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พระธรรมเทศนา เรื่อง ธรรมคุณกถา 

โดย พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิล ธมฺมสากิโย) 

แสดงในวันอุโบสถที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร 

วันเสาร ์ขึ้น ๑ คํ่า เดือน ๘   

ตรงกับที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  

 
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. 

สฺวากขฺาโต ภควตา ธมฺโม ธมฺมํ นมสฺสามตีิ. 

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือคําสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา เพื่อให้สําเร็จ

ประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟังธรรม อันเวียนมาถึงเข้า. 

พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย เมื่อมีการประชุมทางศาสนาใด ๆ มักจะเริ่มต้นด้วยการ

กล่าวคําอภิวาท พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อย่างย่อ ๆ เป็นอันดับแรก เหมือนกันกับทําวัตรเช้า

ในวันนี้ ได้เริ่มจากบทกล่าวคําอภิวาทถงึพระพุทธเจ้าว่า อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา พุทฺธํ ภควนฺตํ 

อภิวาเทม ิ ซึ่งมีความหมายว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ถูกต้องด้วยพระองค์

เองแล้ว ข้าพเจ้าอภิวาท ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ตรัสรู้ดีแล้ว ต่อด้วยนมัสการพระธรรมด้วยบทว่า 

สฺวากขฺาโต ภควตา ธมฺโม ธมฺมํ นมสฺสามิ แปลว่า พระธรรม อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว 

ข้าพเจ้านมัสการ ซึ่งพระธรรมนั้น และนอบน้อมพระสงฆ์ด้วยบทว่า สปุฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺ

โฆ สงฺฆํ นมาม ิแปลว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้านอบน้อม ซึ่ง

พระสงฆ์ สําหรับพระธรรมเทศนาในวันนี้ จักสาธยายในเรื่อง พระธรรม คือเป็นธรรมะรัตนะ หัวใจ

ของพระพุทธศาสนา 

พุทธศาสนิกชนที่สวดสรรเสริญพระธรรมคุณจะขึ้นต้นบทสวดว่า สวฺากขฺาโต ภควตา ธมโฺม 

แปลว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระธรรมไว้ถูกต้องดีแล้ว มีความหมายว่า พระธรรมที่พระองค์

ตรัสไว้นั้น มีความหมายชัดเจน นํามาปฏิบัติได้และให้ผลเป็นความสุขสงบร่มเย็น 

เมื่อพูดถึงพระธรรม ซึ่งเราใช้พูดอ้างอิงมากมายมาโดยตลอด แต่ทุกคนเข้าใจในพระธรรม

นั้นมากน้อยเพียงใด  เนื่องใจคําว่า ธรรม มีหลายความหมาย การให้ความหมายของคําว่า ธรรมจึง

ต้องให้ความหมายตามบริบทของคําว่า ธรรม นั้น พุทธศาสนิกชนผู้สนใจธรรมทั้งหลาย มักจะเข้าใจ
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ความหมายของคําวา่ ธรรม คือ คําสั่งสอน เมื่อใส่คําว่า พุทธ นําหน้า คําว่า ธรรม เช่น พุทธธรรม 

ก็แปลว่า คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งบางครั้งก็มีการอ้างอิงหรือมีการนําเสนอในเชิงตัวเลขว่า 

คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น รวมแล้วจะมีเป็นขันธ์ ๆ รวมเป็น ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์  

คําว่า ธรรม จะหมายความว่า ข้อที่ควรตั้งใจปฏิบัตกิ็ต่อเมื่ออยู่หลังคําว่า ศีล เช่นคําว่า 

ศีลธรรม เมื่อนําคําทั้งสองคํามาผสมกันแล้วแปลว่า สิ่งที่ควรงดเว้นและสิ่งที่ควรปฏิบัต ิ

เมื่อคําว่า ธรรม วางอยู่หลังคําว่า จริยะ ซึ่งแปลว่า ควรปฏิบัติ สําเร็จรูปเป็น จริยธรรม 

แปลว่า หลักการที่ควรปฏิบัติ เช่น พรหมวิหารธรรม หลักการที่ควรปฏิบัติเพื่อการดํารงชีวิตอย่าง

ประเสริฐ ซึ่งเป็นธรรมที่เหมาะสมแก่ภาวะผู้นํา อิทธิบาท ๔ หรือ อิทธิบาทธรรม หลักการที่ควร

ปฏิบัติเพื่อเดินไปสู่ความสําเร็จในชีวิต สังคหวัตถุธรรม หลักการที่ควรปฏิบัติเพือ่ความเป็นผู้บริการ

ที่ดี ทศพิธราชธรรม หลักที่ควรปฏิบัติเพื่อความเป็นนักปกครองที่ดี ยุติธรรม หลักที่ควรปฏิบัติเพื่อ

ขจัดความขัดแย้ง และหลักธรรมอื่น ๆ ที่ควรปฏิบัติเพื่อความเหมาะสมแก่ฐานะและหน้าที่การงาน 

และความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนมนุษย์ที่จะพึงมีต่อกันในสังคม 

บางคราว คําว่า ธรรม แปลว่า ความดี เมื่อนําไปวางไว้หลังคําว่า คุณ หรือ คุณะ เช่น 

คุณธรรม แปลว่า ความดี ที่ทรงคุณค่า อันมีผลมาจากการปฏิบัติจริยธรรมอย่างชํานาญจน

กลายเปน็ความเคยชิน เช่น เมตตา จนเคยชินขยันจนเคยชิน ตื่นนอนแต่เช้า จนเคยชิน  อดทนจน

เคยชิน สงบเย็นเป็นปกติ สุภาพอ่อนโยน ตรงต่อเวลา จนกลายเป็นลักษณะนิสัยอันถาวรและ

บุคลิกภาพ อันพึงปรารถนาในทุกสถานะและหน้าที ่

คําว่า ธรรม จะแปลว่า เหตุปัจจัย เมื่อมานําหน้า คําว่า ชาติ ที่แปลว่า เกิด สําเร็จรูปเป็น

ธรรมชาติ แปลว่า สิ่งที่เกิด มาจากเหตุปัจจัย เช่น ชีวิตมนุษย์เกิดจากเหตปุัจจัยหลายอย่างเช่น ดิน 

นํ้า ลม ไฟ มาประกอบกันเข้าอย่างเหมาะสม ภูเขา แม่นํ้า ต้นไม้ ทะเล สัตว์นานาชนิด ดวงจันทร์ 

ดวงอาทิตย์ ดวงดาว บนท้องฟ้า  ล้วนเกิดมาจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งทั้งสิ้น จึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า 

ธรรมชาติ เพราะเกิดมาจากเหตุปัจจัยปรุงแต่ง 

คําว่า ธรรม ยังแปลว่า ทรงไว้ เมื่อวางอยู่ท้ายคําว่า สภาวะ สําเร็จเป็น สภาวธรรม แปลว่า 

ทรงไว้ซึ่งความเป็นอย่างนั้น เช่น ลักษณะของ โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ดวงดาวต่าง ๆ ในสากล

จักรวาฬ มนุษย์สัตว์ ต้นไม้ สายลม แสงแดด ความโลภ ความโกรธ ความหลง เมตตา กรุณา ความ

สงบ ความวุ่นวาย ล้วนมีลักษณะเด่นเช่นนั้น ๆ  ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น อาการโกรธ ของมนุษย์เมื่อสอง

พันปีเป็นอย่างไร วันนี้ก็เป็นอย่างนั้น ความสงบเมื่อสองพันปีเป็นอย่างไรวันนี้ก็เป็นอย่างนั้น ความ
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เมตตา กรุณาเมื่อสองพันปีเคยเป็นมาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น ต้นสนเมื่อสองพันปีเคยเป็นมาอย่างไร

วันนี้ก็เป็นอย่างนั้น 

สภาวธรรม คือการทรงไว้ซึ่งความเป็นอย่างนั้น หรือ เป็นเช่นนั้นเอง แม้แต่สิ่งใกล้ตัวเราที่สุด

ที่เห็นได้ง่าย ๆ เช่น  ช้าง ม้า วัว ควาย แมว หมู หมา กา ไก่ ก็ล้วนเป็นสภาวธรรมแต่ละอย่าง ๆ ไป

เพราะมันมีรูปร่างหน้าตา ท่าทางตลอดถึงการดํารงชีวิตของมันเช่นนั้นเอง 

เมื่อวาง คําว่า ธรรม ไว้หลัง คําว่า ปรมัตถะ จะแปลว่า ความจริง เมื่อผสมกันเป็น ปรมัตถ

ธรรม แปลว่า ความจริงอันสูงสุด ความจริงอันสูงสุด ได้แก่ ไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ความไม่เที่ยง 

ทุกขัง ทนได้ยาก อนัตตา หาสาระแก่นสารที่เป็นตัวตนแน่แท้มิได้ โดยพระพุทธเจ้าตรัสว่า ตถาคต

จะเกิดขึ้นมาในโลก หรือไม่ก็ตาม อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา มีอยู่แล้ว ตถาคต เป็นเพียงผู้ค้นพบ 

เปิดเผย บอกกล่าว แสดงให้ชาวโลกได้ทราบเท่านั้น สรรพสิ่งทั้งปวงที่มีปัจจัยปรุงแต่งย่อมตกอยู่

ภายใต้กฎแห่งอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทั้งสิ้น ยกเว้นแต่พระนิพพาน ซึ่งเป็นสัจจะสูงสุดเช่นกัน ไม่อยู่

ภายใต้กฎแห่งอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา เพราะพระนิพพาน ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง จึงอยู่เหนือความ

เปลี่ยนแปลง อยู่เหนือโลก 

อย่างไรก็ตาม สารธรรมแท ้ๆ เป็นความจริงที่ต้องประจักษ์ด้วยตนเองในชีวิตประจําวัน ที่มี

ความรู้สึกนึกคิดนี้เอง เมื่อค้นหาความจริงพบแล้วว่า ธรรม มีอยู่จริง ตามความหมายที่กล่าวมา 

เลือกสรรค์นํามาปฏบิัติอย่างจริงจัง แล้วจะได้พบกับความสุข ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ธมฺมจารี 

สุข ํเสต ิผู้ประพฤติธรรม ย่อมนอนสบาย หากใครที่ยังนอนไม่หลับหรือนอนไมส่บายลองเลือกธรรม

มาปฏิบัติอย่างเหมาะสมด ูแล้วจะรู้ด้วยตัวเองว่า ปฏิบัติธรรมแล้วสบายจริง ๆ 

ในทางพระศาสนา ธรรม ตามศัพท์แปลว่า ทรงไว้ ดํารงไว้ หมายถึง ทรงตัวเองหรือดํารง

ตัวเอง  คือดํารงความเจริญอยู่เสมอ  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้น จึงมีคําอธิบายโดยปริยาย

อีกทางหนึ่ง ว่าธรรมนั้นก็หมายถึง  สัจจะ ที่เราแปลว่า ความจริง คําว่าสัจจะที่เราแปลว่าความจริง 

นัน้ก็เป็นการแปลตามความหมาย แต่โดยพยัญชนะคอืถ้อยคํา สัจจะ แปลว่า สิ่งที่มอียู่ เป็นอยู ่หรือ

ว่าสภาพทีม่ีอยู่  สภาพทีเ่ป็นอยู่ กล่าวคือไม่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง  ฉะนั้น โดยความ สิ่งใดที่ทรงอยู่ 

ดํารงอยู่  สิ่งนัน้ก็มีอยู่  เป็นอยู่ หรือว่าสิ่งใดที่มีอยู่ เป็นอยู่ สิ่งนั้นก็ทรงอยู่ ดํารงอยู่ โดยนัยนี ้คําว่า

ธรรมกับคําว่าสัจจะ จึงมคีวามหมายเป็นอันเดียวกัน ฉะนั้น ธรรมที่มีความหมายว่าทรงอยู่ดํารงอยู่

คือมีอยู่ เป็นอยู่นี้จึงได้แก่สัจจะ และก็เรียกรวมกันว่า สัจจธรรม แปลว่าธรรมคือสัจจะ  แต่ใน 

ภาษาไทย บางครั้งการใช้คําก็ทําให้เกิดความเข้าใจผิด อย่างเช่นในกรณีที่ว่า ข้อเท็จจริง ตกลงเวลา

เราพูดถึงคําว่า ข้อเท็จจริง ตกลงเป็นเท็จทัง้หมด หรือ ว่าจริงทั้งหมด ความจริงที่มีอยู่นั้น หรือความ
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จริงที่เรากําลังพูดอยู่นั้น ตกลงเป็นเท็จหรือจริง ความจริงในภาษาไทยเดิมนั้น น่าจะเป็น คําว่า ข้อ 

และมีคําให้เลือกระหว่าง เท็จ กับ จริง เป็นการให้เลือกระหว่างข้อที่ถูกต้องกับข้อที่ผิด แต่เมื่อไม่

เข้าที่มาของคํา ก็กลายเป็น “ข้อเท็จจริง” ซึ่งในความหมายของชาวบ้านทั่วไปมีความหมายว่า เป็น

จริงทั้งหมด แต่จากหลักภาษามีความหมายว่า เป็นเท็จ จริง ๆ  ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น ไม่สับสน

ในแง่ภาษาอย่างนี้ คือ สัจจะ หรือ หรือคําว่า ธรรมะ ในความหมายโดยปริยายก็คือ คําเดียวกัน  

ธรรมคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ อันหมายถึง สัจจะที่เราทั้งหลายแปลกันว่าความจริง กเ็พราะว่า สิ่ง

ที่เป็นความจริงทีเดียวนั้น ก็ต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ คือว่าเป็นสิ่งที่ทรงอยู่ ดํารงอยู่นั่นเอง ธรรมะ

คือสัจจะหรือสัจจธรรมนี ้ก็ได้แก่ ธรรมดา  เป็นของที่มีอยูป่ระจําโลก  พระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้น

หรือว่าไม่ทรงอุบัติขึ้น คือวา่จะมีผู้ตรัสรูพ้ระธรรม หรือว่าไม่ตรัสรู้พระธรรม ธรรมคือธรรมดานี้ก็มี

อยู่ เป็นไปอยู ่ ดังนั้น ในทางพระพุทธศาสนา เราไม่เรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้สร้างโลกหรือธรรม 

แต่เป็นผู้ค้นพบธรรมชาติที่มีอยูแ่ล้ว และนํามาสั่งสอนเผยแผ่เท่านั้น ทรงไม่ได้เป็นผู้สร้าง เหมือน

ศาลาโลกศาสนาอื่น ๆ ที่มีพระผู้เป็นเจ้า หรือศาสดาของศาสนานั้น ๆ เป็นผู้สร้าง คิดขึ้นมาเองทุก

อย่าง แต่ในกรณีของพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าทรงเป็นเพียงผู้ชี้แนะสัจจธรรม หรือ ข้อจริง 

ที่มีอยู่แล้ว ที่เป็นอยู่แล้ว ที่ดํารงอยู่แล้ว ให้พวกเราได้เห็นตามที่เป็นจริง ก็คือคําเดียวกันกับคําว่า 

เทศน์ หรือ เทศนา ซึ่งก็แปลว่า ชี้สิ่งที่มีอยู่ให้เห็น ไม่ได้แปลว่าสอน หรือต่อว่า อย่างที่ชอบใช้ผิด ๆ 

ในภาษาไทย 

ในข้อนี้มีพระสูตรแสดงไว้ว่า ธาต ุนั้น คือ ธรรมฐิติ ความตัง้อยู่ของธรรม ธรรมนิยาม ความ

กําหนดแน่ของธรรม ตั้งอยู่ มีอยู ่พระตถาคตพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรงอุบัติขึ้นหรือไม่ทรงอุบัติขึ้นก็

ตามธาตุนั้น คือธรรมฐติิธรรมนิยามก็มีอยู่ดํารงอยู่ แตว่่าเมื่อพระตถาคตพุทธเจ้าทั้งหลายทรงอุบัติ

ขึ้น คือว่าได้ตรัสรู้พระธรรม ก็จําแนกแจกแสดงเปิดเผย กระทําให้ตื้น ซึ่งธาตุนั้นคือธรรมฐิติธรรม

นิยามนั้น ในพระสูตรนี้ ได้แสดงชี้ไว้ว่า ธาตุนั้นคือธรรมฐิติธรรมนิยามที่ตั้งอยู่ดํารงอยู่ว่าอย่างไร 

ได้แก่อะไร ก็ได้แก ่ สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข ์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา มิใช่

ตัวตน ดังที่ได้สวดมนต์ทําวัตรเช้าไปเมื่อกี้นี้  

ข้อที่ว่ามานี้เป็นธรรมฐิตเิป็นธรรมนิยามอันเรียกว่าธาตุนั้น ที่ตั้งอยูด่ํารงอยู่ เป็นข้อจริงที่พระ

ตถาคตพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทรงแสดง ทรงบอก ทรงเปิดเผย ทรงกระทําให้ตื้น คือให้เข้าใจง่ายว่า 

สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเปน็ทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น ธรรมคือ

สจัจะหรือที่เรียกในพระสูตรนี้ว่า “ธาตุ” นี่แหละคือ ธรรมฐิติธรรมนิยาม  เป็นสิ่งที่มีอยู่ ประจําอยู่ 
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สัจจธรรมนี้จึงมีประจําอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้น พระพุทธเจ้าไดต้รัสรู้พระธรรม ก็คือตรัส

รู้สัจจธรรม ธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่นี้เอง 

ธรรมะหรือธรรมนั้น คือ สัจจะคือความจริง ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แลว้ ได้ทรงแสดงสั่งสอน 

แต่ธรรมะที่ทรงสั่งสอนนั้น ได้ทรงสั่งสอนเฉพาะที่ผู้ฟัง ซึ่งเป็นเนยยะ คือ ผู้ที่พึงทรงแนะนําได้ จะ

พึงรู้พึงเห็นได้ และมีเหตทุี่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได ้ และอาจที่จะทําให้ผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ

บรรลุถึงผลได้จริงตามควรที่ปฏิบัติ อันเรียกว่า มีปาฏิหาริย์ คือทรงสั่งสอนได้จริง และปฏิบัติได้ผล

จริง 

ฉะนั้น จึงพึงเข้าใจคําว่า ปาฏิหาริย์ ในพุทธศาสนา ว่าหมายถึง คําสั่งสอนของพระพุทธเจา้ที่

ตรัสสอนให้รู้ได้ ให้เห็นได้ และปฏิบัติให้ได้รับผลสมจริงได้ คือ ได้รับผลที่เป็นประโยชน์เป็นสุข เป็น

ปัจจุบันบ้าง เป็นภายหน้าบ้าง เป็นผลอย่างยิ่งให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงบ้าง ลักษณะที่

ตรัสสอนได้ดั่งนี้เรียกว่า เป็นปาฏิหาริย์ คือ ได้ผลสมจริง เป็นเหตกุําจัดข้าศึกคือกิเลสและกองทุกข์

ทั้งปวงได้จริง  

อันคําว่า ธรรม หรือธรรมะนั้นแปลว่า ทรงไว้ คือทรงตนเอง หรือว่าทรงภาวะของตนไว้ได้ มี

ความหมายเป็นอธิบายที่พระอาจารย์ได้แสดงเพิ่มเติมไว้อีก ก็คือหมายถึง สภาพเป็นจริง ดังเช่นที่

ได้มีตรัสแสดงไว้ว่า ธรรมะเป็นกุศลคือสว่นดี ธรรมะเป็นอกุศลคือส่วนชั่ว และธรรมะเป็นอัพยา-

กฤตคือเป็นกลาง ๆ ไม่ว่าดี ไม่ว่าชั่ว ดั่งนี้ ก็หมายถึง สภาพคือมีความทรงอยู่ของตน ความดํารงอยู่

ของตน ความมีความเป็นของตนตามเป็นจริง และก็ใช้ในความหมายถึงลักษณะดังที่กล่าวมานี้ ใน

ความหมายต่าง ๆ อีกเป็นอันมาก  

ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง ก็เรียกว่าธรรมะได้ทั้งนั้น ดังที่เรียกว่า รูปธรรม อรูป

ธรรม ธรรมะที่มีรูป ธรรมะที่ไม่มีรูป ทุก ๆ สิ่งที่มีรูปร่าง และทุก ๆ สิ่งที่ไม่มีรูปร่าง บรรดาที่มีอยู่

เป็นไปอยู่ในโลกทั้งหมด และบรรดาทีป่รากฏอยู่ในจิตใจทั้งหมด ก็เรียกว่า ธรรม หรือ ธรรมะได้

ทั้งนั้น เพราะทุก ๆ สิ่งนัน้ก็ทรงอยู่ หรือดํารงอยู่ตามปัจจัย คือเหตุผลของตน ๆ เร็วบ้าง ช้าบ้าง   

เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า ธรรม หรือ ธรรมะ ได้ด้วยกันทั้งหมด แต่เมื่อจะกล่าวรวมเข้ามาถึง

ความหมายอันสําคัญในพุทธศาสนา ซึ่งเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ก็ว่าตรัสรู้ธรรม หรือ

ธรรมะ ก็หมายถงึสัจจะที่เป็นของจริงแท้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สัจจะ หรือจะเรียกว่า สัจธรรมควบ

กันก็ได้ คือ ธรรมะ หรือ สภาพ สภาวะที่เป็นของจริงของแท้ เพราะฉะนั้น ธรรมะจึงหมายถึง       

สัจธรรม ธรรมที่เป็นสัจจะ คือ ของจริงของแท ้
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อัตถะอันแท้จริงของคําว่าธรรมะ ก็คือ ของจริงของแท ้ซึ่งธรรมดาว่าของจริงของแท้นั้น ก็จะ

ต้อมีความทรงตัวเอง หรือทรงภาวะของตน อยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าหาว่าเปลี่ยนแปลงไปได้ ก็

ต้องไม่จริงไม่แท้ เหมือนดังวัตถุ ถ้าหากว่าเป็นของจริง เช่นเป็นทองจริงเนื้อบริสุทธิ์ ก็ต้องเป็นของ

จริง แต่หากว่า ถ้าเป็นสิ่งที่มีเนื้อปลอม หรือว่าฉาบทาทองไว้ภายนอก ก็เรียกว่า เป็นของเทียม 

ไม่ใช่เป็นของจริง ไม่ใช่เป็นของแท้ ฉะนั้น แม้ที่เป็นวัตถุที่เป็นของจริงของแท้ เช่นทองจริงดังกล่าว 

ก็ต้องเป็นของจริงของแท้ เป็นทองจริงทองแท้ มีความทรงตัว ดํารงตัว คงตัวอยู่ ไม่เปลี่ยนแปลง ถ้า

เป็นของเทียมก็ตรงกันข้าม  

ดังนั้น คําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งรวมเรียกว่าเป็นพระไตรปิฎกบ้าง เรียกว่าพระ

ธรรมขันธ์ทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์บ้าง ล้วนเป็นสิ่งที่เป็นจริง สามารถพิสูจน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นชาว

พุทธ หรือชาวอื่น เมื่อศึกษาแล้วก็จะเห็นจริงตามที่เป็นจริง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ไม่ได้ขึ้นอยู่

กับชนชาติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเทศใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นสัจธรรมจริงที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ แม้

ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาก็ตาม  

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน คําสั่งสอนของพระองค์ เรียกวา่ ศาสนา ก็เป็นธรรมะ เพราะว่าทรง

สั่งสอนตามสัจจะคือความจริง ดีก็ตรัสว่าดี ชั่วก็ตรัสว่าชั่ว เป็นกลาง ๆ ก็ตรัสว่าเป็นกลาง ๆ 

เพราะฉะนั้น คําสั่งสอนของพระองค์ที่เป็นถ้อยคําออกมา จึงได้เรียกว่าธรรมะด้วย คือเรียกว่า 

ศาสนธรรม หรือ พุทธศาสนา และคําว่าศาสนานั้นแปลกันวา่ คําสั่งสอน หรือเจาะลงไปว่า สาสติ 

กิเลสติ สาสน ํแปลความว่า คําสั่งสอนที่เบียดเบียนกิเลส ซึ่งแตกต่างไปจากคําว่าศาสนาที่บัญญัติ

โดยพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งแปลคําว่าศาสนาในพจนานุกรมฉบับนั้นไว้ว่า ศาสนา คือ 

หลักความเชื่อว่าด้วยเรื่องการกําเนิดและสิ้นสุดโลก หลักความเชื่อว่าด้วยเรื่องบุญและบาป และอัน

สุดท้ายก็นิยามไว้ว่า พิธีกรรมอันเนื่องด้วยความเชื่อทั้งสองอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่า ทํา

ให้เกิดความไม่เข้าใจ ในคําว่าศาสนา ตามหลักพระพุทธศาสนา คําว่า ศาสนา นั้น เป็นคําที่มี

ความหมายเป็นสากล  ก็คือคําสั่งสอน เมื่อปฏบิัติแล้ว  สามารถที่จะชําระล้างกิเลสและกองทุกข์ที่

มีอยู่ในใจได้ ไม่ว่าผู้ปฏิบัติผู้ฟังจะนับถือพระพุทธเจ้า หรือนับถือพระพุทธศาสนาหรือไม่ก็ตาม เป็น

คําสากลที่ทําให้เกิดความสงบร่มเย็นได้ นั่นคือคําว่า ศาสนา แต่เมื่อคําว่าศาสนาถูกตีความใน

ความหมายอื่น ก็เลยทําให้ในสังคมส่วนใหญ่เกิดมีอคติต่อศาสนา กลายเป็นว่า ศาสนานั้นจะ

เกี่ยวข้องก็ต่อเมื่ออายุใกล้จะถึงฝั่ง ผู้ที่เข้าวัดเข้าวากลายเป็นว่าเป็นพวกที่ใกล้จะถึงฝั่ง นั่นก็คือการ

ตีความของศาสนาที่ผิดไป  
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แต่ตามหลักพระพุทธศาสนา  แปลง่าย ๆ ว่า คําสั่งสอน คําสั่งนั้น ก็หมายถึง วินัย คือ พระ

พุทธบัญญัติที่ตรัสห้ามไม่ให้กระทําบ้าง อนุญาตให้กระทําบ้าง คําสอน ก็คือ พระธรรม อันเป็นคํา

สอนสําหรับที่จะขัดเกลาอัธยาศัยจิตใจ พร้อมทั้งความประพฤติ ให้ละความชั่ว กระทําความดี ให้

ชําระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสต่าง ๆ เดิมนั้นก็มีแต่คําสอน ดังเช่นพระพุทธเจ้าไดท้รงสอนตั้งแต่

ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระเบญจวัคคีย์ เป็นต้นมา ยังมิได้ทรงบัญญัติพระวินัย คําว่า ศาสนา ก็

แปลว่า คําสอนอย่างเดียว แต่ในภายหลังเมื่อพุทธบริษัทมีมากขึ้น โดยเฉพาะภิกษุบริษัทมีมากขึ้น 

ก็มีผู้ประพฤติไม่สมควร จึงได้ทรงบัญญัติพระวินัย เพื่อห้ามกันความประพฤติที่ไม่สมควรต่าง ๆ 

เพื่อให้ประพฤติอยู่ในข้อวัตรที่สมควรต่าง ๆ เพื่อให้หมู่เป็นหมู่ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม และ

ปรับเป็นอาบัติแก่ผู้ละเมิด ซึ่งเรียกว่าอยู่ในพระวินัย 

พระวินัยนี้เอง ถ้าหาไม่เข้าใจก็จะเกิดความอึดอัด เพราะนึกว่าเป็นข้อห้ามที่อาจทําให้ชีวิต

เกิดไม่สดวก แท้ที่จริงแล้ว วินัยเองนั้น โดยความประพฤติมีส่วนที่เป็นข้อห้าม มีส่วนที่เป็นข้อ

อนุญาตก็จริงอยู่ แต่ตามหลักนิรุกตติศาสตร์ คําว่าวินัย ประกอบด้วยคําว่า “วิ” แปลว่า วิเศษ นยะ 

แปลว่า นํา รวมเข้าเป็นวินัย ซึ่งแปลตามคําก็คือ การปฏิบัติที่นําชีวิตให้เป็นชีวติที่วิเศษ เป็นชีวิตที่

ดี หาใช่เป็นข้อห้ามที่เมื่อใครได้ยินเข้ากเ็กิดความกลัว ตกใจ ที่จะต้องอยู่ในกฎระเบียบวินัย มีข้อ

ต่าง ๆ มากําหนดชีวิต เช่นญาติโยมก็ต้องมีศีล ๕ บางท่านในวันนี้ก็รับศีล ๘ พระสงฆ์ก็ต้องมีศีล 

๒๒๗ ข้อ กลายเป็นว่าชีวิตมีแต่ความเครียดอยู่กับตวัเลข แต่ถ้ารู้จัก วินัย ตามความหมายที่แท้จริง

ก็คือ การรักษาข้อห้ามและข้ออนุญาตต่าง ๆ ที่ปฏิบัติตามแล้ว มีผลทําให้เกิดมีชีวิตประเสริฐ ชีวิต

วิเศษ จึงเรียกว่า วินัย  

ดังนั้น พระวินัยนี้ จึงเรียกกันในภาษาไทยว่า คําสั่ง โดยย่อ เมื่อมีพระวินัยขึ้นแล้ว ก็แปลคํา

ศาสนาว่า คําสั่งสอน โดยที่ให้มีความหมายคลุมถึงธรรมะที่ทรงแสดงสอน และวินัยที่ทรง

บัญญัติศัพท์เป็นคําสั่งนี้ก็เป็นศาสนธรรม ธรรมะคือคําสั่งสอน ก็รวมคําว่าธรรมะโดยย่อเข้าเป็น ๒ 

ดังที่กล่าวมานี้ คือ สัจธรรมกับศาสนธรรม 

อีกอย่างหนึ่ง รวมเข้าได้เป็น ๓ ข้อ คือ ปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม และปฏิเวธธรรม ปริยัติธรรม 

ธรรมะที่พึงเล่าเรียน อันได้แก่ ที่พึงตั้งใจสดับฟัง ตั้งใจอ่าน ตั้งใจท่องบ่นจําทรง ตั้งใจพิจารณาขบ

เจาะด้วยทิฏฐิ คือ ทําความเข้าใจให้ถูกต้อง ก็หมายถึง ศาสนธรรม ธรรมะคือคําสั่งสอนนั้นเอง  

แต่ว่าเพียงจําได้และเข้าใจ ยังไม่เป็นปฏิบัติธรรม จะต้องนํามาปฏิบัติทางกาย ทางวาจา ทาง

ใจ ให้เป็นธรรมวินัยขึ้นที่กาย ที่วาจา ที่ใจ หรือว่าให้เป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา ขึ้นที่กาย ที่วาจา 

ที่ใจ ให้กาย วาจา ใจเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา ดั่งนี้จึงจะเป็นปฏิบัติธรรม เป็นอันว่าได้มีปฏิบัติ
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ธรรมตัง้ขึ้นที่กาย ที่วาจา ที่ใจ และเมื่อปฏิบัติก็ย่อมจะได้รับผลของความปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้น เป็น

การที่ยกตนให้พ้นจากโลกที่เป็นฝ่ายชั่ว หรือว่าให้พ้นจากความชั่ว ขึ้นมาสู่ความดีโดยลําดับ จนถึง

บรรลุถึงโลกที่สูงขึ้น ๆ คือเป็นส่วนที่ดีขึ้น ๆ จนถึงพ้นโลก อันหมายถึงว่า พ้นจากกิเลสมีกองทุกข์  

ในเรื่องนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรง

ได้นิพนธ์ไว้ว่า ผู้คนในปัจจุบันนี้ ชอบเป็นผู้คงแก่เรียน เรียนกันมาก ทางสามัญก็เรียนได้ปริญญา

บัตร จนถึงได้ปริญญาเอก ทางธรรมก็สูงถึงเปรียญธรรม ๙ ประโยค แต่เรยีนแล้วชอบเอาความรู้ไป

บรรจุไว้ผิดที่ผิดทาง กล่าวคือไปบรรจุไว้ที่สมอง แล้วนําไปใช้ถกเถียงเอาชนะคนอื่น ใช้ให้เกิดโทษ 

เช่น ผู้กระทําความผิดทุจริตในสังคม มักเป็นผู้มีใบปริญญา เป็นบัณฑิต หาได้เป็นผู้ไม่มีความรู้ไม่ 

หาได้เป็นชาวนาที่ไม่มีใบปริญญาใด ๆ  ไม่ มักเป็นถงึกับมีความรู้สูง ๆ  ขนาด ดร. หรือ ศาสตราจารย์ 

กล่าวคือนําความรู้ที่มีอยู่นําไปใช้ในทางที่ผิด ผลจากนําความรู้ไปบรรจุผิดที่ เจ้าพระคุณสมเด็จ

พระสังฆราชทรงนิพนธ์ไว้ว่า ความรู้ทางโลกอาจบรรจุไว้ที่สมอง ส่วนความรู้ทางธรรมจริยาหรือ

ความรู้ทางธรรม ควรต้องบรรจุไว้ที่ กาย วาจา และใจ ของทุก ๆ คน  เช่นเดียวกับการสดับฟังพระ

ธรรมเทศนาของทกุท่าน บางครั้งก็จดจําข้อธรรมะนั้น ๆ ได้ดี แต่ไม่มีผลสะท้อนในการพัฒนา กาย 

วาจา ใจ ซึ่งถือได้ว่า ยังไม่ใช่เป็นขั้นของการปฏิบัติ   

ฉะนั้น เมื่อปฏิบัติได้ ก็มีผล เรียกรวบยอดว่า ปฏิเวธธรรม ธรรมะคือความรู้แจ้งแทงตลอด อัน

หมายถึงว่า รู้แจ้งในสัจธรรม ธรมมะที่เป็นของจริงของแท้ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดง

สั่งสอน และก็เจาะแทงกิเลสที่หุ้มห่อจิตใจอยู่ให้เบาบางให้หมดสิ้นไปโดยลําดับ จนถึงหมดสิ้นเชิง  

เพราะฉะนั้น รวมเขา้ก็เป็นปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม ปฏิเวธธรรม ทั้ง ๓ นี้คือ ธรรมะที่เป็น

รัตนะที่ ๒ คือ พระธรรมรัตนะ ซึ่งเราทั้งหลายได้สวดกันอยู่ว่า สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ธรรมะ

อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว สนฺทิฏฺฐิโก อันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเอง อกาลิโก ไม่

ประกอบด้วยกาลเวลา เอหิปสฺสิโก ควรเรียกให้มาดูได้ โอปนยีโก ควรน้อมเข้ามา ปจฺจตฺตํ    

เวทิตพฺโพ วิญฺญูห ิอันวิญญูคือผู้รู้แจ้งพึงรู้จําเพาะตน ดั่งนี้   

บทสวดสรรเสริญคุณ อันเรียกว่า พระธรรมคุณ บทที่ ๑ ที่แปลว่า ธรรมะอันพระผู้มีพระภาค

เจ้าตรัสดีแล้ว และได้มีบทสวดสรรเสริญขยายความออกไปว่า ทรงแสดงธรรมะ งามในเบื้องต้น 

งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์ คือ พระศาสนา คําสั่งสอน หรือพระธรรม

วินัย พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริบูรณ์ บริสุทธิ์สิ้นเชิง ดั่งนี้ คํานี้แปลมาจากคําว่า    

อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ  
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ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสอันมีลักษณะดังกล่าวนี้ พระอาจารย์ก็ได้แสดงความหมายไว้ เป็น

ต้นว่า ที่ว่างามในเบื้องต้นก็คือทรงแสดงศีล งามในท่ามกลางก็คือทรงแสดงสมาธิ งามในที่สุดก็คือ

ทรงแสดงปัญญา เมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ว่า ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้น เป็นธรรมะ

ที่บริบูรณ์ คือว่าไม่ต้องเติมเข้ามาอีก เป็นธรรมที่บริสุทธิ์ คือไม่ผิดไม่ต้องแก้ และประกอบด้วย

อัตถะ คือเนื้อความ ประกอบด้วยพยัญชนะ คอืถ้อยคํา ก็บริสุทธิ์ บริบรูณ์ ไม่มีผิดพลาดบกพร่อง 

เพราะฉะนั้น ธรรมะจึงเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยตลอด ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางจนถึง

ที่สุด ไม่มีบกพร่อง ไม่มีขาดตก และธรรมะที่ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมะที่เข้าในลักษณะที่เรียกว่า 

สันทัสสนา คือ ทําให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงได้ สมาทปนา ทําให้เกิดความคือสมาทานคือรับมา

ปฏิบัติ สมุตเตชนา เดือนใจให้เกิความอุตสาหะขะมักเขม้นในอันที่จะปฏิบัติ สัมปหังสนา ทําให้

บังเกิดความรื่นเริงในการฟังในการปฏิบัติ แต่ทั้งนี้ก็ต้องหมายความว่า ผู้ฟังจะต้องมีความตั้งใจฟัง 

และธรรมะที่ฟังนั้นก็เหมาะสมกับอัธยาศัยจิตใจ เหมาะสมแก่พื้นภูมิของจิตใจ ที่เรียกว่า เหมาะสม

แก่อินทรีย์ของบุคคล. 

ทั้งนี้ก็เพราะว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนประกอบด้วยปาฏิหาริย์ ๓ ข้อ 

ข้อที่ ๑ ก็คือ อิทธิปาฏิหาริย ์ปาฏิหาริย์คือการที่แสดงฤทธิ์ได้ อันเป็นเครือ่งปราบเป็นเครื่อง

ทําลายมานะทิฏฐิของผู้ที่รับเทศนา และคําว่าอิทธินี้ก็ไม่ได้มุ่งหมายว่า เหาะเหินเดินฟ้าอากาศ

อย่างที่เข้าใจกันโดยมากอย่างเดียว แต่ว่าหมายถึงการที่จะหรือวิธีที่จะทําลายทิฏฐิมานะของผู้ฟัง

ได้สําเร็จ ดังเช่น เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดภิกษุเบญจวัคคีย ์ในครั้งแรกปัญจวัคคีย์ก็ไม่ยอมรับ 

แต่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสจนปัญจวัคคีย์น้อมใจพร้อมที่จะฟังพระองค์ นั่นคือ ปาฏิหาริย ์ ของ

พระองค์ คือสามารถที่จะทําให้คนอื่นฟังพระองค์ได้  

ข้อที่ ๒ อาเทสนาปาฏิหาริย ์ ที่แปลว่า ดักใจเป็นปาฏิหาริย์ หรือว่าดักใจเป็นอัศจรรย์ อัน

หมายความว่าได้ทรงทราบถึงอัธยาศัยจิตใจ ทรงทราบถึงอินทรีย์ที่แก่กล้า หรือย่อหย่อนของผู้ฟัง

ว่าเป็นอย่างไร ได้มีอินทรีย์คือได้มีกําลังของสติปัญญามาเพียงไหน มีอัธยาศัยอย่างไร มี

ความคุ้นเคยอยู่อย่างไร ก็ทรงแสดงธรรมให้เหมาะแก่พื้นภูมิแห่งจิตใจของเขา ให้เหมาะแก่พื้นภมูิ

แห่งสตปิัญญาของเขา จึงจะทําให้เขารับได้ ในความหมายของอาเทสนาปาฏิหาริย์นี้ ก็เช่นเดียวกัน 

หาได้มีความหมายอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจไม่ แต่มีความหมายว่า เป็นการสอนที่ถูกธรรม หรือถูกใจ 

หรือโดนใจได้  
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ข้อที่ ๓ อนุสาสนีปาฏิหาริย ์ทรงพรํ่าสอนเป็นอัศจรรย์ ก็คือ ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนชี้แจง

แสดงให้เกิดความเข้าใจได้ ที่เรียกว่า สันทสัสนา ให้เกิดความคิด สมาทาน ที่เรียกว่ารับปฏิบัติ อัน

เรียกว่า สมาทปนา ให้เกิดความอุตสาหะในอันที่จะปฏิบัติ อันเรียกว่า สมตุเตชนา ให้เกิดความรื่น

เริง ไม่เบื่อหน่ายในอันที่จะปฏิบัติ อันเรียกว่า สมัปหังสนา เพราะฉะนั้น ธรรมที่ทรงสั่งสอนนั้นจึง

ได้มีคําสรรเสริญว่าตรัสดีแล้ว คืองามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด เป็นคําสั่งสอนที่

ประกาศพรหมจรรย์ ศาสนาคําสั่งสอนคือพระธรรมวินัย อันบริบูรณบ์ริสุทธิ์สิ้นเชิง ดั่งนี้  

ในบทพระธรรมคุณ ข้อที่ ๒ ได้แสดงถึงข้อสําคัญที่ส่องถึงว่า ธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้า

ตรัสดีแล้ว ก็เพราะว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสสอนนั้นเป็น สนฺทิฏฺฐิโก คือเป็นธรรมะอันผู้ฟังผู้ปฏิบัติผู้

ได้บรรลุพึงเห็นได้เอง สัน ด้วยตนเอง ทิฏฺฐิโก เหน็ กล่าวคือ เป็นการรู้ด้วยตน ไม่ต้องเชื่อผู้อื่น ใน

ขั้นอุกฤกษก็ไม่ต้องเชื่อแม้กระทั่งพระพุทธเจ้า ในฐานะที่ว่า คนพูดเป็นพระพุทธเจ้า แต่เมื่อน้อมนํา

คําสอนเหล่านั้นมาปฏิบัติให้เห็นประจักษ์ได้ บนพื้นฐานของเหตุและผลที่โยงกันได้ด้วยตนเอง 

อัน สันทิฏฐิโก เห็นเองดังกล่าวนี้ เป็นเรื่องธรรมดาที่แม้ในการเล่าเรียนศึกษาวิชาต่าง ๆ  ที่ทุก

คนเล่าเรียนศึกษา เพื่อประกอบอาชีพการงานเป็นต้น ก็ต้องอาศัยเป็นสันทิฏฐิโกเช่นนี้เหมือนกัน 

ลองนึกถึงทุก ๆ คน ที่เข้าโรงเรียนตั้งแต่ขั้นอนุบาลเป็นต้นขึ้นมา ก็ต้องเรียนเอง แล้วก็รู้เอง ตั้งแต่ 

ก ข ค ง เป็นต้นขึ้นมา จะเรียนแทนกันไม่ได้ มารดาบิดาที่ส่งลูกเข้าโรงเรียน ก็ส่งอุปการะต่าง ๆ 

เช่นนําเด็กเข้าสู่โรงเรียน ให้เครื่องแต่งตัวเป็นนักเรียน หาเครื่องเรียให้ และเครื่องอุปการะต่าง ๆ 

ตามที่ต้องการ แต่ว่าเด็กที่เป็นลูกหลานนั้นต้องเรียนเอง พอ่แม่จะไปเรียนแทนให้ลูกไม่ได้ ลูกต้อง

เรียนเอง แล้วลูกก็รู้เองเห็นเองตั้งแต่ต้นมา ดั่งนี้ก็เป็นสันทิฏฐิโกเหมือนกัน เป็นหลักธรรมดาที่มีอยู่

ในการที่ทุกคนจะได้ปัญญาที่เป็นตัวความรู้ หรือได้วิชชา ซึ่งก็ต้องเล่าเรียนเองต้องศึกษาเองด้วย

ตนเองมาตั้งแต่ในเบื้องต้น 

บทพระธรรมคุณบทที่ ๓ ว่า อกาลิโก ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา ในกรแสดงอธิบายพระ

ธรรมคุณ บทว่า อกาลิโก นี้ พึงทําความเข้าใจในเบื้องต้นไว้ก่อนว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนข้อ

ปฏิบัติเกี่ยวกับกาลเวลาไว้เป็นอันมา เช่น ตรัสสอนให้ฟังธรรมโดยกาล ให้สนทนาธรรมโดยกาล อัน

หมายความว่า ให้ฟังธรรมในกาลเวลาที่ควรฟัง ให้สนทนาในกาลเวลาที่ควรสนทนาธรรม ว่าเป็น

มงคลอันอุดม และตรัสสอนให้มีกาลัญญู รู้กาลเวลาไว้ในสัปปริสุธรรม ๗ ข้อ และได้ตรัสสอนให้ไม่

หน่วงคิดถึงอดีต ไม่หวังอนาคต แต่ให้กําหนดรู้ปัจจุบันธรรม ธรรมที่เป็นปัจจุบัน  

เพราะฉะนั้น ธรรมะที่เปน็อกาลิโก ไม่ประกอบด้วยการเวลา จะพึงมีความเข้าใจอย่างไร เมื่อ

พิจารณาดูแล้วในทางแห่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นสัจธรรม ธรรมะที่เป็นความจริง เป็น
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ของจริง อาจเรียกได้ว่าเป็นจริงมากกว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน กล่าวคือ ๘๔,๐๐๐ 

พระธรรมขันธ์ของพระพุทธเจ้านั้น เมื่อ ๒๕,๐๐ ปีก่อนก็ถือว่าทันสมัย แม้ในปัจจุบันก็ยังทันสมัยอยู่ 

และ ๒๕,๐๐ ปีในอนาคตก็ยังเป็นคําสอนที่ทันสมัยต่อไป ซึ่งต่างจากข้อจริงทางวิทยาศาสตร์ ที่คน

ยกย่องกัน ข้อจริงทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่อง กาลิโก คือขึ้นอยู่กับกาลเวลา ยุคหนึ่งวิทยาศาสตร์

บอกว่าโลกแบน แต่พอมาอีกยุคหนึ่งพิสูจน์ได้ว่าโลกกลม ที่เคยคิดว่าเป็นความจริงก็ถูกเปลี่ยนไป 

และถ้าในอนาคตใครพิสูจน์ได้อีกว่า โลกมีลักษณะเป็นแปดเหลี่ยม ความจริงที่เราเชื่อว่า โลกกลม 

ก็อาจกลายเป็น “ข้อเท็จจริง” คือ เป็นเรื่องเท็จที่เป็นจริง ดังนั้น คําสั่งสอนของพระพทุธศาสนา 

เป็น อกาลิโก คือเป็นคําสั่งสอนที่ไม่ได้ขึ้นนกับกาลเวลาแต่อย่างใด   

พระธรรมคุณบทที่ ๔ บทว่า เอหิปสฺสิโก ควรเรียกให้มาดู ซึ่งฟังดูกคล้าย ๆ กับว่าเรียกใคร ๆ 

ให้มาดูได้ ให้มาพิสูจน์ได้ว่าเป็นสัจธรรม เป็นของจริงเป็นของแท้ แต่ว่าอีกความหมายหนึ่งสําหรับผู้

ปฏิบัติธรรมนั้นพึงเข้าใจว่า พึงเรียกตนเองนี่แหละให้มาดูก่อน ให้ตนเองเห็นเสียก่อน ให้ตนเองรู้

เสียก่อน ส่วนการจะเรียกผู้อื่นให้มาดูด้วยการสั่งสอนบอกกล่าวนั้นเป็นเรื่องภายหลัง  

เพราะฉะนั้น ความสําคัญของคําว่า เอหิปสฺสิโก จึงอยู่ที่ตนเองของทุก ๆ คน พึงเรียกตนเอง

ให้มาดู หรือจะพูดว่า จะต้องเรียกตนเองให้มาดู  เอหิ มานี้ ปสฺสิโก จงดู จึงจะเห็นว่าธรรมะที่พระ

ผู้มีพระภาคเจ้าตรสัดีแล้ว เป็นธรรมะอันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเอง แต่ว่าใครจะรู้จะเห็นดั่งนี้ได้ 

ก็ต้องเรียกตัวเองให้มาดู คือ มาดูที่กาย ที่วาจา ที่ใจที่จิตของตนเอง อาศัยคําสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องส่อง ฉะนั้น จึงควรเรียกให้มาดู เพราะมีอยู่จึงเห็นได้ และเพราะเป็นสภาพ

บริสุทธิ์ผุดผ่อง จึงทําให้ผู้ดูได้รับความบริสุทธิ์ผุดผ่อง แต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยมีการน้อมเข้ามา เป็น

ลักษณะของคําสอนที่ไม่กลัวการพิสูจน์ เป็นเสมือนทองคําแท้ที่ไม่ต้องกลัวการพิสูจน์แต่อย่างใด  

แต่ทั้งนี้ เมื่อนําคําสอนมาท้าพิสูจน์ เอามาถกเถียงในความถูกต้อง ก็จะนําไปสู่ลักษณะของ

ความเป็นปรัชญา แต่ทั้งนี้พระธรรมในพระพุทธศาสนานั้น หาใช่ปรัชญาไม่ พระธรรมทุกข้อที่นํามา

พิจารณา ต้องน้อมปฏิบัติได้ด้วย ซึ่งเรียกว่า โอปนยิโก น้อมปฏิบัติได้จริง  

เมื่อเป็นพระธรรมที่ปฏิบัติได้จริง ก็จะก่อให้เกิดพระธรรมคุณข้อสุดท้าย คือ ปจฺจตฺตํ    

เวทิตพฺโพ วิญฺญูห ิ อันวิญญูคือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตน ซึ่งมีอธิบายโดยย่อว่า ที่ชื่อว่าวิญญูคือผู้รู้นั้น ก็

หมายถึง ผู้รู้ จําพวกที่เรียกว่า อุคคติตัญญ ูรู้ธรรมที่เพียงแต่ยกหัวข้อขึ้นแสดง เป็นบุคคลจําพวกที่

มีความรู้ไว และเป็นวิญญูคือผู้รู้ จําพวกที่รองลงมาคือ วิปจิตัญญ ูรู้ธรรมต่อเมื่อแสดงอธิบายหัวข้อ

ที่ยกขึ้น กับจําพวกที่รู้ช้า อันเรียกว่า เนยยะ คือพึงแนะนําได้ คือ ต้องอธิบายแนะนําหลายครั้ง

หลายหน อันเป็นบุคคลที่รู้ธรรมทั่ว ๆ ไป วิญญูคือผู้รู้หมายถงึรู้ธรรม ก็คือ รู้ธรรมที่พระผู้มีพระภาค
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เจ้าตรัสดีแล้ว ๓ จําพวกดังที่กล่าวมา และก็พึงรู้เฉพาะตน คือจะต้องรู้ด้วยตนเอง มิใช่ว่าจะมีผู้อื่นรู้

แทนได้ หรือจะไปรู้แทนผู้อื่นได้   

พระธรรมคุณทั้ง ๖ บทนี้ ย่อมเป็นพระธรรมคุณของธรรมะทั้งสิ้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดี

แล้ว ธรรมะที่พระองค์ตรัสดีแล้วทุกข้อทุกบท ย่อมเป็นพระธรรมคุณบทที่ ๑ และย่อมประกอบด้วย

อีก ๕ บท ด้วยกันทั้งหมด ไม่ใช่จําเพาะบทใดบทหนึ่ง และพระธรรมที่พระองค์ตรัสดีแล้วนั้น ก็ตรัส

ชี้ข้อปฏิบัติต่าง ๆ อันเป็นปฏิบัติธรรมเพื่อผลที่พึงได้พึงถึง ตั้งแต่ในขั้นโลกิยะเกีย่วกับโลก จนถึง

โลกุตระเหนือโลก พ้นโลก คือ มรรค ผล นิพพาน ซึ่งเรียกว่า ปฏิเวธ คือ เป็นธรรมะที่พึงเจาะแทง

ด้วยความรู้แจ้งที่มักจะใช้เป็นคําแปลของปฏิเวธว่า รู้แจ้งแทงตลอด ก็ล้วนประกอบด้วยพระ

ธรรมคุณทั้งปวงนี้  

ฉะนั้น ความต่างกันแห่งบทพระธรรมคุณ จึงอยู่ที่พยัญชนะ คือ ถ้อยคํา อันเป็นบัญญัติโวหาร 

ซึ่งอาจที่จะบัญญัติขึ้นกล่าวเป็นภาษาคําพูดได้จําเพาะเจาะจงในแง่หนึ่งมุมหนึ่ง ทําให้ต้องใช้กล่าว

หลาย ๆ บท แต่ก็ย่อมมุ่งสู่เนื้อความเป็นอันเดียวกัน รวมเข้าในพระธรรมคุณเป็นอันเดยีวกัน และ

ยังมีบทอื่น ๆ ที่แม้พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้เอง อันเป็นพระธรรมคุณอีกเป็นอันมาก เช่นที่ตรัส

เอาไว้ว่า นิยฺยานิโก เป็นธรรมะที่นําออก อุปสมิโก เป็นธรรมะที่นําให้เกิดความสงบระงับ            

ปรินิพฺพานิโก เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้น ดั่งนี้เป็นต้น  

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงสัจจธรรมสั่งสอนจําเพาะธรรมะที่ควรรู้ควรเห็น มีเหตุที่

ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ และผู้ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอน ย่อมได้รับผลของการปฏิบัติสมจริง

ทุกประการ จึงเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์ คือสมจริงเป็นจริงทุกประการ และให้พ้นจากกิเลสและกอง

ทุกข์ได้ ให้สําเร็จประโยชน์ได้ อันเป็นประโยชน์ปัจจุบันบ้าง ประโยชน์ภายหน้าบ้าง ประโยชน์อย่าง

ยิ่งบ้าง เพราะฉะนั้น จึงได้มีคําแสดงคุณของพระธรรมอันเรียกว่าพระธรรมคุณ ดังพระพุทธภาษิตที่

ตรัสเอาไว้ว่า “ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมาจาร ึธรรมะย่อมรกัษาผู้ประพฤติธรรม หรือ ในบทสวดมนต์

ก็ได้มีกล่าวไว้ว่า ธมฺโม กุโลกปตนา ตทธาริธาร ี ธรรมะย่อมดํารงทรงรักษาผู้ปฏิบัติไว้มิให้ตกไปสู่

โลกที่ชั่ว” และได้มีบทพระธรรมคุณดังที่เราทั้งหลายสวดกันอยู่ว่า “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม 

ธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว สนฺทิฏฐฺ◌ิโก อันบุคคลผู้ปฏิบัติพึงเห็นเอง อกาลิโก ไม่

ประกอบด้วยกาลเวลา เอหิปสฺสิโก ควรเรียกให้มาดู โอปนยิโก ควรน้อมเข้ามาในตนหรือควรน้อม

ตนเข้าสู่ธรรม ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูห ิอันผู้รู้พึงรู้ได้จําเพาะตน” เพราะฉะนั้น บัณฑิตผู้ดําเนิน

ประโยชน์กิจด้วยปัญญา จึงเป็นผู้ยินดใีนธรรมที่พระอริยะประกาศไว้แล้ว ดังบทอุเทสที่ยกขึ้นมาไว้

เบื้องต้นว่า สฺวากขฺาโต ภควตา ธมฺโม ธมฺมํ นมสฺสามิ แปลว่า พระธรรม อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
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ตรัสดีแล้ว ข้าพเจ้านมสัการ ซึ่งพระธรรมนั้น ก็คือน้อมนําข้อธรรมที่ได้ศึกษามาปฏิบัติ ซึ่งก็คือ

ธรรมะที่เป็นธรรมดา ธรรมะที่ทําให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หรือ ภาษาปัจจุบันอาจเรียกว่า เป็น 

คัมมอนเซนซ์ (common sense) ของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เอามาเป็นธรรมะประจําตน ก็

เรียกได้ว่า เป็นพุทธศาสนิกชนที่ด ี

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา เอว ํก็มีด้วยประการฉะนี้. 

 


