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บัดน้ี จักแสดงพระธรรมเทศนา ธรรมะคือคำส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา เป>นเคร่ืองเตือนใจใหB

ไดBสติปEญญา เป>นแรงบันดาลใจเม่ือประสบเร่ืองตHาง ๆ ในชีวิต ท้ังเป>นการใหBสำเร็จประโยชนNแหHงการฟEงธรรม 

ตามสมควรแกHวันธรรมสวนะ คือวันเป>นท่ีฟEงธรรม อันเวียนมาถึงเขBาในวันน้ี. 

ในเบ้ืองตBนสมควรท่ีเราท้ังหลายจะระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจBา อันเรียกวHาพระพุทธคุณ ซ่ึงจะ

แสดงนำบทหน่ึง คือบทวHา “ภควา” น้ัน เราแปลกันท่ัว ๆ ไปวHา พระผูBมีพระภาคเจBา ก็เป>นคำเรียกพระองคNดBวย

ความเคารพ ความจริงคำวHา “ภควา” น้ี ศาสนาอ่ืนหริือวHาลัทธิอะไรตHาง ๆ อ่ืน ๆ ในอินเดียเขาก็ใชBกัน เขาเรียก

บุคคลท่ีเขาเคารพ เป>นช้ันศาสดา หรือวHาเป>นผูBนำท่ีสำคัญ เป>นผูBท่ีเขาเคารพนับถือเขาเรียก “ภควาน.” 

“ภควาน” กับ “ภควา” เป>นคำเดียวกัน ตามท่ีพอจะสืบไดB ก็คำวHา “ภควา” หรือ “ภควาน” น้ี เป>นคำ

ท่ีมีใชBในอินเดียมานานแลBว เดิมน้ันมีช่ือเทพเจBาองคNหน่ึง เป>นเทพเจBาแหHงโชค เป>นผูBมีโชคดี และก็เป>นผูB

ประทานโชคลาภใหB ตHอมาคนเอาช่ือของเทพองคNน้ีมาเรียกคนท่ีตนเคารพนับถืออยHางท่ีกลHาวแลBว เรียกพระ

ศาสดา เรียกนักบวชท่ีเขาเคารพ ก็เป>นภควาน ภควาน ในเม่ือพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนแลBว พุทธศาสนิกชน

เคารพนับถือพระพุทธเจBา ก็นำเอาคำน้ีมาใชBเรียกพระองคN เราก็เลยเรียกพระพุทธเจBากันสืบมาวHา พระผูBมีพระ

ภาค ก็ไดBแกHเป>นคำแสดงความเคารพน่ันเอง ถBาสืบความหมายตามท่ีกลHาวมาเป>นตBนก็คือเป>นผูBมีโชค. 

ตามนัยแหHงพระอรรถกถาจารยNทHานไดBอธิบายความหมายของคำวHา “ภควา” น้ีหลายแงHหลายนัย จะ

นำมาแสดงในท่ีน้ีเพียง ๒-๓ อยHาง. 

  ในความหมายหน่ึง “ภควา” ก็มาจากศัพทNวHา “ภาคฺย” แปลวHา ส่ิงท่ีเลิศล้ำดีงาม ท่ีเรียกวHา “ภควา” 

ก็เพราะเป>นผูBท่ีมีส่ิงท่ีเลิศล้ำดีงาม หรือคุณสมบัติท่ีดีน่ันเอง เพราะวHาพระพุทธเจBาทรงมีบารมี ก็ทรงบำเพ็ญ

บารมี ๑๐ ประการมา ซ่ึงบารมีท้ัง ๑๐ น้ัน ก็เป>นคุณธรรมอยHางยอดเย่ียมช้ันเลิศ และทHานไดBอธิบายตHอไปวHา 

พระองคN ทรงประกอบดBวยท้ังรูปกายสมบัติ รูปกายสมบัติก็คือพระรูปโฉมท่ีมีมหาปุริสลักษณะงดงามสงHา อันน้ี
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เป>นเคร่ืองชHวยใหBคนตBองการจะเขBามาใกลB และก็มีคุณสมบัติตHอไปเขBามาสนับสนุน คือมีธรรมสมบัติ ธรรม

สมบัติของพระองคN เพียบพรBอมก็เพราะวHามีความหมายตามภควา ขBอท่ี ๒.  

ขBอท่ี ๒ น้ัน “ภควา” แปลวHา ผูBท่ีไดBหักแลBว ไดBทำลายแลBว หักหรือทำลายจะดีไดBอยHางไร หักหรือ 

ทำลายท่ีดีก็เพราะวHาหักทำลายส่ิงท่ีไมHดี มันก็กลายเป>นดี ลบกลายเป>นบวก พระพุทธเจBาหักทำลายอะไรบBาง 

พระพุทธเจBาหักทำลายโลภะ หักทำลายโทสะ หักทำลายโมหะ หักทำลายสรรพกิเลสท้ังหลายท้ังปวง ทำ

พระองคNใหBบริสุทธ์ิหมดจด และก็ในทางตรงขBามไดBบรรลุคุณสมบัติอันประเสริฐดีงามท้ังหลาย มีโพธิญาณเป>น 

ศูนยNกลาง ก็ทำใหBพระองคNเป>นท่ีรวมแหHงพระธรรม พร่ังพรBอมดBวยธรรม ธรรมก็แปลวHาท่ีรวมแหHงธรรม 

กลHาวคือมีดุลยภาพ พระพุทธเจBาประกอบพรBอมท้ังรูปกายและธรรมอยHางน้ี ก็เป>นผูBท่ีประชาชนท้ังหลายท้ัง

คฤหัสถN และบรรพชิต หรือวHาท้ังชาวบBานและนักบวชควรเขBาไปหา เม่ือเขาเขBาไปหาแลBว พระองคNก็ทรงแสดง

ธรรมชHวยกำจัดแกBไขปEดเปfาความทุกขNความเดือดรBอนของเขาท้ังทางกายและทางใจ เม่ือบรรเทาปEดเปfาความ

ทุกขNรBอนใหBแลBว ก็นำเอาความสุขมาใหBดBวย ผูBท่ีเขBาไปคบหาพระพุทธเจBาก็ไดBรับความสุข ท้ังเป>นโลกียสุข สุข

ช้ันตBน ๆ ท่ัว ๆ ไป และสุขท่ีเป>นช้ันสูงท่ีเรียกวHาโลกุตตรสุข อันน้ีก็เป>นคุณสมบัติของ ภควา พระผูBมีพระภาค. 

อีกความหมายหน่ึง “ภควา” แปลวHา ผูBจำแนกแจกแจง ผูBจำแนกแจกแจง หมายถึงแจกแจงธรรมะ  

พระพุทธเจBานำเอาธรรมะมาแจกแจงแยกแยะออกไป อธิบายเพ่ือพุทธศาสนิกชนจะไดBเขBาใจ เป>นลักษณะท่ี

อัศจรรยNอยHางหน่ึงท่ีวHาธรรมะในพระพุทธศาสนาน้ัน ทHานจำแนกเป>นหมวด เป>นหมูH เป>นขBอตHาง ๆ  พูดกันติด

ปากวHา พระธรรมขันธN ๘๔๐๐๐ ซ่ึงมีลักษณะท่ีครบถBวนบริบูรณN แลBวจัดไดBเป>นชุด ๆ เป>นประเภท ๆ เชHนอยHาง

พระพุทธเจBาทรงจำแนกแจกแจงเร่ืองสภาวธรรม หรือธรรมะท่ีเป>นกลาง ๆ เป>นท่ีรวม ๆ แยกเป>นขันธN ๕ 

เก่ียวกับเร่ืองชีวิตคนก็รวมหมดอยูHในน้ัน ขันธN ๕ มีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. 

หรือจะแยกในแงHของเป>นอายตนะ เป>นเร่ืองของการรับรูB เป>นเร่ืองของการเช่ือมตHอ ติดตHอกับโลก

ภายนอก ก็มีอายตนะภายใน ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ มีอายตนะภายนอก รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณN  หรือพระองคNจะทรงแสดง เร่ืองอริยสัจ ก็แสดงเป>นชุดมี ๔ ขBอ ก็มีความบริบูรณNครบถBวนจบในตัว 

หรือแสดงหลักการแหHงเหตุผลเป>นปฏิจจสมุปบาทมีองคN ๑๒ เป>นวงจร ก็เป>นชุด ๑๒ อยูHในตัวครบบริบูรณN หรือ

แสดงเร่ืองไตรลักษณN แสดงลักษณะของธรรมชาติส่ิงท้ังหลายท่ัวไป ก็มี ๓ อยHาง มีอนิจจัง มีความเปล่ียนแปลง 

ทุกขัง สภาพท่ีทนอยูHไมHไดB อนัตตา ส่ิงท่ีเรียกวHาน่ี น้ัน ไมHมี ก็มีความพรBอมแตHละหมวด ๆ มาแสดงธรรมะท่ีเป>น

สHวนอกุศล แสดงเร่ืองวHาอกุศลมูล รากเหงBาตBนตอของอกุศลหรือความไมHดี มี ๓ อยHาง พระองคNก็แสดงโลภะ 

โทสะ โมหะ. 

โลภะ โทสะ โมหะก็เป>นกิเลสท่ีครบถBวนจบในตัว ๓ อยHางบริบูรณNแลBว หรือแสดงเร่ืองทุจริต ก็มีกาย 

ทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เป>นทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจ ก็ครบถBวนไมHมีนอกเหนือจากน้ีแลBว แสดงเป>น

บท เป>นหมวด จับเอามาในทางดีตรงกันขBาม ก็แสดงฝfายกุศลมูล อโลภะ อโทสะ อโมหะ หรือแสดงสุจริต ก็มี 

กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต หรือแสดงขBอปฏิบัติอยHางพรหมวิหาร ๔ เป>นหลักประจำใจ สำหรับมี

ความสัมพันธNท่ีดีตHอกันระหวHางมนุษยN มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ๔ อยHางน้ี ความสัมพันธNระหวHางมนุษยN

ท่ีต้ังไวBในใจก็ครบถBวน บริบูรณNหรือจบในตัว ๔ ขBอ. 
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หรือจะแสดงหลักในการปฏิบัติ อยHางเป>นโพชฌงคN ๗ ก็มี ๗ ขBอ ใน ๗ ขBอน้ีก็มีความสมบูรณNในตัว เป>น

ขBอปฏิบัติต้ังแตHเบ้ืองตBนจนถึงท่ีสุด จัดเป>นมรรค ๘ มรรคมีองคN ๘ ก็ครบถBวนบริบูรณNอยูHในน้ัน ธรรมะของ

พระองคNมีสารพัดประเภท มีแสดงสภาวะ มีแสดงส่ิงท่ีไมHดีอกุศล ส่ิงท่ีดีเป>นกุศล แสดงขBอปฏิบัติเป>นมรรคา เป>น

ปฏิปทา จัดเป>นหมวด เป>นหมูH มีต้ังแตHหมวด ๑ ข้ึนไป จนกระท่ังเป>นหมวดเป>นรBอย ๆ พระองคNจำแนกแจกแจง 

ธรรมะดBวยประการตHาง ๆ อยHางน้ี โดยมีความมุHงหมายก็เพ่ือวHาใหBพุทธศาสนิกชนไดBรูBเขBาใจความจริง แลBวจะไดB

ปฏิบัติเพ่ือจะไดBบรรลุความหลุดพBนเป>นอิสระ มีจิตใจท่ีปลอดโปรHงผHองใสเป>นสุขไดBทุกเวลา. 

คุณสมบัติของพระองคNตHาง ๆ ท่ีมีไวBก็เพ่ือชHวยในการบำเพ็ญพุทธกิจ ก็เป>นประโยชนNแกHโลก ท่ีเรา

เรียกวHา โลกัตถจริยา และพระองคNก็มีความสามารถในการจำแนกแจกแจงธรรมะดังกลHาวมาน้ี ถBาเป>นสมัยท่ี

พระองคNยังอยูH พระองคNไดBเทศนาเอง พบกับผูBใดก็ทรงแสดงจำแนกแจกแจงธรรมะใหBเหมาะกับบุคคลผูBน้ัน ๆ. 

แตHบัดน้ี พระองคNไดBเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลBว แทนท่ีพระองคNจะมาแสดงธรรมะใหBเหมาะกับเรา

แตHละคน หรือแตHละหมูH แตHละคณะ ก็กลายเป>นวHาเราจะตBองหันไปศึกษาธรรมะท่ีพระองคNแสดงไวBแลBวกับคน

อ่ืน แสดงไวBเม่ือนานแลBว และก็ตBองเลือกเอาเอง เราจะตBองใชBปEญญาพิจารณาเลือกธรรมะท่ีเหมาะกับเรา 

เบ้ืองตBนก็ตBองทำความเขBาใจในหลักธรรมเหลHาน้ันวHามีความหมายอยHางไร ๆ เม่ือเขBาใจความหมายดีแลBว เอามา

สอดสHองพิจารณาอยHางท่ีเรียกวHา ธรรมวิจัย มาเลือกเฟnนมาใชBปฏิบัติใหBเหมาะสมกับตนเอง หรือใหBเหมาะสม

กับเหตุการณN สถานการณNในกรณีน้ัน ๆ แลBวก็นำมาใชBเป>นขBอปฏิบัติเพ่ือกBาวหนBางอกงามในธรรมย่ิง ๆ ข้ึนไป. 

ถBาหากวHาไดBปฏิบัติอยHางน้ีแลBวก็เป>นคุณประโยชนNแกHตนเองสมความมุHงหมายของพระศาสดา พรBอม

กันน้ัน ในฐานะท่ีเป>นสาวกก็ทำหนBาท่ี ท่ีเรียกวHา มีความเคารพนับถือพระศาสดา ก็ทำการบูชาดBวยการปฏิบัติ

ถูกตBอง เรียนธรรมะคำสอนของพระองคN เลือกเฟnนมาใชBแลBว ก็จะไดBทำการบูชาชนิดท่ีเรียกวHา ปฏิบัติบูชา คือ

การบูชาดBวยการปฏิบัติท่ีถือวHาเป>นการบูชาประเสริฐ มิใชHเพียงวHาบูชาดBวยอามิสอยHางเดียวเทHาน้ัน และปฏิบัติ

บูชาน้ี ก็เป>นบูชาท่ีพระพุทธเจBาทรงสรรเสริญ. 

หันมาดูวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนในชาวไทย เม่ือมีการเลือกเฟnนศึกษาธรรม หลาย ๆ ทHานอาจจำขBอ

ธรรมะน้ัน ๆ แมHนยำ เคยรูBเคยเห็นขBอธรรมน้ัน ๆ แตHเม่ือพูดถึงความเขBาใจในธรรมอยHางจริงจัง อาจเห็นวHาหลาย

คร้ังก็มีความเขBาใจท่ีคลาดเคล่ือน การปฏิบัติธรรมของทHานเหลHาน้ัน เนBนไปอยูHท่ีพิธีกรรม มากกวHาเน้ือหาสาระ

ของขBอพระธรรมเอง การปฏิบัติกลายเป>นการปฏิบัติดBวยอามิสบูชา เนBนในรายละเอียดของส่ิงของท่ีบูชา ซ่ึงใหB

ความสำคัญกับรายละเอียดของพิธีกรรม มากกวHาเน้ือหาของพระธรรม และปฏิบัติธรรมเหลHาน้ัน ใหBเกิดเป>น

รูปธรรมในใจของคน ท่ีเรียกวHา มีคุณธรรม คือมีธรรมอยูHในใจของเราน่ันเอง.  

อีกนัยหน่ึง ความหมายของ “ภควา” โดยอรรถ มีความหมายวHา ใหBมีสัมมาทิฐิ ทำความเขBาใจวHา ความ

เป>นตัวตันท่ีแทBจริงไมHมี ใหBพิจารณาบนหลักแหHงอิทปEจจยตา ความเป>นส่ิงน่ี ส่ิงน้ัน จะเกิดไดBก็ดBวยการมีข้ึนของ

ส่ิงน้ัน ส่ิงน้ี ฉะน้ัน ความเป>นคน ก็เป>นเพียงส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึงในจักรวาล ความมีอยูHของมนุษยNข้ึนกับความมีอยูH

ของส่ิงตHาง ๆ  ในจักรวาล ความมีอยูHของส่ิงตHาง ๆ  ข้ึนอยูHกับการกระทำของมนุษยN ฉะน้ัน ใหBสำเหนียกวHา ตนเป>น

เฟoองเล็ก ๆ เฟoองหน่ึงท่ีตBองอาศัยเฟoองเล็กใหญHอ่ืน ๆ มาใหBหมุนตาม เม่ือทำความเขBาใจเชHนน้ี ก็จะเห็นคุณคHา
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ของทุกส่ิง ทุกคนในจักรวาลน้ี อยHางน้ีเรียกวHา “ภควา” ทำใหBรูBจักบริหารจัดการกับกิเลสของตนเอง บนพ้ืนฐาน

ของความเขBาใจท่ีเป>นสัมมาทิฐ เพ่ือจะอยูHกับส่ิงอ่ืน คนอ่ืนในจักรวาลอยHางสันติสุข.  

การท่ีไดBกลHาวพุทธคุณท้ังหมดมาน้ี ก็เพ่ือรำลึกถึงองคNพระพุทธเจBาผูBเป>นพระศาสดา จะไดBมีจิตใจ

เล่ือมใส ศรัทธา การท่ีมีศรัทธาน้ันก็เพ่ือประโยชนNแกHตัวผูBมีศรัทธาน้ันเอง จะไดBมีจิตใจผHองใสเบิกบาน แลBวจะไดB

มีกำลังใจ ในการประพฤติปฏิบัติธรรมย่ิงข้ึน เม่ือเขBาใจความมุHงหมายอยHางน้ีแลBว ก็จะไดBนBอมเอาพุทธคุณ

เหลHาน้ันมา พิจารณา แลBวเป>นกำลังสHงเสริมในการปฏิบัติใหBย่ิงข้ึนไป และก็จะมาจบลงดBวยปฏิบัติบูชา แลBวก็จะ

เกิดประโยชนNสุขแกHตนเองและก็แกHผูBอ่ืน สมดังความมุHงหมายของพระพุทธศาสนา.  

อน่ึง ศรัทธาท่ีพระพุทธองคNทรงเนBนในท่ีน้ีน้ัน หามีความหมายแบบอยHางท่ีคนไทยท่ัวไปเขBาใจไมH เพราะ

ศรัทธา มักแปลวHาความเช่ือ แตHถBาเป>นความเช่ือท่ีไรBปEญญา ทางพระพุทธศาสนามองวHาเป>นความเช่ือท่ีไมH

ถูกตBอง เป>นความเช่ืองมงาย ความเช่ือน้ันในเบ้ืองตBนก็เป>นเพียงระดับความไวBวางใจ เม่ือพิสูจนNไดBแลBวก็ขBามไป

เป>นความรูB จะไมHมีภาวะของความเช่ือ ท่ีมักจะบุคคลอ่ืน วัตถุอ่ืนเป>นพ้ืนฐานของความเช่ือ ทางพระพุทธศาลา

นาแยBงวHา การท่ีเช่ือในส่ิงตHาง ๆ นา ๆ วHาจะบันดาลสุข โชคลาภ ไดBน้ัน เป>นความเช่ือท่ีไมHประกอบดBวยปEญญา 

เพราะตามหลักพระพุทธศาสนา การจะไดBอะไรตBองทำเหตุท่ีไดBมาซ่ึงส่ิงน้ัน กลHาวส้ัน ๆ ก็คือ ทำดีไดBดี ทำช่ัวไดB

ช่ัว น่ันเอง.    

การแสดงพุทธคุณในเร่ือง “ภควา” ก็แสดงโดยยHอพอสังเขป ซ่ึงเน้ือหาใจความน้ัน ก็คือการท่ี

พุทธศาสนิกชนมีความเคารพในพระพุทธเจBาน้ันเอง ก็เรียกรBองตHอพระองคNดBวยคำวHา พระผูBมีพระภาค เม่ือ

เรียกรBองพระองคNแลBว พระองคNก็เรียกรBองตHอเราเหมือนกัน เรียกรBองตHอเราก็คือ น่ีนะ กิจท่ีศาสดาควรทำตHอ

สาวกท้ังหลาย เราไดBทำแลBว โนHนโคนไมB โนHนเรือนวHาง เธอท้ังหลายก็จงปฏิบัติ เพHงพินิจ ไมHประมาทเถิด 

พระองคNก็เรียกรBองกับเราวHาใหBปฏิบัติตามท่ีทรงสอนไวBดBวยปฏิบัติบูชาดังกลHาวมาแลBว เพราะฉะน้ัน พระ

บุรพาจารยNไดBไดBแตHงคาถาสรุปท่ีชาวพุทธท้ังหลายรูBจัก จำไดBดี แตHอาจไมHเขBาใจก็คือ คาถาท่ีวHา “นโม ตสฺส    

ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส น้ันเอง นโม คือการนBอมนำมาปฏิบัติใหBตระหนักรูวHา เราเป>นภควา เป>น

สHวนยHอยเล็ก ๆ ของจักรวาลน้ี ความเป>นอยูHของเราข้ึนอยูHส่ิงตHาง ๆ ท่ีมีอยูHในจักรวาลท้ังส่ิงมีชีวิตและไมHมีชีวิต 

ฉะน้ัน ใหBรูBจักบุญคุณของส่ิงเหลHาน้ัน โดยไมHทำตัวเป>นปEญหาในการอยูHรHวมกันในโลกใบน้ี เรียกวHา อรหโต หรือ

พูดอีกนัยวHา การบริหารจัดการกิเลสของตน เพ่ือการอยูHรHวมกันอยHางสันติสุขในโลกใบน้ี ท้ังน้ีการบริหารจัดการ

กิเลสน้ัน ตBองอยูHบนสัมมาทิฐิ คือเป>นความรูBท่ีไดBมาดBวยตนเอง เป>นความรูBท่ีดับแกBปEญหาไดB กHอใหBเกิดความสงบ

ไดB เรียกวHา สัมมาสัมพุทโธ น้ันเอง. 

เราท้ังหลายควรระลึกถึงพระพุทธคุณบทน้ี และต้ังใจปฏิบัติกายวาจาใจของตนใหBตรงกัน ใหBเป>นศีลถึง

ใจ ตรงกับกายตรงกับวาจา หรือกายวาจาตรงกับใจ เป>นศีลตรงกันท้ังหมด แตHวHาการท่ีจะปฏิบัติด่ังน้ีไดB ก็

จะตBองประกอบดBวยปEญญา คือความรูBอีกสHวนหน่ึง ปEญญาคือความรูBน้ี ก็คือวHาใหBเกิดมีความรูBเขBาถึงสัจจะท่ีเป>น

ความจริง แมBตามธรรมะท่ีพระพุทธเจBาไดBทรงสอนไวB และเม่ือมีความรูBพรBอมท้ังมีความเห็นเขBาถึงตัวสัจจะ ท่ี

เป>นความจริงด่ังน้ีแลBว จึงจะเป>นผูBมีความดำรินึกคิดอันถูกตBอง แตHถBาขาดปEญญา ขาดความเห็นอันชอบถูกตBอง 

ก็จะทำใหBความดำรินึกคิดเป>นความดำรินึกคิดท่ีผิด เม่ือเป>นด่ังน้ีก็จะเป>นไปตามพระพุทธภาษิตท่ีตรัสไวBเป>น  
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นิกเขปบทวHา อสาเร สารมติโนสาเร จาสารทสฺสิโน เป>นตBน แปลความวHา “บุคคลผู(มีปกติรู(ในส่ิงท่ีไม7เป9นสาระ

ว7าเป9นสาระ และเห็นในส่ิงอันเป9นสาระว7า ไม7เป9นสาระ บุคคลน้ันมีความดำริผิดเป9นท่ีเท่ียวไป ย7อมไม7ประสบส่ิง

อันเป9นสาระ ส7วนบุคคลผู(รู(ส่ิงเป9นสาระโดยความเป9นสาระ และส่ิงท่ีไม7เป9นสาระ โดยความไม7เป9นสาระ บุคคล

น้ัน มีความดำริชอบเป9นท่ีเท่ียวไป ย7อมประสบส่ิงอันเป9นสาระ” ดังน้ี. 

พระบาลีบทน้ีแสดงถึงการมองส่ิงท่ีเป>นสาระกับส่ิงท่ีไมHเป>นสาระวHา มีผลแตกตHางกันตามมุมมองและ

ความเขBาใจของแตHละคน หากมองถูกตBองเขBาใจความเป>นจริงก็จะไดBคุณไดBประโยชนN หากมองผิดเขBาใจผิดไป

จากความเป>นจริงก็จะไมHไดBประโยชนN ซ้ำอาจไดBรับโทษเป>นความหายนะหรือความเสียหายรBายแรงไดB. 

ปEจจุบันน้ีพุทธศาสนิกชนชาวไทย ถูกชักนำดBวยขBอมูลขHาวสารท่ีมีอยูHมากมาย การรับขBอมูลขHาวสารของ

เราเองน้ัน บางขBอมูลก็เป>นขBอมูลขHาวสารท่ีมีสาระ แตHเขBาใจวHาเป>นขBอมูลขHาวสารท่ีไมHเป>นสาร บางขBอมูลขHาสาร

เป>นขBอมูลขHาวสารท่ีไมHมีสาระอะไร แตHเขBาใจกลับกันวHามีสาระ จึงนำชีวิตไปสูHความเส่ือมอยูHเป>นนิจ นิสัยการใชB 

โซเซียลเป>นท่ีประจัักษNวHา บนเครือขHายของเว็บมีท้ังส่ิงท่ีเป>นสาระและไมHเป>นสาระ ท่ีสำคัญก็คือในฐานะตนเป>น

ผูBเสพขBอมูลขHาวสารน้ัน มีปEญญามากพอท่ีแยกแยะไดBหรือไมHวHา ส่ิงไหนเป>นสาระ ส่ิงไหนไมHเป>นสาระ ย่ิงไปกวHา

น้ัน พวกเราชอบท่ีจะเช่ือตามโฆษณาชวนเช่ือ ใครพูดอะไรก็เช่ือแหตามกันไป ไมHคิดพิจารณาเสียกHอน เม่ือเขา

วHาดี ก็เช่ือตาม แทนท่ีพิจารณาเสียกHอนวHา ดีอยHางไร ตัวอยHางท่ีเห็นไดBชัดในสังคมปEจจุบันก็คือวHา ตBองร่ำรวยโดย

ทางลัด โดยไมHทำกรรมท่ีเป>นเหตุใหBร่ำรวย แตHหันไปพ่ึงเจBาหนBาท่ีรักษาความปลอดภัยของพระพุทธเจBา คือ ทBาว

เวสวัณ ตามตำนานทBาวเวสวัณมีหนBาท่ีเฝnาดูแลพระพุทธเจBา เป>น ๑ ในทBาวจตุโลกบาล  แมBในศิลปะ

คันธารราษฎรNท่ีเกHาแกH ปรากฏมีรูปแกะสลักเฮอรNคิวลิส ยืนอยูHขBาง ๆ พระพุทธเจBาอยูHเสมอ เป>นสัญลักษณNเชิง

รักษาความปลอดภัยใหBกับพระพุทธองคN แตHมาปEจจุบันน้ีคนนิยมไปไหวB รปภ แทนตัวพระพุทธเจBา ซ่ึงเป>น

เจBานายของทBาวเวสวัณ ท้ังน้ีก็คิดแคHเช่ือตามเขาวHาไหวBทBาวเวสวัณแลBว จะร่ำรวย ในกรณีเชHนน้ี เห็นชัดวHา เราไมH

เห็นส่ิงท่ีเป>นสาระ แตHกลับไปถือส่ิงท่ีไมHเป>นสาระ วHาเป>นสาระ.    

หากถามวHา ส่ิงท่ีเป>นสาระกับส่ิงท่ีไมHเป>นสาระน้ันคืออะไร ยHอมไดBคำตอบมากประการตามความ

คิดเห็นและมุมมองของแตHละคน คนท่ีคิดอยHางน้ียHอมตอบวHาส่ิงน้ีเป>นสาระ แตHคนท่ีคิดตรงกันขBามยHอมตอบวHา

ส่ิงน้ีไมHเป>นสาระก็ไดB เหมือนมนุษยNกับแมลงเมHายHอมมองกองไฟแตกตHางกัน มนุษยNท่ัวไปมองเห็นกองไฟวHามี

สาระมีประโยชนN ใหBความอบอุHน ใหBแสงสวHาง ใชBหุงตBมอาหารไดB เป>นตBน มนุษยNจึงไดBประโยชนNจากกองไฟ แตH

แมลงเมHากลับมองเห็นวHา กองไฟน้ันนHาอภิรมยN นHาสัมผัสเลHน จึงบินเขBาไปเลHนในกองไฟแลBวก็ไดBรับความวิบัติ. 

หรืออยHางเศษส่ิงของท่ีเหลือใชB เชHนเศษเหล็ก เศษกระดาษ เศษอาหาร คนท่ัวไปมองวHา น่ันคือขยะตBอง

กำจัดท้ิง เก็บไวBก็รกท่ีรกบBาน จึงนำไปท้ิงใหBพBนตัวพBนบBาน แตHคนอีกสHวนหน่ึงกลับมองวHา ขยะน้ีคือเงินทอง เป>น

แหลHงพลังงาน สามารถสรBางรายไดBใหBแกHตนไดB จึงนำขยะน้ันมาแปรรูปแลBวนำกลับมาใชBใหมHบBาง นำไปใชBใน

รูปแบบอ่ืนบBาง ทำขยะท่ีเห็นเป>นของไรBคHาใหBมีคุณคHาข้ึนมา อันน้ีเรียกวHามองตHางมุม หรือมองดBวยปEญญากับ

มองดBวยไรBปEญญา. 
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แมBความดีความช่ัวเป>นตBนก็เชHนเชHนเดียวกัน คนท่ีมองความช่ัวเป>นความดี มองความดีเป>นความช่ัว 

หรือมองความผิดเป>นความถูก มองความถูกเป>นความผิดก็มี ดBวยเหตุน้ีจึงมีคำสุภาษิตวHา เห็นกงจักรเป>น

ดอกบัว ดังน้ีเป>นตBน.  

ความจริงหลักตัดสินวHาส่ิงใดเป>นสาระ ส่ิงใดไมHเป>นสาระน้ันมีอยูH หลักน้ันเรียกทางพระศาสนาวHา สัจจะ 

หรือเรียกเต็มรูปวHา หลักสัจจธรรม ซ่ึงแปลกันวHา ความจริง ของจริง ของแทB.  

หลักน้ีช้ันแรกสามารถมองเห็นไดBดBวยตา ไดBยินไดBดBวยหู มิใชHส่ิงลึกลับซับซBอนอะไร แตHการมองเห็นดBวย

ตาและไดBยินดBวยหูน้ันอาจผิดพลาดคลาดเคล่ือนไดB จำตBองอาศัยการไดBเห็นการไดBยินดBวยปEญญาอีกช้ันหน่ึง จึง

จะมองเห็นสัจธรรม ไดBประจักษNชัดวHาส่ิงใดเป>นสาระ ส่ิงใดไมHเป>นสาระ การท่ีแมลงเมHาเห็นกองไฟ หรือเห็นดวง

ไฟตามทBองถนนวHาสวยงามแลBวบินเขBาไปเลHน ทำใหBมอดไหมBหรือปsกหลุดรHวมตกลงมาตายเป>นเบือน้ัน เพราะ

มองดBวยตาช้ันนอกวHาสวยงาม มิไดBมองดBวยตาช้ันในคือปEญญา มิไดBพิจารณาใหBเห็นถึงความเป>นจริงวHา น่ันคือ

ไฟ ซ่ึงทำใหBมอดไหมBถึงตายไดB หรือการท่ีคนมองขยะ เพราะมองดBวยตาช้ันนอก มิไดBมองใหBลึกถึงความจริงดBวย

ตาปEญญาวHา ขยะน้ันสามารถนำมาแปรรูปใชBใหมHไดB ทำเป>นอาชีพสรBางรายไดBเป>นกอบเป>นกำไดB เม่ือมองอยHางน้ี 

จึงช่ือวHามองผิดไปจากความเป>นจริง ผูBมองจึงมิไดBรับผล มิไดBรับประโยชนNอะไร.  

อน่ึง รHางกายของคนเราสHวนใหญHจะเห็นวHาเป>นสาระเป>นส่ิงสำคัญท่ีสุด จึงหวงแหนรักษาบำรุงเล้ียงกัน

เต็มท่ีเพ่ือใหBรHางกายยังคงอยูHตลอดไป เม่ือเจ็บไขBก็พยายามเย่ียวยารักษากันเต็มที แมBจะตBองเสียเงินเสียทอง

มากมายอยHางไรก็ยอม ขอเพียงใหBรHางกายยังคงอยูH แตHในทัศนะทางศาสนากลับมองวHา รHางกายน้ันแทBจริงไมHเป>น

สาระหรือหาสาระจริง ๆ ไมHไดB หากไมHมีชีวิตหรือวิญญาณอาศัยแลBวรHางกายก็ไมHตHางอะไรกับทHอนไมBท่ีไรB

ประโยชนN คือทHอนไมBผุหรือทHอนไมBท่ีไฟไหมBเกรียมแลBว ใชBประโยชนNเป>นฟoนหุงตBมหรือใหBความอบอุHนก็ไมHไดB ใชB

เป>นเคร่ืองเรือนหรือตกแตHงบBานก็ไมHไดB มีแตHจะปลHอยใหBผุเปotอยส้ินสภาพไปอยHางเดียว. 

รHางกายคนเราก็เชHนกัน เม่ือปราศจากชีวิตวิญญาณแลBวก็ไมHมีประโยชนN ไมHมีคHาอะไร แมBคนท่ีรักคนท่ี

ชอบสนิทแนบแนHน เคยนอนเคียงขBางกันมาเสียดBวยซ้ำ ก็ยังไมHมีปรารถนาจะใหBนอนใหBอยูHใกลBชิดอีกตHอไป น่ี

แสดงใหBเห็นสัจธรรมวHา รHางกายน้ันไมHเป>นสาระจริง แตHหากมองดBวยตาปEญญาวHา รHางกายน้ีโดยสภาพตัวเองไมH

เป>นสาระก็จริง แตHสามารถใชBรHางกายน้ีไปสรBางสาระสรBางสรรคNส่ิงท่ีเป>นคุณเป>นประโยชนNไดBมากมาย เม่ือเห็น

ดังน้ีแลBวจุงใชBรHางกายน้ีไปบำเพ็ญประโยชนN สรBางส่ิงท่ีเป>นสาระไวB จนทำใหBเขBาใจไดBวHา รHางกายน้ันกลายเป>นส่ิง

เป>นสาระหรือมีสาระไป. 

แตHผูBท่ีขาดปEญญา มีความคิดเห็นไมHถูกตBอง ยHอมมิไดBมองและทำเชHนน้ัน หากแตHปลHอยรHางกายใหB

เป>นไปตามยถากรรม ไมHสรBางสรรคN หรืออยHางไรBคHาไรBประโยชนN รHางกายของผูBน้ันก็เลยกลายเป>นส่ิงไมHเป>นสาระ

หรือไมHมีสาระไปจริง ๆ.  

ตกลงวHาส่ิงเดียวกันคือส่ิงท่ีตาเห็น ส่ิงท่ีหูไดBยิน แตHคนหน่ึงเห็นแลBวไดBยินแลBวไมHไดBสาระอะไรจากส่ิงน้ัน 

แตHอีกคนหน่ึงเห็นแลBวไดBยินแลBวกลับไดBสาระจากส่ิงน้ัน ท้ังน้ีก็ดBวยอาศัยปEญญาความรูBความดำริโดยชอบเป>น

สำคัญ. 
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สำหรับส่ิงท่ีเรียกวHาเป>นสาระน้ัน โดยปริยายอยHางสูงหมายถึงศีล สมาธิ ปEญญา วิมุตติ วิมุตติญาณ-   

ทัสสนะ และสาระสูงสุดคือพระนิพพาน โดยปริยายอยHางต่ำไดBแกH ทรัพยN ยศ ไมตรี เป>นตBน. 

สาระอยHางสูงน้ันเป>นไปเพ่ือคุณอยHางเดียว แตHสาระอยHางต่ำน้ันแมBจะเป>นสาระเป>นแกHสารท่ีคนท่ัวไป

ปรารถนาอยากไดBอยากมีก็ตาม แตHหากเกิดข้ึนโดยไมHชอบธรรม จากความดำริท่ีผิดก็นำทุกขNโทษมาใหBใน

ภายหลังไดB เหมือนอยHางผูBท่ีเห็นวHา ทรัพยNก็ดี ยศศักด์ิ หรือ ไมตรีจิตท่ีมีตHอกันก็ดี เป>นสาระสำคัญของชีวิต 

สามารถนำความสุขนำความสะดวกสบายและความคลHองตัวในการดำเนินชีวิตมาใหBไดB ทำใหBชีวิตสมบูรณNไดB 

การคิดเห็นเชHนน้ัน จัดวHารูBส่ิงท่ีเป>นสาระโดยวHาเป>นสาระ แตHจะเป>นสารเป>นประโยชนNแกHตนโดยสมบูรณNก็ตBอง

อาศัยการไดBมาโดยถูกทำนองคลองธรรม หากไดBมาโดยทางผิดธรรม ดBวยการกHอกรรมทำเข็ญบBาง เบียดเบียน

ผูBอ่ืน ทำรBายทำลายเขา เอารัดเอาเปรียบเขา หรือ ตBองเขHนฆHาผูBอ่ืนบBาง เชHนน้ีแมBส่ิงท่ีไดBมาจะเป>นสาระแตHก็ทำ

ใหBคนอ่ืนเดือดรBอนและตัวเองยHอมตBองเดือดรBอนในภายหลังดBวย. 

อยHางเชHนผูBท่ีกHอกรรมทำผิดไวBกับคนอ่ืนแลBวปกปuดไวBโดยท่ีคนอ่ืนไมHอาจจับไดBไลHทัน แมBจะไดBทรัพยNไดB

ยศตำแหนHงหรือไดBส่ิงท่ีตBองการมาตอบความอยากแหHงใจ ทำใหBมีความรูBสึกเป>นสุขอ่ิมเอมสมหวัง แตHตนเอง

ยHอมรูBตัวดีวHา ไดBทำช่ัวทำผิดอะไรเขBาไวB ยHอมมีสักเวลาหน่ึงหรือหลายเวลาท่ีจิตจะคิดประหวัดไปถึงส่ิงท่ีตนไดBทำ

ไวBแลBวเกิดเดือดเน้ือรBอนใจ เกิดวิตกกังวลและกลัวจะตBองถูกเวรกรรมลงโทษหรือถูกจับไดBไลHทัน แมBรHางกายจะดู

เหมือนวHาอยูHเย็นเป>นสุข ย้ิมแยBมเบิกบาน แตHจิตใจจะกลับรBอนรุHมกลุBมทรวงอยูHเนืองนิตยN อาการเชHนน้ีทางพระ

ศาสนาเรียกวHา เดือดรBอนในภายหลัง เหมือนการเกาท่ีทำใหBมีความสุขขณะเกาไดBจริง แตHตBองมาเดือดรBอน

ภายหลังโดยตBองมาเยียวยารักษาแผลท่ีเกิดจากการเกาน้ัน ฉะน้ัน. 

เพ่ือปnองกันความผิดพลาดในการดำเนินชีวิต ทHานจึงแนะนำใหBดำริคิดในทางท่ีชอบ เป>นธรรม 

ประกอบดBวยธรรม ดBวยปEญญาอันเห็นชอบ ไตรHตรองรอบคอบวHา ส่ิงใดเป>นสาระแทB ส่ิงใดเป>นสาระเทียม คือทำ

ใหBเกิดความสุขช่ัวคราวแลBวกHอทุกขNใหBในภายหลัง แลBวแสวงหาปฏิบัติบำเพ็ญแตHส่ิงท่ีเป>นสาระ เวBนส่ิงท่ีไมHเป>น

สาระเสีย ก็จะไดBประสบแตHส่ิงท่ีเป>นสาระท้ังระดับสูง คือ ศีล สมาธิ ปEญญา เป>นตBน และส่ิงท่ีเป>นสาระระดับลHาง

คือทรัพยN ยศ ไมตรี ท่ีอำนวยสุขใหBในภายหลังประการเดียว. 

หากดำริผิดคิดผิด มองเห็นวHาส่ิงท่ีไมHเป>นสาระวHาเป>นสาระ ส่ิงท่ีเป>นสาระกลับมองเห็นวHาไมHเป>นสาระ 

แลBวทุHมเทชีวิตจิตใจไปกับส่ิงท่ีไมHเป>นสาระน้ัน ดBวยความเขBาใจผิด ก็จะไมHไดBรับส่ิงท่ีเป>นสาระแทBจริงในชีวิต ซ้ำ

อาจไดBรับทุกขNโทษท้ังในปEจจุบันและภายหลัง. 

เพราะฉะน้ัน ความรูBความเห็นน้ีเป>นส่ิงท่ีสำคัญดังท่ีกลHาวมาแลBว ถBาหากวHามีความรูBความเห็นผิด ความ

ดำรินึกคิดตHาง ๆ ก็ผิด เม่ือเป>นด่ังน้ี จึงทำใหBรูBใหBเห็นส่ิงท่ีไมHเป>นสาระแกHนสาร วHาส่ิงท่ีเป>นสาระแกHนสาร และใน

ส่ิงท่ีเป>นสาระแกHนสารวHาไมHเป>นสาระแกHนสาร เม่ือเป>นเชHนน้ี จึงไมHบรรลุถึงสาระแกHนสารไดB ส่ิงของท้ังหลาย

หรือส่ิงท้ังหลายในโลกน้ี ยHอมมีเป>นคูHกันอยูH ๒ อยHาง คือเป>นส่ิงท่ีเป>นสาระแกHนสารอยHางหน่ึง ส่ิงท่ีไมHเป>นสาระ

แกHนสารอีกอยHางหน่ึง ส่ิงท่ีเป>นสาระแกHนสารน้ันก็คือส่ิงท่ีเป>นประโยชนNอันแทBจริง เป>นส่ิงท่ีทุกคนปรารถนา

ตBองการ สHวนส่ิงท่ีไมHเป>นสาระแกHนสารน้ัน คือส่ิงท่ีไมHเป>นประโยชนNอันแทBจริง อันไมHเป>นส่ิงท่ีตBองการ เช่ือวHาทุก 
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ๆ คนตHางยHอมมีความปรารถนาในส่ิงท่ีเป>นสาระแกHนสารท่ีเป>นประโยชนNอันแทBจริงอยูHดBวยกันทุกคน แตHวHาทำไม

บางคนจึงบรรลุถึงส่ิงท่ีเป>นสาระคือส่ิงท่ีเป>นประโยชนNแกHนสารนBอย หรือไมHไดBบรรลุ แตHวHาบางคนจึงบรรลุไดB 

ท้ังน้ีก็เพราะเหตุท่ีมีความรูBความเห็นผิดน่ันเอง เม่ือมีความรูBความเห็นผิด จึงทำใหBเห็นในส่ิงท่ีไมHเป>นสาระแกHน

สารไมHเป>นประโยชนNอันแทBจริง วHาเป>นส่ิงท่ีเป>นสาระแกHนสารเป>นประโยชนNอันแทBจริง เป>นผูBท่ีมีความรูB

ความเห็นในส่ิงท่ีเป>นสาระแกHนสารเป>นประโยชนNอันแทBจริง วHาไมHเป>นสาระแกHนสารคือไมHเป>นประโยชนNอัน

แทBจริง จึงมีความดำริผิดตรงกันขBามด่ังน้ี เม่ือเป>นด่ังน้ี จึงทำใหBไมHสามารถบรรลุถึงสาระแกHนสารอันเป>น

ประโยชนNท่ีแทBจริงไดB เช่ือวHาในชีวิตของคนทุก ๆ คนน้ันอาจจะตBองมีความเห็นท่ีถูกตBองบBาง มีความเห็นท่ีผิด

บBาง ในการท่ีทุก ๆ คนตHางไดBพากันบรรลุถึงประโยชนNปEจจุบันบBาง ถึงประโยชนNภายหนBาบBาง ตลอดจนถึงทHานผูB

ปฏิบัติจริง ไดBบรรลุถึงประโยชนNอยHางยอด ท้ังน้ีก็เพราะมีความรูBความเห็นท่ีถูกตBอง มีความดำริท่ีถูกตBอง แตHถBา

หากวHามีความรูBความเห็นท่ีไมHถูกตBอง มีความดำริท่ีไมHถูกตBอง ก็จะทำใหBไปควBาเอาส่ิงท่ีไมHเป>นสาระแกHนสารไมH

เป>นประโยชนNอันแทBจริง วHาเป>นสาระแกHนสารเป>นประโยชนNอันแทBจริง กลับท้ิงส่ิงท่ีเป>นสาระแกHนสารเป>น

ประโยชนNท่ีแทBจริงเสียด่ังน้ี เพราะฉะน้ัน ขBอน้ีจึงเป>นส่ิงท่ีสำคัญมาก. 

ทุก ๆ  คนจะสามารถบรรลุประโยชนNท่ีแทBจริง เป>นสาระแกHนสารท่ีแทBจริงไดB ก็เพราะมีความรูBความเห็น

ท่ีถูกตBอง มีความดำริอันถูกตBอง ถBาหากวHามีความรูB ความเห็นผิด มีความดำริผิด ก็จะไปควBาเอาผิด คือแทนท่ีจะ

ไปควBาเอาส่ิงท่ีเป>นสาระแกHนสาร กลับไปควBาเอาส่ิงท่ีไมHเป>นสาระแกHนสารมาเป>นของตนด่ังน้ี ฉะน้ัน จึงจำเป>นท่ี

จะตBองพิจารณาความรูBความเห็นของตน อันจะทำใหBตนมีความรูB ความเห็นท่ีถูกตBอง และจะทำใหBมีความดำริ

อันถูกตBอง. 

เพราะฉะน้ัน ชนท้ังหลายท่ีตBองการประโยชนNปEจจุบัน รูBจักประโยชนNปEจจุบันท่ีแทBจริง และปฏิบัติไป

ในทางท่ีจะใหBบรรลุถึงประโยชนNปEจจุบันท่ีแทBจริง ก็ยHอมบรรลุถึงประโยชนNปEจจุบันท่ีแทBจริงไดB บุคคลท่ีรูBจัก

ประโยชนNภายหนBา และปฏิบัติไปในทางท่ีจะใหBบรรลุถึงประโยชนNภายหนBา ยHอมบรรลุถึงประโยชนNภายหนBาไดB 

บุคคลท่ีรูBจักประโยชนNอยHางยอด และปฏิบัติไปในทางท่ีเป>นประโยชนNอยHางยอด ก็สามารถท่ีจะบรรลุถึง

ประโยชนNอยHางยอดไดB เป>นไปตามภูมิตามช้ันด่ังน้ี. 

ส่ิงท่ีเป>นสาระและไมHเป>นสาระน้ี ตามท่ีพระบุพาอาจารยNไดBแสดงไวB ส่ิงท่ีไมHเป>นสาระแกHนสารอัน

แทBจริง ก็ไดBแกHบรรดาปEจจัยลาภท้ังหลายท่ีมีอยูHเป>นไปอยูHในโลก และบรรดามิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิด

ท้ังหลาย ตลอดจนถึงความเห็นผิดท่ีเป>นอันตคาหิกทิฏฐิ ความเห็นท่ีถือเอาท่ีสุด เชHนความเห็นท่ีวHาโลกเท่ียง 

โลกไมHเท่ียงเป>นตBน อันเป>นเหตุใหBโตBเถียงกัน ซ่ึงความเห็นเหลHาน้ีทางพระพุทธศาสนาแสดงวHา พระพุทธเจBาไมH

ตรัสพยากรณN เพราะไมHเป>นประโยชนN ไมHเป>นเหตุใหBบรรลุประโยชนNอันใด เป>นเหตุใหBทุHมเถียงกันเทHาน้ัน 

เพราะฉะน้ัน บรรดาส่ิงท่ีไมHเป>นสาระแกHนสารเหลHาน้ีหรือเรียกวHาเป>นอสาระ คือส่ิงท่ีไมHเป>นสาระแกHนสาร สHวน

ส่ิงท่ีเป>นสาระแกHนสารน้ัน ไดBแกH บรรดาสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบท้ังหลาย อันตรงกันขBาม ท่ีพระพุทธเจBา

ทรงพยากรณN และบรรดาส่ิงท่ีเป>นสาระแกHนสาร คือธรรมะท่ีเป>นสาระแกHนสาร อันไดBแกH สีลสาระ แกHนสารคือ

ศีล สมาธิสาระ แกHนสารคือสมาธิ ปEญญาสาระ แกHนสารคือปEญญา วิมุตติสาระ แกHนสารคือวิมุตติ ความหลุดพBน 

วิมุตติญาณทัสสนสาระ แกHนสารคือความรูBความเห็นในวิมุตติ ตลอดจนถึงปรมัตถสาระ แกHนสารท่ีเป>นปรมัตถะ 



9 
 

คือท่ีเป>นประโยชนNอยHางยอด อันไดBแกHนิพพาน ด่ังน้ี เหลHาน้ีเป>นสาระแตHละอยHาง ตลอดจนถึงสาระอ่ืน ๆ ท่ีนับ

เน่ืองอยูHในสาระเหลHาน้ี. 

การท่ีมาสมาทานอุโบสถศีลหรือเบญจเวรวิรัติ มาฟEงพระธรรมเทศนาในวันอุโบสถเชHนวันน้ี ก็เรียกวHา

เป>นการกระทำท่ีเป>นสาระคือแกHนสารอยHางหน่ึง เรียกวHาเป>นสาระคือแกHนสาร สHวนส่ิงท่ีนอกจากน้ันเรียกวHา

เป>นส่ิงท่ีไมHเป>นสาระแกHนสารตามภูมิตามช้ัน เพราะฉะน้ัน การท่ีมาทำความรูBจัก วHาอะไรคือสาระแกHนสาร อะไร

คือไมHเป>นสาระแกHนสาร ตามความเป>นจริงจึงเป>นของสำคัญ จะทำใหBเป>นผูBท่ีมีความดำริชอบ คือดำริถูกตBอง

เป>นท่ีเท่ียวไป อันความดำริผิดหรือความดำริชอบน้ี เม่ือวHาตามอริยมรรคมีองคN ๘ มิจฉาสังกัปปะ ดำริผิด ก็

ไดBแกHดำริไปในกาม ดำริไปในทางพยาบาท ดำริไปในทางเบียดเบียน สHวนสัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบน้ัน ก็คือ

ดำริไปในทางเนกขัมมะ คือในทางออกจากกาม ดำริไปในทางไมHพยาบาท ดำริไปในทางไมHเบียดเบียนด่ังน้ี เป>น

สัมมาสังกัปปะ แมBความดำริผิดประการอ่ืนก็เป>นมิจฉาสังกัปปะ ความดำริชอบประการอ่ืนก็เป>นสัมมาสังกัปปะ 

แตHแมBรวมเขBาในทางพระพุทธศาสนาแลBว สาระท่ีตBองการก็คือ ศีล สมาธิ ปEญญา วิมุตติ ความหลุดพBน วิมุตติ-

ญาณทัสสนะ ความรูBความเห็นในวิมุตติคือความหลุดพBน และท่ีเป>นปรมัตถะคืออยHางยอดก็คือนิพพานด่ังน้ี น้ี

เป>นสาระท่ีแทBจริง. 

เพราะฉะน้ัน จึงสมควรท่ีจะทำความรูBจัก วHาสาระคือแกHนสารอันแทBจริงน้ัน ก็ไดBแกH ศีล สมาธิ ปEญญา 

วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ และนิพพาน สHวนนอกจากศีลคือทุศีล ไมHเป>นสาระโดยแทB มิใชHสมาธิ ไมHเป>นสาระโดย

แทB มิใชHเป>นปEญญาคือเป>นทุปปEญญา ความรูBช่ัวรูBผิด เป>นอสาระโดยแทB มิใชHวิมุตติชอบ แตHเป>นวิมุตติผิดคือเป>น

ความพBนท่ีผิดคือพBนจากถูกไปในทางท่ีผิด เป>นอสาระโดยแทB ตลอดจนถึงความรูBความเห็นไปในส่ิงท่ีเป>นทุศีล

เป>นตBนน้ัน วHาเป>นส่ิงท่ีดีท่ีงาม เหลHาน้ีก็เป>นอสาระโดยแทB เพราะฉะน้ัน ผูBนับถือพระพุทธศาสนาจึงควร

กำหนดใหBรูBจัก วHาสาระคือแกHนสารท่ีแทBจริงของตนก็ไดBแกH ศีล สมาธิ ปEญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ และ

สาระท่ีเป>นปรมัตถะก็คือนิพพานด่ังน้ี เม่ือเป>นด่ังน้ีแลBว ก็จะไดBช่ือวHาเป>นผูBท่ีรูBจักสาระแกHนสารโดยความเป>น

สาระแกHนสาร เป>นผูBท่ีรูBจักส่ิงท่ีไมHเป>นสาระแกHนสารโดยความเป>นส่ิงท่ีไมHเป>นสาระแกHนสาร จึงสามารถท่ีจะ

บรรลุถึงสาระคือแกHนสารไดB เป>นผูBท่ีมีความดำริชอบเป>นโคจร. 

พระพุทธเจBา ทรงไดBรับพระสมัญญาวHา “พระบรมครู” เพราะทรงมีพระอัจฉริยภาพในการสอนท่ี

เหนือกวHาครูท่ัวไป ครูท่ัวไปอาจสอนคนใหBมีศิลปวิทยาการสำหรับประกอบสัมมาอาชีพ หรือสอนคนใหBรูBดีรูBช่ัว 
ต้ังเน้ือต้ังตัวในทางโลกไดB แตHครูอยHางพระพุทธองคNน้ัน เม่ือทรงสอนใครก็ตาม ทรงสามารถทำใหBคนท่ีมีกิเลส

อัดแนHนอยูHเต็มหัวใจ กลายเป>นคนท่ีกิเลสหลุดออกมาเป>นแถบ ๆ จนเหลือแตHจิตอันบริสุทธ์ิลBวน ๆ เรียกวHาจาก

คนธรรมดา พอผHานมือ พระพุทธเจBา เทHาน้ัน ก็สามารถยกระดับกลายเป>นพระอริยบุคคลข้ึนมาไดBทันที. 

แตHทวHาแมBพระพุทธองคNจะทรงเป>นครูช้ันยอดของโลก กระน้ันก็ยังมีคนบางประเภทท่ี “หันหลัง” ใหB

พระองคN คนชนิดน้ีบางทีไมHใชHคนโงH แตHเป>นคนท่ีมีความ “มากไป” ดังเชHนทHานสัญชัยปริพาชน ผูBเป>นอาจารยN

ของอัครสาวก ถือวHาเป>นผูBมี “มิจฉาทิฐิมากไป” เม่ือพระสารีบุตรและพระโมคัลลานะไดBไปชวนสัญชัยปริพาชน 

ผูBเป>นอาจารยNของตนใหBไปศึกษากับพระพุทธองคN อาจารยNตอบปฏิเสธ โดยใหBเหตุผลวHา ตัวทHานน้ันเป>นบุคคล

ระดับครูบาอาจารยNของมหาชนมากมาย การจะลดตัวไปเป>นลูกศิษยNของศาสดาหนBาใหมHอยHางพระพุทธเจBา
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น้ันเป>นเร่ืองไมHสมควร แถมกลHาวเยาะวHา “คนในโลกน้ี คนโงHกับคนฉลาดใครมากกวHากัน คนฉลาดท่ีมีนBอยกวHา 

จงไปหาพุทธโคดม สHวนคนโงHท่ีมีมากจงอยูHกับฉันตHอไป.” 

การณNตHอมา “พระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร” ในภายหลังท้ังคูHไดBเลHาเร่ืองของอาจารยNสัญชัยใหB

พระตถาคตฟEง ซ่ึงพระองคNก็ไดBตรัสสองคาถาดังยกไวBเป>นนิกเขปบท มีความวHา “บุคคลเหลHาใด มีปกติรูBในส่ิงท่ี

ไมHเป>นสาระวHาเป>นสาระ และเห็นในส่ิงอันเป>นสาระวHา ไมHเป>นสาระ บุคคลเหลHาน้ันมีความดำริผิดเป>นท่ีเท่ียวไป 

ยHอมไมHประสบส่ิงอันเป>นสาระ บุคคลเหลHาใด รูBส่ิงเป>นสาระโดยความเป>นสาระ และส่ิงท่ีไมHเป>นสาระ โดยความ

ไมHเป>นสาระ บุคคลเหลHาน้ัน มีความดำริชอบเป>นท่ีเท่ียวไป ยHอมประสบส่ิงอันเป>นสาระ.” 

ดังน้ัน หัดใหBเจริญสัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ จะไดBส่ิงตHาง ๆ ในชีวิตตามความเป>นจริง เม่ือเห็นวHามี

สาระ ก็นำมาปฏิบัติ เม่ือเห็นวHาไมHมีสาระ ก็ละท้ิงเสีย ชีวิตก็จะสะอาด สงบ สวHาง ดBวย ศีล สมาธิ และปEญญา. 

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา เอวํ ก็มีดBวยประการฉะน้ี. 

 

 


