โดยล�าดับ เรียกว่า ภาวนามยปัญญา 

แปลว่า ปัญญาเกิดจากภาวนา คือ 

การท�าให้มีให้เป็นขึ้น

 สรุป วิธีศึกษา ให้เกิดปัญญาเป็น 

๓ คือ สุตะ การฟังหรือการเรียน ๑ 

จินตา การคิด ๑ ภาวนา การลงมือ

ท�า ๑ เรียกสั้นว่า สุ จิ ภา

 ได้กล่าวแล้วว่าปัญญาคือความรู้ท่ัว

ถึงความจรงิ ฉะนัน้ ถ้ายังรูไ้ม่ทัว่ถึงใน

สิ่งใดก็ชื่อว่ายังไม่มีปัญญาสมบูรณ์ใน

สิ่งนั้น 

อุดมศึกษา
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 ดงัทีม่เีล่าถงึเดก็ผูเ้กดิในสกลุท่ีม่ังค่ัง 

๓ คน ซึ่งไม่เคยเห็นการท�านา กล่าว

สนทนากนัเรือ่งทีเ่กดิของข้าว คนที ่๑ 

กล่าวว่าข้าวเกดิในยุง้ เพราะเคยเหน็แต่

คนโกยข้าวออกจากยุ้ง คนท่ี ๒ กล่าว

ว่า ข้าวเกดิในหม้อข้าว เพราะเคยเหน็

แต่คนคดข้าวออกจากหม้อ คนที่ ๓ 

กล่าวว่า ข้าวเกดิในชามข้าว เพราะเคย

เห็นแต่ข้าวในชามที่เขาคดมาตั้งเทียบ

ไว้เสร็จ 

 อีกเรื่องหนึ่งเรียกว่าคนตาบอดคล�า

ช้าง คือมีตาบอด ๖ คนพากนัไปดชู้าง 

แต่เมื่อไม่เห็นจึงใช้มือลูบคล�าดู คนที่ 

๑ เข้าไปคล�าถูกที่สีข้างช้าง ร้องบอก

ขึ้นว่า รูปร่างเหมือนก�าแพง คนที่ ๒ 

เข้าไปคล�าถูกที่งา ร้องบอกขึ้นว่า รูป

ร่างเหมือนหอก คนที่ ๓ เข้าไปคล�า

ถกูทีง่วง ร้องบอกขึน้ว่า รูปร่างเหมือน

ง ูคนที ่๔ เข้าไปคล�าถกูทีเ่ข่า ร้องบอก

ว่ารปูร่างเหมอืนต้นไม้ คนที ่๕ เข้าไป

คล�าถูกท่ีใบหู ร้องบอกขึ้นว่า รูปร่าง

เหมือนพัด คนที่ ๖ เข้าไปคล�าถูกที่

หาง ร้องบอกขึน้ว่า รปูร่างเหมอืนเชอืก

 เรือ่งทีเ่ล่ามานีเ้ป็นตัวอย่างของความ

รูท้ีไ่ม่ทัว่ถึง รูเ้พยีงแต่ตอนใดตอนหนึง่ 

จึงท�าให้เข้าใจผิด ค�าโบราณก็มีวา่ ฟัง

ไม่ได้ศพัท์จบัมากระเดยีด ต่อเมือ่รูท้ัว่

ถึงจึงจะเข้าใจถูก ดังเช่นเมื่อมองเห็น

ช้างทั้งตัวจึงจะรู้ว่าช้างมีรูปร่างเช่นไร 

ข้อที่ว่ารู้ทั่วถึงความจริงนั้นยังเป็นค�า

พดูรวม ๆ อาจจะอธบิายออกไปได้อกี

ว่า คือได้รูท้ัว่ถงึความจรงิตามเหตแุละ

ผล พูดสั้นว่ารู้เหตุผลนั้นเอง เช่น ใน

เรื่องการเรียน ก็มีความรู้ว่าอะไรเป็น

เหตใุห้การเรยีนไม่ได้ผล อะไรเป็นเหตุ

ให้การเรยีนได้ผล และไม่ได้ผลหรอืได้

ผลอย่างไร

 โดยปกติคนเราย่อมปลูกปัญญาได้

เท่าทีม่โีอกาสได้เรยีนหรอืได้ฟังได้เห็น 

เท่าทีส่ามารถคดิค้น และเท่าทีไ่ด้ลงมอื

กระท�า เหมือนอย่างเรื่องเด็ก ๓ คน

นั้นรู้เรื่องที่เกิดของข้าวเท่าที่ได้เห็นมา

เพยีงเท่านัน้ และเท่าทีค่ดิได้ในวยัเดก็

เพียงเท่านั้น ถึงทุก ๆ คนที่มีปัญญา

กันอยู่มากบ้างน้อยบ้างก็เช่นเดียวกัน 

คงมีความรู้เท่าทีไ่ด้ฟังได้เหน็มาเป็นต้น

ดังกล่าว ฉะนั้น จึงมีสิ่งที่ยังไม่รู้อีก

มากมาย เพียงแต่ส่ิงท่ีคนไม่อาจเห็น

ได้ด้วยตาไม่อาจได้ยนิได้ด้วยหโูดยปกติ 

ก็มีอยู่เป็นอันมาก ไม่ต้องกล่าวถึงส่ิง

ที่ละเมียดลึกซ้ึงอย่างอื่น เรื่องของ 

ความรู้จึงเป็นสิ่งที่เรียนกันไม่จบ ต้อง

จัดเป็นหลักสูตรไว้ส�าหรับเรียนใน

โรงเรียน เท่าท่ีควรจะเรียน เพื่อเป็น

หลักวิชาส�าหรับออกไปประกอบการ

งาน เพื่อครองชีวิตและเพื่อฝึกให้ 

เกิดความฉลาดสามารถเป็นต้น

อุดมศึกษา
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 หลกัสตูรทีเ่รยีนในโรงเรยีนดังกล่าว

น้ัน ข้อที่ว่าฝึกหัดให้เกิดความฉลาด

สามารถนั้นพูดสั้นว่าเพื่อลับปัญญา 

เหมือนอย่างลับมีดให้คม เพื่อจะได้ใช้

ในการครองชีวิตต่อไป เพราะมีความ

รูห้ลายอย่างทีไ่ม่ได้น�าไปใช้ในการครอง

ชวิีตโดยตรง เช่น วชิาค�านวณ เป็นต้น 

เรียนไปมใิช่เพือ่ว่าจะท�าอะไรจะต้องตัง้

โจทย์เลขคดิค�านวณไปเสยีทุก ๆ อย่าง 

ทั้งน้ีเว้นไว้แต่กิจการที่ต้องใช้หลักวิชา

ตามที่เรียนมาโดยตรง แต่การที่เรียน

วชิาต่าง ๆ หลายอย่างกเ็พือ่ฝึกปัญญา

หรือฝึกสมอง ให้เกดิความรู้กว้างขวาง 

ให้รู้จักใช้ความคิดอ่าน ให้รู้จักเหตุผล 

ให้มีความสามารถ ให้มีความเฉลียว

ฉลาด อันสมองหรือปัญญาก็คล้าย ๆ 

กบัร่างกาย ถ้าไม่มีการบรหิารร่างกาย 

ไม่ใช้ร่างกายให้เคล่ือนไหวตามท่ีควร 

ร่างกายก็จะอ่อนแอและติดขัด สมอง

หรือปัญญาของคนก็เหมือนกัน ถ้าไม่

บริหารด้วยการให้การศึกษาอยู่เสมอ

ด้วยวิธีดังกล่าว ก็จะโง่ทึบลงไป ไม่

ฉลาดเฉลียว คิดอะไรไม่ค่อยออก รู้

อะไรไม่ทนัท่วงท ีการฝึกฝนสมองหรอื

ปัญญาเพือ่ให้เกดิความเฉลยีวฉลาดจงึ

เป็นกิจที่ควรท�าอยู่เสมอ

 ปัญญาทีจ่ะต้องน�าไปใช้ส�าหรบัชวีติ

โดยตรงน้ัน คือปัญญาท่ีสามารถใช้ช่วย

ตนได้ในเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิแก่ชวีติ 

คอื สามารถใช้ปัญญาแก้ไขเหตกุารณ์

ที่เกิดขึ้นให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ท�า 

ความสวัสดีให้เกิดขึ้นแก่ตนและผู้อื่น 

ในเวลาเช่นนี้ถ้าไม่สามารถช่วยตนได้ 

ถงึจะร�า่เรยีนมามากก็เข้าลกัษณะแห่ง

ค�าว่า ความรู ้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด  

ดังมีเรื่องเล่าเปรียบเทียบว่า

 มีนักเรียนนอกผู้หนึ่งเรียนส�าเร็จ 

จากต่างประเทศ กลบัเข้ามาท�างานใน

ที่แห่งหนึ่ง ซึ่งต้องข้ามแม่น�้าไปกลับ 

ทุกวัน และโดยปกติก็นั่งเรือจ้างของ

คนแจวเรือจ้างแก่คนหนึ่งเป็นประจ�า  

ในขณะที่นั่งเรือจ้างข้ามฟาก ได้ถาม

คนแจวเรอืจ้างว่า ลุงรูภ้าษาองักฤษหรอื

เปล่า คนเรือจ้างตอบว่าไม่รู้ คราวต่อ

มากถ็ามว่า ลงุรูภ้าษาฝรัง่เศสหรอืเปล่า 

คนเรือจ้างตอบว่าไม่รู้ ในคราวต่อ ๆ 

มากถ็ามว่า ลงุรูแ้อลยบิรา (พชีคณติ) 

หรือเปล่า รู้ยีออรเมทรี (เรขาคณิต) 

หรือเปล่า คนแจวเรือจ้างก็ตอบว่าไม ่

รู้ ๆ 

 ครั้นต่อมาวันหนึ่งเกิดมีคลื่นจัดจน 

ถึงเรือจ้างล่มลง นักเรียนนอกผู้นั้น 

ว่ายน�้าไม่ถนัด ก็ร้องขอให้คนแจวเรือ

จ้างช่วย คนแจวเรือจ้างจึงตอบว่า ตน

ไม่มีความรู้อะไรสักอย่าง ให้นักเรียน

นอกผู้นั้นเอาอังกฤษฝร่ังเศสมาช่วยซิ 

นกัเรยีนนอกผูน้ัน้รูส้กึว่าตนจะจมน�า้ตาย

แน่กห็มดความทะนงตน พดูอ้อนวอน
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ขอให้คนแจวเรือจ้างช่วยแล้วจะกราบ

ไหว้ขอโทษ ฝ่ายคนแจวเรือจ้างก็เกิด

ความสงสาร จึงว่ายน�้าไปช่วยพยุงให้

ข้ามมาเกาะเรือจ้างไว้ 

 เรื่องนี้เป็นตัวอย่างแสดงว่า คนเรา

มีความสามารถในทางต่าง ๆ กัน ไม่

ควรจะหม่ินแคลนกัน คนแจวเรือจ้าง

มีความรู้ความสามารถในทางแจวเรือ

และในทางว่ายน�้า อาจจะช่วยตนเอง

และผู้อื่นได้ในทางนั้น ดังที่อาจช่วย

นักเรียนนอกให้พ้นจากการจมน�้า แม้

หนกูย็งัช่วยราชสห์ีได้ในนทิานอสีป และ

นักเรียนนอกผู้นั้นเมื่อถึงคราวคับขัน 

ดงักล่าวกต้็องใช้วธิขีอโทษและวธิกีราบ

ไหว้ ซึง่เป็นความอ่อนน้อมและอ่อนโยน

ซึง่ผูป้กครองได้สอนมาแต่เดก็ ๆ น่ันเอง

เป็นเครื่องช่วยตน

 ปัญญาเป็นเครื่องช่วยตนในการ 

ด�าเนินชวีติจรงิ ๆ ดงักล่าว พระพทุธเจ้า

ตรัสเรียก นปิกปัญญา แปลว่า ปัญญา

เป็นเคร่ืองปกปักรักษาตน กล่าวโดย

ทั่วไปได้แก่ความฉลาดที่มีลักษณะ ๓ 

อย่าง คือ

 ๑. ความฉลาดรู้ในทางเจริญ คือ  

รู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลในทางเจริญ 

เรียก อายโกศล

 ๒. ความฉลาดรู้ในทางเสื่อม คือ  

รู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลในทางเส่ือม

เสีย เรียก อปายโกศล

 ๓. ความฉลาดรู้ในอุบาย คือ วิธี 

น�าตนเข้าไปสู่ทางเจริญ รอดพ้นจาก

ทางเสื่อมเสีย เรียก อุปายโกศล

 โกศล คอืความฉลาดรูท้ัง้ ๓ นี ้เมือ่

มีรักษาตัวอยู่ย่อมจะด�าเนินชีวิตไม่ผิด

พลาด แม้เป็นผู้ปกครอง เช่น เป็น

มารดาบดิากจ็�าต้องมใีห้กว้างขวางออก

ไปจงึสามารถจะให้ค�าแนะน�าทีถู่กต้อง

แก่บุตรธิดาเป็นต้นได้ 

 โดยเฉพาะโกศลข้อ ๓ จ�าเป็นต้อง

มอีย่างย่ิง เป็นต้นว่าการศกึษาในบดันี้ 

สามัญศึกษาจ�าต้องเรียนทั่วไปทุกคน 

ส่วนวสิามญัศกึษามมีาก ซึง่กล้็วนเป็น

ทางเจรญิทัง้นัน้ จงึมีปัญหาว่าจะเรยีน

ต่อไปทางไหน และจะควรเรียนต่อไป

จนถงึอดุมศกึษาหรอืไม่ ถ้าเรยีนต่อไป

ได้จะเรยีนต่อไปในสาขาไหน และเมือ่

เรียนส�าเร็จแล้วจะท�างานอะไร งานที่

จะพึงท�าก็มีมาก ล้วนเป็นทางเจริญ 

ต่าง ๆ กัน ปัญหาเหล่านี้ต้องใช้โกศล

ข้อ ๓ ตัดสิน คือความฉลาดรู ้ใน 

อุบาย หมายถึงวิธีน�าตนเข้าไปหาทาง

เจริญ โดยความคือความเจริญใด ๆ 

ก็ตามถ้าตนไม่สามารถจะเข้าไปหาได้ 

ทางเจริญนั้น ๆ ก็ไม่มีประโยชน์อะไร

แก่ตน ส่วนทางเจริญท่ีเป็นประโยชน์

แก่ตนนัน้ กเ็ฉพาะทีต่นสามารถเข้าไป

หาได้เท่านั้น 
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 การน�าตนเข้าไปหาทางเจริญที่ตน

สามารถจะเข้าไปหาได้นีเ้รียกว่า อปุาย 

ในทีน่ีแ้ปลว่า เข้าไปหาทางเจรญิ ฉะนัน้ 

ความฉลาดรู้ในข้อนี้จึงจ�าต้องรู ้เหตุ

แวดล้อม เป็นต้นว่า ๑. รู้เหตุ ๒.  

รูผ้ล ของเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง ๓. รูจ้กัตน 

ว่ามีก�าลังสามารถเท่าไรเป็นต้น ๔. 

รู้จักประมาณ ๕. รู้จักกาลเวลา ๖. 

รูจ้กัประชมุชน หรอืหมูค่นทีเ่กีย่วข้อง 

๗. รู้จักบุคคล ที่เกี่ยวข้อง 

 เมื่อมีความรู้เหตุแวดล้อมต่าง ๆ  

ดังกล่าวจึงจะสามารถตดัสนิลงไปได้ว่า 

จะควรเรียนหรือให้เรียนอะไรแค่ไหน

จะควรท�างานอะไรซึง่เมือ่เรยีนและเมือ่

ท�าไปแล้วจะเกดิความส�าเรจ็และความ

เจริญ นี้แหละคืออุปายโกศล 

 ฉะนั้น ปัญญาที่จะน�ามาใช้ในการ

ด�าเนนิชวีติจรงิ ๆ นัน้จงึต้องเป็นปัญญา

ประยกุต์ คือท่ีเป็นได้พอเหมาะแก่ตน

และสิง่แวดล้อมทัง้หลาย ไม่ใช่ว่าทุก ๆ 

คนจะสามารถท�าอะไรไปได้ตามทีอ่ยาก 

จะท�าได้กเ็ท่าท่ีตนสามารถจะท�าได้ ตาม

ที่เหตุต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วอ�านวย แต่

คนที่มีความฉลาดมากย่อมสามารถ

ปรับตนให้เข้ากับเหตุการณ์หรือปรับ

เหตุการณ์ให้เข้ากับตนได้ดีกว่าคนท่ีมี

ความฉลาดน้อย

 หลกัปัญญา ในพระพทุธศาสนามุ่ง

ให้รูต้ามหลกักว้าง ๆ ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว 

แต่เมือ่กล่าวโดยเฉพาะกอ็าจสรปุได้ว่า 

 ๑. มุ่งให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประ-

โยชน์มิใช่ประโยชน์ ควรมิควร

 ๒. มุ่งให้รู้คติ คือความด�าเนินไป

ของธรรมดา

 ๓. มุ่งให้รู้จักความจริงตามเหตุผล 

หรอืรู้เหตผุลตามเป็นจรงิ ดังทีเ่รียกว่า

รู้สัจจะคือความจริงนั้นเอง

 ๔. มุ ่งให้มีความเห็นชอบถูกต้อง 

ตามท�านองคลองธรรม เป็นต้นว่าให้

ทานรักษาศีลมีผลดีจริง ท�าดีได้ผลดี

จริง ท�าชั่วได้ผลชั่วจริง โลกนี้โลกอื่น

มีจริง มารดาบิดามีคุณจริง สัตว์ที่ผุด

เกิดตามกรรมมจีริง สมณะทีป่ระพฤติ

ปฏิบัติชอบจนถึงรู้แจ้งเห็นจริงดังเช่น

พระพทุธเจ้ามจีรงิ ตลอดถงึค�าสัง่สอน

ของท่านก็เป็นจริง

 หลักปัญญาเหล่านี้เป็นหลักที่ควร

เชือ่ และควรศกึษาให้เกดิความรูท้ัว่ถึง 

เมื่อยังรู้ไม่ได้เองก็เคารพเชื่อฟัง ไม่

ลบหลู่ดูหม่ิน เหมือนอย่างบุตรธิดา

เคารพเชื่อฟังโอวาทของมารดาบิดา 

หรอืนกัเรียนเคารพเชือ่ฟังครผููป้ระสาท

วชิา จะอวดเก่งกล้าไม่เชือ่ท่านกจ็ะกลาย

เป็นคนดื้อถือรั้นไม่เข้าทาง เมื่อม ี

ความเคารพอยู่ในหลักปัญญาตามที่

พระพุทธเจ้าทรงส่ังสอน ก็จะมีความ

เหน็และการปฏบิตัเิข้าทางทีถ่กู ไม่เตลดิ

ออกไปนอกทาง ใคร ๆ จะมาหลอก

ลวงลบล้าง ดงัทีเ่รียกว่าล้างสมองแล้ว
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บรรจุหลักอะไรที่ผิดทางลงไปแทนหา

ได้ไม่

 การศกึษาเพ่ือให้เจรญิปัญญาดงักล่าว 

สรุปอย่างสั้นว่า ส�าเหนียกเพื่อให้มี

ความรู้เฉลียวฉลาด คือรู ้จักเฉลียว  

ไม่ประมาทไว้วางใจ ดังที่เรียกว่ามีสติ

เฉลียวใจ และมีความฉลาดสามารถ

ปกปักรักษาตนได้ ปัญญาอย่างนี้ 

ประกอบด้วยสตสิงูกว่าความรูท้ัว่ ๆ ไป 

ผู้ที่มีปัญญาดังกล่าวสามารถปกครอง

ตนและผู้อื่นให้สวัสดีได้ ดังเช่น พระ-

มหากษัตริย์โดยล�าดับรัชกาลมาได้ 

ทรงด�าเนนิพระราชกศุโลบาย (กศุล + 

อุบาย คือ อุปายโกศล นั่นเอง) น�า

ประเทศชาติให้ผ่านพ้นอุปสรรคอัน- 

ตราย รักษาสถาบันทุกอย่างของชาติ

ไว้ได้โดยสวสัด ีดงัทีป่รากฏอยู่ในประ-

วัติศาสตร์และในเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 กล่าวเฉพาะในบคุคลแต่ละคน ใคร

จะชือ่ว่ามีปัญญาหรอืไม่ มิใช่พสิจูน์ได้

ด้วยใบประกาศนียบัตร แต่พิสูจน์ได้

ด้วยเหตุการณ์ท่ีชีวิตของแต่ละคนได้

ประสบจรงิ ๆ คอืเมือ่ประสบเหตกุารณ์

อะไรทุกอย่าง

 ๑. ต้องรู้ว่ามีเหตุผลอย่างใด ผิด

หรอืถูกอย่างไร ควรหรอืมคิวรอย่างไร

 ๒. ต้องสามารถหลกีละการท่ีมิควร 

ท�าแต่การที่ชอบที่ควร

 ๓. ต้องรู ้วิธีที่จะปฏิบัติให้บังเกิด 

ผลที่ดีโดยสวัสดีเรียบร้อย

 ทั้งนี้ต้องอาศัยมีจิตใจตั้งมั่นแน่วแน่ 

ไม่อ่อนแอคลอนแคลนไปเพราะนวิรณ์

ข้อใดข้อหนึ่ง ดังที่แสดงแล้วในเร่ือง

มัธยมศึกษา ซึ่งสรุปลงในความรัก 

ความชอบ ความชัง ความหลงนั้นเอง 

สิ่งใดที่จิตใจมีนิวรณ์เกี่ยวเกาะอยู่ สิ่ง

นั้นก็ชื่อว่าเกี่ยวข้องกับตน ท�าให้เกิด

ความล�าเอยีงไปตามภาวะของจติใจ ดงั

เช่นเมือ่มคีวามชอบในสิง่ใดก็ย่อมเหน็

ว่าสิง่นัน้ด ีเหมอืนอย่างสวมแว่นสแีดง

กเ็หน็รปูต่าง ๆ เป็นสแีดง เมือ่มคีวาม

ชงัในสิง่ใดกย่็อมเหน็ว่าสิง่นัน้ชัว่ เหมอืน

อย่างสวมแว่นสีเขยีวก็ย่อมเห็นรูปต่าง ๆ 

เป็นสีเขียว เมื่อมีความหลงในสิ่งใดก็

ย่อมซบเซาอยู่ในสิ่งนั้น เหมือนอย่าง

สวมแว่นสดี�ากย่็อมเหน็รปูต่าง ๆ เป็น

สีคล�้า จึงไม่อาจตัดสินได้ถูกต้องตาม

เป็นจริง ต่อเมื่อสงบใจได้จากนิวรณ์ 

ดังกล่าว มีจิตใจตั้งมั่นไม่คลอนแคลน

แล้วพินิจดูใหม่อีกครั้งหนึ่ง จึงจะเห็น

ความจริงได้โดยถ่องแท้ เหมือนอย่าง

ถอดแว่นสอีอกแล้วจงึจะเหน็รปูต่าง ๆ 

ได้โดยถูกต้อง ท่านสอนให้ท�าสมาธ ิ

ละนิวรณ์ก็เพื่อเหตุนี้ เพราะฉะนั้น  

พระพุทธเจ้าจึงตรัสโอวาทไว้ว่า

 สมาธึ ภิกฺขเว ภาเวถ สมาหิโต  

ยถาภตู� ปชานาต ิภกิษทุัง้หลาย ท่าน

ทั้งหลายจงท�าจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิ 

เพราะว่าผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ตาม

เป็นจริงแล
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 การศกึษาให้เกดิปัญญาในพระพทุธ-

ศาสนาน้ัน โดยมุง่ตรงให้เกดิปัญญาใน

อริยสัจจ์ ๔ 

 ค�าว่า อริยะ หรือ อารยะ เป็น 

ค�าเดียวกัน หมายถึงคนที่ประเสริฐ 

คนท่ีเจริญ มีบางคนพูดว่าอารยชน 

อารยประเทศ บางคนชอบพูดว ่า  

ท�าประเทศไทยเจริญให้อย่างนานา

อารยประเทศ 

 ถ้าจะตั้งปัญหาถามว่า นานาอารย-

ประเทศน้ันคือประเทศท่ีมีความเจริญ

อย่างไร? ค�าตอบปัญหานี้เข้าใจว่า 

น่าจะมีว่า คือเจริญด้วยความรู้ความ

สามารถในวิชาการ ในการสร้างสรรค์

ประดิษฐ์กระท�าสิ่งต่าง ๆ ทั้งในด้าน

บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข ทั้งในด้านท�าลาย

ล้าง มคีวามก้าวหน้าจนถงึเป็นผูจ้ดัการ

โลกอยู่ในปัจจบัุนนี ้อาจท�าให้โลกสงบ

ก็ได้ อาจท�าให้โลกยุ่งเหยิงจนถึงเป็น

สงครามโลกขึ้นก็ได้ อันที่จริงผู ้ที ่

สามารถบันดาลโลกให้เป็นไปดังกล่าว

ได้นั้นก็นับว่าเก่งอยู่ เมื่อก่อนนี้ก็มัก

เข้าใจว่ามีใครหรืออะไรเป็นผู้บันดาล 

แต่บัดน้ีเข้าใจกันทั่วไปแล้วว่า มนุษย์

น่ันเองเป็นผู ้บันดาล โดยมากก็ใน

ประเทศทีเ่ราชอบยกย่องว่านานาอารย-

ประเทศนั้นเอง 

 การเรียกคนท่ีเจริญว่าอารยะหรือ

อริยะ ก็เป็นการใช้เรียกที่ถูกต้องตาม

ประวัติศาสตร์อยู่ ดังที่เรียกหมู่ชนที่

อพยพเข้าไปอยู่ในประเทศอินเดียเมื่อ

ก่อนพทุธกาลว่าอารยัน หมายความว่า

เป็นพวกที่เจริญ และยังมีการเรียกว่า

อารยะ เพราะเหตุอย่างอื่นอีก ดังที่

พระอาจารย์ได้ประมวลแสดงไว้ ๔ 

ประเภท คือ

 ๑. อาจารอรยิะ เป็นอริยะด้วยความ

ประพฤติ

 ๒. ทสัสนอรยิะ เป็นอรยิะด้วยความ

เห็น หรือด้วยมีรูปร่างและอิริยาบถ 

น่าดูน่าชม

 ๓. ลิงคอริยะ เป็นอริยะด้วยเพศ

หรือด้วยชาติก�าเนิด

 ๔. ปฏเิวธอรยิะ เป็นอรยิะด้วยปัญญา 

รู้ทั่วถึงในอริยสัจจ์

 กล่าวเฉพาะในพระพทุธศาสนา นยิม

เรียกบุคคลประเภทที่ ๔ นี้เท่านั้นว่า

อรยิะหรอือารยะ อนัได้แก่พระพทุธเจ้า

และพระอริยสาวกทั้งหลาย 

 สจัจ์ แปลว่า ความจรงิ รวมกนัเข้า

ว่า อริยสัจจ์ แปลว่า ความจริงของ

พระอริยะ หรือความจริงที่พระอริยะ

ตรัสรู้ หรือความจริงอย่างประเสริฐ 

อริยสัจจ์นี้ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา

โดยมากมักจะจ�าหัวข้อได้ คือ

 ๑. ทุกข์ แปลว่าความไม่สบายก็ได้ 

แปลว่าความทนอยูไ่ม่ได้ต้องแปรปรวน

ไปก็ได้ ในภาษาไทยเมื่อพูดว่าทุกข์ก็

มักหมายกันว่า คือความไม่สบายกาย

ความไม่สบายใจ แต่ในทางพระพุทธ-
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ศาสนายังหมายถึงความที่ทนอยู่คงที่

ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป

ด้วย 

 ในโลกนี้มีอะไรเล่าที่ตั้งคงที่อยู่ได้

โดยไม่มกีารเปลีย่นแปลง ดวงอาทติย์

และดวงดาวทัง้หลายตลอดถงึโลกกไ็ม่

หยุดอยู่คงที่ ปีเดือนวันคืนก็ไม่หยุด

อยู่คงที่ ชีวิตก็ไม่หยุดอยู่คงที่ ทุก ๆ 

คนเกิดมาแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อย เป็น

เดก็เลก็เดก็ใหญ่ เป็นหนุม่เป็นสาวโดย

ล�าดับ และก็ไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ ยัง

เปลี่ยนแปลงต่อไป เป็นผู้ใหญ่ เป็น 

คนแก่ จนถึงท่ีสุดของชีวิต ฉะน้ัน 

พระพุทธเจ้า เพื่อจะทรงชี้ว่าทุกข์คือ

อะไรให้เหน็อย่างประจกัษ์ชดั จงึทรงชี้

ว่าความเกิด ความแก่ ความเจบ็ ความ

ตาย เป็นทุกข์ คือทรงชี้ให้เห็นความ

เปลี่ยนแปลงของชีวิต หรือของโลก 

ดังกล่าวมาน่ันเอง ข้อนี้เรียกว่าเป็น

ทุกข์ประจ�าชีวิตหรือประจ�าโลก เมื่อ 

ยังมีชีวิตหรือยังมีโลกก็ต้องมีทุกข์ คือ

ความเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว ไม่ใช่

เป็นสิ่งแปลกประหลาดอันใด 

 เมื่อจะสรุปกล่าวให้สั้น ความเกิด

แก่เจ็บตายทั้ง ๔ นี้ย่อลงเป็น ๒ คือ

ความเกดิและความดบั ซึง่เป็นสิง่สกดั

หน้าสกัดหลังของโลก หรือของชีวิต 

ทุกชีวิต นี้แหละเรียกว่าคติธรรมดา 

แปลว่าความเป็นไปตามธรรมดา สิง่ที่

เป็นไปตามธรรมดาดังกล่าวเรียกว่า

สภาวะ คือสภาพ แปลว่ามีภาวะของ

ตนเอง หรอืเป็นไปเอง หรอืจะเรยีกว่า

สภาวธรรมก็ได้ ชีวิตร่างกายเรียกว่า

เป็นสภาวะทั้งนั้น 

 อกีอย่างหนึง่ ความไม่สบายใจทกุ ๆ 

อย่าง พระพุทธเจ้าก็ทรงชี้ว่าเป็นทุกข์ 

ทุก ๆ คนคงเคยประสบกับสิ่งไม่เป็น

ที่ รัก พลัดพรากจากสิ่งที่เป ็นที่ รัก 

ปรารถนาไม่ได้สมหวัง แล้วเกิดความ

ทุกข์โศกต่าง ๆ นี้แหละพระพุทธเจ้า

ตรัสเรียกว่าเป็นทุกข์ โลกหรือชีวิต

ประกอบด้วยทุกข์ดังกล่าวมาแล้ว  

ฉะนัน้ ทกุข์จงึเป็นความจรงิทีโ่ลกหรอื

ทุก ๆ ชีวิตจะต้องเผชิญ

 ๒. ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข ์

พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าตัณหาคือความ

ดิน้รนทะยานอยากเป็นเหตใุห้ทกุข์เกดิ

ขึน้ ตณัหาม ี๓ คอื กามตณัหา ความ

ดิน้รนทะยานอยากเพือ่จะได้ส่ิงท่ีรักใคร่

ปรารถนาพอใจ ๑ ภวตัณหา ความ

ดิ้นรนทะยานอยากเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่ 

๑ วภิวตัณหา ความดิน้รนทะยานอยาก

เพื่อให้ส่ิงหรือภาวะที่ไม่ชอบเส่ือมส้ิน

ไป ๑ ตณัหาดงักล่าวนีเ้ป็นเหตใุห้เกดิ

ทุกข์ใจต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว และเป็น

เหตใุห้ประกอบกรรมท่ีเป็นทุจรติ ท�าให้

ประสบความทุกข์เพราะทุจริตอีกส่วน

หนึ่ง
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อ

 ๓. ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ พระ-

พุทธเจ้าทรงชี้ว่าดับตัณหาเสียได้เป็น

ความดับทุกข์

 ๔. มรรค คือทางปฏิบัติให้ถึงความ

ดับทุกข์ ได้แก่ทางสายหน่ึงท่ีมีองค์

ประกอบ ๘ ประการคือ สัมมาทิฏฐิ 

เห็นชอบ (คอืเหน็อรยิสจัจ์ ๔) สมัมา-

สังกัปปะ ด�าริชอบ (คือด�าริออก  

ด�าริไม่พยาบาท ด�าริไม่เบียดเบียน) 

สัมมาวาจา เจรจาชอบ (คือเว้นจาก

พูดเท็จ เว้นจากพูดส่อเสียด เว้นจาก

พูดค�าหยาบ เว้นจากพูดเพ้อเจ้อเหลว

ไหล) สัมมากัมมันตะ การงานชอบ 

(คือเว้นจากฆ่าสัตว์ เว้นจากลักทรัพย์ 

เว้นจากประพฤติผิดในกาม) สัมมา-

อาชีวะ เลีย้งชีวติชอบ (คือเว้นจากการ

เลีย้งชวีติในทางทีผ่ดิ การท�าเลีย้งชวีติ

ในทางทีช่อบ) สมัมาวายามะ พยายาม

ชอบ (คือเพียรพยายามป้องกันมิให้

ความชั่วเกิดขึ้น เพียรละความชั่วท่ี 

เกิดขึ้นแล้ว เพียรท�าความดีให้เกิด 

เพยีรรกัษาส่งเสรมิความด)ี สมัมาสต ิ 

ระลกึชอบ (คอืระลกึไปในทีต่ัง้ของสต)ิ 

สัมมาสมาธิ ความต้ังใจชอบ (คือ 

ตั้งใจให้เป็นสมาธิจนถึงอย่างแน่วแน่) 

มรรคมีองค์ ๘ นี้เป็นทางเดียวไม่ใช่  

๘ ทาง แต่แบ่งออกเป็นองค์ประกอบ

เป็น ๘ และสรุปรวมลงได้ในสกิขา ๓ 

คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ รวม

เป็นปัญญาสิกขา สัมมาวาจา สัมมา- 

กัมมันตะ สัมมาอาชีวะ รวมเป็น 

สีลสิกขา สัมมาวายามะ สัมมาสติ 

สมัมาสมาธ ิรวมเป็นจติตสกิขา มรรค

มีองค์ ๘ หรือไตรสิกขานี้ เป็นทาง

ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

 อริยสัจจ์ ๔ ประการนี้รวมลงเป็น 

เหตุและผล คือ ทุกข์เป็นผล สมุทัย

เป็นเหตุ นี้เป็นฝ่ายทุกข์ นิโรธเป็นผล 

มรรคเป็นเหตุ นี้เป็นฝ่ายดับทุกข์

 การศึกษาอบรมปัญญาโดยตรงมุ่ง

ให้รู้ทั่วถึงอริยสัจจ์ ๔ เหล่านี้ และที่

เรียกว่าปัญญาหรอืรูท้ัว่ถงึนัน้ ต้องรูใ้น

ความจริง ต้องรู้ในกิจคือหน้าท่ีจะพึง 

ท�า ต้องรูใ้นกจิทีไ่ด้ท�าไปแล้ว จงึจะเป็น 

ปัญญาสมบูรณ์ การศึกษาก็สมบูรณ์

 ผลของการศึกษา ในไตรสิกขา 

ดงักล่าวโดยตรง คอืความสวัสด ีได้แก่

ความปลอดภัย ความผ่านพ้นปลอดโปร่ง

 สีลสิกขา ศึกษาปฏิบัติให้เป็นคนมี

ศลี คอืมคีวามประพฤตดิ ีไม่เบียดเบยีน

ใครให้เดอืดร้อน ท�าให้เกดิความสวสัดี 

คอืผ่องพ้นจากความเป็นคนชัว่เสียหาย 

และจากภยัเวรจากความทุกข์เดอืดร้อน

เพราะความชั่วร้ายเสียหาย

 จิตตสิกขา ศึกษาปฏิบัติอบรมจิต

ให้ตั้งม่ันในความดี ท�าให้เกิดความ

สวสัด ีคอืผ่องพ้นจากบรรดาเครือ่งกัน้

จิตไม่ให้บรรลุความดี
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 ปัญญาสิกขา ศึกษาอบรมปัญญา 

ท�าให้เกิดความสวัสดี คือผ่องพ้นจาก

ความโง่เขลาเข้าใจผิด 

 ความสวสัดผ่ีองพ้นดงักล่าวท่านเรยีก

ว่าวมิตุติ แปลว่าความหลดุพ้น ปฏิบตัิ

พระธรรมของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ

คอืไตรสกิขาดงักล่าวเม่ือใด กไ็ด้วมุิตติ

คือความหลุดพ้นเมื่อนั้นทันที ดังเช่น

ทุก ๆ คนเม่ือรักษาศีล เช่น ไม่ลัก

ขโมยใครเมื่อใด ก็หลุดพ้นจากความ

เป็นขโมยเมือ่นัน้ทนัท ีและพ้นจากภยั

เวรที่เกิดจากความเป็นขโมย

 ส่วน ผลโดยอ้อม คือผลดีต่าง ๆ 

ที่เกิดจากความดีตามคราวที่ความดี 

นัน้ ๆ จะพึงอ�านวยให้ เทียบอย่างเม่ือ

ตั้งใจเรียนดี ครูหรือผู้ปกครองก็ให้

รางวัลเป็นบางครั้งบางคราว แต่ความ

เป็นจริง ผลของการเรียนดีโดยตรง 

ก็คือความรู้ท่ีได้จากการเรียนนั่นเอง 

ส่วนรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับเป็นผลโดย

อ้อม หรือเป็นผลพลอยได้เท่านั้น

 คนโดยมากมักเข้าใจผิดในผลของ

ความดี คือมักไปเข้าใจผลพลอยได้ว่า

เป็นผลโดยตรง และมักไปมุ่งผลพลอย 

ได้เป็นส�าคัญ ดงัเช่นเม่ือไม่ได้ผลท่ีเป็น

วัตถุอะไร ๆ ในเมื่อท�าความดีอย่างใด

อย่างหนึง่ กม็กัจะบ่นว่าท�าดไีม่เหน็จะ

ได้อะไร รักษาศีลก็ไม่เห็นร�่ารวยอะไร 

ทัง้น้ีเพราะไม่เข้าใจว่าผลของความดคีอื

อะไร เช่น ความดีดังที่กล่าวแล้ว ผล

ของศีลก็คือความหลุดพ้นจากภัยเวร

เพราะความประพฤติชัว่เป็นต้น วมุิตติ

คือความหลุดพ้นหรือความสวัสดีดัง

กล่าวนีแ้หละเป็นผลแห่งความดดีงักล่าว

ทัง้ปวง ผูท้ีท่�าความดไีด้อย่างมากย่อม

แสดงถึงว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจหลุดพ้นจาก

ความเห็นแก่ตวั มีจติใจกว้างขวาง เห็น

แก่ผู้อืน่ เป็นส่วนรวมทีก่ว้างขวางออก

ไปโดยล�าดับ และย่อมเห็นว่าการให้

ส�าคัญกว่าการรับ และย่อม บ�าเพ็ญ

ความดีเพื่อความดี มิใช่เพื่อผลตอบ 

แทนใด ๆ เป็นส�าคัญ 

 ดงัจะพงึเหน็ได้ว่าบรรดาผูที้บ่�าเพญ็

ประโยชน์ท้ังหลายซึ่งเรียกว่าเป็นผู้มี

คุณท้ังส้ินล้วนเป็นผู้ให้ เช่น มารดา

บิดาเป็นผู้ให้ทุก ๆ สิ่งแก่บุตรธิดา  

ครูอาจารย์เป็นผู้ให้ศิลปวิทยาแก่ศิษย์  

พระมหากษัตริย ์ทรงเป็นผู ้ให ้การ 

ปกครองโดยทศพธิราชธรรม ให้ความ

ปรากฏด้วยเกียรติและศรีสง่า ความ

เป็นขวัญใจ ความอุ่นใจ และความ

รวมใจแห่งประชาชน พระพทุธเจ้าทรง

เป็นผูใ้ห้แสงสว่างแห่งชวิีต ผูมี้อปุการะ

อืน่ ๆ กล้็วนเป็นผูใ้ห้อย่างใดอย่างหนึง่ 

ด้วยจิตใจประกอบด้วยการเสียสละ 

ท่านผู้ใหญ่เหล่านี้แหละชื่อว่าเป็นผู ้

มีคุณ ท่านผู้มีคุณท้ังปวงย่อมบ�าเพ็ญ

ความดเีพือ่ความด ีอันแสดงถึงจิตใจท่ี

อุดมศึกษา
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หลดุพ้นหรอืผ่องพ้นจากความช่ัวตลอด

ถึงความเห็นแก่ตัว มากหรือน้อยตาม

ภูมิชั้น ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยอบรมปัญญา

ให้รู้จักเหตุผลทั้ง ๒ ฝ่าย คือทั้งฝ่าย

ก่อทกุข์และทัง้ฝ่ายดบัทกุข์ เทียบเคยีง

กันให้ประจักษ์ชัด และให้รู้จักคุณค่า

ของความดี ให้รู้จักตีราคาของความดี

ว่าสูงกว่าความชั่วและผลต่าง ๆ ที่จะ

พงึได้เพราะความชัว่ ให้รูจั้กว่าความดี

ท�าให้เกิดเกยีรต ิการรกัษาเกยีรตกิค็อื

รกัษาความดเีอาไว้ ทิง้ความดเีสยีเมือ่

ใดก็เป็นเสียเม่ือนั้น เม่ือศึกษาอบรม

ให้มีความประพฤติ มีจิตใจ มีความรู้ 

มคีวามเหน็เข้าทางแห่งเหตุผลท่ีถกูต้อง

ดงักล่าว ก็จกับรรลุถงึความเป็นคนโดย

สมบูรณ์ ซึ่งเป็นผลสรุปยอดของการ

ศกึษาของพระพทุธเจ้า (ท.ห. ๑๘๖-๑๙๙) 

ดู ศึกษา ด้วย

ปฏบิตัข้ิอหนึง่ซึง่ผูป้ฏบิตัพิงึปฏบิตัใิห้มี

ขึ้นก็คือ อุเบกขา อุเบกขาที่พึงปฏิบัติ

นี้เป็นอุเบกขาส่วนเหตุ เพื่อท่ีจะให ้

ได้อุเบกขาท่ีเป็นส่วนผล และค�าว่า 

อุเบกขา นี้ ก็เป็นค�าที่พูดกันในภาษา

ไทย และกม็คี�าแปลทัว่ไปว่า ความวาง

เฉย เมื่อให้ค�าแปลและเข้าใจกันดังนี้ 

จึงท�าให้เกิดความเข้าใจผิดก็มี เกิด

ความเข้าใจถูกก็มี 

 ส่วนให้เกิดความเข้าใจผิดนั้นก็คือ

เข้าใจว่า อุเบกขาเมือ่เป็นความวางเฉย

ไปเสียทกุส่ิงทกุอย่าง กห็มายความว่า

ไม่ท�าอะไร ไม่เอาใจใส่ในอะไร จึงดู

คล้าย ๆ กับผู้ที่มีใจไม่สมประกอบซึ่ง

ไม่รู้เร่ืองราวอะไร กลายเป็นผู้ที่มีใจ

เลื่อนลอย เป็นปัญญาอ่อนหรืออะไร

ท�านองนี้ ดังนี้เป็นความเข้าใจผิดใน

อุเบกขา 

อุเบกขา

อุตตรกุรุทวีป ดู ภาณยักข์, มนุษยโลก

อุตตรทิศ ดู สิงคาลกะ

อุตตรนิกาย ดู เถรวาท

อุตตราสงค์ ดู กฐิน

อุตตริมนุสสธรรม ดู การท�าสมาธิ, สมาธิ 

อทุทกดาบส ด ูพระพทุธเจ้า, พทุธศาสนา

อุทธังปาทนรก ดู นรก

อทุธจัจกุกกุจจะ ด ูคมัภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ, 

  ปริยุฏฐานกิเลส, สิกขา ๓ 

อุทธัจจะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ ดู วิสุทธิ ๗

อุทาน ดู ชาดก

อุทิสสบรรพชา ดู มหากัสสปะ

อุทิสสมังสะ ดู ชีวกโกมารภัจ, ศีล

อุทุมพระ ดู โพธิพฤกษ์

อุเทน ดู โฆสกเศรษฐี

อุเทศ ดู การพิจารณานามรูป

อุบายแก้ง่วง ดู สารีบุตร

อุบาลี ดู ศากยราชกุมาร ๖

อุบาสกคนแรก ดู ไตรสรณคมน์ 

อุบาสิกาคนแรก ดู ไตรสรณคมน์

อุเบกขา ความวางเฉยด้วยความรู้ ธรรม
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 ส่วนที่เป็นความเข้าใจถูกน้ันก็คือ 

เข้าใจอเุบกขาทีเ่ป็นธรรมปฏบิตัอินัถกู

ต้องซึ่งจะได้กล่าวต่อไป แต่ว่าในขั้นนี้

ก็พึงมคีวามเข้าใจเป็นพืน้ฐานไว้ก่อนว่า 

ความวางเฉยด้วยความไม่รู้ก็มีอยู่ แต่

ว่าเป็นความวางเฉยท่ีมิใช่เป็นธรรม

ปฏิบัติในพระพุทธศาสนา แต่อาจ 

เป็นอุเบกขาท่ีมีเป็นธรรมชาตธิรรมดา 

เหมือนอย่างความยินดีความยินร้าย

และความวางเฉยไม่รูจ้กัยินดยิีนร้ายท่ี

คนทัว่ไปมีกนัอยู ่คอืเมือ่ประสบอารมณ์

อันเป็นท่ีตั้งแห่งความยินดีก็เกิดความ

ยินดี ประสบอารมณ์อันเป็นท่ีต้ังแห่ง

ความยนิร้ายกเ็กดิความยินร้าย ประสบ

อารมณ์ทีเ่ป็นกลาง ๆ มิใช่เป็นทีต่ัง้แห่ง

ความยนิดีหรอืความยนิร้าย กเ็กดิความ

รูส้กึเป็นกลาง ซ่ึงก็เป็นอุเบกขา อาการ

ของจติเหล่านีท้กุคนย่อมมอียู่โดยปรกติ 

ผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยก็มีอุเบกขา

เช่นนี้อยู่ดังน้ี เป็นอุเบกขาท่ีมีอยู่กัน

เป็นปรกติ มิใช่เป็นธรรมปฏิบัติ แต่ที่

เป็นธรรมปฏิบัตินั้นหมายถึงความวาง

เฉยด้วยความรู้ คือรู้แล้วก็วางเฉย

 อันความวางเฉยด้วยความรู้น้ีเก่ียว

แก่การที่ต้องปฏิบัติท�าจิตใจให้เกิด 

ความวางเฉยขึน้ และความวางเฉยด้วย

ความรู้น้ีก็เป็นอาการของจิตที่มีความ

ทนทานรูแ้ล้วกว็างเฉยได้ กบัเป็นอาการ

ของจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเพ่งพินิจ

รู ้จงึหมายถงึรูเ้รือ่งทีเ่ป็นไป กบัรูท้ีเ่ป็น

ปัญญา ดังจะยกตัวอย่าง

 อันเรื่องที่เป็นไปนั้น ดังเช่น นินทา 

สรรเสรญิ กล่าวได้ว่าบคุคลทกุ ๆ คน

จะต้องมผีูน้นิทาบ้าง มผีูส้รรเสรญิบ้าง

อยูด้่วยกันทัง้นัน้ และแต่ละคนจะต้อง

มีผู้นินทามีผู้สรรเสริญไม่ใช่น้อย แต่

ว่าไม่ได้ยนิ จงึไม่รูว่้าเขานนิทาอย่างไร

บ้าง เขาสรรเสริญอย่างไรบ้าง จิตจึง

เป็นกลาง ๆ ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะ

ไม่รู้ คอืไม่ได้ยนิเขาพดู ไม่ทราบว่าเขา

พูดอย่างนี้ดังนี้ เป็นลักษณะที่วางเฉย

ด้วยความไม่รู้จริง ๆ แต่อันท่ีจริงนั้น

เขานนิทาอยูแ่ล้ว เขาสรรเสรญิอยูแ่ล้ว 

ซึง่ทกุคนกจ็ะเป็นอย่างนีด้้วยกนัทัง้นัน้ 

ยิ่งคนที่มีชื่อเสียงมากต้องท�าการงาน

เกี่ยวข้องกับคนเป็นอันมาก ก็จะต้อง

มีผู้สรรเสริญมาก มีผู้นินทามาก แต่

ว่าเขาพดูลับหลัง ไม่รู ้เมือ่ไม่รูก็้เฉย ๆ 

ดงันีเ้รยีกว่าเฉย ๆ ด้วยความไม่รู้จรงิ ๆ 

 คราวนี้ เมื่อได้ยินเขาพูด ได้ทราบ

ว่าเขาพูดนินทาบ้าง สรรเสริญบ้างก็

วางเฉยได้ ดงันีเ้รยีกว่ามคีวามทนทาน 

เป็นการวางเฉยด้วยความรู้ คือรู้เรื่อง

ทีเ่ป็นไป ซึง่น่าจะยินดกีไ็ม่ยินด ีน่าจะ

ยินร้ายก็ไม่ยินร้าย วางเฉยได้ นี้เป็น

ความรู้เรื่องที่เป็นไป มีจิตใจที่ทนทาน 

มัน่คง กว็างเฉยได้ รู้ว่าเขาว่ากว็างเฉย

ได้ เขานนิทา เขาสรรเสรญิกว็างเฉยได้

อุเบกขา
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 อีกอย่างหนึ่ง วางเฉยด้วยปัญญา 

คือว่าโดยปรกตนิัน้กจ็ะต้องมชีอบใจไม่

ชอบใจขึ้นมาก่อน แต่แล้วก็พิจารณา

ให้เกิดความรู้ที่เป็นปัญญาขึ้นมา เมื่อ

เกดิปัญญาขึน้มากเ็กดิความวางเฉยได้ 

อันความวางเฉยได้ด้วยความรู้ที่เป็น

ปัญญาน้ีต้องอาศัยการปฏิบัติอันเรียก

ว่า โยนิโสมนสิการ ท�าไว้ในใจโดย

แยบคาย พิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผล 

เห็นสจัจะคอืความจรงิ อันนีแ้หละเป็น

ข้อปฏิบัติให้เกิดอุเบกขาซึ่งเป็นท่ีมุ่ง

หมายในทางปฏิบัติธรรม

 อินทรียภาวนา ในพระสูตรหนึ่ง

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนให้

อบรมอุเบกขาทางอินทรีย์ทั้ง ๖ คือ 

ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทาง

กาย และทางมนะคือใจ อันเรียกว่า 

อินทรียภาวนา คือการอบรมอินทรีย์ 

โดยที่ได้ทรงปรารภถึงค�าสอนในลัทธิ

อื่นที่มีเรื่องเล่าว่า 

 ศาสดาของลัทธิน้ันแสดงอินทรีย-

ภาวนา อบรมอินทรีย์ทั้ง ๖ เหล่านี้

อย่างไร ศาสดาของลัทธินั้นก็สอน

สานุศิษย์ว่าให้หลับตาเสียอย่ามอง  

ให้อุดหูเสียอย่าฟัง เม่ือปฏิบัติดังน้ีก็ 

ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติท�าอินทรียภาวนา 

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า ถ้าเช่นนั้น 

คนทีต่าบอดหหูนวกกจ็ะต้องเป็นผูท้ีไ่ด้

อบรมอินทรียภาวนาแล้ว และได้ทรง

แสดงถึงวิธีอบรมอินทรียภาวนาใน 

พุทธศาสนาโดยความว่า

 อาศัยตากับรูปที่ประจวบกัน ก็เกิด

อารมณ์ทีช่อบใจบ้าง ไม่ชอบใจบ้าง ทัง้ 

๒ อย่างบ้าง ก็ให้จับพิจารณาว่า อัน

ความชอบใจไม่ชอบใจหรอืทัง้ ๒ อย่าง

นี้ เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมา เป็นของ

หยาบ เป็นของทีอ่าศยัเหตปัุจจยับงัเกดิ

ขึน้ ส่วนส่ิงนีล้ะเอยีดประณตีคอือุเบกขา 

ความทีว่างใจเป็นกลางได้ เมือ่เกิดปัญญา

มองเหน็ความจริงดงันี ้ความชอบใจไม่

ชอบใจหรอืว่าทัง้ ๒ น้ันย่อมดบัไปง่าย

มาก ยากน้อย เหมือนอย่างหลับตา

แล้วกล็มืตาขึน้ ลมืตาแล้วกห็ลบัตาลง

 อาศัยหูกับเสียงประจวบกัน ก็เกิด

อารมณ์ทีช่อบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างหรอื 

ทัง้ ๒ อย่าง กใ็ห้จบัพจิารณาว่า ความ

ชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้ง ๒ นั้นเป็น 

ของท่ีปรุงแต่ง เป็นของหยาบ เป็น 

ของที่อาศัยเหตุปัจจัยบังเกิดขึ้น ส่วน

ส่ิงนี้ละเอียดประณีตคืออุเบกขา เมื่อ

พิจารณาเห็นดังนี้ ความชอบใจไม่ 

ชอบใจหรือทั้ง ๒ นั้นก็จะดับไปโดย 

ง่ายมาก ยากน้อย เหมอืนอย่างดดีนิว้

 อาศัยจมูกกับกลิ่น เกิดอารมณ์ที ่

น่าชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างหรือทั้ง ๒ 

นัน้ กใ็ห้พจิารณาว่าอนัความชอบใจไม่

ชอบใจหรือท้ัง ๒ นัน้เป็นของปรงุแต่ง 

เป็นของหยาบ เป็นของที่อาศัยเหตุ
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ปัจจยัเกดิขึน้ ส่วนสิง่นีล้ะเอยีดประณตี 

คืออเุบกขา เม่ือพจิารณาเหน็ดงันี ้ความ

ชอบใจไม่ชอบใจหรอืทัง้ ๒ นัน้กจ็ะดบั

ไปง่ายมาก ยากน้อย เหมอืนอย่างหยาด

น�า้ทีต่กลงไปบนใบบวัทีเ่อยีงหน่อยหนึง่ 

ก็จะไหลตกลงไปโดยเร็ว

 อาศยัลิน้กบัรส เกดิอารมณ์ทีช่อบใจ

บ้างไม่ชอบใจบ้างหรือทั้ง ๒ นั้น ก็ให้

พจิารณาว่า อนัความชอบใจไม่ชอบใจ

หรือทั้ง ๒ นั้นเป็นของปรุงแต่ง เป็น

ของหยาบ เป็นของอาศัยเหตุปัจจัย

บังเกิดขึ้น แต่ส่วนนี้ละเอียดประณีต

คืออเุบกขา เม่ือพจิารณาเหน็ดงันี ้ความ

ชอบใจไม่ชอบใจหรอืทัง้ ๒ นัน้กจ็ะดบั

ไปโดยง่ายมากหรือยากน้อย เหมือน

อย่างรวมก้อนเขฬะที่ปลายลิ้น ก็บ้วน

ถ่มออกได้โดยง่าย

 อาศัยกายและสิ่งท่ีกายถูกต้อง ก็

เกดิอารมณ์ทีช่อบใจบ้างไม่ชอบใจบ้าง

หรือทั้ง ๒ นั้น ก็ให้พิจารณาว่าความ

ชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้ง ๒ นั้น เป็น

ของปรุงแต่ง เป็นของหยาบ เป็นของ

อาศัยเหตุปัจจัยบังเกิดขึ้น ส่วนสิ่งท่ี 

เป็นของละเอียดประณีต คืออุเบกขา 

เมือ่พจิารณาเหน็ดงันี ้ความชอบใจไม่

ชอบใจหรือท้ัง ๒ น้ันก็จะดับไปโดย

ง่ายมาก ยากน้อย เหมือนอย่างคูแ้ขน

ทีเ่หยยีดเข้ามา หรอืว่าเหยยีดแขนท่ีคู้

ออกไป

 อาศยัมโนคอืใจและธรรมคอืเรือ่งราว 

เกิดอารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้าง

หรือทั้ง ๒ นั้น ก็ให้พิจารณาว่า อัน

ความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้ง ๒ นั้น

เป็นของปรุงแต่ง เป็นของหยาบเป็น

ของอาศยัเหตปัุจจยับงัเกดิขึน้ แต่ส่วน

นี้ละเอียดประณีต คืออุเบกขา เมื่อ

พจิารณาเห็นดงันี ้ความชอบใจไม่ชอบ 

ใจหรือท้ัง ๒ อย่างนั้นก็จะดับไปโดย

ง่ายมาก ยากน้อย เหมอืนอย่างหยาด 

น�้า สองสามหยดที่ตกลงไปในกระทะ

ทีร้่อน หยาดน�า้นัน้กจ็ะแห้งเหือดหาย

ไปโดยเร็ว

 ฉะนัน้ ตามพระพุทธภาษตินีจ้งึเป็น 

การตรัสสอนให้ปฏบัิติอเุบกขาด้วยปัญญา

คือความรู้ คือให้ใช้ปัญญาพิจารณาใน

ขณะทีป่ระสบอารมณ์ทางอนิทรีย์ทัง้ ๖ 

เหล่านีอ้นัเป็นอารมณ์ทีช่อบใจไม่ชอบใจ

หรือทั้ง ๒ อย่างนั้น ส่วนการที่จะดับ

ความยินดคีวามยนิร้ายหรอืท้ัง ๒ อย่าง

นั้นได้เร็วหรือช้าเพียงไรนั้น ก็สุดแต่

ปัญญาท่ีมองเห็น เม่ือมีปัญญามองเห็น

ถนัดชัดแจ้งว่าความชอบใจไม่ชอบใจ

หรือท้ัง ๒ อย่างนั้นเป็นของปรุงแต่ง 

ไม่ใช่เป็นของจริง เป็นของหยาบ ไม่

ละเอยีดประณีต เป็นของทีอ่าศยัปัจจยั

บงัเกดิขึน้ คอืเป็นสิง่เกิดดบั เมือ่ปัญญา

มองเห็นปรุโปร่งได้เร็วก็ดับได้เร็ว ถ้า

ปัญญามองเหน็ปรโุปร่งได้ช้ากดั็บได้ช้า 
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แต่ว่าแม้จะดบัได้ช้า กด็กีว่าไม่ใช้ปัญญา

พจิารณา เพราะเมือ่ใช้ปัญญาพจิารณา 

ความยินดคีวามยนิร้ายหรอืท้ัง ๒ อย่าง

นั้นก็ถูกเพ่งพินิจคือถูกดู เป็นการส่ง

จิตกลับเข้ามาดู ดูตัวคามยินดีความ

ยินร้ายหรือท้ัง ๒ อย่างน้ัน ดูความ

ชอบใจไม่ชอบใจหรือท้ัง ๒ อย่างน้ัน 

เมื่อมองเห็นว่าเป็นของปรุงแต่ง เป็น 

ของหยาบ เป็นของอาศัยเหตุปัจจัย

บงัเกดิขึน้อนัท�าจติใจให้เศร้าหมอง ให้

กระสับกระส่ายกระวนกระวายเดือด

ร้อน ย่อมจะมีความอึดอัดระอารงัเกียจ 

รงัเกยีจต่อความยนิดคีวามยินร้ายหรอื

ทั้ง ๒ อย่างนั้น ระอาอึดอัดต่อความ

ยินดีความยินร้ายหรือทั้ง ๒ อย่างนั้น 

เมือ่เป็นดัง่นี ้กจ็ะท�าให้ความยนิดคีวาม

ยินร้ายหรือทั้ง ๒ อย่างนั้นไม่เพิ่มขึ้น 

มแีต่จะลดน้อยลงไป และเม่ือเพ่งพนิจิ

พิจารณาเข้าบ่อย ๆ คือเพ่งดูบ่อย ๆ 

กจ็ะสงบลงไปจนดบัหายในท่ีสดุ เพราะ

ว่าสิง่ทีไ่ม่ใช่สจัจะคอืความจริงนัน้ ย่อม

ไม่ทนต่อความเพ่งพินิจ

 อนตุตรอนิทรยีภาวนา การเพ่งพนิจิ

ดูจิตอันประกอบด้วยความยินดีความ

ยินร้าย ความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้ง 

๒ อย่างนัน้ จะท�าให้พบลักษณะหน้าตา

ของความยนิดคีวามยนิร้าย ความชอบใจ

ไม่ชอบใจหรือทั้ง ๒ อย่างนั้น อันมี

ลักษณะท่ีน่าอึดอัดน่าระอาน่ารังเกียจ 

กจ็ะเกดิความอดึอดัระอารงัเกยีจภาวะ

เหล่านีข้องจติใจขึน้มาเอง จะท�าให้ลด

ถอยจนถงึสงบหายไปคอืว่าดับไปได้ แม้

จะช้ากย็งัด ีดกีว่าปล่อยไว้โดยทีไ่ม่เพ่ง

กลบัเข้ามาดู แต่ว่ามองออกไปข้างนอก 

มองออกไปยึดถืออยู่ในตัวอารมณ์ท่ีเป็น

ทีต่ัง้ความยนิดคีวามยนิร้าย ความชอบ 

ใจไม่ชอบใจ ความหลงงมงายนัน้ เมือ่

เป็นดังนี้ ก็เป็นการที่เป็นเหมือนอย่าง

เสรมิเชือ้ให้แก่ความยนิดีความยนิร้าย 

ความชอบใจไม่ชอบใจ จะท�าให้เพิ่ม

มากขึ้นและตั้งอยู่นาน สงบยาก ก่อ

ความเดอืดร้อนให้แก่จติใจมาก ท�าจิตใจ

ให้ไม่สงบมาก ฉะนั้น วิธีปฏิบัติตาม 

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้นี้ จึง

เรยีกว่าเป็นอนตุตรอนิทรยีภาวนา คอื

การอบรมอินทรีย์ ตา หู จมูก ลิ้น  

กาย ใจ อันเยี่ยม ก็คือปฏิบัติให้ได้

อุเบกขาขึ้นมาในอารมณ์นั้นเอง

 เสขปฏิปทา การส่งจิตกลับเข้ามา 

ดูเม่ือบังเกิดความยินดีความยินร้าย 

ความชอบใจไม่ชอบใจหรอืทัง้ ๒ อย่าง

นัน้ขึน้ในอารมณ์ทีบ่งัเกดิอาศยัอนิทรย์ี 

ทัง้ ๖ เหล่าน้ี เพ่งพนิจิดู บงัเกดิความ

อึดอัดระอารังเกียจต่อความยินดียิน 

ร้าย ความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้ง ๒ 

อย่างนีท้ีต่นเอง เรยีกว่าเป็นเสขปฏปิทา 

คือเป็นข้อปฏิบัติของพระเสขะ หรือ

กล่าวกลาง ๆ ว่าของผู้ที่ศึกษาปฏิบัติ
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พระพุทธศาสนา ค�าว่า เสขะ นั้น 

ปรกติท่านก็หมายถึงพระเสขบุคคลผู้

บรรลุมรรคผลต้ังแต่ขั้นท่ี ๑ ขึ้นไป 

ค�าเป็นกลาง ๆ ก็ว่าผู้ศึกษาพระพุทธ-

ศาสนาทั่วไป ก็พึงปฏิบัติดังนี้ คือเข้า

มาด ูเพ่งพนิจิท่ีตวัความยินดคีวามยิน 

ร้าย ความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้ง ๒ 

อย่างน้ัน ในขณะทีป่ระสบอารมณ์ทาง

ตา ห ูเป็นต้น ให้เกิดความอดึอดัระอา

รงัเกยีจต่อความยนิดคีวามยินร้ายหรอื

ทั้ง ๒ อย่างนั้น ดังนี้เป็นวิธีปฏิบัติดับ 

และแม้การปฏบิตัดิงันีก้เ็ป็นการปฏบิตัิ

สตปัิฏฐานของพระพทุธเจ้านัน่เอง เพราะ

ก็รวมเข้าในกาย เวทนา จิต ธรรม 

และโดยเฉพาะการปฏบิตัพิจิารณาซาก 

ศพก็เป็นวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่ง อันจะ

ท�าให้เกิดความอึดอัดระอารังเกียจต่อ

ความยินดีความยินร้าย ความชอบใจ

ไม่ชอบใจหรือทั้ง ๒ อย่างนั้น เพราะ

ว่ากายอันน้ีท้ังท่ีเป็นกายตนบ้าง กาย

ผู้อื่นบ้าง ย่อมเป็นที่ตั้งของความยินดี

ชอบใจ หรือความยินร้ายไม่ชอบใจ 

หรือทั้ง ๒ อย่างน้ันได้เป็นอย่างมาก 

แต่เมื่อมาพิจารณาให้เห็นเป็นซากศพ

ปลงใจลงไปได้ ก็จะสงบความชอบใจ

ไม่ชอบใจหรือท้ัง ๒ อย่างน้ัน เป็น

อุเบกขาขึ้นมาได้

 ฉฬังคเุบกขา การปฏบิตัสิตปัิฏฐาน

พจิารณากาย เวทนา จติ ธรรม ก�าจดั

อภิชฌา โทมนัส คือความยินดีความ

ยินร้ายในกาย เวทนา จิต ธรรม ก็

เป็นการปฏบิติัท�าอเุบกขานัน้เอง เพราะ

อุเบกขาน้ันมีลักษณะท่ีท�าจิตใจให้ตั้ง

อยู่สม�่าเสมอ ให้มัธยัสถ์เป็นกลาง ไม่

ยินดีไม่ยินร้าย ดังที่ได้แสดงแล้วว่า  

ท�าอเุบกขาในอารมณ์ทัง้หลายทีป่ระสบ

ทางทวารทัง้ ๖ อเุบกขาดงันีม้ชีือ่เรยีก

ว่า ฉฬังคเุบกขา อเุบกขาประกอบด้วย

องค์ ๖ คอืประกอบด้วยจิตทีส่ม�า่เสมอ

ในอารมณ์ทั้ง ๖ มีรูปารมณ์ อารมณ์

คือรูปเป็นต้น

 วิธีปฏิบัติท�าอุเบกขาในอารมณ์ท้ัง  

๖ นี้ อาศัยการพิจารณาทางปัญญา  

ดงัเช่นทีแ่สดงแล้วว่าพจิารณาว่า อารมณ์

ทัง้ ๖ อนัเป็นทีต่ัง้แห่งความชอบใจไม่

ชอบใจหรือทั้ง ๒ อย่างนั้น กับความ

ชอบใจไม่ชอบใจหรอืทัง้ ๒ อย่างนัน้ที่

บังเกิดขึ้นในอารมณ์เหล่านั้นเป็นของ

ปรุงแต่งคือไม่ใช่เป็นของจริง เป็นของ

หยาบคือไม่ใช่เป็นของละเอยีด เป็นของ

ที่อาศัยเหตุปัจจัยบังเกิดขึ้น คือเมื่อ

บงัเกดิขึน้ด้วยเหตปัุจจยั ส้ินเหตปัุจจัย

ก็ดับ จึงมีความเกิดดับเป็นธรรมดา 

ส่วนสิง่ทีล่ะเอยีดประณตีกค็อือเุบกขา 

อันเป็นความไม่ปรุงแต่ง และเป็นสิ่งที่

มิได้อาศัยเหตุปัจจัยบังเกิดขึ้นเหมือน

อย่างความชอบใจไม่ชอบใจนั้น ดังนี้

เป็นวิธีพิจารณาอย่างหนึ่ง
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 อีกอย่างหนึ่ง ตรัสสอนไว้ให้ใช้ 

ปัญญาพิจารณาอันเรียกว่า ท�าภาวนา

เสมอด้วยดนิ เสมอด้วยน�า้ เสมอด้วย

ไฟ เสมอด้วยลม เสมอด้วยอากาศ 

โดยจับพิจารณาว่าคนทั้งหลายทิ้งของ

ทีส่ะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้างลงบนแผ่นดนิ 

แผ่นดินก็ย่อมไม่อึดอัดระอารังเกียจ 

รับไว้ได้ทั้งนั้น คนทั้งหลายล้างของที่

สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างในน�า้ น�า้ก็ไม่

อดึอดัระอารงัเกยีจ ล้างได้ทกุอย่าง ไฟ

เล่าก็ไหม้ของที่สะอาดบ้างไม่สะอาด

บ้างได้ทุกอย่าง โดยไม่อึดอัดระอา

รังเกียจ ลมก็เช่นกันพัดสิ่งท่ีสะอาด 

บ้างไม่สะอาดบ้างได้ทุกอย่างโดยไม่

อดึอดัระอารงัเกยีจ อากาศคือช่องว่าง

นั้นก็เช่นเดียวกันไม่ตั้งอยู่เฉพาะใน

ที่ไหน ๆ เมื่อท�าภาวนาเสมอด้วยดิน 

น�้า ไฟ ลม อากาศ ความพอใจไม่ 

พอใจชอบใจไม่ชอบใจหรอืทัง้ ๒ อย่าง

ที่บังเกิดขึ้นก็ไม่ครอบง�าจิต จิตย่อม 

ตั้งอยู่ในอุเบกขา คือความที่เข้าไปเพ่ง

อยู่อย่างสงบ ไม่ขึ้นไม่ลง มีอาการ

สม�า่เสมอ ไม่ยนิด ีไม่ยนิร้ายในอารมณ์

ทั้งปวง การพิจารณาดังนี้เรียกว่าท�า

ภาวนาเสมอด้วยดนิ น�า้ ไฟ ลม อากาศ 

กเ็ป็นวธีิฝึกหัดท�าจติให้เป็นอุเบกขาอีก

อย่างหนึ่ง 

 ธาตุอุเบกขา อันดิน น�้า ไฟ ลม 

อากาศ ท่ีรบัสิง่ท่ีสะอาดบ้างไม่สะอาด

บ้างได้ทุกอย่างดังกล่าวนั้น ก็เพราะมี

ความเป็นธาตุ คือความเป็นส่ิงที่ทรง

อยูด่�ารงอยูข่องตน ดนิกท็รงความเป็น

ธาตุคอืความทีแ่ข้นแขง็ น�า้กท็รงความ

เป็นธาตุ คือความที่เอิบอาบเหลวไหล 

ไฟก็ทรงความเป็นธาตุไฟคือร้อนเผา

ไหม้ ลมก็ทรงความเป็นธาตุลมคือพัด

ไหว อากาศกท็รงความเป็นธาตุอากาศ

คอืเป็นช่องว่าง เมือ่เป็นดังนีจึ้งสามารถ

รองรับได้ทุกอย่าง ดังที่ใช้ค�าว่า โดย

ไม่อึดอัด ระอา รังเกียจ... ฉะนั้น  

การที่จิตรับอารมณ์ได้อย่างนั้น จิตก็

จะต้องทรงความเป็นธาตุ คืออุเบกขา

ธาตุ ธาตุอุเบกขา โดยที่ฝึกหัดปฏิบัติ

ให้จติมคีวามทนทานต่ออารมณ์ทัง้ปวง

ที่มาประสบ

 ญาณอเุบกขา การฝึกหัดปฏบิติัจติ

ให้มีความทนทานต่ออารมณ์ที่ได้รับ 

อยู่เสมอ จะช่วยท�าให้จติเพิม่พลงัเพิม่

ความสามารถในการรองรบัอารมณ์ทัง้

หลายได้มากย่ิงขึ้นโดยล�าดับ การรับ

อารมณ์โดยใช้ปัญญาพิจารณาดังนี้ 

เรียกว่าเป็น ญาณอุเบกขา คือเป็น

อุเบกขาด้วยความรู้ ความรู้อารมณ์ 

นัน้ ๆ ด้วย และความรูท้ีเ่ป็นตวัปัญญา

พจิารณาด้วย ตรงตามศพัท์ของอเุบกขา

ที่แปลว่าความเข้าไปเพ่ง ความเข้า 

ไปดู
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 ค�าว่า เข้าไป นั้นก็หมายถึงว่า เข้า 

ไปดูอยู่ในจิต เข้าไปเพ่งอยู่ในจิตไม่ 

ออกมาข้างนอก เม่ือไม่ออกมาข้างนอก

จงึมอีาการท่ีปล่อย ไม่ถอืเอาไว้ มีอาการ

ทีห่ยดุคือไม่วุน่วายจดัท�าอย่างนัน้อย่าง

น้ี ค�าว่าเข้าไปย่อมมีความหมายดังนี้ 

คือไม่ออกมา แต่การเข้าไปนั้นก็ไม่ใช่

เข้าไปนอนหลับอยู่ ปิดหูปิดตา ไม่ดู 

ไม่ฟัง เหมือนอย่างคนตาบอดหหูนวก 

แต่ว่าเพ่งพนิจิและด ูการดกูารเพ่งพนิจิ

แม้เข้าไปดเูข้าไปเพ่งพนิจิอยู่เพยีงในจติ

ไม่ออกดังกล่าวนั้น แต่ถ้ายังมีความ

ชอบมีความชังมีความพอใจไม่พอใจ  

มีความยินดียินร้าย ก็แสดงว่ายังออก

มาเกาะเกี่ยวอยู่กับอารมณ์ทั้งหลาย 

ในภายนอกเหล่านั้น จึงไม่ชื่อว่าวาง 

เพราะยงัมคีวามเกาะเกีย่วอยู ่และยงัไม่

ชือ่ว่าหยดุ เพราะว่าจติยงักระสบักระส่าย

วุน่วายอยูด้่วยความชอบความชงั ความ

ยินดีความยินร้าย ฉะนั้น จึงยังไม ่

ชื่อว่าเป็นอุเบกขาอีกเหมือนกัน คือ

แม้ว่าอาการทางกายทางวาจาไม่แสดง 

ออกให้ปรากฏ แต่ยังมีความชอบใจ 

ไม่ชอบใจยนิดียนิร้ายอยูใ่นจติ กย็งัไม่

ปล่อย ยงัไม่หยดุ ยงัไม่วาง ยงัไม่เฉย 

เพราะอาการท่ีปล่อยนัน้กค็อื วางนัน่เอง 

หยุดนั้นก็คือเฉยนั่นเอง เมื่อยังมียินดี

ยินร้ายอยู ่ ก็ยังไม่ปล่อยยังไม่วาง  

ยังไม่หยุด ยังไม่เฉย ยังเก่ียวพันอยู่  

ก็แปลว่า ยังไม่ใช่อาการที่เข้าไปเพ่งดู 

เข้าไปดูพินิจอย่างสงบ ต่อเม่ือปล่อย

ได้วางได้หยดุได้เฉยได้ คือว่าตดัความ

ยนิดคีวามยนิร้ายได้ เป็นการตดัความ

เกาะเกี่ยวของจิตต่ออารมณ์ทั้งหลาย

เหล่านั้น ตัดกระแสจิตท่ีออกไปเกาะ

เกีย่วนัน้ได้ กเ็ป็นอันน�าจติกลบัเข้ามา

ตั้งอยู่ในฐานะเป็นผู้ดู เป็นผู้รู้ เป็นผู้

เห็นเท่านั้น ดังนี้ จึงจะเป็นการเข้า 

ไปดู เข้าไปเพ่งจริง ๆ เพราะแม้ว่าจะ

สงบทางกาย ทางวาจา เมื่อกระแส 

จิตยังออกไปเกาะเกี่ยวพัวพัน ก็ได้ชื่อ

ว่ายังไม่เข้าไป คือยังออกมา ต่อเมื่อ

ตดักระแสจิตทีอ่อกมาเกีย่วเกาะพวัพนั 

ด้วยความชอบความชงั จงึจะช่ือว่าเพ่ง

ดูอยู่จริง ๆ 

 อาการที่เข้าไปเพ่ง เข้าไปดู โดย

แท้จริงท่ีมีลักษณะดังกล่าวนี้ จึงมี

ลักษณะอาการของอุเบกขาที่บริสุทธิ์ 

ซึ่งจะต้องมีตัวความรู้ รู ้ในอารมณ์ 

นั้น ๆ ด้วย ที่เป็นการรู้ทางตา ทางหู 

เป็นต้น และรู ้ที่เป็นตัวปัญญาด้วย  

อนัเกดิจากการภาวนา วธิภีาวนาเสมอ

ด้วยธาตุดินเป็นต้นดังกล่าว หรือวิธีที่

ตรัสสอนพจิารณาว่า ความยินดคีวาม

ยินร้ายเป็นส่ิงปรงุแต่งเป็นต้น หรอืแม้

วิธีอื่นใดที่ผู้ปฏิบัติจะพึงใช้ด้วยตนเอง

อันเป็นโยนิโสมนสิการ การพิจารณา

ท�าไว้ในใจโดยแยบคาย แม้การปฏิบัติ
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อ

ในสตปัิฏฐาน ตัง้สตพิจิารณากายเป็นต้น 

ทกุปัพพะคอืทกุข้อ ย่อมเป็นไปเพือ่ให้

เกิดอุเบกขาอันบริสุทธิ์ เหมือนดังที่

กล่าวมาแล้ว แม้ในปัพพะข้อที่ว่าด้วย

ป่าช้าก็เช่นเดียวกัน

 ได้แสดงฉฬังคุเบกขาหรือผัสสะ

อเุบกขา คอืการปฏบิติัท�าจติให้สม�า่เสมอ  

ไม่ขึน้ลงด้วยความยนิดยิีนร้ายในอารมณ์

ทัง้ ๖ ทีผ่่านเข้ามาสูจ่ติทางทวารทัง้ ๖  

และได้แสดงการปฏบิตัอิบรมจติให้เสมอ

ด้วยดิน น�้า ไฟ ลม อากาศ ด้วยการ

พิจารณาว่าดิน น�้า ไฟ ลม อากาศ 

ปราศจากความยินดีความยินร้ายใน 

เมื่อมีใคร ๆ เขาทิ้งของสะอาดบ้าง  

ไม่สะอาดบ้างลงแผ่นดิน เป็นต้น  

จนถงึอากาศกไ็ม่ข้องตดิอยูใ่นท่ีไหน ๆ 

พิจารณาท�าจิตให้เป็นเหมือนอย่างนั้น 

ในขณะท่ีประสบผสัสะทัง้หลายทีช่อบใจ

บ้าง ไม่ชอบใจบ้าง วธิปีฏิบัตอิบรมจติ

นั้นก็อาศัยปัญญาที่ พิจารณา เป็น 

โยนโิสมนสิการ ท�าไว้ในใจโดยแยบคาย 

และวธิพีจิารณาปฏบิติันีย้งัได้มพีทุธภาษติ

ตรัสสัง่สอนไว้อีกหลายประการ โดยที่

พระพทุธเจ้าได้ทรงเป็นพระผูม้พีระภาค 

คือเป็นผู ้จ�าแนกแจกธรรมสั่งสอน 

ประชมุชน ทรงบอก ทรงเปิดเผย ชีแ้จง 

และแสดงกระท�าให้ตื้น เพื่อให้ทุกคน

ได้ทราบทางปฏบัิตเิพ่ือปฏิบตัใิห้ประสบ

ผล โดยปรยิายอกีประการหนึง่ ได้ตรสั

สอนให้พจิารณาให้รูจั้กอายตนะภายใน 

๖ อายตนะภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ 

สัมผัส ๖ และมโนปวิจาร ๑๘ แม้ว่า

ฟังดูจะมีหัวข้อมาก แต่ก็เป็นเรื่องท่ีมี

อยู่ในนามรูป หรือกายใจนี้ของทุก ๆ 

คนทั้งนั้น

 อายตนะ ๖ อายตนะภายใน ๖  

ก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมโน

หรือมนะ ที่แปลว่าใจ

 อายตนะภายนอก ๖ กคื็อ รูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สิ่งที่กายถูกต้อง 

และธรรมคือเรื่องราว

 วิญญาณ ๖ ก็คือจักขุวิญญาณ  

ความรูส้กึเหน็รปูทางตา โสตวญิญาณ 

ความรูสึ้กได้ยนิเสียงทางห ูฆานวิญญาณ 

ความรู้สึกทราบกลิ่นทางจมูก ชิวหา-

วิญญาณ ความรู้สึกทราบรสทางลิ้น 

กายวิญญาณ ความรูสึ้กทราบโผฏฐพัพะ 

คือส่ิงท่ีกายถูกต้องทางกาย มโนวิญญาณ 

ความรู้สึกรู้เรื่องทางมโนคือใจ

 สัมผัส ๖ ก็คือ ตากับรูปและจักขุ

วิญญาณประจวบกนัเข้าเป็นจักขสัุมผสั 

สมัผสัทางตา หกูบัเสยีงและโสตวญิญาณ

ประจวบกันเข้ากเ็ป็นโสตสมัผสั สัมผสั

ทางหู จมูกกับกลิ่นและฆานวิญญาณ

ประจวบกนัเข้าเป็นฆานสัมผสั สัมผสั

ทางจมูก ลิ้นกับรสและชิวหาวิญญาณ

ประจวบกนัเข้าเป็นชวิหาสัมผสั สัมผสั

ทางล้ิน กายกับโผฏฐัพพะและกาย
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วญิญาณประจวบกนัเข้าเป็นกายสมัผสั 

มโน ใจกับธรรมคือเรื่องราวและมโน

วญิญาณประจวบกนัเข้าเป็นมโนสมัผสั 

กล่าวง่าย ๆ ก็คือ สมัผสักับจติแรงขึน้ 

กระทบกับจิตแรงขึ้น อะไรกระทบ  

ก็อารมณ์นั่นแหละ กระทบกับจิตแรง

ข้ึนก็ให้เกดิเวทนา คือความรูส้กึเป็นสขุ

หรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ อาการ

ทีอ่ารมณ์มากระทบจติอนัให้เกดิความ

รูส้กึเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ 

ทางจิตนี้เรียกว่าสัมผัส และความสุข

ทางจิตเรยีกว่า โสมนสัคอืสขุใจ ความ

ทกุข์ทางจติเรยีกว่า โทมนสัคอืทกุข์ใจ

 มโนปวจิาร ทีท่่องเทีย่วไปของใจ ๑๘

อนัโสมนสั สขุใจ โทมนสั ทกุข์ใจ กับ

อุเบกขาคือความรู้สึกเป็นกลาง ๆ ไม่

ทกุข์ไม่สขุอีกอย่างหนึง่ ย่อมบงัเกดิขึน้

จากอารมณ์ทีเ่ข้ามาทางอายตนะดงักล่าว

นั่นแหละ อารมณ์บางอย่างเป็นที่ตั้ง

ของโสมนสัคอืสขุใจ อารมณ์บางอย่าง

เป็นทีต่ัง้ของโทมนัสคอืทกุข์ใจ อารมณ์

บางอย่างเป็นทีต่ัง้ของอเุบกขา คอืความ

รูส้กึเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุ ฉะนัน้ 

บุคคลหรือว่าจิตนี้จึงท่องเท่ียวไป คือ

ตรึกตรองไปในอารมณ์เหล่านี ้ท่องเท่ียว

คือตรกึตรองไปในอารมณ์ คือรปู เสยีง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และเรื่องราว 

ทั้งหลายอันเป็นท่ีตั้งของความสุขใจ  

ก็นับได้ ๖ ท่องเที่ยวคือตรึกตรองไป

ในอารมณ์คือ รูป เสียง กล่ิน รส 

โผฏฐัพพะ และเรื่องราวอันเป็นที่ตั้ง

แห่งความทุกข์ใจ ก็นับได้อีก ๖ ท่อง

เทีย่วคอืตรกึตรองไปในอารมณ์คอื รปู 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และเรื่อง

ราวอนัเป็นท่ีต้ังของอเุบกขา กนั็บได้ ๖ 

๖x๓ ก็เป็น ๑๘ จึงเป็นมโนปวิจาร 

๑๘ 

 มโนปวิจารก็แปลว่าที่ท่องเที่ยวไป

ของใจ ก็คือที่ตรึกตรองไปของใจ ใจ

คิดนึกตรึกตรองไปในเรื่องนั้นบ้าง ใน

เรื่องนี้บ้าง แต่ก็อาจประมวลเข้าได้ 

ว่า ย่อมท่องเที่ยวคือตรึกตรองไปใน

อารมณ์ทั้ง ๑๘ นี้ ไม่นอกไปจากนี้  

คือในอารมณ์ที่เป็นเรื่องรูป เรื่องเสียง 

เรือ่งกลิน่ เรือ่งรส เรือ่งโผฏฐพัพะ และ

เรื่องของเรื่องเหล่านี้ทั้งหลาย เป็นที ่

ตั้งของโสมนัสคือสุขใจบ้าง เป็นที่ต้ัง

ของโทมนสัคอืทกุข์ใจบ้าง เป็นทีต่ัง้ของ

อุเบกขาคือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข

บ้าง 

 เคหสิตะและเนกขัมมสิตะ พระ-

พุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้แบ่งอารมณ์ทั้ง 

๑๘ นี้ออกไปเป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่ายที่

อาศยัเรอืน เรยีกว่า เคหสติะฝ่ายหนึง่ 

ฝ่ายท่ีอาศัยเนกขัมมะ เรียกว่า เนก- 

ขัมมสิตะอีกฝ่ายหนึ่ง 

 เคหสิตะ ฝ่ายท่ีอาศัยเรือนนั้นก็

หมายถึงอารมณ์ทั้ง ๖ เหล่านั้น ทั้งที่
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เป็นที่ตั้งของสุขใจ ทั้งท่ีเป็นที่ตั้งของ

ทุกข์ใจ ทั้งที่เป็นที่ตั้งของอุเบกขา อัน

เก่ียวข้องอยู่กับบ้านเรือนท้ังหลาย ก็

คอืเกีย่วข้องอยูก่บัโลก เกีย่วข้องอยูก่บั

กามคุณ เพราะบ้านเรือนนั้นย่อมเป็น

ที่ตั้งของโลก เป็นที่ตั้งของกามคุณทั้ง

หลาย เมื่อพูดว่าอาศัยเรือน คืออาศัย

บ้านเรือน กห็มายถงึเรือ่งทางบ้าน เรือ่ง

ทางโลก เรือ่งเกีย่วกบักามคณุทัง้หลาย 

ซึง่เป็นของโลก เป็นของบ้าน เป็นของ

เรือน นี้เรียกว่าเคหสิตะ 

 ส่วนทีอ่าศยัเนกขมัมะน้ัน เนกขมัมะ

แปลว่าการออก โดยตรงกค็อืการออก

จากเรือน การออกจากบ้าน จึงหมาย

ถึงออกจากโลก ออกจากกามคุณ น้ี

เรยีกว่าเนกขมัมสติะ อาศยัเนกขัมมะ 

เคหสติะ อาศยัเรอืนนัน้จงึมคีวามหมาย

ถงึความเกีย่วเกาะพวัพนัด้วยอ�านาจของ

กิเลส เป็นต้นว่ากิเลสกองราคะบ้าง 

โทสะบ้าง โมหะบ้าง ส่วนเนกขัมมสติะ

นัน้หมายตรงกนัข้าม กเ็ป็นการทีอ่อก

จากเครือ่งเกีย่วเกาะพวัพนัทัง้หลาย คอื

ออกจากกเิลสท่ีเป็นกองราคะบ้าง โทสะ

บ้าง โมหะบ้างนั้นเอง 

 ฉะนัน้ จงึได้ตรสัจ�าแนกแบ่งออกไป

ส�าหรับเป็นทางปฏิบัติ เป็นโสมนัสคือ

สุขใจที่อาศัยเรือน โสมนัสคือสุขใจที่

อาศัยเนกขัมมะ โทมนัสคือทุกข์ใจที่

อาศัยเรือน โทมนัสคือทุกข์ใจที่อาศัย

เนกขัมมะ อุเบกขาคือที่เป็นกลาง ๆ 

ไม่ทุกข์ไม่สุขที่อาศัยเรือน อุเบกขาที่

อาศยัเนกขมัมะ ฝ่ายละ ๖ ฝ่ายละ ๖ 

ตามอารมณ์ทั้ง ๖ นั้น

 เคหสิตโสมนัส โสมนัส คือสุขใจ 

ที่อาศัยเรือนนั้นอย่างไร ก็คือเมื่อได้

พบเหน็ รปู เสียง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ 

และเรือ่งราวท้ังหลายท่ีน่าปรารถนา น่า

รกัใคร่ น่าพอใจ น่ารืน่รมย์ใจ หรือว่า

ระลกึถงึรปู เสยีงเป็นต้นทีน่่าปรารถนา 

น่ารกัใคร่ ซึง่เคยได้มาแล้ว แม้ว่าจะได้ดบั

ผ่านพ้นไปแล้วกต็าม กเ็กดิโสมนสัคอื

สขุใจขึน้มา ดงันีเ้รยีกว่า เคหสติโสมนสั 

สุขใจที่อาศัยเรือนอาศัยบ้าน

 เคหสติโทมนสั คราวนี ้เมือ่พบเหน็

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ

เรือ่งราวท่ีไม่ได้ คอืเม่ือพบเห็นการไม่ได้ 

ประสบการไม่ได้ รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐพัพะ และเรือ่งราวทีน่่าปรารถนา 

น่ารกัใคร่พอใจ รืน่รมย์ใจ หรอืว่าระลกึถงึ 

รปู เสียง เป็นต้น ทีน่่าปรารถนารกัใคร่

เหล่านั้น ซึ่งเคยไม่ได้มาแล้วก็เกิด

โทมนัสขึ้น ดังนี้ก็เป็น เคหสิตโทมนัส

 เคหสิตอุเบกขา คราวนี้ อุเบกขา

คือความรู้สึกเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่

สุขของคนทั่วไป ซึ่งได้ประสบอารมณ์

เหล่านัน้ อนัไม่พอจะให้สขุใจ ไม่พอจะ

ให้ทกุข์ใจ กเ็กดิความรูส้กึเป็นกลาง ๆ 
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ขึ้นมา เป็นเร่ืองปรกติสามัญของคน

ทั่วไป โดยที่มิได้พิจารณาให้เห็นคุณ 

โทษต่าง ๆ อารมณ์ดังกล่าวมานี้ก็มี

เป็นอันมากเหมือนกัน และทุกคนที่

เป็นคนสามัญเม่ือประสบพบพานแล้ว

ก็เฉย ๆ เฉย ๆ เพราะไม่พอที่จะให้

ยินดีสุขใจ ไม่พอที่จะให้ยินร้ายทุกข ์

ใจ ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาอะไร เป็น

อเุบกขาข้ึนมาเป็นปรกตสิามัญ กเ็รยีก

ว่า เคหสิตอุเบกขา อุเบกขาท่ีอาศัย

เรือนอาศัยบ้านอีกเหมือนกัน

 เนกขัมมสิตโสมนัส ในส ่ วน 

เนกขัมมสิตะ อาศัยเนกขมัมะนัน้ กไ็ด้

แก่เมื่อประสบอารมณ์ท้ังหลายก็ได้

ทราบถึงความที่อารมณ์เหล่านั้นเป็น

ของไม่เที่ยง ทราบถึงความแปรปรวน 

ความเสื่อมถอย ความดับของอารมณ์

เหล่านั้น ได้พิจารณาเห็นด้วยปัญญา

โดยชอบว่า รปูทัง้หลาย เสยีงทัง้หลาย 

กลิ่นทั้งหลาย รสทั้งหลาย โผฏฐัพพะ 

สิง่ทีเ่คยถกูต้องท้ังหลาย เรือ่งท้ังหลาย 

เป็นสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ทนอยู่ไม่ได้ 

ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป จึงได้

เกิดโสมนัส ความสุขใจขึ้นมา ดังนี้

เรียกว่า เนกขัมมสิตโสมนัส

 เนกขัมมสิตโทมนัส คราวน้ี เม่ือ

ประสบอารมณ์ทั้งหลายก็ได้ทราบถึง

ความทีอ่ารมณ์เหล่านัน้ไม่เทีย่ง ทราบ

ถึงความแปรปรวน เปลีย่นแปลง ความ

เสือ่มคลาย ความดบัของอารมณ์เหล่านัน้ 

ได้พจิารณาเห็นด้วยปัญญาโดยชอบว่า 

รูปทัง้หลาย เสียงทัง้หลาย กลิน่ท้ังหลาย 

รสทั้งหลาย โผฏฐัพพะทั้งหลาย เรื่อง

ราวทัง้หลาย เป็นสิง่ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ 

ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป จึงได้

บังเกิดความกระหยิ่ม ปรารถนาจะได้

วิโมกข์คือความหลุดพ้นอันยอดเย่ียม

อยู่บ้าง เหมือนอย่างพระอรยิะท้ังหลาย 

ซึง่ท่านได้เข้าถงึวโิมกข์คอืความหลดุพ้น

นั้นอยู่ เมื่อเกิดความปรารถนาขึ้นมา

ดงันี ้แต่กยั็งไม่ได้ กเ็กิดความโทมนสั

หรือทุกข์ใจ เสียใจขึ้นมา เพราะเหตุ

แห่งความปรารถนาจะได้วิโมกข์นัน้เป็น

ปัจจยั ดงันีเ้รยีกว่า เนกขมัมสิตโทมนสั 

โทมนัสที่อาศัยเนกขัมมะ

 เนกขัมมสิตอุเบกขา คราวนี้เมื่อ

ประสบอารมณ์ทัง้หลายกท็ราบและได้

พิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันชอบดังที่

กล่าวมา แล้วก็บงัเกดิอเุบกขาคอืความ

ท่ีไม่รู ้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เป็น 

กลาง ๆ วางใจลงไปได้ แต่แม้เช่นนั้น

กไ็ม่ล่วงพ้นอารมณ์เหล่านัน้ เพราะว่า 

เป็นอุเบกขาเพียงในขั้นที่เป็นเวทนา  

ดังนี้เรียกว่า เนกขัมมสิตอุเบกขา 

อุเบกขาที่อาศัยเนกขัมมะ

 พระพทุธเจ้าได้ตรัสสอนให้พจิารณา

จ�าแนกกายใจนี้ท่ีเป็นไปอยู่ของตนเอง  

จับดูให้รู้จักอายตนะภายใน อายตนะ
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ภายนอก วญิญาณ สมัผสั มโนปวจิาร 

ทีท่่องเทีย่วไปของใจ ๑๘ และพิจารณา

ให้รูจ้กัโสมนัสคือสขุใจ โทมนัสคือทุกข์

ใจ กับอุเบกขาที่รู้สึกว่าเป็นกลาง ๆ  

ไม่ทุกข์ไม่สุข อันเป็นฝ่ายที่อาศัยบ้าน 

อาศัยเรือน เรียกว่า เคหสิตะบ้าง ที่

อาศัยเนกขัมมะคือการออกบ้าง และ

เมื่อพบว่าเป็นฝ่ายที่อาศัยบ้านอาศัย

เรอืน กใ็ห้ปฏบิตัพิจิารณาแก้ไขให้กลบั

มาอาศัยเนกขัมมะเป็นข้อ ๆ ไป เมื่อ

เป็นดงัน้ี กจ็ะเป็นข้อปฏบัิตท่ีิอาศัยกาย

ใจของตนอันจ�าแนกมาดงักล่าวน้ีแหละ

ปฏิบตันิ�าตนออกจากเครือ่งพวัพนัเกีย่ว

เกาะ หรือออกจากกเิลสกองราคะบ้าง 

กเิลสกองโทสะบ้าง กเิลสกองโมหะบ้าง 

กอ็าศยัสขุใจบ้าง ทุกข์ใจบ้าง อุเบกขา

บ้างน่ีแหละเป็นแนวปฏิบัติน�าเข้าสู ่

เนกขัมมะคือการออก

 การปฏิบัตใินสตปัิฏฐานแม้ในหมวด

ป่าช้า ก็เป็นการปฏิบัติน�าจิตออกจาก 

ฝ่ายเคหสิตะ เข้ามาสูฝ่่ายเนกขัมมสติะ

 ได้แสดงวธิปีฏบิตัแิยกแยะกระบวน 

การทางจิตตามท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรง 

สั่งสอนโดยก�าหนดอายตนะภายใน ๖ 

อายตนะภายนอก ๖ วิญญาณ ๖  

สมัผสั ๖ มโนปวจิาร ทีเ่ทีย่วไปของใจ 

๑๘ โดยก�าหนดว่าจติใจนีย่้อมเทีย่วไป 

คือตรึกตรองไปในอารมณ์รวมเข้าก็

อารมณ์ ๖ คือในเรื่องรูป เรื่องเสียง 

เรือ่งกลิน่ เรือ่งรส เรือ่งโผฏฐพัพะ และ

เรือ่งของเรือ่งเหล่านัน้ อนัเป็นท่ีต้ังแห่ง

โสมนสัคือสุขใจกเ็ป็น ๖ เป็นทีต่ัง้แห่ง

โทมนัสคือทุกข์ใจก็เป็น ๖ เป็นที่ตั้ง

ของอเุบกขาความรู้สึกเป็นกลาง ๆ ไม่

ทุกข์ไม่สุขก็เป็น ๖ รวมเป็น ๑๘ 

ประการ จิตใจนี้ย่อมท่องเที่ยวไปคือ

ตรกึตรองไปในอารมณ์ทัง้ ๑๘ นีอ้ย่าง

ใดอย่างหนึง่ในคราวหนึง่ ๆ และกต็รสั

สอนให้ก�าหนดจ�าแนกออกไปอีกว่า

บรรดาอารมณ์เหล่านี้อาศัยเรือนอัน

เรียกว่า เคหสิตะฝ่ายหนึ่ง อาศัย 

เนกขมัมะ การออกจากเรอืนอีกฝ่ายหน่ึง 

 ในตอนนี ้กพึ็งเข้าใจว่า ค�าว่าอาศยั

เรือน หมายถึง อาศัยรูป เสียง กลิ่น 

รส โผฏฐัพพะ และเรื่องของเรื่อง 

เหล่านั้นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่พอใจ

รื่นรมย์ใจ คือที่อาศัยกิเลสกองราคะ

บ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง น้ันเอง และ

ก็หมายถึงเรือนในจิตใจเป็นประการ

ส�าคญั คืออารมณ์อันเป็นทีต่ัง้แห่งกเิลส

เหล่านัน้ในจติใจเป็นประการส�าคญั ใน

ส่วนของร่างกาย จะอยู่ในบ้านหรืออยู่

ในวัด จะเป็นคฤหสัถ์หรอืเป็นบรรพชติ

กต็าม เมือ่จติใจยังท่องเทีย่วอยู่ในเรอืน

คอืในอารมณ์ทีน่่ารกัใคร่พอใจปรารถนา

ทั้งหลายเหล่านั้น ก็เรียกว่า เคหสิตะ 

อาศัยเรือน 
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 ส่วนทีอ่าศยัเนกขมัมะนัน้ กต็รงกนั

ข้าม จะอยูใ่นบ้านหรอือยูใ่นวดั จะเป็น

บรรพชติหรอืคฤหสัถ์ เม่ือมจิีตใจน้อม

เข้ามาสูก่รรมฐานจะเป็นสมถกรรมฐาน

ก็ตาม วิปัสสนากรรมฐานก็ตาม อัน

เป็นทีส่งบระงบักามและกเิลสทัง้หลาย

อกุศลธรรมทั้งหลาย ก็ชื่อว่าอาศัย

เนกขัมมะได้ และก็เรียกว่าอาศัย 

เนกขัมมะในที่นี้ 

 ฉะน้ัน จะเป็นฝ่ายอาศัยเรือนหรือ

อาศัยเนกขัมมะขึ้นอยู่ที่จิต ไม่ใช่อยู ่

ทีก่ายดังกล่าว และเมือ่ได้ตรสัจ�าแนก

ให้พจิารณาดงัน้ี ได้ทรงเรียงล�าดบัเอา

ไว้คือเป็นเคหสติโสมนสั สขุใจทีอ่าศยั

เรอืน เนกขมัมสติโสมนัส สขุใจท่ีอาศัย

เนกขัมมะคูห่นึง่ เคหสติโทมนสั ทกุข์

ใจที่อาศัยเรือน เนกขัมมสิตโทมนัส

ทกุข์ใจท่ีอาศยัเนกขมัมะคูห่นึง่ เคหสติ-

อเุบกขา อุเบกขาท่ีอาศัยเรอืน เนกขัม-

มสติอเุบกขา อุเบกขาทีอ่าศยัเนกขมัมะ

คู่หนึ่ง ดังนี้ก็เป็น ๓ คู่ และจิตใจของ

บคุคลทกุคนกย่็อมท่องเทีย่วไป คอืตรกึ

ตรองไปในอารมณ์ รวมเข้าก็อารมณ์ 

๖ ดังกล่าว อันเป็นที่ตั้งของโสมนัส 

โทมนัส อุเบกขาอันเป็นฝ่ายเคหสิตะ 

อาศัยเรือนบ้าง เนกขัมมสิตะ อาศัย

เนกขมัมะบ้าง อยูดั่งนี ้ไม่นอกไปจากนี้

 คราวนี ้เมือ่ทรงแสดงจ�าแนกทีเ่ทีย่ว

ไปของจิตใจไว้ทั้งหมดดังนี้แล้ว ก็ตรัส

สอนวิธีที่จะปฏิบัติอบรมจิตโดยอาศัย

ที่เที่ยวไปของจิตใจเหล่านี้เป็นเครื่อง

ระงับดับกันเองไปโดยล�าดับ กล่าวคือ 

ได้ตรัสสอนวิธีอบรมจิตใจของตนเอง 

ทแีรกกใ็ห้ก�าหนดดทูีเ่ทีย่วไปของจติใจ

ในปัจจุบันของตนเองว่าเป็นอย่างไรให้

รู้ก่อน ซึ่งการก�าหนดดูดังนี้ก็เป็นการ

ปฏิบัติในสติปัฏฐานนั้นเองได้ทุกข้อ  

แต่ในตอนนี้ยังไม่กล่าวสรุปเข้าไป จะ

เอาจ�าเพาะหวัข้อทีไ่ด้ทรงแนะน�าเอาไว้

ในเรื่องนี้เป็นที่ตั้งของการปฏิบัติก่อน

 วิธีปฏิบัติละเคหสิตโสมนัส ขั้นที่  

๑ หรือประการท่ี ๑ ได้ตรัสสอนให้

อาศัยเนกขัมมสิตโสมนัส คือสุขใจ 

ที่ อาศัยเนกขัมมะ สงบระงับละ 

เคหสิตโสมนัส สุขใจที่อาศัยเรือน  

กล่าวคือ เมื่อจิตใจนี้ท่องเที่ยวไป คือ

ประสบหรือเพ่งดู ก�าหนดดูตามใน  

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ

เรื่องของเรื่องเหล่านี้ที่ประสบพบพาน

ทางอายตนะภายในทั้ง ๖ อันน่า 

ปรารถนารักใคร่พอใจภิรมย์ใจ คือว่า

ก�าลังได้ ได้ส่ิงเหล่านี้ ส่ิงที่น่ารักใคร่

ปรารถนาพอใจ หรือว่านึกถึงสิ่งที่น่า

รักใคร่ปรารถนาพอใจเหล่านี้ที่เคย 

ได้มาแล้วแม้ว่าจะดับไปแล้ว ล่วงเลย 

ไปแล้ว ก็เกิดโสมนัสคือสุขใจขึ้นมา 

เม่ือเป็นดังน้ีแล้วก็ตรัสสอนให้อาศัย

เนกขัมมสิตโสมนัส สุขใจท่ีอาศัย 

เนกขัมมะระงับเสีย 
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 วธิปีฏบิตันิัน้กโ็ดยทีไ่ม่ปล่อยใจนีใ้ห้

สขุใจจนเป็นเหตใุห้บังเกดิขึน้แห่งตณัหา 

คือความดิ้นรนทะยานอยาก เป็นเหตุ

ก่อกิเลสให้ฮึกเหิมมากขึ้น โดยท่ีมา

พิจารณาให้ทราบความที่มีสิ่งเหล่านั้น 

อนัเป็นทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจเป็น

สิง่ไม่เทีย่ง ใช้ปัญญาท่ีชอบพจิารณาให้

เห็นตามเป็นจริงว่า รูป เสียง เป็นต้น

เหล่านี้ที่ประสบพบผ่านเข้ามาโดย 

เป็นลาภที่ได้ เป็นยศ เป็นสรรเสริญ 

เป็นสุขต่าง ๆ ที่ได้ เป็นสิ่งไม่เที่ยง 

ต้องเกิดดับเป็นทุกข์ ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา ให้เห็น

ตามความเป็นจริง เมื่อเป็นดังนี้ ก็จะ

เกดิโสมนสัคอืสขุใจข้ึนมาอีกอย่างหนึง่ 

เป็นความสุขใจท่ีเกิดจากปัญญามอง

เห็นสัจจะ คือความจริง โสมนัสคือ

สุขใจที่เกิดจากปัญญาชอบท่ีมองเห็น

ความจริงน้ี เป็นเนกขัมมสิตโสมนัส  

กจ็ะดบั จะละเคหสติโสมนสั คอืความ

สุขใจที่อาศัยเรือนนั้นเสียได้ จิตใจที่

เคยสุขใจแล้วก็ลิงโลดกระสับกระส่าย 

เร่าร้อน ก็จะกลับเป็นจิตใจที่สงบ ได้

ความสุขที่เกิดจากความสงบ 

 และเมื่อเป็นดังนี้แล้ว บรรดาลาภ 

ยศ สรรเสรญิ สขุทีไ่ด้ทัง้หลายกจ็ะไม่

เป็นอันตราย จะกลายเป็นสิ่งที่เป็น

ประโยชน์ คือผู้ได้ก็จะไม่หลงใหลใน

ตน จะใช้ลาภ ยศ เป็นต้น เหล่านั้น

ไปในทางท่ีเป็นคุณประโยชน์ท้ังหลาย 

เช่น จะท�าบญุอันประกอบด้วยทานบ้าง 

ศีลบ้าง ภาวนาบ้าง ลาภยศเป็นต้น

เหล่านั้นก็จะไม่เป็นเชื้อของกิเลสคือ

โลภะ ตัณหา แต่ว่าถ้าไม่ปฏิบัติตาม

นยัทีท่รงสัง่สอนไว้นี ้ได้ลาภได้ยศเป็น 

ต้นมาก็หลงใหลฮึกเหิมในลาภในยศท่ี

ได้ ก่อโลภะ ตัณหาให้มากขึ้น จิตใจ

นีก้จ็ะกลายเป็นจติใจทีหิ่วกระหาย ไม่

อิม่ไม่พอในลาภยศทีไ่ด้ ยิง่จะขวนขวาย

แสวงหาเข้ามาให้มากขึน้อกี จนกระท่ัง

แสวงหาในทางทีผ่ดิ ด้วยวธิกีารทีท่จุรติ

เป็นบาปเป็นอกุศลทั้งหลาย ลาภยศ

เป็นต้นก็กลายเป็นอันตราย ท�าลาย

ความดีความสุขทั้งปวง ดังนี้ก็แปลว่า

ให้โสมนัสที่อาศัยเรือนเหล่านี้ เข ้า 

ครอบง�าใจ เป็นเหตุให้หลงใหลก่อ 

โลภะ ตัณหา บาปอกุศลให้บังเกิดขึ้น 

 แต่ถ้ามาอาศยัวิธท่ีีพระพทุธเจ้าทรง

ส่ังสอนดูใจของตัวเองว่า ชักจะดีใจ  

ชักจะเหลิงอะไรเป็นต้นเสียแล้ว ก็มา

นึกถึงสิ่งที่ได้ ก็รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ เรื่องของเรื่องเหล่านั้นนั่น

แหละ มาเป็นลาภเป็นยศ เป็นต้น  

ให้มองเห็นอนิจจะคือไม่เที่ยง เป็นส่ิง

ที่เกิดดับ เป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ ต้อง

แปรปรวนเปล่ียนแปลงไป ให้เกดิสัมมา-

ปัญญาคือปัญญาชอบ สัมมาปัญญา 

นี้ก็จะดับความหลงใหลท่ีเป็นตัวโมหะ 

อุเบกขา



1816

ดบัโลภะ ตณัหามใิห้บงัเกดิครอบง�าใจ 

ทั้งได้โสมนัสคือสุขใจ เป็นสุขใจที่เกิด

จากจิตที่บริสุทธิ์ เป็นโสมนัสคือสุขใจ

ทีด่กีว่าละเอยีดกว่าโสมนสัคอืสขุใจอนั

เกิดจากอาศัยเรือนนั้น 

 และผูป้ฏบิตัเิมือ่ได้สขุใจอนัเกิดจาก

เนกขัมมะดังน้ีขึ้น จะรู้ด้วยตนเองว่า 

โสมนัสคือสุขใจอาศัยเนกขัมมะน้ีดี 

กว่า ประเสริฐกว่าโสมนัสคือสุขใจท่ี

อาศัยเรือนอย่างไร เป็นความสุขที่ไม่

เร่าร้อน เป็นความสขุทีบ่รสิทุธ์ิ ทีส่งบ 

น�าให้บังเกิดกุศล น�าให้บังเกิดบุญทั้ง

หลายอกีเป็นอันมาก อันนีเ้ป็นวธิปีฏิบัติ

ประการที่หนึ่ง

 วธิปีฏบิตัลิะเคหสติโทมนสั ประการ

ที่ ๒ ได้ตรัสสอนให้อาศัยเนกขัมมสิต-

โทมนัส สงบระงับละเคหสิตโทมนัส

กล่าวคอื เมือ่บงัเกดิความทุกข์ใจขึน้มา 

เพราะเหตท่ีุได้ประสบความพลาดหวงั 

การไม่ได้รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ 

และเรือ่งของเรือ่งเหล่าน้ัน ท่ีน่ารกัใคร่

ปรารถนาพอใจ ทีต้่องการ หรือจะกล่าว

ว่าพลาดหวงัไม่ได้ลาภ ไม่ได้ยศ ไม่ได้

สรรเสรญิ ไม่ได้สุขทีอ่ยากจะได้ ทีค่าด

หวงัจะได้หรอืแม้ว่าทีเ่หน็ว่าตนสมควร

จะได้ หรอืว่าระลกึถึงสิง่เหล่านัน้ทีเ่คย

ไม่ได้มาแล้ว ทีเ่คยอยากได้แล้วเคยไม่

ได้มาแล้ว หรือท่ีเคยนึกว่าควรจะได้

แล้วก็ไม่ได้มาแล้ว ก็เกิดโทมนัสคือ

ทุกข์ใจขึ้นมา ซึ่งอาการโทมนัสดังน้ี 

กเ็ป็นส่ิงทีท่กุ ๆ คนจะต้องเคยประสบ

น้อยหรือมาก เมื่อเป็นดังนี้แล้วจะ 

ท�าอย่างไร ก็ได้ตรัสสอนให้อาศัย 

เนกขัมมสิตโทมนัสมาเป็นเครื่องดับ

 อันเนกขัมมสิตโทมนัส ทุกข์ใจอัน

อาศยัเนกขมัมะนัน้ ดงัทีไ่ด้อธบิายแล้ว

ว่า เม่ือประสบอารมณ์ท้ังหลายดงักล่าว

ก็ทราบถึงความที่อารมณ์เหล่านั้นเป็น

สิง่ไม่เทีย่ง พจิารณาด้วยปัญญาอนัชอบ 

มองเห็นว่ารูป เสียง เป็นต้นเหล่านั้น

หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า ลาภ ยศ 

เป็นต้นเหล่านั้นเป็นส่ิงไม่เที่ยง ต้อง

แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ก็เกิด 

ปรารถนากระหยิ่มอยากจะได้วิโมกข์ 

คือความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยมอยู ่  

เหมือนอย่างพระอริยะทั้งหลายที่ท่าน

บรรลไุด้อาศยัอยู ่กเ็กดิโทมนสัทกุข์ใจ

ขึน้มา เพราะความกระหย่ิมปรารถนา

ทีจ่ะได้นัน้เป็นเหต ุคอืว่ามานกึถงึตนเอง

ว่าไม่ได้ไม่ถึงก็อยากจะได้จะถึงขึ้นมา

ซึ่งอนุตตรวิโมกข์ ความหลุดพ้นอัน 

ยอดเย่ียม พูดตรง ๆ ก็ว่าอยากได้

ความหลุดพ้นอันเป็นวิมุตติหรืออยาก

ได้มรรคผลนิพพานนั่นแหละ ว่าท่าน

พ้นทุกข์กัน ไม่ต้องมาเป็นทุกข์ใจกัน

เหมือนเราทั้งหลาย แต่ก็ไม่ได้ ก็เกิด

โทมนสัทกุข์ใจ ขึน้มาเพราะเหตทุีไ่ม่ได้

ในอนุตตรวิโมกข์นั้น
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 คราวนี้ ก็มาจับพิจารณาตามเค้านี้

ว่า บรรดาสิ่งที่ปรารถนาต้องการน่า

ใคร่ชอบใจเหล่านั้นจะจ�าแนกออกเป็น

อารมณ์ ๖ หรอืเป็นโลกธรรม จ�าแนก

ออกเป็นลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ ก็ตาม 

เป็นโลกธรรมคือเป็นสิ่งที่มีประจ�าโลก 

ท้ังฝ่ายท่ีเป็นอฏิฐารมณ์อารมณ์ทีป่รารถนา 

ทัง้ฝ่ายทีเ่ป็นอนฏิฐารมณ์ อารมณ์ทีไ่ม่

น่าปรารถนา ท่ีเป็นฝ่ายอฏิฐารมณ์นัน้

ก็คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข หรือว่า

อารมณ์ ๖ น้ันที่น่ารักใคร่ปรารถนา

พอใจ ที่เป็นอนิฏฐารมณ์นั้นก็คือว่า 

ความเสือ่มลาภ ความเส่ือมยศ นนิทา 

ทกุข์ หรอืว่าอารมณ์ ๖ นัน่แหละทีไ่ม่

ชอบใจ ไม่รักไม่ปรารถนา เป็นสิ่งที่มี

แก่บุคคลทุกคนในโลกน้ี ไม่ว่าจะเป็น

อริยบุคคล ไม่ว่าจะเป็นปุถุชน ก็ต้อง

ประสบ เลือกไม่ได้ ทั้งที่น่าปรารถนา

ทัง้ทีไ่ม่น่าปรารถนา แต่ว่าทัง้ ๒ อย่าง

นัน้กเ็ป็นสิง่ท่ีไม่เท่ียง เป็นทุกข์ ทนอยู่

ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป 

และการทีต้่องเป็นทกุข์โทมนสักเ็พราะ

ขาดปัญญาที่มองเห็นความจริงดังนี้  

จติใจจงึไม่หลดุไปจากความยดึถอืต้องการ 

 ฉะนั้น โทษจึงอยู่ที่ว่า ไม่ปฏิบัติให้

จิตใจนี้หลุดพ้นจากความยึดถือต้อง 

การต่างหาก คือเป็นโทษของตนเอง 

หรอืเป็นความผดิของตนเองท่ีไม่ปฏิบัติ

ให้หลุดพ้นจากความยึดถือต้องการได้ 

เมือ่หลดุพ้นไม่ได้ ยงัยดึถือต้องการอยู่ 

จึงต้องเป็นทุกข์อย่างนี้ จึงต้องดิ้นรน

ต้องการอย่างนี้ ครั้นไม่ได้ก็ต้องเป็น

ทุกข์อย่างนี้ ท�าไมพระอริยะทั้งหลาย

ท่ีท่านละได้ท่านจึงไม่ต้องเป็นทุกข์ ก็

เพราะท่านละได้ ท�าไมจึงไม่ปฏิบัติให้

ละได้เหมือนอย่างท่านบ้าง 

 ดเูข้ามาดงันีใ้ห้บงัเกดิโทมนสัคอืทกุข์

ใจขึ้นมาที่ตนเองว่า เพราะตนเองไม่

ปฏบิตัใิห้ได้ให้ถึงอนตุตรวิโมกข์ คอืท�า

จิตใจให้พ้นได้ จิตใจของตนเองยึดถือ

เกี่ยวเกาะอยู่เอง ปรารถนาอยู่เอง ก็

ต้องเป็นทุกข์อยู ่เอง ใครจะช่วยได้ 

จนกว่าตนเองจะท�าจติใจของตนเองให้

พ้นไปได้จากความยึดถือเกี่ยวเกาะ ก็

คล้าย ๆ กับว่าก�าเอาถ่านเพลิงเข้าไว้

ในมือของตนเอง ก็ต้องร้อน ร้อนเข้า

ก็ร้องว่า ร้อน ร้อน แต่ว่าก็ไม่ยอม

ปล่อยก้อนถ่านเพลิงท่ีก�าเอาไว้นัน้ เม่ือ

เป็นดังนี้ใครก็ช่วยไม่ได้ นอกจากที่จะ

แบมือออก ปล่อยให้ก้อนถ่านเพลิงที่

ก�าไว้นัน้หลดุลงไปเสีย และเมือ่วางเสีย

ได้แล้ว ความทุกข์ทั้งหลายในใจก็สงบ

ไปดั่งนี้ 

 ดใูห้เกดิโทมนสัคอืทกุข์ใจเพราะเหตุ

นีแ้ทน แทนทีจ่ะไปทุกข์ใจเพราะเหตทุี่

ไม่ได้ลาภอย่างนัน้ ยศอย่างนี ้รปูอย่าง

นัน้ เสยีงอย่างนีเ้ป็นต้น นีเ้ป็นประการ

ที่สอง
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 การปฏิบัติตามวิธีท่ีพระพุทธเจ้าได้

ทรงสัง่สอนไว้นี ้เป็นวธิปีฏบัิตทิีใ่ช้ปัญญา

พิจารณาอันเรียกว่า โยนิโสมนสิการ 

กร็วมอยู่ในการปฏบัิติสตปัิฏฐานทัง้ ๔ 

น่ีแหละ แม้การปฏิบัติพิจารณาป่าช้า

ทั้ง ๙ ก็เป็นวิธีหนึ่งท่ีท�าให้มองเห็น

สจัจะคือความจรงิ ว่าในทีสุ่ดแล้วกต้็อง

อยูป่่าช้าด้วยกนัท้ังน้ัน หาได้อยู่ในบ้าน

นี้ตลอดไปไม่ ดับลงเป็นศพเม่ือใด  

เขาก็ไม่เอาไว้ ต้องเอาไปป่าช้า คือจะ

ต้องเป็นเนกขัมมะกลาย ๆ นั่นเอง  

มีชีวิตอยู ่ก็อยู ่ในบ้านในเรือนก็เป็น 

เคหสิตะ สิ้นชีวิตเป็นศพก็ต้องไปอยู่

ป่าช้า ก็ต้องออกจากบ้านจากเรือนไป 

ในที่สุดไม่มีใครเอาไว้ แต่ถ้าบุคคลผู้

ปฏบิตัรู้ิจกัท�าจิตให้ออกเสยีได้ ทัง้ทีย่งั

มีชีวิตอยู่ ก็จะท�าให้จิตใจนี้ได้พบกับ

สัจจะคือความจริง ได้พบกับความ

บริสุทธิ์ใจ ได้พบบุญ และได้พบกุศล

อีกมาก

 ทุกขักขยญาณ สมาธิเป็นธรรม

ปฏิบัติน�าใจให้สงบต้ังมั่น ให้เพ่งพินิจ 

ปัญญาเป็นธรรมปฏบิตันิ�าให้เกดิความ

รู้ทั่วถึง ได้มีพระพุทธภาษิตที่แสดงไว้

แปลใจความว่า ฌานคอืความเพ่งย่อม

ไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญา ปัญญาย่อมไม่มี

แก่ผูไ้ม่มีฌานคือความเพ่ง ปัญญาและ

ฌานคือความเพ่งย่อมมีในผู้ใด ผู้น้ัน

ย่อมอยู่ในที่ใกล้แห่งนิพพาน ดังนี้

 การปฏิบตัใิห้มสีมาธ ิให้มคีวามเพ่ง

พินิจ และการปฏิบัติให้มีปัญญาคือ 

ความรูท้ัว่ถึงจงึเป็นข้อทีพ่งึกระท�าให้มี

อยู่ด้วยกัน การหัดสมาธิเพื่อให้จิตได้

สมาธแิต่เพียงอย่างเดียวกเ็ป็นข้อท่ีควร

หดั และเมือ่หดัให้จติมสีมาธ ิได้สมาธิ 

ก็ต้องใช้จิตท่ีเป็นสมาธินั้นต่อไป โดย

ให้เพ่งพนิจิเพือ่ปัญญาและปัญญาทีพ่งึ

ปฏบิตัเิพ่งพนิจิให้มขีึน้ ท่ีเป็นยอดปัญญา

นั้นก็คือ ทุกขักขยญาณ ความหย่ังรู้

เป็นเหตส้ิุนทกุข์ ปัญญาทีท่�าให้ส้ินทกุข์

เป็นเหตุให้สิ้นทุกข์ได้เป็นยอดปัญญา 

และต้องปฏิบัติให้ถูกทางของปัญญา 

ดังนี้ จึงจะพบกับความสิ้นทุกข์ได้ 

 ทางพระพทุธศาสนา พระบรมศาสดา

ได้ตรัสสอนให้เพ่งพนิจิเข้ามาดูความเป็น

ไปแห่งกายและจิตนี้เองเป็นประการ

ส�าคัญ สติปัฏฐานต้ังสติในกาย เวทนา 

จติ ธรรม กเ็ป็นข้อปฏบิตัเิพ่งพนิจิเข้า

มาให้รู้ที่กายและใจอันนี้ ดังที่ได้ตรัส

สอนให้ก�าหนดให้รูจ้กัแก้เก่ียวกบัเรือ่ง

โสมนัส คือความสุขใจ โทมนัส คือ

ความทุกข์ใจ ที่เกิดมีอยู่แก่ตนเองของ

ทุก ๆ คน โสมนัสคือความสุขใจนั้น

ย่อมรวมไปถึงความดีใจด้วย โทมนัส

คอืความทกุข์ใจนัน้ย่อมรวมไปถงึความ

เสียใจด้วย

 อนัความสขุใจทกุข์ใจ ความดใีจความ

เสียใจ ย่อมมีแก่บุคคลทั่วไป และถ้า
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อ

ไม่ก�าหนดให้รูจ้กัทางเกดิขึน้ ให้รูจ้กัวธิี

แก้ไข กย่็อมยากท่ีจะระงบัได้ และเม่ือ

ระงบัไม่ได้กเ็ป็นเหตใุห้เกดิตณัหาความ

ดิ้นรนทะยานอยาก ให้เกิดความโลภ 

โกรธ หลงในทางต่าง ๆ น�าให้ประกอบ

กรรมแม้ทีเ่ป็นอกศุลทจุรติต่าง ๆ เพิม่

ความทุกข์ต่าง ๆ ให้บังเกิดขึ้นอีกเป็น

อันมาก ฉะนั้น การท่ีมามีฌานหรือ

สมาธิเพ่งพินิจ กับปัญญาคือความรู ้

ทัว่ถงึในเร่ืองแห่งความสขุใจความทกุข์

ใจ รวมทัง้ความดใีจความเสยีใจดงักล่าว

นี้ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จึง

เป็นเร่ืองทีค่วรกระท�า ดงัท่ีได้แสดงมา

แล้วตรัสสอนให้ท�าความรู้จักอายตนะ

ภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ ให้

รู้จักสัมผัส ๖ ให้รู้จักมโนปวิจาร ที่

เท่ียวไปของใจ ๑๘ ทีใ่จนีย่้อมท่องเทีย่ว

ไปคือตรึกตรองไปในอารมณ์ท้ังหลาย 

รวมเข้าก็ในเรื่องรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ และเร่ืองของเร่ืองเหล่านี้ 

อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสคือสุขใจ ก็นับ

เป็น ๖ เป็นท่ีตัง้แห่งโทมนสัคอืทกุข์ใจ

กเ็ป็น ๖ เป็นทีต่ัง้แห่งอเุบกขาคอืความ

รู้สึกเป็นกลาง ๆ ก็เป็น ๖ รวมเป็น 

๑๘ ใจย่อมท่องเที่ยวไปอยู่ในอารมณ์

ทั้ง ๑๘ เหล่านี้เท่านั้น

 เมื่อตรัสสอนให้รู้จักท่ีท่องเท่ียวไป

ของใจทั้งหมดดังน้ีแล้ว ก็ได้ตรัสสอน

ให้รู้จักว่าแม้โสมนัสคือสุขใจ โทมนัส

คือทุกข์ใจ กับอุเบกขาคือความรู้สึกที่

เป็นกลาง ๆ นัน้ ยังเป็นไปอาศยัเรอืน

อนัเรียกว่าเคหสิตะก็ม ีอาศัยเนกขัมมะ

อันเรียกว่าเนกขัมมสิตะก็มี ฉะนั้น  

เม่ือโสมนัสหรือโทมนัสหรืออุเบกขา

บงัเกดิขึน้แก่จติ กใ็ห้ก�าหนดให้รูจ้กัว่า

เป็นฝ่ายไหน คือ เป็นฝ่ายอาศัยเรือน 

เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องเรือนทั้งหลาย 

หรือว่าอาศัยเนกขัมมะ คือการปฏิบัติ

ออกจากบ้านจากเรอืน และเมือ่ก�าหนด

ให้รูจ้กัดงันีแ้ล้วกต็รสัสอนวธิปีฏบิตัแิก้

 ทางท่ี ๑ ก็ให้อาศัยเนกขัมมสิต

โสมนัส คือความสขุใจท่ีอาศยัเนกขัมมะ

เป็นเคร่ืองแก้เคหสติโสมนสั ความสขุใจ

ที่อาศัยเรือน คือได้ความสุขใจ ดีใจ 

ที่อาศัยเรือน ได้รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ และเรื่องของเรื่องเหล่านี้

ทีร่กัใคร่ปรารถนาพอใจทัง้หลาย กสุ็ขใจ

ดีใจดังนี้ ก็ไม่ควรปล่อยใจให้ตื่นเต้น 

เพลิดเพลิน หลงใหลไปในสิ่งเหล่านี้ 

แต่ให้มาหดัพจิารณาให้เหน็ความไม่เทีย่ง 

ความแปรปรวน ความเสื่อมความดับ 

จนบังเกิดความสุขใจข้ึนเพราะปัญญา

ที่เห็นตามเป็นจริง ให้รู้จักหัดปฏิบัติ

พิจารณาไปดังนี้ด้วย

 ทางที่ ๒ ตรัสสอนให้อาศัยเนกขัมม-

สิตโทมนัส คือความทุกข์ใจที่อาศัย

เนกขัมมะแก้เคหสติโทมนสั ความทุกข์

ใจทีอ่าศยัเรอืน โดยทีเ่มือ่ได้ความทกุข์
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ใจเพราะการไม่ได้รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ หรือว่าเรือ่งของเรือ่งเหล่านี ้

ทีร่กัใคร่ปรารถนาพอใจ กทุ็กข์ใจข้ึนมา 

เสียใจขึ้นมาดังนี้ ก็ต้องหัดพิจารณา 

แก้เสยี ให้เกดิความเสยีใจทุกข์ใจอาศัย

เนกขัมมะดกีว่า คอืให้พจิารณาให้เหน็

ว่าสิง่เหล่านัน้ไม่เทีย่ง แปรปรวนเสือ่ม

ดบั พระอรยิะทัง้หลายท่านไม่เป็นทกุข์

เพราะท่านไม่ยึดถือ แต่ว่าตนเองต้อง

เป็นทุกข์เพราะยังยึดถือ เพราะยังไม่

บรรลวุโิมกข์วมุิตตหิลดุพ้นเหมือนอย่าง

ท่าน จงึเป็นทีน่่าทกุข์ใจน่าเสยีใจส�าหรบั

ตนเองทีไ่ม่ได้ไม่ถงึจงึต้องมาทกุข์อย่าง

นี ้จงึได้เกดิความทุกข์ใจเสยีใจขึน้เพราะ

ไม่ได้ถึงวิโมกข์วิมุตติอันเย่ียม ซ่ึงท้ัง 

๒ ทางนีก้ไ็ด้อธบิายไปแล้ว แต่ว่ากล่าว

ทบทวนโดยย่อ

 วิธีปฏิบัติละเคหสิตอุเบกขา ทางที่ 

๓ ได้ตรัสสอนให้อาศัยเนกขัมมสิต-

อเุบกขา อุเบกขาท่ีอาศัยเนกขัมมะ แก้

หรือดับละเคหสิตอุเบกขา อุเบกขาที่

อาศัยเรือน อันอุเบกขาในที่นี้ก็หมาย

ถงึอเุบกขาเวทนาน่ีแหละ คือความรูส้กึ 

ที่เป็นกลาง ๆ มิใช่สุขใจมิใช่ทุกข์ใจ 

หรือเรียกว่าอทุกขมสุขเวทนา เวทนา

ที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข ซ่ึงบังเกิดขึ้นแก่

บคุคลทัว่ไปในเม่ือได้รบัอารมณ์คือเรือ่ง

รปู เรือ่งเสยีง เรือ่งกลิน่ เรือ่งรส เรือ่ง

โผฏฐัพพะ และเร่ืองของเร่ืองเหล่านี ้

ที่เป็นกลาง ๆ ไม่พอที่จะให้เกิดความ

สุขใจดีใจ ไม่พอที่จะให้เกิดความทุกข์

ใจเสียใจ จึงรู้สึกเป็นกลาง ๆ เฉย ๆ 

ไม่สุขใจไม่ทุกข์ใจ ไม่ดีใจไม่เสียใจ

 อนัเวทนาคอืความรู้สึกท่ีเป็นกลาง ๆ 

ดังนี้ ทุก ๆ คนย่อมได้กันอยู่เป็น 

อันมากในวันหนึ่ง ๆ เพราะว่านึกดูว่า

ในวันหนึ่ง ๆ นี้ทุก ๆ คนมีตากับรูป

ประจวบกันอยู่เป็นอันมาก หูกับเสียง

ประจวบกนัอยู่เป็นอนัมาก อายตนะคู่

อืน่กเ็ช่นเดยีวกนั คอืว่าได้เหน็อะไรทาง

ตาเป็นอันมาก ได้ยินอะไรทางหูเป็น

อันมากเป็นต้น และก็มีเป็นอันมากที่

เห็นแล้วก็ผ่านไป ได้ยินแล้วก็ผ่านไป 

ไม่รู้สึกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างไร 

วันหนึง่ ๆ นัน้จะได้พบอารมณ์ดงักล่าว

นี้เป็นอันมาก และมีอุเบกขาอยู่เป็น 

อันมาก แตก่็มิได้จับเอาอาการของจติ

ดงักล่าวนีข้ึน้มาพจิารณาให้รู้จกั จงึเป็น

อุเบกขาที่บังเกิดข้ึนแล้วก็ผ่านไป ๆ 

เป็นเรือ่งปรกติของทกุ ๆ คน ผู้ทีม่ไิด้

ปฏิบัติธรรมก็ได้อุเบกขาดังนี้อยู่เป็น 

อนัมาก ผูท้ีป่ฏบิตัธิรรมกเ็ช่นเดยีวกนั 

แต่ว่าผู้ที่มิได้ปฏิบัติธรรมคือมิได้จับ

อุเบกขาดังนี้ขึ้นมาพิจารณานั้นก็เรียก

ว่า เป็นผู้ที่ไม่ได้ปัญญาจากอุเบกขา 

ดังกล่าวนี้ จึงเป็นอุเบกขาที่บังเกิดขึ้น

แก่คนทั่วไปตามปรกติธรรมดา มิได้ 

บังเกิดขึ้นด้วยความรู้อะไร คือไม่ต้อง
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รู ้อะไรก็ได้อุเบกขาดังนี้ จึงเรียกว่า  

อญัญาณอุเบกขา อเุบกขาทีมิ่ได้เกดิขึน้

ด้วยความรู ้หรอืเรยีกว่าเคหสติอเุบกขา 

อเุบกขาทีอ่าศยัเรอืน คอืเป็นเรือ่งของ

ชาวบ้านชาวเรอืนท้ังหลาย กมี็อุเบกขา

ดังน้ีกันอยู่ท่ัวไป และยังอาจอธิบาย 

เพิ่มเติมต่อไปอีกได้ด้วยว่า 

 นอกจากเรยีกว่ามใิช่อเุบกขาทีบ่งัเกดิ

ด้วยความรู้แล้ว ยังอาจจะเรียกได้ว่า

เป็นอุเบกขาที่เกิดขึ้นด้วยความไม่รู ้ 

อีกด้วย คือเพราะยังไม่รู้จึงอุเบกขา 

อยู่ได้ ดังเช่นสรรเสริญหรือนินทาซ่ึง

เป็นโลกธรรมแก่ทกุ ๆ คน ผูส้รรเสรญิ

ผู้นินทามิให้ได้ยินก็มีอยู่เป็นอันมาก 

แต่เพราะมิได้ยินก็ไม่รู ้ เม่ือไม่รู ้ก ็

อเุบกขาคอืเฉย ๆ แต่อันท่ีจริงนัน้มิใช่

ว ่าไม่มีใครเขานินทา ไม่มีใครเขา

สรรเสริญ ความจริงมี มีอยู่มากด้วย 

ยิง่นินทายิง่มมีากกว่าสรรเสรญิ เพราะ

ฉะนั้น ในโลกธรรมจึงได้ยกเอานินทา

ขึน้ตัง้หน้าสรรเสรญิ ว่าลาภ เสือ่มลาภ 

ยศ เสือ่มยศ นินทา สรรเสรญิ แทนท่ี

จะว่าสรรเสริญ นินทา เอานินทาขึ้น

หน้าว่านินทา สรรเสรญิ และสขุ ทกุข์ 

อนัแสดงว่าถกูนินทานัน้มากกว่าได้รบั

สรรเสริญ แต่ว่าไม่ได้ยินก็ไม่รู้ เม่ือ

ไม่รู ้ก็มีอุเบกขา ดังนี้เพราะว่าไม่รู ้ 

จึงอุเบกขาอยู่ได้ แต่ว่าครั้นรู ้ว่าเขา

สรรเสริญ ได้ยินค�าสรรเสริญก็สุขใจ

ขึน้มา ได้ยนิเขานนิทากท็กุข์ใจขึน้มา ดงันี้

แหละเป็นอเุบกขาทีเ่รยีก เคหสติอุเบกขา 

หรืออญัญาณอเุบกขา อัญญาณอเุบกขา

จงึแปลได้ ๒ อย่าง อย่างหนึง่ว่าอเุบกขา

ทีบ่งัเกดิขึน้ด้วยความไม่รู ้เพราะยงัไม่รู้

จึงอุเบกขา หรืออีกอย่างหนึ่งก็แปลว่า

เป็นอุเบกขาที่มิได้เกิดขึ้นด้วยความรู้ 

คือเป็นเรื่องของการได้รับอารมณ์ท่ีไม่

พอให้โสมนัสหรือโทมนัสต่างหาก

 ฉะนั้น จึงได ้ตรัสสอนให้อาศัย 

เนกขัมมสิตอุเบกขาแก้เสีย คือให้

พจิารณาอารมณ์ทีป่ระสบนัน้อยูเ่นอืง ๆ 

แม้ในขณะที่รู ้สึกว่าจิตเฉย ๆ เป็น 

กลาง ๆ โดยที่ก�าหนดพิจารณาว่า  

ที่จิตเฉย ๆ เป็นกลาง ๆ นี้เห็นอะไร

หรอืเปล่า ได้ยนิอะไรหรอืเปล่าเป็นต้น 

กย่็อมจะตอบได้ว่ากเ็ห็น กไ็ด้ยิน เห็น

อะไร ได้ยนิอะไร กอ็าจทีจ่ะก�าหนดได้

ว่า เห็นสิ่งนั้น ๆ ได้ยินสิ่งนี้ ๆ แต่ว่า

จิตก็เฉย ๆ ก็ได้ความรู ้ขึ้นว่าเป็น 

อเุบกขา เพราะว่าอารมณ์ทีป่ระสบเหล่าน้ี

เป็นกลาง ๆ แล้วก็ก�าหนดอีกว่าท�าไม

จงึเฉย ๆ กย่็อมจะได้ความรูว่้า เพราะ

อารมณ์ที่ประสบเหล่านี้ไม่พอที่จะให้

โสมนสั ไม่พอทีจ่ะให้โทมนสั จงึเฉย ๆ 

 คราวนี ้กถ็ามจติต่อไปว่า ถ้าไปพบ

อารมณ์ท่ีพอจะให้โสมนัส ท่ีพอจะให้

โทมนสัแล้วจะเป็นอย่างไร กจ็ะตอบได้

ว่า ก็จะต้องโสมนัส ก็จะต้องโทมนัส 
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กเ็พราะอะไร กเ็พราะว่ามิได้ใช้ปัญญา

พิจารณา หรือมิได้พิจารณาให้เกิด

ปัญญาขึ้นตามเป็นจริงว่าอารมณ์ที่ 

ประสบเหล่านี ้แม้ทีเ่ป็นกลาง ๆ เหล่านี้ 

ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นสิ่งที่แปรปรวน 

เป็นสิง่ทีเ่สือ่มไปได้ ดบัไปได้ เป็นทกุข์ 

ตัง้อยูไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง

ไป หัดพิจารณาแม้ในอารมณ์ที่รู้สึก 

เฉย ๆ นั้น ให้เห็นดังนี้ด้วย ดังนี้แล้ว

กย่็อมจะได้ปัญญาทีรู่ท้ัว่ถงึตามเป็นจรงิ 

แม้ในอารมณ์ที่เป็นกลาง ๆ เหล่าน้ี 

และเมือ่ได้ปัญญาทีรู้่ทัว่ถงึตามเป็นจรงิ

ข้ึนมา กไ็ด้อุเบกขา ความวางเฉยหรอื

ความรู้สึกเป็นกลาง ๆ เฉย ๆ ด้วย

ปัญญาที่รู้ตามเป็นจริง ดังนี้ เรียกว่า

เป็นเนกขัมมสิตอุเบกขา

 แม้อุเบกขาทั้ง ๒ นี้จะเป็นอุเบกขา

ก็จริง ก็ยังไม่ล่วงพ้นอารมณ์ไปได้ 

ส�าหรบัอเุบกขาทีอ่าศัยเรือนนัน้กย็งัไม่

ล่วงพ้นอารมณ์ไปได้ เพราะเมือ่ไปพบ

อารมณ์โสมนสั กจ็ะเกดิโสมนสัขึน้มา 

ถ้าพบโทมนัสก็โทมนัสขึ้นมา หรือ 

ถ้าไปรู้เข้า ก็จะโสมนัสโทมนัสขึ้นมา 

จึงยังไม่ล่วงพ้นอารมณ์ไปได้ ส่วน 

เนกขัมมสิตอุเบกขานี้ดีขึ้นมากกว่า  

แต่ก็ยงัอยูใ่นขัน้เวทนาอยูน่ัน่เอง ยงัไม่

ล่วงพ้นอารมณ์ไปได้ ในเมื่อมีอารมณ์

แรง ๆ คืออารมณ์ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของโสมนสั

โทมนัสแรง ๆ อเุบกขาทีอ่่อนกว่ากจ็ะ

ตั้งอยู่ไม่ได้ ก็จะเกิดโสมนัสโทมนัส 

ขึ้นมา ถึงเช่นน้ันก็ยังดี ถ้าหัดปฏิบัติ

ให้ได้อยู่ก็จะท�าให้ใจนี้ได้อุเบกขาด้วย

ปัญญามากขึ้น

 การพิจารณาป่าช้ากเ็ป็นทางหนึง่อนั

จะท�าให้จิตนี้ได้รับโสมนัสหรือโทมนัส 

หรือแม้อุเบกขาที่อาศัยเนกขัมมะอัน

เป็นไปในทางออก คือออกจากทุกข์ 

โดยล�าดับ

 วิธีปฏิบัติละเนกขัมมสิตโทมนัส  

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ทรงแสดงธรรม

อบรมแนะน�าในการปฏบิตัอิบรมจิตด้วย

วธิใีช้ปัญญาอนัเรยีกว่า โยนโิสมนสิการ 

พจิารณาแก้เวทนาทางจติ อนัเป็นทีต่ัง้

แห่งเคร่ืองเศร้าหมองและที่เป็นส่วน

หยาบให้บงัเกดิเวทนาอนัเป็นทีต่ัง้แห่ง

กศุลและเป็นส่วนละเอยีด กโ็ดยอาศยั

เวทนาละเวทนานัน่แหละดงัทีไ่ด้แสดง

มาแล้วโดยล�าดับ 

 ในวันนี้ จะได้แสดงต่อ เป็นทางท่ี 

๔ โดยตรัสสอนให้อาศัยเนกขัมมสิต

โสมนสัละเนกขมัมสิตโทมนสั กล่าวคอื 

เมื่อมาถึงขั้นนี้ก็เหลือแต่เนกขัมมสิตะ 

คืออาศัยเนกขัมมะด้วยกัน แต่ว่าก็ยัง

มีหยาบมีละเอียด ฉะนั้น จึงให้อาศัย

ข้อที่ละเอียดกว่าละข้อที่หยาบ อันข้อ

ทีห่ยาบนัน้กไ็ด้แก่ เนกขมัมสติโทมนสั 

ทกุข์ใจหรอืเสยีใจอาศยัเนกขมัมะ โดยที่

เมือ่ได้ประสบอารมณ์มรีปูเสยีงเป็นต้น 

อุเบกขา



1823

อ

กพิ็จารณารูค้วามไม่เท่ียง ความแปรปรวน 

เปลีย่นแปลง ความเกดิความดบั เหน็

ด้วยปัญญาโดยชอบว่า รปู เสยีงเป็นต้น 

ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ ทนอยูไ่ม่ได้ มคีวาม

แปรปรวน เปล่ียนแปลงไป และได้

นกึถงึพระอรยิเจ้าทัง้หลายผูไ้ด้ประสบ

วโิมกข์คือความหลุดพ้นอย่างยอดเย่ียม 

กม็คีวามกระหย่ิมรกัใคร่ปรารถนาเพ่ือ

จะได้ประสบวิโมกข์คือความหลุดพ้น

น้ัน จึงได้บงัเกดิโทมนสั คอืความทุกข์

ใจความเสียใจ เพราะเหตุแห่งความ

กระหยิ่มปรารถนานั้นเป็นปัจจัย คือ

เมื่อปรารถนาแล้วยังไม่ได้สมหวัง ก็

เกิดโทมนัสขัดใจเสียใจขึ้นมา 

 เมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องคิดหักห้ามความ

โทมนัสนั้น โดยท่ีก�าหนดให้มีความรู้

ข้ึนว่า อันการบรรลุวิโมกข์ คือความ

หลดุพ้นอนัยอดเยีย่ม มใิช่เกดิขึน้ด้วย

อ�านาจแห่งความกระหยิ่มปรารถนา 

อันเป็นตัวตัณหาความดิ้นรนทะยาน

อยาก แต่ว่าบงัเกดิขึน้เพราะการปฏบิตัิ 

เมื่อปฏิบัติให้ถึงก็ย่อมจะได้บรรลุผล

แห่งการปฏบิตัเิอง โดยทีม่ต้ิองกระหยิม่

ปรารถนาแต่อย่างใด ความที่มีความ

กระหย่ิมปรารถนาเสียอีกเป็นเครื่อง

ฉุดรั้งมิให้บรรลุวิโมกข์ ความหลุดพ้น

ได้ ต่อเมือ่วางความกระหยิม่ปรารถนา

เสยีจงึจะประสบวโิมกข์ ความหลดุพ้น

ได้ ดงัน้ี กร็ะงบัความกระหยิม่ปรารถนา

ดังกล่าวเสีย และก็ตั้งใจปฏิบัติอบรม

จิตใจสืบต่อไปในทางแห่งศีล สมาธิ 

ปัญญา เม่ือปฏบิตัไิปดงันี ้ผลของการ

ปฏบิตักิย่็อมจะปรากฏโดยล�าดบั ก็ย่อม

จะได้โสมนัสคือความสุขใจโดยล�าดับ 

เพราะการปฏิบัตินั้นเป็นสัลเลขธรรม 

ธรรมเป็นเครือ่งขดัเกลาจติใจให้บรสิทุธิ์

สะอาด เมื่อจิตใจได้รับการขัดเกลาให้

บริสุทธิ์สะอาด ก็ผ่องใสน�า ให้เกิด

โสมนัสคือความสุขใจอันเป็นผลแห่ง

ความบริสุทธิ์ผ่องใสนั้นขึ้นเอง ดังนี้  

ก็จะได้โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ นับว่า

เป็นทางปฏิบัติที่ ๔

 วธีิปฏบิติัละเนกขัมมสติโสมนสั ต่อ

จากนัน้ กใ็ห้อาศยัเนกขมัมสติอเุบกขา 

ละเนกขมัมสิตโสมนสัเสีย กล่าวคือแม้

เป็นโสมนสัคอืความสขุใจอาศัยเนกขมัมะ 

แต่กจ็ะน�าให้เกิดความดใีจ ความตดิใจ 

อันจะกลายเป็นกิเลสขึ้นดังที่เรียกว่า 

อุปกิเลสของวิปัสสนา เมื่อเป็นดังนี้ 

กจ็ะเป็นอนัตรายแก่ความก้าวหน้าของ

การปฏบิติั กบัท้ังโสมนสัคือความสุขใจ

นัน้กย็งัเป็นของหยาบ ส่วนอุเบกขาคอื

ความที่รู้สึกเป็นกลาง ไม่โสมนัส ไม่

โทมนสั เป็นส่ิงท่ีละเอยีดกว่า เมือ่เป็น

ดังนี้ก็จับพิจารณาตัวโสมนัสนั่นแหละ

ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง ต้องแปรปรวน 

เปลี่ยนแปลง เสื่อม ดับ เป็นอนิจจะ 

ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ต้องแปรปรวน 
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เปลี่ยนแปลง ทนอยู่คงที่ไม่ได้ เมื่อ 

เป็นดังน้ี โสมนสักจ็ะสงบเป็นอุเบกขา 

คอืความรูส้กึเป็นกลาง ๆ มิใช่โสมนสั  

มิใช่โทมนัส ดังนี้เรียกว่า เป็นเนกขัมม-

สติอเุบกขา อเุบกขาทีอ่าศยัเนกขมัมะ 

กเ็ป็นอนัว่าได้อาศัยเนกขมัมสติอุเบกขา

น้ีละเนกขัมมสิตโสมนัสเสีย เป็นทาง

ปฏิบัติที่ ๕

 ว่าถึงทางปฏิบัติทั่วไปซึ่งทุก ๆ คน 

แม้มภูีมปิฏบิตัไิม่สงูนกั กพ็งึใช้ปฏบิตัิ

ในทางทัง้ ๕ นีด้งัท่ีได้กล่าวมาโดยล�าดบั 

คอืทางที ่๑ กอ็าศยัเนกขมัมสติโสมนสั 

ละเคหสิตโสมนัส ทางที่ ๒ ก็อาศัย

เนกขมัมสติโทมนสั ละเคหสิตโทมนัส 

ทางที่ ๓ ก็อาศัยเนกขัมมสิตอุเบกขา

ละเคหสิตอุเบกขา มาถึงทางที่ ๔ ก็

อาศัยเนกขัมมสิตโสมนัส ละเนกขัมม- 

สิตโทมนัส ทางที่ ๕ ก็อาศัยเนกขัมม-

สติอเุบกขา ละเนกขมัมสติโสมนสัเสยี 

ต่อจากนีอ้กี ๒ ทางเป็นทางปฏบัิตเิบ้ือง

สงู แต่กจ็ะน�ามากล่าวเป็นทีท่ราบไว้ด้วย

 นานตัตสติอเุบกขาและเอกัตตสติ-

อุเบกขา ทางที่ ๖ ได้ตรัสแสดงไว้ 

ว่า อันอุเบกขาน้ันก็มี ๒ อย่าง คือ

อุเบกขาที่มีภาวะต่าง ๆ กันอย่างหนึ่ง 

เรียกว่า นานตัตสติอุเบกขา กบัอุเบกขา

ที่มีภาวะเป็นอย่างเดียวกัน เรียกว่า  

เอกัตตสิตอุเบกขา 

 อเุบกขาทีม่ภีาวะต่าง ๆ กนันัน้ กไ็ด้

แก่อุเบกขาในรูปบ้าง อุเบกขาในเสียง

บ้าง อุเบกขาในกลิ่นบ้าง อุเบกขา 

ในรสบ้าง อุเบกขาในโผฏฐัพพะบ้าง  

อุเบกขาในธรรมคือในเรื่องของเรื่อง

เหล่านั้นบ้าง ดังนี้เรียกอุเบกขาท่ีมี 

ภาวะต่าง ๆ กัน

 อเุบกขาทีม่ภีาวะเป็นอนัเดยีวกนันัน้ 

ก็ได ้แก่อุเบกขาท่ีเป็นขั้นอากาสา- 

นัญจายตนะ คืออรูปฌานที่เกิดจาก

การก�าหนดว่าอากาศไม่มีท่ีสุด อเุบกขา

ทีเ่กดิจากวิญญาณญัจายตนะ ก�าหนด

ว่า วิญญาณไม่มีท่ีสุด อุเบกขาท่ีเกิด

จากอากิญจัญญายตนะ ก�าหนดว่า

น้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี อุเบกขาที่เกิด

จากเนวสญัญานาสญัญายตนะ ก�าหนด

ว่ามีสัญญากมิ็ใช่ไม่มีสัญญากมิ็ใช่ดงันี้

 วิธีปฏิบัติละนานัตตสิตอุเบกขา  

เมื่อพิจารณาดูแล้ว ก็พึงเห็นได้ว่า 

อุเบกขาที่มีอาการต่าง ๆ กันนั้นอย่าง

สูงก็เป็นอุเบกขาในรูปฌาน เพราะว่า

รปูฌานนัน้ก�าหนดอารมณ์ของรปูฌาน

ต่าง ๆ กัน เช่น รูปต่าง ๆ กัน ดังที่

กล่าวว่าในรูป ในเสียงเป็นต้น ส่วน

อุเบกขาที่มีอาการเป็นอันเดียวกันนั้น

อย่างสูงก็เป็นอุเบกขาในอรูปฌาน  

ตั้งต้นแต่ก�าหนดว่าอากาศไม่มีที่สุด 

เพราะในขัน้อรปูฌานนีไ้ม่มรีปูทีต่่าง ๆ 

กนั ขัน้ต้นอากาศไม่มทีีส่ดุกเ็ป็นความ
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ว่างไม่มีที่สุด ว่างตลอดไปหมดเป็น 

อนัเดียวกนั แม้ในข้ออืน่กเ็ช่นเดยีวกนั 

ฉะนัน้ จึงเรียกว่าอุเบกขาทีมี่ภาวะเป็น

อนัเดยีวกนั ในขัน้นีก้ใ็ห้อาศยัอเุบกขา

ที่มีภาวะเป็นอันเดียว ละอุเบกขาท่ีมี

ภาวะต่าง ๆ กนั กเ็ป็นอันว่าได้อุเบกขา

ทีเ่ป็นขัน้ละเอียดท่ีสดุ นบัเป็นข้ันท่ี ๖ 

หรือทางที่ ๖

 วธิปีฏิบัตลิะเอกตัตสติอเุบกขา ทาง

ที ่๗ อนัเป็นทางสดุท้ายนัน้ กใ็ห้อาศัย

ความไม่มีตัณหา อันหมายถึงธรรมที่

ไม่มตีณัหาโดยตรง กค็อืนพิพาน หรือ

วิโมกข์ ความหลุดพ้นอย่างยอดเยี่ยม 

ละอเุบกขาท่ีมีภาวะเป็นอันเดียวกนัน้ัน 

เพราะว่าแม้อุเบกขาท่ีมีภาวะเป็น 

อันเดียวกันอย่างสูงเป็นอุเบกขาใน 

อรปูฌานกต็าม กย็งัเป็นความปรงุแต่ง

คือเป็น สังขตธรรม ธรรมที่ปรุงแต่ง

ขึ้น และก็กล่าวได้ว่ายังประกอบด้วย

ตณัหาแม้ท่ีเป็นอย่างละเอียด เพราะมี

ตัณหาแม้ที่เป็นอย่างละเอียดจึงต้อง

ปรุงแต่ง เมื่อเป็นดังนี้ แม้อุเบกขาใน

ข้ันน้ีก็ยงัไม่ถงึท่ีสดุ ยังเกดิยังดบั ฉะนัน้ 

ในทางปฏบิตัจิงึให้ไม่ยดึถอื ปล่อยวาง

อุเบกขาแม้ที่เป็นอย่างละเอียดนี้ เมื่อ

ไม่ยึดถือก็หลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นก็เป็น

อนับรรลอุนุตตรวโิมกข์ คอืความหลดุพ้น

อนัยอดเยีย่ม อันเป็นธรรมทีส่ิน้ตัณหา 

ไม่มีตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก

สิ้นเชิง คือนิพพานอันเป็นท่ีสุด ดังนี ้

ก็เป็นทางที่ ๗ 

 สรุปวิธีปฏิบัติ ทางที่ ๖ และทางที่ 

๗ นี้เป็นทางที่ละเอียด ส�าหรับทางที่ 

๑ ถึงทางที่ ๕ นั้นเป็นทางที่พึงปฏิบัติ

ได้กันท่ัวไป และเม่ือได้ก�าหนดทางท่ี

ได้ทรงสั่งสอนไว้และได้ฝึกหัดปฏิบัติ

ด้วยการท่ีมาก�าหนดดูให้รู้จักเวทนาท่ี

บงัเกดิขึน้ในจติใจของตนเอง คอื โสมนสั 

โทมนสั อเุบกขา ตลอดจนถงึความดใีจ 

ความเสยีใจ ทีส่บืเนือ่งกนัไปว่าเป็นไป

ในเรือ่งอะไร คอืเป็นไปในเรือ่งรูป เป็น

ไปในเรือ่งเสียง เป็นไปในเรือ่งกลิน่ เป็น

ไปในเรือ่งรส เป็นไปในเรือ่งโผฏฐพัพะ 

คอืส่ิงทีก่ายถูกต้อง เป็นไปในเรือ่งของ

เรือ่งเหล่านีซ้ึง่ได้ประสบพบผ่านมาแล้ว 

แต่ยังมาเก็บไว้ในจิตใจ และก็โผล่ข้ึน

มาในจิตใจ และก็ก�าหนดให้รู้จักอีกว่า 

อาศยัเรอืนเรยีกว่า เคหสติะ หรอือาศยั

เนกขัมมะ อันเรียกว่าเนกขัมมสิตะ 

 และที่อาศัยเรือนนั้นบังเกิดขึ้นด้วย

จติใจมคีวามคดิอย่างไร ทีอ่าศยัเนกขมัมะ

นัน้บงัเกดิขึน้ด้วยจติใจมคีวามคดิอย่างไร 

โดยปรกตนิัน้กย่็อมจะอาศยัเรอืนนัน่แหละ

อันบังเกิดขึ้นแก่จิตใจท่ีมีความคิดไป

ตามอ�านาจของความยินด ีความยินร้าย 

ความหลงงมงายต่าง ๆ หรือว่าโลภะ 

โทสะ โมหะ หรอืว่า ราคะ โทสะ โมหะ 

นั่นแหละ น�าใจให้คิดไป ปรุงไปใน 

ทางนัน้ 
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 ส่วนที่เป็นเนกขัมมสิตะน้ันก็อาศัย

การปฏิบัติในทางตรงกันข้ามตามที่

พระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอนเอาไว้ ด้วย

การที่พิจารณาให้เห็นความไม่เท่ียง 

ความเป็นทกุข์ทนอยูไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวน 

เปลีย่นแปลงไป อนัเป็นสจัจะธรรมดา 

ที่เป็นเนกขัมมสิตะก็ย่อมจะเกิดขึ้น 

อย่างนี้ 

 เมื่อเป็นดังนี้ เม่ือประสบอารมณ ์

ดงักล่าวแล้วกเ็กดิโสมนสับ้าง โทมนสั

บ้าง อุเบกขาบ้าง อาศัยเรือนเป็นไป

ตามราคะ โทสะ โมหะ หรือโลภ โกรธ 

หลง ก็หันกลับมาหัดพิจารณาตามที่

พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนว่า ทุก ๆ 

อย่างทีป่ระสบนัน้เป็นอนจิจะ ไม่เท่ียง 

ทุกขะ ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน 

เปลี่ยนแปลงไป จนถึงไม่พึงยึดถือว่า

เป็นตวัเราของเรา เพราะบงัคบัให้เป็น

ไปตามปรารถนามไิด้ เมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้ว 

การพิจารณานั้นย่อมน�าให้เกิดปัญญา

ที่รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นน้อยหรือมาก ย่อม

จะขัดเกลาจิตให้บริสุทธิ์สะอาดขึ้น  

เมื่อเป็นดังน้ี ก็จะน�าให้เกิดโสมนัส 

โทมนัส หรืออุเบกขาขึ้นอีกด้านหนึ่ง

เป็นเนกขัมมสิตะ อาศัยเนกขัมมะ

 ฉะนั้น การปฏิบัติท้ังปวงน้ีจึงต้อง

อาศัยบุคคลทุก ๆ คนนี้แหละที่จะ

พิจารณาตรวจตราให้รู ้จักความเป็น 

ไปในจิตของตน อันเนื่องด้วยกิเลส  

เนื่องด้วยเวทนา เนื่องด้วยสภาพ 

ธรรมดาที่เป็นไป และก็พิจารณาใน 

ทางเนกขมัมสติะ อาศัยเนกขมัมะแก้ไข

ไปโดยควรตามนยัท่ีพระพทุธเจ้าได้ทรง

สั่งสอนที่แสดงไว้โดยล�าดับ เมื่อเป็น 

ดงันี ้กจ็ะแก้ไขเวทนาในจติใจของตนเอง

ได้ ตลอดจนถึงแก้ไขความดีใจ ความ

เสียใจต่าง ๆ ได้ ท�าจิตใจให้ออกได้

จากกเิลสจากความทกุข์ทัง้ปวงโดยล�าดบั 

และทางปฏบิตันิีเ้ท่านัน้เป็นทางปฏบิตัิ

ท่ีจะพึงแก้ไขจิตใจของตนเองได้ และ

เป็นทางแก้ไขทีถ่กูต้อง แม้การพจิารณา

ในป่าช้าท้ัง ๙ ก็เป็นทางปฏิบัติทาง

เนกขัมมะคือทางออกทั้งนั้น

 พรหมวิหารธรรม อุเบกขาในอีก

หมวดธรรมหนึง่ คอืในหมวดพรหมวิหาร 

ธรรมเป็นเครือ่งอยู่ของพรหม ส�าหรบั

ในพระพทุธศาสนากห็มายถงึผูท้ีม่จีติใจ

ใหญ่ เป็นไปได้ทั้งชายหญิงเด็กผู้ใหญ่ 

เมื่อปฏิบัติพรหมวิหารธรรมนี้ให้มีขึ้น 

ก็ย่อมเป็นผู้มีจิตใจใหญ่ เป็นผู้ใหญ่  

อนักล่าวได้ว่าเป็นพรหมโดยธรรม คอื

เมตตา ความรกั ใคร่ปรารถนาให้เป็นสขุ 

กรุณา ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทกุข์ 

มุทิตา ความพลอยยินดีในเมื่อผู้อื่น 

ได้ด ีและอเุบกขา ความวางใจ มธัยัสถ์ 

เป็นกลาง ทั้ง ๔ ข้อนี้เป็นธรรมที่คน

ไทยเราได้ยนิได้ฟังกันอยูเ่สมอ และได้
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รับค�าแนะน�าให้อบรมให้มีขึ้นในจิตใจ

เสมอเช่นเดียวกัน และโดยเฉพาะก็

แสดงกันเนือง ๆ ว่ามารดาบิดาเป็น

พรหมของบุตร ก็เพราะประกอบด้วย

พรหมวิหารธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ ก็

อาจจะท�าให้เข้าใจว่า สอนให้มจี�าเพาะ

บดิามารดาเท่านัน้ แต่อันทีจ่รงิหาเป็น

เช่นน้ันไม่ เป็นธรรมทีพ่งึอบรมให้มขีึน้

ในทุก ๆ คน คือทุก ๆ คนควรอบรม

ธรรมทั้งปวงนี้ให้มีขึ้นด้วยการคิดแผ่ 

จิตออกไปให้ประกอบด้วยเมตตา กรุณา 

มุทิตา อุเบกขาโดยเจาะจงบ้าง โดย 

ไม่เจาะจงบ้าง ที่เรียกว่า อัปปมัญญา 

คือไม่มีประมาณบ้าง การแผ่ไปเป็น 

อัปปมัญญาไม่มีประมาณนี้ ท่านสอน

ให้แผ่ไปในทิศเบ้ืองหน้า ในทิศเบ้ือง

ขวา ในทิศเบ้ืองหลัง ในทิศเบื้องซ้าย 

ในทิศเบื้องบน ในทิศเบื้องล่าง ในทิศ

ขวางคือโดยรอบ

 คิดแผ่ไปด้วยเมตตา โดยคิดว่า

 สพฺเพ สตฺตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง

 อเวรา โหนฺตุ จงเป็นผู้ไม่มีเวรเถิด

 อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ จงเป็นผู้ไม่ 

 เบียดเบียนกันเถิด

 อนีฆา โหนฺตุ จงเป็นผูไ้ม่มีทกุข์กาย 

 ทุกข์ใจเถิด

 สุขี อตฺตาน� ปริหรนฺตุ  จงเป็นผู้ม ี

 สุขรักษาตนเถิด

 คิดแผ่ไปด้วยกรุณา โดยคิดว่า

 สพฺเพ สตฺตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง

 ทกุขฺา ปมจุจฺนตฺุ จงพ้นจากทกุข์เถิด

 คิดแผ่ไปด้วย มุทิตา โดยคิดว่า

 สพฺเพ สตฺตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง

 มา ลทฺธสมฺปตฺติโต วิคจฺฉนฺตุ จง 

 อย่าไปปราศจากสมบตัอินัได้แล้วเถิด

 คิดแผ่ไปด้วย อุเบกขา โดยคิดว่า

 สพฺเพ สตฺตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง

 กมฺมสฺสกา เป็นผูม้กีรรมเป็นของ 

 ของตน

 กมฺมทายาทา เป็นทายาทรบัผลของ 

 กรรม

 กมฺมโยนี เป็นผู้มีกรรมเป็นก�าเนิด

 กมมฺพนธฺ ูเป็นผูม้กีรรมเป็นเผ่าพนัธุ์

 กมฺมปฏิสรณา เป็นผู้มีกรรมเป็นที่ 

 พึ่งอาศัย

 ย� กมฺม� กริสฺสนฺติ จักท�ากรรมอัน 

 ใดไว้

 กลฺยาณ� วา ปาปก� วา ดี หรือ ชั่ว

 ตสฺส ทายาทา ภวิสฺสนฺติ จักเป็น 

 ผู้รับผลของกรรมนั้น

 การคดิแผ่ไปดังนี ้มใิช่คดิไปแต่เพยีง

ความคิด แต่ให้แผ่ไปด้วยจิตคือให้ถึง

จติ คอืให้จติเป็นไปดงัทีไ่ด้คดิแผ่ไปนัน้

จรงิ ๆ ด้วย เมือ่เป็นดงันีจ้งึจะเป็นการ

ปฏิบัติที่เรียกว่าเมตตาภาวนา อบรม

เมตตาให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นเป็นต้น และ

เมตตาเป็นต้นก็จะบังเกิดตั้งขึ้นในจิต

ได้ ถ้าเปรยีบเหมือนดงัปลกูต้นไม้ ตัง้

ต้นแต่หว่านพืช การหัดปฏิบัติคิดแผ่
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ออกไปก็เหมือนอย่างเป็นการที่หว่าน

พืชแห่งเมตตาลงไปในจิต และเมื่อ

ปฏบัิตบ่ิอย ๆ ต้นไม้คือเมตตาเป็นต้น

กจ็ะบงัเกดิข้ึนและงอกงามขึน้ในจติได้ 

กระท�าให้จติเป็นจติทีม่เีมตตา มกีรณุา 

มีมุทิตา มีอุเบกขา

 เมตตา น้ันเป็นเครื่องดับพยาบาท 

คอืความมุง่ร้ายปองร้ายด้วยอ�านาจของ

ความโกรธ และเมตตาทีบ่รสิทุธิน์ัน้จะ

ต้องไม่ประกอบด้วยราคะสิเน่หาด้วย

 กรุณา เป็นเครื่องดับวิเหสา คือ

ความเบียดเบียน กรุณาท่ีบริสุทธิ์น้ัน

จะต้องไม่ประกอบด้วยโทมนสั คอืความ

ทกุข์ใจ ความเสยีใจ เพราะได้มองเหน็

ความทกุข์ของผูอ้ืน่ มองเหน็ความทกุข์

ของบุคคลผู้เป็นที่รัก โทมนัสดังกล่าว

นีไ้ด้แก่ เคหสติโทมนัส น่ันเอง กรณุา

ทีบ่รสิทุธิจ์ะต้องไม่ประกอบด้วยเคหสติ-

โทมนัสดังกล่าวด้วย

 มทุติา เป็นเครือ่งดบัอรต ิคอืความ

ไม่ยนิดีด้วย หมายถงึความริษยา และ

มทุติาทีบ่รสิทุธิน์ัน้ จะต้องไม่ประกอบ

ด้วยโสมนัสคือความสุขใจดีใจ เพราะ

ได้เหน็สมบัตคืิอความพรัง่พร้อมของผู้

อืน่ อนัเป็นชนวนให้เกดิความกระหยิม่

อยากได้ อยากมี อยากเป็นเช่นนั้น  

อันเป็นโลภะตัณหาด้วย โสมนัสดัง

กล่าวน้ีก็คือ เคหสิตโสมนัส ฉะนั้น 

มุทิตาที่บริสุทธิ์ก็จะต้องไม่ประกอบ 

ด้วยเคหสิตโสมนัสดั่งนี้ด้วย

 อเุบกขา เป็นเครือ่งดับราคะ ปฏฆิะ 

และอุเบกขาที่บริสุทธิ์นั้นจะต้องมิใช่

เป็นอุเบกขาอันบังเกิดข้ึนมิใช่ด้วย 

ความรู้หรือด้วยความไม่รู ้อันเรียกว่า  

อญัญาณอเุบกขา กไ็ด้แก่เคหสติอุเบกขา 

ฉะนั้น อุเบกขาท่ีบริสุทธ์ิจะต้องไม่

ประกอบด้วยเคหสิตอุเบกขาดังกล่าว

 อนัอเุบกขาในข้อที ่๔ นีส้มควรทีจ่ะ

ได้กล่าวอธบิายเพิม่เตมิอกีสกัเลก็น้อย 

คือที่เป็นเครื่องดับราคะ ปฏิฆะนั้น 

ราคะก็ได้แก่ความติดใจ ยินดี ชอบใจ 

อนัเป็นไปในทางกเิลส และเมือ่มคีวาม

ตดิใจ พอใจ ชอบใจอนัเป็นตวัราคะอยู่

ในบุคคลใดก็ย่อมมีฉันทาคติ ความ

ล�าเอียงด้วยความพอใจในบุคคลน้ัน

เหมือนอย่างมารดาบิดาที่รักบุตรธิดา 

อันเป็นความรักอันเป็นราคะสิเน่หา 

ย่อมจะเห็นว่าบุตรธิดาดีอยู่เสมอ ถูก

ต้องอยู่เสมอ ในบางคราวแม้บุตรธิดา

จะไปท�าผิด มีผู้มาฟ้อง มารดาบิดาก็

จะเข้ากับบุตรธิดาเสมอว่า บุตรธิดา

ของตนเป็นฝ่ายถูก ฉะนัน้ เม่ือมรีาคะ

อยู่ในบุคคลใด ก็ย่อมท�าให้เกิดความ

ล�าเอียงในบุคคลนั้นด้วยอ�านาจของ

ความรัก จึงไม่มีอุเบกขา ความที่จะ

วางใจเป็นกลางในบุคคลนั้นได้

 ในด้านตรงกนัข้าม ปฏฆิะ คือความ

กระทบกระทั่งไม่ชอบใจ ผิดใจ เมื่อมี

ปฏฆิะอยู่ในบคุคลใด กย่็อมจะมคีวาม
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ล�าเอียงเพราะโทสาคติ คือล�าเอียง 

เพราะความชังในบุคคลนั้น จะไม่ใคร่

มองเห็นความดีของบุคคลนั้น จะมอง

เหน็แต่ความไม่ดอียูเ่สมอ เมือ่เป็นเช่น

น้ัน จึงไม่ได้อุเบกขาคือความท่ีวางใจ

เป็นกลางได้ เพราะมีความชังไม่ชอบ

เป็นเครื่องป้องกันอยู่

 ฉะน้ัน เมื่อมีราคะหรือมีปฏิฆะจึง

ไม่อาจวางใจเป็นอุเบกขาได้ คอืไม่อาจ

วางใจเป็นกลางได้ จะต้องเข้าข้างหนึ่ง

ด้วยอ�านาจของความชอบ และผละ

ออกจากอีกข้างหนึ่งด้วยอ�านาจของ

ความชัง ไม่มีความเป็นกลาง 

 พจิารณากรรม การปฏิบัตใินอุเบกขา

จึงเป็นการปฏิบัติเพื่อก้าวจิตออกมา 

ให้เป็นกลางไม่ให้เป็นไปในอ�านาจของ

ราคะหรอืปฏฆิะในฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เมือ่

ปฏิบัติน�าใจออกมาให้เป็นกลางได้ จึง

หมายความว่าดับราคะหรือปฏิฆะได้ 

ถ้าดบัราคะหรอืปฏฆิะไม่ได้ การปฏบิตัิ

อุเบกขาในข้อนี้ก็จะไม่ส�าเร็จ ยังไม่ได้

อเุบกขา ยงัไม่เป็นอเุบกขา จะต้องดับ

ราคะปฏิฆะได้ด้วย จึงจะเป็นอุเบกขา

ขึน้มาได้ ฉะน้ัน ในการท่ีจะปฏิบตัเิพือ่

ให้เป็นอุเบกขาในข้อนี้ ท่านจึงสอนให้

คิดพิจารณาถึงกรรมว่า สัตว์ทั้งหลาย

มกีรรมเป็นของของตน เป็นทายาทรับ

ผลของกรรม เป็นต้นดังที่กล่าวแล้ว 

เมือ่น�าจติออกมาก�าหนดกรรม ปลงลง

ในกรรมได้ส�าเร็จ จึงจะท�าจิตให้เป็น

อุเบกขาขึ้นมาได้ 

 ตวัอย่างของมารดาบดิารกับตุรธดิา

ดงัทีย่กข้ึนมานัน้ เมือ่บตุรธดิาไปววิาท

กบัใครและมีผูม้าฟ้องมารดาบดิา มารดา

บดิานัน้แม้จะมรีาคะสเิน่หาในบตุรธดิา 

เข้าข้างบุตรธิดาอยู่ แต่มารดาบิดาผู ้

มุ่งปฏิบัติธรรม ย่อมหักห้ามความเข้า

ข้างบุตรธิดาอันเป็นราคะสิเน่หานั้นไว้

ก่อน โดยมารับพิจารณาค�าฟ้องว่าเขา

ฟ้องว่าบุตรธิดาไปท�าผิดอะไร และก็

พิจารณาสอบสวนว่าไปท�าผิดจริงหรือ

ไม่ และเมือ่พบความจรงิว่าบตุรธดิาไป

ท�าผดิ กว่็ากล่าวและปฏบิตัไิปตามควร

แก่เหต ุเมือ่ไม่ท�าผิดจรงิกช็ีแ้จงให้เป็น

ที่เข้าใจกันตามหลักฐานเหตุผล การ

ปฏบิตัดิงันีช้ือ่ว่าเป็นการปฏบิตัทิีเ่พ่งถงึ

กรรมคือการงานที่กระท�าดังกล่าวนั้น

เป็นหลกัส�าคญั เมือ่มารดาบดิาปฏบิตัิ

ดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู ้มีอุเบกขา รักษา

อเุบกขา และเมือ่รกัษาอเุบกขาไว้ดงันี้

ได้ กเ็ป็นการรกัษาความยตุธิรรมนัน่เอง 

 ฉะนั้น ความยุติธรรมนั้นจึงต้อง

ประกอบด้วยอเุบกขา คอืมุง่กรรมการ

งานที่กระท�านี้แหละเป็นหลักส�าคัญ 

โดยไม่เข้าข้างบุคคลด้วยอ�านาจของ

ราคะหรือปฏิฆะ แม้ว่าจะชอบไม่ชอบ

ใคร เม่ือมีหน้าท่ีจะต้องเป็นผู้รับฟ้อง

และตดัสนิโดยเป็นผูใ้หญ่หรอืโดยหน้าที่
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อย่างใดอย่างหน่ึง ก็ไม่ถอืเอาความชอบ

ไม่ชอบเป็นส่วนตวันัน้มาเป็นข้อส�าคญั 

และก็มุ่งพิจารณาถึงกรรมตามท่ีฟ้อง

นั้นพร้อมทั้งหลักฐานเหตุผลต่าง ๆ 

เป็นข้อตัดสินช้ีลงไปว่าผิดว่าถูก ดังนี้

ก็คือมีอุเบกขา คือวางตนเป็นกลางได้ 

ไม่ถอืเอาชอบหรอืชงัส่วนตวัมาเป็นเหตุ

ส�าคัญ

 ดับราคะสิเน่หา เมื่อมีอุเบกขาด้วย

พจิารณาปลงลงในกรรมได้ดงันีว่้า สตัว์

ทัง้ปวงมกีรรมเป็นของของตนดงักล่าว

น้ัน กย่็อมจะรวมเอาทัง้คนทีช่อบ ทัง้คน

ทีช่งั ทัง้คนทีเ่ป็นผูเ้นือ่งอยูใ่นครอบครวั 

ในหมูค่ณะของตน ทัง้คนทีไ่ม่เนือ่งอยู่

ดงักล่าวคอืคนอ่ืน แปลว่าทัง้หมดไม่ว่า

ใคร ไม่ยกเว้นใคร ก็รวมอยู่ในค�าว่า

สตัว์ทัง้หลายทัง้ปวงซึง่มกีรรมเป็นของ

ของตน เป็นทายาทรับผลของกรรม

เป็นต้น ไม่มียกเว้นใครผู้ใด และเมื่อ

เป็นดังนี้แล้ว การอบรมเมตตา การ

อบรมกรุณา การอบรมมุทิตา ก็ย่อม

จะเป็นไปโดยสะดวก จะท�าให้ได้เมตตา

ที่บริสุทธิ์ กรุณาที่บริสุทธ์ิ มุทิตาที่

บริสุทธิ์ด้วย ดังเช่นคิดแผ่เมตตาออก

ไปในคนทีร่กั อันคนท่ีรกันัน้ทางโลกก็

ย่อมเป็นบุคคลที่มีราคะสิเน่หาอยู่เป็น

ส่วนมาก เม่ือเป็นดงันี ้ถ้าจติไม่ประกอบ

ด้วยอุเบกขาดังกล่าว การแผ่ออกไป

ด้วยเมตตาในบุคคลเช่นนั้น ก็อาจจะ

ไปเพิ่มราคะสิเน่หาขึ้นโดยไม่รู้ตัว คิด

ว่าราคะสิเน่หานัน่แหละเป็นตวัเมตตา

แต่อนัทีจ่รงิไม่ใช่ เป็นราคะสเิน่หาต่าง

หาก ต่อเมือ่มใีจเป็นอุเบกขาหยัง่ลงใน

กรรมเสียได้ แยกออกมาเสียได้แล้ว 

แผ่เมตตาออกไปแม้ในคนที่รักก็เป็น

เมตตาที่บริสุทธิ์

 ดับปฏิฆะ การแผ่เมตตาดับปฏิฆะ

ไปในบคุคลทีไ่ม่เป็นทีร่กัเช่นในผูท้ีเ่ป็น

ศัตรู ถ้าหากจิตยังไม่เป็นอุเบกขา คือ

ยงัดับปฏฆิะในใจไม่ได้ การจะแผ่เมตตา

ออกไปในบคุคลทีช่งักนันัน้จงึยากมาก 

จติไม่ยอมทีจ่ะเมตตา ยิง่ไปคดิถึง บางที

กลับไปเพิ่มพยาบาท โทสะให้มากขึ้น

ไปอีก เพราะฉะนั้น ต้องคิดดับปฏิฆะ

ในใจ ท�าใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้โดยที่

ปลงลงในกรรม เป็นกรรมของบคุคลที่

ตนไม่ชอบนั้นเองด้วย เป็นกรรมของ

ตนเองด้วย และไม่ว่าจะเป็นศัตรูคือ

เป็นบคุคลทีต่นไม่ชอบหรือว่าเป็นตนเอง 

เมื่อท�าอะไรออกไปทางกาย ทางวาจา 

ตลอดจนถึงทางใจ กรรมที่ท�านั้น ถ้า

เป็นอกศุลก็เป็นอกศุลกรรมของตนเอง 

ของคนผู้ท�านั้นเอง ถ้าเป็นกุศลก็เป็น

ของบุคคลผู้ท�านั้นเอง ของตนเองเช่น

เดียวกัน 

 เพราะฉะนั้น พิจารณาดูว่าไม่ชอบ

เขาเพราะอะไร เขาเป็นศตัรเูพราะอะไร 

สมมตว่ิาไม่ชอบเขาเห็นว่าเขาเป็นศตัรู 
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เขาท�าร้าย เขาพดูร้าย เขาแสดงอาการ

คิดร้ายต่อตนอย่างใดอย่างหนึ่ง คราว

น้ี เมื่อมาพิจารณาปลงลงไปในกรรม 

ก็พิจารณาว่าการท�าร้าย การพูดร้าย 

การคิดร้ายของเขานั้นใครเป็นคนท�า  

เขาท�าหรือว่าเราท�า ก็จะต้องตอบว่า

เขาท�า กเ็ม่ือเขาท�ากเ็ป็นกรรมของเขา 

เมือ่เขาท�าร้าย เขาคดิร้าย เขาพดูร้าย

จริง แม้ต่อเรา กรรมทีเ่ขาท�านัน้กเ็ป็น

อกุศลกรรมของเขาเอง เราไม่ได้ท�า  

กไ็ม่ได้เป็นกรรมของเรา แม้ว่าจะเดอืด

ร้อนเพราะกรรมของเขาก็จรงิ แต่กรรม

ที่เขาท�าก็เป็นกรรมของเขาเอง กรรม

ชั่วของเขาเอง ไม่ใช่เป็นกรรมชั่วของ

เรา เราอาจจะต้องเดือดร้อนเพราะ

กรรมชั่วของเขาก็จริง แต่ว่ากรรมชั่ว

นัน้เป็นของเขา ไม่ใช่เป็นของเรา แบ่ง

ออกได้ดงันีแ้ล้ว ก็จะท�าให้ปลงใจลงไป

ในกรรมได้ ไม่มากก็น้อย หรือว่าปลง

ลงไปได้ครึง่หนึง่ หรือว่าค่อนหนึง่หรอื

ว่าทัง้หมด ถ้าหากว่าสามารถจะพจิารณา

ให้เห็นจรงิจงัดงัน้ันได้ และกด็ถูงึกรรม

ของตนเองว่าอาจจะเป็นที่ตนกระท�า

กรรมอันใดอันหน่ึงท่ีเป็นกรรมช่ัวของ

ตน แต่ว่าไปท�าให้คนอื่นเขาเดือดร้อน

ในอดีตบ้าง หรือว่าในปัจจุบันบ้างก็ได้ 

เพราะฉะนั้น ก็ให้อโหสิกันไปเสีย คิด

ปลงลงไปดังนี้แล้วก็จะท�าให้ดับปฏิฆะ

ลงไปได้ และเมือ่ดบัปฏฆิะลงไปได้แล้ว

คิดแผ่เมตตาไปแม้ในคนท่ีเป็นศัตรหูรอื

คนที่ชังกันก็ย่อมจะท�าได้ง่าย เพราะ

ว่าดบัความชังในจติใจโดยท�าจติใจให้เป็น

อุเบกขาได้

 ในข้อกรณุา ข้อมทิุตากเ็ช่นเดยีวกนั 

และเมื่อได้ปฏิบัติอบรมเมตตา กรุณา 

มุทิตาไปในกาละในบุคคลที่ควรอบรม 

ก็สามารถท่ีจะอบรมมาถึงอเุบกขาได้ ใน

เมือ่ได้มอุีเบกขาเป็นพืน้อยูต่ามสมควร

แล้ว ดังเช่นที่เป็นไปในฝ่ายดี ท่าน 

แสดงอปุมาถึงวาระของการอบรมธรรม

ทัง้ ๔ ข้อนีท้ีค่วรเป็นไปในวาระเช่นไร 

 อุปมาเหมือนอย่างมารดามีบุตร ๔ 

คน บุตรที่ยังเป็นเด็กคนหนึ่ง บุตรที่

ป่วยไข้คนหนึ่ง บุตรท่ีบรรลุถึงความ

เจริญวัยคนหนึ่ง บุตรที่ขวนขวายใน

กจิการงานของตนได้แล้วคนหนึง่ มารดา

บิดาย่อมปรารถนาความเจริญแก่บุตร

ที่ยังเป็นเด็ก นี้คือเมตตา มารดาบิดา

ย่อมหวังความหายป่วยไข้ส�าหรับบุตร

ที่ป่วยไข้ นี้คือกรุณา มารดาบิดาย่อม

หวังความตัง้อยู่ตลอดกาลนานแห่งบตุร

ทีบ่รรลถุงึวยัเจรญิ นีค้อืมทุติา มารดา

บิดาย่อมไม่ขวนขวายอะไร คือวางใจ

เป็นอุเบกขาได้ ในบุตรท่ีขวนขวายใน

กจิการของตนเองได้แล้ว นีค้อือเุบกขา 

เมือ่มารดามอีเุบกขาย่อมสามารถทีจ่ะ

อบรมธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้จนถึงอุเบกขา

เพิม่เติมขึน้อีกได้ แต่ถ้าหากว่ามารดา
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ไม่สามารถทีจ่ะดบัราคะสเิน่หาในบตุร

ได้ตามสมควร ย่อมไม่สามารถที่จะ 

ท�าอเุบกขาได้แม้ว่าบตุรจะขวนขวายใน

กิจการงานของตนได้แล้ว ก็จะต้อง

วุน่วายคอยดแูลช่วยต่าง ๆ อยูอ่กี ไม่รู้

จักแล้ว เป็นอันไม่ได้พักผ่อน ท้ังน้ี

เพราะเหตวุ่าถ้ามาพจิารณาถงึกรรมดงั

กล่าวแล้วว่า ทุก ๆ คนมีกรรมเป็นของ

ของตน บุตรก็มีกรรมเป็นของของตน 

และบดันีเ้ขากม็กีรรมดสีนบัสนนุจนถงึ

สามารถประกอบการงานของตน ตั้ง

ตนได้ตามสมควรแล้ว ก็แปลว่าปล่อย

วางได้ อเุบกขาได้ หยดุขวนขวายช่วย

เหลือได้ เมื่อเป็นดังนี้ก็แปลว่ามารดา

บิดาเป็นพรหมครบ ๔ หน้า คือมีทั้ง

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ไม่

บกพร่อง แต่โดยมากนัน้ เมือ่ไม่ปฏบิตัิ

ให้ถึงอุเบกขาแล้ว ก็มักจะบกพร่อง 

ในข้ออุเบกขานี้ ในบุคคลซึ่งมีราคะ

สิเน่หาเป็นอย่างยิ่ง

 คราวนี้ ในอีกด้านหนึ่ง คือในด้าน

ที่ไม่สามารถจะช่วยได้ ดังเช่นบุคคล

ซึง่เป็นท่ีรกัเจบ็ป่วยด้วยโรคท่ีไม่สามารถ

จะรักษาได้ มีอันจะต้องละโลกนี้ไป  

ถ้าหากว่าหกัใจไม่ได้คอืไม่มอุีเบกขา ก็

ย่อมจะต้องมีความเศร้าโศกเป็นอย่าง

ยิ่ง แต่ถ้าหากว่าปลงใจลงไปในกรรม

ได้ว่า ทุก ๆ คนมีกรรมเป็นของของ

ตน เป็นทายาทรับผลของกรรม เมื่อ

ต้องเจบ็ป่วยรกัษาไม่ได้ทัง้ทีไ่ด้ช่วยรกัษา

มาอย่างเตม็ทีแ่ล้ว ก็แสดงว่า ถงึกาละ

ตามกรรมอันจะต้องละโลกนี้ไป อัน

เป็นกรรมที่เขาท�าไว้เอง ปลงใจลงใน

กรรมเหล่านี้ ก็จะท�าให้ดับราคะได้คือ

ความตดิด้วยอ�านาจของราคะ จิตกจ็ะ

เป็นอุเบกขา คือวางเฉยได้ มัธยัสถ์

เป็นกลางได้ ก็จะดับความเสียใจได้  

ดังนี้ก็เป็นกาละที่ควรท�าอุเบกขา และ

จะต้องหัดท�าให้ได้

 อุเบกขาจึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์

มากและเป็นส่ิงทีจ่�าเป็น เป็นหลกัการ

ของพรหมวิหารทุกข้อ สามารถที่จะ

ท�าให้ปฏิบัติในพรหมวิหารข้ออื่นได้ 

ด้วย และสามารถที่จะท�าจิตให้บรรลุ

ถงึความสงบ ปลงใจลงไปในกรรมและ

ผลของกรรมทีท่กุ ๆ คนกระท�าดงัทีไ่ด้

กล่าวมาแล้ว นี้คืออุเบกขาในพรหม

วิหาร

 การพิจารณาป่าช้าก็เป็นการเตือน

ใจให้บังเกิดความสังเวช เม่ือบังเกิด

ความสังเวชขึน้ กท็�าให้พจิาณาละราคะ

สเิน่หา ละเคหสติโสมนสั เคหสติโทมนสั 

และเคหสิตอุเบกขาได้ และสามารถ 

ที่จะละพยาบาท ละวิเหสา ละอรติ  

ละความริษยา ละราคะ ปฏฆิะ อบรม

จติให้มเีมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา

ในสัตว์ทั้งหลายทั่วทิศได้โดยง่าย
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 ได้แสดงอุเบกขามาหลายครัง้ เพราะ

เป็นธรรมท่ีประกอบอยู่ในหมวดธรรม 

ทั้งหลายเป็นอันมาก อันแสดงว่าเป็น

ธรรมข้อส�าคญัท่ีจะน�าให้การปฏบิตัธิรรม

ทัง้ปวงโดยเฉพาะน�าจติใจไปสูค่วามหลดุ

พ้นได้ พิจารณาดูเข้ามาที่จิต 

 จิตน้ีโดยปรกตไิม่มอีเุบกขาในอารมณ์

ทัง้หลาย เพราะว่าไม่ปล่อยและไม่หยดุ

ในอารมณ์ทั้งหลาย ไม่ปล่อยก็คือว่า

ยึด ยึดอารมณ์ทั้งหลาย และเม่ือยึด

อารมณ์ทั้งหลายก็ไม่หยุดการปรุงการ

แต่งอารมณ์ท้ังหลาย จงึน�าให้เกิดความ

ยนิดคีวามยนิร้ายความหลงงมงายต่าง ๆ 

ฉะน้ัน การปฏบิติัโดยสรปุหรือทีเ่รยีก

ว่าเป็นทางลัดอย่างง่าย ก็ให้ก�าหนดเข้า

มาดูจิตเม่ือรบัอารมณ์ทัง้หลายทางทวาร

ทั้ง ๖ เมื่อดูจิตก็ย่อมจะพบว่าจิตมี

ปรกตยิดึไม่ปล่อยอารมณ์ และไม่หยุด

คือว่าปรุงแต่งอารมณ์ เว้นไว้แต่ว่า

อารมณ์นั้น ๆ จะไม่พอเป็นท่ีต้ังของ 

ความยินดีหรือความยินร้ายดังที่เรียก

ในภาษาสามัญว่าไม่น่าสนใจ ใจไม่ 

สนก็ปล่อยไปและก็หยุดไม่ปรุงแต่ง 

อารมณ์เช่นนั้น ดังนี้แหละที่เรียกว่า 

อัญญาณอุเบกขา ความปล่อยความ

หยดุ หรอืความวางความเฉยด้วยความ

ไม่รู้ หรือมิใช่ด้วยความรู้ หรือที่เรียก

ว่า เคหสิตอุเบกขาดังกล่าวมาแล้ว

 อเุบกขาดงักล่าวไม่ใช่เป็นธรรมปฏบิตัิ 

เป็นของที่ทุกคนก็มีอยู ่ด้วยกัน คือ 

เรื่องอันใดที่ไม่สนใจ ใจไม่สนก็เฉย ๆ 

กป็ล่อยไม่ยึด แล้วกห็ยุดคือไม่ปรงุแต่ง

ต่อไป แต่ว่าเรือ่งทีใ่จสนเช่นว่าอารมณ์

อนัเป็นสภุารมณ์ คอือารมณ์ทีง่ดงาม หรอื

ตรงกนัข้ามอารมณ์ทีเ่ป็นอสุภารมณ์คอื

อารมณ์ทีไ่ม่งดงาม ท่ีน่าเกลยีด ซ่ึงถ้าจะ

เป็นสุภารมณ์ก็ชวนใจให้ยินดี ถ้าเป็น

อสุภารมณ์ก็ชวนใจให้ยินร้าย ดังนี้ใจ

ก็สน ก็ยึดไม่ปล่อยและก็ไม่หยุดก็คือ

ว่าจับมาปรุงแต่งในใจต่อไป ดูจิตให้รู้

ว่าจิตเป็นอย่างไรในเวลาท่ีรับอารมณ์

ทั้งหลายอยู่เป็นประจ�าดังนี้ให้รู้ และ

เมื่อจิตจับยึดอารมณ์ไม่ปล่อย และไม่

หยดุคอืว่าปรงุแต่ง กจ็ะเกดิความยนิดี

บ้าง ความยินร้ายบ้าง ตลอดจนความ

หลงงมงายต่าง ๆ ดังกล่าว เมื่อเป็น

ดงันีก้ใ็ห้รู ้และให้รูว่้าอาการดงันัน้เป็น

ของปรุงแต่งเป็นของหยาบ ไม่ใช่เป็น

ของละเอียด 

 ส่วนอเุบกขาคอืความท่ีน�าใจออกมา

เป็นกลาง ที่เรียกว่ามัธยัสถ์ ตั้งอยู่ใน

ท่ามกลางไม่ตกไปในฝ่ายยินดี ไม่ตก

ไปในฝ่ายยินร้าย ตั้งอยู่ในท่ามกลาง 

ดังนี้เป็นของละเอียด เพราะว่าภาวะ

ของจติดงันีเ้ป็นลกัษณะทีเ่รยีกว่าปล่อย 

คือไม่จับยึดเอาไว้ และหยุดคือไม่ปรุง

แต่ง ตั้งอยู่ท่ามกลาง แต่ถ้าตกไป 
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ในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแห่งความยินดีหรือ

ความยินร้าย ก็จะต้องปรุงแต่ง ดูจิต

ให้รู้ดังนี้ก็จะได้อุเบกขา

 อุเบกขาในสติปัฏฐาน ๔ อุเบกขา

มีความส�าคัญในธรรมทั้งหลาย และ

มกัจะเป็นธรรมข้อสงูสดุในหมวดธรรม 

น้ัน ๆ เช่นในสติปัฏฐานทั้ง ๔ สติ

ก�าหนดดูกาย ดูเวทนา ดูจิต ดูธรรม 

กม็ไิด้มอีเุบกขาแสดงไว้โดยตรง แต่ใน

ทางปฏิบัตินั้น ท่านมีแสดงไว้ว่าในขั้น

ต้ังสติก�าหนดธรรมนัน้ สรปุเข้ามากคื็อ 

เข้าไปเพ่งดูการละความยินดีความยิน 

ร้าย สงบอยู่ภายในด้วยด ีสตทิีก่�าหนด

ดงันีเ้ป็นยอดธรรมานปัุสสนาสตปัิฏฐาน 

คือการปฏิบัติสติปัฏฐานนั้นปฏิบัติกัน

มาโดยล�าดับจนถึงละความยินดีความ

ยินร้ายได้ เมื่อยังละไม่ได้ ก็ต้องจับ

การปฏบิตัไิว้ปล่อยหยดุไม่ได้จนกว่าจะ

ละความยินดีความยินร้ายในอารมณ์

ทัง้หลายได้ดงัทีไ่ด้เริม่กล่าวมา คอืการ

ทีไ่ด้เริม่กล่าวมาตัง้แต่ต้นน้ัน อันท่ีจรงิ

ก็เป็นการปฏิบัติสติปัฏฐานนั้นเองใน

อารมณ์ทั้งหลาย จนละความยินดี 

ความยินร้ายได้ เมื่อละได้ จึงเข้าไป

เพ่งดู การละความยินดีความยินร้าย

นั้นสงบอยู่ภายใน ดังนี้เป็นอุเบกขา  

ก็เป็นสติปัฏฐาน ๔ สมบูรณ์

 อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ในโพชฌงค์ 

๗ ข้อสดุท้ายกคื็อ อุเบกขาสมัโพชฌงค์ 

องค์แห่งความรูค้อือเุบกขา ในทางปฏบิติั

กม็อีธบิายว่า คอืการเข้าไปเพ่งจติทีเ่ป็น

สมาธิตั้งมั่นแล้วด้วยดี เมื่อจิตตั้งมั่น

เป็นสมาธดิแีล้ว ก็ไม่ต้องท�าการตัง้อกี 

แต่ว่าเข้าไปเพ่งดูจิตอันเป็นสมาธิที่ตั้ง

มั่นแล้วนั้น การเข้าไปเพ่งดูจิตที่เป็น

สมาธติัง้ม่ันแล้วนัน้เป็นการปล่อย คอื

ไม่ยึดการปฏิบัติในการตั้งเพราะว่าตั้ง

ได้แล้ว และเป็นการหยุดคือไม่ต้อง 

ปรุงสมาธิให้บังเกิดขึ้นอีก เพราะเป็น

สมาธแิล้ว เมือ่เป็นดังนีก้เ็ป็นอนัว่าเป็น

โพชฌงค์ท่ีสมบูรณ์ เป็นการท่ีจะก้าว

ขึ้นสู่ปัญญาในองค์มรรคต่อไป

 อุเบกขาในปัญญา ในการปฏิบัต ิ

ทางวิปัสสนาอันเป็นทางปัญญานั้น ก็

ก�าหนดนามรปูหรอืขนัธ์ ๕ หากปฏบัิติ

สืบต่อขึ้นมาจากสติปัฏฐาน โพชฌงค์ 

กค็อืต่อจากอเุบกขาสมัโพชฌงค์นัน่เอง 

เม่ือเข้าไปเพ่งจติท่ีเป็นสมาธตัิง้มัน่ดแีล้ว 

ขันธ์ ๕ ย่อลงเป็นนามรูป ก็ย่อมจะ

ปรากฏในจตินีเ้อง เพราะว่าจตินีเ้องใน

ขั้นนี้เป็นตัวสังขาร ประกอบอยู่ด้วย

นามรูปหรือขันธ์ ๕ นามรูปหรือขันธ์ 

๕ นีร้วมกนัเข้าเป็นสมาธ ิและแม้เป็น

ตวัอเุบกขาเอง เมือ่เข้าไปเพ่งดจูติทีเ่ป็น

สมาธ ิขนัธ์ ๕ นามรปูกย่็อมจะปรากฏ

ที่จิตนี้ ก็จับพิจารณาทางปัญญา คือ

จบัเอานามรปูขึน้พิจารณาโดยไตรลักษณ์ 

คือลักษณะท่ีไม่เที่ยงอันได้แก่เกิดดับ 

อุเบกขา
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ลักษณะที่เป็นทุกข์คือตั้งอยู่คงท่ีไม่ได้ 

ต้องแปรปรวน เปลีย่นแปลงไป ลกัษณะ

ที่เป็นอนัตตาคือบังคับให้เป็นไปตาม

ปรารถนาไม่ได้ จงึต้องเกดิต้องดบั จงึ

ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

แปลว่าต้องจบัข้ึนมาพจิารณาไม่ปล่อย 

และการที่ไม่ปล่อยนั้นก็คือว่าต้องปรุง

แต่ง ปรุงแต่งการพจิารณาโดยไตรลกัษณ์

ว่าเป็นอนิจจะไม่เท่ียงอย่างน้ี ๆ เป็น

ทุกขะอย่างน้ี เป็นอนัตตาอย่างนี้ ๆ 

ต้องจับเอานามรูปขึ้นมา ต้องปรุงแต่ง

การพิจารณาขึ้นมาว่าอย่างนี้ ๆ ดังนี้

เรียกว่ายังไม่มีอุเบกขาคือยังไม่ปล่อย

ยงัไม่หยดุ ต้องจับขึน้มาพจิารณา การ

พจิารณากต้็องปรุงแต่งปัญญาส่วนเหตุ

หรือวิปัสสนาที่เป็นส่วนเหตุ ต้องเป็น

ไปดังนี้

 เมื่อไตรลักษณ์ปรากฏข้ึนชัดแก่ 

ความรู ้คือ อนจิจตา ทกุขตา อนตัตตา 

ความเป็นของไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ 

ความเป็นอนตัตาปรากฏขึน้แก่ความรู้ 

เมื่อปรากฏขึ้นชัดเห็นไตรลักษณ์แล้ว 

ก็ปล่อยได้ หยุดได้ ปล่อยก็คือไม่ต้อง

จับเอานามรูปขึ้นมาตรวจค้น ปล่อย 

ก็คือหยุด หรือหยุดก็คือปล่อย อัน

หมายความว่าหยุดปรงุแต่งการพจิารณา

ว่าเป็นไตรลกัษณ์อย่างไร เพราะว่าเหน็

ไตรลักษณ์แล้ว อนิจจตา ทุกขตา  

อนัตตตาปรากฏขึ้นแล้วดังนี้ ตอนนี้

แหละเรยีกว่าเป็นอุเบกขา เพยีงเข้าไป

เพ่งดูอนจิจตา ทุกขตา อนตัตตา ปรากฏ

อยู่ในนามรูป

 ฉะนัน้ ในขัน้นีจ้งึเรยีกว่าเป็นปัญญา

ส่วนผล ปัญญาส่วนเหตุนั้น ต้องจับ

ต้องยึดเอานามรูปขึ้นมาตรวจค้น คือ

ไม่ปล่อยและกไ็ม่หยดุการปรงุแต่ง คอื

ต้องปรงุแต่งการพจิารณา แปลว่าไม่มี

อเุบกขาในเรือ่งนี ้เป็นปัญญาส่วนเหตุ 

คร้ันได้เหน็แล้วได้รูแ้ล้วเป็นปัญญาส่วน

ผล กป็ล่อยได้ หยดุได้ ดงันีค้อือเุบกขา

เป็นอุเบกขาทางปัญญาหรือในปัญญา

 อุเบกขาในสังขาร เม่ือได้อุเบกขา

ในปัญญาแล้ว กจ็ะได้อเุบกขาในสังขาร

ต่อไป แต่ว่าก่อนที่จะได้อุเบกขาใน

สงัขารนัน้ ก็จะต้องมกีารปฏิบตัปิล่อย

วางสงัขารเสียก่อน ในการปฏบิตัปิล่อย

วางสังขารนี้ก็คือปล่อยวางจากความ

ยึดถือ เพราะว่าเมือ่ยังไม่เห็นไตรลกัษณ์  

ก็ย่อมมีความยึดถือในสังขาร กล่าว 

โดยเฉพาะกค็อืนามรูปน้ีแหละ ว่านาม

รปูนีเ้ป็นของเรา เราเป็นนามรปูนี ้นาม

รูปนี้เป็นอัตตาตัวตนของเรา ย่อมจะ 

มีความยึดถืออยู ่ดังนี้ ต่อเม่ือเห็น

ไตรลกัษณ์แล้ว ความยึดถือดังกล่าวนี้

ก็จะหายไปเป็นความปล่อยวางสังขาร

คือนามรูป ในช่วงขณะที่ปฏิบัติปล่อย

วางนามรูปนี้ เรียกว่า ยังต้องยึดถือ 

อุเบกขา
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ยึดถือเพื่อปล่อยวาง คือยังไม่ปล่อย

นามรปูในขณะทีย่งัมไิด้วางลงแล้ว แต่

ว่าในขัน้นีก้เ็รยีกว่าจบัขึน้มาเพ่ือปล่อย 

ก็ยังเรียกว่ายังไม่หยุดคือต้องปรุงการ

ปล่อยคอืการปฏิบัต ิครัน้จบัขึน้มาเพ่ือ

ปล่อย ปรุงการปล่อยคือท�าการปล่อย 

ปล่อยวางลงไปได้แล้วน่ันก็เป็นอันว่า

เสรจ็กจิในการท่ีจะท�าการปล่อย กเ็ป็น

อเุบกขาในสังขาร คอืในนามรปู ก็เป็น

อันว่าปล่อยได้หยุดได้ 

 ท่านจึงมีอุปมาไว้ว่า เปรียบเหมือน

งูเลื้อยเข้ามาในบ้านและมาขดซ่อนตัว

อยู่ในมุมแห่งหนึ่ง เจ้าของบ้านก็เที่ยว

ค้นหาว่างูอยู่ที่ไหน ครั้นเห็นลายดอก

จันทน์ที่ศีรษะงู ก็รู้ว่างูอยู่ที่นี่ เมื่อรู้ว่า

งอูยูท่ีน่ี่แล้ว กเ็ป็นอนัว่าการค้นหาว่างู

อยู่ที่ไหนก็เสร็จไป เพราะว่ารู้ว่างูอยู ่

ที่นี่แล้วก็เป็นอันว่าไม่ต้องค้นว่างูอยู่

ทีไ่หน จึงถึงกจิทีจ่ะต้องจบัเอางไูปปล่อย 

โดยที่ไม่ให้งูเป็นอันตรายด้วย และไม่

ให้ตนเองเป็นอันตรายด้วย เมื่อจับไป

ปล่อยได้แล้วกเ็สรจ็กจิในเรือ่งการจบังู

ไปปล่อย 

 ในการค้นหางูว่าอยู่ท่ีไหนก็เหมือน

อย่างการใช้ปัญญาค้นหาไตรลกัษณ์ใน 

นามรูป ครั้นพบว่างูอยู่ที่ไหนแล้ว ก็

เหมอืนอย่างว่าค้นหาไตรลักษณ์ในนาม

รปูได้แล้ว สิน้สงสยัไตรลกัษณ์ในนาม

รปูแล้ว การจดัการจบังไูปปล่อยกเ็หมอืน

กับการปฏิบัติปล่อยวางการยึดถือใน

สังขารในนามรูป จับงูไปปล่อยได้แล้ว

ก็เหมือนอย่างอุเบกขาในสังขารคือ 

ในนามรูป ก็เสร็จกิจในการปล่อยวาง 

ดังนี้ เมื่อถึงขั้นนี้จึงจะเป็นที่สุดของ

วิปัสสนาหรือปัญญาสิกขาอันจะน�าไป

สู ่ผลของวิปัสสนาหรือปัญญาสืบไป  

(ธ.อ. ๖-๔๑) ด ูการท�าสมาธ,ิ วิปัสสนปู-

กิเลส, อุเบกขาบารมี

อุเบกขาที่เป็นโพชฌงค์

อุเบกขาที่เป็นโพชฌงค์ ดู อุเบกขาบารมี

อุเบกขานิมิต ดู สมาธิ

อุเบกขาในความเพียร ดู อุเบกขาบารมี

อุเบกขาในเจตสิกธรรม ดู อุเบกขาบารมี

อุเบกขาในปัญญา ดู อุเบกขา, อุเบกขา 

  บารมี

อุเบกขาในวิปัสสนา ดู อุเบกขาบารมี

อเุบกขาในสตปัิฏฐาน ด ูอเุบกขา, อเุบกขา 

  บารมี

อุเบกขาในสมาธิ ดู อุเบกขาบารมี

อุเบกขาในสังขาร ดู อุเบกขา

อุเบกขาบารมี ก่อนท่ีจะได้แสดงอุเบกขา

โดยตรง จะกล่าวถึง ธรรมชาติภายใน

จิตใจ ก่อน อันธรรมชาติภายในจิตใจ

ของบุคคลทุกคนนั้น ที่เป็นไปอยู่โดย

ธรรมชาตธิรรมดากล่าวได้ว่าเป็นธรรม

คือความจริง คือเป็นความจริงที่มีอยู่ 

เป็นไปอยู ่โดยธรรมชาตธิรรมดา ดังนี้

ก็เรียกว่าเป็นธรรมคือความจริงอย่าง

หนึง่ได้ และอนัธรรมคอืความจริงดงักล่าว
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น้ีอาจอบรมปฏิบัตใิห้เกิดประโยชน์ขึน้ได้ 

ให้เกิดความสุขขึ้นได้ในปัจจุบันทันตา

เหน็ พระพทุธเจ้าทรงสอนธรรมท่ีเป็น

ความจรงิดังกล่าว จึงเป็นการสอนท่ีอยู่

ในวิสัยของธรรมดา ที่พึงรู้พึงปฏิบัติ 

ให้เกิดผลได้ทันทีท่ีปฏิบัติ หาใช่สอน 

ผิดธรรมดาและสอนเป็นการท�าลาย 

ประโยชน์สุขไม่ 

 อนัประโยชน์สขุทีต่รงกนัข้ามกบัโทษ

ทุกข์เป็นสิ่งที่ทุก ๆ คนต้องการ ดังที่

พดูกนัว่าต้องการความสขุ ไม่ต้องการ

ความทุกข์ ใคร ๆ จึงไม่อาจปฏิเสธว่า

ไม่ต้องการและแสวงหาความสขุ จะยก

ตัวอย่างในเรือ่งทัว่ ๆ ไป การไปเทีย่วดู

การละเล่น การไปเทีย่วพกัผ่อนต่าง ๆ 

ที่ให้เกิดความยินดีรื่นเริงสนุกสนาน 

เบิกบาน เป็นความสุขหรือให้เกิดสุข

ต่าง ๆ แต่คนเราจะสนุกรื่นเริงอยู่ 

นานเกินไปหาได้ไม่ ต้องเลิกจากการ

รืน่เรงิบนัเทงิทัง้ปวงมาหาทีพ่กัอนัสงบ 

ปราศจากเสยีงและสิง่รบกวนท้ังหลาย 

ณ ที่พักอันสงบนั้น ได้การพักผ่อน 

ทั้งทางกายและทางใจ ตรวจดูเพียง 

เท่าน้ีจะได้ความคิดว่า ท่ีพักผ่อนจริง

นั้นคือที่สงบ ความพักผ่อนจริงนั้นคือ

ความสงบ ถ้ายังสงสัยในความคิดนี้  

ก็ควรคิดย้อนถามตัวเองว่า เสียงท่ีว่า

ไพเราะนกัถ้าดงัทีห่ตูลอดเวลาไม่มีเงยีบ 

จะเป็นอย่างไร จะทนได้หรือไม่ ดังนี้

ก็จะต้องรับรองในความคิดนั้นทันที

 ต่อแต่นีก้ค็วรตรวจดวู่า ในความสงบ

นัน้มีอะไรอยู ่ดคูวามสงบใจของตนเอง

ทีไ่ด้หลงัจากไปสนกุสนานรืน่เรงิมา อกี

ทางหนึ่งดูความสงบใจหลังจากที่ได้ไป

โกรธใครมา จะได้พบภาวะของจติอย่าง

หน่ึงในขณะนัน้คอืความวางเฉย มลัีกษณะ

ปล่อยและหยดุ เรยีกด้วยศพัท์ธรรมว่า 

อุเบกขา กล่าวได้ว่าความสงบต้องมี

อุเบกขา คือ อุเบกขาต้องมีในความ

สงบ เป็นภาวะธรรมชาตธิรรมดาอย่าง

หนึ่งของจิต เพราะว่าจิตใจนี้เม่ือรับ

อารมณ์ทีน่่ายนิดชีอบใจกต็าม ทีไ่ม่น่า

ยนิดชีอบใจกต็าม ย่อมมีความกระเทอืน

หวัน่ไหวป่ันป่วนไปด้วยอารมณ์เหล่านัน้ 

ความกระเทือนใจนี้เรียกตามประเภท

ว่าความยินดีบ้าง ความยินร้ายบ้าง 

ความหลงใหลบ้าง ถ้ามีตามสมควร 

ก็ให้เกิดสุขทุกข์ตามสมควร ถ้ามีมาก

ไปก็ให้เกดิโทษได้คล้ายกนั เช่นเมือ่รบั

อารมณ์ที่น่ายินดีมาก เกิดความยินดี

ท่วมท้น ก็เป็นความกระเทือนใจอย่าง

แรงถงึอาจเป็นอนัตรายแก่ชวีติได้ทนัที 

เมือ่ได้รบัอารมณ์ทีน่่ายนิร้ายมากอย่าง

ฉับพลันก็เช่นเดียวกัน คนเจ็บป่วย 

ยิง่ต้องระมดัระวงัมใิห้จติใจได้รบัความ

กระเทือนทุกอย่าง แม้คนปกติก็หาใช่

ว่าจะทนต่อความกระเทือนของจติใจไป
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ได้นานนกั ต้องมเีวลาพกัใจ คอืปล่อย

อารมณ์ท่ีจะท�าให้ใจกระเทือนออกไป 

และหยดุใจทีจ่ะกงัวลถงึ ทกุ ๆ คนต้อง

มีเวลาพักอย่างนี้ทุกวัน จะยินดีรื่นเริง

หรอืยนิร้ายไปตลอดเวลาเป็นสิง่ท่ีชวีติ

ร่างกายนี้ทนไม่ได้ ร่างกายจิตใจย่อม

มีเหน็ดเหน่ือย ต้องการวางให้ว่าง 

ต้องการอยู่เฉย ๆ บางคราวจิตใจวาง

ได้ก่อน ร่างกายก็ได้พัก บางคราว 

จิตใจไม่ยอมวาง จนถึงร่างกายทนไม่

ไหวหมดก�าลังไปก่อนก็มี แม้คนจะ 

หลับลงได้ จิตใจก็ต้องวางอารมณ์ ถ้า

ยังยึดอารมณ์เป็นกังวลอยู่ก็หลับลง 

ไม่ได้

 ภาวะพักของใจ ของจิตใจดังกล่าว

น้ีคือ อเุบกขา ความวางเฉยท่ีมีอยู่เป็น

ธรรมชาตธิรรมดา จะเรียกว่ามเีป็นพืน้

ของจติใจทีเดียวกไ็ด้ คือโดยปกติย่อม

มอีเุบกขาเป็นพืน้อยู ่ต่อเม่ือมีอารมณ์

ทีน่่ายนิดเีข้ามากระทบก็เปลีย่นไปเป็น

ความยินดี ครั้นความยินดีสงบลงแล้ว

ก็กลับเป็นอุเบกขา หรือเมื่อมีอารมณ์

ที่น่ายินร้ายมากระทบก็เปลี่ยนไปเป็น

ความยินร้าย ครั้นผ่านไปแล้ว ก็เป็น

อุเบกขาอีก แต่อุเบกขาดังกล่าวนี้เป็น 

อัญญาณอุเบกขา แปลว่าอุเบกขาที่

ประกอบด้วยความไม่รู้ เป็นความวาง

เฉยโดยธรรมชาติธรรมดา คล้ายกับ

ความหลบั ความหลับเป็นความพักของ

ร่างกาย อเุบกขาธรรมชาตินีเ้ป็นความ

พักของจิตใจ

 ทางพระพทุธศาสนาสอนธรรมไว้ข้อ

หนึง่เรยีกว่า อเุบกขา ธรรมข้อนีไ้ม่ใช่

อุเบกขาธรรมชาติซึ่งไม่ประกอบด้วย

ความรู้ แต่เป็น ญาณอุเบกขา คือ

อุเบกขาที่ประกอบด้วยความรู้ อาศัย

อเุบกขาท่ีมอียู่เป็นธรรมชาตนิีเ้องอบรม

ให้เป็นธรรมปฏบิตัขิึน้ ท่านได้รวบรวม

อเุบกขาไว้มีลกัษณะต่าง ๆ เป็นต้นว่า

 อเุบกขาประกอบด้วยองค์ ๖ อธิบาย

ตามพระสตูรว่า รบัอารมณ์ทางอายตนะ

ท้ัง ๖ แล้วเกิดชอบใจหรือไม่ชอบใจ

หรอืทัง้ ๒ อย่าง กร็ูว่้าความชอบใจไม่

ชอบใจเกิดขึ้นแล้ว เป็นของปรุงแต่ง 

เป็นของหยาบ ส่วนธรรมชาตินี้สงบ

ประณีตคืออุเบกขา เม่ือรู้ดังนี้ความ

ชอบใจไม่ชอบใจก็จะดับ อุเบกขาก็จะ

ตั้งขึ้นโดยเร็ว

 อุเบกขาในพรหมวิหาร คือความมี

ใจมธัยัสถ์เป็นกลางในสัตว์ทัง้หลาย ไม่

ตกไปในราคะคือความยินดีติด หรือ

ปฏิฆะ ความยินร้าย พรหมวิหาร มี 

๔ ข้อ ได้แก่ เมตตา ความรักใคร่

ปรารถนาให้เป็นสขุ กรณุา ความสงสาร

คิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ มุทิตา ความ

พลอยยนิดใีนเมือ่ผูอ้ืน่มคีวามสขุความ

เจริญ และ อุเบกขา ข้อนี้ท่ีพึงใช้ใน

เวลาท่ีไม่ควรจะใช้ข้อข้างต้น วธิอีบรม

อุเบกขาบารมี



1839

อ

คือพิจารณาไปในบคุคลนัน้หรอืท้ังหมด

ว่ามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทคือ

รับผลแห่งกรรมของตนเอง เมื่อวางใจ

ลงไปในกรรมได้ ใจก็จะเกิดเป็นกลาง 

คือเป็นอุเบกขาขึ้นได้ อุเบกขาใน 

พรหมวหิารดัง่นีพ้งึอบรมให้มขีึน้ในจติ 

วธิอีบรมคอืระวงัใจมใิห้ขึน้ลงด้วยความ

ยินดียินร้าย ทั้งในคราวประสบสมบัติ 

ทั้งในคราวประสบวิบัติ เมื่อภาวะของ

จิตเช่นน้ันเกิดขึ้น ก็พยายามระงับใจ 

หัดคิดถึงกรรมและผลของกรรม หัด

คิดวางลงไปให้แก่กรรม เหมือนอย่าง

ให้กรรมรับผิดชอบเอาไปเสีย เม่ือท�า

จติให้เป็นอเุบกขาได้ กห็ดัแผ่จติเช่นนี้

ออกไปแก่คนอ่ืนสัตว์อ่ืน โดยเจาะจง

หรือโดยไม่เจาะจงทั่วไป ด้วยคิดว่า 

ทุกสัตว์บุคคลมีกรรมเป็นของของตน 

เป็นทายาทรับผลของกรรม มีกรรม

เป็นก�าเนิด มีกรรมเป็นเผ ่าพันธุ ์  

มีกรรมเป็นท่ีอาศัย ท�ากรรมอันใด 

ไว้ดีหรือชั่วก็ต้องรับผลของกรรมนั้น 

 อนัทีจ่รงิภาวะของจติเป็นอเุบกขานี้

ย่อมมอียูเ่ป็นธรรมชาตธิรรมดาในเวลา

ปกติ ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว ยงัไม่มอีะไร

มาท�าให้เกิดความยินดีความยินร้าย 

กเ็ป็นอเุบกขาทีเ่ป็นธรรมชาติธรรมดา

นี้ แต่ยังเจือด้วยความไม่รู้ที่เรียกว่า  

อญัญาณะ และจะเปล่ียนไปเป็นความ

ยนิดยีนิร้ายขึน้ได้โดยง่าย พระบรมครู

ทรงส่ังสอนให้ปรบัปรงุภาวะทีม่อียูแ่ล้ว

นี้แหละให้เป็นธรรมปฏิบัติขึ้น คือให้

เป็นคุณอันบริสุทธิ์ท่ีเกื้อกูลกว้างขวาง

ออกไป ไม่ใช่ในเวลาที่ไม่มีเรื่องอะไร

มากระทบจิตเท่านั้น แม้มีเรื่องมา 

กระทบจติให้ยนิดยีนิร้ายกร็ะงบัได้ ท�าใจ

ให้สงบเป็นอเุบกขาได้ด้วยความรู้ท่ีเรียก

ว่า ญาณะ หรอื ญาณ เพราะว่าความ

ยนิดทีีเ่รยีกว่าราคะ ความยินร้ายทีเ่รยีก

ว่าปฏิฆะ เป็นศัตรูที่ห่างของอุเบกขา 

ส่วนอเุบกขาด้วยความไม่รู ้อนัตวัความ

ไม่รู้อันเรียกว่าอัญญาณะนี้เป็นศัตรูท่ี

อยู่ใกล้ของอุเบกขา ฉะนั้น ในการ

ปฏิบตัเิพือ่อบรม อเุบกขาพรหมวิหาร 

กพ็งึยกตนข้ึนเป็นพยานหรอืเป็นอปุมา 

ดังเช่นว่า ตนไม่ชอบให้ใครอื่นมาเพ่ง

เล็งชอบใจอยากได้อะไรของตน และ

ไม่ชอบให้ใครอื่นมาหมายม่ันปองร้าย

ฉันใด ตนกไ็ม่ควรจะไปคิดยินดยิีนร้าย

ดังนั้นแก่คนอื่น ควรจะมีใจมัธยัสถ์ 

คือเป็นกลางฉันนั้น และให้ยกบุคคล 

ท่ีเป็นกลาง ๆ ขึ้นเป็นอุปมา ดัง 

พระพทุธภาษติทีต่รสัสอนไว้ว่า พงึแผ่

จติถงึสตัว์ทัง้ปวงด้วยอเุบกขา เหมอืน

อย่างเหน็บคุคลผูม้ใิช่เป็นท่ีชอบใจ มใิช่

เป็นที่ไม่ชอบใจ ก็มีอุเบกขาฉะนั้น

 อเุบกขาทีเ่ป็นโพชฌงค์ คอืองค์แห่ง

ความรู้ โพชฌงค์มี ๗ ข้อ ตั้งต้นด้วย

สตลิงท้ายด้วยอเุบกขา คอื เพ่งดูจติที่

เป็นสมาธิอย่างสงบเฉยอยู่
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 อเุบกขาในสมาธ ิจติท่ีจะเป็นสมาธิ

อย่างสงูต้องมอีเุบกขาทีบ่รสิทุธิ ์แม้ใน

สมาธชิัน้ต�า่ลงมากต้็องมอุีเบกขามาโดย

ล�าดับ

 อเุบกขาในปัญญา คอื ปัญญาส่วน

เหตุ อันได้แก่ปัญญาที่ใช้พิจารณา  

ย่อมมีอาการวิจัยคือค้นหา เลือกเฟ้น 

และมีอาการยึดสิ่งที่ค ้นนั้นไว้จึงยัง 

ไม่เป็นอุเบกขา ส่วน ปัญญาส่วนผล  

ได้แก่ปัญญาท่ีค้นพบแล้ว ย่อมมีอาการ

วางและหยุด เพราะไม่ต้องค้นไม่ต้อง

ยึดอีกจึงเป็นอุเบกขา อุเบกขาใน 

โพชฌงค์มีลักษณะดังนี้ แต่ในท่ีนี้มุ่ง

ถงึ อเุบกขาในวปัิสสนา ดงัทีก่ล่าวเป็น

หวัข้อว่าอุเบกขาในปัญญาและในสังขาร 

มอีปุมาเหมอืนอย่างว่า คนผูห้นึง่ค้นหา

งทูีเ่ลือ้ยเข้าไปในบ้าน เหน็งนูอนขดอยู่

ในที่แห่งหนึ่ง มองดูว่างูหรือมิใช่ ครั้น

ได้เห็นลายแฉกบนศีรษะก็สิ้นสงสัย  

ไม่ต้องค้นต่อไปว่างูหรือไม่ใช่งู เรียก

ว่ามีอุเบกขา ซ่ึงมีอาการมัธยัสถ์เป็น 

กลางขึ้นในการค้น หมายความว่าเลิก

ค้นได้ฉันใด การท�าวิปัสสนาก็ฉันน้ัน 

เมื่อได้พิจารณาเห็น ไตรลักษณ์ แล้ว

ก็หยุดค้นให้เห็นไตรลักษณ์ต่อไปได้ 

เรยีกว่ามอุีเบกขาในวปัิสสนา มอีาการ

อย่างเดียวกัน อนึ่ง เมื่อได้เห็นงูแล้ว

จึงใช้ไม้มีง่ามจับไว้มั่น คือว่าจะน�าไป

ปล่อยอย่างไรงูจึงจะไม่มีอันตรายและ

ตนเองก็ปลอดภัย ครั้นปล่อยงูไปเสีย

แล้วก็เกิดอุเบกขาในการจับ คือเรื่อง

การจับงูผ่านพ้นไปแล้ว วางใจลงได้

ฉันใด ผลทางวิปัสสนาต่อไปก็ฉันนั้น 

เม่ือได้อุเบกขาในวิปัสสนาปัญญาแล้ว 

ก็จะได้อุเบกขาที่มีอาการมัธยัสถ์เป็น 

กลางในสังขาร คือปล่อย ไม่ยึดไว้

 อเุบกขาในสตปัิฏฐาน คอืเมือ่อบรม

ปฏบิตัใินสตปัิฏฐานไปโดยล�าดบั จนถงึ 

ข้อที่ ๔ แล้ว ท่านแสดงว่า เห็นการ

ละความยินดยีนิร้ายนัน้ด้วยปัญญา เพ่ง

เป็นอุเบกขาอยู่ด้วยดี

 นอกจากนี้ยังมี อุเบกขาในความ

เพยีร หมายถงึ ประคองความเพยีรไว้

ให้สม�่าเสมอ ไม่หย่อนไม่ตึง อุเบกขา

ในเวทนา คอืเสวยเวทนาทีเ่ป็นกลาง ๆ 

ไม่ทกุข์ไม่สุข อเุบกขาในเจตสกิธรรม 

ที่มีอาการของจิตท่ีมัธยัสถ์เป็นกลาง 

ในอารมณ์นัน้ ๆ อุเบกขา ๒ อย่างหลงั

นี้เป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดา

 เร่ืองอุเบกขาตามที่ยกมามากมาย

หลายลักษณะก็เพือ่แสดงว่า อเุบกขานี้

เป็นภาวะของจติทีเ่ป็นธรรมชาตธิรรมดา

ซึง่ทกุ ๆ คนมอียู ่ทัง้ต้องอาศยัอยูเ่ป็น

ระยะ ๆ ตามทางพระพทุธศาสนาสอน

ให้อบรมธรรมชาติธรรมดาท่ีมีอยู่ของ

คนนี้เองให้ดีขึ้นให้ส�าเร็จประโยชน์ 

ยิ่งขึ้น คือให้เป็นอุเบกขาที่เป็นธรรม

ปฏิบัติ ดังที่ยกมาในธรรมหลายข้อ  

อุเบกขาบารมี
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ทั้งแสดงว่าอุเบกขาจ�าต้องใช้ในธรรม

ปฏิบัติมากข้อมากประการ และเมื่อ

สงัเกตดแูล้วจะเหน็ได้ว่า ในการปฏบิตัิ

ธรรมทัง้ปวงนัน้ โดยตรงเพือ่อบรมจติ

และปัญญาโดยมีศีลเป็นภาคพื้น ต้อง

อาศยัความเพยีรปฏบิตัขิึน้ไปโดยล�าดับ 

เปรียบเหมือนขึ้นบันไดทีละขั้น เมื่อ

ท�าความเพียรได้ระดับก็คอยประคอง

ไว้ให้เป็นไปสม�า่เสมอ อเุบกขาในความ

เพียรจงึต้องใช้อยูเ่สมอ และโดยเฉพาะ

ในเวลาประสบอารมณ์ทัง้ปวง ถ้าปล่อย

ใจให้ยินดียินร้ายไปตามใจแล้ว ก็ไม่

อาจจะอบรมทางจิตและปัญญาได้ ต่อ

เมื่อคอยมีสติก�าหนดให้รู้อยู่ในอาการ

ของใจท่ีเป็นไป และก�าหนดให้รูว่้าอาการ

เหล่าน้ันไม่สงบไม่ดี จนความยินดี

ยนิร้ายสงบหายไป ได้อเุบกขาขึน้จงึจะ

ได้ความก้าวหน้าในการอบรมจิตและ

ปัญญา อุเบกขาที่ได้ด้วยความรู้ ดังนี้

เป็นธรรมปฏิบัติที่ต้องการให้อบรมใน

พระพุทธศาสนา

 ธรรมปฏบิตั ินัน้ท่านสอนให้ปฏบิตัิ

ธรรมสมควรแก่ธรรม เช่น จะปฏิบัติ

ในธรรมข้อใดก็ให้มีเหตุสมควรท่ีจะใช้

ธรรมข้อนั้น เช่นอุเบกขาจะพึงใช้ใน

เมื่อมีเหตุเช่นไร จะกล่าวเป็นตัวอย่าง 

ในความเพียรทุกอย่าง จะใช้อุเบกขา

เสยีทเีดยีวหาได้ไม่ ต้องเริม่ความเพยีร

ข้ึนก่อน เม่ือมีความเพียรเต็มท่ีแล้ว  

จงึประคองความเพยีรให้ด�าเนนิไปโดย

สม�่าเสมอ ต้องใช้อุเบกขามีหน้าที ่

ประคองความเพยีร ท่านเปรยีบเหมือน

หลอมทอง ต้องสบูเบ้าให้ไฟแรง เทยีบ

กบัเวลาทีต้่องเพยีร ครัน้ไฟแรงไปต้อง

พรมน�้า เมื่อไฟพอดีก็หยุดสูบ หยุด

พรมน�า้ คอยดอูยูเ่ฉย ๆ เทยีบกบัเวลา

ทีต้่องใช้อเุบกขา ตามตวัอย่างนีจ้ะเหน็

ได้ว่า ธรรมถ้าใช้ผิดท่ีผิดทางเสียแล้ว 

ในเวลาท่ีต้องเพียรไปใช้อุเบกขาก็เสีย 

ในเวลาทีต้่องใช้อเุบกขาไปใช้เพยีรกเ็สีย 

 ใน พรหมวิหาร เช่น มารดาบิดา

รักบุตรธิดา เมื่อบุตรธิดาไปวิวาทกับ

ใครหรือไปท�าอะไรมา มีผู้มาฟ้อง ถ้า

มารดาบิดาใช้เมตตากรุณาในทางเข้า

ข้าง เรยีกว่ามอีคตใินบตุรธดิากจ็ะต้อง

ว่าบุตรธิดาของตนเป็นฝ่ายถูกเสมอ 

การใช้เมตตากรุณาในทางอคติดังนี้

เป็นการใช้ผิด ควรจะต้องใช้อุเบกขา

คือแยกตนออกมาเป็นกลาง ที่เรียก 

ในท่ีนี้ว ่ามีอาการมัธยัสถ์เป็นกลาง 

พิจารณาถึงกรรมเป็นหลัก หมายถึง 

ว่าพิจารณาหาความจริงว่าใครผิดใคร

ถกูอย่างไร ดงันีแ้หละคอืการพจิารณา

กรรมตามที่สอนไว้ในข้ออุเบกขา เมื่อ

มีอุเบกขาดังนี้จึงจะตัดสินชี้ผิดถูกได้

โดยถูกต้อง แต่ในเวลาอื่นก็ควรใช้ 

เมตตากรณุา จะใช้คดิอเุบกขากนัเรือ่ย

ไปก็หาถูกต้องไม่ เช่น ถ้าบิดามารดา

อุเบกขาบารมี
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จะคิดว่าบุตรธิดาที่เกิดมามีกรรมเป็น

ของเขาเองสร้างให้เกิด มีกรรมเล้ียง

อยูแ่ล้ว จึงไม่จ�าเป็นต้องมเีมตตากรณุา

รักใคร่เลี้ยงดู ท�าอุเบกขาเสียดีกว่า  

จะคิดใช้อุเบกขาพร�่าเพรื่อไปดังนี้ก็ผิด 

ในระหว่างบคุคลท่ัวไปกเ็หมือนกนั ถ้า

ในคราวทีค่วรช่วยกนักลบัเฉยเสยีหรอื

หลีกเลี่ยงเสีย หาใช่อุเบกขาไม่ เป็น

ลกัษณะใจจืดใจแคบ หรอืบางทีควรจะ

เฉยแต่กลับยุ่งวุ่นวายก็กลายเป็นเสีย

 ในเวลารับอารมณ์ทั้งหลาย เมื่อว่า

ถึงทางโลกก็ย่อมมียินดียินร้าย แต่ถ้า

รูจั้กใช้อเุบกขาบ้างกจ็ะควบคุมใจให้ไม่

ตื่นเต้น ฟุบแฟบเกินไป จะท�าใจให้

มั่นคงไม่สะดุ้งสะเทือนมากนัก ผู้ที่ท�า 

งานในหน้าที่ส�าคัญที่ต้องมีใจมั่นคง 

ไม่กระเทอืนง่ายย่ิงต้องใช้อเุบกขามาก 

บางทีก็ถูกย่ัวให้โลภ บางทีก็ถูกยั่วให้

โกรธ บางทีก็ถูกยั่วให้หลง ถ้าเสีย

อุเบกขาไปแล้วก็เรียกว่าเสียที่มั่นทาง

ใจ เริ่มเป็นผู้แพ้เสียแล้ว 

 และทกุ ๆ  คนจ�าต้องประสบ โลกธรรม 

คือธรรมส�าหรับโลกอยู่ด้วยกันทั้งนั้น 

ได้แก่ ลาภ ความเสื่อมลาภ ยศ  

ความเสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข 

ทุกข์ เป็นสิ่งที่ปรารถนาชอบใจก็มี  

ไม่ปรารถนาชอบใจกมี็ ถ้าเป็นสิง่ทีช่อบ

กช็วนให้โลภ เช่น ลาภ ยศ ถ้าเป็นสิง่

ที่ไม่ชอบก็ชวนให้โกรธ ส่วนท่ีชวนให้

หลงนั้นมีในทุก ๆ อย่าง เป็นเครื่อง

มึนเมาเครื่องล่อใจทั้งปวง ฉะนั้น ถ้า

ปล่อยใจให้เพริดไปก็จะน�าไปสู่ความ

เส่ือมเสีย จงึควรจะต้องมเีครือ่งเหนีย่ว

รั้งใจ คือท�าอุเบกขาให้ได้ในสิ่งที่จะน�า

ให้เกิดความเสียหาย อาศัยสติระลึก 

ปัญญาพจิารณาให้รู้ให้เห็นว่าชอบไม่ชอบ 

ส่วนความวางใจเฉยเสียเป็นความดี  

จงึจะรกัษาตนให้มคีวามสุข ความเจรญิ

อยู่ในโลกโดยยั่งยืนได้ บุคคลผู้ฉลาด

ท�าใจให้เป็นอเุบกขาไม่หวัน่ไหวได้ดงันี้

เรยีกว่าบณัฑติ ดงัพระพทุธภาษติตรสั

ไว้ว่า เสโล ยถา เอกฆโน เป็นอาทิ 

แปลความว่า ภเูขาหินแท่งทบึ ไม่หวัน่-

ไหวด้วยลมฉันใด บัณฑิตท้ังหลายไม่

หวั่นไหวเพราะนินทาสรรเสริญฉันน้ัน 

ดังนี้ 

 แม้อุเบกขาบารมท่ีานกแ็บ่งออกเป็น 

๓ ชั้น คือ

 ๑. อุเบกขาบารมี คืออุเบกขาของ 

ผูบ้�าเพญ็เพือ่ประโยชน์แห่งพระโพธญิาณ 

รกัษาปฏบิตัใินอเุบกขายิง่กว่ารักษาคน

ที่รักและทรัพย์สิน

 ๒. อุเบกขาอุปบารมี คืออุเบกขา

ของผูบ้�าเพญ็เพือ่พระโพธญิาณ รกัษา

ปฏิบตัใินอเุบกขายิง่กว่ารกัษาอวยัวะของ

ตนเอง

 ๓. อเุบกขาปรมัตถบารมี คืออุเบกขา

ของผูบ้�าเพญ็เพือ่พระโพธญิาณ รกัษา

อุเบกขาบารมี
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ปฏบิตัใินอเุบกขายิง่กว่ารกัษาชวีติของ

ตนเอง

 พระพุทธด�ารัสที่ตรัสเล่าเรื่องอดีต-

จรยิาครัง้เป็น มหาโลมหงัสบัณฑติ มี

อยู่ว่า พวกใดให้ทุกข์แก่เรา และพวก

ใดให้สุขแก่เรา เรามีจิตเสมอในเขา

เหล่านั้นทั้งหมด เราไม่มีความเอ็นดู 

ไม่มีความโกรธ เราวางเฉยในสุขและ

ทกุข์ ในยศและเสือ่มยศ เป็นผูม้จิีตใจ

เสมอในสิ่งทั้งปวง นี้คืออุเบกขาบารมี

ของเรา ดังนี้

 ในจริยาปิฎกได้เล่าเร่ืองของพระ-

โพธิสัตว์บ�าเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ  

ม ีทานบารม ีเป็นต้น ม ีอเุบกขาบารมี 

เป็นทีส่ดุ เฉพาะอุเบกขาบารมไีด้มแีสดง

ใน มหาโลมหงัสจรยิา เป็นประวตัติรสั

เล่าไว้ว่า เราส�าเร็จการนอนหนุนกระดกู

ศพในป่าช้า พวกคนจากละแวกบ้าน

พากนัมาแสดงท่าทางต่าง ๆ บางพวก

มีใจสลดเลื่อมใส น�าสิ่งของหอมและ

ระเบียบดอกไม้และโภชนะต่าง ๆ มา

ให้ เรามใีจเสมอแก่ทุกคน ท้ังท่ีก่อทุกข์ 

ทัง้ทีใ่ห้สขุแก่เรา ไม่มียินดยีนิร้าย เรา

เที่ยงตรงดังชั่งในสุขและทุกข์ ในยศ

และมิใช่ยศ เรามีใจเสมอในอารมณ ์

ทุกอย่าง น้ีเป็นอุเบกขาบารมีของเรา 

ดังนี้ และในทศชาติชาดก เฉพาะ  

นารทชาดก ท่านแสดงถึงบารมีข้อนี้

คือข้ออุเบกขาบารมีนี้ เรื่องย่อมีว่า 

 พระเจ้าอังคติราชแห่งแคว้นวิเทหะ

ทรงฟังค�าสอนของคุณาชีวกแล้วทรง

เห็นผิดไปตามว่าบุญบาปไม่มีเป็นต้น 

พระรุจาราชธดิาถวายคติธรรมทีช่อบก็ไม่

ทรงละมจิฉาทฏิฐนิัน้ พระพรหมนารทะ

ได้ทราบอธษิฐานขอให้ช่วยของพระราช

ธดิา จงึได้ลงมาแสดงธรรมจนพระเจ้า

อังคติราชถอนความเห็นผิด เรื่องนี้

แสดงว่า พระพรหมนารทะได้บ�าเพ็ญ

สมาธิจนได้ ฌานสมาบัติ มาแล้ว  

องค์ส�าคญัของฌานชัน้สูงกคื็ออเุบกขา 

อันบริสุทธิ์ จึงถือชาดกนี้ว ่าแสดง 

อุเบกขาบารมี

 และนอกจากนี้ยังแสดงว่าท่านผู้ได้

อเุบกขาแล้วก็มใิช่ว่าจะเฉยเมย เมือ่ถงึ

คราวจะช่วยท�าอะไรกช่็วย และช่วยท�า 

ได้ดมีากยิง่กว่าผูที้ไ่ม่มอีเุบกขา เพราะ

ช่วยโดยปราศจากอคต ิมุง่ธรรมเป็นที่

ตัง้ ดงัทีก่ล่าวไว้ข้างต้นว่า แยกตนออก

มาเป็นคนกลาง ที่เรียกว่ามีอาการ

มัธยัสถ์เป็นกลาง พิจารณาถึงกรรม

เป็นหลัก หมายถึงพิจารณาหาความ

จริงว่าอะไรผิดอะไรถูก ใครผิดใครถูก

อย่างไร ดังที่เรียกว่าโดยยุติธรรม  

ฉะนัน้ ธรรมคอือเุบกขานีจ้งึเป็นธรรม

อันส�าคัญ

 และก็ควรมีความเข้าใจว่า อุเบกขา

นัน้ไม่ใช่หมายความว่าความวางเฉยไม่

ท�าอะไรดังที่คนโดยมากมักจะมีความ

อุเบกขาบารมี
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เข้าใจกัน แต่หมายความว่ามี ความ

วางเฉยทางใจ คอืวางจากความยดึถอื

ด้วยอ�านาจของอคติ คือ ฉันทาคต ิ

ล�าเอยีงเพราะความรกั โทสาคต ิล�าเอยีง

เพราะความชงั โมหาคต ิล�าเอียงเพราะ

ความหลง ภยาคต ิล�าเอียงเพราะความ

กลวั แต่มีใจมัธยสัถ์เป็นกลาง ไม่ถือว่า

น่ีเป็นพวกเรา นีเ่ป็นพวกเขา คือถอืเรา

ถือเขาดังนี ้และไม่ได้ถอืว่าผูน้ีเ้ป็นญาติ

ของเรา ผู้นี้ไม่ใช่ญาติของเรา ผู้นี้เป็น

ศตัรขูองเรา ผูน้ีไ้ม่เป็นศตัรขูองเรา แต่

ถอืความถกูต้องอนัปราศจากอคต ิดงันี้

เป็นกลาง วาง กค็อืวางอคต ิและ เฉย 

ก็คือหมายความว่าไม่เข้าไปวุ่นวายใน

เร่ืองทีเ่ป็นไปตามปกตเิหล่านี ้โดยท่ีไม่

ไปยดึถอืดงักล่าวนัน้ และเมือ่เป็นดงันี้

แล้วจึงกระท�างานออกไปทางกายทาง

วาจาทางใจโดยสุจริตยุติธรรม ดังนี้

แหละคือเรียกว ่ามีใจเป ็นอุเบกขา  

ไม่ใช่หมายความว่าไม่ท�าอะไร แต่หมาย 

ความว่ามีใจที่วางเป็นอุเบกขาได้ 

 อีกประการหนึ่งที่พึงเข้าใจก็คือว่า 

ต้องวางลงไปดงัน้ีด้วยอ�านาจของปัญญา 

คือด้วยความรู้ ได้แก่ความรู้ถูกต้อง

ตามความเป็นจรงิว่านีเ่ป็นสิง่ท่ีไม่สมควร 

นี่เป็นสิ่งที่สมควรดังนี้ จึงปฏิบัติไปได้

โดยถูกต้อง และกว็างใจได้โดยถกูต้อง

ดังนี้ ไม่เข้าไปวุ่นวายให้เสียความเป็น

ธรรม เสียความยุติธรรม ดังน้ีแหละ

เป็นอเุบกขาทีถู่กต้อง ดงัในเรือ่งชาดก

ท่ียกเอาท่านพระพรหมนารทะมาแสดง

นี้ เมื่อถึงคราวท่านก็ลงมาช่วยแสดง

ธรรมส่ังสอนพระเจ้าอังคติราชถอน

ความเห็นผิดได้ แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่

วางใจเฉยอนัถูกต้องด้วยปัญญา และก็

น�าเอาความทีถ่กูต้องนัน้มาแสดงสัง่สอน 

เป็นการที่ได้กระท�างานที่คนอื่นท�า 

ไม่ได้ ให้บังเกิดความส�าเร็จขึ้นได้  

เพราะฉะนัน้ อเุบกขาอนันีจ้งึต้องเข้าใจ

ให้ดี และเมื่อเข้าใจให้ดีแล้ว ปฏิบัต ิ

ให้ถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์มาก

 อนึง่ ควรจะเข้าใจในธรรมะใน พรหม-

วิหารธรรม ท้ัง ๔ ข้อ คือ เมตตา 

กรุณา มุทิตา อุเบกขา ดังที่ได้แสดง

มาทั้ง ๔ ข้อแล้ว ทั้งในข้ออุเบกขาใน

วันน้ี วิธปีฏบัิตนิัน้ท่านสอนให้ผูป้ฏบิตัิ

ปฏิบัติดังนี้ คือทีแรกให้ปฏิบัติด้วยจิต

คิดเกื้อกูลแผ่ออกไปในสัตว์บุคคล 

ทั้งหลาย นี้คือเมตตาที่มีอาการเป็น

ความคดิเก้ือกูล ต่อจากนัน้เมือ่ได้เห็น 

หรือได้ยินหรือได้คิดว่าเขามีทุกข์ร้อน 

ก็ปฏิบัติช่วยบ�าบัดทุกข์ให้ นี้คือกรุณา 

ซึง่มอีาการช่วยบ�าบดัทกุข์ จากนัน้ครัน้

ได้เห็นเขามีสุขไม่มีทุกข์ก็พลอยยินดี

บนัเทงิใจ นีค้อืมทิุตา ซึง่มอีาการพลอย

ยินดี และเพราะไม่มีกิจที่ควรจะท�า 

ต่อไปจากนั้นก็อุเบกขาคือดูอยู่เฉย ๆ 

ด้วยความรู้ นี้คืออุเบกขา ซึ่งมีอาการ

อุเบกขาประกอบด้วยองค์ ๖
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มธัยัสถ์เป็นกลาง มอุีปมาเหมอืนอย่าง

มารดามีบุตร ๔ คน คนหนึ่งที่ยังเป็น

เด็กเลก็ มารดากมุ่็งความเจรญิ คอืให้

เตบิโตยิง่ข้ึน เทยีบกบัเมตตา คนหนึง่

เป็นไข้ มารดาก็พยาบาลให้หายไข้ 

เทียบกับกรุณา คนหนึ่งก�าลังเจริญวัย 

มารดาก็ชื่นชมยินดี เทียบกับมุทิตา 

อกีคนหนึง่ท�างานตัง้ตนได้แล้ว มารดา

ก็ไม่ต้องขวนขวายช่วยอะไรอีก เทียบ

กบัอเุบกขา แม้ในเรือ่งทีช่่วยไม่ได้แล้ว 

กพึ็งใช้อเุบกขาเช่นเดยีวกนั แต่เม่ือยงั

ช่วยได้ก็ต้องใช้กรุณา ฉะนั้น ธรรมะ

ทั้ง ๔ ข้อนี้เมื่อใช้ให้ถูกต้องด้วยกาล

และกจิ ย่อมอ�านวยประโยชน์โดยส่วน

เดียว ส่วนความหัดคิดแผ่ใจไปใน ๔ 

ข้อนี้พึงท�าเสมอ (ท.ท. ๒๓๓-๒๔๑)

อุปธิวิบัติ ดู กรรมสมาทาน, อุปธิ 

อุปธิวิเวก ดู เนกขัมมะ

อุปธิสมบัติ ดู กรรมสมาทาน, อุปธิ

อุปนิษัท ดู โอวาทปาติโมกข์ 

อุปนิสสัย ดู บารมี, อัธยาศัย

อปุบัติ ด ูคัมภีร์อภิธมัมตัถสงัคหะ, จิตศึกษา,  

  วิชชา ๓

อปุบารมี ด ูบารม,ี พระพทุธเจ้า ๒๘ พระองค์

อุปปละ ดู นรก

อุปปัตติเทพ ดู โพธิปักขิยธรรม

อุปปัตติภพ ดู ภพ ๒, ภพ ๓

อุปปาติกะ ดู กัป, เทวภูมิ

อุปปีฬกกรรม ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

อุปริมทิศ ดู สิงคาลกะ

อุปสมบท ดู ปัญจวัคคีย์

อุปสมบทกุศล ดู อนมตัคคะ

อุปสมะ ดู ความสงบ

อุปสัมปทาเปกขะ ดู นาค

อปัุจเฉทกกรรม ด ูคมัภร์ีอภธัิมมตัถสังคหะ

อปัุชชเวทนยีกรรม ด ูคมัภีร์อภิธมัมตัถสังคหะ

อปัุชฌายะ ด ูการถอือปัุชฌาย์, สงัฆกรรม

อปัุฏฐาน ด ูโพธปัิกขยิธรรม, วปัิสสนปูกเิลส

อปัุตถมัภกกรรม ด ูคมัภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ

อุปาทาน ดู นิพพาน

อุปาทาน ๔ คือ กามุปาทาน ความยึดถือ

อุปาทาน ๔

อุเบกขาประกอบด้วยองค์ ๖ ดู อุเบกขา 

  บารมี

อุปกิเลส ดู จิตประภัสสร, จิตตภาวนา,  

  โอวาทปาติโมกข์

อปุฆาตกกรรม ด ูคมัภร์ีอภธิมัมัตถสงัคหะ

อปุจาระ, อปุจารสมาธ ิด ูสกิขา ๓, วมิตุต ิ๕

อุปติสสะ ดู สารีบุตร

อุปธิ คืออัตภาพ ความได้อัตภาพสมบูรณ์

งดงาม ท�าอะไรได้ตามต้องการ เป็น 

อุปธิสมบัติ ความได้อัตภาพพิการ 

น่าเกลียด ท�าอะไรไม่ได้ตามต้องการ 

เป็น อุปธวิบิตั ิ(ท.ธ. หน้า ๑๐) ด ูกรรม,  

ขันธ์ ๕ ด้วย

กาม ทิฏฐุปาทาน ความยึดถือทิฏฐิ  

สีลัพพตุปาทาน ความยึดถือศีลและ

พรต อัตตวาทุปาทาน ความยึดถือ 

วาทะว่าตน
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 ข้อ ๑ กามปุาทาน ความยดึถอืกาม 

กามน้ันก็ได้แก่วัตถุกามกับกิเลสกาม

ดงัทีไ่ด้เคยอธบิายแล้ว ยึดถอืกามกค็อื

ยึดถือกามที่เป็นวัตถุกาม อันได้แก่  

รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะท่ีน่ารักใคร่

ปรารถนาพอใจทัง้หลาย ว่าเป็นของเรา 

ว่าน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจด้วยกิเลส

กาม อันอาการที่ยึดถือนี้ เมื่อแสดง

เป็นกลาง ๆ ท่านก็ได้แสดงอาการที่

ยึดถือดังนี้ว่า

 เอต� มม นี่เป็นของเรา

 เอโสหมสฺมิ เราเป็นนี่

 เอโส เม อตฺตา นี่เป็นอัตตาตัวตน 

ของเรา

 แต่ในข้อกามุปาทานน้ีอธิบายแต่

เพยีงว่ายึดถอืว่าเป็นของเราจะเข้าใจได้

ง่าย คือยึดถือว่ารูปเสียงเป็นต้นท่ีน่า

รักใคร่ปรารถนาพอใจเป็นของเรา แต่

ก็ชื่อว่าได้ยึดถือเอาตัวกิเลสกาม คือ 

ตัวความรักความใคร่ความปรารถนา

ความพอใจน้ันไว้ด้วย ไม่ปล่อยความ

รกัความใคร่ความปรารถนาความพอใจ

ในวัตถุนั้น ๆ เมื่อเป็นดังนี้จึงได้ยึดถือ

วตัถนุัน้ ๆ ทีรั่กทีใ่คร่ทีป่รารถนาทีพ่อใจ 

ถ้าไม่มคีวามรกัความใคร่ความปรารถนา

ความพอใจอันเป็นกิเลสกาม วัตถ ุ

น้ัน ๆ กไ็ม่เป็นวตัถกุาม เป็นแต่เพียง 

วตัถุเฉย ๆ ดงัเช่นท่านท่ีสิน้อาสวกเิลส

แล้วเป็นพระอรหันต์ ไม่มีกิเลสกาม 

คือความรักความใคร่ความปรารถนา

ความพอใจอันเป็นตัวกิเลสอยู่ในจิตใจ 

เพราะท่านละได้หมดสิน้ เพราะฉะนัน้

เมื่อท่านเห็นรูปอะไรทางตา รูปนั้น 

ก็ไม่เป็นวัตถุกามของท่าน เพราะท่าน

เห็นรูปนั้นแล้วท่านไม่รักไม่ใคร่ไม่

ปรารถนาไม่พอใจ ท่านพรากจิตออก

จากรูปนั้นได้ ท่านได้ยินอะไรทางหู  

ได้ทราบกลิน่ทราบรสทราบโผฏฐพัพะ

ทางจมกูทางลิน้ทางกายกเ็ช่นเดยีวกนั 

ท่านคิดนึกอะไรทางใจก็เช่นเดียวกัน 

ทุก ๆ อย่างไม่เป็นวัตถุกามของท่าน 

ท่านพรากจิตออกจากวัตถุคือรูปเสียง

กลิ่นรสโผฏฐัพพะท้ังหลายทั้งปวงได้ 

รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งปวงนั้น 

ไม่เป็นทีร่กัใคร่ปรารถนาพอใจของท่าน 

จึงไม่เป็นวัตถุกามของท่าน เป็นวัตถุ

เฉย ๆ

 พระอรหันต์ทียั่งด�ารงชวิีตอยู่นบัแต่

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้ทรงเห็น 

รูปอะไรทางตา ได้ยินเสียงอะไรทางหู 

ทราบกลิน่ทราบรสทราบโผฏฐพัพะทาง

จมกูทางลิน้ทางกาย รูคิ้ดเร่ืองอะไรทาง

ใจเช่นเดียวกันกับคนทั้งหลาย แต่ว่า

ท่านไม่มกีเิลสกามอยูใ่นใจทีจ่ะออกไป

รักใคร่ปรารถนาพอใจในทุก ๆ สิ่ง 

ที่ท่านได้เห็นได้ยินเป็นต้นเหล่านั้น 

เพราะฉะนัน้ จงึไม่ใช่เป็นวตัถุกามของ

ท่าน เป็นวัตถุเฉย ๆ ท้ังนีก้เ็พราะท่าน

ละอุปาทานคือความยึดถือได้หมดสิ้น 

อุปาทาน ๔
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โดยตรงก็ไม่ยึดถือกิเลสกามน่ันแหละ 

ไม่ยึดถือเอาความรักความใคร่ความ

ปรารถนาความพอใจเอาไว้ในใจ ละ 

ได้หมด เพราะฉะนัน้ จงึไม่ยดึถอืวตัถุ

ทั้งหลายอันเรียกว่าวัตถุกามนั้น

 แต่ว่าสามญัชนทัง้หลายนัน้ยังมกีเิลส

กามอยู่ในใจ ยังมีความรักความใคร่

ความปรารถนาความพอใจ ยงัไม่ปล่อย

ยงัไม่วางความรกัความใคร่ความปรารถนา

ความพอใจในวัตถุท้ังหลายท่ีเห็นท่ีได ้

ยินเป็นต้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าได้มี

ความยึดถืออยู่ในตัวกิเลสนี้ด้วยและ

เป็นข้อส�าคัญ เมื่อมีความยึดถืออยู่ใน

ตัวกิเลสนี้จึงท�าให้มีความยึดถืออยู่ใน

ตัววัตถุที่เห็นที่ได้ยินเป็นต้น ท�าให ้

วัตถุน้ัน ๆ เป็นวัตถุกามขึ้นมา และ

เมื่อกล่าวกันอย่างสามัญเข้าใจง่ายก็

กล่าวว่ายดึถอืวตัถุกาม แต่อนัทีจ่รงินัน้

ยึดถือกิเลสกามนั่นแหละ ยึดถือ 

ความรักความใคร่ความปรารถนาความ

พอใจไว้ไม่ปล่อยไม่วาง อนันีแ้หละเป็น 

สิ่งส�าคัญ และอันนี้แหละที่เป็นตัว 

กามุปาทาน ความยึดถือกาม

 และเมื่ออธิบายดังน้ีก็เอาเข้าใน 

อาการทั้ง ๓ ของอุปาทานนั้นได้ คือ

ยดึถือว่านีเ่ป็นของเรา เราเป็นนี ่นีเ่ป็น

อัตตาตัวตนของเรา คือยึดถือเอาเป็น

ของเราด้วยและเราเป็นนี่ด้วย นี่เป็น

อัตตาตัวตนของเราด้วย

 ยึดถือว่านี่เป็นของเรา ก็คือยึดถือ

ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่านี้ 

เป็นของเรา ตลอดจนถึงยึดถือว่านี่ 

เป็นความรกัของเรา ความใคร่ของเรา 

ความปรารถนาของเรา ความพอใจ 

ของเรา

 ยึดถือว่าเราเป็นนี่ ก็คือตัวเราก ็

เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกล่ินเป็นรสเป็น

โผฏฐัพพะ ตัวเราก็คือเป็นความรัก

ความใคร่ความปรารถนาความพอใจ

 ทั้งหมดนี้ประกอบข้ึนเป็นอัตตาตัว

ตนของเรา เป็นอนัว่าตวัตนของเรานัน้

จะต้องประกอบด้วยความรกัความใคร่

ความปรารถนาความพอใจ จะต้อง 

ประกอบด้วยรูป ด้วยเสียง ด้วยกลิ่น 

ด้วยรส ด้วยโผฏฐัพพะท่ีน่ารักใคร่

ปรารถนาพอใจทั้งหลาย รวมอยู่ใน 

ตวัเราและเรากเ็ป็นสิง่เหล่านี ้สิง่เหล่านี้

ก็เป็นของเราเช่นเดียวกับอวัยวะใน

ร่างกายเช่นแขนขาเป็นต้น อวัยวะใน

ร่างกายทกุส่วนน้ีจะกล่าวว่าเป็นของเรา

กไ็ด้ เช่นว่าศรีษะของเรา แขนของเรา 

ขาของเรา จะกล่าวว่าเราเป็นอวัยวะ

เหล่านีก้ไ็ด้ เช่นว่าในการถ่ายรปู กต้็อง

ถ่ายเอาอวัยวะเหล่านี้นั้นแหละที่รวม

กันเข้า มีศีรษะมีมือมีขามีล�าตัว และ

เมือ่เราเหน็รปูของอวยัวะต่าง ๆ เหล่านี้

เราก็เข้าใจว่านี่แหละเป็นตัวเรา และ

เราก็เป็นอวัยวะเหล่านี้ อวัยวะเหล่านี้

นี่แหละก็เป็นตัวเรา
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 เพราะฉะนั้น ตามตัวอย่างนี้จะพึง

เห็นได้ว่า อุปาทานคือความยึดถือนั้น

เมื่อจะกล่าวให้ครบถ้วนก็ต้องกล่าวดัง

ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ว่า

 เอต� มม นี่เป็นของเรา เช่นนี่เป็น

ขาของเรา เป็นแขนของเรา เป็นศีรษะ

ของเรา

 เอโสหมสฺมิ เราเป็นนี่ ก็คือเรา 

กเ็ป็นศรีษะ เป็นแขน เป็นขา เป็นต้น

นี่แหละ

 ดังตัวอย่างที่ว่าเมื่อเห็นรูปถ่าย รูป

ถ่ายน้ันก็ถ่ายเอาอวยัวะต่าง ๆ นีแ้หละ

รวมกันเข้า เราก็เป็นศีรษะเป็นแขน

เป็นขาเป็นต้นนี่แหละ และนี่แหละก็

เป็นอัตตาตัวตนของเรา คือทั้งหมดก็

เป็นอัตตาตัวตนของเรา เพราะฉะนั้น 

แม้ในข้อกามปุาทาน ยดึถอืกาม กค็อื

ยึดถือด้วยอาการดังกล่าวมานี้ และ 

ก็ลึกซึ้ง ไม่ใช่เพียงวัตถุเท่านั้น ยึดถือ

ตัวความรักความใคร่ความปรารถนา

ความพอใจอนัเป็นตวักเิลสกามไว้ด้วย 

ไม่ปล่อย ไม่วาง ถ้าหากว่าปล่อยวาง 

ตัวกิเลสน้ีได้ ตัววัตถุก็ปล่อยได้ทันที 

ไม่เป็นท่ีตดิไม่เป็นท่ียดึ ความส�าคัญจงึ

อยู่ที่ความยึดอยู่ท่ีตัวกิเลส ยึดถืออยู ่

ทีตั่วความรกัความใคร่ความปรารถนา

ความพอใจดังที่กล่าวมาแล้ว น้ีคือ 

กามปุาทาน ความยึดถือกามอันสามัญ- 

ชนมีอยู่ ยังละไม่ได้

 ข้อที่ ๒ ทิฏฐุปาทาน ยึดถือทิฏฐิ

คือความเห็น อันความเห็นนี้หมายถึง

ความเห็นผิด ยึดถือความเห็นผิด แต่

ว่าท่ียังยึดถืออยู่ก็เพราะว่ายังไม่รู ้ว่า 

เหน็ผดิ เมือ่รูว่้าเหน็ผดิเมือ่ใดกย่็อมจะ

ละความเห็นผิดนั้นได้เมื่อนั้น ที่กล่าว

ว่าความเห็นผดินีพ้ระพทุธเจ้าตรสัเรยีก

ค�าว่า ทิฏฐิ นี้มีค�าประกอบเพื่อให้ชัด

 ถ้าเห็นผิดก็เรียกว่า มิจฉาทิฏฐิ 

ความเห็นผิด

 ตรงกันข้ามคือเห็นถูกเห็นชอบ ก็

เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ

 แต่ว่ามักจะกล่าวกลาง ๆ คือไม่มี

มิจฉา ไม่มีสัมมาน�า กล่าวว่าทิฏฐ ิ

เฉย ๆ และเมื่อกล่าวว่าทิฏฐิเฉย ๆ  

ก็มักจะหมายถึงความเห็นผิด และ

ยืนยันอยู่ในความเห็นผิดนี้ อาการที่

ยืนยันอยู ่ในความเห็นผิดนี้เป ็นตัว

อุปาทานคือความยึดถือ อันท�าให้ดื้อ

ดึงถือรั้นอยู่ในความเห็นของตนนั้นท่ี

ผิด ๆ

 ความเห็นผดินีมี้หลายระดบั ตัง้แต่

ระดับชั้นหยาบขึ้นไปจนถึงชั้นละเอียด 

ส�าหรับทีเ่ป็นระดบัชัน้หยาบคอืมจิฉาทฏิฐิ

ในอกุศลกรรมบถฝ่ายมโนกรรม อัน

มโนกรรมอันเป็นฝ่ายอกุศลนี้ได้แก่  

อภิชฌา ความโลภเพ่งเล็งสิ่งของของ 

ผูอ้ืน่มาเป็นของตน พยาบาท ความมุง่

ร้ายหมายล้างผลาญ และมิจฉาทิฏฐิ 
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ความเหน็ผดิ มจิฉาทฏิฐิ นีท่้านแสดง

ไว้อีก ๓ คือ

 อกิริยทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่เป็น 

อันท�า

 อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มีเหตุ

 นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มี

 ข้อแรก อกริยิทฏิฐ ิความเหน็ว่าไม่

เป็นอันท�าน้ันก็คือ ปฏิเสธบุญปฏิเสธ

บาปว่า การกระท�าไม่มีเป็นบุญ ไม่มี

เป็นบาป ส่วนทีว่่าดหีรือชัว่นัน้เกีย่วแก่

ปัจจัยภายนอกคือบุคคลอ่ืน เม่ือบุคคล

อืน่รูเ้หน็กว่็าดบ้ีางไม่ดบ้ีาง ยกย่องบ้าง

ลงโทษบ้าง แต่ถ้าไม่มผีูอ้ืน่รูเ้หน็กไ็ม่มี

บุญไม่มีบาปไม่มีดีไม่มีชั่ว เป็นเพียง

การกระท�าเท่านั้น

 อกริิยทฏิฐิดงักล่าวมานีผ้ดิหลกัพระ-

พทุธศาสนา เพราะหลักพระพทุธศาสนา

นั้นแสดงว่า การท�าของบุคคล เมื่อ

เจตนาจงใจท�า การทีเ่ป็นบาปกเ็ป็นบาป 

การที่เป็นบุญก็เป็นบุญ คนอื่นจะรู้จะ

เห็นจะยกย่องช่ืนชมจะลงโทษ หรือ

ไม่รูไ้ม่เหน็ก็ตาม เม่ือจงใจท�าการท่ีเป็น

บาปแล้วก็เป็นบาปอยู่น่ันเอง จงใจ

ท�าการทีเ่ป็นบญุแล้วกเ็ป็นบญุอยูน่ัน่เอง 

จึงมีบุญมีบาปมีดีมีชั่ว หรือเรียกว่ามี

กรรมดีกรรมชั่ว

 ข้อ ๒ อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นว่า

ไม่มีเหตุ คือเมื่อได้รับผลดีผลร้าย 

ต่าง ๆ ก็เห็นว่าเป็นไปตามคราว คือ

คราวท่ีมีโชคดกีไ็ด้รบัผลดต่ีาง ๆ คราว

ที่มีโชคร้ายก็ได้รับผลไม่ดีต่าง ๆ ไม่มี

เหตุอะไรที่จะมาท�าให้ได้ผลดีผลร้าย 

เป็นไปตามคราวตามเวลา ตามโชคดี

โชคร้ายเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายเท่านั้น

 ความเหน็ดงันีผ้ดิหลักพระพทุธศาสนา 

เพราะตามหลักพระพุทธศาสนานั้น

แสดงว่า ผลย่อมเกิดแต่เหตุ ผลดี 

ก็เกิดจากเหตุทีดี่ ผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุ

ที่ไม่ดี แม้ว่าตนเองจะยังไม่สามารถรู้

ถึงเหตุของผลนั้น ๆ ได้ ผลนั้น ๆ  

ก็ต้องมีเหตุอยูน่ัน่เอง หาได้เป็นไปตาม

คราวแห่งโชคเคราะห์ดีหรอืไม่ดีดังกล่าว

นั้นไม่ ดังที่ตรัสแสดงไว้ว่าผลดีก็เกิด

จากกรรมดี ผลชั่วก็เกิดจากกรรมชั่ว

 ข้อที่ ๓ นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นว่า

ไม่มี คือไม่มีส่ิงท่ีเรียกว่าสมมติสัจจะ 

ไม่มสีิง่ทีเ่รียกว่าคตธิรรมดาหรอืคลอง

ธรรมตามเหตุและผล ไม่มีสิ่งที่เรียก

ว่าสมมตสัิจจะนัน้กเ็ป็นต้นว่าไม่มมีารดา

บิดา สัตว์บุคคลเกิดสืบเชื้อสายกันมา

ตามเรื่องตามราวเท่านั้น จึงไม่มีใครที่

จะต้องนบัถือว่าเป็นบดิาเป็นมารดา แม้

ท่ีนับถือว่าสมณพราหมณ์ก็ไม่มี ไม่มี

ภิกษุไม่มีสามเณรเป็นต้น แม้ที่นับถือ

กันอย่างอ่ืนเป็นนั่นเป็นน่ีก็ไม่มี และ

ไม่มีเหตุผลท่ีเป็นคติธรรมดาหรอืท่ีเป็น

ไปตามคลองธรรม คือคตธิรรมดา หรอื

ท่ีเป็นไปตามคลองธรรม เช่น ท�าดีได้ดี 
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ท�าชัว่ได้ชัว่ ดงัทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัไว้ว่า 

จกัท�ากรรมอนัใดไว้ ดหีรอืชัว่ กจ็กัต้อง

เป็นผู้รับ ต้องเป็นทายาทรับผลของ

กรรมน้ัน ไม่มีเหตุ ไม่มีผล คือไม่มี

กรรมดีไม่มีผลดี ไม่มีกรรมช่ัวไม่ม ี

ผลชั่ว ดังนั้น เป็นอันว่านัตถิกทิฏฐิ 

ความเหน็ว่าไม่มีนี ้ปฏเิสธสมมตสิจัจะ

ทั้งหมดปฏิเสธคลองธรรมทั้งหมด

 ความเห็นดังนี้ผิดคติทางพระพุทธ-

ศาสนา เพราะทางพระพุทธศาสนาน้ัน 

สอนให้นบัถือสมมตสัิจจะ ความจริงโดย

สมมต ิและสอนคลองธรรมคตธิรรมดา 

คอืสอนให้บตุรธดิาเคารพนับถอืมารดา

บดิา เป็นกตญัญกูตเวทต่ีอมารดาบดิา 

สอนให้มารดาบิดาปฏิบัติตนให้เป็น

บพุการ ีเป็นพรหมของบุตรธดิา สอน

ว่ามีสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติชอบที่พึง

นับถือ เช่น มีภิกษุมีสามเณร และมี

บุคคลที่ได้รับสมมติบัญญัติแต่งตั้ง 

ในฐานะต่าง ๆ พระพุทธศาสนาสอน

ให้ปฏิบัติตามคลองธรรม ให้รับรู้ใน

คลองธรรมหรือคติธรรมดาดังท่ียกมา

กล่าวข้างต้นน้ัน ว่าจกัท�ากรรมอนัใดไว้ 

ดีหรือชั่ว ก็จักต้องเป็นทายาทรับผล

ของกรรมน้ัน ท�าดีไว้ก็รับผลดีเป็น

ทายาทรับผลดี ท�าชั่วก็เป็นทายาทรับ

ผลทีช่ัว่ เป็นเหตเุป็นผลตามคตธิรรมดา

 ฉะนั้น มิจฉาทิฏฐิทั้ง ๓ นี้ คือ  

อกิริยทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่เป็นอันท�า  

อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มีเหตุ  

นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มี จึงเป็น

ความเห็นผิดอย่างร้ายแรง ซึ่งเมื่อมี

ความยึดถืออยู่ในมิจฉาทิฏฐินี้มากจน

ดิ่งลงอันเรียกว่า นิยตมิจฉาทิฏฐิ มี

ความเห็นผิดที่ดิ่งลงแล้วก็ให้เกิดโทษ

มหันต์ ท�าให้ไม่รบัรองกรรมทีเ่ป็นบญุ

เป็นบาป ไม่รับรองผลต่าง ๆ ที่ท่าน 

ผู้รู้ได้แสดงรับรองว่าเกิดจากเหตุ ไม่

รับรองสมมติสัจจะ ไม่รับรองคลอง

ธรรมหรือคติธรรมดาทั้งสิ้น ซึ่งทาง

พระพุทธศาสนาถือว่าผู้ที่มีความเห็น

ดังน้ีแล้วจมดิ่งลงไปสู่อบายคือภูมิภพ 

ที่เสื่อม กล่าวได้ว่าตั้งแต่ชาตินี้ถ้าใคร

มีความเห็นดังนี้ ยิ่งดิ่งลงไปแล้วหรือ

แนบแน่นแล้ว เพราะมีอุปาทานความ

ยึดถืออยู่อย่างแรงแล้ว ก็ย่ิงดิ่งลงเหว

ลงนรกไปทีเดียว เป็นความเห็นผิดที่

ต้องละจงึจะสามารถยกตนขึน้สู่ภมูชิัน้

ของมนษุย์ของบคุคลท่ีเป็นระดบัสามัญ

ชนคนดีได้

 เพราะฉะนัน้ ความยดึถอืความเหน็

ผิดในข้อนี้จึงให้โทษอย่างมหันต์ ผู้ที่

นับถือพระพุทธศาสนานั้นกล่าวได้ว่า 

ย่อมละความเห็นผิดอันมีโทษมหันต์ 

อันร้ายแรงนี้ได้ด้วยกัน จึงได้เป็น 

พุทธศาสนิกผู้นับถือพระพุทธศาสนา

ได้ ถ้ายังละไม่ได้ก็ย่อมจะไม่นับถือ

พระพุทธศาสนาหรือย่อมจะท�าลาย

พระพทุธศาสนา หรอืแม้ย่อมจะท�าลาย
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ศาสนาทุกอย่างทุกศาสนาท่ีสอนให้ละ

ชั่วท�าดีแม้ในขั้นสามัญ

 มาถึงมิจฉาทิฏฐิท่ีเป็นระดับมีโทษ

น้อยเข้า ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิที่เรียกว่า 

สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยง กับ 

อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดสูญ

 สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยงนั้น 

ก็คือเห็นว่าในปัจจุบันน้ีก็มีอัตตาคือ 

ตัวตน เมื่อกายนี้แตกสลาย อัตตาคือ

ตวัตนกไ็ม่แตกสลายไปถอืชาตภิพใหม่ 

และก็เป็นไปดังนี้ตลอดไป มีอัตตาคือ

ตวัตนทีไ่ม่ตายอยูด่งันีต้ลอดไป ทีต่าย

นั้นเป็นแต่เพียงร่างกายสังขารเท่านั้น

 อีกข้อหนึ่ง อุจเฉททิฏฐิ ความเห็น

ว่าขาดสูญ คือเห็นว่ามีอัตตาตัวตน 

อยู่ในชาตินี้เท่านั้น เมื่อร่างกายอันนี ้

แตกสลาย อัตตาตวัตนกแ็ตกสลายไป

พร้อมกัน ไม่มีอัตตาตัวตนที่จะไปถือ

ชาติภพใหม่

 ความเห็นแรก สัสสตทิฏฐิ คือเห็น

ว่าตายเกดิ คอืเหน็ว่าตายเกดิ เกดิกนั

เร่ือยไปไม่มีสิ้นสุด ความเห็นหลัง  

อุจเฉททิฏฐิ คือเห็นว่าตายสูญไม่เกิด 

คนโดยมากนั้นก็มักจะเห็นกันว่าตาย

เกิด แต่กม็บีางคนทีเ่หน็ว่า ตายสญูไม่

เกิด เพราะว่าไม่เห็นว่ามีอะไรไปเกิด 

เมื่อตายแล้วก็หมดลมหายใจ ก็เป็น

ซากศพ ไม่ปรากฏว่ามอัีตตาอะไร ไม่รู้

ไม่เหน็อตัตาอะไรว่าไปเกิด คนบางคน

จึงลงความเห็นว่าตายสูญ อันที่จริงก็

เป็นอย่างนัน้ คอืว่าคนสามญัทัว่ไปนัน้

ไม่รูไ้ม่เหน็ว่ามอีะไรไปเกดิ เมือ่ใครตาย

หมดลมหายใจ ก็น�าไปเผาไปฝังกัน  

แต่แม้เช่นนั้น คนส่วนใหญ่ในโลกนี ้

กป็รากฏว่าเชือ่กนัว่าตายเกดิ เพราะเชือ่

ต่อค�าสอนของศาสดาท่ีสอนว่าตายเกดิ 

หรอืว่าปรากฏเหตุการณ์บางอย่าง เช่น 

ฝันเห็นคนท่ีตายไปแล้ว หรือปรากฏ

ภาพของคนที่ตายไปแล้ว เป็นต้น

 แต่แม้เช่นนั้น ความเห็นดังนี้ก็ผิด

หลกัพระพทุธศาสนา เพราะพระพทุธ-

ศาสนานัน้ ไม่สอนว่าตายเกิดกันเรือ่ยไป

และไม่สอนว่าตายสูญ ซึ่งเป็นค�าสอน

ทีแ่สดงตายตวัไปฝ่ายเดยีว แต่ว่าสอน

จ�าแนกตามเหตุและผล อันเรียกว่า 

วภิชัวาทะ กล่าวจ�าแนกตามเหตแุละผล 

คือเมื่อมีเหตุให้เกิดก็เกิด เมื่อสิ้นเหตุ

ให้เกิดก็ไม่เกิด

 ดังเช่นในเถราธิบายของท่านพระ- 

สารบุีตรท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า ชรามรณะ

มีข้ึนก็เพราะมีชาติคือความเกิด ชาติ

คือความเกิดมีขึ้นก็เพราะมีภพดังนี้  

ก็แปลว่าเมื่อยังมีเหตุปัจจัยให้เกิดก ็

ต้องเกิด เมื่อสิ้นเหตุปัจจัยให้เกิดก ็

ไม่เกิด คือเมื่อตัดตัณหาได้สิ้นเชิง  

สิ้นกิเลสหมดก็ไม่เกิด แต่แม้ไม่เกิด 

กไ็ม่แสดงว่าสูญ ถ้าเห็นว่าพระอรหันต์

สูญก็เรียกว ่าเป ็นความเห็นผิดอีก 

เหมือนกัน
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 เพราะฉะนัน้ แม้ความเหน็ทัง้ ๒ นี้

กเ็รียกว่าเป็นมิจฉาทฏิฐ ิความเหน็ผดิ 

แต่เป็นความเห็นผิดที่ยังไม่ถือว่าโทษ

ร้ายแรงเหมือนอย่างดัง ๓ ข้อข้างต้น 

แต่คนทัว่ไปกย็งัมีความเหน็ดงันีอ้ยูเ่ป็น

อันมาก

 ข้อที ่๓ คอื สลีพัพตปุาทาน ความ

ยึดถือศีลและวัตร หรือศีลและพรต 

 ค�าว่า ศีลวัตร ประกอบด้วยค�า ๒ 

ค�า คือ ศีล ค�าหนึ่ง และ วัตร อีกค�า

หนึง่ ศลีน้ันก็ได้แก่ความประพฤตหิรือ

ข้อที่ประพฤติ วัตรนั้นก็ได้แก่ข้อที่ 

ปฏิบัติ บางทีเรียกว่า พรต ดังค�าว่า 

บ�าเพ็ญพรต พรตก็มาจากวัตร ข้อที่

ปฏิบัตินี้เอง ท้ัง ๒ ค�าน้ีเป็นค�าท่ีใช้ 

คู่กัน

 ศลี ความประพฤตหิรอืข้อทีป่ระพฤติ

นั้น ถ้าเป็นศีลในทางพระพุทธศาสนา

กแ็สดงเป็นข้อทีพ่งึเว้น ดงัศลี ๕ กไ็ด้

แก่เว้นจากภัยเวร ๕ ข้อดังนี้เป็นต้น 

และเมื่อมาถึงปาติโมกขสังวรศีล ศีล

ในพระปาติโมกข์ส�าหรับภิกษุก็มีทั้ง 

ข้อห้ามและข้อที่อนุญาต ข้อห้ามก็คือ

ข้อที่บัญญัติห้ามมิให้กระท�า ห้ามการ 

กระท�า เมื่อไปล่วงละเมิดกระท�าเข้าก็

ต้องอาบัติหนัก ปานกลาง หรือเบา

ตามพระบญัญตัน้ัิน ๆ และก็มีข้อท่ีทรง

อนุญาตให้ท�าทีเ่รยีกว่าข้ออนญุาต คอื

ทีท่รงสัง่ให้กระท�า หากไม่ท�าตามท่ีทรง

สั่งให้ท�าก็ต้องอาบัติอีกเหมือนกัน แต่

ว่าศีลทั่วไป ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ก็

แสดงในทางเป็นข้อห้ามคือให้งดเว้น

 วัตร นั้นได้แก่การปฏิบัติ ความ

ปฏิบัติ หรือข้อที่ปฏิบัติ ดังเช่นข้อ 

ที่เกี่ยวแก่ข้อท่ีพึงปฏิบัติต่าง ๆ ยก

ตัวอย่างส�าหรับภิกษุบริษัท ก็เช่น  

อุปัชฌายวัตร อาจาริยวัตร ข้อที่ 

สัทธิวิหาริกอันเตวาสิกพึงปฏิบัติต่อ 

พระอุปัชฌาย์อาจารย์ และข้อที่พึง

ปฏิบัติต่าง ๆ เหล่านี้เรียกว่าวัตร

 ศีลและวัตร นี้ได้มีมาแก่บุคคลผู้

ยึดถืออยู่ในศีลและวัตรทั้งหลายตั้งแต่

เก่าก่อนพุทธกาล ดังเช่นศีลและวัตร

ของผู้บวชเป็นฤษีดาบส เมื่อถือลัทธิ

บชูาไฟกท็�าการบชูาไฟ คอืก่อกองไฟขึน้ 

ฤษดีาบสทัง้ปวงกม็ศีลี คอืข้อทีป่ระพฤติ

หรือความประพฤติท่ีงดเว้นจากการ 

กระท�าบางอย่าง และมวีตัรคอืข้อทีพ่งึ

ปฏบิติั ดังเช่นบชูาไฟดังกล่าวนัน้ ดังน้ี

กเ็ป็นศลีและวัตรของฤษดีาบสทัง้หลาย 

นอกจากนี้ยังมีศีลและวัตรของศาสดา

ท้ังหลายภายนอกพระพุทธศาสนา ดงัเช่น

ที่แสดงไว้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาถึง

ศาสดาภายนอกพระพทุธศาสนาท่ีเรยีก

ว่า ศาสดา ๖ จ�าพวก ซึ่งต่างก็ได้ 

สั่งสอนศีลและวัตรแก่สาวกทั้งหลาย

ของตนในทางต่าง ๆ กนั แม้ทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ทรงแสดงทางสดุโต่ง ๒ ทางทีบ่รรพชติ
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อ

ผูมุ้ง่จะตรสัรูไ้ม่ควรท่ีจะส้องเสพปฏบิตัิ

คือ

 กามสขุลัลิกานโุยค ความประกอบ

ตนด้วยความสขุสดชืน่ในทางกาม และ

 อัตตกิลมถานุโยค ความปฏิบัติ

ทรมานตนให้ล�าบาก คอื ท�าทกุรกริิยา

ต่าง ๆ

 เหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นศีลและวัตร ซึ่ง

ศาสดาภายนอกพระพทุธศาสนาสัง่สอน

กัน และนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่ยึดถือใน

ศลีวตัรทีแ่ปลก ๆ ไปจากนี ้ดงัท่ีมีแสดง

เล่าไว้ในคมัภร์ีพระพทุธศาสนาอันเรยีก

ว่า โควตัร สนุขัวตัร โควตัรกคื็อว่าถอื

ปฏิบัติอย่างโค สุนัขวัตรก็คือว่าถือ

ปฏบัิตอิย่างสนุขั เป็นต้นว่า ผูท้ีย่ดึถือ

ปฏบิตัใินโควตัรสนุขัวตัรกใ็ช้เดนิ ๔ ขา

แบบสุนัขแบบโค ท�ากิริยาอาการท�า

เสียงและบริโภคแบบสุนัขแบบโค  

เหล่านีเ้รยีกว่าโควตัร สนัุขวตัร ในครัง้

พุทธกาลถือศีลและวัตรกันแบบนี้ก ็

ยังมี และก็มีแสดงเล่าว่า บางคนที่ 

ถือโควัตรสุนัขวัตรได้กราบทูลถาม 

พระพุทธเจ้าว่าเมื่อปฏิบัติในศีลและ 

วัตรแบบสุนัขแบบโค สิ้นชีวิตไปจะไป

เกิดเป็นอะไร พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบ

ว่าก็ไปเกิดเป็นสุนัขไปเกิดเป็นโค 

นัน่แหละ ดงันี ้เหล่านีเ้ป็นศลีและวตัร

ในภายนอกพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู ่

มากมาย ซึง่พระพทุธเจ้าได้ทรงเว้นมา

โดยล�าดับ

 ส�าหรับศีลและวัตรท่ีเป็นชั้นหยาบ 

พระพุทธเจ้ากไ็ด้ทรงเว้นเสียทเีดยีว ไม่

ทรงทดลอง แต่ในบางอย่างได้ทรง

ทดลองปฏิบัติ ดังเช่นที่ทรงเข้าศึกษา

ในส�านักของพระดาบสทั้ง ๒ คือ  

อาฬารดาบสและอุททกดาบส ซึ่งสั่ง

สอนศีลและวัตรเพื่อสมาบัติ ๗ เพ่ือ

สมาบัติ ๘ ซึ่งก็นับว่าเป็นศีลและวัตร

ทางสมาธิอันละเอียดประณีต แต่ว่าก็

ยงัประกอบด้วยอปุาทานคอืความยึดถอื

ในศีลและวัตรที่ปฏิบัติ คือในสมาบัติ 

๗ ในสมาบตั ิ๘ เพ่ือไปเกดิเป็นพรหม 

ก็คือว่าเพื่อภพเพื่อชาติ ยังไม่พ้นจาก

ภพจากชาติ จึงยังไม่พ้นจากทุกข์  

เพราะฉะนั้น จึงได้ทรงลาออกจาก 

ส�านักของท่านอาจารย์ทั้ง ๒ ก็ไปทรง

ทดลองประพฤติปฏิบัติศีลและวัตร 

ที่เป็นทุกรกิริยา ทรมานพระกายให้

ล�าบากด้วยวธิต่ีาง ๆ จนถงึอย่างยิง่ยวด 

และในทีสุ่ดกท็รงเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ 

ไม่ให้เกิดปัญญาที่จะตรัสรู้ธรรมะได้  

จึงได้ทรงเลิก

 และได้ทรงหวนระลึกถึงสมาธิจิตที่

ทรงได้เมื่อเป็นพระกุมารเล็ก ๆ ตาม

เสด็จพระพุทธบิดาไปในพระราชพิธี

แรกนาขวัญ พระกมุารน้อยได้ประทบั

พกัอยูท่ีใ่ต้ร่มไม้ในขณะทีพ่ระราชบดิา

ทรงประกอบพระราชพธิ ีจติของพระองค์

ก็รวมเข้า ที่ท่านแสดงว่าก�าหนดลม
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หายใจเข้าออก ทรงได้ปฐมฌาน แต่

ว่าฌานที่ทรงได้ครั้งนั้นเสื่อมไป ทรง

ระลึกได้จึงทรงเห็นว่า สมาธิท่ีทรงได้

อย่างบริสทุธิเ์ม่ือครัง้เป็นพระกมุารนัน้ 

จะพึงเป็นทางแห่งความตรัสรู้ได้ ซึ่ง

ทรงจับท�าสมาธิที่ท่านแสดงว่าก�าหนด

ลมหายใจเข้าออกเป็นอานาปานสติ  

ซึง่เป็นสมาธอิย่างบรสิทุธิไ์ม่ยึดถอืเพือ่

อะไร ครั้นทรงได้สมาธิจนถึงขั้นฌาน

แล้ว ก็ทรงน้อมจิตที่เป็นสมาธินี้ไป 

เพื่อรู ้ จึงทรงได้ พระญาณท้ัง ๓  

อันได้แก่

 ปพุเพนวิาสานสุสตญิาณ ความหยัง่

รู้ระลึกชาติในปางก่อนได้

 จุตูปปาตญาณ ความหยั่งรู้จุติ คือ

ความเคลื่อน และอุปบัติ ความเข้าถึง

ชาตินั้น ๆ ว่าเป็นไปตามกรรม และ

 อาสวกัขยญาณ ความรูเ้ป็นเหตสุิน้ 

อาสวะ จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

 ตามพทุธประวตัท่ีิแสดงนีก้จ็ะพงึเหน็

ได้ว่า ในท่ีสุดพระโพธิสัตว์ท่ีจะตรัสรู้

เป็นพระพุทธเจ้านัน้ กไ็ปทรงได้พระองค์

เองเป็นอาจารย์ คือพระองค์เองเม่ือ

เป็นพระกมุารเลก็ ๆ ซ่ึงได้สมาธจินถงึ

ปฐมฌานในพระราชพิธีแรกนาขวัญ 

ที่เล่ามานั้น ก็พระกุมารเล็ก ๆ คือ

พระองค์เองนั่นแหละเป็นอาจารย์ของ

พระองค์เองเม่ือทรงแสวงหาทางแห่ง

ความตรัสรู้ ก็โดยที่จิตของพระกุมาร

เล็ก ๆ นี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ ยังไม่ม ี

ตัณหาคือความอยากในอะไรทั้งที่เป็น

ส่วนกามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา 

และเมื่อประทับนั่งอยู่เฉย ๆ ในขณะ

ทีพ่ระราชบดิาทรงแรกนาขวญันัน้ อาศยั

พระบารมทีีท่รงบ�าเพญ็มา จงึท�าให้จติ

ของพระองค์รวมเข้าก�าหนดลมหายใจ

เข้าออก เพราะว่าลมหายใจเข้าออกนี้

ทุกคนก็ต้องหายใจกันอยู่ตลอดเวลา 

ปรากฏอยู่ตลอดเวลา เป็นแต่ว่าไม่ได้

ก�าหนดเท่านั้น ครั้นองค์พระกุมาร 

เล็ก ๆ นั่งประทับรออยู่เฉย ๆ และก็

ไม่ได้มีตัณหาคือความอยากในอะไร 

ลมหายใจเข้าออกของพระองค์จงึปรากฏ

แก่จิต จิตก็จับก�าหนด ก็ได้ปฐมฌาน

อย่างบริสุทธิ ์ปราศจากตณัหาคือความ

อยากว่าจะไปเป็นพรหมเป็นเทพหรือ

ไปเป็นอะไร ตามวสิยัของจติของเดก็ ๆ 

เล็ก ๆ ซึ่งเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้ว จิตที่

จะบรสิทุธิเ์หมอืนอย่างเดก็เลก็ ๆ ดงันี้

หายากเข้า เพราะเม่ือรู้เดยีงสามากขึน้ 

ตณัหาคอืความอยากต่าง ๆ กม็ากขึน้ 

เพราะฉะนัน้ แม้ว่าจะมาปฏบิตัธิรรมะ

เช่นว่าออกบวชเป็นฤษีชีไพร หรือ

ออกบวชในลัทธิใดลัทธิหนึ่ง ก็ล้วนแต่

ออกบวชด้วยตัณหา คือต้องการเกิด

เป็นนั่นเกิดเป็นนี่ ต้องการได้นั่นได้นี่ 

แต่ว่ายังมิได้หวนรู้จักว่าเพื่อดับกิเลส

เพือ่ดบัตณัหา ไม่รูจ้กัทีจ่ะท�าจติให้เป็น
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อเุบกขา คอืวางเฉย ล้วนแต่เป็นไปเพือ่

ผลที่ต้องการตามค�าสอนของอาจารย์

นัน้ ๆ หรอืตามลทัธขิองอาจารย์นัน้ ๆ 

ฉะนั้น จิตจึงไม่บริสุทธิ์เหมือนอย่าง

เด็กที่ยังไม่เดียงสาอะไรนัก

 เพราะฉะนัน้ ภาวะของจติท่ีบรสิทุธิ์

อย่างจติเดก็ทีไ่ม่เดยีงสาอะไรนกัน้ีเป็น

ข้อท่ีแม้ผู้ใหญ่เองท่ีต้องการปฏบัิตธิรรมะ

ก็พึงนึกถึง และพึงใช้ปฏิบัติว่าจะต้อง

ท�าจิตให้เหมือนอย่างนั้น

 พระพทุธเจ้าเองกท็รงได้องค์เองเมือ่

ทรงเป็นพระกมุารน้อย ๆ นีเ้ป็นอาจารย์

จรงิ ๆ และก็ทรงน�าเอาวธิขีองอาจารย์

น้อย ๆ คือพระองค์เองเมือ่ยงัเป็นเดก็

น้ันมาทรงปฏิบัติต่อ โดยทรงท�าจิต 

ให้บริสุทธิ์ คือปฏิบัติท�าสมาธิไปให้จิต

รวมเข้าโดยไม่ต้องการอะไร ไม่ต้อง 

การเพ่ืออยากเกิดเป็นโน่นเป็นนี่อะไร 

แม้ว่าจะมีความต้องการอยู่ก็ต้องการ

เพือ่ทีจ่ะได้ตรสัรู ้ต้องการท่ีจะพ้นทุกข์ 

ซึง่กเ็ป็นตณัหาอย่างละเอยีดอย่างหนึง่

เหมือนกัน แต่แม้เช่นนั้นก็เป็นสิ่ง 

ที่ต ้องอาศัยเพ่ือละเสีย ดังท่ีท ่าน 

พระอานนท์ได้แสดงอธิบาย คือตาม

หลักที่ว่า อาศัยตัณหาละตัณหาเสีย 

ซึ่งท่านพระอานนท์ได้แสดงอธิบาย 

ไว้ว่า ก็คือคิดว่าไฉนจึงจะได้ท�าทุกข์นี้

ให้สิ้นไปและปฏิบัติท�าทุกข์ให้สิ้นไป  

ดังนี้เรียกว่า อาศัยตัณหาละตัณหา  

พูดตรง ๆ ก็คือว่าอยากที่จะสิ้นทุกข์ 

จึงปฏิบัติเพื่อสิ้นทุกข์ แต่ว่าในที่สุด 

เวลาท่ีจะส้ินทุกข์ก็ต้องละตัณหาอย่าง

ละเอียดนีเ้สยีเหมือนกนั ถ้าไม่เช่นนัน้

ก็ถึงความสิ้นทุกข์ไม่ได้

 ดังเช่นที่ได้เคยแสดงแล้ว ก็คือองค์

ของท่านพระอานนท์เองท่ีท่านยังเป็น

เสขบุคคล คือยังเป็นพระโสดาบัน ยัง

ไม่ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ จนถึงวันที่

จะท�าปฐมสังคายนา บรรดาพระเถระ

ที่จะเข้าประชุมท�าปฐมสังคายนานั้น 

ท่านพระมหากัสสปเถระผูเ้ป็นประธาน

ได้เลือกพระเถระท่ีเป็นพระอรหันต์

ท้ังหมด เว้นแต่ท่านพระอานนท์องค์

เดียวที่ยังเป็นเสขบุคคล แต่ว่าท่าน 

พระมหากสัสปเถระกเ็ลือกพระอานนท์

เข้า เพราะเป็นผู้ท่ีได้ทรงธรรม ทรง

วินยั คอืจ�าค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า

ได้เป็นอย่างดีเลิศ อันจะขาดท่านเสีย

มิได้ เม่ือถึงวันท่ีจะท�าปฐมสังคายนา 

ท ่านพระมหากัสสปะก็เตือนท่าน 

พระอานนท์ว่าให้บ�าเพ็ญสมณธรรม 

ด้วยความไม่ประมาท ท่านพระอานนท์

ก็ได้บ�าเพ็ญสมณธรรมอย่างยิ่งยวด  

เมื่อท่านท�าไปในราตรีที่รุ ่งขึ้นจะเป็น 

วันเริ่มท�าปฐมสังคายนานั้น ท่านก็ยัง

ไม่บรรลุถึงธรรมะสูงสุด ท่านจึงคิดว่า

จะพกั จงึได้เอนองค์ลงเพือ่จะพัก ในขณะ

ทีเ่อนองค์ลงยงัไม่ถงึอริยิาบถทีเ่รียกว่า
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นอนอย่างเต็มที่ และก็มิใช่อิริยาบถที่

นัง่อย่างเตม็ที ่คอืในขณะทีเ่อนองค์ลง

นัน้ จติของท่านกพ้็นจากอาสวะท้ังสิน้ 

คือส�าเร็จเป็นพระอรหันต์

 ซึง่เรือ่งนีท่้านได้แสดงอธบิายกนัมาว่า 

ท่านพระอานนท์นั้นท่านได้ปฏิบัติใน

มรรคมีองค์ ๘ หรอืท่ีเรียกว่าสมณธรรม

น้ันมาอย่างสมบูรณ์ แต่เพราะยังมี

ตัณหาคือความอยากที่จะส�าเร็จ อัน

ตัณหานี้เองเป็นเครื่องก้ันมิให้จิตหลุด

พ้นจากอาสวะทัง้หลายเป็นพระอรหนัต์

ได้ จนท่านคิดว่าจะพัก จึงเอนองค์ลง

เพื่อพัก ซ่ึงความคิดที่จะพักนั้นเป็น

ความวางตัณหา พอท่านวางตัณหา 

เสียได้ คือตัณหาที่ต้องการส�าเร็จ  

จติของท่านกพ้็นจากอาสวะทันที ดงันี้

 เพราะฉะนั้น แม้ว่าจะอาศัยตัณหา

เพือ่ละตณัหาแต่ก็ต้องวางตณัหาจงึจะ

ละตัณหาได้ ถ้ายงัไม่วางตณัหากย็งัละ

ตัณหาไม่ได้ จิตก็พ้นจากอาสวะไม่ได้ 

ส�าเรจ็ไม่ได้ ต้องวางตณัหาจึงจะละตณัหา 

จิตจึงจะพ้นจากอาสวกิเลสได้

 เพราะฉะน้ัน ตามท่ีกล่าวมาน้ีก็ได้

แสดงถึง ศีลและวัตรในภายนอก

พระพทุธศาสนา และแม้ในพระพทุธ-

ศาสนาก็มีศีลและวัตร คือศีลที่พระ- 

พทุธเจ้าทรงสอนให้ประพฤต ิและวตัร

คอืข้อปฏบัิตต่ิาง ๆ ท่ีพระพุทธเจ้าทรง

สอนให้ปฏิบัติ ซึ่งแม้ ศีลและวัตรใน

พระพุทธศาสนา นี้เอง ถ้าหากว่ายัง

ประพฤติปฏิบัติด้วยตัณหาก็ชื่อว่ายัง

เป็น สีลัพพตุปาทาน คือความยึดถือ

ศลีและวตัร และได้มคี�าเรยีกอกีค�าหนึง่

ว่า สีลัพพตปรามาส ความยึดถือลูบ 

คล�าศีลและวัตรในสังโยชน์ ๑๐

 แต่ว่าสลีพัพตปรามาสนีซ้ึง่มอีาการเป็น

ความยดึถอืเช่นเดยีวกบัสลีพัพตปุาทาน

แต่ว่าหยาบกว่า และในการอธิบาย 

สีลพัพตปรามาสกอ็ธบิายคล้ายคลงึกัน

กับสีลัพพตุปาทาน คือศีลและวัตรใน

ค�าว่าสีลัพพตปรามาสในสังโยชน์ ๑๐ 

นั้นก็หมายถึงศีลและวัตรในภายนอก

พระพทุธศาสนา ตลอดถงึศลีและวตัร

ในพระพุทธศาสนาเอง คือเมื่อละศีล

และวตัรในภายนอกพระพทุธศาสนาแล้ว

มาปฏบิตัศิลีและวตัรในพระพุทธศาสนา 

เม่ือปฏิบัติด้วยตัณหาก็ชื่อว่ายังเป็น 

สลีพัพตปรามาส แต่ว่าใช้ค�าว่าปรามาส

นีแ้รงกว่าค�าว่าอปุาทาน คอืหมายความ

ว่าต้องลูบ คล�า คือต้องจับเอาไว้  

ถ้าไม่จับเอาไว้ ศีลและวัตรก็จะขาด 

เป็นท่อนเป็นช่องด่างพร้อย ดังเช่น 

ศีล ๕ สมาทานศีล ๕ รักษาศีล ๕  

ก็จะต้องจับยึดรักษาเอาไว้ ถ้าไม่เช่น

นั้นศีล ๕ ก็จะขาดเป็นท่อนเป็นช่อง

ด่างพร้อย คือจะต้องรักษากันอย่าง

กวดขัน ต้องจับต้องยึดกันไว้เหมือน

อย่างการรักษาศีล ๕ ของสามัญชน 

อุปาทาน ๔



1857

อ

ทัง้หลาย เพราะยงัมีสกักายทิฏฐคิวาม

เหน็ยดึถอืว่าตัวเราของเราเป็นอย่างแรง 

เพราะฉะนัน้ ความประพฤตจิงึเป็นไป

ตามอ�านาจของตวัเราของเรา กค็อืตาม

อ�านาจของกิเลสตัณหาทัง้หลาย ฉะน้ัน 

จึงปรากฏว่าคนสามัญท่ัวไปน้ันไม่อาจ

ที่จะรักษาศีล ๕ ไว้โดยไม่ให้ขาดเป็น

ท่อน ไม่ให้ทะลุเป็นช่อง ไม่ให้ด่าง 

ไม่ให้พร้อยกันตลอดไปได้ ต้องมีขาด

ต้องมีต่อกันอยู่เรื่อย ๆ ดังจะพึงเห็น

ได้ว่า ต้องมีการสมาทานกันอยู่เสมอ 

ทัง้นีก้เ็พราะว่าจติสามญัยังเป็นไปตาม

อ�านาจของกิเลสตัณหาอยู่เป็นอันมาก 

จนกว่าจะละสักกายทิฏฐิด้วยการเห็น

ธรรมะอันเป็นธรรมจักษุได้ จึงจะไม่

ต้องคอยยึดศีลและวัตรไว้

 เพราะฉะนั้น จึงมีแสดงว่าพระ-

โสดาบันบุคคลนั้นมีศีล ๕ บังเกิดขึ้น

โดยอตัโนมตัเิอง และพระโสดาบนันัน้

ไม่มีที่จะละเมิดที่จะล่วงศีล ๕ โดยที่

พระโสดาบนัไม่ต้องรกัษา ไม่ต้องคอย

จับคอยยึด แปลว่าปล่อยจับปล่อยยึด

ได้ ก็มีศีล ๕ ขึ้นมาเอง โดยที่จะไม่

ละเมดิเลย เป็นธรรมชาตธิรรมดาของ

พระโสดาบัน เพราะฉะนัน้ พระโสดาบัน

จึงละ สังโยชน์ได้ ๓ คือ

 สักกายทิฏฐิ ความเห็นยึดถือว่า 

กายของเรา คอืเหน็ยดึถอืว่าตวัเราของ

เราซึ่งเป็นอย่างแรง

 สีลัพพตปรามาส ความลูบคล�าคือ

จับยึดศีลและวัตรเอาไว้ และ

 วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัย

ในพระรตันตรยัเพราะเห็นธรรมะทีเ่ป็น

ตัวสัมมาทิฏฐิแล้ว

 เพราะฉะนั้น พระโสดาบันจึงละ

สงัโยชน์ท้ัง ๓ ได้ดงักล่าว กเ็ป็นอันว่า

ส�าหรับสีลัพพตปรามาสนั้นละได้ด้วย

โสดาปัตติมรรค แต่แม้เช่นนั้นก็ยังมี 

สีลัพพตุปาทาน คือความยึดถือในศีล

และวตัรอยูเ่ป็นอย่างละเอยีด เหมอืนอย่าง

ท่านพระอานนท์ท่านเป็นพระโสดาบนั 

ท่านละสลัีพพตปรามาสได้ แต่ว่ายงัมตีณัหา

ทีจ่ะตรสัรู ้กช็ือ่ว่ายงัมสีลีพัพตปุาทาน

อยู ่จนท่านวาง และเมือ่ท่านวาง จติของ

ท่านก็วิมุติหลุดพ้นจากอาสวะทั้งสิ้น

ทันทีดังนี้

 สลีพัพตปุาทานนีจ้งึมใีจความทีค่ลมุ

อุปาทานคือความยึดถือทั้งหมด แม้ 

ว่าเป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี  

พระอนาคาม ีซึง่ท่านละมาได้โดยล�าดบั 

แต่ว่ากย็งัละอปุาทานทีเ่ป็นอย่างละเอียด

ไม่ได้ จนกว่าจะเป็นพระอรหันต์จึงละ

ได้หมด เพราะฉะนัน้ สลีพัพตปุาทาน

นี้จึงมีความที่คลุมไปได้ทั้งหมด คลุม 

สีลัพพตปรามาสด้วย แต่ว่าสีลัพพต-

ปรามาสนัน้เป็นอย่างหยาบดงัท่ีได้กล่าว

มาแล้ว ส่วนสีลัพพตุปาทานนี้คลุม 

ได้หมด 
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 อันสีลัพพตุปาทานดังกล่าวมาน้ี ก็

มใิช่ว่าจะเป็นสิง่ท่ีทุกคนจะพากนัละพา

กันทิ้งได้ หรือเป็นส่ิงท่ีเป็นของไม่ดี 

จ�าเป็นที่จะต้องแบ่งตามภูมิตามชั้น

 กล่าวคือถ้าเป็นศีลและวัตรในภาย 

นอกพระพุทธศาสนา อันเป็นศีลและ

วัตรที่ผิดต่าง ๆ น่ันก็เป็นอันว่าผู้นับ 

ถือพระพุทธศาสนาก็ต้องละต้องเว้น 

ไปโดยล�าดับ และมาถึง ศีลและวัตร

ในพุทธศาสนา เองก็จะต้องละต้อง 

เว้นเหมือนกัน แต่ว่าก่อนท่ีจะละเว้น 

ก็ต้องสมาทาน คือต้องรับถือปฏิบัติ

ก่อน และจะต้องอาศัยตัณหาเพื่อละ

ตัณหาดังกล่าวมานั้น คือยังจะต้องมี 

สีลัพพตปรามาส สีลัพพตุปาทานอยู่

ในการปฏิบัติมาโดยล�าดับ แต่ว่าก็ยึด

และปล่อยไปเป็นขั้น ๆ เหมือนอย่าง

คนเดินขึ้นบันไดซึ่งมีหลายขั้น ก็ต้อง

ขึน้ไปทลีะขัน้ และขัน้ทีก่�าลงัขึน้อยูน่ัน้

กจ็ะต้องเหยียบอยูบ่นบนัไดท้ัง ๒ เท้า

ในขั้นนั้น ดังนี้เรียกว่ายังมีสีลัพพต-

ปรามาส สีลัพพตุปาทานอยู่ในขั้นนั้น 

แต่ว่าทีจ่ะก้าวขึน้ขัน้ต่อไปนัน้ กจ็ะต้อง

ละขัน้ทีก่�าลงัยนือยูน้ั่นก้าวข้ึนไปอกีขัน้

หนึง่ คอืว่าปล่อยขัน้ทีก่�าลงัยนือยูท่แีรก

นั้น ถ้าหากว่าไม่ปล่อยขั้นท่ีก�าลังยืน

อยู่ทีแรกน้ันยังคงยืนอยู่ในข้ันเดิมนั่น

แหละ ก็แปลว่าก้าวขึน้ไปไม่ได้ เพราะ

ฉะน้ัน กต้็องปล่อยขัน้ที ่๑ ก้าวขึน้ไป

สู่ขัน้ที ่๒ กจ็ะต้องยึดขัน้ที ่๒ ทรงตวั

อยู่ในขั้นที่ ๒ แล้วจึงต้องละขั้นที่ ๒ 

ก้าวข้ึนสูข่ัน้ที ่๓ กแ็ปลว่าต้องรบัปฏบัิติ

คือต้องยึดแล้วก็ปล่อย เดินขึ้นไปเป็น

ขั้น ๆ ดังนี้ จึงจะข้ึนสูงขึ้นไปได้โดย

ล�าดบั จนถงึขัน้สดุท้ายแล้วกเ็ป็นอนัว่า

ปล่อยได้หมด ดังนี้

 เพราะฉะนัน้ ในทางพระพทุธศาสนา

ที่แสดงธรรมะอันละเอียดนี้ จึงไม่ใช่

หมายความว่าข้อทีแ่สดงนัน้เป็นสิง่ทีม่ี

โทษ ต้องละเสียหมดตั้งแต่เบื้องต้น 

ถ้าละเสียหมดตั้งแต่เบื้องต้นแล้ว ก็

เป็นอันว่าปฏิบัติอะไรไม่ได้ เหมือน

อย่างว่ามีบันได ก็เป็นอันว่าขึ้นบันได

กนัไม่ได้ เพราะข้ึนบนัไดแล้วกจ็ะต้อง

เหยียบขึ้นไปทีละขั้น ถ้าสอนว่าอย่า 

ให้เหยียบ เหยียบแล้วไปยึด ดังนี้ก็

เป็นอนัว่าไม่ต้องขึน้บนัไดกัน และเป็น

อันว่าก้าวขึ้นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้น ก็

จะต้องยึด จะต้องปล่อยไปโดยล�าดับ

ดงัน้ีเป็นขัน้ ๆ ไป นีก้ล่าวในข้อทีเ่ป็น

ข้อพึงปฏิบัติคือเป็นทางปฏิบัติอันถูก

ชอบ แต่ว่าถ้าเป็นทางปฏบิติัอนัไม่ถกู

ไม่ชอบแล้วกต้็องปล่อยเสยีทีเดียว ไม่

ต้องไปทดลองก่อน เช่นว่าเว้นจากการ

ฆ่า มเีมตตากรณุา กไ็ม่ต้องไปทดลอง

ฆ่าเสียก่อนแล้วจึงเว้น ละเสียทีเดียว 

แต่ในข้อที่พึงปฏิบัตินั้นก็ให้ปฏิบัติไป 

แล้วก็ต้องก้าวไปเป็นขั้น ๆ ดังกล่าว

อุปาทาน ๔



1859

อ

มานี ้ดงัน้ีเป็นอธบิายในสลีพัพตปุาทาน 

ความยึดถือศีลและวัตร

 ข้อที่ ๔ อัตตวาทุปาทาน ยึดถือ

หรือถือมั่นวาทะว่าตน

 อันค�าว่า อัตตา ที่แปลกันว่า ตน 

ทางพระพุทธศาสนาได้มีแสดงไว้เป็น  

๒ ระดับ คือ

 ระดบัแรก พระพทุธเจ้าตรสัสอนให้

รักษาตน คุ้มครองตน ฝึกตน และ

ตรัสสอนว่า ตนเป็นนาถะ คอืทีพ่ึง่ของ

ตน ดังนี้

 อีกระดับหนึ่ง ตรัสสอนว่า มิใช่ตน 

ดงัเช่นทีต่รสัสอนว่า รปู เวทนา สญัญา 

สังขาร วิญญาณ รวมเรียกว่าขันธ์ ๕ 

เป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตน หรือได้

ตรัสสอนยกเอาอายตนะภายในภาย 

นอก ภายในกค็อืตาหจูมกูลิน้กายและ

มนะคอืใจ ภายนอก กคื็อรปูเสยีงกล่ิน

รสโผฏฐัพพะสิง่ท่ีกายถกูต้องและธรรม

คือเรื่องราว เป็นอนัตตา มิใช่อัตตา 

ตัวตน และได้ตรัสสอนไว้ว่า สังขาร 

ทั้งปวงเป็นอนิจจะคือไม่เที่ยง สังขาร

ทั้งปวงเป็นทุกขะคือเป็นทุกข์ ทนอยู ่

ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป 

ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาคือมิใช่อัตตา

ตัวตน และในข้อว่าธรรมท้ังปวงน้ี 

แสดงอธิบายว่า ทั้งสังขตธรรม ธรรม

ที่ปัจจัยปรุงแต่งอันเรียกว่าสังขาร ท้ัง

อสงัขตธรรม ธรรมทีปั่จจัยไม่ได้ปรุงแต่ง

อนัเรยีกว่าวิสังขาร ทัง้หมดเป็นอนตัตา 

มิใช่อัตตาตัวตน

 ส�าหรับระดับที่ตรัสสอนให้ฝึกตน 

คุ้มครองตน ให้มีตนเป็นที่พึ่งของตน 

เรียกว่าตรัสสอนโดย สมมติสัจจะ 

ความจริงโดยสมมต ิคือโดยทีมี่มตร่ิวม

กนัเรยีกขึน้ บญัญตัขิึน้ แต่งตัง้ขึน้ และ

ก็รับรองเรียกกัน ส�าหรับการบัญญัติ

ขึ้นแต่งตั้งขึ้นก็เรียกว่า บัญญัติ และ

ข้อที่มีมติคือความรับรู ้ร่วมกันเรียก 

ว่า สมมติ บางทีก็เรียกควบคู่กันว่า 

สมมติบัญญัติ สมมติก็คือมีมติรับรู้

ร่วมกนั บัญญตักิค็อืแต่งตัง้ขึน้ เหมอืน

ดังเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินเจริญ

เติบโตขึ้นมีต้นมีกิ่งมีใบมีดอกมีผล  

คนกบั็ญญติัคือแต่งต้ังเรียกกนัว่าต้นไม้ 

เพราะฉะนั้น สิ่งน้ีก็เป็นต้นไม้ข้ึนมา 

และค�าว่าต้นไม้นีเ้องกเ็ป็นสมมต ิกคื็อ

มมีตริบัรูร่้วมกนั เรยีกร่วมกนัว่าต้นไม้ 

เพราะฉะนั้น ค�าว่าต้นไม้นั้นจึงเป็น

สมมติบัญญัติ แต่งตั้งขึ้นว่าให้สิ่งนี้

เป็นต้นไม้ และสิ่งนี้ก็เป็นต้นไม้ขึ้นมา 

รบัรองร่วมกนั เรยีกร่วมกนั สิง่ทัง้หลาย

ในโลกนี้ท่ีบังเกิดมีขึ้นโดยธรรมชาติ

ธรรมดา สิง่เหล่านัน้เองกเ็ป็นธรรมชาติ

ธรรมดา อย่างต้นไม้ทีบ่งัเกดิขึน้กบ็งัเกดิ

ขึน้โดยธรรมชาตโิดยธรรมดา แต่บคุคล

นี้เองมาแต่งตั้งข้ึนให้สิ่งนั้นเป็นนั่นให้

สิ่งนี้เป็นนี่ และก็รับรองร่วมกัน เรียก
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ร่วมกัน และแม้มนุษย์และเดรัจฉาน

ทัง้หลาย ทีเ่รียกกนัว่ามนษุย์ คน หรอื

เดรจัฉาน และแม้มนุษย์เองก็เรยีกแยก

ออกไปเป็นหญงิเป็นชาย และแต่ละคน

ก็มีชื่อนั้นมีชื่อนี้ สัตว์เดรัจฉานต่าง ๆ 

กเ็ป็นช้างเป็นม้า เป็นต้น กแ็ต่งตัง้กนั

ขึ้นมาเรียกกัน แล้วก็รับรองเรียกร่วม

กนัให้เหมอืนกนัจงึเป็น สมมตบิญัญตัิ 

ก็ต้องมีสมมติบัญญัติดังนี้จึงจะเรียก

พดูกนัได้ เข้าใจกนัได้ และกเ็รยีกร่วม

กนัเหมอืนกนั ด้วยถ้อยค�าทีเ่ป็นภาษา

เดียวกัน สิ่งที่เรียกว่าต้นไม้ภูเขา เมื่อ

พูดว่าต้นไม้ภูเขาก็เข้าใจกัน เพราะก็

รับรองกันว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นต้นไม้เป็น

ภเูขา ถ้าใครจะไปเรยีกให้ผดิแผกออก

ไปเป็นอย่างอื่น เรียกภูเขาว่าต้นไม้ 

เรียกต้นไม้ว่าภูเขา ดังนี้แล้ว ก็เรียก

ว่าผิดสมมติบัญญัติ แล้วก็ฟังไม่เข้าใจ

กัน ไขว้เขวกัน แล้วก็ท�าให้คนที่เรียก

ไขว้เขวไปนัน้เป็นทีเ่ข้าใจว่าเป็นคนท่ีจะ

ต้องมีสติวิปลาสเป็นต้น

 เพราะฉะนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าทรง

แสดงธรรมะสั่งสอนก็ต้องใช้ภาษาที่ 

พดูเรยีกสิง่นัน้เรยีกสิง่นี ้กเ็ป็นไปตาม 

สมมติบัญญัติโลก และเมื่อโลกม ี

สมมติบัญญัติว่าอย่างนี้ เรียกอย่างนี้ 

ทรงแสดงธรรมะก็เรียกอย่างน้ันเรียก

อย่างนี ้และกน็บัว่าเป็นสจัจะคอืความ

จรงิอย่างหนึง่อนัเรยีกว่า สมมตสิจัจะ 

ความจริงโดยสมมติ หรือจะเรียกว่า 

บญัญตัสิจัจะ ความจรงิโดยบญัญตักิไ็ด้ 

และก็ตรัสสั่งสอนให้ทุก ๆ คนปฏิบัติ

ชอบตามควรแก่สมมตบิญัญตัโิลก ทรง

แสดงธรรมะส่ังสอนข้อที่พึงปฏิบัติให้

เหมาะให้ควรแก่สมมติบัญญัติท่ีเป็น

สมมตสิจัจะต่าง ๆ นี ้วนิยัทีท่รงบญัญตัิ

ไว้และธรรมะในขัน้ศลีต่าง ๆ กเ็ป็นไป

ตามควรแก่สมมติบัญญัติ แต่แม้เช่น

นัน้กต็รสัสอนให้รูจ้กัสัจจะอกีระดบัหนึง่ 

คือ ปรมัตถสัจจะ อันได้แก่ความจริง

ที่มี เนื้อความอันสุขุมละเอียดเป ็น 

อย่างยิ่ง คือเป็นสัจจะคือความจริงท่ี

เป็นอย่างยิง่คอืจรงิแท้ มใิช่เป็นไปตาม 

สมมติบัญญัติ ก็ดังที่ตรัสสอนให้ 

พิจารณาว่า

 สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจะ

ไม่เทีย่ง สงัขารทัง้หลายทัง้ปวงเป็นทกุข์ 

ทนอยูไ่ม่ได้ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง

ไป และทั้งสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง 

ทั้งวิสังขารคือสิ่งที่ไม่ผสมปรุงแต่งอัน

ได้แก่นิพพาน และแม้ธรรมะอันเป็น

ส่วนที่ไม่ผสมปรุงแต่งอื่น ๆ คือทั้ง

สงัขารทัง้วสัิงขารเป็นอนตัตา มใิช่อตัตา

ตัวตน ให้ก�าหนดรู้ดังนี้

 เพราะฉะนั้น วาทะคือถ้อยค�าที่พูด

กันเป็นภาษาดังที่กล่าวมาข้างต้น ก็

ล้วนเป็นสมมติเป็นบัญญัติส�าหรับที ่

จะเรยีกกนั ถ้าหากว่าไปยดึมัน่โดยส่วน
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เดียว โดยที่ไม่ท�าความรู้จักว่านั่นเป็น

สมมตเิป็นบญัญตั ิกก็ลายเป็นอปุาทาน

คือความยึดมั่นหรือความยึดถือ และ

บรรดาสิง่ท่ีเป็นสมมตบิญัญติั เป็นวาทะ

ที่เรียกร้องกัน ที่เป็นข้อส�าคัญในส่วน

ทีเ่ป็นธรรมปฏบัิตทิีต่รสัยกขึน้มาแสดง

ก็คืออัตตา ตน ก็คือตัวเราของเรา  

ซึ่งเมื่อมีตัวเราของเรา ก็มีตัวเขาของ

เขา แม้ค�าว่าอตัตา ตน หรอืตวัเราของ

เรา ตัวเขาของเขา เป็นต้นเหล่านี้  

ทีเ่รยีกกนักล่าวกนันีแ่หละคอื อัตตวาทะ 

วาทะว่าตน อันหมายรวมถึงว่า วาทะ

ว่าตัวเราของเรา และเมือ่ตัวเราของเรา

ม ีกต้็องมตีวัเขาของเขา เพราะฉะนัน้ 

ค�าว่า อตัตวาทะ วาทะว่าตนหรอือัตตา

จึงหมายถงึสมมตบิญัญตัดิงัทีก่ล่าวมา

นั้น เป็นถ้อยค�าที่เรียกกัน และเมื่อ

เรียกกันก็เข้าใจกันรู้จักกัน และเม่ือ

เรยีกกนัรูจ้กักนัเข้าใจกนั เมือ่ไม่พิจารณา

ด้วยปัญญาให้รู้จักก็ย่อมจะมีความถือ

มั่นหรือความยึดถือ ความถือม่ันหรือ

ความยึดถือนี้จึงเรียกว่า อัตตวาทุ-

ปาทาน ความถือม่ันหรือความยึดถือ

วาทะว่าตน ก็คือยึดถือหรือถือมั่น 

สมมติบัญญัติว่าตน เป็นเหตุให้ถือ 

เราถือเขาถือพวกถือพ้องเป็นต้นสืบ 

ต่อไป

 และความยึดถือวาทะว่าตน ตัวเรา 

ของเราดังกล่าวมานี้ ซ่ึงสืบมาจาก 

สมมตบิญัญตัดิงักล่าว เม่ือไม่พจิารณา

ด้วยปัญญา ก็ท�าให้มีความถือมั่นหรือ

ยึดถือในส่ิงอนัเป็นท่ีตัง้แห่งสมมตบิญัญตัิ 

นั้น ๆ ว่าเป็นจริงมีจริง ดังเช่นเมื่อมี

ความยึดถือหรอืถือม่ันในวาทะว่าตนใน

สมมตบิญัญตัว่ิาตน กท็�าให้หลงยึดถือ

ในส่ิงอนัเป็นท่ีตัง้ของสมมตบิญัญติันัน้

ว่าเป็นตนจริง ๆ

 กเ็ช่นเดียวกบัสมมตบิญัญตัว่ิาต้นไม้ 

กเ็รยีกว่าเป็น รกุขวาทะ วาทะว่าต้นไม้ 

ซึ่งเป็นสมมติบัญญัติ เมื่อไม่พิจารณา

ก็ท�าให้ถือม่ันหรือยึดถือในท่ีตั้งของ 

สมมติบัญญัติว่าต้นไม้นั้นว่าเป็นต้นไม ้

ขึน้จรงิ ๆ อันท่ีตัง้แห่งสมมตบิญัญตัว่ิา

ต้นไม้นัน้กไ็ด้แก่สิง่ทีเ่กดิขึน้จากแผ่นดิน 

มีรากมีต้นมีกิ่งมีใบมีดอกมีผล สิ่งที่

บงัเกดิขึน้จากแผ่นดนิทีม่รีปูร่างลกัษณะ

ดงันีแ้หละ เป็นทีต้ั่งแห่งสมมตบิญัญตัิ

ว่าต้นไม้ แห่งวาทะที่กล่าวกันว่าต้นไม้ 

และเมือ่เรยีกเพลนิ ๆ ไปก็ไปหลงยึดถือ

เอาท่ีตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าต้นไม้นั้น

ว่าเป็นตัวต้นไม้ขึ้นจริง ๆ

 จะยกตวัอย่างอกีอย่างหนึง่ สมมต-ิ

บัญญัติหรือวาทะว่าบ้านเรือนก็เป็น  

ฆรวาทะ ฆร กแ็ปลว่า เรอืน วาทะ ก็ 

ถ้อยค�า ถ้อยค�าที่เรียกว่าเรือน ก็เอา

ทัพสัมภาระต่าง ๆ เช่น ไม้ เป็นต้น 

มาประกอบเข้า มีเสา มีพื้น มีฝา  

มีหลังคา และมีส่ิงประกอบต่าง ๆ  

เป็นเรือน ก็สมมติบัญญัติขึ้นว่าส่ิงนี้
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เป็นเรือน และเมื่อเรียกกันเพลิน ๆ  

ไปก็ไปหลงยึดถือเอาท่ีตั้งของสมมติ- 

บัญญัติว่าเรือนนั้น ก็เป็นตัวบ้านตัว

เรือนขึ้นจริง ๆ ฉันใดก็ดี 

 อัตภาพอันน้ีอันประกอบด้วยกาย

และใจ ซ่ึงสมเด็จพระบรมศาสดาได้

ตรสัเรยีกว่านามรปู และเม่ือแยกออก

ไปอกีกต็รสัแยกออกไปเป็นขนัธ์ ๕ คอื

แยกออกไปเป็น ๕ กอง อันเรียกว่า

ขันธ์ ๕ ย่อลงมาก็เป็นนามรูป รวม 

กันเข้าก็เป็นที่ตั้งของสมมติบัญญัติ 

ว่า อัตตา หรือ อัตภาพ และก็ม ี

สมมติบัญญัติเรียกกันต่าง ๆ ออกไป

ว่าเป็นสตัว์ บคุคล เป็นชาย เป็นหญงิ 

และก็ยังมีสมมติบัญญัติละเอียดออก

ไปอีก เป็นช่ือต่าง ๆ ส�าหรับท่ีจะได้

ก�าหนดหมายเรียกร้องกัน

 นามรูปหรือขันธ์ ๕ ก็เป็นที่ตั้งของ

สมมติบัญญัติว ่าอัตภาพหรืออัตตา  

และเมื่อเรียกกันเพลิน ๆ ไป ก็หลง

ยึดถือว่าเป็นอัตตาข้ึนจริง ๆ เป็นตัว

เราเป็นของเราขึ้นจริง ๆ ก็เป็นตัวเรา

ขึ้นก่อน และเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของ

เรา และเมือ่มตีวัเราของเรากต้็องมตีวั

เขาของเขา ก็ต้องแยกออกไปดังน้ี 

เพราะฉะนั้น ความยึดถืออันเรียกว่า

อุปาทาน หรือความถือมั่นอันเรียกว่า

อุปาทานนี้ จึงยึดถือในที่ตั้งของสมมติ

บัญญัตินี้แหละ และโดยเฉพาะก็ที่ตั้ง

แห่งสมมตบิญัญตัว่ิาอตัตา หรอือตัภาพ 

กายใจ นามรูป หรือขันธ์ ๕ อันนี้ว่า

เป็นตัวเราของเราขึ้นจริง ๆ

 อุปาทานข้อนี้ส�าคัญมาก ย่อมเป็น

มูลของความยึดถืออื่นต่าง ๆ อีกเป็น

อันมาก และในทางพระพุทธศาสนา

กไ็ด้มคี�าเรยีกความยดึถือดงักล่าวนีใ้น

ข้อนี้ไว้หลายชื่อ เช่น

 เรียกว่า อัตตานุทิฏฐิ ความตาม

เห็นว่าอัตตาตัวตน ความตามเห็นว่า

ตัวเราของเรา

 เรียกว่า สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่า

กายของตน

 เรียกว่า อัสมิมานทิฏฐิ มานะคือ

ความส�าคัญหมาย ทิฏฐิคือความเห็น

ว่าอัสมิ เรามีเราเป็น

 หรอืเรยีกว่า อสัมมิานะ ความส�าคญั

หมายว่าเรามเีราเป็น หรอืเรยีกว่ามานะ

เฉย ๆ

 ซึง่มานะทีเ่ป็นต้นเดมิกค็อือสัมมิานะ 

ความส�าคญัหมายว่าเรามเีราเป็น เมือ่

มอีสัมมิานะขึน้มาเป็นต้นเดมิดงันี ้กม็ี

มานะอื่น ๆ ตามมาอีกเป็นอันมาก

 เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้

พยายามท่ีจะได้ทรงชีแ้จงให้มาก�าหนด

พิจารณาถึงที่ ต้ังของสมมติบัญญัติ 

ต่าง ๆ หรือว่าของวาทะต่าง ๆ ที่เกิด

ขึ้นจากสมมติบัญญัติ ให้มาพิจารณา

บรรดาที่ตั้งเหล่านั้น ว่าเป็นสังขารคือ
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อ

เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้น เมื่อผสม

ปรงุแต่งขึน้แล้ว จงึมสีมมตบิญัญตัขิึน้

มา เหมือนดังทีไ่ด้มพีระพทุธภาษติตรสั

ไว้แปลความว่า

 เหมอืนอย่างเพราะอังคสมัภาระ คือ

ส่วนประกอบต่าง ๆ ทีม่าประกอบเข้า

เสยีงเรยีกกนัว่ารถจงึได้มขีึน้ เมือ่ขันธ์

ทั้งหลายมาประกอบกันเข้าสมมติว่า

สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงได้มีขึ้น

 เพราะฉะน้ัน ผูป้ฏิบตัธิรรมะท่ีจะให้

รูถ้งึปรมตัถสจัจะคอืความจรงิโดยปรมตัถ์ 

คือความจริงที่เป็นความจริงอย่างยิ่ง  

จึงต้องมาหัดปฏิบัติพิจารณาดูบรรดา

ที่ตั้งของสมมติบัญญัติท้ังหลาย ดัง

พระพุทธภาษิตที่ตรัสสอนไว้นี้ที่ทรง 

ยกเอารถขึ้นมา เมื่อเอาส่วนประกอบ

ต่าง ๆ เช่นว่าล้อและทุก ๆ ส่วนมา

ประกอบกันเข้า เสียงเรียกกันว่ารถ 

จึงได้มีขึ้น แต่อันที่จริงรถจริง ๆ นั้น

ไม่มี ค�าว่ารถนั้นเป็นสมมติบัญญัติ 

เรียกข้ึนเท่านั้น ในเม่ือถอดแยกส่วน

ประกอบต่าง ๆ นั้นออกไป แยกเอา

ล้อออกไป แยกเอาตัวรถต่าง ๆ ออก

ไป เสยีงเรยีกว่ารถกห็ายไป รถจรงิ ๆ 

จึงไม่มี รถเป็นสมมติบัญญัติเท่านั้น 

แม้ต้นไม้บ้านเรอืนดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น

ก็เช่นเดียวกัน ในเมื่อเอาทัพสัมภาระ

ต่าง ๆ มาปรุงกันเข้าก็เป็นเรือน แต่

เมือ่รือ้เรอืนนัน้ออก รือ้หลงัคา รือ้เสา 

รือ้ฝา รือ้พืน้ ถอนเสาออก เสียงเรียก

ว่าเรือนก็หายไป เรือนจริง ๆ จึงไม่มี 

เมือ่ทกุอย่างมาประกอบกนัเข้า สมมติ

บัญญัติเสียงเรียกว่าเรือนจึงได้มีขึ้น 

ต้นไม้ก็เหมือนกัน เม่ือตัดโค่นตัดกิ่ง

ก้านล�าต้นถอนรากออกไปหมดแล้ว 

เสยีงว่าต้นไม้นัน้ก็หายไป ต้นไม้จรงิ ๆ 

จึงไม่มี

 แม้อตัตวาทะหรอืสมมตบิญัญตัถ้ิอย 

ค�าที่เรียกว่าอัตตาตัวตน คืออัตภาพนี้

ก็เช่นเดียวกัน เมื่อขันธ์ทั้งหลายมา

ประกอบกันเข้า เสียงเรยีกว่าอตัตาตวั

ตนก็มีขึ้น เมื่อขันธ์แตกสลาย เสียง

เรียกว่าอัตตาตัวตนก็หายไป ตัวตน 

จริง ๆ จึงไม่มี 

 เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจึงได้ตรสั

สอนมาให้พิจารณาดูท่ีตั้งของสมมติ

บญัญตัทิัง้หลายดงัทีก่ล่าวมานี ้ว่าเมือ่

มาประกอบกันเข้า เป็นสังขาร ก็เป็น

ที่ตั้งของสมมติบัญญัติเรียกกันต่าง ๆ 

และเมือ่สงัขารคอืส่วนท่ีมาประกอบกนั

นัน้แตกสลายแยกย้ายกนัออกไป สมมติ

บัญญัติต่าง ๆ นั้นก็หายไป

 ค�าว่า สกักายทฏิฐ ิความเหน็ว่ากาย 

ของตน ค�านีแ้สดงเป็นสงัโยชน์ข้อที ่๑ 

ในสังโยชน์ ๑๐ และได้มีค�าอธิบายที่

เป็นพระพุทธาธิบายในที่ทั้งปวงว่า
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 สักกายทิฏฐิ ๒๐ ก็คือทิฏฐิความ

เห็นว่ากายของตนในขันธ์ ๕

 ขันธ์ ๕ นั้นก็ได้แก่ รูปขันธ์ กอง

รปู เวทนาขนัธ์ กองเวทนา สญัญาขนัธ์ 

กองสัญญา สังขารขันธ์ กองสังขาร 

วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ เป็น ๒๐ 

อย่างไร ก็คือ

 เหน็ว่า ขนัธ์ ๕ เป็นตน คอืเหน็ว่า

รูปเป็นตน เวทนาเป็นตน สัญญาเป็น

ตน สังขารเป็นตน วิญญาณเป็นตน 

ก็ได้ ๕ ข้อ

 เหน็ว่าตนมขีนัธ์ ๕ คอืเหน็ว่าตนมี

รูป ตนมีเวทนา ตนมีสัญญา ตนมี

สังขาร ตนมีวิญญาณ ก็ได้อีก ๕

 เหน็ขนัธ์ ๕ ในตน คอืเหน็รปูในตน 

เหน็เวทนาในตน เหน็สญัญาในตน เหน็

สงัขารในตน เหน็วญิญาณในตน ก็เป็น

อีก ๕

 เห็นตนในขนัธ์ ๕ คอืเหน็ตนในรปู 

เหน็ตนในเวทนา เหน็ตนในสญัญา เหน็

ตนในสงัขาร เหน็ตนในวญิญาณ ก็เป็น

อีก ๕

 ห้าสี่หนก็เป ็น ๒๐ จึงเรียกว่า 

สักกายทิฏฐิ ๒๐ ความเห็นว่ากาย 

ของตน ๒๐

 สักกายทิฏฐิน้ีที่แสดงเป็นสังโยชน ์

กแ็สดงว่า พระโสดาบนัละสงัโยชน์ ๓ 

ข้างต้นได้ ก็คือละ

 สกักายทฏิฐ ิความเหน็ว่ากายของตน

 วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัย

ในพระรัตนตรัยเป็นต้น

 สีลัพพตปรามาส ความลบูคล�ายึดถือ

ศีลและวัตร

 พระโสดาบนันัน้เป็นอรยิบคุคลขัน้ที่ 

๑ ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่ตกต�่า ไม่ไป

เกดิในอบาย คอืไม่ไปเกดิเป็นสัตว์นรก

เป็นสตัว์เดรจัฉานเป็นเปรตเป็นอสรุกาย

ต่าง ๆ และจะท่องเทีย่วเวยีนเกดิเวยีน

ตายอยู่ในมนษุย์ในเทพซึง่เป็นสุคต ิ๗ 

ชาตเิป็นอย่างยิง่ กจ็ะบรรลถุงึมรรคผล

ขั้นสูงสุด เป็นพระอรหันต์ขีณาสพสิ้น

ชาติสิ้นภพ คือจะท่องเที่ยวเวียนเกิด

เวยีนตายอยูต่่อไปอกี กท่็องเทีย่วเวยีน

เกิดเวียนตายอยู่ในสุคติภพทั้งหลาย 

และจะส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ

ภายใน ๗ ชาติเป็นอย่างมากไม่เกนิ ๗ 

ชาติไป และโสดาบันบุคคลน้ีในครั้ง

พุทธกาลที่แสดงไว้ก็มีคฤหัสถ์บรรล ุ

เป็นอันมาก และก็ยังเป็นผู้ครองเรือน 

มีภรรยามีสามีเหมือนอย่างชาวบ้าน 

ทัง้หลาย เพราะยงัมกีามราคะมปีฏฆิะ

ยังละไม่ได้

 เพราะฉะนัน้ สักกายทฏิฐทิีล่ะได้นัน้

จงึไม่หมายถึงว่าละอปุาทานได้ทัง้หมด 

และสกักายทิฏฐนิัน้หากหมายถงึอปุาทาน 

ก็หมายถึงอุปาทานที่เป็นขั้นแรกหรือ

เป็นขัน้ต�า่ ซึง่เม่ือละได้กท็�าให้ไม่ละเมิด

ศีล ๕ ไม่มีอกศุลมูลหรอืโลภโกรธหลง

อุปาทาน ๔
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อย่างแรง อันเป็นเหตุให้ละเมิดศีล ๕ 

อนัจะน�าให้ไปอบาย แต่กย็งัมอีปุาทาน

ที่เป็นขั้นละเอียดซึ่งจะต้องละต่อไป

 ฉะนั้น จึงน่าคิดว่าท่านจึงใช้ค�าว่า

สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่ากายของตน 

และแม้ว่าจะอธิบายเป็นสักกายทิฏฐิ 

๒๐ คือความเห็นขันธ์ ๕ ว่าเป็นตน 

เหน็ตนว่ามีขนัธ์ ๕ เหน็ขนัธ์ ๕ ในตน 

เหน็ตนในขนัธ์ ๕ และเมือ่ละได้กแ็สดง

ว่าละความเหน็ดังกล่าวนัน้ได้ มองเหน็

ขันธ์ ๕ ว่าเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัว

ตน หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็มองเห็น

อัตตาตัวตนว่ามิใช่ขันธ์ ๕ ไม่มีขันธ์ 

๕ เมือ่เป็นดงันีจ้งึส่องความว่ายังมีอัตตา

ตัวตนอยู่ แต่ว่าอัตตาตัวตนนั้นไม่ใช่

ขันธ์ ๕ และขันธ์ ๕ ก็ไม่ใช่อัตตาตัว

ตน แต่ว่าอัตตาตัวตนนั้นยังมีอยู่ เมื่อ

ยงัมอีตัตาตวัตนอยู ่แม้จะมใิช่ขนัธ์ ๕ 

หรือขันธ์ ๕ มิใช่อัตตาตัวตน เมื่อยัง

มีอัตตาตัวตนอยู ่ที่ละเอียดยิ่งข้ึนไป 

กว่าน้ัน คอืทีล่ะเอียดย่ิงขึน้ไปกว่าขนัธ์ 

๕ จึงยังมีกามราคะปฏิฆะเป็นต้น ซึ่ง

อริยมรรคอริยผลข้ันสูงขึ้นไปจึงจะละ

ได้ขึน้ไปเป็นล�าดบั แต่แม้เช่นนัน้ เมือ่

เห็นว่าขันธ์ ๕ มิใช่อัตตาตัวตนหรือ

อัตตาตัวตนมิใช่ขันธ์ ๕ ดังกล่าว ก็

ท�าให้ละวิจิกิจฉา ละสีลัพพตปรามาส

ได้ และไม่บงัเกดิอกุศลมลูคอืโลภโกรธ

หลงอย่างแรงทีเ่ป็นเหตแุห่งกายทจุรติ

วจทีจุรติมโนทจุรติต่าง ๆ กค็อืมศีลี ๕ 

โดยธรรมดา

 เพราะฉะนั้น พิจารณาดูตามถ้อย 

ค�าดังกล่าวมานี้ พระโสดาบันท่านละ

สักกายทิฏฐิ ก็คือละอุปาทานในขั้นที่

ว่าขันธ์ ๕ มิใช่อัตตาตัวตน อัตตาตัว

ตนมใิช่ขนัธ์ ๕ แต่ว่าอตัตาตวัตนยงัมี

อยู่ และอัตตาตัวตนที่ท่านละได้ที่เป็น

สักกายทิฏฐดิงันีก้เ็ป็นข้อท่ีให้บงัเกดิผล

ดังกล่าวแล้ว เมื่อท�าความเข้าใจดังนี ้

กย่็อมจะเหน็ว่าท่านจึงยังครองเรอืนได้ 

และกย็งัต้องเวียนว่ายตายเกดิอยู่ได้ถ้า

ยงัไม่บรรลุมรรคผลท่ีสงูขึน้ไปในภพชาติ

ท่ีเป็นโสดาบันบุคคลนั้น แต่ก็ไม่เกิน 

๗ ชาติตามที่ท่านแสดงไว้

 และในสังโยชน์ ๑๐ นั้นเอง ที่เป็น 

สังโยชน์เบ้ืองบนท่ีจะพึงละได้ด้วย 

อรหัตตมรรค อรหัตตผล มีค�าว่า  

มานะ ก็คือสังโยชน์ ๑๐ นั้น

 สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพต-

ปรามาส ละได้ด้วยโสดาปัตติมรรค 

โสดาปัตติผล ละได้ก็เป็น โสดาบัน  

ละสังโยชน์เบื้องต�่าทั้ง ๓ นั้นได้

 ท� า ราคะ โทสะ โมหะ ให  ้

เบาบางลงมากขึ้นไปอีกได้ ก็ด้วย 

สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล ก็เป็น 

สกทาคามีบุคคล

 และเมือ่ละเพิม่ กามราคะ ปฏฆิะ ได้

อกี ๒ รวมเป็น ๕ ก็ด้วยอนาคามิมรรค 

อนาคามิผล ก็เป็น อนาคามีบุคคล

อุปาทาน ๔
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 ทั้ง ๕ นี้ก็เป็น สังโยชน์เบ้ืองต�่า  

ยงัมสัีงโยชน์เบือ้งสูงอกี ๕ คอื รปูราคะ 

อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา  

ละได้ด้วยอรหัตตมรรค อรหัตตผล 

เป็น พระอรหันต์ขีณาสพ

 และ มานะ นี้เองดังที่กล่าวแล้วว่า 

อย่างละเอียดก็คือ อัสมิมานะ ความ

ส�าคัญหมายว่าเรามีเราเป็น ก็คือยึด 

ถือว่าเรามีเราเป็น เป็นอุปาทานอย่าง

ละเอยีด เมือ่ละมานะนีไ้ด้ซ่ึงรวมอยูใ่น 

สังโยชน์เบื้องสูง ๕ ข้อ ก็เป็นอันว่า

ละความยึดถือว่าอัตตาตัวตนได้หมด 

จึงส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ

 ส่วนค�าว่า อัตตานุทิฏฐิ ความ 

ตามเห็นว่าอัตตาตัวตน และค�าว่า  

อัตตวาทุปาทาน ความยึดถือวาทะว่า

ตัวตน เป็นค�ากลาง ๆ ครอบคลุมได้

ถึงอุปาทาน ความยึดถือทุกชั้น ทั้ง 

ชั้นหยาบ ชั้นกลาง ชั้นละเอียด  

เพราะฉะนัน้ ศพัท์ธรรมะดงักล่าวนี ้จงึ

เป็นข้อทีค่วรเพ่งพินิจพิจารณาให้เข้าใจ 

ถ้าไม่เช่นน้ันแล้วก็ย่อมจะมีความสงสยั 

เช่น สงสัยว่าละสักกายทิฏฐิได้ ก็น่า

จะไม่ต้องครองบ้านครองเรอืน ไม่ต้อง

แต่งงานแต่งการอย่างชาวบ้าน แต่ท�าไม

ละได้แล้วจงึยงัครองเรอืนเป็นชาวบ้าน

อยู่ได้ แต่เม่ือมีความเข้าใจในความ

หมายถึงขั้นตอนของอุปาทานดังกล่าว

ว่ามีอย่างหยาบอย่างละเอียด ก็ย่อม

จะเข้าใจ

 และในอุปาทาน ๔ นี้ ข้อที่ ๔  

อตัตวาทปุาทาน ความถอืมัน่หรอืยดึถอื

วาทะว่าตนย่อมเป็นข้อส�าคัญ เมื่อม ี

ข้อนี้อยู ่จึงมีกามอันท�าให้ยึดถือเป็น 

กามปุาทาน จงึมทีฏิฐคิอืความเหน็ทีผ่ดิ

ต่าง ๆ อนัท�าให้ยึดถือเป็นทฏิฐปุาทาน 

จึงมีศีลและวัตรต ่าง ๆ ท่ีปฏิบัติ  

อันท�าให้ยึดถือเป็นสีลัพพตุปาทาน 

เพราะเม่ือมีความยึดถือวาทะว่าตนยึดถือ

สมมติบัญญัติว่าตน ก็คือยึดถือที่ตั้ง

ของสมมติบัญญัตินั้น ๆ ว่าตัวเราของ

เราที่ยึดถือนั้น จึงยังมีทิฏฐิคือความ

เหน็ทีผ่ดิ ตัง้แต่อย่างหยาบจนถงึอย่าง

ละเอียด เพราะยังมีอวิชชาคือความ

ไม่รูใ้นสัจจะทีเ่ป็นตัวความจรงิ อันเป็น

ปรมตัถสจัจะดงัท่ีกล่าวแล้ว จงึมคีวาม

ยึดถืออยู่ในความเห็นน้ัน ก็คือยึดถือ

อยูใ่นความเห็นว่าตวัเราของเรา ยดึถือ

อยู่ในวาทะว่าตัวเราของเรา ยึดถืออยู่

ในทีต่ัง้ของสมมติบญัญติัของ วาทะว่า

ตัวเราของเรานั้น คือยังเห็นว่าตัวเรา

ของเรามี เรามีเราเป็น และเมื่อเป็น 

ดังนี้ ศีลที่ปฏิบัติวัตรที่ปฏิบัติ จะเป็น

ภายในภายนอกพระพทุธศาสนากต็าม 

จะเป็นอย่างหยาบอย่างละเอียดก็ตาม 

จงึอดไม่ได้ทีจ่ะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ส่ง

อุปาทาน ๔
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เสริมสนับสนุนอัตตาตัวตน คือตัวเรา

ของเราที่ยึดถือไว้นั้น เพื่อตัวเราของ

เราที่ยึดถือไว้นั้น

 และศลีและวตัรทีป่ฏบิตันิัน้ ในเบือ้ง

ต้นก็ย่อมอาจยึดถือศีลและวัตรภาย 

นอกพระพุทธศาสนาต่าง ๆ แต่เม่ือ 

ได้สดับฟังค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า 

ปฏบัิตศิลีสมาธปัิญญาของพระพทุธเจ้า

ได้ความรูม้ากข้ึน กม็าปฏิบัตใินศีลและ

วัตรในพระพุทธศาสนา แม้เช่นนั้นก ็

ยงัทิง้ตนไม่ได้ เพราะยงัมอีตัตาตวัตน

ทีย่ดึถืออยู่ ยงัอาจจะไขว้เขวไปได้น้อย 

หรือมาก แต่แม้ว่าไม่ไขว้เขวไปเลย 

ปฏบิติัในศีลและวตัรท่ีเป็นมรรคมีองค์ 

๘ เป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาอันถูกต้อง

จริง ๆ และแม้ว่าไม่มุ่งมนุษยสมบัติ 

สวรรคสมบตั ิแต่กย็งัมุง่นพิพานสมบตัิ 

ก็คือเพื่อให้ตนท่ียึดถือไว้น้ีบรรลุถึง

นพิพาน บรรลถุงึมรรคผล เพราะฉะนัน้ 

ก็นับว่ายังเป็นสีลัพพตุปาทานอยู่ แต่

เป็นอย่างละเอียด เพราะฉะนั้น ท่าน

พระอานนท์ท่านจึงอธิบายในข้อว่า

 ทีต่รสัสอนว่าให้อาศยัตณัหาละตณัหา 

กค็อืผูท้ีป่ฏบิติัธรรมะด้วยปรารถนาว่า 

ไฉนหนอเราจกับรรลมุรรคผลนพิพาน 

ดังนี้

 จนกว่าที่จะได้ละอัตตวาทุปาทานนี้

ได้ ถอนอตัตานทุฏิฐิความเหน็ว่าอตัตา

ตวัตนได้ ละมานะทีเ่ป็นอย่างละเอยีด

คืออัสมิมานะ หรือว่าอัสมิมานทิฏฐิ

ความส�าคญัหมายความเหน็ว่าเรามเีรา

เป็น ละได้หมด ละอุปาทานได้หมด 

ดังนี้ จึงจะละกามได้หมด ละทิฏฐิที่

เป็นมจิฉาทฏิฐไิด้หมดเพราะละอวชิชา

ได้ และละสลีพัพตปุาทานความยดึมัน่

ถอืม่ันในศีลและวตัรได้ทกุอย่าง เพราะ

ว่าเสร็จกิจที่จะต้องปฏิบัติแล้ว เพราะ

ฉะนัน้ อุปาทานท้ัง ๔ นีจ้งึควรพจิารณา

ให้มคีวามเข้าใจ แม้จะยงัละไม่ได้ กใ็ห้

มีความเข้าใจ และตั้งใจปฏิบัติตามที่

ท่านพระสารบีตุรท่านแสดงไว้ต่อไปว่า

 เหตุเกิดของอุปาทานก็คือตัณหา

 ดับอุปาทานก็คือดับตัณหา

 ทางปฏบัิตใิห้ถงึความดบัอปุาทานก็

คือมรรคมอีงค์ ๘ (ส.ท. ๖๓-๗๑, ๗๘-๑๐๔)
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รวมจติจะตัง้ท่ีตรงจดุหทัยหรอือุระ แต่

ว่าตามพระพทุธพจน์ทีต่รสัไว้ กไ็ด้ตรสั

แสดงถึงที่รวมจิตไว้เหมือนกัน แต่ว่า

มไิด้ระบสุ่วนของร่างกาย แต่ว่าระบวุ่า

ในภายในดังท่ีตรัสไว้ถึงพระองค์เอง

ขณะเมือ่ทรงปฏิบัตอิบรมจติ ว่าได้ทรง

ตั้งจิตไว้ในภายในน่ีแหละได้ทรงท�าจิต

ให้พักอยู่ ถ้าตามศัพท์ก็แปลว่าน่ังอยู่

ในกายนีแ้หละ ทรงท�าจิตให้มีธรรมเอก

ผดุขึน้ ธรรมเอกกค็อืธรรมอนัเดยีวข้อ

เดียวผุดขึ้นในภายในนี่แหละ ทรงท�า

จิตให้ตั้งมั่นอยู่ในภายในนี่แหละ 

 ข้อที่ว่าทรงท�าจิตให้มีธรรมเอกผุด

ข้ึน ค�าว่าธรรมนัน้เตมิเข้ามาเท่านัน้แต่

ตามพระบาลใีช้ศพัท์แต่เพยีงว่าเอโกทิ

ที่แปลว่าท�าจิตให้เป็นหนึ่งผุดขึ้น แปล

อย่างนีจ้ะเข้าใจได้ง่ายกว่าแปลว่ามธีรรม

เอกผุดขึ้น และก็ตรงตามศัพท์ด้วย  

เอโกทิให้เป็นหนึ่งผุดขึ้นในภายในนี่

แหละดงัน้ี ไม่ได้บอกว่าตัง้อยู่ท่ีจดุไหน

ของร่างกาย ใช้ค�าว่าในภายใน 

 คราวน้ีเมือ่จติรวมอนัหมายความว่า 

ไม่ฟุ้งออกไปในภายนอกไปคิดถึงเรื่อง

นัน้ไปคดิถงึเรือ่งนี ้แต่ว่าให้มาตัง้อยู่ใน

ภายในเหมอืนอย่างมานั่งอยูใ่นภายใน 

ให้เป็นหนึ่งผุดขึ้นในภายในและค�าว่า

เป็นหนึ่งผุดขึ้นนี้ ก็อาจจะแยกได้เป็น 

๒ คืออย่างหยาบกับอย่างละเอียด  

อย่างหยาบนัน้มีนมิติคอืเครือ่งก�าหนด

หมาย หรือว่าจุดก�าหนดหมาย หรือ

ว่าความก�าหนดหมายในจุดใดจุดหนึ่ง 

หรือเรียกว่ามีอารมณ์ของสมาธิ อัน

ได้แก่กรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งซึ่งได้ยก

ขึน้มาปฏบิตั ิถ้าเป็นอานาปานสต ิสติ

ก�าหนดลมหายใจเข้าออกกเ็ป็นหนึง่อยู่

ทีล่มหายใจ มลีมหายใจเป็นนมิติคอืมี

ทีก่�าหนดหมาย เป็นเครือ่งก�าหนดหมาย

เป็นความก�าหนดหมาย ดงันีเ้รยีกว่ามี

นมิิต คือมีท่ีก�าหนดหมาย มส่ิีงก�าหนด

หมายคือลมหายใจเข้าออก แต่ว่าเป็น

หนึ่งอยู่ที่ลมหายใจ 

 คราวนี ้หากจะถามว่าลมหายใจกม็ี

เข้าออกก็เป็นสอง ก�าหนดลมหายใจ

เข้าลมหายใจออกนั้นจะเป็นหนึ่งยังไง 

ก็น่าจะเป็นสองไม่เป็นหนึ่ง ก็น่าจะ 

ตอบได้ว่าไม่ใช่หายใจพร้อมกันทีเดียว

ทั้งเข้าออก แต่ว่าต่างวาระกัน คนละ

ทีเม่ือหายใจเข้า กไ็ม่ใช่หายใจออก เม่ือ

หายใจออกกไ็ม่ใช่หายใจเข้า ต่างวาระ

กนัคนละท ีเพราะฉะนัน้ ค�าว่าเป็นหนึง่

นี้ยังต้องอธิบายด้วยค�าว่าเป็นปัจจุบัน

ธรรม เป็นหนึง่อยูท่ี่ปัจจบุนัธรรม กล่าว

คือปัจจุบันธรรมหายใจเข้าก็เป็นหนึ่ง 

ปัจจุบันธรรมหายใจออกก็เป็นหนึ่ง 

เพราะว่าคนละที ปัจจุบันธรรมหายใจ

เข้า หายใจออกนั้นก็เป็นอนาคต ถ้า

นับเอาเข้าเป็นต้ังต้น ปัจจุบันธรรม

หายใจออก หายใจเข้ากเ็ป็นอนาคตอกี

เหมือนกัน ถ้านับเอาหายใจออกตั้ง 
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ต้นก็ต้องตั้งต้นอยู่เองที่ปัจจุบันธรรม 

เพราะฉะนั้น จึงเป็นหนึ่งอยู่ที่ปัจจุบัน

ธรรม ปัจจบุนัธรรมเป็นเข้าก็รู ้ปัจจุบนั

ธรรมเป็นออกก็รู้ รู้อยู่ที่ปัจจุบันธรรม 

ธรรมเป็นปัจจุบัน 

 เมือ่อธบิายมาถงึตรงนี ้หากจะแปล

เอโกทิว่ามธีรรมเอกผดุข้ึน กอ็ธบิายได้

ทันทีว่าธรรมเอกนั้นคือปัจจุบันธรรม 

มีปัจจุบันธรรมอย่างเดียวผุดขึ้นหนึ่ง 

อยู ่ที่ปัจจุบันธรรมอย่างเดียว อยู่ที่

ปัจจุบันธรรม ดังนั้นก็คือมีธรรมเอก

ผุดขึ้น คือมีปัจจุบันธรรมเป็นอันเดียว 

หากอธิบายว่ามีธรรมเอกผุดข้ึนว่ามี

ปัจจุบันธรรมเป็นหน่ึงเป็นอย่างเดียว 

ก�าหนดปัจจบุนัเป็นหนึง่หรอืเป็นอย่าง

เดียวผุดขึ้น ก็คือปรากฏขึ้นยังเกิด 

ข้ึนแก่จิตที่เป็นตัวรู้ ก�าหนดตั้งอยู่ใน

ภายใน ไม่ออกไปภายนอก 

 ฉะนัน้ การอธบิายตามพระพทุธภาษิต

ที่อ้างมานี้ จึงเป็นการอธิบายที่ตรงต่อ

ภาวะของจติ เพราะว่าจติน้ันไม่มีสรรีะ

คอืรปูร่างสณัฐาน จงึจะเอาสิง่ทีม่สีรรีะ

รปูร่างสณัฐานมาอธบิายให้ตรงทเีดยีว

ไม่ได้ ขอยืมเอามาพูดได้เพื่อให้เข้าใจ

เท่านัน้ เพราะว่าอันภาษาทางจติใจน้ัน

ต้องอาศยัทางรปูวตัถเุข้ามาช่วยอธบิาย

ให้เข้าใจ แต่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นไป

ตรงตามวัตถุที่น�ามาใช้นั้น เช่นค�าว่า

ญาณทัสสนะ 

 ญาณนั้นแปลว่ารู้ ทัสสนะนั้นแปล

ว่าเห็น ค�าว่ารู้นั้นเป็นภาษาทางจิตใจ

โดยตรง รูแ้ต่ว่าอาจจะยังไม่ท�าให้เข้าใจ

ชัด จึงใช้ค�าว่าเห็นควบคู่ 

 ค�าว่าเห็นนัน้เป็นภาษาทางวัตถุ ตา

เห็นรูป ตาเป็นวัตถุเห็นรูป รูปก็เป็น

วตัถ ุขอยมืค�าว่าเหน็มาใช้กบัจติใจด้วย 

เพราะท�าให้เข้าใจชดัว่าอาการท่ีจติรูน้ัน้

ชัดเจนแจ่มแจ้งเหมือนอย่างมองเห็น

รูปอะไร ๆ กับตา 

 เมือ่เป็นดงันีก้จ็ะท�าให้เข้าใจลกัษณะ

ของตัวความรู้นั้นแจ่มแจ้งขึ้น แต่ว่า 

กเ็ป็นเพยีงน�ามาใช้เพือ่ให้เข้าใจเท่านัน้ 

ไม่ใช่หมายความว่าเห็นอย่างตาเห็น 

รูป ซึ่งเป็นวัตถุ ภาษาของรูปธรรม  

นี้น�าใช้อธิบายภาวะทางจิตใจซึ่งเป็น 

อรปูธรรม เพราะไม่มสีรรีะอยู ่อยูเ่ป็น

อนัมาก แต่กต้็องเข้าใจว่าไม่ใช่มคีวาม

หมายตรง ๆ ดังที่เป็นรูปธรรม แต่ 

มีความหมายที่น�าให้เข้าใจว่าแจ่มแจ้ง

คือรู้แจ่มแจ้งเหมือนอย่างเห็นด้วยตา 

เพราะฉะนั้น จึงใช้กันว่าญาณทัสสนะ

ความรู้ความเห็น 

 ฉะนั้น ที่ท่านอาจารย์บางท่านว่า 

ตั้งอยู่ที่อุระหรือที่หทัยในเมื่อจิตรวม 

นั้น จึงต้องท�าความเข้าใจว่าท่านมี 

ความรูส้กึในขณะทีจ่ติรวมเข้ามาภายใน

เหมือนอย่างนั้น แต่อันที่จริงนั้นก็คือ

ว่ารวมเข้ามาต้ังอยู่ในภายในไม่ใช่ภาย 
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ก็เป็นค�าทางรูปวัตถุอีกเหมือนกัน แต่

ว่าเป็นค�าท่ีมีความหมายท�าให้อธิบาย

ใกล้กับภาวะของจิตใจมากยิ่งขึ้น และ

เมือ่ได้สมาธคิอืปล่อยอารมณ์ภายนอก

ทั้งหลายตั้งอยู่ในภายใน แม้ว่าจะเป็น

อย่างหยาบคอืเป็นเอโกทปัิจจบัุนธรรม 

ที่เป็นอันเดียวกันหรือเป็นอย่างเดียว 

อย่างหยาบคือมีนิมิต เช่น หายใจเข้า

ก็รู้ หายใจออกก็รู้ ก็หมายถึงหายใจ

เข้าหายใจออกที่เป็นปัจจุบันธรรม ซึ่ง

ในชั้นแรกน้ันหากก�าหนดท่ีปลายจมูก

หรือริมฝีปากเบ้ืองบนกไ็ด้ในชัน้บรกิรรม

สมาธ ิหรอืบรกิรรมภาวนาคอืเป็นการ

ปฏิบัติเบื้องต้น ก�าหนดลมหายใจที่

ปลายจมูกหรือริมฝีปากเบ้ืองบนเข้า 

ก็รู้ออกก็รู้ และเม่ือได้เอกัคคตาคือ

ความมีจิตมีอารมณ์อันเดียวขึ้นก็เป็น

อุปจารสมาธิข้ึนมา ลมหายใจเข้าลม

หายใจออกที่ปลายจมูกนั้นก็เลื่อนเข้า

มาภายใน เหมือนอย่างว่าจิตนี้หายใจ 

จิตนี้หายใจเข้าหายใจออก ไม่ใช่กาย

หายใจเข้าหายใจออก คือมาตั้งอยู่ใน

ภายใน จิตที่หายใจเข้าหายใจออกก็

พร้อมกนักบัร่างกายทีห่ายใจเข้าหายใจ

ออกนัน้แหละ แต่ว่าท�าไมจติจงึหายใจ

เข้าหายใจออกได้ ก็เพราะว่ารู้หายใจ

เข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ อยู่ท่ีไหนจิตก็

อยู่ที่นั่น เพราะฉะนั้น ตัวจิตกับตัวรู้ก็

อยู่ด้วยกันตลอดเวลา ไม่แยกจากกัน 

เว้นแต่ในขณะที่หลับ 

 ฉะนั้น เมื่อทีแรกก�าหนดอยู่ท่ีจมูก

หายใจเข้าหายใจออก เม่ือเป็นตัวรู้ท่ี

ต้ังม่ันขึน้เป็นปัจจบุนัธรรมเป็นอนัเดียว

ขึ้นดังกล่าวนั้น ก็เหมือนอย่างว่าทิ้งที่

ตั้งที่ปลายจมูกมาตั้งอยู่ที่ตัวรู้ คือจิต 

จิตก็คือรู้ซึ่งเป็นภายใน หายใจเข้าก็รู้

หายใจออกก็รู้ รู้อยู่ที่จิตที่เป็นภายใน 

ก็เหมือนอย่างจิตที่หายใจเข้าหายใจ

ออกเอง แต่ที่ยังเป็นตัวรู้นั่นเอง รู้เข้า

รู้ออกของลมหายใจรู้ท่ีเป็นภายใน ก็

เหมือนอย่างจิตหายใจเข้าหายใจออก

เองดังนี้ ก็เป็นอันว่าทิ้งปลายจมูกเข้า

มาอยูท่ีจ่ติ เม่ือมาอยูท่ีจ่ติกเ็ป็นภายใน 

 คราวนี้เม่ือคล้าย ๆ ว่าจิตตั้งอยู่ท่ี

หทัยหรืออยู่ที่ทรวงอก เพราะฉะนั้น 

จงึท�าให้ใช้ค�าพดูว่าลงมาอยูท่ีห่ทยัหรอื

ลงมาอยู่ท่ีทรวงอก แต่ความจริงนั้นก็

ลงมาอยู่ที่ภายในนั่นเอง เมื่อเป็นดังนี้

ก็ได้เอกัคคตาที่แปลว่ามียอดเป็นอัน

เดียว 

 ความที่จิตมียอดเป็นอันเดียวนั้น 

ก็หมายความว่ามีอารมณ์อันเดียว มี

เรือ่งอนัเดยีวมธีรรมเอกคือปัจจบุนัธรรม

เป็นอันเดียวดังกล่าวนั้น เป็นความ

หมายอันเดียวกันและเมื่อเป็นดังนี้  

นิมิตคือลมหายใจเข้าออกที่ก�าหนด 

นั้น ก็ยังเรียกว่ามีนิมิตอยู่นั่นเอง แต่
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ว่าเป็นนิมิตที่ละเอียดเข้า เป็นนิมิตที่

เป็นภายใน ทีแรกก็เป็นนมิิตภายนอก 

แล้วกเ็ป็นนมิติภายใน แต่นมิติทัง้ภาย 

นอกภายในดังกล่าวนี้ก็เรียกว่าเป็น 

เอกคัคตา ธรรมเอกผดุขึน้ หรอืมยีอด

เป็นอันเดียวกันที่เรียกว่า เอกัคคตา 

น้ัน ธรรมเอกผุดขึ้นคือเอโกทิซ่ึงมี 

ความหมายเป็นอันเดยีวกนัดงักล่าว ก็

กล่าวได้ว่าสมาธกิเ็ป็นอปุจารสมาธขิึน้ 

คอืเป็นสมาธท่ีิเป็นเอกัคคตาท่ีใกล้ท่ีจะ

ตั้งมั่นแนบแน่น

 คราวนีเ้มือ่ด�าเนินการปฏบิตัใิห้เป็น

ภายในอยู่ดังนี้มั่นคง ไม่ฟุ ้งออกไป 

ข้างนอกมั่นคงตั้งอยู่ได้นาน ๆ ก็เป็น 

อปัปนาสมาธ ิสมาธทิีแ่นบแน่นขึน้มา 

แต่ก็ยังกล่าวได้ว่ายังมีนิมิตเป็นเครื่อง

ก�าหนดอยู่นั่นเอง คือยังมีลมหายใจ 

เข้าลมหายใจออกเป็นเครือ่งก�าหนดอยู่ 

แต่เป็นชัน้ละเอียดทีเ่ป็นภายในดงักล่าว

แล้ว เมื่อเข้ามาตั้งอยู่เป็นภายในได้ 

ใหม่ ๆ  ยงัไม่มัน่คงนกัยงัออกไป แล้ว

ก็เข้ามาออกไปเข้ามาได้ ตั้งอยู่ได้เป็น

พัก ๆ ก็เป็นอุปาจารสมาธิขึ้น ที่แปล

ว่าสมาธท่ีิตัง้ม่ันอย่างเฉยีด ๆ และเม่ือ

ตัง้มัน่อยูไ่ด้นานกเ็ป็นอปัปนาสมาธขิึน้ 

และเม่ือหดัให้ช�านชิ�านาญว่าจะให้นาน

เท่าไร จะเข้าเม่ือไรจะออกเมื่อไรก็

ก�าหนดได้ ดังนี้ก็เป็นความช�านาญใน

การปฏิบัต ิท�าจติให้เป็นสมาธกิเ็ป็นไป

โดยล�าดับ แต่ก็เป็นขั้นที่มีนิมิตคือยัง

ต้องเกาะนิมิตอยู่ ทีแรกภายนอกแล้ว

ก็มาภายใน ภายนอกนั้นแค่บริกรรม 

แต่เมื่อมาตั้งอยู่ภายในแล้วก็จะมาได้

อุปจาร อัปปนา คือได้เอกัคคตาจิตที่

ได้ไม่แน่นอนนกัหรอืว่าไม่นานนกั จนถงึ

ตั้งมั่นแนบแน่นอยู่ได้นาน ๆ ว่าเป็น

อัปปนาขึ้นมา แต่ว่าก็คงอยู่กับนิมิตที่

ก�าหนดหมายหายใจเข้าหายใจออกนัน่

แหละ หายใจเข้าหายใจออกอยูใ่นภายใน 

แต่ว่าส่วนภายนอกนัน้คอืลมหายใจเข้า

ออกจริง ๆ ก็จะละเอียดเข้าละเอียด

เข้าจนถึงเมื่อได้อัปปนาสมาธิถึงขั้น

จตตุถฌาน ฌานที ่๔ ท่านว่าลมหายใจ

เข้าลมหายใจออกนั้นสงบ หมายถึงที่

เป็นภายนอกเหมือนอย่างไม่หายใจ 

 แต่ความจรงินัน้พงึเข้าใจว่าสงบอาการ

ท่ีหายใจ อย่างเม่ือหายใจเข้าก็สูดลม

หายใจเข้าไปท้องก็พองขึ้นมา หายใจ

ออกท้องก็ยุบ แล้วก็น�าลมหายใจออก

ซึง่นบัว่าเป็นอาการปรกตธิรรมดา แต่

ในขณะทีไ่ด้สมาธลิะเอยีดเข้านัน้ใจสงบ

กายสงบ อาการหายใจเข้าออกก็สงบ

ไปโดยล�าดบั ผูป้ฏบิตัจิะพงึรูไ้ด้ก�าหนด

ได้ด้วยตัวเองว่า ทีแรกนั้นหายใจเข้า

หายใจออกเป็นปรกติเหมือนอย่างเรา

เรยีกว่าทัว่ท้อง หายใจเข้าถงึท้องหายใจ

ออกจากท้องตามอาการท่ีท้องพองยุบ

เรียกว่าทั่วท้อง แต่เม่ือกายละเอียด

เอกัคคตา
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เข้าใจละเอียดเข้าแล้วอาการที่ยุบหรือ

ยุบ ๆ พอง ๆ นั้นจะลดลงไปจนถึง

สงบ คล้ายกบัหายใจเข้าออกอยูแ่ค่จมกู

กบัทรวงอกหรอืหทัย และเม่ือละเอียด

เข้าไปอกีกเ็หมอืนอย่างว่า ไม่เข้าไปถงึ

ทรวงอกหรือหทัยแผ่ว ๆ อยู่แค่ปลาย

จมกูละเอยีดเข้าไปอกีกส็งบหมด หมาย 

ความว่าสงบอาการทีห่ายใจ ไม่ใช่สงบ

ลมหายใจ เพราะเมือ่กายและใจละเอยีด

เตม็ทีน้ั่น กต้็องไม่มอีาการของกายหรอื

ใจที่แสดงการหายใจ แต่ว่าลมหายใจ

นั้นยังไม่สงบยังเข้าออกอยู่ได้ เพราะ

ว่าเมือ่กายละเอียดใจละเอียดอย่างทีส่ดุ

แล้วอาการของกายและใจก็สงบหมด 

เรยีกว่าสงบอาการหายใจไม่ใช่สงบลม

หายใจ ลมหายใจน้ันยังเข้ายังออก 

ได้อยู ่โดยที่ไม่ต้องใช้อาการหายใจ 

ของร่างกาย เพราะว่าจิตละเอียดกาย

ละเอียดที่สุดอันจะพึงได้ภาวะอย่างนี้ 

 ใจเมื่อบรรลุจตุตถฌานอันเรียกว่า

สงบกายสงัขารเครือ่งปรงุกาย อันหมาย

ถงึลมหายใจเข้าออก เพราะว่าลมหายใจ

เข้าออกนั้น เรียกว่ากายสังขารเครื่อง

ปรุงกาย ฉะนั้น เมื่อได้ถึงฌานนี้คือ 

อัปนาสมาธิที่เป็นขั้นถึงจตุตถฌานนี้ 

กายใจกล็ะเอยีดทีส่ดุจนถงึสงบหมดจน

สงบอาการที่หายใจทั้งหมด แต่ว่าลม

หายใจนั้นไม่สงบก็ยังมีอยู่เข้าออกอยู่

ยงับ�ารงุเลีย้งร่างกายได้อยู่ ดงันีเ้ป็นการ

ปฏิบัติท�าสมาธิที่มุ่งแสดงท่ีตั้งของจิต

สมาธิ (นวก. ๘๔-๘๘) ดู การท�าสมาธิ, 

คมัภร์ีอภธิมัมัตถสงัคหะ, สกิขา ๓ ด้วย

เอโกทิ

เอโกทิ ดู เอกัคคตา

เอตทคัคะ ค�าว่า เอตทัคคะ นี ้ประกอบด้วย

ศัพท์ เอต แปลว่า นี้ อัคคะ แปลว่า 

เลศิ รวมกนัแปลว่า นีเ้ป็นเลศิ ตดัเอา

มาจากประโยคภาษาบาลีท่ีแสดงยกย่อง

พระสาวก บรรดาพระสาวกท้ังหลาย

ท่านรปูใดเป็นเลศิในทางใด พระพทุธเจ้า

กต็รสัแสดงว่า เอตทัคคงั ท่านผูน้ีเ้ป็น

เลิศในทางนัน้ จงึน�าเอาค�าว่าเอตทัคคะ

นีม้าใช้เรยีกผูท่ี้เป็นเลิศหรอืเป็นยอดใน

ทางใดทางหนึ่ง (พ.พ. ๑๑๑)

เอราวัณ ดู ดาวดึงส์ 

เอหิภิกขุอุปสัมปทา ดู การถืออุปัชฌาย์, 

  ปัญจวัคคีย์ 

โอกาสโลก ดู โลก, สังขตธรรม, สังขาร 

โอตตัปปะ ด ูคัมภีร์อภธิมัมตัถสงัคหะ, ศีล

โอทิสผรณา ดู เมตตาบารมี 

โอปปาติกะ ดู โพธิสัตว์ 

โอภาส ดู วิปัสสนูปกิเลส 

โอวาทปาติโมกข์ พระโอวาทนี้ประมวล 

พระพุทธวาทะ ประมวลพระพุทธ- 

ศาสนา ด้วยข้อความเพียง ๓ คาถา

กึง่ ฉะนัน้ พระโอวาทนีจ้งึเป็นทีน่บัถอื

ว่าแสดงหัวใจพระพุทธศาสนา ตาม 

ท่ีท่านพระธรรมสังคาหกาจารย์ได้

รวบรวมไว้ว่าดังนี้ ขนฺตี ปรม� ตโป  
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อ

ตตีกิขฺา ขนัตคิอืความทน เป็นบรมตบะ 

นพฺิพาน� ปรม� วทนตฺ ิพทุธฺา พระพทุธะ

คอืพระผูรู้ท้ัง้หลายกล่าวว่านพิพานเป็น

อย่างย่ิง น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี  

สมโณ โหต ิปร� วเิหยนโฺต บรรพชิต

คอืนักบวช ผูย้งัท�าร้ายผูอ้ืน่อยู ่เบียดเบยีน

ผู้อ่ืนอยู่ ไม่ชือ่ว่าสมณะ นีเ้ป็นพระคาถา

แรก พระคาถานี้แสดงพระพุทธวาทะ 

คือวาทะของพระพุทธะ ที่แปลว่า 

พระผูรู้้ไว้ ๓ ข้อ ๑. ขันต ิความทนทาน 

เป็นบรมตบะ ๒. นิพพาน เป็น 

บรมธรรม ๓ บรรพชิตคือนักบวชผู้ 

ยังท�าร้ายผู ้อื่น เบียดเบียนผู้อื่นอยู่  

ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ

 มีข้อที่ควรท�าความเข้าใจคือ ใน 

พระคาถานีใ้ช้ค�า พทุธะ เป็นพหวุจนะ 

คือแปลว่า พระพุทธะทั้งหลาย ซึ่ง

หมายความว่า มีมาก ในทีอ่ื่นได้แสดง

พระพทุธคอืผูรู้ ้ไว้เป็น ๓ จ�าพวก คือ

 ๑. พระสพัพัญญพูทุธะ พระพทุธะ

ผู้รู้ทั้งหมด หรือ พระสัมมาสัมพุทธะ 

พระพุทธะผู้รู้เองชอบ หมายถึงท่าน 

ที่ตรัสรู ้พระธรรมด้วยพระองค์แล้ว 

สอนผู้อ่ืนให้รู ้ตามไปด้วย จนถึงต้ัง

พระพุทธศาสนาขึ้น ตั้งพุทธบริษัทขึ้น

 ๒. พระปัจเจกพทุธะ พระผูรู้เ้ฉพาะ

องค์ คอืเป็นผูต้รสัรูด้้วยตนเองเหมอืน

กัน แต่ว่ารู้เฉพาะตนเท่านั้น ไม่สอน

ให้ผู้อ่ืนรู้ พระพุทธะจ�าพวกน้ีไม่ได้ตั้ง

พระพุทธศาสนา ไม่ได้ตั้งพุทธบริษัท 

ขึ้น เป็นผู้รู้เฉพาะตน

 ๓. พระอนุพุทธะ พระผู ้รู ้ตาม  

หมายถงึเป็น พระสาวกพุทธะ คอืเป็น

ผู้รู้ซึ่งเป็นผู้ฟังเป็นศิษย์ของพระพุทธะ

จ�าพวกที่ ๑ ได้แก่พระอรหันตสาวก 

ทั้งหลาย

 พระพุทธะมี ๓ จ�าพวกดังกล่าวมา 

และก็ล้วนมีวาทะคือถ้อยค�าตรงกัน 

ดังที่กล่าวมานั้น

 พระพทุธวาทะข้อที ่๑ ขนัตคิอืความ

ทนทาน เป็นบรมตบะ ขันตินั้นแปล

กนัว่า ความอดทน จ�าแนกออกไปโดย

นยัหนึง่เป็น ๒ คอื อธวิาสนขนัต ิและ 

ตีติกขาขันติ

 อธิวาสน (ขันติ) แปลว่า อดกลั้น 

ตามศัพท์แปลว่า ท�าให้ยับยั้งอยู่ ขันติ

คอืการท�าให้ยบัยัง้อยูอ่นัหมายถงึความ

อดกลั้นนี้เป็นขันติสามัญ ดังเช่นเมื่อ

ได้รบัความล�าบากอนัเกดิจากทกุขเวทนา

ในเวลาป่วยไข้ ได้รับความตรากตร�า 

ในเวลาที่ถูกเย็นถูกร้อนต้องหิวต้อง

กระหายเป็นต้น ได้รับความเจ็บช�้าน�้า 

ใจในเวลาที่ถูกว่ากล่าวกระทบกระทั่ง 

ร่างกายก็รู้สึกเป็นทุกข์ เพราะความ

ล�าบากหรือเพราะความตรากตร�านั้น 

จติใจกร็ูสึ้กเป็นทกุข์เพราะความเจ็บช�า้

น�า้ใจนัน้ ผูท่ี้ไม่มขีนัตคิอืความอดกลัน้ 

เม่ือได้รับความล�าบาก เช่น เวลารับ

โอวาทปาติโมกข์
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ความทุกขเวทนาในเวลาป่วยไข้ก็ร้อง

ครวญคราง ได้รบัความล�าบากตรากตร�า

ก็มักทนไม่ได้ ได้รับความเจ็บใจก็ทน

ไม่ได้จะต้องผลุนผลันกระท�าการตอบ 

แทนออกไป ดังที่ปรากฏเป็นเรื่องการ

ววิาทโต้เถยีงหรอืการท�าร้ายกนัและกนั 

แต่ว่าผู ้ ท่ีมีอธิวาสนขันติคืออดกลั้น 

เอาไว้ได้ ก็จะพอยับยั้งเอาไว้ ได้รับ

ทุกขเวทนาเวลาป่วยไข้ ก็ยับยั้งเอาไว้ 

ได้รบัความล�าบากกยั็บยัง้เอาไว้ ได้รบั

ความเจ็บใจก็ยับยั้งเอาไว้ แต่ว่าความ

ทุกข์กายทุกข์ใจยังมีอยู่ กล้ันเอาไว้

เท่านัน้ ถ้ากล้ันเอาไว้ได้ก็เป็นการปกติ

เรียบร้อย ถ้ากลั้นเอาไว้ไม่ได้ก็ต้องมี

อาการหรอืมคีวามประพฤตไิปตามทีจ่ะ

เป็นควบคมุไว้ไม่ได้ ฉะนัน้ อธวิาสนขนัต ิ

ขันติคือความอดกลั้นยับยั้งเอาไว้นี้  

จึงจัดเป็นขันติสามัญ และก็ชื่อว่าเป็น

ตบะคือธรรมเป็นเครื่องแผดเผากิเลส

เหมือนกัน คือว่าได้อดกล้ันเอาไว้ได้ 

และกแ็ผดเผากเิลสส่วนน้ันไว้ได้ กเิลส

ไม่ลกุฮอืขึน้มาท�าให้เสยีหาย แต่กเ็ป็น

ตบะอย่างสามัญ

 อีกอย่างหนึ่งเรียกว่า ตีติกขาขันติ 

ขันติคือ ความทนทาน ที่กล่าวไว้ใน

พระโอวาทนี้ ขันติคือความทนทานนี้ 

เป็นขันติที่สูงขึ้นมาก หมายถึงเป็น 

ขันติทางจิตใจท่ีได้ปฏิบัติมาในขันติ

สามัญนั่นแหละ จนมีจิตใจแข็งแกร่ง 

ทนทานต่ออารมณ์ท่ีมาย่ัวต่าง ๆ อารมณ์

ท่ีมาย่ัวต่าง ๆ นัน้จะมาย่ัวให้ชอบก็ตาม 

ให้ชังก็ตาม ให้หลงก็ตาม จิตใจที่ 

ประกอบด้วยตีติกขาคือความทนทาน

ย่อมไม่หว่ันไหวต่ออารมณ์เหล่านั้น 

พระพทุธเจ้าได้ทรงมขีนัตอิย่างนี ้ดงัที่

ตรสัปรารภถงึพระองค์เองไว้ในท่ีแห่งหนึง่ 

แปลความว่า “เราทนทานค�าล่วงเกิน 

เหมือนอย่างช้างศึกที่ทนทานลูกศร 

ซ่ึงตกจากแล่งมาต้องกายในสนามรบ 

เพราะว่าคนเป็นอันมากเป็นผู้ที่ทุศีล”

 คราวน้ี เมื่อจะเทียบกันดูระหว่าง 

อธวิาสนขนัตกิบัตตีกิขาขนัติ กย่็อมได้

ดงันี ้เมือ่มีอารมณ์มาย่ัวให้โกรธ ถ้ามี

เพยีงอธวิาสนขนัต ิก็ยงัโกรธเหมอืนกนั 

แต่ว่ากล้ันเอาไว้ได้ แต่ถ้ามีถึงตตีกิขาขันติ

แล้วไม่โกรธ คือว่าขันตินั้นมาท�าจิตใจ

ให้เข้มแข็งหรือว่าให้แข็งแกร่ง พอที่ 

จะไม่หว่ันไหวไปตามอารมณ์ที่มาย่ัว 

เพราะฉะนั้น ตีติกขาขันตินี้จึงไม่ต้อง

กลั้น คือทนทานแข็งแกร่ง อยู่ได้ใน 

ตวัเองแล้ว ส่วนอธวิาสนขนัตต้ิองกลัน้ 

ถ้ากลัน้ไว้ไม่ไหว ก็แปลว่าโพล่งออกไป

ทีเดียว

 คราวนี้ ส�าหรับวิธีปฏิบัติก็ต้องหัด

ปฏบัิตใิห้เป็นอธวิาสนขนัติมาก่อน เม่ือ

ปฏิบัติจนเกิดความช�านิช�านาญความ

คุ้นเคยมากขึ้น ๆ จิตใจก็จะแข็งแกร่ง

คอืเข้มแขง็นัน่เอง เป็นตตีกิขาขนัตขิึน้

ได้โดยล�าดับ ตีติกขาขันตินี้เป็นตบะ
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คือธรรมเป็นเครื่องแผดเผากิเลสเป็น

อย่างยิ่ง สูงกว่าอธิวาสนขันติซึ่งเป็น

ขนัติสามัญนี ้ส�าหรบัจติใจ แต่ส�าหรบั

ทางร่างกายนั้นต่างกับจิตใจ จิตใจ 

ท�าให้ไม่มีทุกข์ได้ แต่ว่าร่างกายนั้นมี

ทุกข์เป็นธรรมดา โดยเฉพาะก็ต้องมี

ความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ดังที่เราสวด

กันอยู่ ร่างกายของปุถุชนหรือร่างกาย

พระอรหนัต์กต้็องตกอยูใ่นคตธิรรมดา

เช่นนี้ ฉะนั้น จึงมีแสดงในพระพุทธ-

ประวตัว่ิา แม้พระกายของพระพทุธเจ้า

เองก็ประชวร ได้ประชวรหลายครั้ง  

ในการประชวรนั้นก็มีแสดงว่า ในบาง

คราวก็โปรดให้แพทย์เยียวยา ในบาง

คราวก็ทรงระงับด้วยอธิวาสนขันติ  

ท่านใช้ค�าน้ี คือความอดทนที่ท�าให ้

ความเจ็บไข้นัน้ยบัยัง้ไป แต่ส�าหรับใน

ส่วนจิตใจแล้ว ท่านมีความเข้มแข็ง

ทนทาน ไม่มีอารมณ์อะไรมายั่วให้ 

เป็นทุกข์ขึ้นได้ แปลว่ามีตีติกขาขันติ 

ขันติคือความทนทานบริบูรณ์

 จะอธิบายในพระพุทธวาทะข้อที่ ๒ 

ในพระโอวาทปาติโมกข์ว่า นิพพาน 

เป็นอย่างยิ่งหรือนิพพานเป็นธรรมะ

อย่างยิ่ง

 โดยพยญัชนะ ค�าว่า นพิพาน แปล

ได้ ๒ อย่างคือ ดับ อย่างหนึ่ง ไม่มี

เครื่องเสียบแทง อย่างหนึ่ง ที่แปลว่า

ดบันัน้ ออกมาจาก วา ธาต ุทีแ่ปลว่า 

พดั อย่างพดัลม น ิปฏิเสธ กแ็ปลตรง

กนัข้ามว่า ดับ ส่วนทีแ่ปลว่า ไม่มเีคร่ือง

เสยีบแทงนัน้ ออกมาจากศพัท์ว่า วาน 

ที่แปลว่า เครื่องเสียบแทง ใช้เป็นชื่อ

ของลกูศรกม็ ีน ิปฏเิสธ กแ็ปลว่า ไม่มี

เครื่องเสียบแทง แต่โดยอรรถคือเนื้อ

ความหมายถึง จุดสูงสุด และค�าว่า

นิพพานนี้เป็นค�าเก่า มีใช้มาก่อน 

พระพทุธเจ้าได้ตรสัรู ้มคีวามหมายถงึ

จุดสูงสุดของลัทธิปฏิบัตินั้น ๆ เมื่อ

พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็ได้ทรงน�าค�านี้

มาใช้ ให้หมายถึงจดุสูงสุดในพระพุทธ-

ศาสนา แต่มีความหมายเฉพาะใน

พระพุทธศาสนา ซึ่งต่างไปจากความ

หมายเดิมของค�าท่ีใช้ในลัทธิศาสนา 

ในภายนอก

 ค�าอธิบายนิพพานที่เป็นพระพุทธ-

ภาษิต ซึ่งมีความกว้าง ๆ ก็เช่นว่า  

ตณฺหาย วิปฺปหาเนน นิพฺพาน� อิติ  

วุจฺจติ เพราะละตัณหาเสีย เรียกว่า

นิพพาน ราคโทสโมหกฺขยา นิพฺพาน� 

ชื่อว่านิพพาน เพราะสิ้นราคะ โทสะ 

โมหะ ฉะนัน้ กล่าวส้ันนพิพานจงึได้แก่

ธรรมะเป็นท่ีดับราคะ โทสะ โมหะ 

ธรรมะเป็นท่ีดบัตณัหา หรอืธรรมะเป็น

ทีดั่บกิเลสทัง้หมด เมือ่ปฏบิตัทิ�ากเิลส

ให้สิ้นไปได้แล้ว นิพพานก็ปรากฏข้ึน

แก่ผู้ดับกิเลสเอง แต่เมื่อยังท�ากิเลส 

ให้ส้ินไปไม่ได้ การพดูถึงนพิพาน การ

แสดงถึงนิพพาน ก็พูดแสดงไปตาม

คลองแห่งพระพุทธศาสนา และเมื่อ
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พิจารณาตามคลองแห่งพระพทุธศาสนา

ดังกล่าว การบรรลุถึงนิพพานนั้นไม่

เกี่ยวกับอยากหรือไม่อยาก เมื่อยังมี

อยากหรอืมไีม่อยากกแ็สดงว่ายงัมชีอบ

หรือไม่ชอบ ซ่ึงเป็นลักษณะของตัณหา

ของกเิลส ฉะนัน้ กบ็รรลุไม่ได้ จะบรรลุ

ได้น้ันด้วยการปฏิบัติใกล้เข้าไปจนเข้า

เขตไม่ต้องกล่าวถึงอยากท่ีพูดกันอยู่

อย่างสามัญ 

 ในพระบาลีบางแห่งได้จ�าแนก พระ-

นิพพาน ไว้ ๒ อย่าง คือ

 ๑. สอุปาทิเสสนิพพาน นิพพานท่ี

มีอุปาทิเหลือ

 ๒. อนุปาทิเสสนิพพาน นิพพานที่

ไม่มีอุปาทิเหลือ

 ท่านอธบิายว่า อปุาทนิัน้เป็นชือ่ของ

ขันธปัญจกะ หมวด ๕ แห่งขันธ์ คือ 

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

นิพพานของพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ 

คอืท่านละอาสวกเิลสได้หมดสิน้ แต่ยงั

มีขันธปัญจกะ ด�ารงชีวิตอยู่ เรียกว่า 

สอุปาทิเสสนิพพาน เมื่อพระอรหันต์

ดับขันธ์คือขันธปัญจกะแตกสลาย  

ดังคนสามัญก็เรียกว่าตาย แต่ถ้าเป็น 

พระอรหันต์ก็เรียกว่านิพพานหรือ 

ปรนิพิพาน เรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพาน

 แต่อกีนยัหนึง่ อธบิายว่า อปุาท ิเป็น

ชื่อของกิเลส มีอุปาทานความยึดถือ

เป็นต้น ฉะนั้น พระอริยบุคคลผู้ดับ

กเิลสมาเป็นชัน้ ๆ แต่ว่ายงัดบัไม่หมด 

ได้แก่ พระโสดาบัน พระสกทาคามี 

พระอนาคาม ียงัมอีปุาทคิอืยงัมอีปุาทาน 

หรอืกเิลสทีต้่องละต่อไป ดบักเิลสของ

ท่านดังกล่าวนี้เรียกว่า สอุปาทิเสส-

นิพพาน ส่วนพระอรหันต์ดับอาสว- 

กิเลสได้หมดสิ้น ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่ง

ยังเหลืออยู่ ความดับกิเลสของท่าน 

เรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพาน

 มีค�าท่ีเป็นไวพจน์ คอืค�าท่ีมีรปูต่าง ๆ 

กนั แต่รวมอยูใ่นความหมายอนัเดยีวกนั

ของนพิพานหลายค�า เช่น ค�าว่า อมตะ 

วริาคะ โมกขะ อสงัขตะ หรอื วสิงัขาร

 อมตะ แปลว่าธรรมที่ไม่ตาย เรื่อง

ความไม่ตายเป็นเรือ่งทีป่รารถนากนัอยู่

โดยทั่วไป ความคิดของมนุษย์ในเรื่อง

นี ้กไ็ด้มีมาโดยล�าดบั เม่ือสรปุลงแล้ว

ก็เห็นว่า เป็นบุคคลก็มี เป็นภาวะก็มี 

เป็นธรรมก็มี ที่เป็นอมตะคือไม่ตาย

 ในส่วนท่ีเห็นว่าเป็นบุคคลนั้น เช่น 

ลัทธิของผู้ท่ีเชื่อว่ามีเทพผู้ไม่ตายสถิต

อยูใ่นสวรรค์ ลัทธิท่ีเก่าก่อนพระพทุธ-

ศาสนาก็ได้แก่พราหมณ์ ท่ีเชื่อว่ามี

พรหมเป็นผู้ไม่ตาย อยู่ในสวรรค์ชั้น

พรหม คือมีความเห็นว่ามีอยู่ถ่ินหนึ่ง

ซึ่งมีเทพผู้ไม่ตายสถิตอยู่ บุคคลอาจ 

จะเข้าถงึเทพนัน้ได้ด้วยการปฏบิติัอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง ตามที่แสดงไว้ในลัทธิ 

นัน้ ๆ แม้เมือ่พระพทุธเจ้าได้ทรงอบัุติ
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ขึน้และต่อจากสมัยพระพทุธเจ้ามา ก็ได้

มลีทัธดิงักล่าวนีส้บื ๆ มาอกีหลายลทัธิ 

แสดงเป็นตัวตนเป็นบุคคล

 ส่วนทีเ่หน็ว่าภาวะเป็นอมตะนัน้ ดังเช่น 

ลทัธอิปุนิษัท ท่ีแสดง ปรมาตมนั เป็น

อัตตาใหญ่ ซึ่งคงอยู่ชั่วนิรันดร ทุก ๆ 

คนหรือทุก ๆ สัตวโลก แยกออกมา

จากปรมาตมนั มาเป็น อาตมนั หรอือตัตา

ของแต่ละบุคคล และเมื่อท�าความดี

มากขึน้กจ็ะบรรลคุวามเป็น มหาตมนั 

หรอื มหตัตา อย่างท่ียกย่องบางคนว่า 

มหาตมะ นีก่ค็อืมหาตมันหรอืมหตัตา 

เมื่อมหาตมันหรือมหัตตานั้นสิ้นชีวิต 

ก็จะไปรวมเป็นปรมาตมนั และคงทีอ่ยู่

นิรันดรตามเดิม

 ส่วนทีแ่สดงธรรมะนัน้ คอืพระพทุธ-

ศาสนา เพราะทางพระพุทธศาสนา

แสดงว่า ไม่มีเทพหรือบุคคลที่จะเป็น

ผู้ไม่ตายอยู่ตลอดนิรันดร เพราะเทพ

หรือบุคคลนั้นต้องตั้งต้นด้วยชาติคือ

ความเกิด ก็ต้องมีแก่ ต้องมีตาย  

เพราะฉะนั้น จึงต้องมีดับสูญ แม้ 

พระพรหมซึ่งแสดงว่ามีอายุยืนนาน

เหลอืเกนิ แต่กต้็องดบัสญูในทีส่ดุ เป็น

แต่เพียงว่าด�ารงอยู่นานเท่านั้น อันนี้

มาเทียบกับทางวัตถุ เช่น ดวงอาทิตย์ 

ดวงจันทร์ ดวงดาวต่าง ๆ ทางวทิยาการ

กแ็สดงว่าจะต้องมีดบั แต่มีอายุยนืนาน

มากจนรู้สึกเหมือนไม่ดับ 

 คราวนี้ ภาวะคือปรมาตมัน หรือ 

ปรมัตตา ดังที่แสดงไว้ในลัทธิอุปนิษัท 

นั้นทางพระพุทธศาสนาแสดงว่า เมื่อ

ยงัมภีาวะเป็นอตัตาอยู ่กแ็สดงว่ายงัมี

อปุาทานคอืความยึดถอื เมือ่ยงัมคีวาม

ยดึถือกต้็องมภีพคือภาวะ ได้แก่ ภาวะ

เป็นอตัตาดงักล่าวนัน้ เมือ่เป็นเช่นนีก้็

ต้องมชีาตคิอืเกิดเป็นอตัตาดงักล่าวนัน้ 

และในที่สุดก็จะต้องมีดับคู่กันกับเกิด 

 ส่วนมติทางพระพทุธศาสนานัน้แสดง

ว่า เมื่อจะไม่ดับก็ต้องไม่เกิด เมื่อสิ้น

ชาติคือความเกิด จึงจะส้ินความแก่  

สิ้นความตาย หรือว่าสิ้นดับ และเมื่อ

สิ้นความเกิดเป็นเทพเป็นมนุษย์เป็น

อะไร ๆ ทั้งนั้น ก็สิ้นสมมติบัญญัติ 

คือไม่มีจุดอันใดอันหนึ่งที่จะยกขึ้นมา

สมมตคิอืหมายรูก้นั หรอืว่าบัญญตัคิอื

แต่งตัง้กล่าวถึงกนัว่าเป็นอะไร การจะ

มีสมมติคือหมายรู้กันก็จะต้องมีสิ่งที่

ถูกสมมติขึ้นก่อน การท่ีจะมีบัญญัติ 

คือแต่งตั้งพูดถึงกัน ก็จะต้องมีสิ่งที่ 

จะถูกบัญญัติขึ้นก่อน เหมือนอย่างว่า  

เราจะสมมติบัญญัติภาษาขึ้นพูด เช่น 

เรียกว่าบ้าน เรียกว่าเรือน ก็จะต้องมี

สิ่งที่เป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นก่อน และ 

จึงเรียกสิ่งท่ีเป็นบ้านเป็นเรือนนั้นว่า 

นั่นบ้าน นั่นเรือน แต่ถ้าสิ่งที่เป็นบ้าน

เป็นเรือนไม่มเีสยีเลยแล้ว สมมติบญัญตัิ

คือภาษา ทีส่�าหรบัจะให้หมายรูกั้นหรอื
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ที่จะบัญญัติขึ้นกล่าวกันก็ไม่มี ฉันใด 

ก็ดี เมื่อไม่มีเกิด ไม่มีเกิดอะไรทั้งนั้น 

ก็ไม่มีสิ่งที่จะสมมติบัญญัติขึ้นว่าอะไร 

ฉะนัน้ จงึเรยีกว่าสิน้สมมต ิสิน้บญัญตัิ 

และเมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมิใช่เป็นบุคคล 

ทีเ่ป็นอมตะ มิใช่ภาวะท่ีเป็นอมตะ แต่

เป็นธรรมะ คือสภาพที่ทรงอยู่ซึ่งเป็น

อมตะ จะชี้ว่ามีภาวะเป็นอย่างใดก็ไม่

ได้ จะช้ีว่าเป็นบุคคลหรอืเป็นภาพอย่าง

ใดก็ไม่ได้ ฉะนั้น อมตะ ธรรมะที่ไม่

ตายจึงมีความหมายในคลองธรรมของ

พระพุทธเจ้าดังกล่าวนี้

 อนึง่ บางแห่งเรยีกว่า วริาคะ แปล

ว่าธรรมทีส่ิน้ราคะ คอืความตดิ ความ

ยนิด ีความก�าหนด นีก้ห็มายถงึธรรม

เป็นทีส่ิน้กเิลส แต่ว่ากเิลสเหล่านี ้ราคะ

เป็นที่ปรากฏอยู่มาก ฉะนั้น จึงได้ยก

เอาในด้านไม่มีเป็นชื่อของนิพพาน

 อนึง่ บางแห่งกเ็รยีกว่า โมกขะ หรอื 

โมกขธรรม แปลว่า ธรรมเป็นเครื่อง

พ้นจากทุกข์ คือความแก่ ความเจ็บ 

ความตาย ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรง

ปรารถนาเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ และ 

ในตอนแรกกห็มายถงึความพ้นจากผล 

เพราะทกุข์เป็นผล แต่เม่ือได้ตรัสรูแ้ล้ว 

ได้ทรงพบเหตุคือตัณหาหรือกิเลส  

โมกขะจึงแปลอีกอย่างหนึ่งว่า ธรรมะ

เป็นทีพ้่นกเิลสด้วย ซึง่มกัจะแปลรวม ๆ 

กนัว่า พ้นกเิลสและกองทุกข์ แต่ว่าใน

ตอนแรกเมือ่ยงัไม่พบกเิลสซึง่เป็นเหตุ

ให้เกดิทกุข์ กม็ุง่จะพ้นผลท่ีเหน็ว่าเป็น

ทุกข์เท่านั้น

 อนึง่ บางแห่งเรยีกว่า อสังขตธรรม 

ธรรมะที่ไม่มีปัจจัยปรุง หรือเรียกว่า  

วิสงัขาร แปลว่า ธรรมทีส่ิน้สงัขาร คอื

สิ้นเครื่องปรุงแต่ง อรรถะทั้ง ๒ ค�านี้

กเ็ป็นอนัเดยีวกนั ค�าว่า อสังขตะ ตรง

กันข้ามกับ สังขตะ ที่แปลว่าธรรมะ 

ทีปั่จจยัปรงุแต่ง ค�าว่า วิสงัขาร กต็รง

กันข้ามกับค�าว่า สังขาร ที่แปลว่าสิ่ง 

ที่ปรุงแต่ง ในโลกนี้ ส่วนที่ปรากฏอยู่ 

ที่ตาเห็น หูได้ยิน เป็นต้น ข้างนอก 

ตลอดจนถงึร่างกายอันนีท้ัง้หมดทีร่วม

เรียกว่า เบญจขันธ์ หรือว่า นามรูป 

เป็นสังขตะคือสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งทั้ง

นัน้ เป็นสงัขารทัง้นัน้ คอืเป็นผลทีเ่นือ่ง

มาจากเหต ุและเหตนุัน้กเ็ป็นผลทีเ่นือ่ง

มาจากเหตอุกีอนัหนึง่ อาจจะพจิารณา

สาวเข้าไปพบผลและเหตุ หรอืเหตุและ

ผลได้มากมาย รวมความว่าเป็นส่ิงท่ี

เป็นผล เกดิจากเหต ุมเีหตมุาปรงุแต่ง

ให้มีขึ้นเป็นขึ้นเท่านั้น ยกตัวอย่างข้าง

นอก เช่น ฝนตก แดดออก ฝนตก

แดดออกนั้นเป็นผล ก็มีเหตุว่าท�าไม

ฝนจงึตก แดดจงึออก และเหตุนัน้เมือ่

ค้นเข้าไปแล้ว ก็ยังเป็นผลอยู่นั่นเอง 

เพราะเนือ่งมาจากเหตอุืน่ ทกุ ๆ อย่าง

ในโลกเป็นผลที่เกิดจากเหตุปรุงแต่ง 
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ดังกล่าวนี้ ล้วนเป็นสังขตะหรือสังขาร 

ทางพระพุทธศาสนาจงึแสดงว่า ตกอยู่

ในลกัษณะ ๓ คอื ๑. อปุปฺาโท ปญญฺายติ 

ความเกิดขึน้ปรากฏ ๒. วโย ปญฺญายติ 

ความเสือ่มสิน้ไปปรากฏ และ ๓. ิตสสฺ 

อญฺญถตฺต� ปญฺญายติ เมื่อยังตั้งอยู่ 

มคีวามปรวนแปรไปปรากฏ รวมความ

ว่า ขึ้นต้นด้วยเกิดและลงท้ายด้วย 

ดับ และในระหว่างก็มีการแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงเรื่อย ๆ ไป 

 แม้ความดีความชั่วเป็นตัวกรรมที่

บคุคลท�ากเ็ป็นสงัขตะหรอืสงัขารเหมอืน

กัน เพราะว่าต้องปรุงต้องแต่ง หมาย 

ความว่าคนต้องท�าชัว่จึงจะเป็นความชัว่ 

ต้องท�าดจึีงจะเป็นความด ีถ้าไม่ท�าความ

ชั่วก็ไม่มี ความดีก็ไม่มี เพราะฉะนั้น 

แม้ความดีความช่ัวก็เป็นสังขตะหรือ

เป็นสังขาร ความดีหรือความชั่วนี้เมื่อ

บคุคลท�าขึน้ ส่งวบิากคอืผล ผลนีก่เ็ป็น

สงัขตะหรอืเป็นสงัขาร เพราะเป็นสิง่ที่

เนื่องมาจากเหตุ คราวน้ีเม่ือบุคคลได้

รับผล ถ้าเป็นผลที่ดีก็ชอบใจ ถ้าเป็น

ผลที่ไม่ดีก็ไม่ชอบใจ ชอบใจหรือไม่

ชอบใจนีก้เ็ป็นกเิลส กิเลสน่ีก็เป็นสงัขตะ

หรอืสงัขารเหมือนกนั เพราะเป็นผลท่ี

เนือ่งมาจากวบิาก ชอบใจหรอืไม่ชอบใจ

นี้ รวมเรียกว่าเป็นกิเลส และเมื่อเป็น

กิเลสขึ้นก็ก่อเจตนาขึ้น คือความจงใจ

ให้ประกอบกรรมต่าง ๆ กรรมทีก่่อข้ึน

ก็เป็นผลอีก คือเป็นผลท่ีเนื่องมาจาก

กเิลส แต่กเ็ป็นตวัเหตุให้เกดิวิบากของ

กรรม ครั้นได้รับวิบากของกรรมแล้ว 

วิบากของกรรมนั้นก็เป็นตัวผลที่เนื่อง

มาจากกรรม แต่กเ็ป็นตวัเหตท่ีุส่งเสรมิ

กเิลสขึน้อกี รวมความว่า ทัง้กเิลส ทัง้

กรรม ทั้งวิบากนี้ เป็นวงกลม บุคคล

ต้องหมนุไปตามกเิลส ตามกรรม ตาม

วิบาก เป็นวงกลมอยู่ตลอดเวลา อนันี้

แหละท่ีเรียกว่า วัฏฏะ วนหรือหมุน 

โลกข้างนอกกห็มุน โลกข้างในคือจิตใจ

ของคนก็หมุน ๆ ไปตามกิเลส กรรม 

วิบาก เป็นวงกลมอยูต่ลอดเวลา น้ีเป็น 

กระแสปัจจบุนั และโดยปกตทิกุ ๆ สตัว์

บุคคลก็อยู่ในวงหมุนน้ีด้วยกันทั้งนั้น 

ไม่พ้นจากวงหมุนนี้ได้ เพราะฉะนั้น  

จงึต้องปรงุต้องแต่ง เป็นเหตเุป็นผลกนั

ในวงหมุนอันนี้อยู่เร่ือยไป เมื่อมาเข้า

วงหมนุดงันีแ้ล้ว กไ็ม่ต้องพดูกนัถงึชาติ

อดีต ชาติอนาคต หรือชาติปัจจุบัน 

เพราะจะเป็นชาติไหน ๆ กต็ามกจ็ะอยู่

ในวงหมุนนี้ทั้งนั้น และเมื่อยังอยู่ในวง

หมุนนี้ตราบใด ก็ยังหมุนไปอยู่ตราบ

นั้น จนกว่าจะหยุดหมุนได้ คือว่าปรุง

แต่งมรรคมีองค์ ๘ อันประมวลเรียก

ว่า ท�าความดีจนตัดกิเลสได้หมดส้ิน 

เมื่อตัดกิเลสได้หมดสิ้นแล้ว ก็ตัดวง

หมุน เพราะไม่มีเหตุให้กระท�ากรรม 

กรรมกไ็ม่ส่งวิบาก จงึหลดุออกจากวง
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หมุน เป็นผู้หยุดหมุน เมื่อเป็นผู้หยุด

หมนุแล้ว ตรงจดุน้ีเรียกว่าเป็นนิพพาน

คือดับ หรือว่าไม่มีเครื่องเสียบแทงทั้ง 

หมด

 ได้กล่าวแล้วว่าเร่ืองนพิพานนีไ้ม่เกีย่ว

กบัอยากหรอืไม่อยาก อยากกไ็ปไม่ถงึ 

ไม่อยากก็ไปไม่ถึง หน้าที่ก็คือว่าท�า 

ความดีเรือ่ย ๆ ไป ซ่ึงเป็นส่วนสงัขตะ

หรือส่วนสงัขาร แต่ว่าเป็นส่วนสงัขตะ

หรือส่วนสงัขารในด้านท�าความด ีเมือ่ถงึ

จดุแล้ว นิพพานกจ็ะปรากฏข้ึนเอง ไม่

ต้องอยาก ไม่ต้องไม่อยาก พระพทุธเจ้า

ทั้งหลายคือ ท่านผู้รู้ ซึ่งเป็นผู้ได้ผู้ 

ถึงแล้ว จึงได้กล่าวว่า นิพพานเป็น 

อย่างยิ่ง แต่ว่าถ้ายังไม่ได้ไม่ถึง ก็ยัง

ไม่มีใครกล่าวว่า นิพพานเป็นอย่างยิ่ง 

นี่เป็นพระพุทธวาทะข้อที่ ๒

 จะอธบิายความในพระโอวาทปาตโิมกข์

สบืต่อไป พระพุทธวาทะข้อท่ี ๓ น หิ 

ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปร� 

วเิหยนโฺต แปลว่า บรรพชิตคอืนกับวช 

ผู้ยังท�าร้ายผู้อ่ืน เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ 

ไม่ชือ่ว่าเป็นสมณะ อกีอย่างหนึง่ แปล

ปฏเิสธทัง้ ๒ คอืแปลว่า บคุคลผูท้�าร้าย

ผู้อ่ืนเบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็น

บรรพชิต ไม่ช่ือว่าเป็นสมณะ ของพม่า

เขาใส่ น ปฏเิสธในบาทที ่๒ ด้วยเลย

ว่า น หิ ปพฺพชิโต ปรปูฆาตี น สมโณ 

โหติ ปร� วเิหยนโฺต แต่ในฉบบัของไทย

เรา น ปฏิเสธที่บาทหลังนี้ไม่มี โดย

ความก็เท่ากัน

 ผู้ท่ีเบียดเบียนผู้อื่น ท�าร้ายผู้อื่น  

ด้วยอ�านาจของโลภะ โทสะ โมหะ หรอื

ด้วยอ�านาจของตัณหา ไม่ควรจะเรียก

ว่าเป็น บรรพชิต ที่แปลตามศัพท์ว่า 

ผู้ออก ซึ่งเป็นผู้งดเว้นจากบาปต่าง ๆ 

ไม่ควรจะเรยีกชือ่ว่า สมณะ ทีแ่ปลว่า 

ผูส้งบ บคุคลทีค่วรจะชือ่ว่าเป็นบรรพชติ 

ควรจะเป็นผู้ออกจากกิเลส ออกจาก

บาปด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อ

ออกจากกเิลส ออกจากบาปด้วยตนเอง 

บคุคลท่ีชือ่ว่าสมณะกเ็ช่นเดยีวกนั ควร

จะเป็นผูส้งบกเิลสบาปด้วยตนเอง หรอื

เป็นผูป้ฏบิตัเิพือ่สงบดงักล่าว ถ้ากิเลส

ยังไม่สงบก็จะต้องมีการท�าร้ายผู ้อื่น 

เบียดเบียนผู้อื่น ถ้ากิเลสนั้นรุนแรง 

บุคคลลุอ�านาจของกิเลส ก็จะต้อง 

ท�าร้ายผู้อื่น เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกาย

ด้วยวาจา ถ้ากิเลสนั้นไม่รุนแรงถึง 

อย่างนัน้ มีอยู่เพยีงในจติใจ กจ็ะท�าร้าย 

ผู ้ อ่ืนเบียดเบียนผู ้อื่นด้วยใจ ก็ยัง 

ชื่อว่าเบียดเบียนอยู่นั่นเอง ฉะนั้น  

จะเป็นบรรพชิตได้เต็มที่ จึงจ�าเป็นที่ 

จะต้องเป็นผูป้ฏบิตัใิห้มขีนัตดิงักล่าวใน

พระพทุธวาทะข้อที ่๑ และได้มนีพิพาน

ดังกล่าวในพระพุทธวาทะข้อที่ ๒ 

 ฉะนั้น เมื่อกล่าวสรุปประมวลเข้า

มาแล้ว พระพทุธวาทะข้อที ่๑ และ ๒ 
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แสดงธรรม พระพุทธวาทะข้อที่ ๓ นี้

แสดงบุคคลที่มีธรรมนั้น แต่แสดงใน

รูปปฏิเสธว่าถ้าบุคคลปราศจากธรรม

ดังกล่าวนั้น ก็ยังจะต้องท�าร้ายผู้อ่ืน  

ยังจะต้องเบียดเบียนผู้อ่ืนแม้ด้วยใจ  

ถ้าเป็นดังนั้นก็ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต  

ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ หรือจะพูดอย่าง

ธรรมดาว่า นกับวชท่ียังเป็นเช่นนัน้อยู่ 

ยังไม่ชื่อว่าเป็นสมณะคือผู้สงบ

 ในทางพระพุทธศาสนาได้แสดง 

สมณะ ไว้ ๔ ชัน้ มุ่งถงึการบรรลุธรรม

เป็นเกณฑ์ไม่มุ่งถึงเพศว่าจะเป็นชาย

เป็นหญงิ เป็นบรรพชติหรอืเป็นคฤหสัถ์ 

สมณะที ่๑ ได้แก่ พระโสดาบนั สมณะ

ที่ ๒ ได้แก่ พระสกทาคามี สมณะที่ 

๓ ได้แก่ พระอนาคามี สมณะที่ ๔ 

ได้แก่ พระอรหันต์ สมณะทั้ง ๔ ชั้น

นีท่ี้เรียกว่า สงโฺฆ คอืพระสงฆ์ ซึง่เป็น

รัตนะที่ ๓ และเป็นสรณะที่ ๓

 เม่ือพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศ

พระพุทธวาทะดังน้ีแล้ว จึงได้ทรงย่อ

พระพุทธศาสนาในพระคาถาเพียงบท

หน่ึงต่อไปนี้ว่า สพฺพปาปสฺส อกรณ� 

การไม่ท�าบาปท้ังปวง กุสลสสฺปูสมปฺทา 

การท�ากศุลให้ถงึพร้อม สจติตฺปรโิยทปน� 

การท�าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว เอต� 

พทุธฺาน สาสน� นีเ้ป็นพทุธศาสนา คอื

ค�าสอนของผู้รู้ทั้งหลาย

 ด้วยพระคาถาบทนี ้ได้ทรงประมวล 

ข้อปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาไว้

เป็น ๓ ข้อ โดยย่นย่อคือ ๑. ไม่ท�า 

บาปทุกอย่าง ๒. ท�ากุศลให้ถึงพร้อม 

และ ๓. ช�าระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว

 ในชั้นนี้ยังไม่ได้ทรงชี้ว่า อะไรเป็น

บาป อะไรเป็นอกศุล เพราะได้ทรงสอน

แก่พระสาวกซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์ 

ฉะนั้น ท่านก็ย่อมทราบโดยเหตุผล 

ทั่ว ๆ ไป การท�าจิตของตนให้ผ่องใส

กไ็ม่ได้ทรงแสดงวธิไีว้เช่นเดยีวกนั แต่

ท่านกย่็อมทราบ เพราะว่าท่านเหล่าน้ัน

ได้เป็นผูป้ฏบิตัมิาแล้วครบทกุประการ 

ฉะนัน้ เม่ือน�ามากล่าวจีจ้ดุลงไปเป็นการ

ประมวลความ ท่านกย่็อมทราบได้ทนัที 

 ในตอนหลังพระพทุธเจ้าได้ทรงแสดง

ชีโ้ดยชดัเจนว่าอะไรเป็นบาป อะไรเป็น

กุศล เพราะฉะนั้น บุคคลในชั้นหลัง 

จึงได้ทราบและปฏิบัติได้โดยไม่ยาก  

ดังเช่นได้ทรงชี้ว่าเวร ๕ หรือภัย ๕ 

ประการ เป็นบาป เป็นอกุศล ได้แก ่

การฆ่าเขา การลักของเขา การประ-

พฤติผิดในทางกาม การพูดเท็จ การ

ดื่มน�้าเมา หรือได้ทรงแสดงกรรมบถ  

ทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลไว้ ๑๐ ข้อ 

ทีจ่�าแนกออกเป็นกายกรรมฝ่ายอกศุล 

วจีกรรมฝ่ายอกุศล มโนกรรมฝ่าย 

อกุศล และแสดงมูลของอกุศลที่เรียก

ว่าอกุศลมูล แสดงผลของอกุศลที่เป็น
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ความทกุข์ความเดอืดร้อนต่าง ๆ บาป

อกศุลทัง้หมดเหล่านัน้ พระพทุธศาสนา

แสดงไว้ว่าไม่ให้ท�า และแสดงไว้ว่าบคุคล

สามารถที่จะไม่ท�าได้

 ในด้านตรงกันข้ามก็คือกุศล ทาง

พระพุทธศาสนาก็แสดงไว ้ชัดเจน 

เหมือนกัน ตัวกุศลก็ได้ทรงแสดงไว้ 

ในกุศลกรรมบถ ๑๐ ท่ีตรงข้ามกับ

อกุศลกรรมบถ ๑๐ มูลของกศุล เรยีก

ว่ากุศลมลู กท็รงแสดงไว้ ผลของกศุล 

คือความสุขต่าง ๆ ก็ทรงแสดงไว้ 

นอกจากน้ีคุณงามความดทุีกอย่างดังท่ี

แสดงไว้ในนวโกวาท ตัง้แต่ทกุะ หมวด 

๒ เป็นต้นว่า พรหมวหิารธรรม ๔ คือ 

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา นี่ก็

รวมเรียกว่าเป็นกุศลทั้งนั้น กุศลนี้

พระพทุธศาสนาแสดงให้ปฏบิตัใิห้มใีห้

เป็นข้ึนโดยบรบูิรณ์ และแสดงว่าบุคคล

สามารถที่จะปฏิบัติได้

 การที่จะไม่ท�าบาปอกุศล และการ

ทีจ่ะท�ากุศลกเ็กีย่วด้วยจติใจเป็นส�าคญั 

ฉะนั้น ในข้อที่ ๓ จึงได้แสดงให้ช�าระ

จิตใจของตนให้ผ่องแผ้ว จึงควรท�า 

ความเข้าใจเรื่องจิตใจพระพุทธศาสนา

โดยย่อ

 ค�าว่าจิตนัน้ได้เคยแสดงมาครัง้หนึง่

แล้วว่าหมายถึงธรรมชาติอย่างหนึ่งที่

ไม่มรีปูร่าง ส ีสณัฐาน ไม่ใช่รูป ไม่ใช่

นาม อาศยัอยูใ่นคหูาคอืร่างกายนี ้เป็น

ผูป้ระสาทการทกุอย่าง เป็นต้นว่าท�าให้

ส�าเร็จความคิดนึกต่าง ๆ ท�าให้เกิด

เจตนาซึง่เป็นตวักรรมต่าง ๆ และเป็น

ตัวผู้เศร้าหมองหรือผ่องแผ้ว เป็นตัว 

ผู้ข้องเกี่ยวหรือว่าหลุดพ้น มีลักษณะ

อย่างหนึ่งคือเป็นตัวธาตุรู้ ได้แก่เป็น

เบื้องต้นหรือมูลฐานของความรู้ทุก ๆ 

อย่าง ได้มีพระบาลแีสดงธรรมชาตจิติ

ไว้ว่าจติเป็นธรรมชาติประภัสสรทีแ่ปล

ว่าผุดผ่อง นี้เป็นธรรมชาติแท้ของจิต 

บางคนแปลว่า จิตเดิมเป็นธรรมชาติ

ประภัสสร ใส่ค�าว่า เดิม เข้ามาด้วย 

ก็ท�าให้หมายความว่า จิตต่อมาไม่

ประภัสสร แต่ในพระบาลีท่านไม่มีค�า

ว่า เดิม หมายความเป็นตัวธรรมชาติ

ของจิตทีเดียว เหมือนอย่างทองค�าที่

เป็นธรรมชาตผิดุผ่อง หรอืว่าเพชรทีม่ี

ธรรมชาติผ่องใสหรือผุดผ่อง เมื่อเป็น

ทองค�าหรือเป็นเพชรก็ต้องมีลักษณะ

อย่างนัน้เป็นประจ�า จติกต้็องมลีกัษณะ

ประภสัสรคอืผดุผ่องเป็นประจ�า แต่ว่า

จตินีถ้กูอปุกเิลสคอืเครือ่งเศร้าหมองท่ี

เป็นอาคันตกุะคอืทีจ่รเข้ามาท�าให้เศร้า

หมองไป

 ในทีน่ีพ้งึสงัเกตค�าว่า อปุกเิลส กบั

ค�าว่า อาคันตุกะ ในที่ทั่วไปใช้ค�าว่า 

กเิลส แปลว่า เครือ่งเศร้าหมอง แต่ใน

ที่นี้มีค�าว่า อุป เป็นบทหน้า อุป แปล

ว่า เข้า หรอื เข้าไป บ่งความว่า เครือ่ง
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เศร้าหมองนัน้ไม่ใช่เป็นสิง่ทีม่อียูป่ระจ�า

จิตเป็นธรรมชาติของจิต แต่ว่าเป็นสิ่ง

ที่เข้ามาหรือเข้าไป เป็นอาคันตุกะคือ

เป็นผูจ้รมา หรอืเป็นแขกผูพ้กัอาศยัอยู่

กับจิต ต้องการที่จะแสดงนัยอันนี้ให้

ชัดว่า กิเลสนั้นไม่ใช่เป็นธรรมชาติท่ี

ประจ�าจิต แต่เป็นของทีเ่ป็นอาคนัตกุะ 

เป็นแขกจรเข้ามา จึงได้ใช้ค�าว่า อุป 

ประกอบเข้าด้วย อันน้ีเป็นเร่ืองใน

พระพทุธศาสนาทีแ่สดงว่าจติกบักเิลส

เป็นคนละอนั กเิลสไม่ใช่เป็นธรรมชาติ

ของจิต เป็นอาคันตุกะของจิตเท่านั้น 

ฉะนัน้ ในบทต่อไปจงึได้แสดงไว้ แต่ว่า

จตินัน้ก็วมุิตตคืิอหลุดพ้นจากอุปกิเลส

ทัง้หลายได้เหมือนกนั และเม่ือจิตวมุิตติ

คือหลดุพ้นจากอุปกิเลสท้ังหลายได้แล้ว 

ธรรมชาติท่ีประภสัสรคือความผดุผ่อง

ของจิตก็ปรากฏเต็มที่ เหมือนอย่าง

ทองค�าที่ถูกผสมด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ  

เมื่อน�ามาหล่อหลอมไล่สิ่งท่ีไม่บริสุทธิ์

ออกไป ก็เหลือแต่ทองค�าที่ มีเนื้อ 

บริสุทธ์ิ หรือว่าเหมือนอย่างเพชรที ่

ห่อหุ้มเปรอะเปื้อน ความผุดผ่องของ

เพชรไม่ปรากฏ เมือ่มาช�าระล้างสิง่ซึง่

ห่อเปรอะเป้ือนหมดแล้ว หรอืเจยีระไน

ขดัสดีแีล้ว รศัมีของเพชรก็ปรากฏ จติ

ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน

 จะอธิบายหลักหัวใจของพระพุทธ-

ศาสนาต่อไป ในหลักข้อ ๓ ให้ช�าระ

จิตของตนให้ผ่องแผ้ว จิตผ่องแผ้วนี้

เป็นฝ่ายหนึง่ จงึต้องอธบิายถงึจติเศร้า

หมองเป็นฝ่ายตรงกนัข้าม เม่ืออธบิาย

ถงึจติเศร้าหมองต้องว่าถงึอปุกเิลส และ

ก็อธิบายแล้วว่าท�าไมในที่นี้จึงมีค�าว่า 

อุป รวมความก็คือเพื่อแสดงว่า กิเลส

คอืเครือ่งเศร้าหมองนัน้เป็นสิง่ทีจ่รเข้า

มาเป็นอาคันตุกะคือเป็นแขกของจิต 

ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของจิต เพื่อจะเน้น 

ให้เข้าใจเงื่อนไขอันนี้ จึงใช้ค�าว่า อุป  

เข้าในที่นี้ด้วย แต่โดยทั่วไปก็ใช้ค�าว่า

กิเลส และก็ได้อธิบายแล้วถึงกิเลสว่า 

มลีกัษณะเป็นชัน้ ๆ อย่างไร ปากทาง

ท่ีจะให้เกดิกเิลสกคื็ออารมณ์ ท�าให้เกดิ 

ปรยุิฏฐานกเิลส กเิลสท่ีปล้นจติ กลุ้มรุม

จติ ท�าให้จติกลุม้กลดั เมือ่แรงออกมา

กเ็ป็น วตีกิกมกเิลส กเิลสทีท่�าให้ล่วง

ละเมิด และเมื่อกิเลสเหล่านี้สงบไป 

โดยธรรมดาหรอืด้วยการปฏิบตั ิแต่ยงั

มีตะกอนนอนเป็นเช้ืออยู่ เรียกว่า 

อนสุยั นอนเนือ่งหรอืแอบแนบ นีเ้ป็น

สรุปความที่ได้อธิบายไปแล้ว

 ในคราวนี้จะได้ย�้าความโดยกล่าว

ทบทวนตั้งแต่ต้นเงื่อนออกมา หรือ

ตั้งแต่ละเอียดออกมาหาหยาบ กิเลส

ที่เป็นต้นเง่ือนหรือท่ีเป็นส่วนละเอียด

นัน้ ได้แก่อนุสยั คอื ราคานสุยั อนสุยั

คอืราคะ ความตดิ ปฏฆิานสุยั อนสุยั

คือปฏิฆะ การกระทบ หมายถึงความ
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ไม่ชอบ อวชิชานสุยั อนุสยัคอือวชิชา 

คือความรู้ไม่จริง  นี้เป็นส่วนละเอียด

 เมือ่ อนสุยั น้ีฟุง้ออกมา ราคานุสยั

ก็ฟุ้งออกมาเป็น ราคะ ควรจะแปลว่า

ความยนิดหีรอืความก�าหนดั ปฏฆิานสัุย

กฟ็ุง้ออกมาเป็น โทสะ คอืความขดัเคอืง 

โทสะในชั้นนี้หมายถึงความโกรธที่ม ี

อยู่ในใจ โทสะแปลว่าประทุษร้าย จึง

ประทุษร้ายใจของตนเอง ยังไม่ถึงให้

ออกไปคิดท�าร้ายผู้อ่ืน อวิชชานุสัยก็

ฟุ้งออกมาเป็น โมหะ ความหลงที่ท�า 

ให้เห็นผิดเป็นชอบ เห็นชอบเป็นผิด 

ราคะ โทสะ โมหะ เป็นชัน้ปรยิฏุฐานะ 

ทีก่ลุม้รุมหรอืกลุม้กลดัจติใจอยู่ ปรากฏ

อยู่ บุคคลก็รู้สึกอยู่

 ต่อจากนี้ ราคะเมื่อแรงขึ้นก็เป็น  

อภิชฌา ความโลภเพ่งเล็ง หมายถึง

ความอยากได้อย่างแรง จนถึงคิดมุ่ง 

จะได้มาเป็นของของตน โทสะแรงขึ้น

ก็เป็น พยาบาท ตามศัพท์แปลว่า ถึง

ผดิ ตามความหมายน้ันหมายถงึ ความ

มุง่ร้าย คอืความโกรธท่ีแรงออกมาจนถึง

คิดจะท�าร้ายผู้อ่ืน ถ้ายังไม่คิดท�าร้าย

ใคร ขัดเคืองอยู่ในใจ ก็เป็นโทสะ แต่

ว่าถ้าคดิจนถึงท�าร้ายผูอ่ื้นกเ็ป็นพยาบาท 

ไม่ใช่หมายความว่า ผูกโกรธ เหมือน

อย่างที่พูดในภาษาไทย โมหะแรงขึ้น 

ก็เป็น มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด คือ

เห็นผดิเป็นชอบ เหน็ชอบเป็นผดิ ทีใ่ห้

ถอืเอาผดิ ความเหน็ผดินี ้เช่น เหน็ว่า

บุญบาปไม่มี ท�าอะไรลงไปก็สักแต่ว่า

เป็นกิริยา แต่ว่าไม่เรียกว่าเป็นท�าบุญ

ท�าบาป เห็นว่าผลทกุ ๆ อย่างไม่มเีหตุ 

เกดิขึน้เองตามส่ิงอ�านวยหรอืตามบงัเอญิ 

และเหน็ว่าสิง่ทีส่มมตนิบัถอืกนัอยูต่่าง ๆ 

ก็ไม่มี เช่น พ่อแม่ก็ไม่มี คือว่าไม่ใช่

เป็นผูท้ีจ่ะต้องนบัถอืว่าเป็นพ่อแม่อย่างไร 

เป็นแต่เพยีงผูท้ีเ่กดิมาก่อน แล้วก็เกดิ

สืบ ๆ กันมา คล้าย ๆ ว่าเป็นเรื่อง

ธรรมชาต ิคนดคีนช่ัวกไ็ม่ม ีผลต่าง ๆ 

ที่เป็นส่วนดีส่วนชั่วก็ไม่มี เป็นการ

ปฏเิสธทัง้หมด เหล่านีเ้รยีกว่าเป็นการ

เหน็ผดิอย่างร้ายแรง เป็นความเหน็ผดิ

จากคลองธรรม อภิชฌา พยาบาท 

มจิฉาทฏิฐ ิท้ัง ๓ นีเ้ป็น วตีกิกมกเิลส 

คือเป็นกิเลสที่จะท�าให้ล่วงละเมิดทาง

กายทางวาจา และตัววีติกกมกิเลสนี้

เองก็เป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศล แปลว่า

เป็นกเิลสอย่างแรงทีล่่วงมโนทวารออก

มาทีเดียว และเมื่อเกิดมโนกรรมฝ่าย

อกุศลดังนี้ ก็เป ็นเหตุให้ประกอบ 

กายกรรมวจีกรรมฝ่ายอกุศลตามไป

ด้วย พระพุทธภาษิตจึงได้มีแสดงเอา

ไว้โดยความว่า ธรรมทั้งหลายมีมนะ

เป็นหัวหน้า มีมนะประเสริฐ ส�าเร็จ

ด้วยมนะ ถ้าบุคคลมีมนะอันโทษ

ประทษุร้ายแล้ว จะพูดหรือจะท�า ทกุข์

ย่อมตดิตามไป เหมอืนอย่างล้อเกวยีน

ติดตามรอยเท้าโค ที่จูงเกวียนนั้นไป 

แต่ถ้าตรงกันข้าม บุคคลมีใจผ่องแผ้ว 
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จะท�าหรือจะพูด สุขก็ย่อมติดตามไป 

เหมือนอย่างเงาที่ไม่ละตัว รวมเป็น

กเิลส ๓ ชัน้ นบัจากหยาบไปหาละเอยีด

ก็คือ วีติกกมกิเลส ปริยุฏฐานกิเลส 

อนุสัยกิเลส

 อน่ึง กิเลสชั้นละเอียดนี้เรียกอีก

อย่างหนึ่งว่า อาสวะ ค�าว่า อาสวะ 

แปลตามศัพท์ว่า ไหลมา คือไหลมา

นอนจมหมกัหมม ในทีอ่ืน่ค�าว่า อาสวะ 

แปลว่า น�า้เมา กห็มายถงึเป็นสิง่ทีห่มกั

ดอง อาสวะนี้จัดไว้เป็น ๓ คือ

 ๑. กามาสวะ อาสวะคอืกาม ได้แก่

ความใคร่ ความปรารถนา ก็สงเคราะห์

กับราคะอนุสัย

 ๒. ภวาสวะ อาสวะคือภพ ได้แก่

ภาวะคอืความเป็น ข้อน้ีศัพท์ไม่กลมกลืน

กบัปฏฆิะอนสุยันกั แต่กพ็ออธบิายให้

เข้ากันได้ ภพ แปลว่า ความเป็น ปฏฆิะ 

แปลว่า กระทบ เมือ่มภีพคอืความเป็น 

ความเป็นนัน่ความเป็นน่ี ตัง้ต้นแต่เป็น

เราซึง่เป็นตวัอัตตา เม่ือเป็นเช่นน้ีจงึจะ

มีการกระทบกระทั่งกันได้ ถ้าไม่มีภพ

ก็ไม่มีอะไรท่ีจะถูกกระทบกระท่ัง แต่

ว่าเพราะมีภพจึงมีสิ่งท่ีกระทบกระท่ัง 

เพราะฉะน้ัน เม่ือพูดถึงภาวะหรือภพ

คอืความเป็น กจ็ดัเป็นภวาสวะ อาสวะ

คือภพ แต่ว่าเมื่อพูดอีกทางหนึ่งคือ

ความกระทบกระท่ัง ก็จัดเป็นปฏิฆะ

อนุสัย

 ๓. อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา 

ความไม่รู้จริง ก็ตรงกับอวิชชาอนุสัย

 เม่ือทราบถงึด้านเศร้าหมอง คอืด้าน

กเิลสเหล่านีแ้ล้ว กค็วรจะทราบวธิทีีจ่ะ

ท�าให้ผ่องแผ้วโดยสงัเขป เมือ่จดักเิลส

เป็น ๓ ชั้น จะขัดสีกิเลสชั้นหยาบคือ

วีติกกมกิเลสก็ท�าได้ด้วยหลักข้อที่ ๑ 

คอื ไม่ท�าบาปทัง้ปวง ในต่อมากจ็ดัเป็น

สีลสิกขา สิกขาคือศีล

 กิเลสชั้นกลางคือ ปริยุฏฐานกิเลส 

จะขัดสีได้ก็ด้วยหลักข้อที่ ๒ คือท�า 

กุศลให้ถึงพร้อม ต่อมาก็จัดเป็นสมาธิ 

จิตตสิกขา สิกขาคืออบรมจิตให้เป็น

สมาธิ ในหลักข้อที่ ๒ นี้ควรสังเกต

การใช้ค�า กสุลสสฺปูสมปฺทา แปลว่าการ

ท�ากศุลให้ถงึพร้อม ถ้าแปลทบัศพัท์คือ 

อปุสมบทกศุล นีเ้ป็นการอปุสมบททาง

จิตใจ หลักข้อที่ ๑ นั้น เท่ากับเป็น 

การอุปสมบททางกาย คือด้วยศีล

 ส่วนกิเลสช้ันละเอียดคือชั้นอนุสัย

นั้น จะขัดสีได้ก็ด ้วยหลักข้อท่ี ๓  

การช�าระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว คือจะ

ผ่องแผ้วจริง ๆ ก็ด้วยอาศัยหลักข้อนี้ 

ซึ่งต่อมาก็สงเคราะห์เป็นปัญญาสิกขา 

สิกขาคือปัญญา หมายความว่าต้อง

อบรมปัญญาจนรู้แจ้งเหน็จริง ปัญญาน้ี

เท่านัน้จงึจะขบัไล่อนสัุยหรอือาสวกเิลส

ให้ส้ินไปได้ และการอบรมปัญญานั้น 

พระพุทธเจ้าก็ได้แสดงแล้วดังเช่นใน 
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อนัตตลักขณสูตร และใน อาทิตต-

ปริยายสูตร ที่ต้องอบรมให้เกิดความ

รูเ้หน็ตามท่ีเป็นจรงิ ในเบญจขนัธ์หรอื

ว่าในอายตนะ จนเกิดนิพพิทาเป็นต้น 

ดงัทีแ่สดงมาแล้วโดยล�าดบั ต้องด�าเนิน

ตามทางนั้น หลัก ๓ ข้อนี้เป็นศาสนา

คือค�าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

 พระพทุธเจ้าเม่ือได้ตรสัหลกั ๓ ข้อ

นี้แล้ว ก็ได้ตรัสต่อไปอีกหนึ่งคาถากึ่ง

ว่า อนปูวาโท การไม่ว่าร้าย อนปูฆาโต 

การไม่ท�าร้าย ปาติโมกฺเข จ ส�วโร 

ความส�ารวมในพระปาตโิมกข์ มตตฺญฺญุตา 

จ ภตฺตสฺมึ ความรู้ประมาณในภัตต์ 

ปนตฺญจฺ สยนาสน� ทีน่อนทีน่ัง่อันสงดั 

อธจิติเฺต จ อาโยโค ความประกอบใน

อธิจิตคือจิตยิ่ง เอต� พุทธาน สาสน�  

นี้คือค�าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

 พระโอวาทในข้อน้ีคือเหมือนอย่าง

เป็นค�าอธบิายประกอบของโอวาทท่ีเป็น

หลัก ๓ ข้อนั้น มีข้อที่พึงสังเกตคือใน

เวลาน้ันพระพทุธเจ้ายงัไม่ได้ทรงบญัญตัิ

พระวนิยัปาตโิมกข์ ฉะนัน้ ท่ีตรัสให้ส�ารวม

ในพระปาติโมกข์จึงมีความหมายคือ 

ปาติโมกข์ที่เป็นตัวแบบฉบับอันควรที่

สมณะจะพงึปฏบิตัโิดยทัว่ไป พระโอวาท

ทัง้หมดนีเ้รยีกว่า พระโอวาทปาตโิมกข์ 

ปาตโิมกข์ทีเ่ป็นโอวาท พระพทุธเจ้าได้

ตรสัแก่พระอรหนัต์ท้ังนัน้ จงึมิได้มุ่งท่ี

จะอบรมให้ท่านบรรลุมรรคผล แต่ว่า

มุง่ทีจ่ะวางแนวพระพุทธศาสนา เบือ้งต้น

ก็ชีถึ้งวาทะของพระพทุธะ ๓ ข้อ ต่อมา

กว็างหลักปฏบิตัธิรรมในพระพทุธศาสนา

อย่างกว้าง ๆ ไว้ ๓ ข้อ และมคี�าอธบิาย

ประกอบอีกเล็กน้อย ท่านแสดงว่า  

ในวันอุโบสถ วันพระจันทร์เพ็ญ และ

วนัพระจนัทร์ดับ พระพทุธเจ้าได้ประทบั

เป็นประธานหมู่พระสงฆ์ แล้วก็ทรง

แสดงพระโอวาทปาติโมกข์ขึ้นด้วย

พระองค์เองทุก ๑๕ วัน แปลว่า ทรง

ท�าอุโบสถร่วมด้วยภิกษุสงฆ์ แล้วก ็

เรียกว่า ปาริสุทธิอุโบสถ คือเป็น 

อุโบสถที่บริสุทธิ์ พระพุทธเจ้าก็ทรง

บริสุทธิ์ พระสงฆ์ก็บริสุทธิ์ จนถึงมี 

เรื่องที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมา 

 มีเล่าไว้ในบาลีวินัยว่า พระสงฆ์มา

ประชมุพร้อมกนัแล้ว พระพทุธเจ้าก็ไม่

เสดจ็ลง จนถึงเวลา ๑ ยาม พระอานนท์

กไ็ปทลูเตือนว่า ยามหนึง่แล้ว พระมา

นั่งรออยู่นานแล้ว ขอให้เสด็จลงทรง

สวดปาติโมกข์ พระพุทธเจ้าก็ไม่เสด็จ

ลง ครั้นถึงยามที่ ๒ พระอานนท์ก็ไป

ทูลเตือนอีก พระพุทธเจ้าก็ไม่เสด็จลง 

ครั้นถึงยามที่ ๓ พระอานนท์ก็ไปทูล

เตอืนอีก พระพทุธเจ้ากไ็ม่เสดจ็ลง แต่

ในยามท่ี ๓ นี้ได้มีพระพุทธด�ารัสว่า 

บริษัทไม่บริสุทธิ์ คือว่ามีพระทุศีลมา

ปนอยู่ด้วย พระโมคคลัลานะจงึได้เท่ียว
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ตรวจด ูเม่ือไปพบภิกษุท่ีทุศีลก็บอกให้

ออกไปจากทีป่ระชุม ผูน้ัน้กไ็ม่ยอมออก

ไป ต้องฉดุแขนออกไป แตก่็สว่างเสีย

แล้ว พ้นเวลาทีจ่ะท�าอโุบสถ กเ็ป็นอัน 

ว่าในอุโบสถนั้นไม่ได้ท�า พระพุทธเจ้า

จึงทรงปรารภเร่ืองน้ี ตรัสให้พระสงฆ์

ยกเอาพระวนิยัทรงบญัญติัขึน้ไว้มาสวด

เป็นปาติโมกข์แทน และให้พระสงฆ์

โอวาทปาติโมกข์

สวดกนัเอง พระพุทธเจ้าไม่เสดจ็มาท�า

อุโบสถร่วมด้วยอีกต่อไป

 เพราะฉะนัน้ จงึมกีารยกเอาวินยัขึน้

สวดเป็นปาติโมกข์ทุก ๆ ๑๕ วัน 

สืบต่อมาจนบัดนี้ ปาติโมกข์ที่ยก 

วินัยขึ้นสวดนี้เรียกว่า วินัยปาติโมกข ์

(พ.พ. ๖๘-๗๒) ดู จาตุรงคสันนิบาต, 

พุทธศาสนา ด้วย
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ฮินดู ดู โมกขธรรม



.



ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ และค�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตรี 

ที่ ๔๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งท่ีปรึกษาและกรรมการ  

รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖  

เพิ่มเติมซึ่งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ มีอ�านาจหน้าท่ีในการแต่งตั้งคณะกรรมการ  

คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ีเห็น 

สมควร นั้น

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ ในคราวประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ดังนั้น อาศัยอ�านาจหน้าท่ีตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี และมติที่ประชุม 

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ ดังกล่าว จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดท�าหนังสือท่ี

ระลกึและจดหมายเหตุ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

 ๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกรรมการ

 ๑.๒ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ

 ๑.๓ ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

ค�ำสั่งคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖

ที่ ๔/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท�ำหนังสือที่ระลึกและจดหมำยเหตุ งำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖



 ๑.๔ ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ

 ๑.๕  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ

 ๑.๖  ผู้อ�านวยการส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ กรรมการ

   ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

 ๑.๗  นางสายไหม จบกลศึก กรรมการ

 ๑.๘  นางสาวทรงสรรค์ นิลก�าแหง กรรมการ

 ๑.๙  นายประสพโชค อ่อนกอ กรรมการ

 ๑.๑๐ ผู้แทนวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการ

 ๑.๑๑ อธิบดีกรมศิลปากร กรรมการ

    และเลขานุการ

 ๑.๑๒ ผู้อ�านวยการส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑.๑๓ ผู้อ�านวยการส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อ�ำนำจหน้ำที่

 ๒.๑  ด�าเนินการจัดท�าหนังสอืทีร่ะลึกและจดหมายเหตใุห้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

 ๒.๒ ก�าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณากลั่นกรองหนังสือที่ระลึกของหน่วยงาน 

  ที่เสนอขอร่วมจัดท�า

 ๒.๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ี 

  เห็นสมควร

 ๒.๔ รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ เพื่อทราบ

 ๒.๕ ด�าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖


