
1 
 

พระธรรมเทศนา เร่ือง สาราสารกถา  

โดย พระศากยวงศวิสุทธิ์ (อนิล ธมมฺสากิโย) 

วันเสาร ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๕ 

ตรงกับวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร  

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.  

 
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส. 

อสาเร สารมติโน  สาเร จาสารทสฺสิโน 

เต สารํ นาธิคจฺฉนฺติ  มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา 

สารฺจ สารโต ตฺวา อสารฺจ อสารโต 

เต สารํ อธิคจฺฉนฺติ  สมฺมาสงฺกปฺปโคจราติ. 

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา  ธรรมะคือคําส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา เพื่อใหสําเร็จประโยชนแหง

การฟงธรรม ตามสมควรแกวันธรรมสวนะ คือวันเปนท่ีฟงธรรม อันเวียนมาถึงเขา. 

ในเบ้ืองตนสมควรท่ีเราท้ังหลายจะระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจา ดวยบทสวดท่ีคุนเคยคือบทนโม คําวา 

นโม ตสฺส เปนตนนี้แปลวา นโม ขอนอบนอมดวยกายวาจาใจ ภควโต แดพระผูมีพระภาค คือพระองคผูซึ่งจําแนก

แจกธรรม อรหโต ผูเปนพระอรหันต คือผูไกลกิเลส สมฺมาสมฺพุทธฺสฺส ผูตรัสรูเองโดยชอบ ตสฺส พระองคนั้น ถือวา

เปนบทสําคัญมาแตโบราณกาล และก็ไมปรากฏวาใครเปนผูแตงคําวา นโม ขึ้น เปนแตมีเลาไวในพระคัมภีรพระ

สูตรตาง ๆ วา ไดมีเทพบางมนุษยบาง หลายทานไดเกิดศรัทธาปสาทะในพระพุทธเจา ไดเปลงวาจานี้ขึ้นวา นโม  

ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ๓ คร้ัง ดั่งนี้ จึงเปนอันทําใหสรุปวา เปนถอยคําท่ีบังเกิดขึ้นจากศรัทธา 

ปสาทะในใจของบุคคลเอง จึงไดเปลงออกมา แตก็ไดแสดงวา ผูท่ีเปลงวาจาออกมานี้ ไดซาบซึ้งในพระพุทธคุณของ

พระพุทธเจาเปนอยางดี เพราะวาบทนโมนี้ประกอบดวยบทพระพุทธคุณสําคัญอยูถึง ๓ บท. 

บทท่ี ๑ ก็คือ ภควโต แดพระผูมีพระภาค แปลมาจากคําวา ภควา เปนคําเรียกพระพุทธเจา ในอรรถคือ

ความหมายยกยองวาเปนผูจําแนกแจกธรรมบาง วาเปนผูมีโชคบาง วาเปนผูหักกิเลสกองราคะโทสะโมหะเปนตน

บาง แตวาในภาษาไทยเรานั้น คํานี้นิยมแปลในความหมายวา พระผูจําแนกแจกธรรม หรือ พระผูจําแนกแจกธรรม

ส่ังสอนประชุมชน คําวา ภควา บางคร้ัง ในภาษาชมพูทวีป หรือ ภาษาสันสกฤต บาลี ก็มักใชในรูปคําวา ภควาน ซึ่ง

ในบริบทของสังคมอินเดีย คําวา ภควาน ก็คือ พระผูเปนเจานั่นเอง หรือเทพดาท่ีตนนับถือ หรือ เทพเทพยดาท่ีแต

ละศาสนานับถือกัน ในภาษาคําวา ภควา หรือ ภควโต หรือ ภควาน นั้น มีความหมายในเชิงท่ีทุกคนเขาถึงกันได

หมด คือไมใชเปนเพียงการออนวอน แตเปนการเขาถึงโดยการปฏิบัติของตน พระพุทธเจาจึงชื่อวา เปนผูท่ีจําแนก

แจกธรรมใหกับทุกคนนําไปปฏิบัติเอง เพื่อผลท่ีนาปรารถนาของตน ซึ่งตางไปจากศาสนาตาง ๆ  ท่ีมีอยูในโลก ท่ีเชื่อ
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วา พระผูเปนเจาสามารถบันดาลส่ิงตาง ๆ ตามท่ีศาสนิกของศาสนานั้น ๆ ออนวอนได ฉะนั้น คําวา ภควา แมมี

ความหมายเชิงศาสนาออนวอน ในบริบทของสังคมชมพูทวีป แตพุทธศาสนาใชในความหมายถึงการปฏิบัติตนดวย

ตนเอง เพื่อไดมาซึ่งส่ิงท่ีตนปรารถนา  

คําวา อรหโต มาจากคําวา อรหํ หรือ อรหันต ท่ีมีความหมายวาเปนผูไกลกิเลส เปนผูกําจัดขาศึกคือกิเลส 

เปนผูหักซี่แหงสังสารจักร เปนผูควรไหวควรบูชา เปนผูไมมีท่ีล้ีลับในอันท่ีจะกระทําความชั่วตาง ๆ  แตวาในทางไทย

เรานั้น นิยมคําแปลวาเปนผูไกลกิเลส 

คําวา สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส มาจากคําวา สัมมาสัมพุทโธ หรือ สัมมาสัมพุทธะ แปลวา ผูตรัสรูเองโดยชอบ 

สัมมา แปลวาโดยชอบ สมฺ แปลวาเอง พุทฺธ แปลวาตรัสรู ซึ่งมีอธิบายโดยยอวา ตรัสรูนั้นก็คือตรัสรูอริยสัจท้ัง ๔ 

อันไดแก ทุกข เหตุเกิดทุกข ความดับทุกข ทางปฏิบัติใหถึงความดับทุกข คําวา เอง นั้นก็คือ พระญาณท่ีตรัสรูใน

อริยสัจ ๔ เหลานี้ ผุดขึ้นเอง คือผุดขึ้นในสัจธรรมเหลานี้ ท่ีมิไดเคยทรงสดับมากอน คําวา โดยชอบ นั้นก็คือโดย   

สัมมัตตะ คือความเปนชอบ นับตั้งแตโดยมรรคมีองค ๘ อันเปนมัชฌิมาปฏิปทา ขอปฏิบัติอันเปนหนทางกลางท่ี

พระองคไดทรงคนพบตั้งแตเปนพระโพธิสัตวกอนท่ีจะไดตรัสรู และก็ไดทรงปฏิบัติในมรรคมีองค ๘ นี้มาโดย

สมบูรณ จึงไดตรัสรูอริยสัจท้ัง ๔ เพราะฉะนั้น ความตรัสรูเองนี้จึงมาจากสัมมัตตะ คือความเปนชอบ อันไดแกมรรค

มีองค ๘ นี้ท่ีทรงปฏิบัติมา และก็เปนความตรัสรูท่ีถูกตองไมผิดจึงเรียกวา สัมมา คือชอบ และก็มีความหมายวา 

เมื่อไดตรัสรูแลว ก็ไดทรงแสดงธรรมท่ีไดตรัสรูนี้ ส่ังสอนตั้งเปนพุทธศาสนา ตั้งพุทธบริษัทท้ัง ๔ ขึ้น อีกดวย 

เพราะฉะนั้น จึงไดพระนามวา สัมมาสัมพุทธะ และในขอนี้ก็ไดมีอธิบายประกอบอีกวา ทานผูตรัสรูเองนั้น ถาตรัส

รูเองไดแลวไมไดส่ังสอนใคร อันหมายความวาไมไดตั้งพุทธศาสนา ไมไดตั้งพุทธบริษัทขึ้น ก็เรียกวา พระปจเจก

พุทธะ แปลวา พระพุทธะผูตรัสรูจําเพราะพระองค ตอเมื่อไดส่ังสอนผูอื่น ตั้งพุทธศาสนาตั้งพุทธบริษัทขึ้น จึง

เรียกวา พระสัมมาสัมพุทธะ พระผูตรัสรูเองโดยชอบ ฉะนั้น คําวา สัมมาสัมพุทโธ นี้ จึงมีความหมายวา พระผูตรัส

รูเองโดยชอบดังกลาวนี้ดวย และก็มีความหมายวา เปนพระผูท่ีตรัสรูเองโดยชอบ แลวไดตั้งพุทธศาสนาและพุทธ

บริษัทขึ้นดวย จึงมิใชเปนพระปจเจกพุทธะดังกลาว และบรรดาหมูชนผูฟงคําส่ังสอนของพระพุทธเจาแลวไดตรัสรู

ตาม ไดแกหมูแหงพระสาวก ซึ่งไดตรัสรูตามเปนพระอรหันตท้ังหลายก็เรียกวา พระอนุพุทธะ แปลวาพระผูตรัสรู

ตาม จึงไดมีพระพุทธะเปน ๓ จําพวก คือ หนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธะ สอง พระปจเจกพุทธะ และสาม พระอนุพุทธะ 

ดังนี้ 

บทสวด นโม ยอมบรรจุพระพุทธคุณสําคัญท้ัง ๓ บทไวดั่งนี้ และพระพุทธคุณท้ัง ๓ บทนี้ ก็ยอมบรรจุอยูดวย

พระปญญาคุณ คุณคือความรูจริง พระวิสุทธิคุณ คุณคือความบริสุทธ์ิจริง พระกรุณาคุณ คุณคือพระกรุณาจริง อัน

เปนบทสรุปของพระพุทธคุณท้ังปวง แตแมเชนนั้น ความหมายของบทพระพุทธคุณท้ัง ๓ บทในบทสวดนโมนี้ ยอม

มีพระพุทธคุณบทใดบทหนึ่งท่ีเดนอยูกวาพระพุทธคุณบทอื่น ก็คือบทวา ภควโต แดพระผูมีพระภาค อันเปนบทท่ี 

๑ นั้น เดนอยูดวยพระกรุณาคุณ ในความหมายท่ีใชกันวา พระผูจําแนกแจกธรรมส่ังสอนประชุมชน หมายถึงพระ

กรุณาคุณท่ีทรงจําแนกแจกธรรม คือทรงแสดงธรรมส่ังสอน บทวา อรหโต เปนพระอรหันต เดนอยูดวยพระวิสุทธิ

คุณ คุณคือความบริสุทธ์ิ ในความหมายวา เปนผูไกลกิเลส เพราะความเปนผูไกลกิเลสนั้น แสดงถึงความบริสุทธ์ิ จึง
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เดนดวยพระวิสุทธิคุณ บทวา สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ผูตรัสรูเองโดยชอบเปนสัมมาสัมพุทธเจา เดนดวยพระปญญาคุณ 

ดั่งนี้  

เพราะฉะนั้น บทสวดนโมนั้น  จึงเปนบทท่ีประกอบดวยพระพุทธคุณสําคัญ ๓ บท สมบูรณดวยพระคุณท้ัง ๓ 

นําหนาดวยพระกรุณาคุณ และตอไปดวยพระวิสุทธิคุณ หนุนทายดวยพระปญญาคุณ ในขอนี้ก็นาจะพิจารณาวา 

ทําไมทานจึงเอาบท ภควโต นําหนา อรหโต มาเปนท่ี ๒ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เปนท่ี ๓ เพราะเมื่อเรียงพระคุณโดยท่ัวไป 

ยอมเรียงพระปญญาคุณไวเปนท่ี ๑ พระวิสุทธิคุณเปนท่ี ๒ พระกรุณาคุณเปนท่ี ๓ สําหรับบทสวดท่ีแสดงพระคุณ

ท้ัง ๓ นี้ดวยเรียงปญญาไวหนาก็มีอยู เชน ในบทสรณาคมณ นํา พุทธะ หรือ พระปญญาคุณ นําหนา ตามดวย

ธรรมะ และสังฆะ สําหรับในท่ีนี้กลับกันเอาพระกรุณาคุณไวหนา เอาพระปญญาคุณไวหลัง ก็นาคิดไดวา เพราะเหตุ

วา บทสวดนโมนี้ บังเกิดขึ้นจากจิตใจของเทพบางมนุษยบาง ซึ่งเกิดศรัทธาปสาทะในพระพุทธเจา จึงไดเปลงวาจา

นอบนอมนมัสการขึ้น ซึ่งความรูสํานึกประกอบดวยศรัทธาปสาทะ จงถึงเปลงวาจานี้ขึ้นนั้น ก็นาคิดวา เพราะไดมี

ความสํานึกในพระกรุณาคุณ คือไดรับพระกรุณาจากพระพุทธเจา ท่ีทรงจําแนกแจกธรรมส่ังสอน จนไดความรู

ความเขาใจจนถึงไดดวงตาเห็นธรรม ก็มีเปนอันมาก เพราะฉะนั้น จึงบังเกิดขึ้นจากความสํานักในพระกรุณาคุณท่ี

ตนไดรับจากพระพุทธเจา ไดรับความรูความเห็นจริง ความเห็นธรรม ความรูความเขาใจในธรรม จึงไดยกเอาบทท่ี

แสดงพระกรุณาคือ ภควโต พระผูมีพระภาค คือพระจําแนกแจกธรรมขึ้นเปนบทท่ี ๑ และก็มาถึงบทท่ี ๒ อันแสดง

ถึงพระวิสุทธิคุณ เดนดวยพระวิสุทธิคุณคือ อรหโต ก็เปนธรรมดา บทนี้ก็เปนท่ี ๒ อยูโดยปกติ และก็เกิดจากจิตใจ

ของผูท่ีเปลงถอยคํานี้ อันประกอบดวยความบริสุทธ์ิผองแผวทางจิตตลอดจนถึงทางกาย ทางวาจา แลวจึงมาถึง

ปญญาคุณหนุนทาย อันสองถึงวาก็เพราะพระองคเปนสัมมาสัมพุทธะ ผูตรัสรูเองโดยชอบ เปนหลักเปนแกนสําคัญ 

ดั่งนี้ พิจารณาดูจิตใจของผูท่ีเปลงถอยคํานี้ออกมาก็นาจะเปนดั่งนี้ คือบังเกิดดวยความสํานึกรูอยางลึกซึ้งในพระ

กรุณาคุณท่ีไดรับจากพระพุทธเจา จึงไดยกเอาพระพุทธคุณประกอบดวยมหากรุณานี้เปนบทท่ี ๑ คือ ภควโต ก็คือ

ผูจําแนกแนกธรรม ดั่งนี้  

ดังนั้น ผูท่ีเปลงคําวา นโม นี้ขึ้นมา จะตองมีความรูซาบซึ้งในพระพุทธคุณของพระพุทธเจาอยางลึกซึ้ง แสดง

วาไดสดับตรับฟงธรรมท่ีทรงแสดง มีความรูความเขาใจ บังเกิดศรัทธาปสาทะ คือความรูความเล่ือมใส ไดปญญา จึง

ไดเปลงขึ้นมา จับเอาพระพุทธคุณบทสําคัญขึ้นมา เพราะฉะนั้น จึงไดนับถือวาเปนบทสําคัญ ซึ่งจะสวดมนตอะไรก็

จะตองนําดวย นโม จะประกอบพิธีสําคัญอะไร ก็จะตองตั้ง นโม ขึ้นกอนอยูเปนปกติ และยังมีบทสวดท่ีสรุปพระ

พุทธคุณท้ัง ๓ ไวอยางสมบูรณ ท่ีเราท้ังหลายสวดอยูในเวลาท่ีทําวัตรเชาทุกวันก็คือ พุทฺโธ สุสุทฺโธ กรุณา-    

มหณฺณโว บรรทัดแรกนี้บรรทัดเดียวก็บรรจุดวยพระพุทธคุณท้ัง ๓ จําไวเพียงบรรทัดเดียวก็จําพระพุทธคุณไดท้ัง 

พุทฺโธ พระผูตรัสรู แสดงถึงปญญาคุณ สุสุทฺโธ พระผูบริสุทธ์ิดี แสดงถึงพระวิสุทธิคุณ กรุณามณฺณโว มีพระกรุณา

ดุจหวงทะเลหลวง แสดงถึงพระกรุณาคุณ เพราะฉะนั้น บรรทัดเดียวเทานี้ พุทฺโธ สุสุทฺโธ กรุณามหณฺณโว 

ประกอบดวยพระพุทธคุณอยางสมบูรณ คือพระปญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระกรุณาคุณ ฉะนั้น เมื่อเราท้ังหลายได

สวดบทนโม ตั้งนโม ก็ขอใหตั้งใจกําหนดในพระพุทธคุณท้ัง ๓ ใหรูในพระพุทธคุณท้ัง ๓ ไปดวย และเมื่อสวด พุทฺโธ 

สุสุทฺโธ กรุณามหณฺณโว ก็ขอใหทําความเขาใจในพระพุทธคุณท้ัง ๓ ไปดวยจะเปนประโยชนมาก 
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แตบทสวด นโม นั้น ยังเปนมากกวาท่ีอธิบายทางธรรม บทสวดนโม เมื่อทําความเขาใจจากการปฏิบัติธรรม 

จะเห็นไดวา หาไดเปนเพียงการระลึกถึงพระพุทธคุณท้ัง ๓ อยางเดียวไม หาไดเปนรูปแบบของการยกยอง

สรรเสริญพระศาสดา เหมือนกับศาสนาอื่น ๆ ไม เมื่อพิจารณาจากการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันของ

พุทธศาสนิกชน จะเห็นไดวา บทนโม ก็คือหัวใจของการปฏิบัติพระธรรมนั้นเอง บทวา นโม แปลไดอีกความหมาย

หนึ่งก็คือวา การนอบนอมปฏิบัติใหเขาถึง ก็คือใหเปนชีวิตประจําวัน ปฏิบัติอยูตลอดเวลา ภควโต คือการเขา

ใจความมีอยูของตัวตน โยงกับโลกท้ังผอง กลาวคือ ใหเขาใจตามสัจธรรมวา ตนนั้นเปนเพียง ภาค หรือ ภาคะ ซึ่ง

เปนรากศัพทเดียวกันกับ ภควา หรือ สวนเล็ก ๆ ของสรรพสัตวในสากลโลก ตนหาไดเปนเจาของโลกไม ความเปน

โนนเปนนี้ ก็ขึ้นอยูกับเง่ือนไขทางความสัมพันธท่ีตนสรางกับผูอื่นท้ังส้ิน เชน ความเปนพอแมเกิดจากการมีบุตรธิดา 

เหมือนกับท่ีมีเร่ืองเลาวา มีครูคนหนึ่งถามนักเรียนคนหนึ่งวา พอหนูอายุเทาไร เด็กนักเรียนตอบวา พอหนูอายุ ๖ ป 

ซึ่งทําใหครูเกิดความฉงน จึงไดยํ้าถามอีกวา ครูถามอายุของพอหนูไมใชอายุของหนู แตปรากฏวาเด็กก็ยังยืนยันวา 

พอของหนูมีอายุเพียง ๖ ป ซึ่งเปนจํานวนปเทากับอายุของเด็กนักเรียนผูนั้น ครูจึงไดถามนักเรียนวา ทําไมพอหนู

อายุแค ๖ ปเลา นักเรียนไดตอบครูวา พอหนูเปนพอ ก็เมื่อหนูเกิด กอนนั้น พอหนูไมไดเปนพอ อาจเปนสามีของ

แม ฉะนั้น เมื่อหนูอายุ ๖ ป พอก็ตองมีอายุเพียง ๖ ป เทานั้น เร่ืองนี้ทําใหเขาใจในหลักอิทธปจจยตา หรือ 

หลักปฏิจจสัมมุปบาทไดดี ความเปนโนนเปนนี้ เกิดจากการมีส่ิงโนนส่ิงนี้ เราเรียกวา ผูชาย ก็เพราะมีผูหญิง 

เรียกวาดี ก็เพราะมีชั่ว เรียกวา กลางวัน ก็เพราะมีกลางคืน เปนตน  

ดังนั้น ภควโต หรือ พระกรุณาคุณ ก็คือใหตระหนักรูวา ความเปนตัวตนของเรานั้น ขึ้นอยูกับการท่ีเราสราง

ความสัมพันธกับส่ิงตาง ๆ หรือ คนตาง ๆ เราเปนเพียงสวนเล็ก ๆ หรือ ภาคเล็ก ๆ ภาคหนึ่งของท้ังหมด เมื่อเขาใจ

ภาวะฐานะของตนไดเชนนี้ ก็จะตองระมัดระวัง กาย วาจา ใจของตนใหดี เพราะเราไมไดอยูในโลกนี้เพียงคนเดียว 

อยาไดเบียดเบียนผูอื่นท่ีอาศัยอยูรวมกันในโลก เพราะถาเราเบียดเบียนผูอื่น ก็เทากับการเบียดเบียนตนเองนั่นเอง 

นี้คือความหมายเชิงปฏิบัติของ ภควโต ในทางปฏิบัติธรรม คือ ใหรูภาวะฐานะของตนเองอยูตลอดเวลา และ

ประพฤติปฏิบัติบนเง่ือนไขของความเปน ภาค หรือ สวน หรือ ภควโต ของตนเอง  

อนึ่ง ภควโต ก็คือ พระกรุณาคุณ ก็แสดงใหเห็นวา การจะกรุณาแกผูใด เพราะกรุณานั้น เปนเร่ืองของการมี

ผูอื่นท่ีจะรับกรุณาของผูให อยางเชน เวลาพูดถึง เมตตา ๆ ก็เชนเดียวกัน จะตองมีผูรับ อาจไมชัดเจนโดยตรง  

เพราะเมตตา คือความเปนมิตร หมายถึงหวังดี การจะหวังดีนั้น ก็คือหวังดีตอผูอื่น อาจยังไมไดเปนการกระทํา แต

เปนการตั้งจิตนอมเปนมิตร เชนเดียวกับคําทักทายในภาษาไทย เรามักจะทักทายดวยคําวา สวัสดี แตนาเสียดายท่ี

ใชกันมาก แตไมรูความหมาย การทักทายดวยคําวา สวัสดี ก็คือการปฏิบัติแผเมตตานั่นเอง คําวา สวัสดี ซึ่งเปน

ภาษาสันสกฤต แปลวา ขอใหทานมีความเสริญหรือมีความสุขสวัสดี นั่นคือการแผเมตตา ตั้งจิตปรารถนาเปนมิตร 

แตทุกวันนี้ เมื่อทักกันดวยคําวา สวัสดี ก็ไมเคยทราบดวยซ้ําไปวา แปลวาอะไร ไดแตเพียงพนมมือใสกันและกัน   

แสดงเปนสัญญะเฉย ๆ ความเปนจริงแลว ควรตองนอมใจของตนไปดวยวา เรากําลังหยิบย่ืนความเปนมิตรใหแกผู

ท่ีเราทัก กลาวคือเปนการเปดใจรับเขาเปนมิตร และหวังใหผูนั้นเปนคนดี นั่นคือการแผเมตตา มีผูอื่นรองรับ 

เชนเดียวกันกับ กรุณา แคหวังอยางเดียว แตไมทําอะไร ความหวังนั้นก็ไมสําเร็จ ยกตัวอยางในคัมภีรพระวิสุทธิ
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มรรค พระพุทธโฆษาจารยไดอธิบายไววา เมตตา ก็เสมือนความรักของบิดามารดาท่ีมีตอบุตรธิดาของตน ทุกวันทุก

เวลา บิดามารดาอยากใหบุตรธิดาของตนมีความสุข มีความเจริญ มักอวยพรใหบุตรธิดาอยูตลอดเวลา แตเมื่อบุตร

ธิดาเกิดปวยลง บิดามารดาหวังใหบุตรธิดาของตนหายปวย แคการหวังจะทําใหความเจ็บปวยหายหาไดไม  ส่ิงท่ี

ตองทําคือรีบนําไปหาแพทยหรือหายามาเยียวยารักษาบุตรธิดาของตนท่ีปวยลง ความเจ็บปวยจึงจะหาย ลําพัง

ความหวังคงไมพอ การทําเชนนี้เรียกวา กรุณา เพราะฉะนั้น เมื่อพูดถึงพระกรุณาธิคุณ ก็ตองมีตัวตนของผูอื่น มี

สังคม หรือหมายถึงการมีตัวตนของตนโยงกับผูอื่นในสังคม การจะใหหายจากโรค ลําพังความหวังไมสามารถท่ีจะ

ทําใหโรคหายไปได ตองลงมือทํา อยางนี้เรียกวา กรุณา กลาวคือ ใหทําความเขาใจวา ตนไมไดอยูในดลกนี้เพียงคน

เดียว โลกนี้มีความหมาย ชีวิตของตนมีความหมายก็เพราะคนอื่นท้ังส้ิน การท่ีองคธรรมกถึก แสดงพระธรรมเทศนา 

แตไมมีผูฟง ก็ไมไดเปนองคธรรมกถึก มีแตผูพูด ไมมีคนฟง จะเรียกไดวาเปนธรรมกถึกไดหรือไม ถาพูดไดโดยไมมี

ผูฟง อาจตองพิจารณาสงไปท่ีโรงพยาบาลศรีธัญญาแทน เพราะฉะนั้น ภควโต ก็คือ การเห็นความสําคัญของผูอื่น 

และวางตนปฏิบัติตนตามนั้น นี้คือการทําความเขาใจคําวา ภควโต ในเชิงการปฏิบัติธรรม 

บทท่ี ๒ วา อรหโต ในทางปฏิบัติธรรม มีความหมายเชิงปฏิบัติวา เมื่อตนเขาใจภาวะฐานะของตนในบริบท

ของสังคม เชนบริบทของครอบครัว หรือบริบทอะไรก็แลวแตท่ีอยูรวมกันผูอื่น ถาไปเขาวัดสถานะของตนจากบาน

เปนอุบาสกอุบาสิกา การท่ีรูภาวะฐานะของตน ทําใหรูตัววา เมื่อตองอยูรวมกับคนอื่น อยูรวมกับสังคม ขอให

ระมัดระวังใจของตนเองเสีย เพราะใจมนุษยชอบท่ีจะปลอยใหโลภโกรธหลง โลภะโทสะโมหะ มาครอบงํา ใหมา

เปนเจาเรือน ทําใหมีปญหากับการอยูรวมกับผูอื่น ปญหาของประเทศชาติ ไมวาจะเปนปญหาของการทุจริต ไมวา

จะเปนปญหาทางอาชญากรรมตาง ๆ ลวนมีเหตุมาจากการเชื้อเชิญกิเลสคือ โลภะโทสะโมหะ ใหมาเปนเจาเรือน

นั่นเอง เปนเหตุใหหลงไมทันไดคิดวา เราอยูรวมกับผูอื่น ความเปนตัวตน ยอมไดมาจากการมีผูอื่น เมื่อลืมตัวเชนนี้ 

ก็เปนเหตุใหไปเบียดเบียนคนอื่น ไปทํารายผูอื่น ดังนั้น อรหโต หรือแปลงาย ๆ วา หันตะ คือฆา อริ คือศัตรู หรือ

ฆาศัตรูในใจของตน ดวยการระมัดระวังใจของตนอยูตลอดเวลา และเตือนตนดวยเสมอวา ความเปนตัวตนเกิดจาก

ผูอื่น เราอยูรวมกับผูอื่น เปนการพัฒนาตน เพื่อสามารถอยูในสังคมกับคนอื่นไดอยางสันติสุข ดังนั้น บทวา อรหันต 

หรือ อรหโต ในความหมายจริง ๆ  ก็คือ การไมไปเบียดเบียนคนอื่น หรือการเคารพตนบนพื้นฐานของการอยูรวมกับ

ผูอื่น จนทําใหเกิดความบริสุทธ์ิในจิตใจ และเมื่อมีจิตใจท่ีบริสุทธ์ิ พฤติก รรมและวาจาท่ีแสดงออกไปก็จะไรปญหา 

ไมใหทําใหสังคมไดรับความเสียหาย  และความเสียหายท่ีสรางขึ้นจะไดไมกลับมาทํารายตนเองทีหนึ่ง   

ฉะนั้น การพัฒนา อรหโต ก็คือ ใหระมัดระวังใจของตน อยาไดเผลอใหกับโลภโกรธหลงหรือกิเลส จนไป

เบียดเบียนผูอื่น สังคม ทําใหกระทบกับ ภควโต เมื่อพัฒนาจิตของตนเปนพระอรหันต ก็เทากับวา ไมไปเบียดเบียน

ผูอื่นและสังคม ทําใหแครผูอื่นในสังคมมากขึ้น ทําใหใจมีความบริสุทธ์ิ ท่ีเรียกวา พระวิสุทธิคุณ ขึ้นมาตนนั่นเอง 

บทท่ี ๓ วา สมฺมาสมฺพุทฺโธ ในทางปฏิบัติธรรม พระโบราณาจารยอธิบายไววา เปนสวนของพระปญญาคุณ 

เพราะ พุทธะ คือ รู สัม คือ ตัวเอง และสัมมา คือชอบ เปนปญญาท่ีถูกตอง เปนปญญาท่ีชอบ กระบวนการในการ

ท่ีจะทําความเขาใจภาวะฐานะของตนวา ตนเปนใคร บนเง่ือนไขทางสังคมท่ีตนอยู และการท่ีระมัดระวังใจดวยการ

พัฒนา อรหโต คือการปรับตัวตนใหสามารถอยูกับผูอื่นไดโดยไมมีปญหา ก็ทําไดดวยการรูดีรูชอบดวยตัวของเรา
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เอง คือรูวาตัวเองยืนอยู ณ ท่ีตรงใด ดังนั้น การจะพัฒนาตนใหเปนสาธุชน คือเปนคนดี ก็ตองแสวงหาความรู ให

เกิดความเขาใจวา ความเปนตัวตนของตนเองนั้น เกิดมาไดอยางไร เมื่อเขาใจแลวก็จะเห็นความสําคัญของส่ิงท่ีทํา

ใหเกิดความเปนตัวตนของเรา และมีผลทําใหเราสามารถท่ีจะอยูในสังคม มีชีวิตท่ีประกอบไปดวยสันติ คือความ

สงบ ไมสรางปญหาในสังคมท่ีตนเปนสมาชิกอยู เพื่อจะไดพัฒนาพระวิสุทธิคุณ คือลดละกิเลส หรืออรหโต เพื่อให

อยูกับสังคม คือ ภควโต ไดอยางผาสุก  

เพราะฉะนั้น บทวา นโม ทําความเขาใจอีกแบบหนึ่ง นอกจากจะเปนคําบูชาพุทธคุณท้ัง ๓ แตเปนการปฏิบัติ

ธรรมของสาธุชนทุกทาน ใหแสวงหาปญญาท่ีชอบ เพื่อลดละกิเลสในใจของตน จักไดไมไปกระทบกระท่ังผูอื่นท่ีตน

อยูดวยหรือสังคมของตนนั่นเอง มีความหมายเชิงปฏิบัติบูชา เปนธรรมสวนไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา 

กลาวคือคําวา ภควโต เปนเร่ืองของศีล เพราะเมื่อยูในสังคม ตนเปนเพียงสวนเล็ก ๆ ของสังคม ก็ใหอยูดวยการ

ระมัดระวังกายวาจาของตน ใหปฏิบัติเชนนี้ทุกเวลาของวันใหเปนปกติ เปนศีล หาใชเปนรูปแบบของการรับศีลเปน

พิธีกรรม ศีลตามรากศัพทแปลวา ปกติ หรือ เย็นสบาย อรหโต ก็คือสมาธิ กลาวคือการตั้งใจทําความดี ทําบุญทํา

กุศล คือไมปลอยใหกิเลสท้ังหลายมาอยูในใจตน หรือไมปลอยใหกิลสมาสิงในใจของตน เมื่อทําไดเชนนี้ ภาวะแหง

สมาธิก็เกิด คือเมื่ออยูกับความดี ความถูกตอง ความผิด และความไมถูกตองก็ไมสามารถแทรกเขามาได เชน การท่ี

ทานสาธุชนในท่ีนี้ตั้งใจสดับพระธรรมเทศนาอยูในเวลานี้ก็เชนเดียวกัน ในใจนั้นโดยปกติมีเร่ืองราวเขามามากมาย 

เสียงรอบตัวก็ไดยินอยูมากมาย แตถาทานสาธุชนมีเจตนาตั้งมั่น ตั้งใจฟงเสียงพระธรรมเทศนา เสียงรบกวน หรือ

จินตนาการตาง ๆ ในใจก็ไมสามารถท่ีจะทําลายสมาธิในการฟงพระธรรมเทศนาได นั่นคือการกอใหความบริสุทธ์ิ

ของใจ กอใหเกิดสมาธิ หรือเรียกวา อรหโต คือ ไกลจากกิเลส 

สัมมาสัมพุทธัสสะ หรือ สัมมาสัมพุทโธ ก็คือเร่ืองของปญญา เร่ืองของการไปเรียนรูส่ิงตาง ๆ จากชีวิตจริง 

ปญญา เพราะรูรอบ ไมใชเพียงรูมิติเดียว เพราะฉะนั้น นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เปนบทสวดท่ีเรา

สวดกันอยูนั้น ในแงของพระธรรมก็คือ ศีล สมาธิ ปญญา ในภาคปฏิบัตินั้นเอง หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือการเขาถึง

สรณะ ซึ่งเมื่อกี้ก็ไดเปลงวาจาออกไปแลววา พุทธํ สรณํ คจฺฉามิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ 

ความหมายเชิงศาสนา หรือ ความหมายเชิงศรัทธาปสาทะ มีความหมายอยางท่ีทราบ ๆ  กันอยูแลว ก็คือ เขาถึงพระ

พุทธ พระธรรม และพระสงฆเปนสรณะ เปนท่ีพึ่ง ท่ีนับถือ แตสําหรับผูท่ีไมเชื่อในพระรัตนตรัย ก็เทากับวาคําสอน

นี้เปนคําสอนท่ีนําไปปฏิบัติกันไมได ผูท่ีนับถือศาสนาอื่น ๆ ก็ไมสามารถท่ีจะปฏิบัติพระธรรมทางพระพุทธศาสนา

ไมไดเลย แตแทจริงแลวการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ทุกคน ทุกศาสนา ตางปฏิบัติไดเหมือนกันหมด การท่ี

เปลงวาจาวา พุทธํ สรณํ คจฺฉามิ ในเชิงปฏิบัตินั้น ก็คือไมใชตัวตนของพระพุทธเจาเพียงอยางเดียว แตหมายถึง

การนําปญญาชอบไปเปนแนวทางการดําเนินชีวิตของตนเอง เรียกวามี ปญญาชอบเปนท่ีพึ่งท่ีนับถือ ธรรมะก็คือ

หลักการท่ีถูกตอง ไมเพียงหมายถึงคําสอน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ อยางท่ีมีอางกัน แตธรรมะตามรากศัพท

แปลวา ทรงไว ทรงไวซึ่งธรรมชาติของโลก หลักการของโลก ฉะนั้น เมื่อเปลงวาจาวา ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ก็หมายถึง

ถือเอาหลักการท่ีถูกตองเอาไปเปนแนวทางการดําเนินชีวิต สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ พระสงฆในภาษาไทยมักจะเขาใจ

แคบ ๆ วา เปนพระภิกษสุงฆ แต สังฆะ ตามรากภาษาแปลวาหมู แปลวากลุม แปลวาสังคม ฉะนั้น การท่ีตนอยูกบั
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สังคมใด จําเปนตองเรียนรูการเปนอยูของสังคมนั้น ๆ ตนจะไปทําอะไรสวนทางกับท่ีคนอื่น ๆ ในสังคมทําอยูก็จะ

เปนเร่ืองยากประหลาดไป ดังนั้น การท่ีเราจะอยูไดโดยสวัสดิภาพ ก็คือตอง พุทธ ํสรณํ คจฺฉามิ ยึดเอาปญญาเปน

แนวทางการดําเนินชีวิตของตน ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ถือหลักการท่ีถูกตองไปเปนแนวการดําเนินชีวิต และศึกษาดวย

วาจะวางตนเชนไรในสังฆะคือสังคมท่ีตนอยู เพราะฉะนั้น บทนโม แมวาเปนบทพื้น ๆ ท่ีทองกันไดอยางท่ัวถึง แต

ถาพิจารณาแยบคายในความหมายและการปฏิบัติธรรม จะเห็นไดวา เปนธรรมปฏิบัติท่ีสามารถนําไปปฏิบัตไิด 

และนําไปพัฒนาในชีวิตของตนไดอยางท่ัวกัน ทําใหกอประโยชนไดท่ัวกัน  

อนึ่ง เมื่อพิจารณาธรรมโดยแยบคาย หลักธรรมในพุทธศาสนา ถารูเพียงหลักธรรมเดียวก็สามารถปฏิบัติให

เกิดสันติสุขได เชน พุทธคุณ อีกบทหนึ่ง คือบทวา อรหํ บทอรหังนี้มีความท่ีพระโบราณาจารยไดแสดงอธิบายไว

ประการหนึ่งวา “เปนผูไมมีลับ” อันหมายความวาเปนผูไมมีท่ีเรนลับ ในอันท่ีจะกระทําความชั่วดวยกิเลสเปน

เคร่ืองเศราหมองมีประการตาง ๆ เหมือนดังสามัญชนท้ังหลาย คือ อรหํ นอกจากจะมีความหมายเชิงไมมีกิเลสแลว 

ยังมีความหมายถึง ศีลท่ีสามารถรักษาใจใหเปนปกติ ท่ีไมตองปดเรน ดังนั้น การทําความเขาใจธรรมะ หรือคําส่ัง

สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อเขาใจโดยแยบคาย ธรรมะขอใดก็สามารถท่ีจะกอใหเกิดความเขาใจได

ครอบคลุม แยกแยะไดชัดเจนวา ส่ิงไหนเปนสาระ ส่ิงไหนไมเปนสาระ แตถาขาดปญญา ขาดความเห็นอันชอบ

ถูกตอง ก็จะทําใหความดํารินึกคิดเปนความดํารินึกคิดท่ีผิด เมื่อเปนดั่งนี้ก็จะเปนไปตามพระพุทธภาษิตท่ีตรัสไววา 

อสาเร สารมติโน  สาเร จาสารทสฺสิโน 

เต สารํ นาธิคจฺฉนฺติ มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา เปนตน 

ซึ่งแปลความวา บุคคลผูมีความรูในส่ิงท่ีไมเปนสาระแกนสารวาเปนสาระแกนสาร เปนผูท่ีมีความเห็นในส่ิงท่ี

เปนสาระแกนสารวาไมเปนสาระแกนสาร คนเหลานั้นเปนผูมีความดําริผิดเปนท่ีเท่ียวไป ยอมไมบรรลุถึงสาระคือ

แกนสารได ดั่งนี้ 

อันความรูความเห็นนี้เปนส่ิงท่ีสําคัญดังท่ีกลาวมาแลว ถาหากวามีความรูความเห็นผิด ความดํารินึกคิดตาง ๆ  

ก็ผิด เมื่อเปนดั่งนี้ จึงทําใหรูใหเห็นส่ิงท่ีไมเปนสาระแกนสาร วาส่ิงท่ีเปนสาระแกนสาร และในส่ิงท่ีเปนสาระแกน

สารวาไมเปนสาระแกนสาร เมื่อเปนดั่งนี้ จึงไมบรรลุถึงสาระแกนสารได อันของท้ังหลายหรือส่ิงท้ังหลายในโลกนี้ 

ยอมมีเปนคูกันอยู ๒ อยาง คือเปนส่ิงท่ีเปนสาระแกนสารอยางหนึ่ง ส่ิงท่ีไมเปนสาระแกนสารอีกอยางหนึ่ง ส่ิงท่ี

เปนสาระแกนสารนั้นก็คือส่ิงท่ีเปนประโยชนอันแทจริง เปนส่ิงท่ีทุกคนปรารถนาตองการ สวนส่ิงท่ีไมเปนสาระ

แกนสารนั้น คือส่ิงท่ีไมเปนประโยชนอันแทจริง อันไมเปนส่ิงท่ีตองการ เชื่อวาทุก ๆ คนตางยอมมีความปรารถนา

ในส่ิงท่ีเปนสาระแกนสารท่ีเปนประโยชนอันแทจริงอยูดวยกันทุกคน แตวาทําไมบางคนจึงบรรลุถึงส่ิงท่ีเปนสาระ

คือส่ิงท่ีเปนประโยชนแกนสารนอย หรือไมไดบรรลุ แตวาบางคนจึงบรรลุได ท้ังนี้ก็เพราะเหตุท่ีมีความรูความเห็น

ผิดนั่นเอง เมื่อมีความรูความเห็นผิด จึงทําใหเห็นในส่ิงท่ีไมเปนสาระแกนสารไมเปนประโยชนอันแทจริง วาเปนส่ิง

ท่ีเปนสาระแกนสารเปนประโยชนอันแทจริง เปนผูท่ีมีความรูความเห็นในส่ิงท่ีเปนสาระแกนสารเปนประโยชนอัน

แทจริง วาไมเปนสาระแกนสารคือไมเปนประโยชนอันแทจริง จึงมีความดําริผิดตรงกันขามดั่งนี้ เมื่อเปนดั่งนี้ จึงทํา
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ใหไมสามารถบรรลุถึงสาระแกนสารอันเปนประโยชนท่ีแทจริงได  เชื่อวาในชีวิตของคนทุก ๆ คนนั้นอาจจะตองมี

ความเห็นท่ีถูกตองบาง มีความเห็นท่ีผิดบาง ในการท่ีทุก ๆ คนตางไดพากันบรรลุถึงประโยชนปจจุบันบาง ถึง

ประโยชนภายหนาบาง ตลอดจนถึงทานผูปฏิบัติจริง ไดบรรลุถึงประโยชนอยางยอด ท้ังนี้ก็เพราะมีความรู

ความเห็นท่ีถูกตอง มีความดําริท่ีถูกตอง แตถาหากวามีความรูความเห็นท่ีไมถูกตอง มีความดําริท่ีไมถูกตอง ก็จะทํา

ใหไปควาเอาส่ิงท่ีไมเปนสาระแกนสารไมเปนประโยชนอันแทจริง วาเปนสาระแกนสารเปนประโยชนอันแทจริง 

กลับท้ิงส่ิงท่ีเปนสาระแกนสารเปนประโยชนท่ีแทจริงเสียดั่งนี้ เพราะฉะนั้น จําเปนตองพิจารณาความรูความเห็น

ของตนอยูตลอดเวลา  

พระพุทธเจาจึงไดตรัสไวอีกวา “สวนบุคคลรูส่ิงท่ีเปนสาระแกนสาร โดยความเปนส่ิงท่ีเปนสาระแกนสาร 

เห็นส่ิงท่ีไมมีสาระแกนสาร โดยความเปนส่ิงท่ีไมมีสาระแกนสาร เขาเปนผูท่ีมีความดําริชอบเปนโคจรคือเปนท่ี

เท่ียวไป ยอมบรรลุถึงส่ิงท่ีเปนสาระแกนสารได” ดั่งนี้  

อันส่ิงท่ีเปนสาระและไมเปนสาระนี้ ตามท่ีพระโบราณาจารยไดแสดงไว ส่ิงท่ีไมเปนสาระแกนสารอันแทจริง 

ก็ไดแกบรรดาปจจัยลาภท้ังหลายท่ีมีอยูเปนไปอยูในโลก และบรรดามิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิดท้ังหลาย ตลอด

จนถึงความเห็นผิดท่ีเปนอันตคาหิกทิฏฐิ ความเห็นท่ีถือเอาท่ีสุด เชนความเห็นท่ีวาโลกเท่ียง โลกไมเท่ียงเปนตน อัน

เปนเหตุใหโตเถียงกัน ซึ่งความเห็นเหลานี้ทางพระพุทธศาสนาแสดงวา พระพุทธเจาไมตรัสพยากรณ เพราะไมเปน

ประโยชน ไมเปนเหตุใหบรรลุประโยชนอันใด เปนเหตุใหทุมเถียงกันเทานั้น  

การท่ีมาสมาทานอุโบสถศีลหรือเบญจเวรวิรัติ มาฟงพระธรรมเทศนาในวันอุโบสถเชนวันนี้ ก็เรียกวาเปนการ

กระทําท่ีเปนสาระคือแกนสารอยางหนึ่ง เรียกวาเปนสาระคือแกนสาร สวนส่ิงท่ีนอกจากนั้นเรียกวาเปนส่ิงท่ีไมเปน

สาระแกนสารตามภูมิตามชั้น เพราะฉะนั้น การท่ีมาทําความรูจัก วาอะไรคือสาระแกนสาร อะไรคือไมเปนสาระ

แกนสาร ตามความเปนจริง จึงเปนของสําคัญ จะทําใหเปนผูท่ีมีความดําริชอบ คือดําริถูกตองเปนท่ีเท่ียวไป 

อนึ่ง ปจจุบันนี้คนไทยสวนหนึ่ง กําลังหลงใหลในเร่ือง บุพเพสันนิวาส วาเปนสาระคือแกนสารอันแทจริง     

ท้ัง ๆ คํา ๆ นี้ หาไดมีปรากฏในคัมภีรพระบาลีไม ในพระคัมภีรมีแตคําวา บุพเพนิวาส ไมมี บุพเพสันนิวาส ซึ่งเปน

ศัพทบัญญัติท่ีใชภาษาบาลี จนทําใหรูสึกวา เปนคําสอนทางพุทธศาสนา บุพเพนิวาส ตามท่ีมีปราฏในพระคัมภีรนั้น 

แปลวา ท่ีอาศัยอยูในกาลกอน หรือ แปลแบบไขความวา “ขันธท่ีอาศัยอยูในกาลกอน” หมายถึงชีวิตในชาติกอนก็

ได คําวา “บุพเพนิวาส” มักใชควบกับคําวา “อนุสสติ” เปน “บุพเพนิวาสานุสติ” หรือ “บุพเพนิวาสานุสติญาณ”  

บุพเพนิวาสานุสติญาณ แปลไดความวา ความรูเปนเคร่ืองระลึกไดถึงขันธท่ีอาศัยอยูในกอน ซึ่งพูดส้ันวา การ

ระลึกชาติได ชาติในความหมายนี้ อาจหมายถึง ภพชาติ คือ ความเปนโนนเปนนี้ เมื่อ ๑ นาทีกอน หรือ ยอนไปถึง

ภพชาติในอดีตชาติก็ได เมื่อทานสาธุชนอยูท่ีบาน ก็มีสถานะอยางหนึ่ง พอมานั่งอยูในพระอุโบสถแหงนี้ ก็มีสถานะ

เปนอีกอยางหนึ่ง ตามพระบาลี สถานะท่ีตนเปนนั่นคือภพชาติ ภพ เปน ชาติ เกิด ภพชาติ ก็คือ เกิดเปนโนนเปนนี่ 

คือมีฐานะโนนฐานะนี้นั่นเอง เหมือนกับเกิดเปนพอ เกิดเปนแม เกิดเปนลูก เปนตน ตามพระอภิธรรมก็จะเนนใน

เร่ืองของ ภพชาติ ในความหมายวา เปนโนนเปนนี้ในชีวิตประจําวันของตน ดังท่ีไดแสดงแลว 
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สวน “บุพเพสันนิวาส” หมายถึง “การอยูรวมกันในชาติกอน” หมายถึงเคยเปนพอ แม ลูก พี่ นอง เพื่อน 

สามี ภรรยา ฯลฯ กันมาในอดีตชาติ เปนเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดมาเปนเชนนั้นกันอีกในชาตินี้ บุพเพสันนิวาส ใน

ภาษาไทยเขาใจกันเฉพาะในความหมายท่ีวา เคยเปนเนื้อคูกันในชาติกอน จึงมาเปนคูครองกันอีกในชาตินี้  

ในสาเกตชาดก พระพุทธเจาไดตรัสไววา ความรักความเห็นใจกันเกิดไดดวยเหตุ ๒ ประการ คือ บุพเพนิวาส 

คือเคยอยูรวมกันในชาติกอน ไมจําเปนจะตองเปนเนื้อคู ใครก็เปนได และ ปจจุบันหิต ชวยเหลือเกื้อกูลกันในชาติ

นี้ ดุจบัวบานเหนือน้ําเพราะอาศัยน้ําและเปอกตมฉะนั้น ฉะนั้น การลุมหลงใน บุพเพสันนิวาส นั้นอาจไมเปนสาระ 

เพราะหมดโอกาสท่ีจะคิดแกไขอะไรได แตปจจุบันหติ เปนสาระเปนสิทธ์ิของตน ท่ีจะทําอะไรก็ได หรืออาจจะพูด

ในอีกนัยหนึ่งวา การระลึกชาติไดนั้น อัศจรรยเพียงนอยนิด แตระลึกวาเคยทําผิด แลวกลับตัวได นี่สิยอดมหัศจรรย  

อนึ่ง มีบางคนพยายามทําส่ิงท่ีไมเปนสาระใหเปนสาระ เชน มีคนเขียนวา การเลน “ไลน” นั้น เทากับได

ปฏิบัติธรรม ๙ ขอโดยไมรูตัว ๑. ฉันทะ ทุกคนมีความปรารถนาท่ีอยากจะเลนไลนนั่นเอง ๒. วิริยะ มีความพยายาม

ท่ีจะเขากลุมหาเร่ืองมาคุย ๓. จิตตะ ใจจดใจจอ มีเสียง 'ติ๊ง' รีบมาดู เชาตื่นมารีบเปดอาน ๔. วิมังสา ใชปญญา

ไตรตรองขอความท่ีไดอานวาจะสงตอดีหรือไม ๕. ปราโมทย เกิดเบิกบานใจท่ีไดอานขําขัน ๖. ปต ิ อิ่มเอิบใจ ปล้ืม

ใจ ท่ีมีคนชอบเร่ืองของตน ๗. ปสสัทธิ ผอนคลายท่ีไดอานเร่ืองสนุก ๆ ๘. สุข  มีความฉ่ําชื่นใจ ท่ึไดคุยกับเพื่อน 

และ ๙. สมาธิ จิตท่ีตั้งมั่น สงบ แนวแน ในการเลนไลน  

เพราะฉะนั้น จึงสมควรท่ีจะทําความรูจัก วาสาระคือแกนสารอันแทจริงนั้น ก็ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา วมิุตต ิ

วิมุตติญาณทัสสนะ และนิพพาน สวนนอกจากศีลคือทุศีล ไมเปนสาระโดยแท มิใชสมาธิ ไมเปนสาระโดยแท มิใช

เปนปญญาคือเปนทุปปญญา ความรูชั่วรูผิด เปนอสาระโดยแท มิใชวิมุตติชอบ แตเปนวิมุตติผิดคือเปนความพนท่ี

ผิดคือพนจากถูกไปในทางท่ีผิด เปนอสาระโดยแท ตลอดจนถึงความรูความเห็นไปในส่ิงท่ีเปนทุศีลเปนตนนั้น วา

เปนส่ิงท่ีดีท่ีงาม เหลานี้ก็เปนอสาระโดยแท เพราะฉะนั้น ผูนับถือพระพุทธศาสนาจึงควรกําหนดใหรูจัก วาสาระคือ

แกนสารท่ีแทจริงของตนก็ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ และสาระท่ีเปนปรมัตถะก็คือ

นิพพาน ดั่งนี้ เมื่อเปนดั่งนี้แลว ก็จะไดชื่อวาเปนผูท่ีรูจักสาระแกนสารโดยความเปนสาระแกนสาร เปนผูท่ีรูจักส่ิงท่ี

ไมเปนสาระแกนสารโดยความเปนส่ิงท่ีไมเปนสาระแกนสาร จึงสามารถท่ีจะบรรลุถึงสาระคือแกนสารได เปนผูท่ีมี

ความดําริชอบเปนโคจร. 

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้. 


