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โมทนพจน 

วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ นี้ เปนมงคลวารที่คุณนพพร 

บุณยประสิทธ์ิ จะมีอายุเต็ม ๖๐ ป ครบ ๕ รอบ ซึ่งถือกันวาเปน

รอบใหญ เปนมงคลสมัยอันสําคัญ  

ในฐานะพุทธศาสนิกชนผูใกลชิดพระรัตนตรัย ทานเจาของ

มงคลวารน้ัน จึงต้ังใจจะบําเพ็ญบุญกิริยาพิเศษ ดวยธรรมทาน ท่ี

พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวาเปนทานอันเลิศชนะทานท้ังปวง และได

แจงฉันทเจตนาที่จะพิมพหนังสือธรรม ๓ เลม คือ   
๑. ไตรลักษณ 
๒. ปฏิจจสมุปบาท 
๓. ประโยชนสูงสุดของชีวิตนี้ 

หนังสือ ๓ เลม สามเรื่องน้ี ก็คือ บทท่ี ๓ บทท่ี ๔ และบทที่ ๖ 

ของหนังสือ พุทธธรรม เลมใหญ ซ่ึงบัดน้ีเพิ่งจัดพิมพเสร็จเปน พุทธ
ธรรม ฉบับปรับขยาย  

คุณนพพร บุณยประสิทธิ์ เห็นวาธรรมบรรยายใน พุทธธรรม 

๓ บทน้ี เปนเรื่องท่ีพุทธบริษัท เริ่มแตพระสงฆ นาจะสนใจและรูเขาใจ

อยางจริงจัง ควรไดรับการเผยแพรใหกวางขวาง จึงเลือกเปนหนังสือ

ธรรมทานสําหรับมงคลวารอันสําคัญน้ี และต้ังใจพิมพแยกเปน ๓ เลม

ตางหากกัน เพื่อใหแตละเลมไมใหญเกินไป  จะไดเหมาะกับการ

เผยแพรใหเปนประโยชนอยางแทจริง 



ข  พุทธธรรม 
 

คุณนพพร บุณยประสิทธ์ิ เปนผูศรัทธาอุปถัมภบํารุงวัดญาณ-
เวศกวันตลอดมา ทั้งตนเองและครอบครัวไดใกลชิดวัดญาณเวศกวัน 

เปนเวลายาวนาน พูดไดวาเทาอายุของวัดญาณเวศกวันน้ี คือเกินกวา 

๒๐ ปแลว โดยพรอมท้ังคุณวิภาวี ไดรวมคณะของคุณแม คือ คุณ

โยมประภาศรี บุณยประสิทธิ์ มาทําบุญจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ

เปนประจําทุกสัปดาหอยางสมํ่าเสมอ ต้ังแตระยะกอต้ังวัดญาณเวศก-

วันเรื่อยมา และไดรวมการบุญตางๆ รวมท้ังจาริกบุญ-จารึกธรรม ไป

นมัสการพุทธสังเวชนียสถานในอินเดียคราวใหญ ในป ๒๕๓๘ 

 ขออนุโมทนาบุญกิริยาในมงคลสมัยน้ี ท่ีไดเนนดานธรรมทาน 

อันจะเปนการเสริมสรางสัมมาทัศนะ ซ่ึงเปนรากฐานของสัมมาปฏิบัติ 

ท่ีจะนําไปสูประโยชนสุขอันแทจริงและยั่งยืน แกประชาชนจํานวนมาก 

สมตามพระพุทธประสงค ท่ีไดทรงประกาศพระศาสนาไว 

ในศรีโศภนมงคลวารท่ี คุณนพพร บุณยประสิทธ์ิ มีอายุครบ ๕ 

รอบน้ี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอภิบาล ใหทานเจาของชาตกาล

อันครบรอบสําคัญน้ัน พรอมทั้งครอบครัว ญาติมิตร วิสสาสิกชน 

เจริญงอกงามในธรรมและความสุข มีปติปราโมทย ในบุญกุศลท่ีได

บําเพ็ญเพื่อประโยชนแกพระพุทธศาสนาและสังคมสวนรวม จงมีใจ

เอิบอ่ิมผองใสเบิกบาน เปนพลังท่ีจะทํากุศลเพ่ือพระศาสนาและ

มหาชนยิ่งขึ้นไป พรั่งพรอมดวยสรรพพรชัย ตลอดไปทุกเม่ือ 

พระพรหมคุณาภรณ (ปยุตฺโต) 
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ 



นิทานพจน 

(ในการพิมพครั้งท่ี ๑ ของฉบับขอมูลคอมพิวเตอร) 

หนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย น้ี ก็คือ พุทธธรรม ฉบับ
ปรับปรุงและขยายความ น่ันเอง แตในการพิมพคร้ังใหมน้ี ไดตัด
ปรับชื่อใหสั้นเขา เพื่อจํางายเรียกไดสะดวก  

นับแตคณะระดมธรรม  และธรรมสถานจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดพิมพหนังสือน้ีข้ึนเปนคร้ังแรก เสร็จเม่ือวันวิสาข-
บูชา พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึงบัดน้ี เกือบเต็ม ๓๐ ป ระหวางกาลท่ีผานมา 
ไดมีการพิมพซ้ําหลายครั้ง แตพิมพไดเพียงซ้ําตามเดิม และการ
พิมพมีคุณภาพดอย เน่ืองจากเม่ือแรกพิมพน้ัน การพิมพอยาง
กาวหนาท่ีสุด มีเพียงระบบคอมพิวกราฟก ท่ีจัดทําเปนแผน
อารตเวิรค ซ่ึงคงอยูไมนานก็ผุพังไป แลวตอจากน้ัน ตองใชวิธี
ถายภาพจากหนังสือรุนเกา โดยเลือกหนังสือเลมท่ีเห็นวาอานชัด
ท่ีสุดเทาท่ีจะหาไดมาถายแบบพิมพใชกันอยางพอใหเปนไป  

ระหวางน้ัน ผูศรัทธามีนํ้าใจหลายทาน หลายคณะ ได
พยายามนําขอมูลหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยาย
ความ น้ัน จัดพิมพเปนขอมูลคอมพิวเตอร และกาวไปไดมาก แตมี
ขอติดขัดท่ีซับซอนบางอยาง ท่ีทําใหไมลุลวง จนกระท่ังวันหน่ึง ได
ทราบวา นายแพทยณรงค เลาหวิรภาพ กําลังดําเนินการนําขอมูล
หนังสือน้ีลงในคอมพิวเตอร ท่ีจังหวัดเชียงใหม แมวาตอมา สํานัก
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหิดลจะไดนําขอมูล พุทธธรรมฯ ลงใน



ข  พุทธธรรม 

โปรแกรมพระไตรปฎกคอมพิวเตอร BUDSIR VI เสร็จสิ้นอยาง
รวดเร็วใน พ.ศ. ๒๕๕๐ แตคุณหมอณรงคก็ยังทํางานของตนเปน
อิสระตอไป  

ในท่ีสุด ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ขณะท่ีผู เขียน
พํานักอยูท่ีสถานพํานักสงฆสหธรรมวาสี อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี 
นายแพทยณรงค เลาหวิรภาพ ไดเดินทางไปกับคุณสุรเดช พรทวี
ทัศน  (ผู ต น คิดสาย น้ี )  และคุณน ริศ  จ รัสจรรยาวงศ  นํ า
ขอมูลคอมพิวเตอรของหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยาย
ความ ท่ีจัดเรียงครบจบเลมแลว พรอมท้ังดัชนี ไปถวาย 

เวลาผานมา เม่ือผูเขียนพํานักอยูท่ีศาลากลางสระ สถาน
พํานักสงฆสายใจธรรม เขาสําโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา ติดตอกันอีก ๒ พรรษา หลังสิ้นพรรษาแรกแลว ถึงวันท่ี 
๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๓  จึ ง ได มี โอกาส เ ร่ิมงานตรวจ ชําระ
ขอมูลคอมพิวเตอรของหนังสือ พุทธธรรมฯ ท่ีไดรับถวายไวคร่ึงป
เศษแลวน้ัน และเพ่ิมเติมจัดปรับใหพรอมท่ีจะพิมพเปนเลมหนังสือ  

ประจวบวาตลอดชวงเวลาทํางานน้ี อาการอาพาธโรคตางๆ 
ท้ังเกาและใหม ไดรุนแรงข้ึน กับท้ังโรคติดเชื้อในกระแสโลหิตท่ี
คอนขางเส่ียงชีวิต ก็แทรกซอนเขามา เปนเหตุใหงานไมราบร่ืนบาง
ในบางชวง แตในท่ีสุด งานตรวจชําระเน้ือหนังสือก็เสร็จจบเลมเม่ือ
ข้ึนเดือนกันยายน ๒๕๕๔ และไดสงขอมูลเน้ือหนังสือไปใหคุณ
หมอณรงคจัดปรับ (update) ดัชนีใหลงตัว 



นิทานพจน   ค 

  

โดยทั่วไป เน้ือหนังสือ พุทธธรรมฯ น้ี ก็คงตามเดิม แตเม่ือ
ทํางานตรวจชําระและใชขอมูล คอมพิวเตอร เปนโอกาสท่ีจะจัด
ปรับไดสะดวก จึงไดจัดรูปใหอานงายข้ึน โดยเฉพาะซอยยอหนาถี่
ข้ึนอยางมาก และไดแทรกเพ่ิมคําอธิบายในที่ตางๆ ตามสมควร  

ท่ีควรสังเกตคือ ไดนํา “บทความประกอบ” ท้ังหมดของภาค 
๑ แยกออกไปจัดรวมไวตางหากเปนภาค ๓ คืออยูทายเลม และได
เพ่ิมบทความประกอบอีก ๑ บท (บทความประกอบที่ ๖: ความสุข 
๒: ฉบับประมวลความ) เปนบทสุดทาย ทําใหหนังสือน้ีมีจํานวนบท
ท้ังเลมเพ่ิมจาก ๒๒ เปน ๒๓ บท   

อน่ึง ใน พุทธธรรมฯ น้ี มีตารางและภาพหลายแหง เม่ือ
ถายภาพจากหนังสือเกา ก็ไมชัด พระชัยยศ พุทฺธิวโร จึงไดเขียน
ตารางและภาพเหลาน้ันแทนให ๒๔ หนวย อีกท้ังตอมาไดมาพัก
ไมไกลกันบนภูเขา เม่ือเห็นภาพใดไมชัด ก็ทําใหมให และเม่ือเน้ือ
หนังสือเสร็จ ก็ไดชวยอานพิสูจนอักษรดวย 

ในท่ีสุด เม่ือมองรวมทั้งเลม ช่ือเดิมของหนังสือท่ีวา พุทธ
ธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ น้ันยืดยาวเกินไป จึงเรียกใหม
ใหงายและสะดวกขึ้นเปน พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย  

มีความประจวบพอดีเปนศรีศุภกาล ท่ีทุกอยางจําเพาะมาลง
ตัวกันเองใหหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย น้ีเสร็จ ในชวงแหง
มหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ใน
วันท่ี ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔  



ง  พุทธธรรม 

โดยเฉพาะงานน้ี ดังท่ีกลาวแลว เปนการจัดการเน้ือหนังสือ
ท่ีเปนขอมูลคอมพิวเตอร ซ่ึงตองอาศัยอุปกรณการทํางานท่ีมีราคา
สูงเปนหม่ืนๆ บาท คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร พรอมท้ังสวนชุดคําสั่ง 
หรือซอฟตแวร จําเพาะวา ในป ๒๕๕๓ ท้ังตัวเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี
ไดใชมาก็เสีย คงหมดอายุ และซอฟตแวรท่ีมีอยูก็ลาสมัยมาก ใช
ทํางานขอมูลคอมพิวเตอรท่ีคุณหมอณรงคจัดทําและนํามาถวาย
ไมได จึงไดอาศัยไวยาวัจกรคือลูกศิษย ผูถือบัญชีนิตยภัตหลวง 
จัดจายไดอุปกรณ ๒ อยางน้ันมา เปนอันใหทํางานสําเร็จไดดวย
พระบรมราชูปถัมภท่ีสืบมาตามราชประเพณี จึงถือความสําเร็จ
แหงหนังสือธรรมทานน้ี เปนการถวายพระพรอนุโมทนาพระราช
กุศล ในมหามงคลสมัยอันพิเศษที่มาถึง 

การทําหนังสืออันเปนสาระของงาน สําเร็จในชวงมหามงคล
สมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ดังไดกลาว สวนการพิมพ
หนังสืออันเปนข้ันท่ีจะทําสาระน้ันใหปรากฏและบังเกิดประโยชน
แกมหาชน เปนภารกิจตางหาก ซ่ึงสืบตอออกไปจากความเสร็จสิ้น
ของสาระนั้น  และการพิมพน้ันมาลุลวงใน พ.ศ. ๒๕๕๕  อันเปน 
กาละท่ีบรรจบ ๒๖ ศตวรรษแหงการประดิษฐานพระพุทธธรรม ท่ี
นับแตการบรรลุโพธิญาณ และการทรงแสดงปฐมเทศนา ของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา 

การพิมพหนังสือ พุทธธรรมฯ อันใชขอมูลท่ีตรวจจัดใน
คอมพิวเตอรน้ี เปนธรรมทานครั้งพิเศษ ซึ่งสําเร็จดวยทุนบริจาค
ตามพินัยกรรมของ น.ส. ชมพูนุท กมลโชติ ในกองทุน ป. อ. 
ปยุตฺโต เพ่ือเชิดชูธรรม ที่คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดตั้ง
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ไว และทุนบริจาคตามมฤดกปณิธานของ น.ส. ชุณหรัชน สวัสดิ-
ฤกษ ท้ังน้ี เปนกุศลกิริยาของผูศรัทธา ท่ีไดขวนขวายสนองบุญ
เจตนาของทานผูท่ีไดต้ังมโนปณิธิไว นับวาเปนความรวมใจในการ
ทํากุศลใหญคร้ังสําคัญ   

บัดน้ี ในวาระลุปริโยสานแหงงานธรรมทานท่ีต้ังไว ขอทุก
ทานผูเก้ือหนุนในบุญการ จงเจริญดวยความเกษมสันตและสรรพ
กุศล ขอสัทธรรมจงรุงเรืองแผไพศาล เพ่ือความเจริญไพบูลยแหง
ประโยชนสุขของปวงประชาตลอดกาลยืนนาน   

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๑๙ พ.ย. ๒๕๕๔ – ๕ ม.ค. ๒๕๕๕ 



 

อักษรยอช่ือคัมภีร* 

เรียงตามอักขรวิธีแหงมคธภาษา  

(ท่ีพิมพตัวเอน คือ คัมภีรในพระไตรปฎก) 

 

องฺ.อ. องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺฐกถา  
 (มโนรถปูรณี) 
องฺ.อฏก. องฺคุตฺตรนิกาย อฏกนิปาต 

องฺ.เอก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิปาต 

องฺ.เอกาทสก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาต 

องฺ.จตุกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต 

องฺ.ฉกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต 

องฺ.ติก. องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต 

องฺ.ทสก. องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต 

องฺ.ทุก. องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต 

องฺ.นวก. องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต 

องฺ.ปฺจก. องฺคุตฺตรนิกาย ปจฺกนิปาต 

องฺ.สตฺตก. องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต 

อป.อ. อปทาน อฏฺฐกถา  
 (วิสุทฺธชนวิลาสินี) 
อภิ.ก. อภิธมฺมปฏก กถาวตฺถุ 

อภิ.ธา. อภิธมฺมปฏก ธาตุกถา 

อภิ.ป. อภิธมฺมปฏก ปฏาน 

อภิ.ปุ. อภิธมฺมปฏก ปุคฺคลปฺตฺติ 

อภิ.ยมก. อภิธมฺมปฏก ยมก 

อภิ.วิ. อภิธมฺมปฏก วิภงฺค 

อภิ.สํ. อภิธมฺมปฏก   ธมฺมสงฺคณี 

อิติ.อ. อิติวุตฺตก อฏฺฐกถา  
 (ปรมตฺถทีปนี) 
อุ.อ., อุทาน.อ. อุทาน อฏฺฐกถา  
 (ปรมตฺถทีปนี) 
ขุ.อป. ขุทฺทกนิกาย อปทาน 

ขุ.อิติ. ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก 

ขุ.อุ. ขุทฺทกนิกาย อุทาน 

ขุ.ขุ. ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปา 

ขุ.จริยา. ขุทฺทกนิกาย จริยาปฏก 

ขุ.จู. ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส 

ขุ.ชา. ขุทฺทกนิกาย ชาตก 

ขุ.เถร. ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา 

ขุ.เถรี. ขุทฺทกนิกาย เถรีคาถา 

ขุ.ธ. ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท 

ขุ.ปฏิ. ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค 

ขุ.เปต. ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุ 

ขุ.พุทฺธ. ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวํส 

ขุ.ม.,ขุ.มหา. ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส 

ขุ.วิมาน. ขุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุ 

ขุ.สุ.  ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต 

ขุทฺทก.อ. ขุทฺทกปาฐ อฏฺฐกถา  
 (ปรมตฺถโชติกา) 
จริยา.อ. จริยาปิฏก อฏฺฐกถา  
 (ปรมตฺถทีปนี) 
ชา.อ. ชาตกฏฺฐกถา 
เถร.อ. เถรคาถา อฏฺฐกถา  
 (ปรมตฺถทีปนี) 
เถรี.อ. เถรีคาถา อฏฺฐกถา  
 (ปรมตฺถทีปนี) 
ที.อ. ทีฆนิกาย อฏฺฐกถา  
 (สุมงฺคลวิลาสินี) 
ที.ปา. ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 

ที.ม. ทีฆนิกาย มหาวคฺค 

ที.สี. ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค 
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ธ.อ. ธมฺมปทฏฺฐกถา 
นิทฺ.อ. นิทฺเทส อฏฺฐกถา 
 (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) 
ปญฺจ.อ. ปญฺจปกรณ อฏฺฐกถา  
 (ปรมตฺถทีปนี) 
ปฏิสํ.อ. ปฏิสมฺภิทามคฺค อฏฺฐกถา  
 (สทฺธมฺมปกาสินี) 
เปต.อ. เปตวตฺถุ อฏฺฐกถา (ปรมตฺถทีปนี) 
พุทฺธ.อ. พุทฺธวํส อฏฺฐกถา  
 (มธุรตฺถวิลาสินี) 
ม.อ. มชฺฌิมนิกาย อฏฺฐกถา  
 (ปปญฺจสูทนี) 
ม.อุ. มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก 

ม.ม. มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก 

ม.มู. มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก 

มงฺคล. มงฺคลตฺถทีปนี 
มิลินฺท. มิลินฺทปญฺหา 
วินย. วินยปฏก 

วินย.อ. วินย อฏฺฐกถา  
 (สมนฺตปาสาทิกา) 
วินย.ฏีกา วินยฏฺฐกถา ฏีกา  
 (สารตฺถทีปนี) 

วิภงฺค.อ. วิภงฺค อฏฺฐกถา  
 (สมฺโมหวิโนทนี) 
วิมาน.อ. วิมานวตฺถุ อฏฺฐกถา  
 (ปรมตฺถทีปนี) 
วิสุทฺธิ. วิสุทฺธิมคฺค 
วิสุทฺธิ.ฏีกา วิสุทฺธิมคฺค มหาฏีกา  
 (ปรมตฺถมญฺชุสา) 
สงฺคณี อ. สงฺคณี อฏฺฐกถา  
 (อฏฺฐสาลินี) 
สงฺคห. อภิธมฺมตฺถสงฺคห 
สงฺคห.ฏีกา อภิธมฺมตฺถสงฺคห ฏีกา  
 (อภิธมฺมตฺถวิภาวินี) 
สํ.อ. สํยุตฺตนิกาย อฏฺฐกถา  
 (สารตฺถปกาสินี) 
สํ.ข. สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺค 

ส.นิ. สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค 

ส.ม. สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค 

ส.ส. สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 

สํ.สฬ. สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค 

สุตฺต.อ. สุตฺตนิปาต อฏฺฐกถา  
 (ปรมตฺถโชติกา) 

____________________________________________________________ 
* หลังจากพิมพหนังสือนี้เปนฉบับขยาย ครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ แลว มีคัมภีรท่ีตีพิมพใน

อักษรไทยทยอยเพ่ิมขึ้นมาไมนอย แตในการพิมพครั้งนี้ ยังคงไวตามบัญชีเกา;  สําหรับคัมภีร

ช้ันฎีกา  แมที่ไมแสดงไว  ก็พึงเขาใจไดเอง  ตามแนววิธีในการใชคําวา “ฏีกา” หรืออักษรยอ “ฏี.” ไป

ตอทายอักษรยอของคัมภีรในพระไตรปฎก เปน ที.ฏีกา หรือ ที.ฏี. เปนตน ทํานองเดียวกับอรรถกถา 

ที่นํา อ. ไปตอทายเปน ที.อ., ม.อ., สํ.อ. ฯลฯ 



 

สารบัญ 

นิทานพจน ก 

พุทธธรรม หรือ กฎธรรมชาติ และคุณคาสําหรบัชีวิต  ๑ 

ชีวิต ควรให้เป็นอย่างไร? 

วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน  ๑ 
ความสุขท่ีไมตองหา  ๑ 
กระบวนธรรมดบัทุกข หรือ ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร  ๘ 

ก. วงจรยาว  ๘ 
ข. วงจรส้ัน  ๑๑ 

ภาวะแหงนิพพาน  ๑๗ 
คําแสดงคุณลักษณะของนิพพาน  ๒๖ 
ขอความบรรยายภาวะของของนิพพาน  ๒๙ 

ภาวะของผูบรรลุนิพพาน  ๔๐ 
๑. ภาวิตกาย:  มีกายท่ีไดพัฒนาแลว  ๖๕ 
๒. ภาวิตศีล:  มีศีลที่ไดพัฒนาแลว  ๘๒ 
๓. ภาวิตจิต:  มีจิตท่ีไดพัฒนาแลว  ๑๐๑ 
๔. ภาวิตปญญา:  มีปญญาที่ไดพัฒนาแลว  ๑๑๔ 

บันทึกพิเศษทายบท 
บันทึกที่ ๑: ภาวิต ๔ โยงไปหา ภาวนา ๔  ๑๒๖ 
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พุทธธรรม 
กฎธรรมชาติ และคุณคาสําหรับชีวิต 

ชีวิตควรใหเปนอยางไร? 

วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน 
ประโยชนสูงสุดที่มนุษยควรจะไดจากชีวิตนี้ 

ความสุขท่ีไมตองหา 

เม่ือมองกวางๆ มนุษยยอมรับความจริงวา พวกตนผจญปญหา

ท้ังในระดับสังคมและในระดับบุคคล และถามองเจาะลึกลงไปถึงขั้น

พื้นฐาน ก็จะพบวา ปญหาของมนุษยท้ังในระดับสังคมและในระดับบุคคล 

ก็มาจากความจริงอันเดียวกัน คือการท่ีชีวิตของมนุษยน้ันโดยธรรมชาติ 

เปนท่ีต้ังของปญหา จะใชคําวา มีศักยภาพที่จะทําใหเกิดปญหา หรือวาไม

ปลอดพนจากปญหา ก็ไดท้ังน้ัน 
ปญหาชีวิตของมนุษยน้ัน มีตางๆ มากมาย เมื่อพูดตามความรูสึก

ใหเขาใจไดงาย ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับ ดี–ช่ัว หรือ ดี–ราย และสุข–ทุกข ถา
พูดรวบรัดลงไปอีก ก็รวมลงในคําเดียวคือ ทุกข อยางคําพูดที่แสดง

ความรูสึกเดนชัดออกมาวา มีชีวิตอยูเพ่ือหาความสุข ก็เปนการบงถึงทุกข

อยูในตัว คือบอกวาจะหนีออกจากความทุกข ไปหาความสุข และทุกขน้ันยัง

อาจสงผลเก่ียวของถึงความดีความชั่ว และสุขทุกข ตอไปอีกหลายช้ันดวย  
ท่ีพูดมานี้ ยังออมคอมนิดหนอย ถาจะใหชัด ก็พูดตรงไปท่ีความ

จริงข้ันพ้ืนฐานกันเลย คือเปนหลักความจริงงายๆ วา ทุกขเปนสภาวะดาน

หน่ึงของชีวิต หรือวาชีวิตน้ีมีทุกขเปนสภาวะดานหน่ึงของมัน  



๒  พุทธธรรม 
 

หมายความวา เปนธรรมดาตามธรรมชาติของชีวิตนั้นเอง ท่ีเปน

สังขาร ซึ่งเกิดมีเปนไปโดยข้ึนตอเหตุปจจัยหลากหลาย ไมเท่ียง ไมคงท่ี 

ไมคงทน แปรปรวนเรื่อยไป ไมมี ไมเปนตัวตนของมันเองอยางแทจริง 

เชน จะใหคงอยูหรือเปนไปอยางท่ีใจปรารถนาไมได ตองวากันไปตามเหตุ

ปจจัย พูดส้ันๆ น่ีก็คือมันเปนทุกข  
เม่ือประมวลใหเห็นงาย ทุกขท่ีเปนพื้นฐานตามสภาวะของชีวิต ก็

พูดรวบรัดดวยคําวา ชรา มรณะ หรือ แก และตาย หรือ เส่ือมโทรม และ

แตกสลาย แลวจากทุกขตามสภาวะน้ี ก็ตามมาดวยทุกขท่ีเปนความรูสึก

ตางๆ เชน ความโศกเศรา ความคับแคน ความเสียใจ ความพิไรรําพรรณ       
ในเมื่อตามสภาวะ ชีวิตมีทุกขเปนธรรมชาติพื้นฐานของมันอยู

แลว การที่จะแกปญหาดับสลายคลายทุกข และการท่ีจะมีความสุขได คน

ก็ตองมีจิตใจท่ีมั่นคงในการอยูกับความจริง เริ่มดวยจัดการใหชีวิตของตน

ลงตัวกันไดกับความทุกขพื้นฐานน้ัน โดยมีปญญาที่ทําใหจิตเปนอิสระจาก

ทุกขพื้นฐานน้ัน หรือใหใจอยูกับมันไดสบายๆ อยางใดอยางหน่ึง ถาทําถึง

ขั้นน้ันไมได ก็ใหใจอยูกับมันดวยปญญาท่ีรูเทาทัน วางใจวางทาทีถูกตอง 

อยางนอยก็ยอมรับความจริง สูหนา เผชิญหนาความจริงไดดวยปญญาท่ี

รูเทาทันความจริงน้ัน 
ถาคนมีจิตใจท่ีมั่นคงในการอยูกับความจริงไมได ถาเขาไมมี

ปญญาจัดการใหชีวิตของตนลงตัวกันไดกับความทุกขพื้นฐานน้ัน ก็

กลายเปนวา เขาปลอยใหทุกขพื้นฐานน้ันกลายเปนปมปญหาที่แฝงซอนอยู

ในตัวเขาเอง แลวเขาก็จะมีชีวิตอยูแบบปดกลบปญหา บังตาจากความทุกข 

และหลอกตัวเอง ปลอยใหปมท่ีซอนอยูขางในนั้น กอปญหาซอนข้ึนมาไมรู

จบส้ิน  
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มนุษยบอกวาตนปรารถนาความสุข ไมตองการความทุกข แต

แลวมนุษยก็ประสบปญหาจากวิธีท่ีจะเขาถึงความสุขของเขาเอง แทนที่จะ

แกทุกข สรางสุข เขาหนีทุกข หาสุข ทุกขพื้นฐานท่ีมีแน แตไมแก เม่ือ

ปลอยไว ก็เลยกลายเปนปม แลวก็กอปญหาซอนหลังเรื่อยไป แทนที่จะ

หมดหรือแมแตลดทุกข ก็ยิ่งทวีทุกขซับซอน ท้ังขางในตัว และออกไป

ปะทะกระทบขางนอก 
สําหรับมนุษยท่ีปดกลบทุกข ซอนปมปญหาไวขางในตัวเองนี้ 

เริ่มแรก การหาความสุขก็แสดงอยูในตัวถึงความขาดแคลนบกพรอง 

ความบีบค้ันกระวนกระวาย หรือภาวะไรความสุขอยูภายใน ซึ่งเรียกส้ันๆ 

วามีทุกข จากน้ันจึงผลักดันใหตองออกแสวงหาส่ิงท่ีจะเอามาเติมใหเต็ม

หายขาดแคลนบกพรอง หรือเอามาระงับดับคลายความบีบค้ันกระวน

กระวายน้ัน และในการแสวงหาเชนนี้ ก็ปรากฏความขัดแยงเบียดเบียนกัน

ขึ้น เกิดปญหาเกี่ยวกับความดีความช่ัว และความสุขความทุกขในระหวาง

มนุษยพอกพูนขยายวงกวางขวางออกไป  
มองอีกดานหน่ึง ปญหาเกิดจากมนุษยมีทุกขอยูแลว แตแกไข

ทุกขไมถูกตอง จึงระบายทุกขน้ันออกไป ทําใหทุกขกระจาย เพิ่มขยาย

ปญหาท้ังแกตนเองและผูอื่น ดวยความเปนไปเชนนี้ ทุกขท่ีเปนสภาวะติด

เนื่องมากับความเปนสังขารของชีวิต หรือทุกขตามธรรมดาของธรรมชาติ 

แทนที่จะถูกแกไข กลับถูกละเลยมองขาม หรือปดกลบไวเสีย แลวสุขทุกข 

และปญหาตางๆ ชนิดท่ีเกิดจากฝมือเสกสรรคผันพิสดารของมนุษย ก็เกิด

ประดังพรั่งพรูวิจิตรนานัปการ จนแทบจะบดบังใหมนุษยลืมปญหาพื้นฐาน

ของชีวิตเสียทีเดียว  
บางคราว มนุษยเองยังคิดหลงไปดวยซ้ําวา หากลืมมองปญหา

พื้นฐานของชีวิตนั้นเสียได ก็จะสามารถหลุดพนไปจากความทุกข และชีวิต
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ก็จะมีความสุข แตความจริงยังคงยืนยันอยูวา ตราบใด มนุษยยังไม

สามารถจัดการกับปญหาพื้นฐานแหงชีวิตของตน ยังวางตัววางใจหาท่ีลง

ไมไดกับทุกขถึงข้ันตัวสภาวะ ตราบนั้น มนุษยก็จะยังแกปญหาไมสําเร็จ 

ยังหลีกไมพนการตามรังควานของทุกข ไมวาจะพบสุขขนาดไหน และจะ

ยังไมประสบความสุขท่ีแทจริง ซึ่งเต็มอิ่ม สมบูรณในตัว และจบบริบูรณ

ลงท่ีความพึงพอใจอยางไมคืนคลายไมกลับกลาย   
ซ้ําราย ทุกขพื้นฐานท่ีหลบเล่ียงและยังไมไดแกน้ัน กลับจะ

กลายเปนเง่ือนปมซอนอยูเบ้ืองหลัง คอยสงอิทธิพลออกมาบีบคั้นรุนเราให

การแสวงหาและเสวยสุขตางๆ เปนไปอยางเรารอนกระวนกระวาย ไมรูจัก

เต็มอิ่ม และไมมีความแนใจจริง ขาดความมั่นใจท่ีโปรงโลง พรอมทั้ง

สงผลในทางจริยธรรมเกี่ยวกับความดีความชั่ว เชนเพิ่มทวีการแยงชิง

เบียดเบียน ใหแพรหลายและรุนแรงยิ่งข้ึนดวย พูดอีกนัยหนึ่งวา สราง

ความกดดันใหทุกขแฝงขยายตัวเพิ่มขีดระดับสูงตามข้ึนไป  
การดําเนินชีวิต ก็คือ ความพยายามท่ีจะแกปญหาของชีวิต หรือ

การหาทางปลดเปล้ืองไถถอนทุกข แตถาไมรูวิธีแกไขหรือวิธีปลดเปล้ืองไถ

ถอนท่ีถูกตอง การแกปญหา ก็กลายเปนการเพิ่มปญหา การปลดเปล้ืองไถ

ถอนทุกข ก็กลายเปนการสะสมทุกข ยิ่งพยายามดําเนินไป ปญหาหรือ

ทุกขก็ย่ิงเพิ่มขึ้น กลายเปนวงจร และเปนวงจรท่ียิ่งหนายิ่งเขมขนยิ่ง

ซับซอนข้ึนทุกที เรียกโดยภาพพจนวาเปนวังวนแหงปญหา และการเวียน

วายอยูในทุกข  สภาพเชนนี้ คือ ความเปนไปแหงกระบวนธรรมแบบ

สังสารวัฏฏ (วังวนแหงการเวียนวายอยูในทุกข) ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดง

ในหลักปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทยวาร หรืออนุโลมปฏิจจสมุปบาท แสดง

ใหเห็นวา ปญหาหรือความทุกขของมนุษยเกิดข้ึนตามกระบวนการแหงเหตุ

และผลอยางไร 
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ถามนุษยอยูกับความเปนจริง รูเขาใจทุกขตามสภาวะของมัน ไม

ซอนปญหา ไมปดตา ไมหลอกตัวเอง มีใจลงตัวกับทุกขนั้นตามที่มันเปน

ของมันได นอกจากวาเขาจะไมมีปมซอนขางในท่ีจะกอปญหาใหมท่ีจะ

ขยายปญหาเกาแลว ปญญาท่ีเขามีเปนพื้นฐานน้ัน ก็จะพัฒนาข้ึนไป มา

ปลดปลอยจิตใจของเขาใหเปนอิสระแมแตจากทุกขท่ีเปนสภาวะพ้ืนฐาน

ของชีวิตดวย โดยท่ีวา ทุกขท่ีมีเปนสภาวะตามธรรมดาของมันในธรรมชาติ 

ก็เปนเพียงทุกขของธรรมชาติตามธรรมดาของมันไป ไมมีผลที่จะกอ

ปญหาทําใหเกิดเปนทุกขข้ึนในจิตใจของเขา 
ยิ่งกวานั้น แมแตในระหวางท่ียังไมเปนอิสระส้ินเชิง เม่ือไมมีเง่ือน

ปมของปญหาจากทุกขท่ีบังตาไวน้ัน เขาจะเสวยความสุขใด ก็เสวยไดเต็ม

อิ่มสมบูรณตามภาวะท่ีมีท่ีเปนของมันนั้น และพรอมกันน้ัน โอกาสก็เปด

ใหในการท่ีคนจะพัฒนาความสุขข้ันตางๆ ไดมากมาย มีความสุขท่ีประณีต

ยิ่งขึ้น สุขท่ีเปนอิสระมากข้ึน สุขท่ีเต็มอิ่มมากขึ้น ความสุขท่ีสมบูรณปลอด

มลพิษมากขึ้น ความสุขสัมพัทธท่ีโปรงโลงมากข้ึนไปตามลําดับ จนถึง

ความสุขท่ีไรทุกขแทจริง หนทางแหงความสุขเปดกวางเต็มท่ี ไมมีกรอบ

กั้นหรือขีดค่ันท่ีจะจํากัดใดๆ  
วาโดยหลักพื้นฐาน พระพุทธเจาเม่ือทรงแสดงปฏิจจสมุป

บาทสมุทยวาร อันเปนท่ีมาของปญหาหรือความทุกขแลว ก็มิไดทรงหยุด

อยูเพียงน้ัน แตไดทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร อันเปนกระบวน

ธรรมฝายวิวัฏฏ คือฝายดับทุกข หรือแกไขปญหาตอไปอีกดวย เปนการ

ชี้ใหเห็นวา ทุกขหรือปญหาของมนุษยเปนส่ิงท่ีแกไขได และทรงแสดง

วิธีแกไขไวดวย  
ยิ่งกวาน้ัน ยังทรงชี้ตอไปถึงภาวะท่ีเลิศลํ้าสมบูรณ ซึ่งมนุษย

สามารถมีชีวิตท่ีดีงามและเปนสุขแทจริงได โดยไมตองฝากตัวข้ึนตอปจจัย
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ภายนอก ไมตองเอาสุขทุกขของตนไปพิงไวกับส่ิงท้ังหลายที่เปนสังขารให

ส่ิงเหลาน้ันกําหนด ซึ่งส่ิงเหลาน้ันแมแตตัวมันเองก็ทรงเอาไวไมได ไมตอง

พูดถึงวาจะไปชวยรับพิงรับยันใหใคร ทรงแสดงใหเห็นวา ภาวะเชนน้ันมี

อยู และเปนไปได ภาวะน้ันเปนส่ิงท่ีใหเกิดคุณคาและความหมายแกชีวิต

ไดอยางแทจริง เพราะทําใหชีวิตเปนอิสระ เปนไทแกตัว ไมตองขึ้นกับส่ิง

ภายนอก  
ท้ังนี้ ตางกับภาวะอยางอื่นภายนอก เชนความสุข เปนตน ท่ี

มนุษยแสวงหากันอยู ซึ่งเมื่อมนุษยรับเอาคุณคาและความหมายจากมัน 

มันก็ทําใหชีวิตของมนุษยสูญเสียคุณคาหมดความหมายไปดวย เพราะมัน

เองไมมีคุณคาและความหมายท่ีจะเปนหลักใหแกใคร ดวยวาตัวมันเองก็

ขึ้นกับส่ิงอื่นๆ ตอๆ ไป อยางนอยที่สุด มันก็ทําใหความเปนอิสระความ

เปนไทของมนุษยหลุดออกไปอยูในกํากับของมัน  
แมวาในเบ้ืองตน มนุษยจะยังไมสามารถเขาถึงภาวะวิวัฏฏน้ีได

โดยสมบูรณ แตเม่ือเริ่มตนดําเนินชีวิตตามวิถีทางแหงการแกปญหาท่ี

ถูกตองน้ีแลว เมื่อสามารถตัดทอนกําลังของกระบวนธรรมแหงปฏิจจ-

สมุปบาทสมุทยวาร และเสริมกําลังกระบวนธรรมตามแนวปฏิจจสมุปบาท

นิโรธวารไดมากข้ึนเทาใด ก็จะสามารถแกไขปญหา เหินหางจากทุกข และ

มีชีวิตท่ีดีงามไดมากข้ึนเทาน้ัน นอกจากนั้น ยังจะทําใหสามารถเสวยสุข

แบบเสพโลกไดอยางรูเทาทัน ไมสยบ ไมตกเปนทาส ไมถูกกระแสความ

ผันผวนของมันทํารายเอา ไมเปนเหตุกอทุกขหรือปญหาท้ังแกตนเองและ

ผูอื่น และยังจะชวยใหมีชีวิตท่ีเกื้อกูลแกกันในสังคมมากข้ึนตามลําดับอีก

ดวย 
ในท่ีนี้ จะแสดงแตกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร พรอม

ท้ังภาวะแหงความดับทุกข ภาวะพนปญหา หรือไมเกิดปญหาเลย ซึ่งเปน
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ฝายตรงขามโดยตรงกับกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร พรอม

ดวยภาวะแหงทุกขท่ีกลาวมาแลวเทาน้ัน  
สวนการประพฤติปฏิบัติและการดําเนินชีวิตท่ีเปนวิธีแกปญหา

หรือผอนคลายทุกขในระหวาง เพื่อความกาวหนาไปตามลําดับจนถึง

จุดหมาย คือภาวะดับทุกขหรือพนปญหาโดยส้ินเชิงในท่ีสุด จะยกไปกลาว

ขางหนาในตอนตอไป 
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กระบวนธรรมดับทุกข หรือ ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร 
ก. วงจรยาว 

การแกปญหาตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องใหญโต หรือเล็กนอย

เพียงใดก็ตาม ตองมีความรูจริงหรือความเขาใจเปนจุดเริ่มตน จึงจะ

แกปญหาไดสําเร็จ มิฉะนั้น ปญหาอาจยุงเหยิงสับสนหรือขยายตัวรายแรง
ยิ่งขึ้น การแกปญหาท่ัวๆ ไปของชีวิตแตละเรื่องๆ ก็ตองรูเขาใจตัวปญหา

และกระบวนการกอเกิดของมันเปนเรื่องๆ ไป จึงจะแกไขอยางไดผล  
ยิ่งเมื่อตองการแกปญหาข้ันพื้นฐานของชีวิต หรือปญหาของตัว

ชีวิตเอง โดยจะทําชีวิตใหเปนชีวิตท่ีไมมีปญหา หรือใหเปนอยูอยางไรทุกข

กันทีเดียว ก็ตองรูเขาใจสภาพของชีวิตที่มีทุกข และเหตุปจจัยที่ทําใหชีวิตเกิด
เปนทุกขข้ึน พูดอีกอยางหนึ่งวา ตองรูเขาใจสภาพความจริงท่ีจะชวยให

ทําลายกระบวนการกอเกิดทุกขของชีวิตลงได  
โดยนัยนี้ ความไมรู หรือความหลงผิดเพราะไมรูจริง จึงเปน

ตัวการกอปญหา และทําใหการดําเนินชีวิตของมนุษย ซึ่งมุงเพ่ือแกปญหา

หรือหลุดรอดจากทุกข กลายเปนการเพิ่มพูนปญหา สะสมทุกขยิ่งขึ้น 

ในทางตรงขาม ความรู หรือความเขาใจตามเปนจริง จึงเปนแกนนําของการ
แกปญหาหรือดับทุกขทุกอยาง  

ในกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร วาดวยการกอเกิด

ทุกข ท่ีแสดงมาแลว เริ่มตนดวยอวิชชา ดังท่ีเขียนใหเห็นงาย ตอไปนี้ 

อวิชชา→ สังขาร→ วิญญาณ→ นามรูป→ สฬายตนะ→ 
ผัสสะ→ เวทนา→ ตัณหา→ อุปาทาน→ ภพ→ ชาติ→ ชรา
มรณะ + โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส = ทุกขสมุทัย 
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ในกระบวนธรรมตรงขาม คือ ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร วาดวย

การดับทุกข เริ่มตนดวย ดับอวิชชาหรือไมมีอวิชชา หรือ ปราศจากความ

ไมรู คือมีความรู ดังน้ี 

อวิชชาดับ→ สังขารดับ→ วิญญาณดับ→ นามรูปดับ→ 
สฬายตนะดับ→ ผัสสะดับ→ เวทนาดับ→ ตัณหาดับ→ อุปาทานดับ
→ ภพดับ→ ชาติดับ→ ชรามรณะ + โสกะ ฯลฯ อุปายาสดับ = 
ทุกขนิโรธ 

มีขอท่ีควรทําความเขาใจเปนพิเศษ คือคําวา “นิโรธ” ซึ่งแปลวา 
ดับ มิใชหมายความเพียงวา ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดขึ้นมาแลว จึงทําใหมันดับไป
หมดไปเทานั้น แตหมายความกวางขวางรวมไปถึงการท่ีส่ิงน้ันๆ ไมเกิดข้ึน 

ไมทําหนาท่ี ไมปรากฏข้ึนมา ถูกปดกั้น ระงับเสีย หรือทําใหสงบเย็น ให

หมดพิษสง ก็ได ดังนั้น คําวา ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร จึงไมไดหมายถึง

เพียงกระบวนการท่ีจะดับทุกข ซึ่งเกิดขึ้นแลวเทาน้ัน แตหมายถึงกระบวน

ธรรมท่ีปดกั้นทุกข กระบวนธรรมท่ีไมมีทุกขเกิดขึ้น หรือกระบวนธรรมท่ี

ทําใหไมมีปญหาเกิดขึ้นเลย ก็ได และคําวา อวิชชาดับ ก็มิใชหมายเพียง

ดับความไมรูท่ีเกิดข้ึนแลว แตหมายถึงอวิชชาไมเกิดขึ้น ภาวะปราศจาก

อวิชชา หรือปราศจากความไมรู ไดแกมีความรู หรือมีวิชชานั่นเอง  
รายละเอียดอยางอื่นท้ังหมด พึงทราบตามแนวท่ีไดบรรยายแลว

ในเรื่องปฏิจจสมุปบาท คือบทวาดวย “ชีวิตเปนไปอยางไร ?” 
กระบวนธรรมท้ังฝายกอเกิดทุกข และฝายดับทุกข อยางท่ีเขียน

แสดงไวน้ี เปนวงจรแบบเต็มรูป หรือวงจรยาว คือมีองคธรรมท่ีเปนปจจัย

ครบทั้ง ๑๒ หัวขอ และทําหนาท่ีสัมพันธสืบทอดตอเน่ืองเรียงกันไป

ตามลําดับจนครบทุกหัวขอ  
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แตความจริง การแสดงปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร หรือกระบวน

ธรรมกอเกิดทุกข ไมจําเปนตองแสดงตลอดสายครบทุกหัวขอตามลําดับ

อยางน้ีเสมอไป ในบาลีปรากฏวา พระพุทธเจาทรงแสดงยักเยื้องเปนแบบ

อื่นก็มี สุดแตวาจุดของปญหาจะตั้งตนที่ไหน หรือทรงมุงย้ําเนนขอใดแง

ใด
1
  

อยางไรก็ตาม กลาวโดยสรุป ไมวาจะทรงแสดงกระบวนธรรมฝาย
กอเกิดทุกขเปนแบบใดก็ตาม ในฝายดับทุกข กระบวนธรรมมีหลักทั่วไป

แบบเดียวกัน คือ ต้ังตนแตดับอวิชชา ไปตามลําดับ 
  

                                                 
1  ตามที่ศึกษาสืบกันมา สรุปการแสดงปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร เปน ๔ แบบ คือ 

๑)  ชักตนไปหาปลาย (แบบธรรมดา): อวิชชา → สังขาร → วิญญาณ → นามรูป 

→ สฬายตนะ → ผัสสะ → เวทนา → ตัณหา → อุปาทาน → ภพ → ชาติ 

→ ชรามรณะ + โสกะ ฯลฯ อุปายาส (เชน สํ.นิ.๑๖/๒-๓/๑-๒) 
๒) ชักปลายมาหาตน: ชรามรณะ (ทุกข) ← ชาติ ← ภพ ← อุปาทาน ← ตัณหา 

← เวทนา ← ผัสสะ ← สฬายตนะ ← นามรูป ← วิญญาณ ← สังขาร ← 

อวิชชา (ม.มู.๑๒/๔๔๗/๔๘๐) 
๓)  ชักจากกลางยอนมาตน: อาหาร ๔ ← ตัณหา ← เวทนา ← ผัสสะ ← สฬายตนะ 

← นามรูป ← วิญญาณ ← สังขาร ← อวิชชา (สํ.นิ.๑๖/๒๘/๑๔) 
๔)  ชักจากกลางไปหาปลาย: (สฬายตะ → ผัสสะ → ) เวทนา → (ตัณหา) → 

อุปาทาน → ภพ → ชาติ → ชรามรณะ + โสกะ ฯลฯ อุปายาส (ม.มู.๑๒/๔๕๓/

๔๘๘) 
สําหรับ ๓ แบบแรก เวลาแสดงฝายนิโรธวาร จะแสดงแบบวงจรยาวเต็มรูป 

ถึงอวิชชา แตสําหรับแบบท่ี ๔ แสดงนิโรธวารแบบวงจรส้ัน เหมือนที่กลาวในเนื้อเรื่อง 

ขอ ข. ท่ีจะกลาวตอไป 
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ข. วงจรสั้น 

ในทางปฏิบัติ บางครั้งพระพุทธเจาทรงแสดงกระบวนธรรมตาม

สภาพความเปนไปในชีวิตประจําวัน ชนิดท่ีจะมองเห็นและเขาใจกันได

งายๆ  ในกรณีเชนน้ี  กระบวนธรรมฝายกอเกิดทุกข  หรือปฏิจจสมุปบาท 

สมุทยวาร จะเริ่มตนที่การรับรูทางอายตนะท้ัง ๖ แลวแลนตอไปทางขาง

ปลายตลอดสาย จนถึงชรามรณะ โสกะ ฯลฯ อุปายาส ละชวงตนของ

กระบวนธรรมต้ังแตอวิชชาเปนตนมา ไวในฐานใหเขาใจวามีแฝงอยูดวย

พรอมในตัว สวนกระบวนธรรมฝายดับทุกข หรือปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร 

ก็จะต้ังตนท่ีดับตัณหาเปนตนไป คือต้ังตนหลังจากรับรูและเกิดเวทนาแลว 

ไมยอนไปพูดถึงการดับอวิชชาเปนตนในชวงแรกเลย ดังจะเห็นไดจากบาลี

ท่ียกมาเปนตัวอยาง ดังนี้ 
แสดงสมุทยวารกอน แหงหนึ่งวา:  

“ภิกษุทั้งหลาย เด็กนั้นเติบโตขึ้น อินทรีย์แก่กล้า 
เอิบอ่ิมพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ ๕ ให้เขาปรนเปรอด้วยรูป 
เส ียง กล ิ ่น รส โผฏฐัพพะ ( ส่ิงสัมผัสกาย) ที ่น ่า
ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ที่มีลักษณะน่ารัก เย้ายวน 
ชวนกําหนัด ชวนรักใคร่; เด็กนั้น เห็นรูปด้วยตา...ฟัง
เสียงด้วยหู...รู ้กลิ ่นด้วยจมูก...ลิ ้มรสด้วยลิ ้น...ถูกต้อง
โผฏฐัพพะด้วยกาย...รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ย่อมติดใจใน
รูป ฯลฯ ในธรรมารมณ์ ที่มีลักษณะน่ารัก ย่อมขัดใจใน
รูป ฯลฯ ในธรรมารมณ์ ที่มีลักษณะไม่น่ารัก เด็กนั้นอยู่
โดยปราศจากสติก ําก ับต ัว และมีจ ิตด้อย (จิตใจไม
เจริญเติบโต) ไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติ (ภาวะเปน
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อิสระปลอดพนของจิตใจ) ปัญญาวิมุตติ (ภาวะเปนอิสระ
ปลอดพนดวยปญญา) อันเป็นที่บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย
ดับไปไม่เหลือ.  

“เด็กนั้น ประกอบความยินดียินร้ายเอาไว้อย่างนี้ ได้
เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหน่ึง เป็นสุขก็ตาม ทุกข์ก็ตาม ไม่สุข
ไม่ทุกข์ก็ตาม, เขาย่อมตั้งหน้าเพลิน พรํ่าบ่นพรํ่าชม สยบอยู่
กับเวทนานั้น; เมื่อเขาตั้งหน้าเพลิน พรํ่าบ่นพรํ่าชม สยบ
อยู่กับเวทนานั้น นันทิ (ความติดใคร่เหิมใจ) ย่อมเกิด ขึ้น, 
นันทิ ในเวทนานั้น ก็คืออุปาทาน, เพราะอุปาทานของ
เขาเป็นปัจจัย ก็มีภพ, เพราะภพเป็นปัจจัย ก็มีชาติ, 
เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ 
โทมนัส อุปายาส ก็เกิดขึ้นพร้อม; ความอุทัยพร้อมแห่ง
กองทุกข์ท้ังปวงน้ี ย่อมมีด้วยอาการอย่างน้ี”2 

อีกแหงหนึ่งวา:  

“ภิกษุทั้งหลาย ความอุทัยพร้อมแห่งทุกข์เป็นไฉน? 
อาศัยตาและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ, ความประจวบแห่ง
สิ่งทั้งสามนั้น เป็นผัสสะ, เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนา
จึงมี, เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี; ภิกษุทั้งหลาย 
นี้แลคือความอุทัยพร้อมแห่งทุกข์”3 (ทางด้าน โสตะ ฆา
นะ ชิวหา กาย มโน ก็อย่างเดียวกัน) 

                                                 
2  ม.มู.๑๒/๔๕๓/๔๘๘. 

3  สํ.นิ.๑๖/๑๖๒/๘๖; สํ.สฬ..๑๘/๑๕๔/๑๐๖. 
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ความในบาลีสองแหงนี้ จับเฉพาะองคธรรมหลัก เขียนเปน

กระบวนธรรมใหดูงาย ดังน้ี 

แบบแรก:   (สฬายตนะ → ผัสสะ →)  เวทนา →  นันทิ →  
อุปาทาน →  ภพ →  ชาติ →  ชรามรณะ + โสกะ 

ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส = ทุกขสมุทัย 

แบบท่ีสอง:   (สฬายตนะ →)   ผัสสะ →   เวทนา  → ตัณหา  

=  ทุกขสมุทัย 

ท้ังสองแบบน้ี โดยหลักการหรือสาระสําคัญ ก็อยางเดียวกัน คือ 
เริ่มที่การรับรูทางอายตนะ แตแบบแรกแสดงกระบวนธรรมตอไปจน

ตลอดสาย แบบท่ีสองแสดงถึงตัณหา ตอจากนั้นคงเปนอันใหรูกันโดยนัย 
แสดงนิโรธวารตอไป แหงแรกวา (ตอมา เด็กนั้นไดออกบวช

ศึกษาปฏิบัติธรรม ประกอบดวยศีล อินทรียสังวร และเจริญฌานแลว):  

“เธอเห็นรูปด้วยตา ฯลฯ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว 
ไม่ติดพันในรูป ฯลฯ ในธรรมารมณ์ที่มีลักษณะน่ารัก ไม่
ขัดเคืองในรูป ในเสียง ฯลฯ ในธรรมารมณ์ ที่มีลักษณะ
ไม่น่ารัก เธออยู่อย่างมีสติกํากับตัว  มีจิตใจที่เจริญเติบ
ใหญ่กว้างขวางไม่มีประมาณ  และรู้ชัดตามเป็นจริง  ซึ่ง
เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ที่บาปอกุศลธรรมทั้งหลายดับ
ไปไม่เหลือ. เธอผู้ละความยินดียินร้ายได้อย่างนี้แล้ว ได้
เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ตาม ทุกข์ก็ตาม 
ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตาม, เธอย่อมไม่ตั้งหน้าเพลิน ไม่พรํ่าบ่น
พรํ่าชม ไม่สยบกับเวทนานั้น; เมื่อเธอไม่ตั้งหน้าเพลิน 
ไม่พรํ่าบ่นพรํ่าชม ไม่สยบกับเวทนานั้น, นันทิใดๆ ใน
เวทนาทั้งหลาย ย่อมดับ; เพราะความดับแห่งนันทิของ
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เธอ อุปาทานก็ดับ, เพราะอุปาทานดับ ภพก็ดับ, เพราะ
ภพดับ ชาติก็ดับ, เพราะชาติดับ ชรามรณะ + โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ก็ดับ; ความดับแห่ง
กองทุกข์ท้ังสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างน้ี”4 

แหงท่ีสองวา:  

“ภิกษุทั ้งหลาย ความอัสดงแห่งทุกข์เป ็นไฉน? 
อาศัยตาและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ, ความประจวบแห่ง
สิ่งทั้งสามนั้น เป็นผัสสะ, เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนา
จึงมี, เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี; เพราะตัณหา
นั้นนั่นแหละจางดับไปไม่เหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะ
อุปาทานดับ ภพก็ดับ, เพราะภพดับ ชาติก็ดับ, เพราะ
ชาติดับ  ชรามรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข์  โทมนัส  
อุปายาส ก็ดับ; ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างนี้, ภิกษุทั้งหลาย นี้แลคือความอัสดง
แห่งทุกข์”5 (ทางดานโสตะ ฯลฯ มโน ก็อยางเดียวกัน) 

บาลีท้ังสองแหงน้ี เขียนเปนกระบวนธรรมใหดูงายได ดังน้ี 

แบบแรก:   (สฬายตนะ → ผัสสะ →)  เวทนา →  นันทิดับ 

→  อุปาทานดับ →  ภพดับ →  ชาติดับ →  
ชรามรณะ   +   โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัส    
อุปายาสดับ = ทุกขนิโรธ 

แบบท่ีสอง:   (สฬายตนะ →)  ผัสสะ →  เวทนา → ตัณหา; 
(แต) ตัณหาดับ →  อุปาทานดับ →  ภพดับ  

                                                 
4  ม.มู.๑๒/๔๕๘/๔๙๔. 
5  สํ.นิ.๑๖/๑๖๓/๘๗; สํ.สฬ.๑๘/๑๕๕/๑๐๗. 
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→   ชาติดับ →   ชรามรณะ  +  โสกะ  ฯลฯ     
อุปายาสดับ  =  ทุกขนิโรธ 

ตามท่ีเขียนแสดงน้ี แบบแรกแสดงใหมตลอดสาย ใหตรงขามกับ

ฝายสมุทยวารท่ีไดแสดงไปแลว สวนแบบท่ีสอง แสดงตอจากฝายสมุทย-
วารนั้นไปเลย เพราะสมุทยวารแสดงไวเพียงแคตัณหา พอถึงตัณหาก็หัก

กลับตรงขามใหเปนฝายดับไปจนตลอดสาย  
แตรวมความแลว ท้ังสองแบบน้ีไมตางกันเลย หลักการใหญและ

สาระสําคัญคงเปนอยางเดียวกัน คือแสดงกระบวนธรรมฝายดับ หลังจาก

มีการรับรูและเสวยเวทนาแลว โดยตัดตอนใหหยุดเพียงนั้น ไมใหนันทิ

หรือตัณหาเกิดขึ้นได วงจรก็ขาด ทุกขก็ไมเกิด  
พึงสังเกตวา คําวา “นันทิ” ในแบบที่ ๑ พูดอยางคราวๆ ก็ตรงกับ

ตัณหาในแบบที่สองน่ันเอง เปนแตใชยักเยื้องไปเล็กนอย ใหเหมาะกันกับ

ขอความแวดลอมท่ีเปนกรณีเฉพาะของแบบที่หนึ่งนั้นเทาน้ัน.  
ขอสังเกตสําคัญอีกอยางหนึ่ง ก็คือ ขอความในบาลีของแบบท่ี ๑ 

แสดงใหเห็นชัดเจนวา คําวานันทิดับหมายความวา นันทิไมเกิดข้ึน หรือไม

มีนันทินั่นเอง เม่ือนําความหมายน้ีมาใชแสดงการดับตัณหาในแบบที่สอง 

ก็จะไดสาระสําคัญวา “เม่ือรับรูแลว เกิดเวทนา แลวก็จะเกิดตัณหาตาม
กระบวนธรรมแบบกอเกิดทุกข แตคราวนี้ ตัดตอนเสียกอน โดยปดกั้น

ไมใหตัณหาเกิดข้ึน วงจรก็ขาด องคธรรมขอตอๆ ไป เชน อุปาทานเปน

ตน ก็ไมเกิด ทุกขก็ไมเกิด ทุกขนิโรธ ก็สําเร็จ” 
ในกระบวนธรรมแบบวงจรส้ัน ท้ังฝายกอเกิดทุกขหรือฝาย

สังสารวัฏฏ และฝายดับทุกขหรือฝายวิวัฏฏน้ี แมจะไมไดกลาวถึงอวิชชา

ไว แตก็พึงทราบวามีอวิชชาแฝงอยูพรอมในตัว ซึ่งเห็นไดไมยาก กลาวคือ 

ในฝายกอเกิดทุกข เม่ือเสวยเวทนาแลว ตัณหาเกิดขึ้น ก็เพราะไมรูเทาทัน
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สภาพความจริงของส่ิงท่ีตนเสพเสวยน้ันวาเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปน

ส่ิงท่ีไมอาจจะเขาไปยึดถือเอาเปนของตนไดจริง ไมรูวาส่ิงน้ันมีคุณมีโทษ

อยางไรๆ เปนตน และทําการรับรูดวยอวิชชาท่ีเรียกวา อวิชชาสัมผัส
6
 

เวทนาที่เกิดจากอวิชชาสัมผัสนี้ จึงเปนเหตุใหเกิดตัณหา  
สวนในฝายดับทุกข เมื่อเสวยเวทนาแลว ไมเกิดตัณหา ก็เพราะมี

ความรูเทาทันสภาวะสังขารของส่ิงท่ีเสพเสวย คือมีวิชชารองเปนพื้นอยู จึง

ทําการรับรูชนิดที่ไมประกอบดวยอวิชชา เม่ือไมมีอวิชชาสัมผัส เวทนาท่ี

เกิดขึ้นก็ไมนําไปสูตัณหา ดังน้ัน ท่ีวาตัณหาดับ จึงบงถึงอวิชชาดับอยูแลว

ในตัว พูดอีกนัยหน่ึงวา เปนการดับอวิชชาท่ีแสดงอยางออม โดยยกการ

ดับตัณหาข้ึนชูเปนตัวเดน (เหมือนอยางท่ีพระพุทธเจาแสดงในคําจํากัด

ความอยางส้ันของอริยสัจขอท่ี ๒ และ ๓ วา ตัณหาเปนเหตุเกิดแหงทุกข 

และดับทุกขไดดวยการดับตัณหา) การท่ีทรงแสดงแบบนี้ ก็เพื่อใหเห็น

ภาพในทางปฏิบัติงายขึ้น และเห็นทางท่ีจะนําเอาไปใชประโยชนชัดเจน

ยิ่งขึ้น 
เทาท่ีกลาวมาถึงปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร ท้ังแบบวงจรยาวและ

วงจรส้ัน สรุปวา หลักการสําคัญของการดับทุกข คือการตัดวงจรใหขาด 

วงจรนี้ตามปกติตัดไดท่ีหัวเง่ือน หรือข้ัว ๒ แหง ไดแก ท่ีข้ัวใหญ คือ

อวิชชา และที่ข้ัวรอง คือตัณหา แตไมวาจะตัดท่ีข้ัวใด ก็ตองใหขาดถึง

อวิชชาดวย การตัดวงจรจึงมี ๒ อยาง คือ ตัดโดยตรงที่อวิชชา และตัด
โดยออมท่ีตัณหา   

เม่ือวงจรขาด กระบวนธรรมสังสารวัฏฏส้ินสุดลง เขาสูวิวัฏฏ ก็
จะบรรลุภาวะแหงความดับทุกข เปนผูมีชัยตอปญหาชีวิต เปนอยูอยาง

                                                 
6  ดู สํ.ข.๑๗/๙๔/๕๘; ๑๗๔/๑๑๗. 
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ไรโสกะ ปริเทวะ เปนตน มีความสุขท่ีแทจริง  เรียกวา เขาถึงวิชชา วิมุตติ  
วิสุทธิ สันติ หรือนิพพาน อันเปนประโยชนสูงสุดท่ีมนุษยควรจะได คุมคา

กับการที่ไดเกิดมามีชีวิต 

ภาวะแหงนิพพาน 

เม่ือสังสารวัฏฏ
7
 หายไป ก็กลายเปนวิวัฏฏ

544
 ขึ้นเองทันที เปน

ของเสร็จพรอมอยูในตัว ไมตองเดินทางออกจากสังสารวัฏฏท่ีแหงหนึ่ง 

ไปสูวิวัฏฏอีกแหงหนึ่ง เวนแตจะเปนการพูดในเชิงภาพพจน หรืออุปมา 

เมื่ออวิชชา ตัณหา อุปาทานดับไป นิพพานก็ปรากฏแทนท่ีพรอมกัน จะพูด

ใหม่ันเขาอีกก็วา การดับอวิชชา ตัณหา อุปาทานน่ันแหละ คือนิพพาน  
ตามปกติของปุถุชน อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ยอมคอยครอบงํา

เคลือบแฝงจิตใจ กําบังปญญา และเปนตัวชักใยนําเอากิเลสตางๆ ใหไหล

เขามาสูจิตใจ ทําใจใหไหว ใหวุน ใหขุน ใหมัว ใหฝาหมอง ทําใหมองเห็น

ส่ิงตางๆ ไมชัดบาง ใหบิดเบือนไปเสียบาง ตลอดจนถวงดึงเหนี่ยวรั้งไว ให
วนเวียนติดตังของขัดและคับแคบอยูกับเครื่องผูกมัดหนวงเหน่ียวชนิด

ตางๆ  

                                                 
7  คําวา สังสารวัฏฏ และวิวัฏฏ นํามาใช ณ ที่นี้ ตามนิยมแหงวิวัฒนาการของภาษา 

ไมใชคําจําเพาะท่ีใชมาแตเดิม; สังสารวัฏฏ ในบาลีนิยมใชเพียงสังสาร (เชน สํ.นิ.๑๖/

๔๒๑/๒๑๒; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๐/๑๖; เปนตน) หรือ วัฏฏะ (เชน สํ.ข.๑๗/๑๒๒/๗๙; สํ.สฬ.

๑๘/๑๐๐/๖๕; ขุ.อุ.๒๕/๑๔๘/๑๙๙; เปนตน) คําใดคําหนึ่ง ตอมา ในบาลีรุนรองจึงใชควบ
กัน เชน ขุ.ม.๒๙/๗๐๑/๔๑๔; ขุ.จู.๓๐/๑๗๓/๘๙ เปนตน; สวนวิวัฏฏ ในบาลีทั่วไปไมนิยม
ใชในความหมายนี้ เวนแตในปฏิสัมภิทามัคค (เชน ๓๑/๑/๓; ๒๔๖-๒๕๒/ ๑๕๘-๑๖๒) 

ตอมาในคัมภีรรุนอรรถกถาและฎีกา จึงนิยมใชกันดื่นขึ้น (เชน วิสุทฺธิ.๓/๓๕๑; วินย.อ.

๒/๒๙๒; อง.อ.๓/๔๒๕; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๑๑๙ เปนตน)  
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เม่ืออวิชชา ตัณหา อุปาทานน้ัน ดับหายไปแลว ก็เกิดปญญา เปน
วิชชาสวางแจงข้ึน มองเห็นส่ิงท้ังหลาย กลาวคือโลกและชีวิต ถูกตอง

ชัดเจน ตามท่ีมันเปนของมัน ไมใชตามท่ีอยากใหมันเปน หรือตามอิทธิพล

ของส่ิงเคลือบแฝงกําบัง การมองเห็น การรับรูตอโลกและชีวิต ก็จะ

เปล่ียนไป ความรู สึกและทาทีตอส่ิงตางๆ ก็จะเปล่ียนไป ยังผลให

บุคลิกภาพเปล่ียนไปดวย  
ส่ิงท่ีปรากฏอยู แตไมเคยรู ไมเคยเห็น หรือแมแตนึกถึง เพราะถูก

ปดกั้นคลุมบังเงาไว หรือเพราะมัวสาละวนเพลินอยูกับส่ิงอื่น ก็ไดรูไดเห็น

ขึ้น เกิดเปนความรูเห็นใหมๆ จิตใจเปดเผย กวางขวาง ไมมีประมาณ โปรง

โลง เปนอิสระ เปนภาวะท่ีแจมใส สะอาด สวาง สงบ ละเอียดออน 

ประณีต ลึกซึ้ง ซึ่งผูยังมีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ครอบงําใจอยู อยางท่ี

เรียกกันวาปุถุชน นึกไมเห็น คิดไมเขาใจ แตเขาถึงเม่ือใด ก็รูเห็นประจักษ

แจงเองเมื่อนั้น ดังคุณบท คือคําแสดงคุณลักษณะของนิพพานวา: 

“นิพพาน อันผู้บรรลุเห็นได้เอง ไม่ขึ้นกับกาล เรียก
ให้มาดูได้ ควรน้อมเอาเข้ามาไว้ อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะ
ตน”8 

การท่ีปุถุชนไมสามารถนึกเห็น ไมอาจคิดใหเขาใจภาวะของ

นิพพานไดนั้น เพราะธรรมดาของมนุษย เม่ือยังไมรูเห็นประจักษเองซึ่งส่ิง

ใด ก็เรียนรูส่ิงนั้นดวยอาศัยความรูเกาเปนพื้นเทียบ คือ เอาสัญญาท่ีมีอยู

                                                 
8  องฺ.ติก.๒๐/๔๙๕/๒๐๒; พึงสังเกตวา คุณบทท้ัง ๕ อยางของนิพพาน ตรงกับคุณบท 

๕ ขอทายของพระธรรม ท้ังนี้สอดคลองกับความที่ทานอธิบายกันมาวา คุณบทขอท่ี ๑ 

ของพระธรรม (สฺวากฺขาโต) เปนคุณลักษณะของพระธรรมสวนที่เปนคําส่ังสอน ที่

ตอมาเรียกวาปริยัติธรรม คือธรรมอันพึงเลาเรียน คุณบทที่ ๒ ถึง ๖ (สนฺทิฏโก ถึง 

ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ) เปนคุณลักษณะของ โลกุตรธรรมโดยเฉพาะ (วิสุทฺธิ.๑/

๒๗๓). 
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แลวมากําหนด แลววาดภาพข้ึนใหมจากสัญญาตางๆ ท่ีเอามากําหนดเทียบ

นั้น ไดภาพตามสัญญาที่เปนองคประกอบ เหมือนอยางคนไมเคยเห็นไม

เคยรูจักชางเลย เม่ือมีใครพูดข้ึนแกเขาวา “ชาง” เขาจะไมรูไมเขาใจ นึก
อะไรไมไดเลย อาจจะกําหนดไปตามอาการกิริยาเปนตนของผูพูดแลว 

อาจจะนึกวาผูพูดกลาวผรุสวาทแกเขา หรืออาจจะนึกไปวาผูพูดกลาวคํา

ภาษาตางประเทศคําหนึ่ง หรืออาจจะนึกวาผูพูดเสียสติ จึงกลาวคําไร

ความหมายออกมา หรือนึกคิดอะไรตางๆ ไปไดมากมาย แลวแต

สถานการณ  
แตถาผูพูดกลาววา “ฉันเห็นชาง” ผูฟงนั้น จะมีความเขาใจข้ึน

หนอยหนึ่งวา ชางเปนอะไรอยางหน่ึงท่ีเห็นไดดวยตา ถาผูพูดอธิบายตอไป

วา “ชาง เปนสัตวชนิดหน่ึง” เขาก็เขาใจเพิ่มข้ึนอีกหนอยหนึ่ง โดยอาจจะ
นึกไปถึงส่ิงท้ังหลายที่เรียกวาสัตว ไมจํากัดชนิดและขนาด ต้ังแตมดถึง

ไดโนเสาร ต้ังแตปลากัดถึงปลาวาฬ ต้ังแตยุงถึงนกอินทรีย เม่ือผูพูดกลาว

ตอไปวา “ชาง เปนสัตวบก” เขาก็เขาใจชัดข้ึนอีกหนอยหน่ึง ครั้นบอกวา 
“ชาง เปนสัตวตัวโตมาก” เขาก็เห็นภาพจํากัดชัดเขาอีก  

จากนั้น ผูพูดก็อาจบรรยายลักษณะของชาง เชน ใบหูโต ตาเล็ก 

มีงาสองขาง มีจมูกยาวเปนงวง เปนตน ผูฟงก็จะไดภาพจําเพาะท่ีชัดเจน

ในใจของเขามากขึ้น ภาพนั้นอาจใกลของจริงก็ได หรือหางไกลไปมากมาย 

ชนิดท่ีวา ถาใหเขาวาดภาพที่เขาเห็นในใจเวลาน้ันออกมาเปนรูปวาดบน

แผนกระดาษ เราอาจไดรูปสัตวประหลาดเพิ่มข้ึนอีกชนิดหน่ึง สําหรับ

นิยายโบราณเรื่องใหมก็ได เพราะผูไมรูไมเห็นจริงนี่แหละ มักใชสัญญา

ตางๆ สรางภาพไดวิจิตรพิสดารนัก ท้ังน้ี ภาพในใจของเขาจะเปนอยางไร 

ยอมข้ึนตอความแมนยําของสัญญาเก่ียวกับลักษณะอาการตางๆ ท่ีผูเลา
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ยกขึ้นมาพูดฝายหน่ึง และสัญญาท่ีผูฟงเอามาประสานเปนองคประกอบ

สรางสัญญาใหมอีกฝายหนึ่ง  
จะเห็นวา คําวา “เห็น” ก็ดี “สัตว” ก็ดี “บก” “ตัวโต” เปนตน ก็

ดี ลวนเปนสัญญาท่ีผูฟงมีอยูแลวท้ังส้ิน แตในกรณีท่ีส่ิงท่ีนํามาบอกเลา 

แตกตางไปจากส่ิงท่ีผูฟงเคยรูเห็นมีสัญญาอยูกอนแลวโดยส้ินเชิง ไมมี

ลักษณะอาการใดท่ีจะเทียบกันไดเลย ผูฟงจะไมมีทางนึกเห็นหรือเขาใจได

ดวยประการใดท้ังส้ิน  
เม่ือมีการสอบถามเทียบเคียงข้ึน คือผูฟงขอนําเอาสัญญาของตน

ออกมาตอความรูใหม ก็จะทําไดอยางเดียว คือปฏิเสธ หรือถาผูเลาขืน

พยายามจะช้ีแจงดวยสัญญาท่ีผูฟงพอจะเอามาเทียบไดบาง ก็เส่ียง

อันตรายอยางมากตอการท่ีผูฟงจะสรางสัญญาผิดๆ ตอส่ิงท่ีนํามาเลาน้ัน 

ถาผูฟงไมสรางสัญญาผิด ก็อาจไปสูสุดทางอีกขางหน่ึง คือปฏิเสธคําบอก

ของผูเลา โดยกลาวหาวาผูเลากลาวเท็จ หลอกลวง ส่ิงท่ีนํามาเลาน้ันไมมี

จริง  
แตการที่ผูฟงจะปฏิเสธ โดยกลาววาส่ิงใดส่ิงหนึ่งไมมีจริง เพียง

เพราะเหตุท่ีตนไมเคยเห็นไมเคยรูจัก ไมเหมือนกับส่ิงท่ีตนเคยรูจักและ

ตนเองไมอาจนึกเห็นหรือเขาใจ ยอมไมเปนการถูกตอง  
นิพพานเปนภาวะที่พนจากสภาพท้ังหลายที่ปุถุชนรูจัก นอกเหนือ

ออกไปจากการรับรูท่ีถูกอวิชชา ตัณหา อุปาทานครอบงํา เปนภาวะท่ีเขาถึง

ทันที พรอมกับการละกิเลสท่ีเคลือบคลุมใจ หรือพนจากภาวลักษณะตางๆ 

ท่ีเปนวิสัยของปุถุชน เหมือนเล่ือนฉากออก ก็มองเห็นทองฟา นิพพานไมมี
ลักษณะอาการเหมือนส่ิงใด ท่ีปุถุชนเคยรูเคยเห็น ปุถุชนจึงไมอาจนึกเห็น

หรือคิดเขาใจได แตจะวานิพพานไมมี ก็ไมถูก มีผูกลาวอุปมาบางอยางไว 

เพื่อใหปุถุชนพอสํานึกไดวา ส่ิงท่ีตนนึกไมเห็น คิดไมเขาใจ ไมจําเปนตอง

ไมมี 
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ขอเปรียบเทียบท่ีนาฟงเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องปลาไมรูจักบก มีความ

ยอของนิทานวา ปลากับเตาเปนเพื่อนสนิทกัน ปลาอยูแตในน้ํา รูจักแต

เรื่องราวความเปนไปในนํ้า เตาเปนสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก รูจักท้ังบกท้ัง

น้ํา  
วันหนึ่งเตาไปเที่ยวบกมาแลว ลงในน้ําพบปลา ก็เลาใหปลาฟง ถึง

ความสดช่ืนที่ไดไปเดินเท่ียวบนผืนดินแหง ในทองทุงโลงท่ีลมพัดฉิว ปลา

ฟงไปไดสักหนอย ไมเขาใจเลย อะไรกันนะที่วาเดิน อะไรกันพื้นดินแหง 

อะไรกันทุงโลง อะไรกันลมพัดฉิว แมแตความสดชื่นอยางน้ัน ปลาก็ไม

รูจัก ความสุขโดยปราศจากนํ้า จะเปนไปไดอยางไร มีแตจะตายแนๆ  
ปลาทนไมได จึงขัดข้ึน และซักถามหาความเขาใจ เตาเลาและ

อธิบายดวยศัพทบก ปลาซักถามดวยศัพทนํ้า เตาก็ไดแตปฏิเสธ ปลาจะให

เตาอธิบายดวยศัพทน้ํา เตาก็อธิบายไมได เพราะไมรูจะเอาอะไรมาเทียบ  
ในท่ีสุด ปลาก็ลงขอสรุปวา เตาโกหก เรื่องท่ีเลาไมจริงท้ังส้ิน เดิน

ก็ไมมี ผืนดินแหงก็ไมมี ทุงโลงก็ไมมี ลมพัดฉิวตองตัวแลวสดช่ืน ก็ไมมี  
ตามเรื่องน้ี ความจริงปลาเปนฝายผิด ส่ิงท่ีเตาเลา มีอยูจริง แต

พนวิสัยแหงความรูของปลา เพราะปลายังไมเคยขึ้นไปอยูบก จึงไมอาจ

เขาใจได 
ขอเทียบอีกอยางหน่ึง คือ ความรูทางอายตนะท่ีตางกัน ธรรมดา

วา ความรูทางอายตนะคนละอยาง ยอมมีลักษณะอาการท่ีตางกันโดย

ส้ินเชิง และไมอาจเทียบกันได รูปกับเสียงไมมีอะไรเทียบกันได เสียงกับ

กล่ินไมมีอะไรเทียบกันได ดังน้ีเปนตน  
สมมติวา คนผูหนึ่งตาบอดมาแตกําเนิด ไมเคยมีสัญญาเก่ียวกับ

รูป ยอมไมมีใครสามารถไปอธิบายสีเขียว สีแดง สีสม สีชมพู หรือ

ลักษณะอาการตางๆ ของรูป ใหเขาเขาใจไดดวยความรูจากสัญญาท่ีเขามี
ทางอายตนะอื่นๆ ไมวาจะอธิบายวา รูปน้ันดัง เบา ทุม แหลม เหม็น หอม 
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เปรี้ยว หวาน อยางไร หรือถาใครไมมีประสาทจมูกมาแตเกิด ใครจะ

อธิบายใหเขาเขาใจ เหม็น หอม กล่ินกุหลาบ กล่ินสม กล่ินมะลิ ไดอยางไร 

เพราะคงจะตองปฏิเสธ เขียว เหลือง แดง น้ําเงิน หนัก เบา อวน ผอม ดัง 

เบา ขม เค็ม เปนตน ท่ีเขาใชซักถามทั้งหมด   
ยิ่งกวาน้ัน มนุษยมีอายตนะข้ันตนสําหรับรับรูลักษณะอาการ

ตางๆ ของโลก ท่ีเรียกวาอารมณ เพียง ๕ อยาง ถามีแงของความรูท่ี

นอกเหนือจากนั้นไป มนุษยยอมไมอาจรู และแมแตหาอยางท่ีรู ก็รูไปตาม

ลักษณะอาการดานตางๆ เทาน้ัน การไมเคยรู ไมเคยเห็น หรือนึกไมเห็น 

คิดไมเขาใจของมนุษยเพียงอยางเดียว จึงยังมิใชเครื่องช้ีขาดวาส่ิงใดส่ิง

หน่ึงไมมี 
เม่ือพระพุทธเจาตรัสรูใหม กอนท่ีจะทรงประกาศธรรม ไดทรงมี

พุทธดําริวา  

“ธรรมที่เราเข้าถึงแล้วนี้ ลึกซึ้ง เห็นยาก หยั่งรู้ตาม
ยาก สงบ ประณีต ตรรกหยั ่งไม่ถ ึง (ไม่อยู ่ในวิส ัย
ของตรรก) ละเอียดอ่อน เป็นวิสัยท่ีบัณฑิตจะพึงทราบ”9

  

และมีขอความเปนคาถาตอไปวา  

“ธรรม เราลุถึงโดยยาก เวลานี้ ไม่ควรประกาศ, 
ธรรมนี้ มิใช่สิ่งที่สัตว์ผู้ถูกราคะโทสะครอบงํา จะรู้เข้าใจได้
ง่าย, สัตว์ทั้งหลายผู้ถูกราคะย้อมไว้ ถูกกองความมืด 
(อว ิชชา ) ห ่อห ุ ้ม จ ัก ไม ่ เห ็นภาวะท ี ่ทวนกระแส 
ละเอียดอ่อน ลึกซึ้ง เห็นยาก ละเอียดย่ิงนัก”10

   

                                                 
9  วินย.๔/๗/๘; ม.มู.๑๒/๓๒๑/๓๒๓ 

10 วินย.๔/๗/๘; ม.มู.๑๒/๓๒๑/๓๒๓ 
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คําวา “ธรรม” ในท่ีน้ี หมายถึง ปฏิจจสมุปบาท และ นิพพาน (จะ

วาอริยสัจ ๔ ก็ไดใจความเทากัน) แตถึงแมจะยากอยางน้ี ก็ปรากฏวา 

พระพุทธเจาไดทรงพยายามสั่งสอนช้ีแจงอธิบายอยางมากมาย ดังน้ัน คํา

วานิพพานเปนส่ิงท่ีปุถุชนนึกไมเห็น คิดไมเขาใจ จึงควรมุงใหเปนคําเตือน

เสียมากกวา คือ เตือนวาไมควรเอาแตคิดสรางภาพและถกเถียงชักเหตุผล

มาแสดงกันอยู จะเปนเหตุใหสรางสัญญาผิดๆ ขึ้นมาเสียเปลา ทางท่ีดีหรือ

ทางท่ีถูก ควรจะลงมือปฏิบัติใหเขาถึง เพ่ือรูเห็นประจักษชัดกับตนเอง 

เพราะถึงแมวานิพพานนั้น เมื่อยังไมรูไมเห็น ก็นึกไมเห็น คิดไมเขาใจ แต

ก็เปนส่ิงท่ีรูได เห็นได เขาถึงได เพียงแตวายากเทาน้ัน  
เม่ือตกลงกันไดเชนน้ีแลว ก็อาจเปล่ียนขอความจากที่นิยมพูดกัน

วา นึกไมเห็น คิดไมเขาใจ (หรือท่ีบางทานถึงกับวา พูดไมได บรรยาย

ไมได) มาใชตามพุทธพจนนี้วา “เห็นไดยาก หยั่งรูตามไดยาก” 
ในเมื่อนิพพานเปนส่ิงเห็นไดยาก หยั่งรูตามไดยาก เมื่อยังไมเห็น 

ก็นึกไมเห็น เม่ือยังไมเขาถึง ก็คิดไมเขาใจ ถอยคําท่ีจะใชบอกตรงๆ และ

สัญญาท่ีจะใชกําหนดก็ไมมี ดังไดกลาวมาฉะน้ี จึงนาสังเกตวา ในการ

กลาวถึงนิพพาน ทานจะพูดอยางไร หรือใชถอยคําอยางไร  

ตามท่ีไดประมวลดู พอจะสรุปวิธีพูดถึง หรืออธิบายนิพพานได ๔ 

อยาง คือ 
๑. แบบปฏิเสธ คือ ใหความหมายอันแสดงถึงการละ การกําจัด 

การเพิกถอนภาวะไมดี ไมงาม ไมเกื้อกูล ไมเปนประโยชนตางๆ ท่ีมีอยูใน

วิสัยของฝายวัฏฏะ เชนวา “นิพพานคือความส้ินราคะ ส้ินโทสะ ส้ิน
โมหะ”11 “นิพพานคือความดับแหงภพ”12 “นิพพานคือความส้ินตัณหา”13 

                                                 
11 สํ.สฬ.๑๘/๔๙๗/๓๑๐; ๕๑๓/๓๒๑ 
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“ท่ีจบส้ินของทุกข”14

 ดังนี้เปนตน หรือใชคําเรียกอันแสดงภาวะท่ีตรงขาม

กับภาวะฝายวัฏฏะโดยตรง  เชน  “เปนอสังขตะ”15  (ไมถูกปรุงแตง)   “อช
ระ” (ไมแก) “อมตะ” (ไมตาย) เปนตน 

๒. แบบไวพจน  หรือเรียกตามคุณภาพ คือ นําเอาคําพูดบางคํา

ท่ีใชพูดเขาใจกันอยูแลว อันมีความหมายเกี่ยวกับภาวะท่ีสมบูรณ หรือดี
งามสูงสุด มาใชเปนคําเรียกนิพพาน เพื่อแสดงถึงคุณลักษณะของนิพพาน

นั้น ในบางแงบางดาน เชน “สันตะ” (สงบ) “ปณีตะ” (ประณีต) “สุทธิ” 
(ความบริสุทธ์ิ) “เขมะ” (ความเกษม) เปนตน 

๓. แบบอุปมา ถอยคําอุปมา มักใชบรรยายภาวะและลักษณะ

ของผูบรรลุนิพพาน มากกวาจะใชบรรยายภาวะของนิพพานโดยตรง เชน 

เปรียบพระอรหันตเหมือนโคนําฝูง ท่ีวายตัดกระแสนํ้าขามถึงฝงแลว
16
 

เหมือนคนขามมหาสมุทร หรือหวงน้ําใหญท่ีมีอันตรายมาก ถึงฟากข้ึนยืน
บนฝงแลว

17
 จะวาไปเกิดท่ีไหน หรือจะวาไมเกิดเปนตน ก็ไมถูกท้ังส้ิน 

เหมือนไฟดับไปเมื่อส้ินเชื้อ
18
  

อยางไรก็ตาม คําเปรียบเทียบภาวะของนิพพานโดยตรงก็มีอยูบาง 

เชนวา นิพพานเปนเหมือนภูมิภาคอันราบเรียบนารื่นรมย
19
 เหมือนฝงโนน

                                                                                                     
12 สํ.นิ.๑๖/๒๗๑/๑๔๒ 

13
 สํ.ข.๑๗/๓๖๗/๒๓๓ 

14
 เปนคําแสดงความหมายโดยนัย ไมใชเปนคําจํากัดความโดยตรง เชน สํ.สฬ.๑๘/๘๕/

๕๓; ขุ.อ.๒๕/๑๕๘/๒๐๗; ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๑/๒๖๖ เปนตน 
15
 คําเดี่ยวท้ังหมดตั้งแตนี้ไป ดูที่มาแหงเดียวกันขางหนา 

16
 ม.มู.๑๒/๓๙๑/๔๒๐ 

17
 สํ.สฬ.๑๘/๒๘๕/๑๙๖; ๓๑๔/๒๑๘ 

18
 ม.ม.๑๓/๒๕๐/๒๔๖; สํ.สฬ.๑๘/๘๐๐/๔๘๕ 

19
 สํ.ข.๑๗/๑๙๗/๑๓๒  



วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน   ๒๕ 

  

ท่ีเกษมไมมีภัย
20
 และเหมือนพจนสารแจงขาวความตามท่ีเปนจริง

21
 เปน

ตน ท่ีใชเปนคําเรียกเชิงเปรียบเทียบอยูในตัว ก็หลายคํา เชน “อาโรคยะ” 
(ความไมมีโรค, สุขภาพสมบูรณ) “ทีปะ” (เกาะ, ท่ีพนภัย) “เลณะ” (ถ้ํา, ท่ี
กําบังภัย) เปนตน ในสมัยคัมภีรรุนตอๆ มา ท่ีเปนสาวกภาษิต ถึงกับเรียก

เปรียบเทียบนิพพานเปนเมืองไปก็มี ดังคําวา “อุดมบุรี”22
 และ “นิพพาน

นคร”23
 ซึ่งไดกลายมาเปนคําเทศนาโวหารและวรรณคดีโวหารในภาษาไทย

วา อมตมหานครนฤพาน บาง เมืองแกวกลาวแลวคือพระนิพพาน บาง แต

คําหลังน้ี ไมจัดเขาในบรรดาถอยคําท่ียอมรับวาใชแสดงภาวะของนิพพาน

ได 

๔. แบบบรรยายภาวะโดยตรง แบบน้ีมีนอยแหง แตเปนท่ีสนใจ
ของนักศึกษา นักคนความาก โดยเฉพาะผูถือพุทธธรรมอยางเปนปรัชญา 

และมีการตีความกันไปตางๆ ทําใหเกิดขอถกเถียงกันไดมาก จะไดคัดมา

ใหดูตอไป 

ท้ัง ๔ แบบน้ี ถาเปนคําเรียก หรือคําแสดงคุณลักษณะ บางทีทาน

ก็ใชเสริมกัน มาดวยกัน ในขอความเดียวกัน หรือมาเปนกลุม ในท่ีนี้จะ

เอามาแสดงรวมๆ กันไว เทาท่ีเห็นสมควร พอใหผูศึกษาเห็นแนว และ

ขอใหแยกแบบเอาเอง (แสดงตามลําดับอักษรบาลี – อานเรียงทีละแถบ)
24 

                                                 
20
 สํ.สฬ.๑๘/๓๑๖/๒๑๙  

21 สํ.สฬ.๑๘/๓๔๒/๒๔๒ 
22 ขุ.อป.๓๓/๑๕๗/๒๘๒ (ปุรมุตฺตมํ) 
23 มิลินฺท.๓๔๙  
24 จากที่มาหลายแหง ที่สําคัญ คือ สํ.สฬ.๑๘/๖๗๔-๗๕๑/๔๔๑-๔๕๔; ม.มู.๑๒/๓๒๖/

๓๓๒; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๕๕/๓๓๔; ขุ.อุ.๒๕/๑๖๐/๒๐๘; สํ.สฬ.๑๘/๓๗๐/๒๖๐. 
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อกัณหอสุกกะ 
 
อกตะ 
อกิญจนะ 
อกุโตภัย 
อัจจุตะ 
อัจฉริยะ 
อชระ, อชัชชระ 
อชาตะ 
อนตะ 
อนันต์ 
อนาทาน 
อนาประ 
อนาลัย 
อนาสวะ 
อนิทัสสนะ 
อนีติกะ 
อนุตตระ 
อปโลกิตะ (-นะ) 
อภยะ 
อมตะ 
อโมสธรรม 
อัพภูต 

ไมดําไมขาว (ไมจํากัดช้ันวรรณะ, 
ไมเปนบุญไมเปนบาป) 

ไมมีใครสราง 
ไมมีอะไรคางใจ, ไรกังวล 
ไมมีภัยแตที่ไหน 
ไมเคลื่อน, ไมตองจากไป 
อัศจรรย 
ไมแก, ไมครํ่าครา 
ไมเกิด 
ไมโอนเอนไป, ไมมีตัณหา 
ไมมีที่สุด 
ไมมีการถือมั่น 
ไมมีอ่ืนอีก, ประเสริฐ, ดีที่สุด 
ไมมีอาลัย, ไมมีความติด 
ไมมีอาสวะ 
ไมเห็นดวยตา 
ไมมีสิ่งเปนอันตราย 
ไมมีอะไรยิ่งกวา, ยอดเย่ียม 
ไมผุพัง, ไมเสื่อมสลาย 
ไมมีภัย 
ไมตาย 
ไมเส่ือมคลาย, ไมกลับกลาย 
ไมเคยมีไมเคยเปน, นา

อัศจรรย 

ตัณหักขยะ
ตาณะ 
ทีปะ 
ทุกขักขยะ 
ทุททสะ 
ธุวะ 
นิปุณะ 
นิปปปัญจะ 
นิพพาน 
นิพพุติ 
นิโรธ 
บรมสัจจ์ 
ปณีตะ 
ปรมัตถ 
ปรมสุข 
ปรายนะ 
ปัสสัทธิ 
ปาระ 
มุตติ 
โมกขะ 
โยคักเขมะ 
 
เลณะ 
วิมุตติ 

ภาวะสิ้นตัณหา 
เคร่ืองตานทาน, ท่ีคุมกัน 
เกาะ, ท่ีพ่ึง 
ภาวะสิ้นทุกข 
เห็นไดยาก 
ยั่งยืน 
ละเอียดออน 
ไมมีกิเลสเครื่องเนิ่นชา, ไมมีปปญจะ 
ความดับกิเลสและกองทุกข 
ความดับเข็ญเย็นใจ 
ความดับทุกข 
ความจริงอยางยิ่ง, สัจจะสูงสุด 
ประณีต 
ประโยชนสูงสุด 
บรมสุข, สุขอยางยิ่ง 
ที่ไปขางหนา, ที่หมาย 
ความสงบระงับ, สงบเยือกเย็น 
ฝง, ท่ีหมายอันปลอดภัย 
ความพน, หลุดรอด 
ความพนไปได 
ธรรมอันเกษมจากโยคะ, ปลอด

เคร่ืองผูกรัด 
ที่เรน, ที่กําบังภัย 
ความหลุดพน, เปนอิสระ 

อัพยาธิ 
อัพยาปัชฌะ 
อภูตะ 
อสังกิลิฎฐะ 
อสังกุปปะ 
อสังขตะ 
อสังหิระ 
อโสกะ 

ไมมีโรคเบียดเบียน 

ไมมีความเบียดเบียน, ไรทุกข 
ไมกลายไป 
ไมเศราหมอง 
ไมหวั่นไหว, ไมโยกคลอน 
ไมถูกปรุงแตง 
ไมคลอนแคลน 
ไมมีความโศก 

วิโมกข์ 
วิรชะ 
วิราคะ 
วิสุทธิ 
สัจจะ 
สันตะ 
สันติ 
สรณะ 

ความหลุดพน 

ไมมีธุลี 
ความจางคลายหายติด 
ความบริสุทธิ์, หมดจด 
ความจริง 
สงบ, ระงับ 
ความสงบ 
ท่ีพ่ึง, ที่ระลึก 
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อาโรคยะ 
อิสสริยะ 
เขมะ 

ไมมีโรค, สุขภาพสมบูรณ 
อิสรภาพ, ความเปนใหญในตัว 
เกษม, ปลอดภัย 

สิวะ 
สุทธิ 
สุทุททสะ 

แสนเกษมสําราญ 
ความบริสุทธ, สะอาด 
เห็นไดยากยิ่งนัก. 

ในคัมภีรชั้นอรรถาธิบาย และคัมภีรท่ีเปนสาวกภาษิต  (เชน      
นิทเทส, ปฏิสัมภิทามัคค, เถรคาถา, เถรีคาถา, อปทาน) ตลอดมาจนถึง

คัมภีรรุนหลังๆ เชน อภิธานัปปทีปกา ยังกลาวถึงหรือจัดคําเขามาแสดง

ความหมายของนพิพานอีกเปนอันมาก เชน 

อักขระ 
อขลิตะ 
อจละ 
อนารัมมณะ 
อนุปปาทะ 
อปวัคค 
อมรณะ 
อรูปะ 
อสปัตตะ 
อสัมพาธะ 

ไมรูจักสิ้น, ไมพินาศ 
ไมพลั้งพลาด 
ไมหวั่นไหว 
ไมตองอาศัยสิ่งยึดหนวง 
ความไมเกิด 
ปราศจากสังขาร, พนสิ้นเชิง 
ไมตาย  
ไรรูป, ไมมีทรวดทรงสัณฐาน 
ไมมีขาศึก 
ไมคับแคบ, ไมของขัด 

เกวละ25 
นิจจะ 
นิรุปตาปะ 
ปฏิปัสสัทธ ิ
ปทะ 
ประ 
ปริโยสาน 
ปหานะ 
วูปสมะ 
วิวัฏฏ์ 

ไมกลั้วระคน, สมบูรณในตัว,ไกวัลย 
เที่ยง, แนนอน 
ไมมีความเดือดรอน 
ความสงบรํางับ, เยือกเย็น 
ที่พึงถึง, จุดหมาย 
ภาวะตรงขาม, ภาวะยอดยิ่ง 
จุดสุดทาย, จุดหมาย 
การละกิเลส 
ความเขาไปสงบ 
ภาวะพนวัฏฏะ, ปราศจากวัฏฏะ 

บรรดาคําท้ังหมดน้ี บางคําถือไดวามีความสําคัญมาก เพราะใช

เปนคําแทน หรือคําแสดงอรรถของนิพพานอยูเสมอ เชน อสังขตะ นิโรธ 

วิมุตติ วิราคะ สันตะ หรือสันติ เปนตน แตอีกหลายคํามีท่ีใชนอย

เหลือเกิน บางคํามีท่ีใชแหงเดียว บางคําใชบางสองสามแหง จึงไมควรถือ

                                                 
25  เกวละ (สันสกฤตเปน ไกวัลย) เปนคําแสดงจุดหมายสูงสุด ที่ใชในศาสนาเชน (ไชนะ 

ของนิครนถ), สวนทางฝายพุทธศาสนา ในชั้นบาลียังไมพบใชคําน้ีหมายถึงนิพพาน

โดยตรง เปนแตเรียกผูบรรลุนิพพานวา “เกวลี” บาง “เกพลี” บาง หลายแหง เชน 

สํ.ส.๑๕/๖๕๖/๒๔๕; องฺ.ติก.๒๐/๔๙๘/๒๐๗; ม.ม.๑๓/๕๙๗/๕๔๔; องฺ.ทสก.๒๔/

๑๒/๑๘; ขุ.สุ.๒๕/๓๖๒/๔๒๒ เปนตน 



๒๘  พุทธธรรม 
 
เปนสําคัญนัก นํามาลงไวเพียงเพื่อประกอบความรูเพราะอาจชวยเปนแนว

ความเขาใจเพิ่มข้ึนบาง แมคําแปลท่ีใหไว ก็พอใหจับความหมายไดบาง

เทานั้น ไมอาจใหอรรถรสลึกซึ้งสมบูรณ เพราะขาดขอความแวดลอมท่ีจะ

ชวยเสริมความเขาใจ  
ขอท่ีสําคัญอยางยิ่ง ก็คือ หลายศัพทเปนคําพูดที่คุนหูคุนปากของ

คนเฉพาะยุคสมัยและถ่ินฐานหรือชุมชนนั้นๆ เกี่ยวดวยส่ิงท่ีเขานิยมหรือ

ลัทธิศาสนาท่ีเขาเช่ือถือ ซึ่งเม่ือกลาวข้ึนมา ชนพวกนั้นยอมทราบซึ้งเปน

อยางดี บางทีพระพุทธเจาทรงนําเอาคํานั้นๆ มาใชเรียกนิพพาน เพียงเพื่อ

เปนส่ือเชื่อมโยงความคิดกับคนเหลาน้ัน แลวจึงนําเอาความหมายใหมตาม

แนวพุทธธรรมใสเขาไปแทน คําเชนน้ี คนท่ีนอกยุคสมัย นอกถิ่นฐาน

ชุมชนนั้น ยอมไมอาจซึมทราบในความหมายเดิมไดโดยสมบูรณ คําแปล

ตามรูปศัพทอยางท่ีใหไวขางบนน้ัน คงจะชวยความเขาใจไดเพียงเล็กนอย 

สวนขอความแบบบรรยายภาวะโดยตรง ซึ่งมีอยูไมกี่แหง จะยก

มาประกอบการพิจารณา 
(ก) เรื่องหนึ่งวา คราวหน่ึง พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมีกถา

เกี่ยวกับนิพพาน แกภิกษุท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายไดต้ังใจฟงเปนอยางดี 

ตอนหน่ึงพระองคไดทรงเปลงพระอุทานวา 

“มีอยู่นะ ภิกษุทั้งหลาย  อายตนะที่ไม่มีปฐวี  ไม่
มีอาโป ไม่มีเตโช ไม่มีวาโย ไม่มีอากาสานัญจายตนะ   
ไม่มีวิญญาณัญจายตนะ  ไม่มีอากิญจัญญายตนะ  ไม่มี
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ไม่มีโลกนี้ ไม่มีปรโลก ไม่มี 
ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั ้งสองอย่าง เราไม่กล่าว
อายตนะนั้นว่าเป็นการมา การไป การหยุดอยู่ การจุติ 
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การอุบัติ, อายตนะนั้น ไม่มีที่ตั้งอยู่ (แต่ก็) ไม่เคลื่อนไป 
ทั้งไม่ต้องมีเครื่องยึดหน่วง, นั่นแหละคือที่จบสิ้นของ
ทุกข์”26 

(ข) อีกคราวหนึ่ง ทรงแสดงธรรมีกถาเก่ียวกับนิพพาน แกภิกษุ
ท้ังหลายเชนเดียวกัน และไดทรงเปลงพระอุทานเปนคาถาวา 

“ธรรมดาว่า อนตะ (ภาวะที่ไม่โน้มไปหาภพ คือไม่มี
ตัณหา ได้แก่นิพพาน) เป็นของเห็นได้ยาก, สัจจะมิใช่สิ่ง
ที่เห็นได้ง่ายเลย; ชําแรกตัณหาได้แล้ว, เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ 
(ซึ่งสัจจะ) ย่อมไม่มีอะไรค้างใจเลย (ไม่มีอะไรที่จะติดใจ
กังวล)”27 

(ค) อีกคราวหน่ึง ทรงแสดงธรรมีกถา แกภิกษุท้ังหลาย

เชนเดียวกัน และไดทรงเปลงพระอุทานวา 

“มีอยู่นะ ภิกษุทั้งหลาย ไม่เกิด (อชาตะ) ไม่เป็น 
(อภูตะ) ไม่ถูกสร้าง (อกตะ) ไม่ถูกปรุงแต่ง (อสังขตะ); 
หากว่า ไม่เกิด ไม่เป็น ไม่ถูกสร้าง ไม่ถูกปรุงแต่ง จัก
มิได้มีแล้วไซร้ การรอดพ้นภาวะเกิดแล้ว เป็นแล้ว ถูก
สร้าง ถูกปรุงแต่ง ก็จะไม่พึงปรากฏในโลกนี้ได้เลย; แต่
เพราะเหตุที่ มีไม่เกิด ไม่เป็น ไม่ถูกสร้าง ไม่ถูกปรุงแต่ง 
ฉะนั้น การรอดพ้นภาวะเกิดแล้ว เป็นแล้ว ถูกสร้าง ถูก
ปรุงแต่ง จึงปรากฏได้”28 

                                                 
26
  ขุ.อุ.๒๕/๑๕๘/๒๐๖ 

27
  ขุ.อุ.๒๕/๑๕๙/๒๐๗ 

28  ขุ.อุ.๒๕/๑๖๐/๒๐๗ 
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(ง) อีกคราวหนึ่ง ทรงแสดงธรรมีกถาเก่ียวกับนิพพาน แกภิกษุ
ท้ังหลายเชนเดียวกัน และไดทรงเปลงพระอุทานวา 

“ยังอิงอยู่ จึงมีการไหว, ไม่อิงแล้ว ก็ไม่มีการไหว; 
เมื่อการไหวไม่มี, ก็นิ่งสนิท; เมื่อนิ่งสนิท ก็ไม่มีการโอน
เอน; เมื่อไม่มีการโอนเอน ก็ไม่มีการมาการไป; เมื่อไม่มี
การมาการไป ก็ไม่มีการจุติและอุบัติ; เมื่อไม่มีการจุติและ
อุบัติ ก็ไม่มีที่ภพนี้ ไม่มีที่ภพโน้น ไม่มีในระหว่างภพทั้ง
สอง; น่ันแหละคือท่ีจบส้ินของทกุข์”29 

(จ) อีกเรื่องหนึ่ง กลาวถึงการท่ีพระพุทธเจาทรงแกไขความเห็น
ของพระพรหม (โบราณเรียกวาทรมานพระพรหม) ตามความยอวา คราว

หนึ่ง พระพรหมนามวา พกะ เกิดมีความเห็นอันชั่วรายข้ึนวา “พรหม
สถานะนี้เท่ียง ยั่งยืน คงอยูตลอดไป เปนทั้งหมดทั้งส้ิน ไมมีการแตกดับ, 
พรหมสถานะนี้แหละ ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุบัติ, แลท่ีรอดพน
เหนือขึ้นไปนอกจากพรหมสถานะน้ี หามีไม”  

พระพุทธเจาทรงทราบความคิดของพรหมนั้น จึงเสด็จไปตรัส

บอกแกพระพรหมวา “พระพรหมตกอยูในอวิชชาเสียแลว พระพรหมตก
อยูในอวิชชาเสียแลว จึงกลาวส่ิงท่ีไมเท่ียงเลย วาเท่ียง กลาวส่ิงท่ีไมยั่งยืน
เลย วายั่งยืน กลาวส่ิงท่ีไมคงอยูตลอดไป วาคงอยูตลอดไป ฯลฯ และท่ี

รอดพนอื่นท่ีเหนือกวามีอยู ก็กลับกลาววาไมมีท่ีรอดพนอื่นที่เหนือกวา”  
ครั้งนั้น มารไดเขางําพรหมบริวารตนหน่ึง กลาวกะพระพุทธเจาวา 

“นี่แนะภิกษุ น่ีแนะภิกษุ ทานอยากาวราวพระพรหมนี้ ทานอยากาวราว
พระพรหมน้ี เพราะวาทานพระพรหมนี้แหละ คือ ทาวมหาพรหม องคพระ

ผูเปนเจา (อภิภู) ท่ีไมมีใครฝาฝนได เปนผูมองเห็นหมดส้ิน ยังสรรพสัตว

                                                 
29  ขุ.อุ.๒๕/๑๖๑/๒๐๘ 
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ใหอยูในอํานาจ เปนอิศวร เปนพระผูสราง เปนพระผูบันดาล เปนผู

ประเสริฐ เปนผูจัดสรรโลก เปนผูทรงอํานาจ เปนพระบิดาของเหลาสัตว

ท้ังท่ีเกิดแลว และท่ีจะเกิดตอไป ฯลฯ”  

พระพุทธเจาไดตรัสหามมารเสีย มีความตอนทายวา “พระพรหม
และบริษัทบริวารของพระพรหมท้ังหมดอยูในกํามือของทาน อยูในอํานาจ

ของทาน ฯลฯ แตเราหาไดอยูในกํามือของทาน หาไดอยูในอํานาจของทาน

ไม”  

เมื่อพระพรหมยืนยันวา “ขาพเจากลาวส่ิงท่ีเท่ียงแททีเดียว วา

เท่ียง กลาวส่ิงท่ียั่งยืนแททีเดียว วายั่งยืน กลาวส่ิงท่ีคงอยูตลอดไปแท

ทีเดียว วาเปนส่ิงท่ีคงอยูตลอดไป ฯลฯ” พระพุทธเจาจึงตรัสบอกใหพระ
พรหมทราบวา พระพรหมยังไมรู ยังไมเห็นอะไรๆ ท่ีเหนือกวาพรหมนั้น

อีกหลายอยาง แตพระองคทรงรูทรงเห็น รวมท้ัง: 

“ภาวะที ่พึงร ู ้ได ้ (วิญญาณ) มองด้วยตาไม่เห็น 
(อนิทัสสนะ)30 เป็นอนันต์ สว่างแจ้งทั่วทั้งหมด (สัพพโต- 
ปภะ)31 ซึ่งภาวะปฐวีแห่งปฐวีเกาะกุมไม่ได้ ภาวะอาโป
แห่งอาโป... ภาวะเตโชแห่งเตโช... ภาวะวาโยแห่งวาโยเกาะ
กุมไม่ได้ ภาวะสัตว์แห่งสัตว์ท้ังหลาย... ภาวะเทพแห่งเทพ
ทั้งหลาย...  ภาวะประชาบดีแห่งพระประชาบดี...  ภาวะ
พรหมแห่งพระพรหม...  ภาวะอาภัสสระแห่งอาภัสสร-
พรหมทั ้งหลาย... ภาวะสุภกิณหะแห่งสุภกิณหพรหม

                                                 
30  แปลอีกอยางวา ไมมีอะไรเปนเครื่องเปรียบเทียบ (เทียบกับอะไรไมได) 
31  แปลอีกอยางวา เขาถึงไดทุกดาน หรือมีทาขึ้นทุกดาน คือ เขาถึงไดดวยกรรมฐานทุก

อยาง 
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ทั้งหลาย... ภาวะเวหัปผละแห่งเวหัปผลพรหมทั้งหลาย
เกาะกุมไม่ได้ ภาวะพระผู้เป็นเจ้าแห่งพระผู้เป็นเจ้าเกาะกุม
ไม่ได้ สรรพภาวะแห่งสรรพส่ิงเกาะกุมไม่ได้” 

ครั้นพระพุทธเจาตรัสดังนี้แลว พระพรหมจึงกลาววา “เอาละ ทีนี้ 
เราจะหายตัวไปจากทานละ” แตพระพุทธเจาไมทรงอนุญาต พระพรหมก็

หายตัวไปไมได พระพุทธเจาจึงตรัสวา พระองคจะทรงหายตัวบาง แลว

หายพระองคไป ตรัสใหพรหมและบริษัทบริวารไดยินแตพระสุรเสียงวา  

“เราเห็นภัยในภพ และมองเห็นภพของประดาผู้
แสวงหาวิภพ เราจึงไม่พรํ่าถึงภพไรๆ และไม่ยึดติดนันทิ 
(คือภวตัณหา)”32 

(ฉ) อีกเรื่องหน่ึง กลาวถึงภิกษุรูปหนึ่งเท่ียวไปทุกหนแหง จนถึง
พรหมโลก เพื่อหาผูตอบคําถามเกี่ยวกับท่ีท่ีธาตุ ๔ ดับหมดไมมีเหลือ 

ไมไดคําตอบ ในที่สุดตองกลับมาทูลถามพระพุทธเจา  
ความยอวา ภิกษุรูปหน่ึงเกิดความสงสัยข้ึนมาวา “ท่ีไหนหนอ 

มหาภูต ๔ เหลานี้ กลาวคือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ยอม

ดับไปไมเหลือเลย?” เธอจึงเขาสมาธิ แลวไปหาหมูเทพยดา เริ่มแตช้ันจาตุ-
มหาราชิกา เปนตนไป ถามปญหาขอนั้น เทวดาตางก็ไมรู และขอใหเธอไป

ถามเทพช้ันสูงตอกันข้ึนไปตามลําดับ จนถึงพรหมโลก 
พรหมท้ังหลายบอกเธอวา พวกพรหมก็ไมทราบเหมือนกัน แตมี

ทาวมหาพรหม องคพระผูเปนเจา ซึ่งคงจะทราบ พระภิกษุน้ันจึงถามวา 

เวลาน้ีทาวมหาพรหมน้ันอยูท่ีไหนเลา พรหมทั้งหลายก็ตอบวา พวกพรหม

                                                 
32  ม.มู.๑๒/๕๕๒-๕๕๔/๕๙๐-๕๙๖. 
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ก็ไมทราบเหมือนกันวา มหาพรหมอยูท่ีไหน หรือทิศทางใด แตจะมีนิมิต

ใหเห็น เกิดมีแสงสวาง ปรากฏโอภาสข้ึน พระพรหมจักสําแดงพระองคเอง, 
การเกิดมีแสงสวางและปรากฏโอภาสนั้นแหละ เปนบุพนิมิตของการที่พระ
พรหมจะสําแดงพระองค และตอมา มหาพรหมก็ไดสําแดงพระองคแก

ภิกษุน้ัน 
ครั้นแลว ภิกษุน้ันจึงเขาไปถามปญหานั้นกะมหาพรหม 

มหาพรหมแทนที่จะตอบคําถาม กลับตรัสวา “เราคือพระพรหม ทาว

มหาพรหม พระผูเปนเจา ผูท่ีฝาฝนไมได ผูมองเห็นหมดส้ิน ยังสรรพสัตว

ใหอยูในอํานาจ เปนอิศวร เปนพระผูสราง เปนพระผูบันดาล เปนผู

ประเสริฐ เปนผูจัดสรรโลก เปนผูทรงอํานาจ เปนพระบิดาของเหลาสัตว

ท้ังท่ีเกิดแลว และท่ีจะเกิดตอไป”  
พระภิกษุนั้น จึงกลาววา “ขาพเจามิไดถามทานวา ทานเปนพระ

พรหม ทาวมหาพรหม พระผูเปนเจา ฯลฯ แตถามทานวา มหาภูต ๔ ดับ

ไมเหลือ ณ ท่ีไหน” พระพรหมก็ตรัสอยางเดิมอีกวา พระองคเปน

มหาพรหม พระผูเปนเจา ฯลฯ ภิกษุน้ันก็ถามอีกถึงครั้งท่ี ๓  
พระพรหมจึงจับแขนภิกษุนั้นพาหลบออกไปขางหนึ่ง แลวบอก

เธอวา “น่ีแนะทานภิกษุ พวกพรหมเทพเหลาน้ี ยอมรูจักขาพเจาวา อะไรๆ 

ท่ีพระพรหมไมรู ไมเห็น ไมทราบ ไมแจงประจักษ ยอมไมมี เพราะฉะน้ัน 
ขาพเจาจึงไมตอบปญหาตอหนาพวกพรหมเทพเหลาน้ัน น่ีแนะภิกษุ 

ขาพเจาก็ไมทราบเหมือนกันวา มหาภูต ๔ ดับไม เหลือ ณ ท่ี ไหน 

เพราะฉะนั้น จึงเปนการทําผิดพลาดของทานเอง ท่ีละพระผูมีพระภาคมา

เท่ียวแสวงหาคําตอบปญหานี้ในภายนอก นิมนตทานกลับไปเถิด จงเขาไป

ทูลถามปญหาน้ีกะพระผูมีพระภาค และพึงถือตามท่ีพระองคตรัสตอบให”  
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ในท่ีสุด ภิกษุนั้นจึงมาทูลถามปญหาน้ันกะพระพุทธเจา พระองค
ไดตรัสตอบวา “ไมควรถามวา “มหาภูต ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ 

เตโชธาตุ วาโยธาตุ ยอมดับไมเหลือ ณ ท่ีใด?” แตควรถามวา “อาโป ปฐวี 

เตโช และวาโย ยอมต้ังอยูไมได ณ ท่ีไหน, ยาว ส้ัน เล็ก ใหญ งาม ไมงาม 

ยอมต้ังอยูไมได ณ ท่ีไหน, นามและรูปยอมดับหมดไมมีเหลือ ณ ท่ีไหน?” 
และมีคําตอบวาดังน้ี 

“ภาวะที่พึงรู้ได้ (วิญญาณ) มองด้วยตาไม่เห็น (อนิทัส
สนะ)33 เป็นอนันต์ เข้าถึงได้ทุกด้าน (สัพพโตปภะ),34

 ที่นี้ 
อาโป ปฐวี เตโช และวาโย ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้, ที่นี้ ยาว สั้น 

ละเอียด หยาบ งาม ไม่งาม ก็ตั้งอยู่ไม่ได้, ที่นี้ นามและรูปดับ
ไปหมดไม่เหลือ, เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับที่น้ี”35 
ในท่ีนี้ นอกเหนือจากขอความที่บรรยายภาวะนิพพานแลว ได

นําเอาเรื่องราวท่ีเปนเหตุการณแวดลอมมาเลาไวยอๆ ดวย เพราะเรื่อง

แวดลอมอาจเปนเครื่องประกอบการพิจารณาที่จะชวยทําความเขาใจได

ดวย อยางนอยก็จะเห็นไดวา ขอความเหลาน้ี พระพุทธเจาไดทรงแสดงแก

พระภิกษุ ซึ่งเปนผูมีพื้นความรูทางธรรมอยูแลว หรือตรัสกับพระพรหม ท่ี
เปนเจาทิฏฐิ เจาทฤษฎี ผูศึกษาบางทานอาจตีความตอไปอีกวา สองเรื่อง

ทายเปนการแสดงคําสอนทางพุทธศาสนา พรอมไปกับกําราบความเช่ือถือ
ในศาสนาพราหมณ โดยวิธีบุคคลาธิษฐาน  

ความละเอียดเหลาน้ีจะไมวิจารณในท่ีนี้ แตพึงทราบวา ขอความ
บรรยายภาวะของนิพพานเหลานี้ ไดทําใหเกิดการตีความไปตางๆ และมี

การถกเถียงหาเหตุผลมาแสดงแยกความเห็นกันไป ท่ีเปนเชนน้ีเพราะ

                                                 
33  แปลอีกอยางวา ไมมีอะไรเปนเครื่องเปรียบเทียบ (เทียบกับอะไรไมได) 
34  แปลอีกอยางวา สวางแจงทั่วท้ังหมด 
35  ที.สี.๙/๓๔๓-๓๕๐/๒๗๗-๒๘๓ 
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ตีความและคิดเหตุผลวาดภาพกันไป ในส่ิงท่ีนึกไมเห็นแตตองปฏิบัติใหรู
เอง ดังเหตุผลท่ีไดกลาวมาแลวประการหน่ึง  

อีกอยางหน่ึง คือ การแปลความหมายคําบาลีบางคํา เปนเหตุให
ตีความหมายแตกตางกันไปคนละทาง เชน คําวา “อายตนะ” ในเรื่องท่ี ๑ 

บางทานถือตามคําแปลท่ีวา “แดน” แลวตีความหมายเปนถิ่นฐานหรือ

สถานที่ บางทานวาหมายถึงมิติอีกอยางหน่ึง 
คําวา “วิญญาณ” คําแรกในเรื่องท่ี ๕ และ ๖ บางทานถือตาม

ความหมายอยางเดียวกับในคําวาจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ เปนตน ก็

ตีความวานิพพานเปนวิญญาณอยางหนึ่ง แลวแปลวา นิพพานเปน

วิญญาณท่ีเห็นดวยตาไมได ฯลฯ แตในอรรถกถา
36
 ทานอธิบายวา 

วิญญาณในท่ีนี้ ใชเปนคําเรียกนิพพาน แปลวา ภาวะท่ีพึงรูได อยางท่ีแปล
ไวขางตน 

จะเห็นไดวา ในเรื่องท่ี ๖ มีคําวา วิญญาณ ๒ ครั้ง วิญญาณคํา

แรก หมายถึงนิพพาน โดยมีคําแปลตางออกไปอยางหน่ึง และวิญญาณคํา

หลังในขอความวาวิญญาณดับ หมายถึงวิญญาณท่ีเปนปจจัยใหเกิดนาม

รูปอยางท่ีอธิบายในปฏิจจสมุปบาท 
เรื่องเหลาน้ีจะยังไมอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นตอไปอีก แต

ขอกลาวถึงขอควรระวังท่ีวา ในเรื่องนิพพานนี้ ไมควรตัดสินหรือลงขอสรุป
งายๆ เพียงเพราะไดพบถอยคําหรือความหมายบางอยางท่ีตรงเขากับ

นิพพานชนิดท่ีตนอยากใหเปน หรือภาพนิพพานที่ตนคิดวาดเอาไวลวงหนา 

เพราะจะทําใหเกิดความยึดถือปกใจเหนียวแนน ในส่ิงท่ียังไมรู เห็น

ประจักษเอง และอาจหลงแลนผิดไปไกล ทางท่ีดีควรหันมาเนนการปฏิบัติ

และคุณประโยชนท่ีพึงถือเอาไดจากการปฏิบัติ อันตนจะลงมือทําไดจริง 
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และเห็นผลประจักษเปนคูสมกันกับการปฏิบัติตลอดเวลาที่กาวหนาทุก

ขั้นตอนไป 
เม่ือกลาวถึงภาวะของนิพพาน มีคําแสดงภาวะนิพพานท่ีสําคัญ

ท่ีสุดคําหน่ึง คือคําวา “อสังขตะ”  แปลวา ไมถูกปรุงแตง คือไมเกิดจาก
เหตุปจจัยตางๆ ปรุงแตงข้ึน  

ผูท่ีชางสังเกตจึงเกิดความสงสัยข้ึนวา นิพพานนาจะเกิดจากเหตุ 

เพราะนิพพานเปนผลของมรรค หรือการปฏิบัติตามมรรค 
ขอสงสัยนี้มีคําตอบแกส้ันๆ ดวยขออุปมาวา ถาเปรียบการปฏิบัติ

เพื่อเขาถึงนิพพาน เหมือนการเดินทางไปเมืองเชียงใหม จะเห็นวา เมือง

เชียงใหมท่ีเปนจุดหมายของการเดินทางน้ัน ไมไดเปนผลของทางหรือการ

เดินทางเลย ไมวาถนนหรือการเดินทางจะมีขึ้นหรือไมก็ตาม เมือง

เชียงใหมก็คงมีอยู ถนนและการเดินทางเปนเหตุของการถึงเมืองเชียงใหม 

แตไมไดเปนเหตุของเมืองเชียงใหม เชนเดียวกับมรรคและการปฏิบัติตาม

มรรค เปนเหตุแหงการบรรลุนิพพาน แตมิใชเปนเหตุของนิพพาน
37 

พุทธพจนตอไปนี้ เปนเคร่ืองแสดงวา พระพุทธเจาทรงยืนยันวา 
การบรรลุนิพพานและธรรมชั้นสูงอื่นๆ เปนส่ิงมีอยู และเปนไปไดจริง ใน
เมื่อทําดวงตาคือปญญาใหเกิดขึ้น ดังพุทธพจนท่ีตรัสโตมติของพราหมณ

คนหนึ่ง ผูเห็นวาเปนไปไมไดท่ีมนุษยจะรูจะเห็นญาณทัศนะวิเศษย่ิงกวา
ธรรมดาของมนุษย มีความดังนี้ 

“นี่แน่ะมาณพ! เปรียบเหมือนคนตาบอดแต่กําเนิด 
เขาไม่เห็นรูปดํา รูปขาว รูปเขียว รูปเหลือง รูปแดง รูปสี
ชมพู รูปที่เรียบและไม่เรียบ ไม่เห็นหมู่ดาว ดวงจันทร์ ดวง
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อาทิตย์, (ถ้า) เขากล่าวว่า รูปดํา รูปขาว ไม่มี คนเห็นรูป
ดํารูปขาว ก็ไม่มี รูปเขียวไม่มี คนเห็นรูปเขียว ก็ไม่มี 
ฯลฯ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ไม่มี คนเห็นดวงจันทร์ดวง
อาทิตย์ ก็ไม่มี, ข้าฯ ไม่รู้ ข้าฯ ไม่เห็นสิ่งนั้นๆ 
เพราะฉะนั้น สิ่งนั้นๆ ย่อมไม่มี; เมื่อเขากล่าวดังนี้ จะ
ชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือมาณพ?” มาณพทูลตอบว่า ‘ไม่
ถูกต้อง’ พระองค์จึงตรัสต่อไปว่า ‘ข้อนี้ก็เช่นกัน 
พราหมณ์โปกขรสาติ โอปมัญญโคตร ผู้เป็นใหญ่ในสุภควัน 

เป็นคนมืดบอด ไม่มีจักษุ การที่เขาจะรู้เห็นหรือบรรลุญาณ
ทัศนะวิเศษ อันสามารถ อันประเสริฐ เหนือกว่า
มนุษยธรรม จึงเป็นไปไม่ได้’”38 

แมจะไดสดับขอความแสดงภาวะของนิพพานกันมาถึงเพียงนี้ 

และแมวาจะไดคิดตีความหรือนํามาถกเถียงหาเหตุผลกัน เพื่อหาความ

เขาใจวา นิพพานเปนอยางไร แตตราบใดท่ียังไมไดปฏิบัติจนเขาถึง และรู

เห็นแจงประจักษดวยตนเอง ก็พึงเตือนสติกันไววา ภาพความเขาใจ

เกี่ยวกับนิพพานของผูศึกษาทุกคน ก็คงมีลักษณะอาการอันเทียบไดกับ

ภาพชางในความคิดความเขาใจของพวกคนตาบอดคลําชาง ดังความยอใน

บาลีตอไปน้ี 

สมัยหน่ึง ในนครสาวัตถี สมณะ พราหมณ ปริพาชก จํานวน

มากมาย ตางลัทธิ ตางทฤษฎี ตางก็ยึดถือลัทธิ ทฤษฎีของตนวา อยางนี้

เทาน้ันจริง อยางอื่นเท็จท้ังน้ัน แลวเกิดทะเลาะวิวาท ใชหอกคือปากท่ิม

แทงกันวา ธรรมเปนอยางน้ี ธรรมไมใชอยางน้ี, ธรรมไมใชอยางน้ี ธรรม
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เปนอยางนี้; ภิกษุท้ังหลายนําความมากราบทูลแดพระพุทธเจา พระองคจึง
ตรัสเลาวา 

เรื่องเคยมีมาแลว ราชาพระองคหนึ่งในนครสาวัตถี ไดตรัสส่ังราช

บุรุษใหไปนําเอาคนตาบอดแตกําเนิดท้ังหมดเทาท่ีมีในเมืองสาวัตถี มา

ประชุมกัน ครั้นแลว โปรดใหนําชางตัวหน่ึงมาใหคนตาบอดเหลานั้นทํา

ความรูจัก ราชบุรุษแสดงศีรษะชางแกคนตาบอดพวกหน่ึง บอกวาชาง

อยางนี้นะ แสดงหูชางแกอีกพวกหน่ึง บอกวาชางอยางนี้นะ แสดงงาชาง

แกอีกพวกหนึ่ง แสดงงวงชาง ตัวชาง เทาชาง หลังชาง หางชาง ปลายหาง

ชาง แกคนตาบอดทีละพวกๆ ไปจนหมด บอกวาชางอยางน้ีนะ ชางอยางนี้

นะ เสร็จแลวกราบทูลพระราชาวา คนตาบอดท้ังหมดไดทําความรูจักชาง

เสร็จเรียบรอยแลว  
ครั้งนั้น พระราชาจึงเสด็จมายังท่ีประชุมคนตาบอดแลว ตรัสถาม

วา “พวกทานไดเห็นชางแลวใชไหม?” คนตาบอดก็กราบทูลวา 

“ขาพระพุทธเจาท้ังหลายไดเห็นแลว พระเจาขา” 
พระราชาจึงตรัสถามตอไปวา “ท่ีทานท้ังหลายกลาววาไดเห็นชาง

แลวนั้น ชางเปนอยางไร?” 
คราวน้ัน คนตาบอดที่ไดคลําศีรษะชาง ก็วาชางเหมือนหมอ คนที่

ไดคลําหูชาง ก็วาชางเหมือนกระดง คนท่ีไดคลํางาชาง ก็วาชางเหมือนผาล 
คนท่ีไดคลํางวงชาง ก็วาชางเหมือนงอนไถ คนที่ไดคลําตัวชาง ก็วาชาง

เหมือนยุงขาว คนที่ไดคลําเทาชาง ก็วาชางเหมือนเสา คนท่ีไดคลําหลังชาง 
ก็วาชางเหมือนครกตําขาว คนที่ไดคลําหางชาง ก็วาชางเหมือนสาก คนที่

ไดคลําปลายหางชาง ก็วาชางเหมือนไมกวาด 
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เสร็จแลว คนตาบอดเหลานั้นก็ไดทุมเถียงกันวา ชางเปนอยางนี้ 

ชางไมใชอยางน้ัน, ชางไมใชอยางนั้น ชางเปนอยางน้ี จนถึงชกตอยกัน

ชุลมุน เปนเหตุใหพระราชาน้ันทรงสนุกสนานพระทัยแล. 

ทายสุด พระพุทธเจาไดทรงเปลงอุทานเปนคาถา ความวา  

“นี่ละหนอ สมณะและพราหมณ์บางพวก ย่อมมัว
ติดข้องกันอยู่ในสิ่งที่เป็นทิฏฐิ ทฤษฎีเหล่านี้; คน
ทั้งหลายผู้เห็นเพียงส่วนหนึ่งๆ พากันถือต่างถือแย้ง จึง
ทะเลาะวิวาทกัน”39 
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ภาวะของผูบรรลุนิพพาน 

เน่ืองดวยคําสอนในพระพุทธศาสนาเนนส่ิงท่ีปฏิบัติไดจริง และ

การลงมือทําใหรูเห็นประจักษ บังเกิดผลเปนประโยชนแกชีวิต หรือเนนส่ิง

ท่ีใชประโยชนได และการนําส่ิงนั้นมาใชใหเปนประโยชน
40
 ไมสนับสนุน

การคิดวาดภาพและการถกเถียงหาเหตุผลในส่ิงท่ีพึงรูเห็นไดดวยการลง

มือทําน้ัน ใหเกินเพียงพอแกความเขาใจท่ีจะเปนพื้นฐานสําหรับการลงมือ

ปฏิบัติ  
ดังนั้น ในการพิจารณาเรื่องนิพพาน การศึกษาเก่ียวกับภาวะของ

บุคคลผูบรรลุนิพพาน รวมท้ังประโยชนท่ีเปนผลของการบรรลุนิพพาน ซึ่ง

เห็นไดท่ีชีวิต หรือบุคลิกภาพของผูบรรลุ จึงนาจะมีคุณคาในทางปฏิบัติ 

และสอดคลองกับหลักการของพระพุทธศาสนา มากกวาการอภิปรายเร่ือง

ภาวะของนิพพานโดยตรง 
ภาวะของผูบรรลุนิพพาน อาจศึกษาไดจากคําเรียกชื่อ และคํา

แสดงคุณลักษณะของผูบรรลุนิพพานน่ันเอง ซึ่งมีท้ังความหมายแงบวก 

และแงลบ   
คําเรียกจํานวนมาก เปนคําแสดงความยกยองนับถือวาเปนผูมี

คุณสมบัติดีงาม บริสุทธ์ิ ประเสริฐ หรือไดบรรลุจุดหมายสูงสุดแลว เชน 

อรหันต์ (ผูควร หรือผูไกลกิเลส) ขีณาสพ (ผูส้ินอาสวะแลว) อเสขะ (ผู
ไมตองศึกษา, ผูจบการศึกษาแลว)  ปริกขีณภวสังโยชน์ (ผูหมดสังโยชนท่ี
เปนเครื่องผูกมัดไวในภพ)  วุสิตวันต์  หรือ  วุสิตพรหมจรรย์ (ผูอยูจบ
พรหมจรรยแลว) กตกรณีย์ (ผูทํากิจท่ีตองทําเสร็จแลว) โอหิตภาระ (ผู
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ปลงภาระแลว) อนุปปัตตสทัตถ์ (ผูเขาถึงประโยชนตนแลว) สัมมทัญญา-
วิมุตต์ (ผูหลุดพนเพราะรูถูกถวน) อุดมบุรุษ (คนสูงสุด, คนเยี่ยมยอด) 

มหาบุรุษ (คนยิ่งใหญดวยคุณธรรม, บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขของ

พหูชน และมีอํานาจเหนือจิตของตน) สัมปันนกุศล (ผูมีกุศลสมบูรณ) 
บรมกุศล (ผูมีกุศลธรรมอยางยิ่ง)  

คําเรียกอีกไมนอย เปนคําท่ีใชกันมาในลัทธิศาสนาสืบจากเดิม 

แตนํามาใชในพุทธศาสนาโดยเนนใหปรับแกความหมายใหถูกตรงตาม

สาระของพระธรรมวินัย เชน พราหมณ์-แท (ผูลอยบาปโดยละเลิกอกุศล
ธรรมท้ิงไปหมดแลว, เดิม=คําเรียกคนวรรณะเลิศประเสริฐเหนือวรรณะ
อื่น) ทักขิไณย์ (ผูควรแกทักษิณา, เดิม=คําเรียกพราหมณในฐานะผูควร
รับคาตอบแทนในการประกอบพิธีบูชายัญ) นหาตก์ (ผูสนานแลว, ผู
อาบนํ้าธรรม ทํากรรมสะอาด สรางความเกษมแกสรรพสัตว, เดิม=คํา
เรียกพราหมณผูไดประกอบพิธีสนานขึ้นสูสถานะเปนพราหมณมีระดับ) 

เวทคู (ผูถึงเวทคือเจนจบวิชชาลวงพนความติดในสรรพเวทนา, เดิม=คํา
เรียกพราหมณผูจบไตรเพท) สมณะ (ผูสงบ, ผูระงับกิเลส, เดิม=คําเรียก
นักบวช) เกวลี หรือ เกพลี (คนครบถวน, คนสมบูรณ, เดิม=คําเรียก
บุคคลสูงสุดในศาสนาเชน) อริยะ หรืออารยชน (คนเจริญ, ผูประเสริฐ, ผู

เจริญอหิงสาตอสรรพสัตว, เดิม=คําเรียกคนสามวรรณะแรก หรืออารยัน
โดยกําเนิด)

41
  

                                                 
41  คําเหลาน้ี บางคําพบบอยจนชินตา แตบางคํามีท่ีมานอยแหง พึงดู ม.ม.๑๒/๔๐๒/

๔๓๒; ๔๗๘/๕๑๐; ม.ม.๑๓/๑๗๔/๑๗๗; ๓๖๖/๓๕๑; สํ.ข.๑๗/๑๑๘/๗๖; องฺ.ทสก.

๒๔/๑๒/๑๘; ๑๑๑-๑๑๒/๒๓๗; ขุ.จู.๓๐/๑๑๓/๔๐ เปนตน, โดยเฉพาะคําทายๆ เปน

คําเกาๆ ที่ใชกันมาในศาสนาพราหมณ แตเปล่ียนความหมายใหมใหเปนไปตาม

หลักการของพระพุทธศาสนา เชน “พราหมณ” เดิม หมายถึงผูลอยบาปดวยการลง
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การศึกษาตามแนวน้ี ตองพิจารณาภาวะของผูบรรลุนิพพาน โดย

สัมพันธกับหลักธรรมท่ีกลาวถึงในคําน้ันๆ เชน อาสวะ ๓ สิกขา ๓ อเสข-
ธรรม ๑๐ สังโยชน ๑๐ พรหมจรรย คือมรรคมีองค ๘ เปนตน ซึ่งในท่ีนี้

ไมมีเนื้อท่ีเพียงพอท่ีจะแสดงใหครบถวน และเห็นวาจะเปนเหตุใหฟนเฝอ 
อน่ึง ในหมูชาวพุทธจํานวนมากทีเดียว นิยมพูดถึงคุณสมบัติของ

พระอรหันต และพระอริยบุคคลอื่นๆ ในเชิงละหรือเชิงลบ โดยกําหนด

ดวยกิเลสที่ละไดหรือหมดไปแลว เชนวา พระโสดาบันละสังโยชนได ๓ 

พระสกทาคามีละสังโยชน ๓ นั้นได และทําราคะ โทสะ โมหะใหเบาบางลง

ไปอีก พระอนาคามีละสังโยชนเบ้ืองตํ่าไดหมดทั้ง ๕ และพระอรหันตละ

สังโยชนไดหมดส้ินทั้ง ๑๐  หรือพูดถึงคุณสมบัติของพระอรหันตไดส้ันๆ 

เพียงวา คือทานผูส้ินราคะ โทสะ โมหะ หรือวาหมดกิเลส หรือวาไมมีโลภ 

โกรธ หลง วิธีพูดแบบน้ีก็ดีในแงท่ีวา พูดไดชัด วัดไดงาย แตมองไดแคบ 

ไมเห็นชัดออกมาและกวางออกไปวา พระอรหันตและอริยชนนั้น มี

คุณสมบัติพิเศษ มีคุณลักษณะเดน ดําเนินชีวิตท่ีดีงามมีคุณคา และทํา

คุณประโยชนแกโลกอยางไร  
ท่ีจริง คําและขอความท่ีกลาวถึงคุณสมบัติของพระอรหันตในเชิง

บวกก็มีไมนอย แตถาเปนคําบรรยายหรือพรรณนา ก็มักมีเน้ือความ

กวางขวาง ยากท่ีจะสรุปมาวางใหจับใจความไดอยางมีลําดับเปนข้ันๆ หรือ

เปนขอๆ หรือไมก็แสดงไวเปนเรื่องเฉพาะกรณี ไมใชคุณสมบัติรวมท่ี

เสมอเหมือนท่ัวกันแกทุกทาน 
ในท่ีนี้ จะเลือกคําท่ีเปนคุณบท คือคําท่ีใชเปนคุณนาม ซึ่งแสดง

คุณสมบัติและคุณลักษณะของพระอรหันตไดกวางขวางครอบคลุม อยาง

                                                                                                     
อาบในแมนํ้าศักดิ์สิทธิ์ เชนแมคงคา แตในพุทธศาสนาหมายถึงลอยบาป โดยละเสีย

ดวยการปฏิบัติตามมรรคหรือโดยอุปมาวาลงอาบตัวในธรรม ดังน้ีเปนตน 
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เปนระบบ สรุปก็งาย ขยายความก็ชัด ขอนํามาบอกไวเปนตัวแทนของคํา

อื่นท้ังหมด และเปนคําท่ีพระพุทธเจาทรงใชเองบอยดวย 

คําท่ีวานี้ คือ “ภาวิตัตต” ซึ่งแปลไดตรงตัววา “ผู้มีตนที่พัฒนา
แล้ว” หรือ “ผู้ได้พัฒนาตนแล้ว”42

 เปนคําท่ีใชแกพระอรหันตท้ังหมด ท้ัง

พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และเหลาพระอรหันตสาวก ดังในมหา

ปรินิพพานสูตร เลาความระหวางเสด็จสูสถานที่ปรินิพพาน เรียก

พระพุทธเจาวา “องคพระภาวิตัตต” ดังน้ี 

“พระพุทธเจ้า... เสด็จถึงแม่นํ้ากกุธานที อันมีนํ้า
ใส จืด สะอาด เสด็จลง ทรงสรงและเสวยแล้ว 
อันหมู่ภิกษุแวดล้อม เสด็จไปในท่ามกลาง... เสด็จ
เข้าสู่อัมพวันแล้ว รับสั่งกะภิกษุนามจุนทกะว่า เธอ
จงช่วยปูผ้าสังฆาฏิซ้อนสี ่ชั ้น ให้เป็นที่เราจะนอน 
พระจุนทกะนั้น อันองค์พระภาวิตัตต์ ทรงเตือน
แล้ว ได้ปูผ้าสังฆาฏิพับเป็นส่ีชั้นถวายโดยพลัน”43 

แมท่ีเมตตคูมาณพทูลถามปญหา ก็ทํานองเดียวกันวา   
“ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ขอทูลถาม 

ขอจงตรัสบอกความนั ้นแก่ข้าพระองค์เถิด ข้า
พระองค์ย่อมสําคัญพระองค์ว่าทรงเป็นพระเวทคู (ผู้
ถึงเวทเจนจบวิชชา) ทรงเป็นพระภาวิตัตต์ (จึงขอ
ทูลถามว่า) ประดาความทุกข์เหล่านี้ ที่ประดังพรั่ง

                                                 
42  “ผูมีตนที่พัฒนาแลว”  หรือ  “ผูไดพัฒนาตนแลว”,  จากคําบาลีวา  “ภาวิตตฺโต” = 

อตฺตานํ ภาเวตฺวา วฑฺเฒตฺวา  ิโต (“ภาวิตัตต” หมายความวา ผูไดเจริญ คือไดพัฒนา

ตน ดํารงอยูแลว), สํ.อ.๑/๑๙๖ 
43  ที.ม.๑๐/๑๒๕/๑๕๗. 
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พรูขึ้นมาในโลก มากมายหลายหลาก เกิดมาจาก
ไหนกันหนอ?”44 

พระพุทธเจาตรัสเปรียบทานผูพัฒนาตนแลว คือพระอรหันต ท่ี

เปนพหูสูต วาเหมือนนายเรือผูฉลาด สามารถพาคนจํานวนมากขามน้ําไป

ใหลุถึงจุดหมายไดโดยปลอดภัย ดังพุทธพจนในนาวาสูตรวา 

“เหมือนดังว่า บุคคลขึ้นสู่เรือที่ม่ันคง มีพายมี
ถอ่พร้อมมูล เขามีความรู้คิด เป็นผู้ฉลาด รู้วิธีจัด
ดําเนินการในเรือนั้น พึงช่วยผู้อื่นแม้จํานวนมาก
ในเรือน้ันให้ข้ามนํ้าไปได้ แม้ฉันใด บุคคลใด เป็น
เวทคู (เจนจบวิชชา) เป็นภาวิตัตต์ เป็นพหูสูต 
ม่ันคงอย่างที่โลกธรรมจะให้หวั่นไหวไม่ได้ บุคคลผู้
นั้น มีปัญญารู้ชัด ก็พึงช่วยผู้อื่นที่มีพื้นอุปนิสัย
ต้ังใจสดับ ให้พินิจธรรมสําเร็จได้ ฉันน้ัน”45  

พุทธพจนในโลกสูตร (พหุชนหิตสูตร ก็เรียก) ตอไปนี้ ซึ่งมีสาระ

คลายพระสูตรกอนนั้น แตคลุมความกวางขวางกวา ก็นาศึกษา ดังความท่ี

มีมา ดังน้ี 

ภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ ประเภทน้ี เมื่ออุบัติขึ้นใน
โลก ย่อมอุบัติขึ ้น เพื่อเกื ้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อ
ความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อเกื้อการุณย์แก่โลก เพื่อ
ประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวะและมนุษย์
ท้ังหลาย บุคคล ๓ ประเภท เป็นไฉน?  

                                                 
44 ขุ.สุ.๒๕/๔๒๘/๕๓๔ (ในโสฬสปญหา) 
45 ขุ.สุ.๒๕/๓๒๕/๓๘๗ 
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ภิกษุทั ้งหลาย พระตถาคตเสด็จอุบัติขึ ้นในโลกนี้ 
เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชา
และจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึก
บุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวะและ
มนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบาน เป็นผู้จําแนกธรรม, พระ
ตถาคตพระองค์นั้น ทรงแสดงธรรม งามในเบื้องต้น งามใน
ท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ
ท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณ์ส้ินเชิง  

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่ ๑ นี้ เมื่ออุบัติขึ้นในโลก 
ย่อมอุบัติขึ้น เพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุข
แก่ชนเป็นอันมาก เพื่อเกื้อการุณย์แก่โลก เพื่อประโยชน์ 
เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวะและมนุษย์ท้ังหลาย        

อีกประการหนึ่ง สาวกของพระศาสดาพระองค์นั้นแล 
เป็นอรหันตขีณาสพ ... หลุดพ้นแล้วเพราะรู ้ถ ูกถ้วน, 
พระสาวกนั ้น แสดงธรรม งามในเบื ้องต้น งามใน
ท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้ง
อรรถท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณ์ส้ินเชิง  

ภิกษุทั้งหลาย แม้บุคคลที่ ๒ นี้ เมื่ออุบัติขึ้นในโลก 
ย่อมอุบัติขึ้น เพื่อเกื้อกูลแก่ชน เป็นอันมาก เพื่อความสุข
แก่ชนเป็นอันมาก เพื่อเกื้อการุณย์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อ
เกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลาย        

อีกประการหนึ่ง สาวกของพระศาสดาพระองค์นั้นแล 
ที่ยังเป็นผู้ศึกษา ยังปฏิบัติอยู่ เป็นพหูสูต ประกอบด้วย
ศีลพรต, แม้สาวกน้ัน ก็แสดงธรรม งามในเบื้องต้น งาม
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ในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อม
อรรถท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณ์ส้ินเชิง  

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่ ๓ นี้ เมื่ออุบัติขึ้นในโลก 
ย่อมอุบัติขึ้น เพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุข
แก่ชนเป็นอันมาก เพื่อเกื้อการุณย์แก่โลก เพื่อประโยชน์ 
เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวะและมนุษย์ท้ังหลาย... 

พระศาสดาแล ผู ้แสวงคุณยิ ่งใหญ่ เป็น
บุคคลที่ ๑ ในโลก ตามต่อมา คือพระสาวก 
ผู้ภาวิตัตต์ ถัดจากนั้นไป คือเสขสาวก ผู้ยัง
ปฏิบัติอยู่ ท่ีเป็นพหูสูต ประกอบด้วยศีลพรต 

บุคคล ๓ ประเภทนั้น เป็นผู้ประเสริฐสุด 
ในหมู่เทวะและมนุษย์ เป็นผู้สาดส่องแสง สําแดง
สัจธรรม เปิดประตูอมตะ ช่วยปลดเปลื้องพหูชน
ให้หลุดพ้นจากเครื่องผูกรัด ชนเหล่าใด ดําเนิน
ตามอริยมรรคา ท่ีพระศาสดาองค์ผู้นําที่ยอดเยี่ยม 
ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้ว หากไม่ประมาทในศาสน-
ธรรมขององค์พระสุคต ก็จะกระทําความจบสิ้น
แห่งทุกข์ได้ ในอัตภาพนี้แล46 

อยางไรก็ตาม พึงสังเกตวา “ภาวิตัตต” น้ี นิยมใชเฉพาะในคาถา คือ

ในคํารอยกรองเทานั้น ไมนิยมใชในความรอยแกว ท้ังนี้ คงเพราะเปนคําส้ันๆ 

ใชในคาถาไดสะดวก และสามารถแทนคํายาวๆ ที่ลงในคาถาไดยาก  

                                                 
46  ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๓/๒๙๑ (พึงสังเกตวา บุคคลท่ี ๒ คือ พระอริยสาวก ที่เปนเสขะ ยัง

เปนผูศึกษาปฏิบัติ ยังไมเปน “ภาวิตัตต”) 
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ในทางตรงขาม “ภาวิตัตต” ท่ีเปนคําส้ันน้ี ไมนิยมใชในความรอย

แกว คงเพราะใหความหมายไดไมชัดนัก เมื่อในความรอยแกว ไมมี

ขอจํากัดเชิงฉันทลักษณ ก็จึงนิยมใชคําแมท่ียาวสักหนอย แตใหไดความ

ชัดไปเลย 
เม่ือเรื่องเปนอยางนี้ ก็ถามตอไปเสียเลยวา ถาอยางน้ัน ในความ

รอยแกว ทานใช หรือนิยมใชคําอะไรแทนคําวา “ภาวิตัตต” 
ตรงน้ี แทนท่ีจะตอบเอง ก็ขอยกคําอธิบายในพระไตรปฎกมาใหดู

และพิจารณาเอง คือ ในพระไตรปฎกเลมท่ี ๓๐ (จูฬนิทเทส) ซึ่งถือกันมา

วาเปนนิพนธของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร อัครสาวก อันอธิบายความใน

พระสูตรของพระพุทธเจาสวนหนึ่งในสุตตนิบาต พอดีวา ก็มีขอความท่ี

ทานอธิบายคําวา “ภาวิตัตต” ท่ีมาในคาถาในสุตตนิบาตนั้น (คือในคําทูล

ถามของเมตตคูมาณพ ท่ีอางถึงแลวขางตน)  

ขอยกมาใหดู ดังนี้ (เพื่อใหชัด ขอยกคําบาลีเดิมมาใหดูดวย) 

“กถํ ภควา ภาวิตตฺโต ฯ  ภควา  ภาวิตกาโย  
ภาวิตสีโล ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปญ ฺโญ  

ภาวิตสติปฏฺฐาโน ภาวิตสมฺมปฺปธาโน ภาวิตอิทฺธิปาโท ภาวิตินฺทฺริโย ภาวิต-
พโล ภาวิตโพชฺฌงฺโค ภาวิตมคฺโค ปหีนกิเลโส ปฏิวิทฺธากุปฺโป สจฺฉิกตนิโรโธ ฯ” 

พึงดูคําแปลท่ีรักษาศัพท ดังนี้ (ขอความท่ีใชอักษรขนาดเล็ก ถือ

วาเปนคําขยายความ จึงยกมาพอใหเห็น แตไมใหเดน จะไดไมสับสน) 

“พระผู้มีพระภาค ทรงเป็น “ภาวิตัตต์” (พัฒนาพระองค
แลว) อย่างไร? (คือ) พระผู้มีพระภาค ทรงเป็น: “ภาวิตกาย” 
(ทรงเจริญกาย/มีกายท่ีไดพัฒนาแลว) “ภาวิตศีล” (ทรงเจริญศีล/มีศีล
ที่ไดพัฒนาแลว) “ภาวิตจิตต์” (ทรงเจริญจิต/มีจิตที่ไดพัฒนาแลว) 

“ภาวิตปัญญา” (ทรงเจริญปญญา/มีปญญาท่ีไดพัฒนาแลว)  
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ทรงมีสติปัฏฐาน มีสัมมัปปธาน มีอิทธิบาท มีอินทรีย ์ มีพละ มี
โพชฌงค์ มีมรรค ท่ีได้เจริญ/พัฒนาแล้ว ทรงละกิเลสแล้ว ทรงแทงตลอดอกุปป-
ธรรมแล้ว มีนิโรธอันทรงทําให้แจ้งแล้ว”

47
  

คราวน้ีก็มาดูพุทธพจน คือพระดํารัสของพระพุทธเจาเอง ใน

ขอความรอยแกว ท่ีตรัสถึง “ภาวิต” ๔ ท่ีถือวาขยายกระจายออกไปจาก 

“ภาวิตัตต์” น้ัน ยกมาพอเปนตัวอยาง 

“ภิกษุทั ้งหลาย อนาคตภัย (ภัยในอนาคต) ๕ 
ประการน้ี ยังมิได้เกิดขึ้นในบัดน้ี แต่จักบังเกิดในกาลต่อไป 
ภัยเหล่านั้น เธอทั้งหลายพึงตระหนักทันการไว้ ครั้น
ตระหนักทันการแล้ว พึงพยายามเพื่อป้องกันภัยเหล่านั้น; 
อนาคตภัย ๕ ประการเป็นไฉน?  

“กล่าวคือ ในกาลอนาคต จักมีภิกษุทั้งหลาย ผู้มิใช่
ภาวิตกาย (มิได้พัฒนากาย) มิใช่ภาวิตศีล (มิได้พัฒนา
ศีล) มิใช่ภาวิตจิต (มิได้พัฒนาจิต) มิใช่ภาวิตปัญญา 
(มิได้พัฒนาปัญญา). ภิกษุเหล่านั้น ทั้งที่ตนมิได้พัฒนา
กาย มิได้พัฒนาศีล มิได้พัฒนาจิต มิได้พัฒนาปัญญา ก็
จัก (เป็นอุปัชฌาย์) ให้อุปสมบทคนอื ่นๆ แลจักไม่
สามารถแนะนําผู้ที่ได้รับอุปสมบทเหล่านั้น ในอธิศีล (ศีล) 
ในอธิจิต (สมาธิ) ในอธิปัญญา (ปัญญา); แม้เหล่าผู้
ได้รับอุปสมบทนั้น ก็จักเป็นผู้มิใช่ภาวิตกาย (มิได้พัฒนา
กาย) มิใช่ภาวิตศีล (มิได้พัฒนาศีล) มิใช่ภาวิตจิต (มิได้
พัฒนาจิต) มิใช่ภาวิตปัญญา (มิได้พัฒนาปัญญา).  

“เหล่าผู้ได้รับอุปสมบทนั้น ทั้งที่ตนมิได้พัฒนากาย 
มิได้พัฒนาศีล มิได้พัฒนาจิต มิได้พัฒนาปัญญา ก็จัก 

                                                 
47  ขุ.จู.๓๐/๑๔๘/๗๑ 
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(เป็นอุปัชฌาย์) ให้อุปสมบทคนอื่นๆ แลจักไม่สามารถ
แนะนําเหล่าคนที่ได้รับอุปสมบทเหล่านั้น ในอธิศีล (ศีล) 
ในอธิจิต (สมาธิ) ในอธิปัญญา (ปัญญา); แม้เหล่าคนที่
ได้รับอุปสมบทนั้น ก็จักเป็นผู้มิใช่ภาวิตกาย มิใช่ภาวิตศีล 
มิใช่ภาวิตจิต มิใช่ภาวิตปัญญา.  

“ภิกษุทั ้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แล เพราะธรรม
เลอะเลือน วินัยก็เลอะเลือน เพราะวินัยเลอะเลือน 
ธรรมก็เลอะเลือน. 

“ภิกษุทั ้งหลาย อนาคตภัยข้อที ่ ๑ นี ้ ยังมิได้
เกิดขึ้นในบัดนี้ แต่จักบังเกิดในกาลต่อไป ภัยข้อนั้น อัน
เธอทั ้งหลายพึงตระหนักรู ้ไว ้ ครั ้นรู ้ตระหนักแล้ว พึง
พยายามเพื่อป้องกันภัยน้ันเสีย 

“อีกประการหนึ่ง ในกาลอนาคต จักมีภิกษุทั้งหลาย 
ผู้มิใช่ภาวิตกาย (มิได้พัฒนากาย) มิใช่ภาวิตศีล (มิได้
พัฒนาศีล) มิใช่ภาวิตจิต (มิได้พัฒนาจิต) มิใช่ภาวิต-
ปัญญา (มิได้พัฒนาปัญญา). ภิกษุเหล่านั้น ทั้งที่ตนมิได้
พัฒนากาย มิได้พัฒนาศีล มิได้พัฒนาจิต มิได้พัฒนา
ปัญญา ก็จักให้นิสสัย (รับเป็นอาจารย์) แก่เหล่าภิกษุอื่น 
แลจักไม่สามารถแนะนําเหล่าภิกษุที่ถือนิสสัย (เป็นศิษย์) 
นั้น ในอธิศีล (ศีล) ในอธิจิต (สมาธิ) ในอธิปัญญา (ปัญญา); 
แม้เหล่าภิกษุที่ถือนิสสัย (เป็นศิษย์) นั้น ก็จักเป็นผู้มิใช่
ภาวิตกาย มิใช่ภาวิตศีล มิใช่ภาวิตจิต มิใช่ภาวิตปัญญา. 

“เหล่าภิกษุที่ได้ถือนิสสัยนั้น ทั้งที่ตนมิได้พัฒนากาย 
มิได้พัฒนาศีล มิได้พัฒนาจิต มิได้พัฒนาปัญญา ก็จักให้
นิสสัย (รับเป็นอาจารย์) แก่เหล่าภิกษุอื ่น แลจักไม่
สามารถแนะนําภิกษุเหล่านั้น ในอธิศีล (ศีล) ในอธิจิต 
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(สมาธิ) ในอธิปัญญา (ปัญญา); แม้เหล่าภิกษุที ่ได้ถือ
นิสสัยนั้น  ก็จักเป็นผู้มิใช่ภาวิตกาย  มิใช่ภาวิตศีล  
มิใช่ภาวิตจิต มิใช่ภาวิตปัญญา. 

“ภิกษุทั ้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แล เพราะธรรม
เลอะเลือน วินัยก็เลอะเลือน เพราะวินัยเลอะเลือน 
ธรรมก็เลอะเลือน.  

“ภิกษุทั ้งหลาย อนาคตภัยข้อที ่ ๒ นี ้ ยังมิได้
เกิดขึ้นในบัดนี้ แต่จักบังเกิดในกาลต่อไป ภัยข้อนั้น อัน
เธอทั้งหลายพึงตระหนักรู้ไว้ ครั้นรู้ตระหนักแล้ว พึงพยายาม
เพื่อป้องกันภัยน้ันเสีย”48 
ในพุทธพจนท่ียกมาเปนตัวอยางน้ี มีขอสังเกตท่ีโยงไปสูความรู

เขาใจหลักธรรมใหญท่ีสําคัญมาก เชน 
ก) คุณบท คือคําแสดงพระคุณหรือคุณสมบัติ ของพระพุทธเจาและ

พระอรหันตท้ังหลาย วาเปน “ภาวิตัตต”
49
  คือ ผูไดพัฒนาตนแลว จบการ

ฝกอบรมตนแลว เม่ือกระจายความหมายออกไปเปน “ภาวิตกาย” (มีกาย
ท่ีพัฒนาแลว) “ภาวิตศีล” (มีศีลท่ีพัฒนาแลว) “ภาวิตจิตต์” (มีจิตท่ี
พัฒนาแลว) และ “ภาวิตปัญญา” (มีปญญาท่ีพัฒนาแลว) ก็โยงหรือบง

ถึงหลักธรรมชุด ภาวนา ๔ อันไดแก กายภาวนา (การพัฒนากาย) ศีล

                                                 
48 องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๙/๑๒๑ 
49  บางทีใชคําอ่ืนท่ีมีความหมายเหมือนกัน โดยเฉพาะ “อตฺตทนฺต” (ผูฝกตนแลว) ดังใน

คาถาสรรเสริญพระพุทธเจาที่วา   
มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ  อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ... “พระสัมพุทธเจา ทั้งท่ี
เปนมนุษยน่ีแหละ แตทรงฝกพระองคแลว 
เทวาปิ ตํ นมสฺสนฺติ  . . . . . . . . . มีพระหฤทัยอบรมถึงท่ี

แลว แมเทพท้ังหลายก็นอมนมัสการ” 
   (องฺ.ปฺจก.๒๒/๓๑๔/๓๘๖)  
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ภาวนา (การพัฒนาศีล) จิตตภาวนา (การพัฒนาจิต) และ ปัญญา
ภาวนา (การพัฒนาปญญา)     

ขอทําความเขาใจวา  ท่ีพูดนี้  เปนเรื่องของหลักภาษาบาลี  คือ  
“ภาวิต~” เปนคุณศัพท หรือคําวิเศษณ แสดงคุณสมบัติของบุคคล สวน 

“ภาวนา” เปนคํานามบอกถึงการกระทํา หลัก หรือขอปฏิบัติ จึงไดความ

สอดคลองกันวา “ภาวิต~” ก็คือ ผูท่ีไดทํา “ภาวนา” แลว  
ดังน้ัน “ภาวิตกาย” ก็คือผูท่ีไดทํากายภาวนา แลว “ภาวิต-

ศีล” คือผูท่ีไดทําศีลภาวนาแลว “ภาวิตจิต” ก็คือผูท่ีไดทําจิตตภาวนา
แลว และ “ภาวิตปัญญา” คือผูท่ีไดทําปัญญาภาวนาแลว   

น่ีก็เทากับบอกวา พระอรหันตคือ ทานผูไดทําภาวนา ๔ เสร็จแลว 

คือ จบท้ังกายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา และ ปัญญาภาวนา 

ถึงตอนนี้ ก็จึงตองรู ว า ภาวนา ๔ นั้นคืออะไร ขอแสดง
ความหมายไวส้ันๆ (ขอ ๓. จิตตภาวนา และและ ๔. ปญญาภาวนา ผู

ศึกษาไดยินคุนอยูแลว) ดังน้ี  

๑. กายภาวนา การเจริญกาย หรือพัฒนากาย คือ พัฒนา

ความสัมพันธกับ ส่ิงแวดลอมทางวัตถุหรือทางกายภาพ (รวมท้ัง

เทคโนโลยี) โดยเฉพาะรับรูส่ิงท้ังหลายทางอินทรีย ๕ (ตา หู จมูก ล้ิน 

กาย) ดวยดี โดยปฏิบัติตอส่ิงเหลานั้นในทางท่ีเปนคุณ มิใหเกิดโทษ ให

กุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศลธรรมเส่ือมสูญ 
๒. ศีลภาวนา การเจริญศีล หรือพัฒนาศีล คือ พัฒนาความ

ประพฤติ พัฒนาความสัมพันธทางสังคม โดยต้ังอยูในระเบียบวินัย ไม

เบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอื่นไดดวยดี 

เกื้อกูลกัน 



๕๒  พุทธธรรม 
 

๓. จิตตภาวนา การเจริญจิต หรือพัฒนาจิต คือ ฝกอบรม

พัฒนาจิตใจ ใหเขมแข็งมั่นคง เจริญงอกงามดวยคุณธรรม เชน มีเมตตา

กรุณา มีฉันทะ ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ และสดช่ืน เบิกบาน เปน

สุข ผองใส เปนตน 
๔. ปัญญาภาวนา การเจริญปญญา หรือพัฒนาปญญา คือ 

ฝกอบรมพัฒนาปญญา ใหเจริญงอกงามจนเกิดความรูแจงชัดตามเปนจริง 

โดยรูเขาใจส่ิงท้ังหลายตามที่มันเปน รูเทาทัน เห็นแจงโลกและชีวิตตาม

สภาวะ สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ทําตนใหบริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอด

พนจากความทุกข มีชีวิตเปนอยู แกไขปญหา และทําการท้ังหลายดวย

ปญญาท่ีรูถึงเหตุปจจัย 

 เม่ือรูความหมายของหลักธรรม คือ “ภาวนา” ท่ีเปนเนื้อตัวของ

การปฏิบัติท้ัง ๔ แลว ก็เขาใจ “ภาวิต” ท่ีเปนคุณสมบัติของทานผูจบการ

ปฏิบัติ ผูมีธรรมท้ัง ๔ ขอนั้นแลว ดังนี้ 
๑. ภาวิตกาย ผูไดเจริญกาย หรือมีกายท่ีพัฒนาแลว คือ ได

ฝกอบรมพัฒนาความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางวัตถุหรือทางกายภาพ 

โดยรูจักอยูดีมีสุขอยางเกื้อกูลกันกับส่ิงสรรพและธรรมชาติ โดยเฉพาะให

การรับรูทางอินทรีย ๕ เชน ดู ฟง เปนไปดวยสติและเพื่อปญญา และให

การใชสอยเสพบริโภคตางๆ เปนไปอยางพอดีท่ีจะไดคุณคาแทท่ีเปน

ประโยชนจริง ไมหลงใหลเตลิดเพริดไปตามอิทธิพลของความชอบใจ

หรือไมชอบใจ ไมลุมหลงมัวเมา มิใหเกิดโทษ แตใหเปนคุณ มิใหถูกบาป

อกุศลครอบงํา แตหนุนใหกุศลธรรมงอกงาม 

๒. ภาวิตศีล ผูไดเจริญศีล หรือมีศีลท่ีพัฒนาแลว คือ ได

พัฒนาความประพฤติ มีพฤติกรรมดีงามในความสัมพันธทางสังคม โดย
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ต้ังอยูในระเบียบวินัย อยูรวมกับผูอื่นไดดวยดี ไมใชกายวาจาและอาชีพ

ในทางท่ีเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหายแกใครๆ แตใชเปน

เครื่องพัฒนาชีวิตของตน และชวยเหลือเกื้อกูลกัน สรางสรรคสังคม 
๓. ภาวิตจิต ผูไดเจริญจิต หรือมีจิตใจท่ีพัฒนาแลว คือ ได

ฝกอบรมพัฒนาจิตใจ ใหสดใส เบิกบาน ราเริง ผองใส โปรงโลง เปนสุข 

เจริญงอกงามดวยคุณธรรมท้ังหลาย เชน มีนํ้าใจเมตตากรุณา ศรัทธา 

กตัญูกตเวทิตา เอื้อเฟอเผื่อแผ ขยันหมั่นเพียร เขมแข็ง อดทน สงบ 

มั่นคง มีสติ มีสมาธิ เปนตน 

๔. ภาวิตปัญญา ผูไดเจริญปญญา หรือมีปญญาที่พัฒนาแลว 

คือ ไดฝกอบรมพัฒนาปญญา ใหรูเขาใจส่ิงท้ังหลายตามเปนจริง รูเทาทัน

เห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ ใชปญญาแกไขปญหาและดับทุกขได 

ปลดเปล้ืองตนใหบริสุทธ์ิปลอดพนจากกิเลส มีมีชีวิตเปนอยูดวยปญญา 

โดยมีจิตใจเปนอิสระสุขเกษมไรทุกข 

ข) ข อท่ีนาสังเกตอยางยิ่งในพุทธพจนนั้น อยูตรงท่ีตรัสวา เหลา

ภิกษุ ผูมิใชภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต ภาวิตปญญา (มิไดพัฒนากาย-

ศีล-จิต-ปญญา) จะเปนอุปชฌายอาจารยฝกสอนผูอื่น และจักไมสามารถ

แนะนําภิกษุท้ังหลายที่เปนศิษย ในอธิศีล อธิจิต อธิปญญา (ศีล สมาธิ 

ปญญา)  
ท่ีนาสังเกตก็คือ เวลาตรัสถึงคุณสมบัติของผูสอน ทรงใชคําในชุด 

ภาวิต ๔ ทางกาย ศีล จิต และปญญา แตเวลาตรัสถึงส่ิงท่ีจะสอน คือ

หลักธรรม หรือตัวขอปฏิบัติ ทรงใชคําในชุด สิกขา ๓ ท่ีเราเรียกกันให

สะดวกวา ศีล สมาธิ ปญญา (เรียกเต็มวา อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิ-
ปญญาสิกขา)  
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จุดนาสังเกตน้ัน มากับขอสงสัยหลายอยาง เริ่มแตขอท่ีงายท่ีสุด

คือ เหตุใดไมทรงใชคําใหตรงหรือสอดคลองกัน เชนนาจะตรัสวา ผูไมเปน

ภาวิต ๔ ดาน จักไมสามารถแนะนําในภาวนา ๔ อยาง หรือตรงขาม

จากน้ันอาจจะตรัสวา ผูไมจบสิกขา ๓ จักไมสามารถแนะนําในศีล สมาธิ 

ปญญา ดังนี้เปนตน 
แลวก็มีขอท่ีสนับสนุนซ้ําอีกวา ท้ังในชุดภาวิตและภาวนา ๔ ก็ดี 

ในชุดสิกขา ๓ ก็ดี หัวขอยอยก็เหมือนๆ กัน ชุดแรกวา กาย ศีล จิตใจ 

และปญญา สวนชุดหลังก็มี ศีล สมาธิคือจิตใจ และปญญา แทบตรงกัน 

เพราะฉะน้ัน ท้ังตอนตนและตอนหลังก็นาจะทรงใชชุดใดชุดหน่ึงอยาง

เดียวกัน จะไดงายหนอย ไมชวนใหงง 
พรอมกันน้ัน ก็อดสงสัยไมไดวา ตามปกติ ในการปฏิบัติ ก็ไดยิน

กันมาเปนธรรมดาวา ศีล สมาธิ ปญญา หรืออธิศีล อธิจิต อธิปญญา และ

ถือกันวาครบถวนสมบูรณแลว นี่มี “กาย” เพิ่มเขามาอีกขอหน่ึง ขอนี้ไม

คุนเลย ทําไมจึงเพิ่มเขามา มีกายอะไรอีก หมายถึงอะไรกัน 
ในขอนี้ จับแงกันแคนี้กอนวา พระพุทธเจาตรัสแสดงหลักแยก

เปน ๒ ชุด หลักที่แสดงคุณสมบัติของผูสอน ทรงใช “ภาวิต ๔” สวน

หลักการสอน ทรงใช “สิกขา ๓”  
ตอนน้ียังไมพูดถึงเหตุผลท่ีวา เหตุใดจึงทรงแยกใชหลักตางกัน

เปน ๒ ชุด อันน้ันยกไปดูกันในขอตอไป 

ค) ทีน้ีก็มาถึงขอสําคัญท่ีวา  เหตุใดจึงตรัสแสดงคุณสมบัติของ
ผูสอน  โดยทรงใชหลัก  “ภาวิต ๔” แตทรงแสดงหลักธรรมที่จะสอนหรือ

ตัวระบบการศึกษา โดยใชหลัก “สิกขา ๓” แยกตางกันเปน ๒ ชุด  
ขอสงสัยน้ีตอบงายๆ ส้ันๆ วา เพราะมีความมุงหมายหรือ

วัตถุประสงคตางกัน คือ ดานคุณสมบัติของผูสอนนั้น มุงแจกแจง
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คุณสมบัติของบุคคลผูสอนท่ีแสดงตัวปรากฏออกมา ทํานองวัดผลวาเขา

ไดศึกษาแลวและพรอมที่จะสอนผูอื่นไดหรือไม แตดานหลักการสอนหรือ

ตัวหลักการศึกษา มุงแสดงระบบการศึกษาและส่ิงท่ีจะศึกษาวาจะตอง

เรียนอะไรและเรียนอยางไร จึงจะไดผลท่ีตองการ  
เฉพาะอยางยิ่ง การศึกษาท่ีแทจริงน้ัน เปนกระบวนการพัฒนา

ชีวิต ซึ่งเปนระบบของธรรมชาติ ท่ีเปนไปตามกฎธรรมชาติ จึงตองจัดให

เปนไปอยางถูกตองตามกระบวนการของเหตุปจจัยในธรรมชาติ 
ดูท่ีหลักการศึกษาหรือหลักธรรมท่ีจะสอน คือ สิกขา ๓ กอน 

ทําไมจึงตองมี ๓ ขอเทาน้ัน เปนชุด ๓ (ไตรสิกขา) ก็ตอบสั้นๆ อีกนั่น

แหละวา เพราะเปนเรื่องของชีวิตคน ซึ่งมีแค ๓ ดาน หรือ ๓ แดน เปน

องคประกอบหรือองครวม ๓ อยาง ท่ีรวมกันเปนชีวิต ซึ่งพากันดําเนิน

เดินหนาพัฒนาไปดวยกัน 

ชีวิต ๓ ดาน ของคนเราน้ี ท่ีพัฒนาไปดวยกัน มีอะไรบาง? ก็แยก

เปน  

๑. ดานสื่อกับโลก ไดแก การรับรู ติดตอส่ือสารสัมพันธ 

พฤติกรรม ความประพฤติ และการแสดงออกตอหรือกับ

เพ่ือนมนุษยและส่ิงแวดลอมอื่นๆ ผานทวาร (ชองทาง, 

ประตู) ๒ ชุด คือ 
ก) ผัสสทวาร (ทางรับรู) คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย (รวมท้ังชุม

ทางคือ ใจ เปน ๖)
50 

ข) กรรมทวาร (ทางทํากรรม) คือ กาย วาจา (รวมชุมทางคือ 

ใจ ดวยเปน ๓)) 

                                                 
50  ผัสสทวาร ๖ นี้ ตามปกติ เรียกชื่อตามหนาที่หรือคุณคาในการใชงานวา “อายตนะ ๖” 

แตในเวลาทําหนาที่ออกทํางาน นิยมเรียกวา “อินทรีย ๖” 
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ดานน้ี พูดงายๆ วา แดนหรือดานท่ีส่ือกับโลก เรียกส้ันๆ คํา

เดียววา “ศีล” 

๒. ดานจิตใจ ไดแก การทํางานของจิตใจ ซึ่งมีองคประกอบ

และคุณสมบัติท่ีเกี่ยวของมากมาย เริ่มแตตองมีเจตนา หรือ

เจตจํานง ความจงใจ ต้ังใจ มีแรงจูงใจอยางใดอยางหน่ึง มี

ความดี-ความช่ัว ความสามารถหรือความออนดอย พรอม

ท้ังความรูสึกสุข-ทุกข สบาย-ไมสบาย หรือเฉยๆ เพลินๆ 

และปฏิกิริยาตอจากสุข-ทุกขน้ัน เชน ชอบใจ หรือไมชอบใจ 

อยากจะได อยากจะเอา หรืออยากจะหนี หรืออยากจะ

ทําลาย ท่ีควบคุมชักนําการรับรูและพฤติกรรมท้ังหลาย เชน

วาจะใหดูอะไร หรือไมดูอะไร จะพูดอะไร จะพูดกับใครวา

อยางไร ดานนี้ เรียกส้ันๆ วา “จิต” หรือแดนของ “สมาธิ” 

๓. ดานปญญา ไดแก ความรูความเขาใจ ต้ังแตสุตะคือความรู
ท่ีไดเรียนสดับ หรือขาวสารขอมูล จนถึงการพัฒนาทุกอยาง 

ในจินตาวิสัย และญาณวิสัย เชน แนวคิด ทิฏฐิ ความเช่ือถือ 

ทัศนคติ คานิยม ความยึดถือตามความรูความคิดความ

เขาใจ แงมุมในการมอง ในการพิจารณา อยางใดอยางหนึ่ง 

ดานน้ี เรียกส้ันๆ ตรงๆ วา “ปัญญา”  

องคประกอบของชีวิต ๓ ดานน้ี ทํางานไปดวยกัน ประสานกันไป 

และเปนเหตุปจจัยแกกัน ไมแยกตางหากจากกัน ขออธิบายเพียงส้ันๆ พอ

ใหเห็นเปนแนว 

การสัมพันธกับโลกดวยอินทรียคือผัสสทวารและดวยพฤติกรรม

ทางกายวาจา (ดานท่ี ๑) จะเปนไปอยางไร ก็ขึ้นตอเจตนา ขึ้นตอสภาพ

ความรูสึก ภาวะและคุณสมบัติตางๆ ของจิตใจ (ดานท่ี ๒) และทั้งหมด
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นั้น ทําไดเทาท่ีปญญาช้ีชองสองทางให รูแคไหน ก็คิดและทําไดแคนั้น คือ

ภายในขอบเขตของปญญา (ดานท่ี ๓) 
ความต้ังใจและความตองการเปนตน ของจิตใจ (ดานท่ี ๒) ตอง

อาศัยการส่ือทางอินทรียและพฤติกรรมกายวาจาเปนเครื่องสนอง (ดานท่ี 

๑) ตองถูกกําหนด และจํากัดขอบเขต ตลอดจนปรับเปล่ียน โดยความ

เช่ือถือ ความคิดเห็นและความรูความเขาใจท่ีมีอยู และท่ีเพิ่มหรือ

เปล่ียนไป (ดานท่ี ๓) 
ปญญาจะทํางานและจะพัฒนาไดดีหรือไม (ดานท่ี ๓) ตองอาศัย

อินทรีย เชน ดู ฟง อาศัยกายเคล่ือนไหว เชน เดินไป จับ จัด คน ฯลฯ 

ใชวาจาส่ือสารไถถาม ตามทักษะเทาท่ีมี (ดานที่ ๑) ตองอาศัยภาวะและ

คุณสมบัติของจิตใจ เชน ความสนใจ ใฝใจ ความมีใจเขมแข็งสูปญหา 

ความขยันอดทน ความรอบคอบ มีสติ ความมีใจสงบแนวแน มีสมาธิ 

หรือไมเพียงใด เปนตน (ดานที่ ๒) 
น้ีคือการดําเนินไปของชีวิต ท่ีองคประกอบ ๓ ดานทํางานไป

ดวยกัน อาศัยกัน ประสานกัน เปนปจจัยแกกัน ซึ่งเปนความจริงของชีวิต

นั้น ตามธรรมดาของมัน เปนเรื่องของธรรมชาติ และจึงเปนเหตุผลท่ีบอก

อยูในตัววาทําไมจะตองแยกชีวิตหรือการดําเนินชีวิตเปน ๓ ดาน จะแบง

มากหรือนอยกวาน้ีไมได 
เม่ือชีวิตท่ีดําเนินไปมี ๓ ดานอยางนี้ การศึกษาท่ีฝกคนใหดําเนิน

ชีวิตไดดี กต็องฝกฝนพัฒนาที่ ๓ ดานของชีวิตนั้น 
ดังน้ัน การฝกหรือศึกษา คือ สิกขา จึงแยกเปน ๓ สวน ดังท่ี

เรียกวาไตรสิกขา เพื่อฝกฝนพัฒนา ๓ ดานของชีวิตน้ัน ใหตรงใหครบ

ตามธรรมดาแหงธรรมชาติของมัน โดยเปนการพัฒนาพรอมไปดวยกัน

อยางประสานเปนระบบสัมพันธอันหน่ึงอันเดียว 
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เวลาดูอยางกวางๆ หยาบๆ ก็จะมองเห็นเหมือนอยางท่ีบางทีทาน

พูดแยกออกเปนข้ันตอนใหญๆ วา ขั้นศีล ขั้นสมาธิ และขั้นปญญา 

เหมือนจะใหฝกอบรมพัฒนาเปนคนละสวนคนละตอน ทีละข้ัน ตามลําดับ 

คือ ฝกอบรมศีลดีแลว จึงเจริญสมาธิ แลวจึงพัฒนาปญญา  
เม่ือมองไตรสิกขาแบบน้ี ก็จะเห็นเปนภาพรวมท่ีเปนระบบใหญ

ของการฝก ซึ่งมีองค ๓ นั้นเดนข้ึนมาทีละอยาง จากหยาบแลวละเอียด

ประณีตข้ึนไปเปนชวงๆ หรือเปนขั้นๆ ตามลําดับ คือ 

ชวงแรก เดนออกมาขางนอก ท่ีอินทรีย (ผัสสทวาร) และกาย

วาจา ก็เปนขั้น ศีล 

ชวงท่ีสอง เดนดานภายใน ท่ีจิตใจ ก็เปนข้ัน สมาธิ 

ชวงท่ีสาม เดนที่ความรูความคิดเขาใจ ก็เปนข้ัน ปญญา 
แตในทุกขั้นนั้นเอง องคอีก ๒ อยางก็ทํางานรวมอยูดวยโดย

ตลอด 
เปนอันวา นั่นคือการมองแบบภาพรวม จับเอางานสวนท่ีเดนใน

ขั้นน้ัน ข้ึนมาเนนทีละอยางๆ เขยิบสูงขึ้นไปในการฝกอบรมพัฒนา

ตามลําดับ เพื่อใหสวนท่ีหยาบกวาพรอมท่ีจะรองรับเปนฐานใหแกการ

เจริญงอกงามหรือทํางานออกผลของสวนท่ีประณีตละเอียดออน  
เหมือนท่ีพูดวา ออ จะตัดไมใหญตนน้ีหรือ ก็ หนึ่ง ตองจัด

บริเวณทําพ้ืนที่ เหยียบยันใหสะดวกขยับเขยื้อนเคล่ือนไหวไดคลอง 

ปลอดภัย และแนนหนามั่นคง (ศีล) + สอง ตองเตรียมกําลังใหแข็งแรง 

ใจสู เอาจริง จับมีดหรือขวานใหถนัดมั่น มีสติดี ใจมุงแนว ไมวอกแวก 

(สมาธิ) + แลวก็ สาม ตองมีอุปกรณคือมีดหรือขวานท่ีใชตัดท่ีไดขนาด มี

คุณภาพดี และลับไวคมกริบ (ปญญา) จึงจะสัมฤทธิ์ผลคือตัดไมไดสําเร็จ
สมปรารถนา  
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แตในชีวิตท่ีเปนอยูดําเนินไปอยูตลอดเวลาน้ี เมื่อวิเคราะห

ละเอียดลงไป ก็จะเห็นวา องคประกอบท้ัง ๓ ดานของชีวิตทํางานประสาน

สัมพันธเปนเหตุปจจัยเก้ือกูลหนุนเสริมกันและกันอยูทุกเมื่อทุกเวลา ดัง

จะเห็นวา ในการศึกษา เม่ือจะใหคนพัฒนาฝกตนไดผลจริง ก็ควรใหเขา

ฝกดวยความตระหนักรูองคประกอบท้ัง ๓ ดานนั้นท่ีจะใหพัฒนาพรอมไป

ดวยกัน โดยเอาโยนิโสมนสิการมาโยง ใหเกิดความตระหนักรู และมีสติท่ี

จะชวยใหการฝกฝนพัฒนาไดผลสมบูรณตามท่ีมันควรจะเปน 

พูดในเชิงปฏิบัติวา ในการกระทําทุกครั้งทุกอยาง ไมวาจะแสดง

พฤติกรรมอะไร หรือมีกิจกรรมใดๆ ก็ตาม เราสามารถฝกฝนพัฒนาตน

และสํารวจตรวจสอบตนเองตามหลักไตรสิกขาน้ี ใหมีการศึกษาครบท้ัง ๓ 

อยาง ท้ัง ศีล สมาธิ และปญญา พรอมกันไปทุกครั้งทุกคราว คือ  
เมื่อทําอะไร ก็พิจารณาดูวา พฤติกรรม หรือการกระทําของเรา

ครั้งน้ี จะเปนการเบียดเบียน ทําใหเกิดความเดือดรอนแกใครหรือไม จะ

กอใหเกิดความเส่ือมโทรมเสียหายอะไรๆ บางไหม หรือวาเปนไปเพื่อ

ความเกื้อกูล ชวยเหลือ สงเสริม และสรางสรรค (ศีล) 
ในเวลาที่จะทําการน้ี จิตใจของเราเปนอยางไร เราทําดวยจิตใจท่ี

เห็นแกตัว มุงรายตอใคร ทําดวยความโลภ โกรธ หลง หรือไม หรือทํา

ดวยเมตตา มีความปรารถนาดี ทําดวยศรัทธา ทําดวยสติ มีความเพียร มี

ความรับผิดชอบ เปนตน และ ในขณะท่ีทํา สภาพจิตใจของเราเปนอยางไร 

เรารอน กระวนกระวาย ขุนมัว เศราหมอง หรือวามีจิตใจท่ีสงบ ราเริง 

เบิกบาน เปนสุข เอิบอิ่ม ผองใส (สมาธิ) 
เรื่องท่ีทําครั้งนี้ เราทําดวยความรูความเขาใจชัดเจนดีแลวหรือไม 

เรามองเห็นเหตุผล รูเขาใจหลักเกณฑและความมุงหมาย มองเห็นผลดี
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ผลเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน และหนทางแกไขปรับปรุงพรอมดีแลวหรือไม 

(ปญญา) 

ดวยวิธีปฏิบัติอยางน้ี คนที่ฉลาดจึงสามารถฝกศึกษาพัฒนาตน 

และสํารวจตรวจสอบวัดผลการพัฒนาตนไดเสมอตลอดทุกครั้งทุกเวลา 

เปนการบําเพ็ญไตรสิกขาในระดับรอบเล็ก (คือ ครบสิกขาทั้งสาม ใน

พฤติกรรมเดียวหรือกิจกรรมเดียว)  
พรอมกันน้ัน การศึกษาของไตรสิกขาในระดับข้ันตอนใหญ ก็

คอยๆ พัฒนาข้ึนไปทีละสวนอยางเปนไปเองดวย ซึ่งเมื่อมองดูภายนอก ก็

เหมือนศึกษาไปตามลําดับทีละอยางทีละข้ัน โดยท่ีในเวลาเดียวกันนั้น 

ไตรสิกขาในระดับรอบเล็กนี้ก็จะชวยใหการฝกศึกษาไตรสิกขาในระดับ

ขั้นตอนใหญยิ่งกาวหนาไปดวยดีมากขึ้น 
ผูท่ีศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดของการปฏิบัติ ก็จะรูถึงหลัก

ความจริงท่ีวา ในขณะแหงการตรัสรู หรือในขณะบรรลุมรรคผลนิพพาน

นั้น องคมรรคท้ังหมด ท่ีจัดเปนกลุม คือ ศีล สมาธิ และปญญานี้ จะ

พัฒนาบริบูรณและทํางานพรอมเปนหนึ่งเดียวกันในการกําจัดกิเลสและให

สําเร็จผล แตจะไมอธิบายรายละเอียดในท่ีนี้  
ท่ีพูดมานี้ คือสิกขา หรือการศึกษา ซึ่งเปนระบบการพัฒนาชีวิต

ของมนุษย ตามเง่ือนไขแหงความจริงของธรรมชาติ เปนไปตามระบบ

ความสัมพันธแหงเหตุปจจัยตามกฎธรรมดาของธรรมชาตินั้น ซึ่งชีวิตเปน

องครวม ท่ีมีองคประกอบ หรือองครวม ๓ อยาง คือ ศีล จิต และปญญา 

ซึ่งทํางานประสานเปนเหตุปจจัยแกกัน ในการที่ชีวิตน้ันดําเนินอยูหรือ

พัฒนาย่ิงข้ึนไป ดังท่ีเรยีกวาหลัก ไตรสิกขา 
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ทีนี้ ก็มาถึงขอสงสัยลําดับตอไปท่ีวา พระพุทธเจา เมื่อทรงแสดง

หลักการศึกษาหรือหลักธรรมท่ีเปนตัวระบบการศึกษา โดยใชหลัก “สิกขา 

๓” แลว เหตุใดเมื่อจะแสดงคุณสมบัติของผูสอน  จึงทรงเปล่ียนไปใช

หลัก  “ภาวิต ๔”  
ขอสงสัยนี้ก็ตอบงายๆ อยางท่ีบอกแลววา มีวัตถุประสงคหรือ

ความมุงหมายในการตรัสแสดงตางออกไปเปนคนละอยาง หลักสิกขา ๓ 

นั้น สําหรับนําไปใชในการปฏิบัติ คือใชกับชีวิตจริง ก็ใหเปนไปตามระบบ

ของธรรมชาติอยางท่ีวาแลว สวนคุณสมบัติของผูสอน เปนเรื่องของคนที่

จะมาดูหรือตรวจสอบกันเอง ตอนนี้ไมตองไปหวงเรื่องการทํางานของ

ธรรมชาติแลว เอาท่ีความประสงคของเราวาดูหรือตรวจสอบตรงไหน

อยางไร จึงจะเห็นไดชัดเจนดี และถาจับจุดถูก ก็จะถึงกันกับหลักความ

จริงของธรรมชาติ ไมเหินหางไปไหน 
ท่ีจริง ก็ดูไมยาก ขอใหดูในสิกขาขอแรก คือ “ศีล” ท่ีวาเปนการ

ส่ือกับโลก ติดตอกับโลก ท้ังรับจากโลก และกระทําตอโลก ตรงน้ีแหละ 

เห็นไดชัดทันที  
ในสิกขาขอศีลนั้น บอกแลววา เราส่ือกับโลกทางประตูหรือ

ชองทาง (ทวาร) ๒ ชุด ไดแกชุดแรก คือ ผัสสทวาร ท่ีนิยมเรียกวา

อินทรีย ซึ่งเราส่ือดวยการรับรูเขามา ทางตา หู จมูก ล้ิน และกาย และชุด

ท่ี ๒ คือ กรรมทวาร ซึ่งเราส่ือดวยการกระทําตอและตอกันกับโลก (ตอ

เพื่อนมนุษย ตอสังคม และตอส่ิงแวดลอมอื่นๆ) ดวยการแสดงออกทาง

กาย และทางวาจา  
จุดสังเกตและความตางอยูตรงน้ีเอง คือ ในแดนของการส่ือกับ

โลกน้ัน ในขณะใดขณะหน่ึง (แยกละเอียดเปนขณะจิตหน่ึงๆ) เราส่ือกับ

โลกทางทวารใดทวารหน่ึงเทาน้ัน และจึงใชทวารชุดใดชุดหน่ึงใน ๒ ชุดน้ัน  



๖๒  พุทธธรรม 
 

เพราะฉะน้ัน ตามหลักสิกขา ๓ เมื่อศีล สมาธิ ปญญา ทํางานใน

ระบบองครวม สิกขาขอศีล จึงเปนการติดตอหรือส่ือกับโลกดวยทวารใด

ทวารหนึ่ง เปนหน่ึงขอ แลวก็ สมาธิ และปญญา เปนขอ ๒ และ ๓ ดวย

เหตุน้ี การส่ือกับโลกทางทวารทั้ง ๒ ชุด จึงตองรวมอยูดวยกันในขอศีล 

(สําหรับใหเลือกเอาอยางใดอยางหน่ึง) ระบบสิกขาจึงตองเปน ๓ หรือได

แค ๓ 

ทีน้ี พอถึงชุดคุณสมบัติของผูสอน ตอนนี้ไมตองคํานึงถึงการ

ทํางานรวมกันของสิกขา ๓ น้ันแลว คราวน้ีจะแยกดูหรือตรวจสอบท่ีตัว

คน แยกตางหากออกมาดูทีละอยาง และจุดตางก็อยูในขอศีลน่ีแหละ คือ

ตรงที่แยกการส่ือสารสัมพันธกับโลกดวยทวารตางกันเปน ๒ ชุด คือ 

ก)  ผัสสทวาร (ทางรับรู, นิยมเรียกวา “อินทรีย”) คือ ตา หู จมูก 

ล้ิน กาย (รวมท้ังชุมทางคือ ใจ เปน ๖) เปนการ เห็น/ดู ได

ยิน/ฟง ได/ดมกล่ิน รู/ล้ิมรส ถูกแตะตองกาย (จบท่ีใจวา รู

ธรรมารมณ) 

ข)  กรรมทวาร (ทางทํากรรม) คือ กาย วาจา (รวมชุมทางคือ ใจ 

ดวยเปน ๓) เปนการทํา การพูด (ต้ังจุดเริ่มที่ใจ คือคิด) 

จะเห็นวา พระพุทธเจาทรงแยก ๒ แดนยอยในขอศีลน้ีเอง เปน 

๒ ขอแรกในชุดภาวิต ๔ และทรงต้ังชื่อภาวิตขอแรก ท่ีแยกการส่ือกับโลก

ทางผัสสทวารหรืออินทรีย ออกมาจากศีล เรียกเปน “ภาวิตกาย” (กาย

ในท่ีนี้ คือ ปญจทวาริกกาย) แสดงวา พระพุทธเจาทรงเนนความสําคัญ

ของการส่ือกับโลกเปนอยางมาก โดยเฉพาะการส่ือดานการรับรูทางตา หู 

ฯลฯ ในขอแรกนี้ คนมักจะมองขาม แตในพระพุทธศาสนาถือเปนเรื่อง
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สําคัญอยางย่ิงในระบบการพัฒนามนุษย เฉพาะอยางยิ่งในการวัดผลของ

การพัฒนาคน ซึ่งควรจะเอาใจใสกันใหมากข้ึน  
ยิ่งเวลาน้ี มาบรรจบกับยุคสมัยท่ีโลกถึงกับถูกเรียกวา เขาสูยุค

ขาวสารขอมูล แลวก็ยุคไอที การพัฒนามนุษยในแดนนี้ ซึ่งเปนจุดแยกสู

การพัฒนาปญญาโดยตรง กับการจมลงในโมหะ ควรจะไดหลักภาวิตกาย

นี้เปนปายสัญญาณเตือนไมใหมนุษยหลงทาง และใหเรงใชไอทีนั้นพัฒนา

อารยธรรมใหถูกทาง อยางไรก็ตาม ในท่ีน้ี เพียงกลาวถึงหลักน้ีไว แตยัง

ไมลงสูรายละเอียด 
สวนแดนที่ ๒ ซึ่งจับเอาการส่ือทางกรรมทวาร ขึ้นมาตั้งเปน

คุณสมบัติสําหรับตรวจสอบหรือวัดผลของการพัฒนาคน เรียกวาภาวิตศีล 

กับแดนท่ี ๓ และ ๔ คือ ภาวิตจิต และภาวิตปญญา ก็ตรงกับสิกขาขอ ๑ 

(ทอนท่ีสอง) และขอ ๒ และ ๓ จึงขอผานไป    

ขอเพิ่มเกร็ดความรูปลีกยอยอีกเล็กนอยวา ภาวิตกาย คือผูมีกาย

ท่ีไดพัฒนาแลว (หรือผูมีกายภาวนา) นี้ ท่ีไดอธิบายวา ไดพัฒนากายดาน

การส่ือกับโลกทางอินทรีย ๕ หรือดานการรับรูทางตา หู ฯลฯ น้ัน บางที

อธิบายไดอีกนัยหน่ึง โดยขยายความหมายของกายในขอน้ีออกไป 

หมายถึงการส่ือสัมพันธกับโลกดานกายภาพ หรือดานวัตถุท้ังหมด  
ถาขยายความหมายของภาวิตกายออกไปอยางนี้ ก็ปรับ

ความหมายของภาวิตขอท่ี ๒ คือ ภาวิตศีล ใหเขาคูกันเปนวา ภาวิตศีล 

คือ ผูมีศีลท่ีพัฒนาแลว (หรือผูมีศีลภาวนา) หมายความวา ไดพัฒนาการ

ส่ือสารสัมพันธกับเพ่ือนมนุษย หรือการติดตอเกี่ยวของแสดงออกทาง

สังคม ใหอยูรวมกันดวยดี รวมมือ สามัคคี และเกื้อกูลกัน 
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การใหความหมายภาวิตกาย และภาวิตศีลอยางน้ี โยงไปถึง

หลักการจําแนกศีลเปน ๔ หมวด หรือ ๔ ประเภท ท่ีเรียกวา ปาริสุทธิ-
ศีล (ความประพฤติบริสุทธ์ิท่ีจัดเปนศีล) ๔ คือ  

๑.  ปาติโมกขสังวรศีล ศีลคือการสํารวมระวัง ต้ังอยู ใน

ปาติโมกข อันเปนวินัยแมบทของสงฆ  
๒. อินทรียสังวรศีล ศีลคือความสํารวมอินทรีย รับรู เชน ดู 

ฟง อยางมีสติ ใหไดปญญา ใหไดประโยชน ไมถูกอกุศลครอบงํา    
๓. อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธ์ิแหงอาชีวะ เล้ียงชีวิต

โดยสุจริตชอบธรรม  
๔. ปจจัยปฏิเสวนศีล (หรือปจจยสันนิสิตศีล) คือการเสพใชสอย

ปจจัยส่ีดวยปญญาท่ีรูความมุงหมาย ใหไดประโยชนตามความหมายและ

คุณคาท่ีแทของสิ่งน้ัน รูจักประมาณ บริโภคแตพอดี ไมบริโภคดวยตัณหา 
สวนท่ีเปนความสัมพันธทางกายภาพ หรือกับวัตถุ กับธรรมชาติ 

ก็อยูในภาวิตกาย สวนท่ีเปนความสัมพันธทางสังคม ก็อยูในภาวิตศีล 

ท้ังนี้ เพื่อไมใหเยิ่นเยอ ขอพูดถึงแตยนยอเพียงเทาน้ี
51
  

เมื่อไดทําความเขาใจกันไวเปนพื้นอยางน้ีแลว ก็จะสรุปคุณ- 
ลักษณะของทานผูเขาถึงนิพพานหรือพระอรหันตตามแนวแหงหลัก ภาวิต 

๔ ประการ คือ ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต และภาวิตปญญา ดังได

กลาวมา 
ท้ังนี้ มีขอพึงตระหนักวา คุณลักษณะและคุณสมบัติตอไปนี้ แม

จะจัดแยกไวตางหากกันเปนดานน้ันดานน้ี แตแทจริงแลว มิใชแยกขาด

                                                 
51 ผูสนใจลงลึกกวาน้ี พึงดู บันทึกพิเศษทายบท 



วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน   ๖๕ 

  

จากกัน เพียงแตจัดแยกออกไปตามดานท่ีปรากฏเดน เพื่อประโยชนใน

การศึกษา สวนในการพัฒนา คุณเหลานี้ เนื่องกัน พัฒนามาดวยกัน 

โดยเฉพาะไมขาดอิสรภาพของปญญา 

๑. ภาวิตกาย: มีกายท่ีไดพัฒนาแลว 
ดังไดกลาวแลววา ถึงแมในพระไตรปฎกจะมีพุทธพจนท่ีตรัสถึง

ภาวิตกาย เปนตน หลายแหง แตไมมีคําอธิบาย เหมือนวาผูฟงรูเขาใจอยู

แลว แตบางครั้ง มีคนภายนอก โดยเฉพาะพวกเดียรถียนิครนถยกเรื่องนี้
ขึ้นมาพูดตามความเขาใจของเขา จึงเปนเหตุใหพระพุทธเจาตรัสอธิบาย 

ในพระสูตรช่ือวามหาสัจจกสูตร มีเรื่องท่ีเปนเหตุปรารภทํานองนี้ 

จึงขอยกมาเลาเปนตัวอยาง และในพระสูตรนี้ มีเฉพาะภาวิตกาย มากับภา

วิตจิต (เพราะฝายท่ียกเรื่องขึ้นมา พูดเฉพาะ ๒ ภาวิตน้ี) 
เรื่องมีวา เชาวันหน่ึง สัจจกะ นิครนถบุตร ผูมีช่ือเสียงเดนดังมาก 

(เปนอาจารยสอนบุตรหลานของเจาลิจฉวี แหงแควนวัชชี อรรถกถานิยม

เรียกวาสัจจกนิครนถ) เดินมาท่ีพระพุทธเจาประทับอยู ไดพบและสนทนา

กับพระพุทธเจา เขาเร่ิมตนโดยยกเอาเรื่องกายภาวนา (การพัฒนากาย) 

และจิตตภาวนา (การพัฒนาจิต) ข้ึนมาพูด และกราบทูลพระพุทธเจาวา 

ตามความคิดเห็นของเขา เหลาสาวกของพระองคเอาแตขะมักเขมน

ประกอบจิตตภาวนา แตไมประกอบกายภาวนา (เอาแตพัฒนาจิต ไม

พัฒนากาย) 
การท่ีสัจจกนิครนถแสดงทัศนะข้ึนมาอยางนี้ อรรถกถาบอกภูมิ

หลังวา เพราะเขาเห็นพระภิกษุพากันหลีกเรนอยูในท่ีสงบ ไมมีการทรมาน

รางกาย เม่ือเขาแสดงความเห็นออกมาอยางน้ี พระพุทธเจาก็ตรัสถามวา 

แลวตามท่ีเขาเรียนรูมา กายภาวนา (การพัฒนากาย) คืออยางไร สัจจก
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นิครนถก็ยกตัวอยางการบําเพ็ญตบะถือพรตตางๆ ในการทรมานรางกาย 

(อัตตกิลมถานุโยค) วานั่นแหละคือ กายภาวนา  
พระพุทธเจาตรัสถามตอไปวา แลวจิตตภาวนาละ เขาเรียนรูมาวา

เปนอยางไร ตรงน้ี สัจจกนิครนถไมสามารถอธิบายได พระพุทธเจาจึงตรัส

วา แมแตกายภาวนาท่ีเขาบอกมากอนนั้น ก็ไมใชกายภาวนาหรือการ

พัฒนากายในแบบแผนของอารยชน (อริยวินัย) น่ีแมแตกายภาวนาเขายัง

ไมรู แลวเขาจะรูจักจิตตภาวนาไดจากท่ีไหน  
จากนั้น จึงตรัสบอกใหสัจจกนิครนถฟงคําท่ีจะทรงอธิบายวา 

อยางไรไมเปนภาวิตกาย ไมเปนภาวิตจิต และอยางไรจึงจะเปนภาวิตกาย 

อยางไรจึงจะเปนภาวิตจิต ดังจะยกความตอนที่เปนสาระสําคัญมาดู 

“แน่ะอัคคิเวสสนะ ( ช่ือโคตร/นามสกุลของสัจจก

นิครนถ) อย่างไรจึงจะเป็นภาวิตกาย และเป็นภาวิตจิต? 
อริยสาวกในธรรมวินัยนี ้ ผู้ได้เรียนสดับ มีสุขเวทนา
เกิดขึ้น ถึงจะได้สัมผัสกับสุขเวทนา เขาก็ไม่ติดใคร่ใฝ่
กระสันในสุข ไม่ถึงความเป็นผู ้ติดใคร่ใฝ่กระสันในสุข
เวทนา (ครั้น) สุขเวทนานั้นดับไป เพราะสุขเวทนาดับไป 
มีทุกขเวทนาเกิดขึ้น เขาสัมผัสกับทุกขเวทนาเข้าแล้ว ก็ไม่
เศร้าโศก ไม่ฟูมฟาย ไม่รําพัน ไม่ครํ่าครวญ ไม่ตีอก ไม่
ถึงความฟ่ันเฟือนเลือนหลง  

“อย่างนี้แหละ อัคคิเวสสนะ เพราะเหตุที่ได้พัฒนา
กายแล้ว สุขเวทนานั้น ถึงแม้เกิดขึ้น ก็หาได้ครอบงําจิต
ตั ้งอยู ่ไม่, เพราะเหตุที ่ได้พัฒนาจิตแล้ว ทุกขเวทนา 
ถึงแม้เกิดขึ้น ก็หาได้ครอบงําจิตต้ังอยู่ไม่.  
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“นี่แน่ะอัคคิเวสสนะ สําหรับอริยสาวกผู้หนึ่งผู ้ใด 
สุขเวทนาถึงแม้เกิดขึ้น ก็ไม่ครอบงําจิตตั้งอยู่ เพราะเหตุ
ที ่ได้พัฒนากายแล้ว, ทุกขเวทนาถึงแม้เก ิดขึ ้น ก็ไม่
ครอบงําจิตตั้งอยู่ เพราะเหตุที่ได้พัฒนาจิตแล้ว, ครบทั้ง
สองข้าง อย่างนี้แล อัคคิเวสสนะ บุคคลจึงเป็นภาวิต
กาย และเป็นภาวิตจิต.”52 

ดังไดกลาวแลววา กายภาวนา (การพัฒนากาย) น้ี ความหมาย

หลักบอกวาเปนการพัฒนาปญจทวาริกกาย คือกายดานผัสสทวาร ๕ หรือ

อินทรีย ๕ (ตา หู จมูก ล้ิน ผิวกาย) พอพูดถึงตรงนี้ การพัฒนากายก็แทบ

จะเปนคําเดียวกับการพัฒนาอินทรีย หรือวา กายภาวนาก็นาจะไดแก

อินทรียภาวนานั่นเอง 
การพัฒนาอินทรียก็เริ่มดวยหลักอินทรียสังวร ท่ีพระพุทธเจาตรัส

เนนอยางมากในการศึกษาของผูเขามาบรรพชาในพระธรรมวินัย เรียกวา

เปนการฝกข้ันตน ตอเน่ืองไปกับการฝกดานศีล (ในยุคอรรถกถานิยม

เรียกเปนศีลหมวดหนึ่งวา อินทรียสังวรศีล) จึงขอใหดูหลักข้ันเบ้ืองตนนี้

กอน ดังตัวอยางพุทธพจนวา 

ดูกรมหาบพิตร อย่างไร ภิกษุจะชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครอง
ทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย? ดูกรมหาบพิตร ภิกษุในธรรม
วินัยน้ี เห็นรูปด้วยตาแล้ว ไม่ถือติดนิมิต (ภาพรวม) ไม่
ถือติดอนุพยัญชนะ (ส่วนย่อย) เธอปฏิบัติเพื่อสํารวม
อินทรีย์คือจักษุ ที่เมื่อไม่สํารวมแล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศล
ธรรมอันทราม คือ อภิชฌา (ความติดใคร่ชอบใจ) และ

                                                 
52  ม.มู.๑๒/๔๐๕/๔๓๗; อรรถกถาอธิบายวา ในที่น้ี กายภาวนา เปนวิปสสนา,  จิตต

ภาวนา เปนสมาธิ คือสมถะ (ม.อ.๒/๑๙๒) 
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โทมนัส  (ความขัดเคืองเสียใจ)  ครอบงํา  เธอรักษา
จักขุนทรีย์ เธอถึงความสํารวมในจักขุนทรีย์;  

ฟังเสียงด้วยหู... ดมกลิ่นด้วยจมูก... ลิ้มรสด้วยลิ้น... 
ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย... รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว... 
(เชนเดียวกัน).  

ภิกษุนั้น ผู้ประกอบด้วยอินทรียสังวร อันเป็นอริยะ
นี ้ ย่อมได้เสวยสุขอันล้วนไร้ระคน (ไม่เจือกิเลส) ใน
ภายใน อย่างนี้แล มหาบพิตร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครอง
ทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย.”53 

อินทรียสังวรน้ียังเปนขั้นของผูฝก หรือเริ่มศึกษา ยังไมใชขั้นของ

พระอรหันต ซึ่งเปน “ภาวิตินทรีย” (ผูมีอินทรียอันไดพัฒนาแลว ท่ีจะ

จัดเปนภาวิตกาย) แตน่ียกมาใหดูเพื่อไดรูเห็นตามลําดับ 
ยังมีอินทรียสังวรท่ีลึกลงไป หรือท่ีตรัสอีกแนวหนึ่ง ก็ขอยกมาให

ดูเพ่ือเทียบกันดวย (อินทรียสังวรนี้ เม่ือทําใหมากแลว จะทําสุจริต ๓ ให

บริบูรณ, สุจริต ๓ นั้น ทําใหมากแลว จะทําสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ, สติ

ปฏฐาน ๔ น้ัน ทําใหมากแลว จะทําโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ และโพชฌงค 

๗ นั้น ทําใหมากแลว จะทําวิชชาและวิมุตติ ท่ีเปนผลานิสงสสุดทาย ให

บริบูรณ)  
เรื่องนี้ ตรัสแกกุณฑลียปริพาชก ผูไดมาเฝาท่ีอัญชนวัน ในเขต

เมืองสาเกต มีความตอนน้ีวา 

“ดูกรกุณฑลีย์ อินทรียสังวร อันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทําให้มากแล้วอย่างไร จะยังสุจริต ๓ ให้บริบูรณ์? 
ดูกรกุณฑลีย์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปที่น่าชอบใจด้วย

                                                 
53 ที.สี.๙/๑๒๒/๙๓ 



วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน   ๖๙ 

  

จักษุแล้ว ไม่ติดใคร่ ไม่เหิมใจ ไม่ก่อราคะให้เกิดขึ้น และ
กายของเธอก็คงตัว จิตก ็คงตัว มั ่นคงดี ในภายใน 
ปลอดพ้นไปด้วยดี,  

อน่ึง เธอเห็นรูปที่ไม่น่าชอบใจด้วยจักษุแล้ว ก็ไม่ขัด
เขิน ไม่กระด้างใจ ไม่บีบใจ ไม่ขุ่นเคืองแค้นใจ และกาย
ของเธอก็คงตัว จิตก็คงตัว ม่ันคงดี ในภายใน ปลอดพ้น
ไปด้วยดี.   

อีกประการหนึ่ง ภิกษุฟังเสียงด้วยหู... ดมกลิ่นด้วย
จมูก... ลิ้มรสด้วยลิ้น... ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย... รู้
ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว... (เชนเดียวกัน)  

...ดูกรกุณฑลีย์ อินทรียสังวร อันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทําให้มากแล้ว อย่างนี ้แล ย่อมยังสุจริต ๓ ให้
บริบูรณ์.”54 

ทีนี้ก็มาดูการฝกยิ่งข้ึนไปอีก ตอนนี้แหละเรียกวาอินทรียภาวนา 

เปนหลักที่ตรัสไวในอินทรียภาวนาสูตร ในพระสูตรนี้ ตอจากตรัสการ

ปฏิบัติแลว ยังตรัสใหเห็นความแตกตางท่ีพึงเทียบกัน ระหวาง ”เสข-
ปาฏิบท” คือพระอริยะผูยังฝก กับ “ภาวิตินทรีย์” คือพระอรหันตผูฝก
เสร็จแลว ท่ีเปนภาวิตกาย ขอยกมาใหดูพอรูรูปเคา  

เรื่องมีวา สมัยหนึ่ง เม่ือพระพุทธเจาประทับท่ีปาไผ ในกชังคล-
นิคม อุตตรมาณพ ศิษยของปาราสิริยพราหมณ เขาไปเฝา พระองคตรัส

ถามเขาวา ปาราสิริยพราหมณสอนหลักอินทรียภาวนาแกเหลาสาวกใชไหม 

เมื่อเขารับวาใช พระองคก็ตรัสถามวา ปาราสิริยพราหมณสอนการพัฒนา

                                                 
54 สํ.ม.๑๙/๓๙๖/๑๐๖;  คําอธิบายการคุมครองผัสสทวาร  ท่ีลึกลงไปถึงขั้นอริยมรรค- 

อริยผล ก็มี เชน สํ.สฬ.๑๘/๒๐๘/๑๕๑ 
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อินทรียอยางไร เขาทูลตอบวา ปาราสิริยพราหมณสอนอินทรียภาวนาโดย

ไมใหเอาตาดูรูป ไมเอาหูฟงเสียง  
พระพุทธเจาก็ตรัสวา ถาถือตามหลักที่พราหมณน้ีสอน คนตา

บอด คนหูหนวก ก็เปนภาวิตินทรีย (ไดพัฒนาอินทรียแลว) ละสิ  
จากนั้น พระองคตรัสวา การพัฒนาอินทรียอยางท่ีปาราสิริย-

พราหมณสอนน้ัน เปนคนละอยาง ตางจากอินทรียภาวนาอยางยอดเยี่ยม 

ในแบบแผนของอารยชน (อริยวินัย) พระอานนทจึงทูลขอใหทรงแสดง

หลักอินทรียภาวนาอยางยอดเย่ียม ในอริยวินัยน้ัน และไดตรัสดังรวม

ใจความมาดังนี้ (ความอุปมายาวๆ ไดละเสีย) 

๑. อินทรียภาวนา: “ดูกรอานนท์ ก็อินทรียภาวนา อย่าง
ยอดเย่ียม ในวินัยของอริยชน เป็นอย่างไร?  

ดูกรอานนท์ เพราะเห็นรูปด้วยจักษุ สภาพที่น่าชอบใจ
ก็เกิดข้ึน สภาพท่ีไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น สภาพที่ทั้งน่าชอบ
ใจและไม่น่าชอบใจก็เกิดข้ึน แก่ภิกษุในธรรมวินัยน้ี,  

เธอรู ้ชัด (รู ้เท่าทัน) อย่างนี ้ว่า สภาพที่น่าชอบใจ 
สภาพที่ไม่น่าชอบใจ สภาพที่ทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจ 
เกิดขึ้นแล้วแก่เราเช่นนี้ ก็แต่ว่า สภาพน่าชอบใจ สภาพ
ไม่น่าชอบใจ สภาพทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจนั้นแล 
เป็นภาวะปรุงแต่ง เป็นของหยาบ อาศัยปัจจัยเกิดขึ ้น 
สภาวะนี้จึงสงบ สภาวะนี้จึงประณีต กล่าวคืออุเบกขา 
(ใจเฉยโดยตระหนักรู ้ทัน อยู ่ในดุล), สภาพน่าชอบใจ 
สภาพไม่น่าชอบใจ สภาพทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจ ที่
เกิดขึ้นแก่เธอน้ัน ก็ดับหาย อุเบกขาต้ังได้ท่ีสนิท.  

ดูกรอานนท์ ภิกษุรูปหนึ่งรูปใด ที่สภาพน่าชอบใจ 
สภาพไม่น่าชอบใจ สภาพทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจ 
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เกิดขึ้นแล้ว ก็ดับหาย อุเบกขาตั้งได้ที่สนิท โดยเร็ว โดย
พลันทันที โดยไม่ยากลําบาก เหมือนดังบุรุษมีตาดี ลืมตา
แล้วหลับตา หรือหลับตาแล้วลืมตา ดูกรอานนท์ นี้
เรียกว่า อินทรียภาวนาในรูปที่รู้ได้ด้วยจักษุ อันยอดเยี่ยม 
ในวินัยของอริยชน;  

“ดูกรอานนท์ ข้ออื่นยังมีอีก เพราะได้ยินเสียงด้วยหู
... เพราะดมกลิ่นด้วยจมูก... เพราะลิ้มรสด้วยลิ้น... เพราะ
ต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย... เพราะรู ้ธรรมารมณ์ด้วยใจ 
(ทํานองเดียวกับขอกอน) ...ดูกรอานนท์ ภิกษุรูปหนึ่งรูป
ใด ที่สภาพน่าชอบใจ สภาพไม่น่าชอบใจ สภาพทั้งน่า
ชอบใจและไม่น่าชอบใจ เกิดขึ้นแล้ว ก็ดับหาย อุเบกขา
ตั้งได้ที่สนิท โดยเร็ว โดยพลันทันที โดยไม่ยากลําบาก 
เหมือนดังบุรุษมีกําลัง เอาหยาดนํ้าสองหรือสามหยาด 
หยดลงในกระทะเหล็กที่ร้อนจัดตลอดทั้งวัน การหยดลงไป
แห่งหยาดนํ้านั้นยังช้า (ไม่ทันที่) หยาดนํ้านั้นจะถึงความ
เหือดหาย หมดสิ้นไปฉับพลันทันใด โดยแน่แท้ ดูกร
อานนท์ นี้เรียกว่า อินทรียภาวนาในธรรมารมณ์ที่รู ้ได้
ด้วยใจ อันยอดเย่ียม ในวินัยของอริยชน; 

“ดูกรอานนท์ อย่างนี้แล เป็นอินทรียภาวนา อัน
ยอดเย่ียม ในวินัยของอริยชน.  

๒. ก) เสขปาฏิบท (ผูยังฝกศึกษา): “ดูกรอานนท์ ก็พระ
เสขะ ผู้ยังปฏิบัติอยู่ เป็นอย่างไร?  

ดูกรอานนท์ เพราะเห็นรูปด้วยจักษุ สภาพที่น่าชอบใจ
ก็เกิดข้ึน สภาพท่ีไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น สภาพที่ทั้งน่าชอบ
ใจและไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้, เธอ
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อึดอัด เบื่อหน่าย รังเกียจ ด้วยสภาพน่าชอบใจ สภาพ
ไม่น่าชอบใจ สภาพทั ้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจ ที่
เกิดขึ้นแล้วนั้นๆ, เพราะได้ยินเสียงด้วยหู... เพราะดม
กลิ ่นด้วยจมูก... เพราะลิ้มรสด้วยลิ ้น... เพราะถูกต้อง
โผฏฐัพพะด้วยกาย... เพราะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ... เธออึด
อัด เบื่อหน่าย รังเกียจ ด้วยสภาพน่าชอบใจ สภาพไม่
น่าชอบใจ สภาพทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจ ที่เกิดขึ้น
แล้วนั้นๆ; ดูกรอานนท์ อย่างนี้แล ชื่อว่าพระเสขะ ผู้ยัง
ปฏิบัติอยู่.  

๒. ข ) ภาวิตินทรีย (ผู ศึกษาพัฒนาจบแลว): “ดูกร
อานนท์ ก็พระอริยะ ผู้ภาวิตินทรีย (ไดพัฒนาอินทรีย
แลว) เป็นอย่างไร?  

ดูกรอานนท์ เพราะเห็นรูปด้วยจักษุ สภาพที่น่าชอบใจ
ก็เกิดข้ึน สภาพท่ีไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น สภาพที่ทั้งน่าชอบ
ใจและไม่น่าชอบใจก็เกิดข้ึน แก่ภิกษุในธรรมวินัยน้ี,  

เธอนั้น หากจํานงว่า เราจะหมายรู้ในสิ่งปฏิกูล ว่า
เป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ ก็เป็นผู้มีความหมายรู้ในสิ่งนั้นๆ ว่า
เป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ได้, หากจํานงว่า เราจะหมายรู้ในสิ่ง
ไม่ปฏิกูลว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ ก็เป็นผู้มีความหมายรู้ในสิ่ง
น้ันๆ ว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ได้, หากจํานงว่า เราจะหมายรู้
ในสิ่งทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูล ว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ ก็
เป็นผู้มีความหมายรู้ในสิ่งนั้นๆ ว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ได้, 
หากจํานงว่า เราจะหมายรู้ในสิ่งทั้งไม่ปฏิกูลและปฏิกูล ว่า
เป็นของปฏิกูลอยู่ ก็เป็นผู้มีความหมายรู้ในสิ่งนั้นๆ ว่า
เป็นของปฏิกูลอยู่ได้, หากจํานงว่า เราจะเว้นคํานึงทั้ง
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ปฏิกูลและไม่ปฏิกูล ทั้งสองอย่าง มีอุเบกขาอยู ่โดยมี
สต ิส ัมปช ัญญะ ก ็ม ีอ ุ เบกขาในส ิ ่งน ั ้นๆ อย ู ่ โดยมี
สติสัมปชัญญะได้;  

“ดูกรอานนท์ ข้ออื่นยังมีอีก เพราะได้ยินเสียงด้วยหู
... เพราะดมกลิ่นด้วยจมูก... เพราะลิ้มรสด้วยลิ้น... เพราะ
ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย... เพราะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ... 
สภาพที่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น สภาพที่ไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น 
สภาพที่ทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น แก่ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้, เธอนั้น... หากจํานงว่า เราจะเว้นคํานึงทั้ง
ปฏิกูลและไม่ปฏิกูล ทั้งสองอย่าง มีอุเบกขาอยู ่โดยมี
สต ิส ัมปช ัญญะ ก ็ม ีอ ุ เบกขาในส ิ ่งน ั ้นๆ อย ู ่ โดยมี
สติสัมปชัญญะได้;             

“ดูกรอานนท์  อย่างนี้แล  ชื่อว่าพระอริยะ  ผู้ 
ภาวิตินทรีย (ไดพฒันาอินทรียแลว).”55 

เม่ือมองความหมายของกายภาวนาและภาวิตกายขยายออกไปอีก

แบบหน่ึง หรือเหมือนเปล่ียนจุดกําหนด คือแทนท่ีจะมองตรงผัสสทวาร

หรืออินทรียเอง ก็มองที่โลกหรือส่ิงภายนอกซึ่งเขามาเกี่ยวของกับอินทรีย 

หรือเปนอารมณท่ีอินทรียจะรับรู แลวก็ไปจับจุดเนนท่ีส่ิงเหลาน้ันแยกเปน

พวกๆ เปนประเภทๆ ไป ก็จะไดความหมายทํานองที่บอกไวอีกอยางหน่ึง

                                                 
55

  ม.อุ.๑๔/๘๕๓/๕๔๑; คําวา “ปฏิกูล” ไมพึงมองความหมายแคบๆ อยางที่มักเขาใจทํานองวา

สกปรก ยกตัวอยางตามที่ทานอธิบายไว เชน คนหนาตาไมดี มีกิริยาอาการไมงาม เรามอง

ดวยเมตตา หรือของไมสวย เรามองตามสภาวะของธาตุ ใหเห็นเปนนาช่ืนชมหรือสบายตา ก็

เรียกวา หมายรูในของปฏิกูลเปนไมปฏิกูล คนหรือของท่ีเห็นกันวาสวยงาม เรามองดวย

อนิจจตา หรือตามสภาวะของธาตุ ก็กลายเปนไมสวยงาม อยางนี้ก็เรียกวา หมายรูในของไม

ปฏิกูลเปนปฏิกูล (ดูคําอธิบายใน ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๙๐/๕๙๙) 
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วา กายภาวนาเปนการพัฒนาความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 

หรือจําพวกวัตถุ (ตลอดจนแมแตตัวบุคคลในแงท่ีเปนวัตถุแหงการรับรู) 
แลวก็จะเห็นวา ของจําพวกหน่ึงท่ีเราเขาไปเกี่ยวของสัมพันธมาก 

ก็คือ ปจจัย ๔ ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยาบําบัดโรค 

ตลอดจนส่ิงของเครื่องมือเครื่องใช วัตถุใชสอย ส่ิงท่ีเสพอาศัยใชทํางานทํา

การท้ังหลาย ซึ่งเปนแดนใหญท่ีชีวิตเกี่ยวของ ท่ีจะตองฝกตองพัฒนาชีวิต

นั้น ดังท่ีทานจัดเปนปจจัยปฏิเสวนศีล หรือปจจัยสันนิสิตศีล และก็อาจ

จัดปจจัยปฏิเสวนานั้นตามอินทรียสังวรเขามาไวในกายภาวนานี้ดวย 
การสัมพันธกับวัตถุท้ังหลายท่ีเปนปจจัยยังชีพและหลอเล้ียงชีวิต

นี้ ในพระธรรมวินัยก็ถือเปนเรื่องสําคัญในการศึกษา ท่ีจะตองฝกฝน

พัฒนาตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน ดังท่ีฝกกันต้ังแตเขามาบวช ใหเสพ

ปจจัยส่ีโดยพิจารณา หรือใหบริโภคดวยปญญา โดยรูจักประมาณ ใหได

ความพอดี ท่ีจะเกิดคุณคาแทจริงท่ีชีวิตตองการ มิใชแคบริโภคอยางมืด

มัวดวยโมหะเพยีงท่ีจะสนองความอยากเสพดวยตัณหา ดังความที่ตรัสวา 

“ดูกรจุนทะ เรามิใช่แสดงธรรมแก่เธอทั้งหลาย เพื่อ
ปิดกั้นบรรดาอาสวะ (ความเสียหายหมักหมม) ที่เป็นไป
ในปัจจุบันอย่างเดียวเท่านั้น, อีกทั้งเราก็มิใช่แสดงธรรม
เพื่อป้องกันบรรดาอาสวะ ที่จะเป็นไปในเบื้องหน้าเท่านั้น, 
หากแต่ว่า เราแสดงธรรม ทั้งเพื่อปิดกั้นบรรดาอาสวะที่
เป็นไปในปัจจุบัน และเพื ่อป้องกันบรรดาอาสวะที ่จะ
เป็นไปในเบ้ืองหน้าด้วย;  

“ดูกรจุนทะ เพราะฉะนั้นแล จีวรใด อันเราอนุญาต
แล้วแก่เธอทั้งหลาย จีวรนั้น ควรแก่พวกเธอ เพียงเพื่อ
เป็นเครื่องป้องกันหนาว ป้องกันร้อน ป้องกันสัมผัสแห่ง
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เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพื่อ
เป็นเครื่องปกปิดอวัยวะอันยังความละอายให้กําเริบ;  

“บิณฑบาตใด อันเราอนุญาตแล้วแก่เธอทั ้งหลาย 
บิณฑบาตนั้น ควรแก่พวกเธอ เพียงเพื่อความดํารงอยู่
แห่งกายนี้ เพื่อยังกายนี้ให้เป็นไป เพื่อระงับความ(ขาด
อาหารอันจะ)เบียดเบียนชีวิต เพื่อเกื้อหนุนพรหมจริยา 
(โดยรู้ว่า) ด้วยการปฏิบัติดังน้ี เราจักบรรเทาเวทนาเก่าได้ 
ทั้งจักไม่ยังเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นด้วย และเราก็จักมีชีวิตที่
ดําเนินไปราบรื่น พร้อมทั้งความไร้โทษ และความอยู่
สําราญ;  

“เสนาสนะใด อันเราอนุญาตแล้วแก่เธอทั ้งหลาย 
เสนาสนะนั ้น ควรแก่พวกเธอ เพียงเพื ่อเป็นเครื ่อง
ป้องกันหนาว ป้องกันร้อน ป้องกันสัมผัสเหลือบ ยุง ลม 
แดด และสัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพื่อเป็นเครื่องบรรเทาอุตุ
อันตราย เพื่อเป็นท่ีมีความรื่นรมย์ในการหลีกเร้น;  

“คิลานปัจจัยเภสัชบริขารใด อันเราอนุญาตแล้วแก่
เธอทั้งหลาย คิลานปัจจัยเภสัชบริขารนั้น ควรแก่พวก
เธอ เพียงเพื ่อเป็นเครื ่องบําบัดเวทนาทั ้งหลาย อัน
เน่ืองจากอาพาธต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น เพื่อความเป็นผู้ไม่มีทุกข์
ยากเป็นอย่างย่ิง ฉะน้ี”56  

                                                 
56  ที.ปา.๑๑/๑๑๓/๑๔๒; บางแหง ตรัสเปนคําสอนเชิงปฏิบัติใหพิจารณาในเวลาที่จะเสพ

บริโภค อยางที่มีคําเริ่มตนทุกขอวา “ปฏิสงฺขา โยนิโส” ขอยกตัวอยางมาเฉพาะ

ขอพิจารณาอาหารบิณฑบาต ซ่ึงมีความเพิ่มเติมในตอนเริ่มตนดังนี้ “ขาพเจาพิจารณา
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บรรดาปจจัย ๔ นี้ ขอท่ี ๒ เสนาสนะ (แปลตามศัพทวา “ท่ีนั่ง 

และท่ีนอน”) คือท่ีอยูอาศัย เปนปจจัยใหญ ท้ังเปนท่ีต้ังอาศัย และ

ครอบคลุมปจจัยขออื่นๆ จะปรุง จะรับประทาน จะเก็บอาหารเสื้อผา จะ

นุงหมแตงตัว ฯลฯ แทบทุกอยางทุกประการ ก็อาศัยเสนาสนะทั้งนั้น 

จนกระท่ัง ในการถวายทาน พระพุทธเจาเคยตรัสแสดงความสําคัญไววา 

“ผู้ให้ข้าวนํ้า ชื่อว่าให้กําลัง ให้เสื้อผ้า ชื่อว่าให้ผิว 
พรรณ ให้ยานพาหนะ ชื่อว่าให้ความสะดวกสบาย ให้ประทีป
โคมไฟ ช่ือว่าให้จักษุ ส่วนผู้ใดให้ที่พักพาอาศัย ผู้นั้นชื่อว่าให้
ทุกอย่าง แลผู้ใดสั่งสอนธรรม ผู้นั้นช่ือว่าให้อํามฤต”57 

สําหรับพระสงฆ เสนาสนะมีความหมายโยงขยายออกไป ต้ังแต

กุฎีท่ีอยูสวนตน จนถึงท่ีอยูอาศัยรวมกันอันรวมเปนวัด ท่ีมีคําเรียกเดิม

ตามพระพุทธานุญาตวา “อาราม” (แปลสามัญวาสวน) และวัดคืออาราม

นั้น ก็เกิดข้ึนมาจากปาคือวนะ และหรืออุทยาน ดังเห็นไดชัดจากกําเนิด

ของวัดแรกในพระพุทธศาสนา ท่ีพระเจาพิมพิสารถวายแดพระพุทธเจา 

คือ เวฬุวันอุทยาน (เวฬุวนํ อุยฺยานํ) และวัดสําคัญท่ีประทับยาวนานท่ีสุด 

คือ เชตวันอุทยาน ท่ีมาเปนเชตวนาราม (“เชตสฺส ราชกุมารสฺส อุยฺยานํ” 
มาเปน “เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม”)

58 
จากอารามคือวัดในวนะ อันเปนปายอยในถิ่นใกลบานยานใกล

เมืองและชายปาใหญ ท่ีอยูอาศัยของพระสงฆก็ขยายกระจายออกไปสูถ่ิน

                                                                                                     
แลวโดยแยบคาย จึงฉันอาหารบิณฑบาต (โดยรูตระหนักวา) มิใชเพื่อสนุกสนาน มิใช

เพื่อติดรสหลงมัวเมา มิใชเพื่ออวดโอโกเก มิใชเพื่อประดับประดา แตเพียงเพื่อความ

ดํารงอยูแหงกายนี้...” (ตอจากนี้ เหมือนขางบน), เชน องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๙/๔๓๕ 
57  สํ.ส.๑๕/๑๓๘/๔๔ 
58  พุทธานุญาตใหมีวัด ซ่ึงปรารภการถวายเวฬุวันอุทยานของพระเจาพิมพิสารนั้น วา 

“อนุชานามิ ภิกฺขเว อารามํ”, วินย.๔/๖๓/๗๑ 
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หางไกลในปาใหญท่ีเรียกวาอรัญ (“อรฺ”) อันรวมท้ังถ้ํา เงื้อมเขา บน

บรรพตคีรี และในท่ีสุด เสนาสนะคือท่ีอยูอาศัยนั้น ก็โยงพระสงฆเขากับ

ปาดงพงไพร ขุนเขา และถิ่นบาน แดนเมืองท้ังหมด จนถึงโลก อันรวมท้ัง

ส่ิงแวดลอมท้ังมวล 
เสนาสนะ ท่ีอยูอาศัย ถิ่นแดน ส่ิงแวดลอมทั้งหมดนี้ ก็คือส่ิง

รอบตัวท่ีจะรับรู ติดตอ เกี่ยวของ ส่ือสารสัมพันธ ดวยปญจทวาร คือผัสส

ทวาร หรืออินทรียท้ัง ๕ น้ันเอง ดังน้ันโลกรอบตัวท่ีวามาน้ี จึงเปนแดน

แหงกายภาวนา ท่ีจะฝกฝนพัฒนากาย คือพัฒนาความสัมพันธทางอินทรีย

เหลาน้ัน 
ลักษณะความสัมพันธท่ีตองการ ซึ่งมีอยูตลอดทุกเวลาในชีวิต

ของพระภิกษุ หรือผูศึกษา ปรากฏต้ังแตในถอยคําพ้ืนฐานท่ีกลาวแลวน้ัน 

และโยงไปสูความสัมพันธท่ีดีงามกวางออกไปๆ โดยกาวหนาไปกับการ

พัฒนาในการฝกการศึกษานั้น เริ่มดวยคําหลักท่ีเปนพื้นมาในชีวิตของ

พระภิกษุคําแรกท่ีกลาวแลวนั้น คือ อาราม ท่ีแปลงายๆ วา “สวน” หรือ

แปลตามศัพทอยางท่ีนิยมพูดกันมาวา “ท่ีมายินดี” 
คําวา “อาราม” หรือท่ีมายินดีนี้ บอกความสัมพันธพื้นฐานของผู

ศึกษา เริ่มจากถิ่นท่ีอยูอาศัย (คือวัด) วาเปนท่ี (มีสภาพธรรมชาติ พืช

พรรณ กบไกนกกา ฯลฯ) ท่ีชวนใจใหมายินดี  
คําวา “อาราม” นี้ บอกความสัมพันธทางจิตใจท่ีพึงประสงค ซึ่ง

ภิกษุหรือผูศึกษาพึงมีเปนพื้นฐานตอสถานท่ีอยูอาศัยอันเหมาะนั้น แลว

ขยายออกไปใหถิ่นแดนที่ตนเกี่ยวของ เปนอารามท่ีมายินดี  
มิใชเทานั้น คําวา “อาราม” โยงภิกษุหรือผูศึกษานั้น ลึกเขาไป

ทางดานความเปนอยูและการปฏิบัติธรรมดวย คือโยงตอเขาไปถึงแดนของ

อินทรียใหญภายใน อันไดแกใจ ใหมีอารามคือความมายินดีในเรื่องตางๆ 
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ขยายตอออกไป อันท่ีเปนหลักๆ เชน ปวิเวการาม (มีความสงัดวิเวกเปน

ท่ีมายินดี) ปฏิสัลลานาราม (มีความหลีกเรนเปนท่ีมายินดี) แลวก็ลึกลงไป

ถึง ปหานาราม (มีการแกไขละเลิกอกุศลธรรมเปนท่ีมายินดี) ภาวนาราม 

(มีการเจริญคือพัฒนากุศลธรรมเปนที่มายนิดี)
59 

อารามเปนอาการความรูสึกในจิตใจของภิกษุหรือผูศึกษา ท่ีพึงมี

ตอส่ิงอันเหมาะท่ีจะส่ือสารสัมพันธนั้นโดยตรง และเทากับวาผูศึกษาเองมี

หนาท่ีจะพึงทําใหส่ิงท่ีตนเกี่ยวของสัมพันธน้ัน เปนอารามอันจะเปนที่มา

ยินดีดวย ต้ังแตวัดท่ีอยูอาศัยของตนเองที่มีช่ือใหเรียกวาอยางน้ันอยูแลว 

และพึงแผขยายอารามนี้ออกไปใหท่ัวรอบ 

ขณะท่ีคําวา “อาราม” แสดงความรูสึกในใจท่ีสัมพันธหรือมีตอ

สถานท่ีถิ่นฐานส่ิงแวดลอมน้ันๆ ก็มีอีกคําหนึ่งท่ีปรากฏมากมายเหลือเกิน

ในชีวิตของพระสงฆหรือผูศึกษา ตลอดถึงทานผูจบการศึกษาแลวในพระ

ธรรมวินัยนี้ (นาจะมาก นาจะบอยกวาอารามเสียอีก) คือคําวา “รมณีย”  
คําวา “รมณีย” ท่ีแปลวานารื่นรมยนี้ ช้ีบอกไปท่ีสภาพของ

บรรยากาศท่ีชื่นชูใจ อันพึงประสงคยิ่งสําหรับผูศึกษา ท่ีจะเก้ือกูลใหเจริญ

งอกงามกาวไปดวยดีในการศึกษาพัฒนากุศลธรรม และสําหรับทานผูจบ

การพัฒนาแลว ก็จะสัมผัสพบสภาพรมณียน้ีไดงายดายหรืออยางพรอม

ทันที เพราะมีสัมผัสท่ีไมมีกิเลสแฝงงําหรือกั้นบัง กับท้ังทานเองน่ันแหละ

เปนผูพรอมที่จะทําใหถิ่นฐานส่ิงท่ีแวดลอมเปนรมณีย คือเปนท่ีรื่นรมย ท้ัง

แกองคทานเอง และแกผูอื่นท้ังหลายท่ีเขามาใกลชิดหรือแวดลอมดวย 

                                                 
59  อารามดานตรงขามท่ีพึงละเวนก็มี เชน นิททาราม (มีการหลับเปนที่มายินดี) กัมมาราม 

(มีงานยุงเปนท่ีมายินดี) ภัสสาราม (มีการพูดคุยเปนท่ีมายินดี) สังคณิการาม หรือสัง

สัคคาราม (มีการคลุกคลี หรือมั่วสุมเปนที่มายินดี) ตลอดจน รูปาราม สัททาราม (มี

รูป มีเสียงเปนที่มายินดี) ฯลฯ 
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“รมณีย ”  ภาวะ ท่ีน า รื่ นรมย  จึ ง เปน คํา ท่ีปรากฏท่ัวไปใน

พระไตรปฎก เหมือนเปนบรรยากาศหนึ่งของพระไตรปฎกนั้นดวย  
เริ่มต้ังแตในพุทธประวัติกอนตรัสรู เม่ือพระโพธิสัตวเสด็จเท่ียว

ทรงแสวงหาสถานท่ีอันเหมาะท่ีจะทรงบําเพ็ญเพียร ในท่ีสุดทรงพบท่ีอัน

เหมาะเชนนั้น ณ อรุุเวลาเสนานิคม ดังคําตรัสในวาระนั้นวา  

“‘ภาคพื ้นภูมิสถานถิ ่นนี ้ เป็นที ่ร ื ่นรมย์จริงหนอ 

(รมณีโย วต) มีไพรสณฑ์ร่มรื่น น่าชื่นบาน ทั้งมีแม่นํ้าไหล
ผ่าน นํ้าใส เย็นชื่นใจ ชายฝั่งท่านํ้าก็ราบเรียบ ทั้งโคจร
คามก็มีอยู ่โดยรอบ เป็นสถานที ่เหมาะจริงหนอที ่จะ
บําเพ็ญเพียร สําหรับกุลบุตรผู ้ต้องการทําความเพียร’ 
ภกิษุท้ังหลาย เราน้ันแล ได้น่ังลงแล้ว ณ ท่ีน้ัน โดยตกลง’ใจ
ว่า ‘ท่ีน่ีละ เหมาะท่ีจะบําเพ็ญเพียร’”60 

พระพุทธเจา และเหลาพระสาวก เมื่อเสด็จไปประทับหรือไปอยู 

และผานไปในท่ีตางๆ โดยเฉพาะตามปาเขาแดนไพร มีคําบันทึกไววา ทาน

ไดกลาวถึงสถานท่ีนั้นๆ วาเปนที่รื่นรมย บางทีก็พรรณนาไวดวยวารื่นรมย

อยางไร ดังตัวอยาง พระเอกวิหาริยเถระกลาวถึงบรรยากาศในถิ่นที่ทานไป

อยูวิเวก เปนคาถาความวา  

“... เม่ือลมเย็นพัดมา พากลิ่นดอกไม้หอมฟุ้งไป เรา
นั ่งอยู ่บนยอดเขา จักทําลายอวิชชา ณ เง ื ้อมผาที่
ดารดาษไปด้วยดอกโกสุม มีภาคพื้นเยือกเย็นในแดนป่า 

                                                 
60  ม.มู.๑๒/๓๑๙/๓๒๓; คําวา “รมณีย” อาจมาในรูปอื่นๆ เชน รมฺม และ รามเณยฺยก 

เปนตน (เพราะกฎเกณฑทางฉันทลักษณ) 



๘๐  พุทธธรรม 
 

เราผู้เป็นสุขแล้วด้วยวิมุตติสุข จะรื ่นรมย์อยู ่ในถํ ้าแห่ง
ขุนเขาอย่างแน่นอน.”61 

พระมหากัสสปะกลับจากบิณฑบาต เดินขึ้นภูเขา ก็กลาวคาถา

ประพันธชื่นชมความรื่นรมยในแดนปา ดังท่ีมีบันทึกไวยืดยาว เชนตอน

หน่ึงวา  
“ภาคพื้นภูผา เป็นที่ร่าเริงใจ มีต้นกุ่มมากมาย เรียง

รายเป็นทิวแถว เสียงช้างร้องก้องกังวาน เป็นรมยสถาน 
ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์ 

ขุนเขาสีทะมึนดุจเมฆ งามเด่น มีธารนํ ้าเย็นใส
สะอาด ดารดาษด้วยผืนหญ้าแผ่คลุม มีสีเหมือนแมลง
ค่อมทอง ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์ 

ยอดภ ูผาส ูงตระหง ่านเท ียมเมฆ เข ียวทะม ึน 
มองเห็นเหมือนเป็นปราสาท กัมปนาทด้วยเสียงช้างคํารน
ร้อง เป็นที่ร่าเริง ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์”62 

รวมความ ดังไดกลาวแลว พระอรหันตไดพัฒนาอินทรียแลว 

เปนภาวิตินทรีย ทานเอง นอกจากพรอมท่ีจะสัมผัสบรรยากาศที่รื่นรมยได

โดยพลันแลว ถึงแมถาท่ีน้ันไมนารื่นรมย ทานก็มองหรือวางใจรื่นรมยได 

เม่ือไปในท่ีรื่นรมย ก็รื่นรมยโดยไมมีอะไรกีดกั้น แมไปในท่ีวุนวาย ก็

กลายเปนทําสถานท่ีนั้นใหรื่นรมย คนใดมาใกลหรือไดแวดลอม ก็พลอย

รื่นรมยใจ ดังคาถาที่วา  

                                                 
61  ขุ.เถร.๒๖/๓๗๑/๓๔๙ 
62  ขุ.เถร.๒๖/๓๙๘/๔๑๐ 
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“ไม่ว่าบ้าน ไม่ว่าป่า ไม่ว่าที่ลุ่ม ไม่ว่าที่ดอน (พระ
อรหันต์) ท่านผู้ไกลกิเลส อยู่ที ่ไหน ที่นั้นไซร้ เป็นภูมิ
สถาน อันรื่นรมย์”63 

กายภาวนาเปนการพัฒนาพื้นฐานข้ันตน ซึ่งจะสําเร็จผลสมบูรณ

เปนจริง ก็ตอเม่ือไดพัฒนาจบส้ิน คือบรรลุผลของปญญาภาวนา แตเมื่อ

พัฒนาจบส้ินสมบูรณแลว ภาวิตกายก็เปนดานท่ีแสดงผลออกมา ซึ่ง

ปรากฏกอนนําหนา หรือท่ีคนท่ัวไปจะสัมผัสไดงาย  
อยางไรก็ดี พรอมกันน้ัน ก็มีผลสําแดงอยางอื่นท่ีเทียบคลาย ซึ่ง

คนท่ัวไป ผู ท่ีตนเองมิไดพัฒนาจิตปญญาศีลและกาย อาจเขาใจผิด 

เหมือนถูกพาใหหลงไปไดโดยงายเชนเดียวกัน  

                                                 
63  ขุ.ธ.๒๕/๑๗/๒๘ 



๘๒  พุทธธรรม 
 

๒. ภาวิตศีล: มีศีลท่ีไดพัฒนาแลว 
ในดานความประพฤติท่ัวไป ท่ีเรียกวา “ศีล” มีคํากลาวแสดง

ลักษณะของผูบรรลุนิพพานแลว ไมสูบอยครั้งนัก ท้ังนี้ เพราะตามหลัก 

ศีลเปนสิกขา หรือการศึกษาข้ันตน พระอริยบุคคลยอมเปนผูมีศีลสมบูรณ

แลวต้ังแตช้ันโสดาบัน
64
 และเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ ท่ีผูเขาถึงนิพพาน

บรรลุ ก็เปนภาวะท่ีทําใหความทุศีล หรือความประพฤติเสียหาย ไมมีเหลือ

ตอไป
65
   
โดยนัยดังกลาวมา ขอท่ีควรพิจารณา ณ ท่ีนี้ จึงเหลือจํากัดเพียง

ขอท่ีวา พระอรหันตดําเนินชีวิตอยางไร ทํากิจกรรมหรือประกอบกิจการ

งานอะไร ในรูปลักษณะอยางไร 
ประการแรก พระอรหันตเปนผูดับกรรม

66
 หรือส้ินกรรม

67
 การ

กระทําของทานไมเปนกรรมอีกตอไป ในคัมภีรฝายอภิธรรม มีคําเรียกการ

กระทําของทานวาเปน “กิริยา”
68
  

ท่ีวา “ดับกรรม” น้ัน หมายถึงไมกระทําการตางๆ โดยมีอวิชชา 

ตัณหา อุปาทาน ครอบงํา หรือชักจูงใจ แตทําดวยจิตใจท่ีเปนอิสระ มี

ปญญารูแจงชัดตามเหตุผล เลิกทําการอยางปุถุชน เปล่ียนเปนทําอยาง

อริยชน คือ ไมทําการดวยความยึดมั่นในความดีความช่ัวท่ีเกี่ยวกับตัวฉัน

ของฉัน ผลประโยชนของฉัน ท่ีจะใหฉันไดเปนอยางน้ันอยางนี้ ไมมีความ

ปรารถนาเพื่อตัวตนเคลือบแฝงอยู ไมวาในรูปท่ีหยาบหรือละเอียด แมแต

                                                 
64  เชน องฺ.นวก.๒๓/๒๑๖/๓๙๔; อภิ.ปุ.๓๖/๑๐๑/๑๗๘ 
65  องฺ.ทสก.๒๔/๗๕/๑๔๙ 
66  นัย สํ.สฬ.๑๘/๒๒๙/๑๖๖ (เทียบ องฺ.ติก.๒๐/๕๕๑/๓๓๙; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๔/๔๖๕) 
67  นัย ที.ปา.๑๑/๒๕๖/๒๔๒; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๓๓/๓๑๔ 
68  เชน อภิ.สํ.๓๔/๖๖๕/๒๖๐ 
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ความภูมิพองอยูภายในวานั่นเปนความดีของฉัน หรือวาฉันไดทําความดี 

เปนตน ทําไปตามวัตถุประสงคของกิจน้ันๆ ตามเหตุผลของเรื่องนั้นๆ 

ตามท่ีมันควรจะเปนของมันลวนๆ จึงเปนการกระทําข้ันท่ีลอยพนเหนือ

กรรมดีข้ึนไปอีก สวนกรรมช่ัวเปนอันไมตองพูดถึง เพราะหมดโลภะ โทสะ 

โมหะ ท่ีจะเปนเหตุปจจัยใหทําความช่ัวเสียแลว
69 

อยางไรก็ดี บางคราวมีผูต้ังขอสงสัยวา ตามปกติ คนเราจะทํา

อะไรได จะตองมีแรงจูงใจในการกระทํา และแกนสําคัญของแรงจูงใจ

ท้ังหลายก็คือ ความปรารถนา ความตองการ ซึ่งควรจะรวมอยูในคําวา 

“ตัณหา” เมื่อผูบรรลุนิพพานละตัณหาเสียแลว ก็หมดแรงจูงใจ จะทําการ

ตางๆ ไดอยางไร คงจะกลายเปนคนอยูนิ่งเฉย ไมทําอะไรเลย แมจะไมทํา

ความช่ัวก็จริง แตก็ไมทําความดีอะไรดวย ก็คงไมมีประโยชนอะไร   
ในท่ีน้ี คําตอบขั้นตนอยางงายๆ มีวา มิใชแตความอยากความ

ปรารถนาเทานั้นท่ีเปนแรงจูงใจ แมความคํานึงเหตุผลก็เปนแรงจูงใจได

เชนกัน ดังจะเห็นไดในปุถุชน เม่ือจะทําการบางอยาง บางคราวมีการตอสู

กันภายในจิตใจระหวางพลังสองฝาย คือ ระหวางความปรารถนา

ผลประโยชนสวนตัว กับความรูเหตุรูผลรูดีรู ช่ัว บางคราวเขาก็ทําตาม

ความอยากได บางคราวเขาก็ทําตามเหตุผล  
พิจารณาลึกลงไปอีกช้ันหนึ่ง ชีวิตเปนอยูไดดวยอาศัยพลังท่ีทําให

มันเปนชีวิต คือ มีความเคล่ือนไหวขยับขยายตัว ถาไมมีองคประกอบ

อยางอื่นเขามาเกี่ยวของ ชีวิตจะเคล่ือนไหวไปตามทางท่ีความรูบอกให แต

เพราะขาดความรู หรือความรูไมเพียงพอ ตัณหาจะไดโอกาสเขามา

บิดเบือนหรือบงการความเคล่ือนไหวของชีวิตไมเฉพาะบงการใหทําเทาน้ัน 

                                                 
69  ดู ตอนวาดวยมัชฌิมาปฏิปทา ประกอบ. 
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บางคร้ังเม่ือความรูบอกใหแลววา ควรกระทํา แตตัณหาในรูปของความ

เกียจครานเปนตน เขาครอบงําเสีย กลับเหน่ียวรั้งไวไมใหกระทําก็มี  
ในภาวะเชนนี้ จึงกลาวไดวา ตัณหาหรือความอยาก ไมเปนแต

เพียงแรงจูงใจใหกระทําเทานั้น แตเปนแรงจูงใจไมใหกระทําดวย  
แตถาจะพูดใหถูกทีเดียว การไมกระทําในกรณีน้ี ก็เปนการ

กระทําอยางหน่ึงเหมือนกัน คือ กระทําการไมกระทํา เพราะมีกิจกรรมท่ี

เรียกวาการไมกระทําน้ีเกิดข้ึนในรูปของการหนวงรั้งไว  
ดังน้ัน หนาท่ีของตัณหาในท่ีน้ี คือ เปนแรงจูงใจ ท้ังในการกระทํา

การกระทํา และในการกระทําการไมกระทํา  
เปนอันวา เพราะมีตัณหาคอยขัดขวาง บีบ และบงการ จึงทําให

การเคล่ือนไหวโดยพลังของชีวิต ไมเปนอิสระตามทางท่ีความรูบอกให 

เมื่อใด พนจากอํานาจครอบงําหรือแรงเราแฝงกระซิบของตัณหา เม่ือน้ัน ก็

จะมีการเคล่ือนไหวที่เปนอิสระตามทางของปญญา นี่คือภาวะท่ีชีวิตเปนอยู

และดําเนินไปดวยปญญา  
อยางไรก็ดี ถามองลึกลงไปอีก โดยแยกแยะวิเคราะหใหละเอียด 

จะเห็นซอนข้ึนมาอีกวา เม่ือปญญารูเขาใจมองเห็นวาควรจะทําหรือไมควร

ทําอะไรตามเหตุผลท่ีควรจะเปนน้ัน พอปญญาบอกข้ึนมาอยางน้ัน ก็จะมี

แรงขึ้นมาอยางหน่ึงในจิตใจ ท่ีชวยขับดันพาไปสูการกระทําหรือไมกระทํา

นั้น อันเรียกไดวาเปนความอยากอีกแบบหน่ึง หรือเรียกไดวาเปนแรงจูงใจ

ซึ่งเกิดจากปญญา ดังท่ีจะพูดตอไป  
ควรย้ําไวอีกวา เมื่อมีการไมกระทําส่ิงท่ีควรทํา เชน นักเรียนไม

สนใจบทเรียน หรือคนไมชวยเหลือกัน เปนตน ไมพึงคํานึงถึงแตเพียงการ

ขาดแรงจูงใจท่ีจะใหกระทําเทาน้ัน แตควรพิจารณาถึงแรงจูงใจใหไม

กระทําดวย คือพิจารณาถึงตัณหาท่ีมาในรูปของความเกียจคราน ความไม
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ชอบใจ ความเพลิดเพลินกับอารมณอื่น เปนตน ซึ่งมีกําลังมากกวา ฉุดดึง

ไว การใชแรงจูงใจแบบตัณหา จึงมักเปนการเพิ่มหรือเรงเราพลังแขงขัน

ตานทานระหวางแรงจูงใจใหกระทํา กับแรงจูงใจใหไมกระทํา ฝายไหนแรง

กวาก็ชนะไป ขอนี้เปนลักษณะอยางหนึ่งท่ีแตกตางจากกรณีมีแรงจูงใจซ่ึง

เกิดจากปญญา   
ตรงน้ี มีเรื่องท่ีขอทําความเขาใจแทรกไวหนอยหนึ่ง คือ เม่ือกี้นี้ 

ไดพูดถึง “แรงจูงใจแบบตัณหา” แลวก็พูดถึง “แรงจูงใจซ่ึงเกิดจาก

ปญญา” ตามท่ีพูดน้ัน จะเห็นทํานองวา สองอยางนั้นเปนแรงจูงใจท่ีตรง

ขามกัน เรื่องน้ี ท่ีจริง จะอธิบายเปนหัวขอใหญอยางหน่ึงขางหนา แตตรงนี้ 

มีเรื่องเกี่ยวของเขามา ก็ควรทําความเขาใจเปนพื้นไวเล็กนอย 
ถาพูดอยางงายๆ ในท่ีนี้ เรามีแรงจูงใจ ๒ อยาง คือ แรงจูงใจ

แบบตัณหา ซึ่งเปนแรงจูงใจท่ีเกิดจากความรูสึก ไดแก ความอยาก ความ

ปรารถนา ความตองการ ท่ีเปนไปตามความรูสึก เชน รูสึกชอบใจ ก็อยาก

ได รูสึกวาอรอย ก็อยากล้ิมรส เปนความอยากหรือความตองการโดยไม

ตองมีความรูวา ถูกตองไหม มีคุณหรือมีโทษ เปนประโยชนหรือไม นี้เปน

แรงจูงใจอยางท่ี ๑ 
สวนแรงจูงใจอยางท่ี ๒ ท่ีวาแรงจูงใจซึ่งเกิดจากปญญา พูดงายๆ 

ก็คือ แรงจูงใจท่ีเกิดจากความรู ไดแก ความอยาก ความปรารถนา ความ

ตองการ ท่ีเปนไปตามความรูเขาใจเหตุผลและความถูกตองเปนจริง เชน 

เห็นพื้นถนนขยักเขยิน สกปรก รก มีส่ิงกีดขวางเกะกะหรือจะทําใหล่ืนไถล 

เรารูเขาใจวา ถนนเปนทางสัญจรซึ่งท่ีถูกตองดีตรงตามเหตุผลและความ

จริงน้ัน พึงสะอาดเรียบรอยปลอดภัย เมื่อเห็นถนนเสียหายอยางน้ัน ก็

อยากทําใหสะอาดเรียบโลงคลองไรของแปลกปลอม ความอยากหรือความ
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ตองการอยางน้ี เปนแรงจูงใจอยางท่ี ๒ มีช่ือเรียกใหเปนคูตรงขามกับ

อยางแรกคือแรงจูงใจแบบตัณหาน้ัน วาเปน “แรงจูงใจแบบฉันทะ” 
“ฉันทะ” คือ ความอยาก ความปรารถนา ความตองการท่ี

ตรงไปตรงมาตามสภาวะ คือ อยากใหส่ิงนั้นๆ ดี งาม สมบูรณ ตรงหรือ

เต็มตามสภาวะท่ีจะพึงเปนไปของมัน ซึ่งไมเกี่ยวกับความชอบใจ หรือไม

ชอบใจ และการท่ีจะไดจะเอาหรือจะใหสลายไป เพื่อสนองความรูสึกแหง

ตัวตนของเรา แตความอยากความปรารถนาความตองการท่ีเปนแรงจูงใจ

แบบฉันทะน้ัน พัฒนาขึ้นไปตามพัฒนาการของปญญา 
ทีนี้ ฉันทะ ท่ีปรารถนา ท่ีตองการใหส่ิงท้ังหลาย ดี งาม สมบูรณ 

ตรงหรือเต็มตามสภาวะท่ีจะพึงเปนไปของมันนั้น เม่ือมาเก่ียวของกับคน ก็

แสดงออกเปนความอยากความตองการใหบุคคลน้ันๆ ดีงาม สมบูรณ 

แข็งแรง สดใส นาช่ืนชม มีความสุข ตลอดจนอยากใหเขาดํารงอยูในภาวะ

แหงความถูกตอง สมควร เปนธรรม ไมมีความบกพรองผิดพลาด  

ยิ่งกวาน้ัน เน่ืองจากทานใหความสําคัญแกคนเปนพิเศษ “ฉันทะ” 

ตอคน ก็แยกขยายออกไปตามสถานการณ เปน “เมตตา” ท่ีปรารถนาดี

อยากใหเขามีความสุขในยามปกติ เปน “กรุณา” ท่ีวาในคราวเขาตกตํ่า

เดือดรอน ก็อยากชวยใหเขาพนทุกขภัยพนปญหา เปน “มุทิตา” ท่ี

ปรารถนาดีอยากสงเสริมใหเขามีความดีงามมีความสุขความสําเร็จยิ่งข้ึนไป 

และเปน “อุเบกขา” ท่ีปรารถนาใหเขาดํารงอยูในความถูกตอง ในธรรม ใน

ความไมผิดพลาดเสียหาย  
โดยเฉพาะ สําหรับทานผูถึงนิพพานนั้น มีลักษณะเดนเห็นชัดใน

แงท่ีวา เปนผูปลอดโปรงไรทุกข มีความสุข หลุดพนเปนอิสระอยาง

สมบูรณแลว การเคล่ือนไหวท่ีเปนอิสระตามทางของปญญา หรือภาวะท่ีมี

แรงจูงใจอันเกิดจากปญญานั้น จึงขับดันใหแรงแหงฉันทะในขอกรุณา
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แสดงออกมาเต็มที่ ดังท่ีพระพุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลายมีกรุณาเปน

พระคุณขอสําคัญ   
อธิบายไดงายๆ วา เทียบจากคนท่ีมีมนุษยธรรมท่ัวๆ ไป กรุณานี้

เกิดขึ้นมาไดเอง เมื่อเราประสบพบเห็นคนอื่นท่ีกําลังมีปญหา ถูกความ

ทุกขบีบค้ัน ขาดอิสรภาพอยู ถาในขณะนั้นตัวเราเองปลอดภัยเปนอิสระ 

อยูในภาวะท่ีมองส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปน และมีจิตใจเปนอิสระอยู คือ 

ไมถูกอวิชชา ตัณหา อุปาทาน เขาครอบงําชักจูง เชน มิใชกําลังคํานึงถึง

ผลไดเพื่อตัว ไมมีความหวงกังวลเก่ียวกับตัวตน ไมมีตัวตนท่ีกําลังถูก

กระทบกระแทกบีบค้ันอยู ไมเกิดความชอบใจจากการไดเห็นคนอื่น

ประสบทุกขอันเปนการสนองความอยากแฝงเรนภายในของอัตตาท่ีจะได

ขยายตัวใหญโตขึ้นไปบาง  
พูดงายๆ วา ถาตัวเองไมมีปญหาบีบคั้นทําใหติดของคับแคบ ถา

เรายังเปนอิสระอยู ในขณะน้ันจิตใจของเราจะเปดกวางออก แผไปรับรู

ทุกขสุขและปญหาของผูอื่นที่กําลังประสบอยูนั้นไดเต็มที่ เราจะเกิดความ

เขาใจ รูสึกเห็นอกเห็นใจ เกิดความคิดที่จะชวยเหลือปลดเปล้ืองเขาจาก

ปญหา ทําใหเขาหลุดพนเปนอิสระดวย 
เม่ือเกิดความคิดชวยเหลือขึ้นมาแลวเชนน้ี ถาไมเกิดตัณหาแทรก

เขามาอีก ในรูปของความหวงใยความสุขของตน กลัวสูญเสียประโยชน

สวนตัว และความเกียจคราน เปนตน พลังเคล่ือนไหวของชีวิตก็จะดําเนิน

ไปอยางอิสระ สุดแตปญญาจะคิดรูและบอกทางให คือทําใหมีการ

ชวยเหลือเกื้อกูลเกิดข้ึน  
ฉันทะคือแรงจูงใจใฝปรารถนาของบุคคลผูมีจิตใจปลอดโปรง 

เปนอิสระ ท่ีมีปญญาเปดกวางออกไป พรอมที่จะรับรูเรื่องราวของชีวิต

อื่นๆ โดยเคล่ือนไหวตามรูตามเห็นปญหาขอติดขัดบีบคั้น คือความทุกข
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ของเขา แลวขยายความคิดเผื่อแผเก้ือกูลตองการใหเขาหลุดพนเปนอิสระ

จากปญหาหรือความทุกขนั้น พรอมท่ีจะทําการเพื่อแกไขขอคับของติดขัด

ใหเขา  
ความปรารถนาท่ีแผออกไปหาทางชวยเหลือเกื้อหนุนปลดเปล้ือง

ทุกขให ซึ่งเรียกวากรุณาอยางนี้ เปนพลังขับเคล่ือนสําคัญแหงชีวิตของ

ทานผูถึงนิพพานแลว ซึ่งไมมีตัวตนใดๆ ของตัวเองเหลือไวในความยึดถือ

ท่ีจะตองสนองอีกตอไป  
เทาท่ีกลาวมา เปนอันสรุปไดวา กรุณาเปนผลสืบเน่ืองจากปญญา

และความมีจิตใจเปนอิสระ ปญญาในท่ีน้ี มีคําเรียกจําเพาะวา วิชชา และ

ความมีจิตใจเปนอิสระก็มีคําเรียกจําเพาะวา วิมุตติ จัดลําดับเขาชุดเปน 

วิชชา  (ความรูเทาทันสภาวะ ซึ่งทําใหอัตตาไมมีท่ีต้ังอาศัย) วิมุตติ (ความ

หลุดพนปลอดโปรงโลงเปนอิสระ) และ กรุณา (ความรูสึกแผออกของ

จิตใจท่ีไวตอและไหวตามทุกขของสัตว ตองการชวยปลดเปลื้องใหผูอื่น

หลุดพนเปนอิสระ)  
สามอยางท่ีกลาวน้ัน เปนคูปรับตรงขามกับ อวิชชา (ความไมรูเทา

ทันตามสภาวะ ท่ีทําใหเกิดมีอัตตาข้ึนมาเปนท่ีของขัด) ตัณหา (ความอยาก

ท่ีจะใหอัตตาเกี่ยวของสัมพันธกับส่ิงหรือภาวะอยางใดอยางหนึ่ง โดย

อาการท่ีจะสนองความขาดพรองของอัตตา หรือหลอเล้ียงเสริมขยายอัตตา

นั้น) และ อุปาทาน (ความยึดติดเกาะเก่ียวเหนียวแนนกับส่ิงหรือภาวะ

อยางใดอยางหนึ่งในเม่ือเห็นไปวาส่ิงหรือภาวะนั้นมีความหมายสําคัญตอ

การสนองอัตตา หรือความยิ่งใหญเขมแข็งมั่นคงของอัตตา)   
ผูบรรลุนิพพาน ละอวิชชา ตัณหา อุปาทานแลว จึงมีปญญาเปน

เครื่องนําทางบอกทาง และมีกรุณาเปนแรงจูงใจในการกระทํากิจสืบตอไป  
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โดยนัยน้ี จะเห็นไดวา ถาจะตองใชตัณหาเปนแรงจูงใจในการ

กระทําทุกอยางแลว การทําความดีตอกัน หรือการชวยเหลือกัน จะเปน

การชวยเหลือท่ีแทจริง หรือเปนการชวยเหลือท่ีบริสุทธ์ิไมไดเลย และใน

ทํานองเดียวกัน ตราบใดท่ียังมีตัณหา หรือใชตัณหาเปนแรงจูงใจในการ

ชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่น การชวยเหลือนั้นยอมมิใชเปนกรุณาท่ีแทจริง 
ความจริง ตัณหา (คลุมถึงอวิชชาและอุปาทานดวย) ไมเพียงเปน

แรงจูงใจท่ีมีอันตรายเทานั้น แตยังทําใหมองขาม หรือมองไมเห็น

ประโยชนตน ประโยชนทานอีกดวย หรือแมเห็น ก็เห็นผิดพลาดบิดเบือน

ไปเสีย ไมรูจักวาอะไรเปนประโยชน อะไรไมเปนประโยชนอยางแทจริง ส่ิง

ท่ีเปนประโยชน กลับเห็นไปวาไมเปนประโยชน ส่ิงท่ีไมเปนประโยชน กลับ

เห็นไปวาเปนประโยชน โดยปรากฏออกมาในรูปของราคะ โทสะ โมหะ ท่ี

ครอบงําใจเสียบาง ในรูปของนิวรณ ๕ ท่ีกําบังขวางกั้นการทํางานของ

จิตใจเสียบาง ตอเม่ือปราศจากกิเลสเหลาน้ันแลว จิตใจจึงจะราบเรียบผอง

ใส มองเห็นและรูจักตัวประโยชนท่ีแทจริง
70 

เหตุผลขั้นสุดทาย ท่ี ทําใหผูถึ งนิพพานแลว ไมตองคํานึง

ประโยชนของตนเอง หรือหวงใยเรื่องของตน เอง สามารถทําประโยชน

เพื่อผูอื่น หรือบําเพ็ญกิจแหงกรุณาไดเต็มที่ ก็เพราะเปนผูทําประโยชนตน

เสร็จส้ินแลว   
พระอรหันตมีคุณบท (คําแสดงคุณลักษณะ) วาอนุปปตตสทัตถะ 

แปลวา ผูบรรลุประโยชนตนแลว และ กตกรณียะ แปลวา ผูมีกิจท่ีจะตอง

ทํา อันไดกระทําแลว คือทําเรื่องของตัวเองเสร็จแลว  

                                                 
70  องฺ.ติก.๒๐/๕๑๑/๒๗๘; ๔๖/๑๐; สํ.ม.๑๙/๖๐๓/๑๕๗; องฺ.ปฺจก.๒๒/๕๑/๗๒; 

๑๙๓/๒๕๗ 



๙๐  พุทธธรรม 
 

เม่ือทําอัตตัตถะ (ประโยชนของตน, เรื่องของตน) เสร็จแลว เปน

ผูมีอัตตหิตสมบัติ (พรั่งพรอมสมบูรณดวยประโยชนของตน) มีตนคือ

คุณสมบัติขางในตัวท่ีพรอมดีแลว ก็ไมตองหวงใยเรื่องของตัว สามารถ

ทําปรัตถะ (ประโยชนของผูอื่น, เรื่องของคนอื่น) ไดเต็มที่ จึงดําเนินชีวิตท่ี

เหลืออยูดวยปรหิตปฏิบัติ (การปฏิบัติเพื่อประโยชนแกผูอื่น) สืบไป
71
  

เม่ือมีความพรอมเปนฐานอยูอยางน้ีแลว พระอรหันตจึงสามารถมี

คุณลักษณะเปน สรรพมิตร (เปนมิตรกับทุกคน) สรรพสขะ (เปนเพื่อนกับ
ทุกคน) และ สัพพภูตานุกัมปกะ (หวังดีตอสรรพสัตว)72

 ไดอยางแทจริง 
อน่ึง พึงทําความเขาใจวา คําวา อัตถะ อรรถ หรือประโยชน ใน

ท่ีน้ี มิไดหมายถึงผลประโยชนอยางท่ีมักเขาใจกัน แตหมายถึงประโยชนท่ี

เปนแกนสารของชีวิต หรือเรื่องท่ีเปนสาระของชีวิต เปนประโยชนของชีวิต

เอง (ไมใชประโยชนท่ีตัวคนหรือตัวตนตองการ แตท่ีแทบอยครั้งเปนโทษ

แกชีวิต เชน คนบอกวาตนไดกินอรอย แตชีวิตแทบยอยยับดับไป) 

โดยเฉพาะคุณสมบัติตางๆ ซึ่งทําใหชีวิตเจริญงอกงาม ทําใหเปนคนที่

เติบโตแลวในความหมายที่แทจริง เปนผูมีความพรอมที่จะแกไขปญหา 

เปนคนพึ่งตัวได โดยสาระมุงเอาความเติบโตทางปญญา พรอมดวย

คุณธรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ และความเปนอิสระหลุดพนจากอํานาจครอบงํา

ของอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ท่ีกลาวมาแลวน่ันเอง 
ถึงตอนน้ี อาจพิจารณาภาวะดานการดําเนินชีวิตของผูบรรลุ

นิพพานแลวโดยแยกเปน ๒ อยาง คือ การทํากิจหรือการงานอยางหนึ่ง 

และกิจกรรมเนื่องดวยชีวิตสวนตัวอยางหน่ึง   

                                                 
71  วินย.๔/๓๒/๓๙; สํ.ส.๑๕/๔๒๘/๑๕๓ 
72  ขุ.เถร.๒๖/๓๑๘/๓๖๒ 
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ในดานการงาน หรือการทํากิจน้ัน พระอรหันตซึ่งเปนผูหลุดแลว

จากบวง ไมมีอะไรจะหนวงรั้งใหพะวง ยอมอยูในฐานะเปนสาวกชั้นนํา ซึ่ง

จะทําหนาท่ีของพุทธสาวกไดดีท่ีสุด บริบูรณท่ีสุด  
ลักษณะการทํากิจการงานของพุทธสาวกน้ัน ก็มีบงชัดอยูแลวใน

คําสอนท่ีพระพุทธเจาตรัสย้ํา เริ่มตนแตทรงสงสาวกออกประกาศพระ

ศาสนาในพรรษาแรกแหงพุทธกิจ
73
 คือ ทําเพื่อประโยชนสุขของพหูชน 

(พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ) เพื่อเก้ือการุณยแกชาวโลก (โลกานุกัมปายะ)  
เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุข แกเทวะและมนุษยท้ังหลาย (อัตถายะ  
หิตายะ สุขายะ เทวมนุสสานัง)  

ความขอน้ี ถือเปนวัตถุประสงคสําคัญของพรหมจรรย คือพระ

ศาสนานี้
74
 เปนหลักวัดความประพฤติปฏิบัติของภิกษุสาวก

75
 และเปน

คุณประโยชนท่ีพึงเกิดมีจากบุคคลที่ถือวาเลิศหรือประเสริฐตามคําสอน

ของพระพุทธศาสนา
76
 ดังนั้น จึงเปนขอคํานึงประจําในการบําเพ็ญกิจและ

ทําการงานของพุทธสาวก 
เนื่องดวยประโยชน หรืออรรถ มีความหมายดังไดกลาวแลว

ขางตน ดังน้ัน กิจหรืองานหลักของผูบรรลุนิพพานแลว จึงไดแกการ

แนะนําส่ังสอน การใหความรู การสงเสริมสติปญญาและคุณธรรมตางๆ 

ตลอดจนการดําเนินชีวิตและประพฤติตัวเปนแบบอยาง ในทางที่มี

                                                 
73  วินย.๔/๓๒/๓๙; สํ.ส.๑๕/๔๒๘/๑๕๓ 
74  ที.ม.๑๐/๑๐๗/๑๔๐; ที.ปา.๑๑/๒๒๖/๒๒๖ 
75  องฺ.ปฺจก.๒๒/๘๘/๑๓๐; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๗/๓๙๗ 
76  พระพุทธเจ้า: ที.ม.๑๐/๑๙๘/๒๔๒; ๒๑๑/๒๕๔; ม.มู.๑๒/๔๖/๓๗; ๑๙๒/๑๖๕; สํ.นิ.

๑๖/๖๙๐/๓๒๐; องฺ.เอก.๒๐/๑๓๙/๒๘; พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ และพระเสขะ: 
ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๓/๒๙๑; พระพุทธเจ้าและพระเจ้าจักรพรรดิ: องฺ.ทุก.๒๐/๒๙๗/๙๖; 
สมณพราหมณ์ที่มีศีล มีกัลยาณธรรม: ที.ม.๑๐/๓๑๐/๓๖๙. 



๙๒  พุทธธรรม 
 
ความสุข มีคุณธรรม และเปนชีวิตท่ีดีงาม ซึ่งคนภายหลังจะถือเปน

ทิฏฐานุคติ คือเดินตามแบบอยางท่ีไดเห็น โดยเฉพาะการแนะนําส่ังสอนให

ความรูความเขาใจแกผูอื่นน้ัน แทบจะเรียกไดวาเปนหนาท่ีหรือส่ิงท่ีพึงตอง

ทําสําหรับผูบรรลุนิพพานแลว
77 

ในดานการดําเนินชีวิตสวนตัว ก็มีหลักคลายกับการทํากิจการงาน 

คือมุงประโยชนแกพหูชน แมวาพระอรหันตจะไดช่ือวาเปนผูทํากิจเสร็จ

แลว ขอปฏิบัติตางๆ ท่ีเคยตองปฏิบัติเพ่ือบรรลุนิพพาน เมื่อทานบรรลุ

นิพพานแลว จะเลิกเสีย ไมปฏิบัติตอไปก็ยอมได  แตก็ปรากฏวา เมื่อเปน

การสมเหตุผล ทานก็ปฏิบัติตอไปอยางเดิม  
ท้ังน้ี ในดานสวนตัว เพ่ือความอยูสบายในปจจุบัน ท่ีเรียกวาทิฏฐ

ธรรมสุขวิหาร และในดานท่ีเกี่ยวกับผูอื่น เพื่ออนุเคราะหชุมชนท่ีจะเกิด

ตามมาภายหลัง (ปจฉิมาชนตานุกัมปา) เพื่อเปนแบบอยางอันดีท่ีชน

ภายหลังจะไดถือปฏิบัติตาม (ทิฏฐานุคติ) เชน ในกรณีท่ีพระพุทธเจาทรง

เสพเสนาสนะในราวปา
78
 และพระมหากัสสปเถระถือธุดงค

79
 เปนตน  

แมแตบุคคลท่ีเปนผูใหญในหมู ซึ่งอาจจะยังมิไดบรรลุนิพพาน ก็

ยังมีคําย้ําอยูเสมอ ใหคํานึงถึงการประพฤติตัวเปนแบบอยางสําหรับชุมชน

รุนหลัง
80
 ดังนั้น สําหรับพระอรหันต ซึ่งเปนบุคคลตัวอยางสูงสุดอยูแลว 

ความคํานึงหรือความรับผิดชอบในเรื่องน้ี จึงควรจะตองมีเปนพิเศษ และ

                                                 
77  ดู ที.สี.๙/๓๕๘/๒๘๙ 
78  องฺ.ทุก.๒๐/๒๗๔/๗๗ 
79  สํ.นิ.๑๖/๔๘๑/๒๓๙ 
80  ในแง่แบบอย่างสําหรับชนรุ่นหลัง: องฺ.ทุก.๒๐/๒๘๙/๙๐; องฺ.ติก.๒๐/๕๓๕/๓๑๓; องฺ.

จตุกฺก.๒๑/๑๖๐/๑๙๗; องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๙/๑๒๑; ๑๕๖/๑๙๙; ๒๑๘/๒๘๔; วินย.๘/

๙๘๓/๓๓๓; ในแง่แบบอย่างทั่วไป: องฺ.ติก.๒๐/๕๓๑/๓๐๘; ๔๖๖/๑๖๐; ๕๓๙/๓๑๗; 
องฺ.ปฺจก.๒๒/๘๘/๑๓๐; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๘/๔๗๒ 
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พึงสังเกตวา สิกขาบท คือ กฎขอบังคับทางพระวินัยบางขอ ซึ่งมิใชเปน

เรื่องของความผิดชั่วราย แตบัญญัติข้ึนเพราะถือเปนการกระทําท่ีไม

เหมาะสมโดยคํานึงถึงชุมชนรุนหลังก็มี
81 

รวมความวา การดําเนินชีวิตของพระอรหันต ท้ังดานกิจการงาน 

และความประพฤติสวนตัว มุงเพ่ือประโยชนสุขของพหูชน  และคํานึงถึง

ความเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับชุมชนรุนหลัง  ซึ่งเปนเรื่องของการบําเพ็ญ 

ปรัตถะ หรือปรหิตปฏิบัติ สอดคลองกับคุณธรรม คือความกรุณาท่ีเปน

แรงจูงใจ  
อยางไรก็ตาม ถาจะใหแจกแจงรายละเอียดชัดเจนลงไปวาพระ

อรหันตไดทํางานอะไร หรืองานชนิดใดบาง ดวยตัวอยางจากชีวประวัติของ

พุทธสาวกครั้งพุทธกาล เพื่อจะใชเปนเครื่องศึกษาวาผูบรรลุนิพพานแลว 

มีขอบเขตกิจกรรมแคไหนเพียงใด มีลักษณะการงานท่ีทําตางจากคน

สามัญอยางไร รายละเอียดถึงข้ันน้ียากที่จะหาไดครบถวน จะตองเก็บ

รวบรวมเอาจากเรื่องราวท่ีกระจายแทรกอยูกับคําสอนบาง บทบัญญัติทาง

พระวินัยบาง เรื่องเลาในคัมภีรชั้นหลังๆ บาง ถึงอยางนี้ก็ไมบริบูรณ 

เพราะคัมภีรท้ังหลายเนนคําสอนหรือคําอธิบายเนื้อหาธรรมวินัย แมเรื่อง

เลาตางๆ ก็มุงท่ีเกี่ยวกับธรรมวินัยโดยตรง หรือมุงสอนธรรม   
แมแตเรื่องเอตทัคคะ

82
 ท่ีพระอรรถกถาจารยถือเปนการแตงต้ัง

หรือสถาปนาฐานันดร
83
 ซึ่งมีรายชื่อพระอรหันตรวมอยูมาก ก็เปนแตเพียง

การประกาศยกยองความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของสาวกบางทานบาง 

                                                 
81  วินย.๗/๒๐/๘; องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๐๙/๒๗๙; วินย.๗/๑๒๒/๔๙; ม.ม.๑๓/๔๘๘/

๔๔๒; วินย.๑/๗๙/๗๘ 
82   องฺ.เอก.๒๐/๑๔๖/๓๑; เอตทัคคะ คือ พระสาวกที่พระพุทธเจาทรงยกยองวาเปนเลิศ

ในดานนั้นๆ 
83  องฺ.อ.๑/๑๔๓ 



๙๔  พุทธธรรม 
 
จุดเดนหรือขอแตกตางพิเศษอันเปนท่ีเล่ืองลือรูกันท่ัวไปเกี่ยวกับพระสาวก

บางทาน ซึ่งพระพุทธเจาเพียงแตทรงยกข้ึนมาตรัสในท่ีประชุมบาง หรือถา

เปนเรื่องการปฏิบัติหนาท่ีการงาน ก็มีเฉพาะกรณีท่ีทําหนาท่ีนั้นไดดีเดน

ยอดเยี่ยม เชน พระทัพพมัลลบุตร เปนเอตทัคคะในบรรดาเสนาสน

ปญญาปกะ (ผูจัดแจงเสนาสนะ) เปนตน แตไมมีผูเปนเอตทัคคะใน

บรรดาภัตตุเทศก (ผูแจกกิจนิมนตฉัน) จีวรภาชก (ผูแจกจีวร) นวกัมมิกะ 

(ผูอํานวยการกอสราง) เปนตน ซึ่งก็เปนเจาหนาท่ีท่ีสงฆแตงต้ังตามพระ

วินัยเชนเดียวกัน  
พระอรหันตท่ีไดรับยกยองมีคุณสมบัติเปนเอตทัคคะในรายช่ือ

นั้น อาจมีกิจท่ีทานกระทําเปนประจําของทานอีกตางหาก ซึ่งคุณสมบัติท่ี

ไดรับยกยอง เปนเพียงเครื่องเสริมการทํากิจนั้นก็ได  
นอกจากนั้น ยังมีปญหาเกี่ยวกับความหมายของคํายกยองเปน

เอตทัคคะนั้นเองบางคํา ซึ่งยังเขาใจกันไมชัดเจนเพียงพออีกดวย   
ดังนั้น รายนามเอตทัคคะ

84
 จึงยังไมตรงเรื่องพอท่ีจะแสดง

ประเภทและขอบเขตงานของพระอรหันตได แตกระน้ันก็ตาม ในรายนาม

                                                 
84  รายนาม “เอตทัคคะ” ยกมาใหดูเฉพาะในฝายภิกษุบริษัท (ฝายภิกษุณี อุบาสก 

อุบาสิกา มีอีกตางหาก) ดังนี้:-  
เอตทัคคะ  ในบรรดาภิกษุสาวก  

ผูรัตตัญู (บวชนานรูเห็นเหตุการณมาแตตน) = พระอัญญาโกณฑัญญะ;  
ผูมีปญญามาก = พระสารีบุตร;   ผูมีฤทธ์ิ = พระมหาโมคคัลลานะ;   
ผูถือธุดงค = พระมหากัสสป;   ผูมีทิพยจักษุ = พระอนุรุทธ;   
ผูเกิดตระกูลสูง = พระภัททิยะ;  ผูมีเสียงไพเราะ = พระลกุณฏกภัททิยะ;  
ผูบันลือสีหนาท = พระปณโฑลภารัทวาชะ;  ผูธรรมกถึก = พระปุณณมันตานีบุตร;  
ผูแจงความยอใหพิสดาร = พระมหากัจจายนะ;  ผูนิรมิตมโนมัยกาย = พระจุลลปนถก;  
ผูฉลาดในเจโตวิวัฏฏ = พระจุลลปนถก;  ผูฉลาดในสัญญาวิวัฏฏ = พระมหาปนถก;  
ผูอรณวิหารี = พระสุภูติ;  ผูเปนทักขิไณย = พระสุภูติ;  ผูอยูปา = พระเรวตะ ขทิรวนิยะ;  
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เอตทัคคะเทาท่ีมีอยูนั้นเอง ก็จะเห็นไดวา คุณสมบัติท่ีเปนเอตทัคคะ เปน

เรื่องเกี่ยวกับงานเทศนาส่ังสอนเสียหลายสวน  
อาจกลาวไดว า งานเทศนาส่ังสอนแนะนํา ฝกอบรม เพื่อ

การศึกษาของผูอื่น เปนกิจสําหรับผูบรรลุนิพพานแลวทุกทาน ซึ่งจะพึงทํา

ตามความสามารถ สวนกิจการและกิจกรรมอยางอื่นแตกตางกันไปตามพื้น

เพการศึกษาอบรม และตามธาตุคือความถนัดและอัธยาศัยของแตละทาน  
สําหรับทานท่ีสามารถในการอบรมส่ังสอน และไดรับความเคารพ

นับถือ มีผูศรัทธาเล่ือมใสมาก เปนอุปชฌายอาจารย มีศิษยมาก นอกจาก

มีงานเทศนาส่ังสอนท่ัวไปแลว ยังมีภาระตองใหหมูศิษยจํานวนมากศึกษา

อีกดวย ดังจะเห็นไดวา พระมหาสาวกหลายทาน เวลาเดินทางคราวหนึ่งๆ 

มีภิกษุสงฆติดตามเปนหมูใหญ
85
  

การใหศึกษาแกศิษยเชนน้ี รวมไปถึงการใหศึกษาแกสามเณรดวย 

ดังเชนพระสารีบุตร ซึ่งมีเรื่องราวหลายแหงแสดงใหเห็นวา ทานคงจะมี

                                                                                                     
นักฌาน = พระกังขาเรวัต;  ผูเพียรเด็ดเดี่ยว = พระโสณะโกลิวิส; ผูกลาวกัลยาณพจน = พระโสณะกุฏิกัณณ; 
ผูมีลาภ = พระสิวลี;  ผูศรัทธาธิมุต = พระวักกลิ;   ผูใครการศึกษา = พระราหุล;  
ผูบวชดวยศรัทธา = พระรัฐบาล; ผูจับสลากปฐม = พระกุณฑธาน; ผูมีปฏิภาณ = พระวังคีสะ;  
ผูเปนท่ีเลื่อมใสไปทั่ว = พระอุปเสนะวังคันตบุตร;  ผูจัดเสนาสนะ = พระทัพพมัลลบุตร;  
ผูที่พวกเทพชื่นชอบใจ = พระปลินทวัจฉะ;  ผูตรัสรูฉับพลัน = พระพาหิยะทารุจีริยะ;  
ผูแสดงกถาวิจิตร = พระกุมารกัสสปะ;  ผูบรรลุปฏิสัมภิทา = พระมหาโกฏฐิตะ;  
ผูพหูสูต = พระอานนท; ผูมีสติ = พระอานนท; ผูมีคติ = พระอานนท; ผูมีธิติ = พระอานนท; ผูอุปฐาก = พระอานนท;  
ผูมีบริษัทใหญ = พระอุรุเวลกัสสป;  ผูทําใหตระกูลเลื่อมใส = พระกาฬุทายี;   
ผูมีอาพาธนอย = พระพักกุละ;   ผูระลึกบุพเพนิวาส = พระโสภิตะ;   
ผูเปนวินัยธร = พระอุบาลี;   ผูใหโอวาทภิกษุณี = พระนันทกะ;  
ผูคุมครองประตูอินทรีย = พระนันทะ;  ผูใหโอวาทภิกษุ = พระมหากัปปนะ;   
ผูฉลาดในเตโชธาตุ = พระสาคตะ;  ผูทําใหเกิดปฏิภาณ = พระราธะ;   
ผูทรงจีวรสีครํ่า = พระโมฆราช. 

85  เชน พระสารีบุตรโมคคัลลาน, ม.ม.๑๓/๑๘๖/๑๙๓; พระมหากัสสป, ที.ม.๑๐/๑๕๔/

๑๘๗; พระยโสชะ, ขุ.อุ.๒๕/๗๑/๑๐๗ 
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ความสามารถมากในการฝกอบรมเด็ก และคงมีสามเณรอยูในความดูแล

มิใชนอย เม่ือพระราหุลจะบวชเปนสามเณร พระพุทธเจาก็ทรงมอบใหพระ

สารีบุตรเปนอุปชฌาย
86
 สามเณรเล็กอายุนอยๆ ท่ีเปนศิษยพระสารีบุตร มี

ชื่อเสียงเกงกลาสามารถหลายรูป
87
  

พระสารีบุตรเคยเดินบิณฑบาตไปพบเด็กกําพราอดโซเที่ยวเรรอน

หาเศษอาหารเก็บกินอยางอนาถา ก็สงสาร ชวนมาบวชเณร และใหศึกษา

ธรรมวินัย
88
 เปนตัวอยางของการใหท้ังการศึกษา และการสงเคราะหแก

เด็กๆ 
แมพระพุทธเจาเอง ก็ตรัสเตือนใหใสใจความเปนอยูของเด็กๆ 

ท่ีมาบวช ไมใหทอดท้ิง
89 

ในเมื่อมีผูมาอยูในความดูแลใหศึกษาเปนหมูใหญ ก็ยอมเกิดมี

กิจอีกอยางหนึ่ง คือ การปกครอง งานบริหารหรืองานปกครองนี้ ทานถือ

เปนกิจสําคัญอยางหนึ่ง เรียกอยางสามัญก็คือ ทานสอนใหมีความรูสึก

รับผิดชอบในงานปกครอง
90 

อยางไรก็ดี จะเห็นไดวา การปกครองสงฆนี้ เปนงานที่ สืบ

เนื่องมาจากการศึกษา ดังนั้น การปกครองสงฆจึงมีความหมายเปนการให

ศึกษาน่ันเอง แตเปนการใหศึกษาในขอบเขตที่กวางขวาง เพื่อฝกคนพรอม

กันจํานวนมาก และเพื่อทําสมาชิกท้ังหลายของหมูใหมีชีวิตเกื้อกูลแกกัน 

ในการดําเนินกาวหนาไปสูจุดหมายท่ีดีงาม 
                                                 
86  วินย.๔/๑๑๘/๑๖๘ 
87  เชน สังกิจจสามเณร บัณฑิตสามเณร โสปากสามเณร และเรวตสามเณร, ขุ.เถร.๒๖/

๓๗๗/๓๕๖; ๓๖๔/๓๓๙; ๓๘๑/๓๖๒; ธ.อ.๔/๒๙,๑๐๖; ๘/๑๒๙ 
88  ชา.อ.๒/๑ 
89  ชา.อ.๑/๒๔๕ 
90  ดู ม.ม.๑๓/๑๘๙/๑๙๗ 
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นอกจากความรับผิดชอบในงานเทศนาส่ังสอน การใหศึกษา และ

การปกครองแลว หลักฐานและเรื่องราวตางๆ เทาท่ีปรากฏในคัมภีร แสดง

ใหเห็นวา พระอรหันตไดประพฤติเปนตัวอยางในการแสดงความเอาใจใส

รับผิดชอบตอกิจการของสวนรวม และความเคารพสงฆ ซึ่งเปนความ

สํานึกที่ สําคัญในฐานะท่ีระบบชุมชนของพระพุทธศาสนาถือสงฆคือ

สวนรวมเปนใหญ และพระพุทธเจาก็ทรงย้ําอยูเสมอเกี่ยวกับความพรอม

เพรียงของหมู ท้ังโดยคําสอนทางธรรม เชน หลักอปริหานิยธรรม
91
 การ

ถือธรรมเปน ใหญ
92
 และบทบัญญั ติทางพระ วิ นัย  โดย เฉพาะ ท่ี

เกี่ยวกับสังฆกรรมตางๆ
93
  

เรื่องราวที่แสดงวาพระอรหันต เอาใจใส และพึงเอาใจใส

รับผิดชอบตอกิจการของสวนรวม และเคารพสงฆน้ัน มีมากมาย เชน เมื่อ

พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหสงฆทําอุโบสถสวดปาติโมกขสอบทานความ

บริสุทธ์ิของภิกษุสงฆทุกกึ่งเดือน พระมหากัปปนเถระไดเกิดความคิดข้ึน

วา ทานควรจะไปทําอุโบสถสังฆกรรมหรือไม เพราะทานเองเปนพระ

อรหันต มีความบริสุทธ์ิอยางยอดยิ่งอยูแลว พระพุทธเจาทรงทราบ

ความคิดของทาน และไดเสด็จมาตรัสเตือนวา “ถาทานผูเปนพราหมณ 
(คือพระอรหันต) ไมเคารพอุโบสถแลว ใครเลาจักเคารพอุโบสถ จงไปทํา

อุโบสถสังฆกรรมเถิด”94
   

                                                 
91  ที.ม.๑๐/๗๐/๙๐; องฺ.สตฺตก.๒๓/๒๑/๒๑ 
92  ม.อุ.๑๔/๑๐๗-๑๑๕/๙๐-๙๗; ที.ม.๑๐/๑๔๑/๑๗๘ 
93  ดู วินยปฎก เลม ๔-๗ 
94  วินย.๔/๑๕๓/๒๐๘ 
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พระทัพพมัลลบุตร สําเร็จอรหัตตผลต้ังแตอายุยังนอย ทานจึงมา

คิดวา “เรานี้เกิดมาอายุ ๗ ป ก็ไดสําเร็จอรหัตตผลแลว ส่ิงใดๆ ท่ีสาวกจะ

พึงบรรลุถึง เราก็ไดบรรลุหมดส้ินแลว กรณียะท่ีเราจะตองทํายิ่งไปกวานี้ 

ก็ไมมี หรือกรณียะท่ีเราทําเสร็จแลว ก็ไมตองกลับมาส่ังสมอีก เราควรจะ

ชวยขวนขวายงานอะไรของสงฆดีหนอ?” ตอมาทานเกิดความคิดวา “เรา
ควรจัดแจงเสนาสนะของสงฆ และจัดแจกอาหารแกสงฆ” ครั้นแลวทานจึง
ไปกราบทูลความสมัครใจของทานแกพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็ทรง

ประทานสาธุการ แลวใหสงฆประชุมพิจารณาตกลงกัน แตงต้ังทานเปน

พระเสนาสนปญญาปกะ (พระผูจัดแจงท่ีพักอาศัย) และพระภัตตุเทศก 

(พระผูจัดแจกอาหาร)
95
   

เม่ือมีเรื่องราวที่อาจกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยของ

การพระศาสนา พระอรหันตเถระจะขวนขวายดําเนินการอยางเอาจริงเอา

จัง เพ่ือระงับเรื่องราวหรือจัดกิจการใหเสร็จเรียบรอย ท้ังท่ีตามปกติทาน

เหลานั้นชอบอยูสงบในท่ีวิเวก ดังเชน พระมหากัสสปเถระริเริ่มดําเนินการ

สังคายนาครั้งท่ี ๑
96
  พระยสกากัณฑบุตร  พระสัมภูตสาณวาสี  และ

พระเรวัต ริเริ่มการสังคายนาครั้งท่ี ๒
97
 เปนตน   

ในการสังคายนาครั้งท่ี ๑ ภายหลังจบการประชุมเสร็จสังฆกรรม

ในการสังคายนาแลว พระเถระท่ีมารวมสังคายนาไดกลาววาตําหนิพระ

อานนท เกี่ยวกับความบกพรองบางอยางของทานในการทําหนาท่ีพุทธ

อุปฐาก แมวาพระอานนทจะมีเหตุผลบริบูรณซึ่งแสดงใหเห็นวาทานปฏิบัติ

                                                 
95  วินย.๖/๕๘๙-๕๙๓/๓๐๔-๗ 
96  วินย.๗/๖๑๔/๓๘๐ 
97  วินย.๗/๖๓๘-๖๔๑/๔๐๓-๔๐๗ 
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หนาท่ีโดยไมบกพรอง แตทานก็ยอมรับคําตําหนิของเหลาพระเถระ โดยได

ชี้แจงเหตุผลเหลานั้นแกสงฆอยางชัดเจนเสียกอน
98
   

เม่ือพระสงฆประชุมพิจารณาระงับอธิกรณในคราวสังคายนาครั้ง

ท่ี ๒ พระอรหันต ๒ รูป มาไมทันประชุม พระเถระท่ีประชุมก็ลงโทษ ทํา

ทัณฑกรรมแกท้ังสองทาน โดยการมอบภารกิจบางอยางใหทํา
99
  

เม่ือครั้งพระเจามิลินท กษัตริย เ ช้ือสายกรีกในอินเดียภาค

ตะวันตกเฉียงเหนือ ผูทรงปรีชาในหลักศาสนาและปรัชญา ทรงทาโตวาทะ

กับลัทธิศาสนาตางๆ ทําใหวงการพระศาสนาส่ันสะเทือนมาก พระอรหันต-
เถระประชุมกันพิจารณาหาทางแกไขสถานการณ มีพระอรหันตองคหนึ่ง

ชื่อโรหณะ ไปเขานิโรธสมาบัติเสียท่ีภูเขาหิมาลัย ยังไมทันทราบเรื่อง จึง

ไมไดไปรวมประชุม ท่ีประชุมก็สงทูตไปนิมนตทานมา และลงโทษทําทัณฑ

กรรมแกทาน โดยใหทานรับมอบภาระในการเอาตัวเด็กชายนาคเสนมา

บวช
100

   
ในคัมภีรสมัยหลังตอมาอีก ก็มีเรื่องเลาคลายกัน เชน เม่ือคราวที่

คณะสงฆกําลังชวยอุดหนุนพระเจาอโศกมหาราชในการทํานุบํารุงพระ

ศาสนา พระอรหันตช่ืออุปคุตต ปลีกตัวไปทําท่ีสงัดเสวยสุขจากฌาน

สมาบัติเสีย ไมทราบเร่ือง ท่ีประชุมสงฆก็สงพระภิกษุไปตามทานมา แลว

ทําทัณฑกรรมลงโทษทาน ในขอท่ีทานไปหาความสบายผูเดียว ไมอยูใน

สามัคคีสงฆ และไมเคารพสงฆ โดยใหรับภาระดูแลคุมกันงานสมโภชมหา

                                                 
98  วินย.๗/๖๒๒/๓๘๗ 
99  วินย.อ.๑/๓๕; มหาวงส (Mhv. V. 101; ฉบับไทยยังไมไดพิมพ) 
100  มิลินทปญหา (Miln. 7-8; ฉบับไทย = ๑๒) 



๑๐๐  พุทธธรรม 
 
สถูปของพระเจาอโศกมหาราช ซึ่งพระอุปคุตตก็รับภาระน้ันดวยความ

เคารพตอสงฆ
101

  
เรื่องราวเหลานี้ โดยเฉพาะเรื่องหลังๆ จะมีรายละเอียดถองแทแค

ไหนก็ตาม แตก็เปนเครื่องแสดงอยางชัดเจนวา คติท่ีถือวาพระอรหันตเปน

ตัวอยางความประพฤติเกี่ยวกับการเคารพสงฆ และเอาใจใสตอกิจการของ

สวนรวม เปนประเพณีปฏิบัติท่ีสืบเน่ืองกันมาในพระพุทธศาสนา  
เหตุผลท่ีเปนขอปรารภ (จะเรียกวาเปนแรงจูงใจก็ได) สําหรับการ

กระทําเหลาน้ี ก็อยางเดียวกับท่ีกลาวมาแลวแตตน คือ “เพื่อใหการครอง
ชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรยคือพระศาสนา) น้ี ยั่งยืน ดํารงอยูชั่วกาลนาน 

เพื่อประโยชนสุขแกเทวะและมนุษยท้ังหลาย”102
    

                                                 
101  ดู ปฐมสมโพธิกถา มารพันธปริวรรต ปริเฉทท่ี ๒๘ 
102  เทียบ ที.ปา.๑๑/๒๒๕/๒๒๕ 



วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน   ๑๐๑ 

  

๓. ภาวิตจิต: มีจิตท่ีไดพัฒนาแลว 
ภาวะทางจิตท่ีสําคัญเปนพ้ืนฐาน คือ ความเปนอิสระ หรือเรียก

ตามคําพระวาความหลุดพน ภาวะนี้เปนผลสืบเนื่องจากปญญา คือ เมื่อ

เห็นตามเปนจริง รูเทาทันสังขารแลว จิตจึงพนจากอํานาจครอบงําของ

กิเลส ทานมักกลาวบรรยายการเขาถึงภาวะนี้วา   

“จิตที่ปัญญาบ่มงอมแล้ว ย่อมหลุดพ้น จากอาสวะ
ท้ังหลาย”103 หรือ 

“เมื่อเธอรู้อย่างนี้ เห็นอย่างนี้ จิตย่อมหลุดพ้น แม้
จากกามาสวะ จิตย่อมหลุดพ้น แม้จากภวาสวะ จิตย่อม
หลุดพ้น แม้จากอวิชชาสวะ”104 

ลักษณะดานหน่ึงของความเปนอิสระ ในเม่ือไมถูกกิเลสครอบงํา 

ก็คือ การไมตกเปนทาสของอารมณท่ีเยายวนหรือยั่วยุ อยางท่ีทานเรียกวา 

อารมณเปนที่ต้ังของราคะหรือโลภะ โทสะ และโมหะ105
 เพราะจิตปราศจาก

ราคะ โทสะ โมหะแลว   
ยิ่งกวาน้ัน ยังมีผลสืบเนื่องจากความปราศจากราคะ โทสะ โมหะ

ตอไปอีก คือ ทําใหไมมีความหวาดเสียว สะดุง สะทาน หว่ันไหว
106

   
นอกจากไมมีเหตุท่ีจะใหทําความชั่วเสียหายท่ีรายแรงแลว ยังมี

หลักประกันความสุจริตใจในการทํางานดวย
107
สามารถเปนนายของ

                                                 
103  ที.ม.๑๐/๗๖/๙๖; ๘๘/๑๐๘; ๑๑๑/๑๔๓ 
104  วินย.๑/๓/๙; ที.สี.๙/๑๓๘/๑๑๑; ม.มู.๑๒/๕๐/๔๐; ๓๓๘/๓๔๗; องฺ.ติก.๒๐/๔๙๘/

๒๑๑; องฺ.อฏก.๒๓/๑๐๑/๑๘๑; ฯลฯ ฯลฯ 
105  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๑๗/๑๖๑; ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๘/๒๙๕ 
106  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๑๗/๑๖๑; ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๘/๒๙๕ 
107

  ม.ม.๑๓/๖๕๗/๖๐๓ 



๑๐๒  พุทธธรรม 
 
อารมณ ถึงขั้นท่ีเรียกวา เปนผูอบรมเจริญอินทรียแลว (มีอินทรียภาวนา) 

คือ เม่ือรับรูอารมณ เชน รูป เสียง กล่ิน รส เปนตน เกิดความรูตามปกติ

ขึ้นมาวา ของนาชอบใจ ไมนาชอบใจ หรือเปนกลางๆ ก็ตาม ก็สามารถ

บังคับสัญญาของตนได ใหเห็นของปฏิกูล เปนไมปฏิกูล เห็นของไมปฏิกูล 

เปนปฏิกูล เปนตน ตลอดจนจะสลัดทั้งปฏิกูลและไมปฏิกูล วางใจเฉยเปน

กลาง อยูอยางมีสติสัมปชัญญะ ก็ทําไดตามตองการ
108

 ดังท่ีกลาวแลวใน

หลักเกี่ยวกับภาวิตินทรีย ในดานของภาวิตกาย เปนผูมีสติควบคุมตนได 

เรียกวาเปนคนท่ีฝกแลว
109

 หรือผูชนะตนเอง ซึ่งเปนยอดของผูชนะ

สงคราม
110

  
พรอมกันน้ันก็มีจิตหนักแนน ม่ันคง ไมหว่ันไหวโยกคลอนไป

ตามอิฏฐารมณอนิฏฐารมณ  เหมือนภูเขาหินใหญ ไมหว่ันไหวดวย

แรงลม
111

 หรือเหมือนผืนแผนดินเปนตน ท่ีรองรับทุกส่ิง ไมขัดเคืองผูกใจ

เจ็บตอใคร ไมวาจะท้ิงของดีของเสียของสะอาดไมสะอาดหรือไมวาอะไรลง

ไป
112

  
อีกดานหนึ่งของความหลุดพนเปนอิสระ คือ ความไมติดในส่ิง

ตางๆ ซึ่งทานมักเปรียบกับใบบัวท่ีไมติดไมเปยกน้ํา และดอกบัวท่ีเกิดใน

เปอกตม แตสะอาดงามบริสุทธ์ิ ไมเปอนโคลน
113

 เริ่มตนแตไมติดในกาม 

                                                 
108

  ม.อุ.๑๔/๘๖๓/๕๔๖ 
109

  ขุ.สุ.๒๕/๓๓๑/๓๙๘; ๓๖๖/๔๒๙; ขุ.ธ.๒๕/๓๓/๕๗ 
110

  ขุ.ธ.๒๕/๑๘/๒๘ 
111

  องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๖/๔๒๓ 
112

  ขุ.ธ.๒๕/๑๗/๒๗; องฺ.นวก.๒๓/๒๑๕/๓๘๘ (ขั้นฝก ม.มู.๑๒/๒๖๘/๒๕๖; ม.ม.๑๓/

๑๔๐/๑๓๘)   
113

  ขุ.สุ.๒๕/๓๗๑/๔๓๖; ๔๑๓/๔๙๓; ขุ.ธ.๒๕/๓๖/๖๙; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๖/๕๐ 



วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน   ๑๐๓ 

  

ไมติดในบุญบาป ไมติดในอารมณตางๆ อันจะเปนเหตุใหตองรําพึงหลัง

หวังอนาคต ดังบาลีวา  

“ผู้ถึงธรรม ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ฝันเพ้อ
ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ดํารงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบัน ฉะนั้น 
ผิวพรรณของท่านจึงผ่องใส; ส่วนเหล่าชนผู้อ่อนปัญญา 
เฝ้าแต่ฝันเพ้อถึงสิ ่งที ่ยังไม่มาถึง และหวนละห้อยถึง
ความหลังอันล่วงแล้ว จึงซูบซีดหม่นหมอง เสมือนต้น
อ้อสด ท่ีเขาถอนท้ึงขึ้นท้ิงไว้ท่ีในกลางแดด”114  

อน่ึง ในภัทเทกรัตตสูตร มีขอความคลายกับท่ีน่ี แตเปนคําสอน

วา  
“ไม่พึงหวนละห้อยความหลัง ไม่พึงหวังเพ้อถึง

อนาคต สิ่งที่เป็นอดีตก็ผ่านพ้นไปแล้ว สิ่งที่เป็นอนาคตก็
ยังไม่มาถึง”115  

มีขอท่ีควรสังเกต และทําความเขาใจเปนพิเศษในเรื่องนี้ คือ จะ

เห็นวา การไมรําพึงหลัง ไมหวังอนาคตนี้ ไดจัดไวเปนลักษณะของภาวะ

ทางจิต ไมใชลักษณะของภาวะทางปญญา ถาเทียบกับคําฝายตะวันตก ก็

ตรงกับดาน emotion จึงมิไดหมายความวา พระอรหันตไมใชปญญา

พิจารณากิจการงานภายหนา และไมใชประโยชนจากความรูเกี่ยวกับอดีต  
แตตรงขาม เพราะพระอรหันตมีภาวะทางจิตท่ีปลอดโปรงจาก

อดีตและอนาคต จึงนําเอาความรูเกี่ยวกับอดีตและอนาคตมาใชประโยชน

ทางปญญาไดเต็มที่  

                                                 
114

  สํ.ส.๑๕/๒๒/๗ 
115  ม.อุ.๑๔/๕๒๗/๓๔๘ 



๑๐๔  พุทธธรรม 
 

ดังนั้น คําแสดงลักษณะของผูตรัสรูแลว ท่ีเกี่ยวกับเรื่องอดีตและ

อนาคตจึงยังมีอยู แตเปนเรื่องทางดานปญญา เชน ปุพเพนิวาสานุสติ-
ญาณ จุตูปปาตญาณ อตีตังสญาณ อนาคตังสญาณ

116
 และการท่ีพระ

อรหันตจะทําการใดมักคํานึงเพ่ืออนุเคราะหชุมชนผูจะเกิดภายหลัง ดังจะ

ไดกลาวตอไป 
ลักษณะบางอยางทางจิตใจของผูบรรลุนิพพาน อาจขัดตอ

ความรูสึกของปุถุชน เพราะเมื่อดูเผินๆ จะเห็นวาเปนส่ิงท่ีปุถุชนถือกันวา

ไมดี ไมเปนสุข ไมนาช่ืนชม ลักษณะอยางหน่ึงในประเภทนี้ ท่ีเดน ทาน

กลาวถึงบอยๆ คือ “นิราส” หรือ “นิราสา”117
 แปลอยางสามัญวา หมด

หวัง ส้ินหวัง หรือไรความหวัง   
แตความส้ินหวัง หรือไรความหวังของผูบรรลุนิพพาน มี

ความหมายลึกซึ้งเลยไปจากท่ีปุถุชนนึกถึง หรือพูดถึงกันตามปกติ   
อธิบายวา ตามธรรมดา มนุษยปุถุชนมีชีวิตอยูดวยความหวัง 

ความหวังนี้ต้ังอยูบนความอยาก เพราะอยากไดส่ิงน้ันส่ิงน้ี อยากเปนนั่นเปนนี่ 

จึงหวังวาจะไดจะเปน และความหวังนั้น ก็เปนเครื่องหลอเล้ียงชีวิตไว คนใด

ผิดหวัง เพราะไมไดตามท่ีหวัง หรือไรความหวัง หมดหวัง เพราะไมมีทางจะ

ไดตามท่ีหวัง คนนั้นเขาถือกันวาเปนคนเคราะหราย เต็มไปดวยทุกข คนใด

สมหวังเพราะไดตามตองการ หรือมีความหวัง เพราะมองเห็นทางวาคงจะหรือ

อาจจะไดตามที่หวัง คนนั้นเขาถือกันวาเปนผูโชคดี มีความสุข  

                                                 
116

  ที.ปา.๑๑/๓๙๖,๓๙๘/๒๙๒ 
117  สํ.ส.๑๕/๕๔/๑๗; ๑๐๓/๓๒; ๕๖๕/๒๐๘; ขุ.สุ.๒๕/๔๒๗/๕๓๓; ๔๓๑/๕๔๐; “นิราส” นี้

นิยมใชในคาถา คือ คํารอยกรอง เปนวิธีใชแบบลอคําพูดของปุถุชน อยางเดียวกับ 

“อัสสัทธะ” (ไมมีศรัทธา) ในฝายภาวะทางปญญา; ในความรอยแกว ใชอีกศัพทหนึ่ง
วา “วิคตาส” เพื่อใหตางจากความส้ินหวังหรือผิดหวัง คือเทากับเสร็จส้ินส่ิงที่หวัง 

หรือเลิกไมตองหวังอีกตอไปแลว (องฺ.ติก.๒๐/๔๕๒/๑๓๕) 



วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน   ๑๐๕ 

  

วาท่ีจริง คนมีหวังน้ี ยังมีความหวังอีกอยางหน่ึงแฝงซอนอยูดวย

ตลอดเวลา แมวาเจาตัวจะไมอยากนึกถึง คือ มีความหวังวาอาจจะ

กลายเปนคนผิดหวังหรือส้ินหวังไดตอไปดวย แตความหวังดานนี้ 

ตามปกติเรียกวา “ความหวาด” คือหวาดวาจะไมไดอยางท่ีหวัง ซึ่งเปน

ความทุกขอยางหน่ึง จึงกลายเปนวา ความหวังมาคูกับความหวาด เมื่อยัง

อยูดวยความหวัง ก็ยังตองมีความหวาดคูไปดวยกัน   
สวนผูบรรลุนิพพานกลับไปคลายคนแรก คือคนที่ไมมีหวัง แต

ความจริงคลายคนท่ีสาม แตก็ไมเหมือนอีกน่ันแหละ เพราะผูถึงนิพพาน

แลว หมดหวัง หรือไรความหวัง มิใชเพราะไมมีทางไดตามท่ีหวัง แตเพราะ
เต็มแลว อิ่มแลว ไมมีอะไรพรองท่ีจะตองอยาก ไมขาดอะไรท่ีจะตองอยาก

ไดใหเกิดเปนความหวัง วาโดยสาระก็คือ ความส้ินหวังหรือไรความหวัง

ของผูถึงนิพพาน เกิดจากไมมีความอยากท่ีเปนเหตุใหตองหวัง คือ เม่ือไม

อยากไดส่ิงน้ันส่ิงน้ี ไมมีความอยากเปนน่ันเปนนี่ ก็ไมมีอะไรท่ีจะตองหวัง 

เมื่อไมมีส่ิงท่ีตองหวัง ก็เปนอยูโดยไม(ตอง)มีความหวัง เปนคนท่ีไดละ ได

เลิก หรือหมดส้ินความหวังท่ีสรางความหวาดไปไดแลว   
รวมความวา ผูถึงนิพพานเปนอยูโดยไมตองอาศัยความหวัง ไม

ตองการความหวัง ไมตองอยูดวยความหวัง ไมตองข้ึนตอความหวัง ไม

ตองฝากชีวิตหรือความสุขของตนไวกับความหวัง เปนผูพนทั้งความ

สมหวังและความส้ินหวังตามความหมายของปุถุชน เปนคนบริบูรณเต็ม

อิ่มอยูในตัว เปนผูท่ีสูงเลยจากคนสมหวังหรือคนมีหวังข้ึนไปอีก เรียกวา

เปนข้ันอยูเหนือความหวัง หรือพนความหวัง หรือเปนอิสระจากความหวัง 

เพราะมีความสุขบริบูรณเต็มท่ีในปจจุบันอยูแลวทุกขณะ ไมมีทางท่ีจะ

ผิดหวัง ส้ินหวัง หรือหมดหวังตอไปไดเลย (พึงเทียบกับ “อัสสัทธะ” ท่ี

แปลวาไมมีศรัทธา ซึ่งเปนฝายภาวะทางปญญา) 



๑๐๖  พุทธธรรม 
 

ลักษณะทางจิตอยางอื่นๆ ซึ่งสัมพันธกับลักษณะท่ีกลาวมาแลว 

ยังมีอีกมากมาย เชน ไมมีเรื่องติดใจกังวล ไมมีอะไรคางใจ (อกิญจนะ) 

ไมคิดพลาน ไมมีความกระวนกระวายใจ ไมงุนงาน ไมหงุดหงิด ไมหงอย

เหงา ไมเบ่ือหนาย ไมหวาดสะดุง ปราศจากภัย จิตใจสงบ (สันตะ) เปนสุข 

ไมมีความโศก (อโศก) ไมมีธุลีท่ีทําใหขุนมัวหรือฝาหมอง  (วิรชะ)  ปลอด

โปรงเกษม  (เขมะ)  ผองใส เยือกเย็น  (สีติภูตะ นิพพุตะ)  เอิบอิ่ม พอใจ  

(สันตุฏฐะ) หายหิว (นิจฉาตะ)
118

 จะเดิน จะยืน จะน่ัง จะนอน ก็เบาใจ 

วางใจสนิท
119

 เบิกบานใจตลอดเวลา 
ลักษณะท่ีควรกลาวย้ําไว เพราะทานกลาวถึงบอยๆ คือ ความ

เปนสุข มีท้ังคําแสดงภาวะของนิพพานวาเปนสุข คํากลาวถึงผูบรรลุ

นิพพานวาเปนสุข และคํากลาวของผูบรรลุเองวาตนมีความสุข เชน วา

นิพพานเปนบรมสุข
120

 นิพพานเปนสุขยิ่งหนอ
121

 สุขยิ่งกวานิพพานสุข ไม

มี
122

 นี่คือสุขท่ียอดเยี่ยม
123

  พระอรหันตท้ังหลายมีความสุขจริงหนอ
124

 ผู

ปรินิพพานแลว นอนเปนสุขทุกเม่ือแล
125

 ผูไรกังวลเปนผูมีความสุข

หนอ
126

 พวกเรา ผูไมมีอะไรใหกังวล เปนสุขจริงหนอ
127

 สุขจริงหนอๆ
128

   
                                                 
118

  เชน สํ.ส.๑๕/๒๖๘/๗๖; องฺ.ติก.๒๐/๔๗๔/๑๗๕; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๘/๒๘๒; ขุ.อุ.
๒๕/๖๕/๑๐๑; ขุ.สุ.๒๕/๓๘๒/๔๕๔; ๔๒๒/๕๑๙      

119
  ม.มู.๑๒/๓๒๘/๓๓๕. 

120  ม.ม.๑๓/๒๘๗/๒๘๑; ขุ.ธ.๒๕/๒๕/๔๒ 

121
 ขุ.อุ.๒๕/๕๙/๙๓; ขุ.เถร.๒๖/๓๐๙/๓๐๕; ๓๒๑/๓๐๙. 

122
 ขุ.เถรี.๒๖/๔๗๔/๕๐๒. 

123
 องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๖/๓๙๖ 

124
 สํ.ข.๑๗/๑๕๓/๑๐๑ 

125
 องฺ.ติก.๒๐/๔๗๕/๑๗๕ 

126  ขุ.อุ.๒๕/๕๗/๙๒. 
127  ขุ.ธ.๒๕/๒๕/๔๒ 



วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน   ๑๐๗ 

  

แมแตผูปฏิบัติธรรม ก็ตองมองนิพพานวาเปนสุข จึงจะเปนการ

ปฏิบัติท่ีถูกตอง ดังพุทธพจนวา 

“ภิกษุทั ้งหลาย ข้อที่ภิกษุผู ้มองเห็นนิพพานโดย
ความเป็นทุกข์ จักเป็นผู้ประกอบดัวยข้อพินิจที่เกื้อแก่การ
บรรลุสัจจะ (อนุโลมิกาขันติ) ย่อมเป็นไปไม่ได้;  

ข้อที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยข้อพินิจที่เกื้อแก่การบรรลุ
สัจจะ จักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม (กําหนดแน่นอนในภาวะ
ที่ถูกต้องหรือกฎเกณฑ์แห่งความถูกต้อง) ก็ย่อมเป็นไป
ไม่ได้;  

ข้อที่ภิกษุผู้ไม่ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จักบรรลุโสดา
ปัตติผล หรือสกทาคามิผล หรืออนาคามิผล หรือ
อรหัตตผล ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้” 

“ภิกษุทั ้งหลาย ข้อที ่ภิกษุผู ้มองเห็นนิพพานโดย
ความเป็นสุข จักเป็นผู้ประกอบด้วยข้อพินิจที่เกื้อแก่การ
บรรลุสัจจะ ย่อมเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได้;  

ข้อที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยข้อพินิจที่เกื ้อแก่การบรรลุ
สัจจะ จักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้;  

ข้อที่ภิกษุผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จักบรรลุโสดาปัตติ-
ผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผล ก็เป็นสิ่ง
ท่ีเป็นไปได้”129 

                                                                                                     
128  วินย.๗/๓๔๔/๑๖๑; ขุ.เถรี.๒๖/๔๒๒/๔๔๖ 
129  องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๗๒/๔๙๒, พึงสังเกตวา ในที่นี้แปลคํา “อนุโลมิกา ขนฺติ” วา ขอพินิจ

ที่เก้ือแกการบรรลุสัจจะ, ขันติในท่ีนี้ เปนคําท่ีมีความหมายทางปญญา มิใชเปนเพียง
ความอดทน พึงเทียบความหมายนี้ท่ี ขุ.ปฏิ.๓๑/๒๗๙/๑๘๐; ๗๓๑/๖๒๗; ๗๓๕/

๖๒๙; อภิ.วิ.๓๕/๘๐๔/๔๓๘; ๘๔๔/๔๖๑; (วิภงฺค.อ.๕๓๔ วา คําวา “ขันติ” เปน



๑๐๘  พุทธธรรม 
 

แมนิพพานจะเปนสุข และผูบรรลุนิพพานก็เปนผูมีความสุข แตผู

บรรลุนิพพานไมติดในความสุข ไมวาชนิดใดๆ รวมท้ังไมติดเพลินนิพพาน

ดวย
130

   
เม่ือรับรูอารมณตางๆ จากภายนอก ทางตา ทางหู ทางจมูก เปน

ตน พระอรหันตยังคงเสวยเวทนาท่ีเนื่องจากอารมณเหลานั้น ท้ังท่ีเปนสุข 

เปนทุกข และไมสุขไมทุกข เชนเดียวกับคนทั่วไป แตมีขอพิเศษตรงท่ีทาน

เสวยเวทนาอยางไมมีกิเลสรอยรัด ไมติดเพลินหรือของขัดอยูกับเวทนานั้น 

เวทนานั้นไมเปนเหตุใหเกิดตัณหา เปนการเสวยเวทนาช้ันเดียว เรียกส้ันๆ 

วา เสวยแตเวทนาทางกาย ไมเสวยเวทนาทางจิต ไมทําใหเกิดความเรา

รอนกระวนกระวายภายใน เรียกวาเวทนานั้นเปนของเย็นแลว การเสวย

เวทนาของทาน เปนการเสวยชนิดท่ีไมมีอนุสัยตกคาง   
ท่ีวาพระอรหันตเสวยเวทนาโดยไมมีอนุสัยตกคางนี้ เปนจุดพึง

สังเกตสําคัญอยางหนึ่ง คือเปนความแตกตางจากปุถุชนท่ีวา เมื่อเสวยสุข 

ก็จะมีราคานุสัยตกคาง เสวยทุกข ก็มีปฏิฆานุสัยตกคาง เสวยอารมณ

เฉยๆ ก็มีอวิชชานุสัยตกคาง เพิ่มความเคยชินและความแกกลาใหแก

กิเลสเหลาน้ันมากย่ิงๆ ขึ้น
131

 แตสําหรับพระอรหันต สุขทุกขจากภายนอก

ไมสามารถเขาไปกระทบถึงภาวะท่ีดับเย็นเปนสุขในภายใน ความสุขของ

ทานจึงเปนอิสระ ไมข้ึนตออารมณหรือส่ิงตางๆ ภายนอก คือไมตองอาศัย

                                                                                                     
ไวพจนของปญญา และวิภงฺค.อ.๖๐๐ วา อนุโลมิกาขันติ ไดแก วิปสสนาญาณ; ตามที่
แปลกันมา บางทีทานแปลขันติในท่ีนี้วา ขันติญาณ) 

130  ม.มู.๑๒/๕-๗/๗-๙ 
131  สํ.นิ.๑๖/๑๙๒/๙๙; สํ.สฬ.๑๘/๓๖๓-๓๗๓/๒๔๕-๒๖๐; ม.อุ.๑๔/๘๒๒/๕๑๖; องฺ.

จตุกฺก.๒๑/๑๙๕/๒๗๐ 
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อามิส ทานเรียกวาเปนนิรามิสสุขอยางยิ่ง หรือยิ่งกวานิรามิสสุข (นิรามิส-
สุขช้ันสามัญ คือสุขในฌาน)

132
   

ในเม่ือสุขของผูถึงนิพพาน ไมข้ึนตอปจจัยภายนอก ความผัน

แปรเปล่ียนแปลงของส่ิงท้ังหลายอันเปนไปตามคติธรรมดาแหงสภาพ

สังขาร จึงไมเปนเหตุใหทานเกิดความทุกข ถึงอารมณ ๖ จะแปรปรวน

เคล่ือนคลาหายลับ ทานก็ยังคงอยูเปนสุข
133

 ถึงขันธ ๕ จะผันแปรกลับ

กลายไปเปนอื่น ทานก็ไมเศราโศกเปนทุกข
134

  
ความรูเทาทันในความไมเท่ียงแทและสภาพท่ีผันแปรนั้นเอง ยอม

ทําใหเกิดความสงบเย็น ไมพลานสาย ไมกระวนกระวาย อยูเปนสุขได

ตลอดเวลา ภาวะเชนนี้ทานวาเปนความหมายอยางหนึ่งของการพึ่งตนได 

หรือการมีธรรมเปนที่พึ่ง
135

  
คําสําคัญท่ีแสดงภาวะทางจิตของผูบรรลุนิพพานอีกคําหนึ่ง ซึ่ง

ครอบคลุมลักษณะหลายอยางท่ีกลาวมาแลว คือคําวา “อาโรคยะ” 
แปลวา ความไมมีโรค หรือ ภาวะไรโรค ท่ีในภาษาไทยเรียกวา สุขภาพ 

หรือความมีสุขภาพดี  
“อาโรคยะ” นี้ ใชเปนคําเรียกนิพพานอยางหนึ่ง

136
 ดังไดกลาว

มาแลว ความไรโรคหรือสุขภาพในท่ีนี้มุงเอาความไมมีโรคทางจิตใจ หรือ

สุขภาพจิต ดังพุทธพจนท่ีตรัสสอนคหบดีผูเฒาคนหน่ึงวา  

                                                 
132  สํ.สฬ.๑๘/๔๕๑-๒/๒๙๓ 
133  สํ.สฬ.๑๘/๒๑๖/๑๕๙  
134  สํ.ข.๑๗/๘/๙ 
135  สํ.ข.๑๗/๘๗-๘๘/๕๓-๕๔ 
136  ม.ม.๑๓/๒๘๗/๒๘๑; ขุ.ธ.๒๕/๒๕/๔๒; ขุ.สุ.๒๕/๔๐๑/๔๗๙ 
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“ท่านพึงศึกษาฝึกสอนตน ดังนี้ว่า: ถึงแม้ร่างกาย
ของเราจะป่วยออดแอด แต่จิตของเราจักไม่ป่วยออดแอด
ไปด้วย”137  

และตรัสแกภิกษุท้ังหลายวา โรคมี ๒ อยาง คือ โรคทางกาย 

และโรคทางจิต  

“สัตว์ที่ยืนยันได้ว่าตนปราศจากโรคทางจิต แม้เพียง
ครู่หน่ึงน้ัน หาได้ยาก ยกเว้นแต่พระขีณาสพ”138  

พุทธพจนนี้แสดงใหเห็นวา พระอรหันตเปนผู มี สุขภาพจิต

สมบูรณ การแสดงภาวะของผูบรรลุนิพพานในแงท่ีเปนผูไมมีโรค หรือมี

สุขภาพดีน้ี เปนวิธีท่ีดีอยางหน่ึง ท่ีจะชวยใหเขาใจคุณคาของการบรรลุ

นิพพานดีข้ึน เพราะปุถุชนมักสงสัยวา ในเมื่อผูบรรลุนิพพานปราศจากการ

แสวงหา และเสวยความสุข อยางท่ีปุถุชนนิยมชมชอบกันอยู ทานจะมี

ความสุขไดอยางไร และนิพพานจะดีอะไร   
ความไมมีโรค มีสุขภาพดี แข็งแรง ยอมเปนความสุข และเปน

ภาวะท่ีสมบูรณอยูในตัวของมันเอง ดียิ่งกวาการเจ็บปวยหรือมีโรค

ประจําตัวอยู แลวไดรับความสุขจากการระงับทุกขเวทนาไปคราวหนึ่งๆ  
คนท่ีเจ็บปวยหรือมีโรคน้ัน พออาการของโรคกําเริบขึ้น เกิดความ

กระวนกระวาย กระสับกระสาย หรือทุรนทุราย ไดยาหรือวิธีแกไขอยางใด

อยางหนึ่งมาระงับอาการน้ันลงได ก็มีความสุขไปคราวหนึ่งๆ ยิ่งอาการน้ัน

รุนแรง เวลาระงับลงไดก็ย่ิงรูสึกมีความสุขมาก  คนที่สุขภาพดีไมมีโรค 

มองในแงหน่ึง คลายวาเสียเปรียบ เพราะไมมีโอกาสไดรับความสุขแบบนี้ 

                                                 
137  สํ.ข.๑๗/๒/๓ 
138  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๕๖/๑๙๒ 



วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน   ๑๑๑ 

  

แตคนท่ีจิตใจเปนปกติดี มีปญญา คงไมมีใครปรารถนาความสุขแบบคน

เจ็บปวย ท่ีคอยรอรับรสแหงความสงบของทุกขเวทนาอยางน้ี 
ความสุข ท่ีตามปกติไมรูสึกวาเปนสุข เปนแตเพียงความปลอด

โปรงโลงเบาอยูภายใน อันเปนความสมบูรณในตัวของมันเอง ตามภาวะ

ของความไมมีโรค ซึ่งทําใหไมมีโอกาสไดรับความสุขบอยๆ หรือเปนครั้ง

คราว จากการระงับความกระสับกระสายทุรนทุรายท่ีเปนอาการของโรคนั้น 

เทียบไดกับภาวะของผูบรรลุนิพพาน หรือความสุขจากภาวะของนิพพาน 

สวนความสุขจากการระงับอาการของโรคไดเปนคราวๆ เปรียบเหมือนการ

แสวงหาความสุขของปุถุชน   
ทานแสดงขออุปมาไว เปรียบเหมือนคนเปนโรคเร้ือน มีแผลตาม

ตัว เหอข้ึนท่ัวท้ังราง ตัวเช้ือโรคก็คอยเราระคาย เขาตองใชเล็บเกาปาก

แผลอยูเรื่อยๆ และผิงกายที่หลุมถานไฟ เมื่อเขาเกา และผิงยางตัวกับไฟ

หนักเขา ปากแผลก็ยิ่งคะเยอเฟะมากขึ้น แตกระนั้น ความสุข ความช่ืนใจ 
ความมีรสชาติใดๆ ท่ีเขาจะไดรับ ก็อยูตรงปากแผลคันท่ีจะไดเกานั่นแหละ   

บุรุษ โรคเรื้ อนตกอยู ในภาวะ เชนนั้น  จนกระ ท่ัง มีแพทย

ผูเชี่ยวชาญคนหนึ่งมาปรุงยารักษา ทําใหเขาหายจากโรคเรื้อนได บุรุษน้ัน

พนจากโรคเรื้อนไปได กลายเปนคนมีสุขภาพดี (อโรค) มีความสุข (สุขี) มี

เสรีภาพ (เสรี) มีอํานาจในตัว (สยังวสี) จะไปไหนก็ไดตามพอใจ (เยน

กามังคม)   
ถึงตอนน้ี การเกาปากแผล ก็ดี การผิงยางตัวท่ีหลุมหรือกองไฟ 

ก็ดี ท่ีเขาเคยรูสึกวาทําใหเกิดความสุขสบายชื่นใจน้ัน คราวนี้เขาไมเห็นวา

เปนความสุขเลย และถาจะใหเขาทําอยางน้ันในเวลาท่ีหายโรคแลวอยางนี้ 

เขากลับเห็นวาจะเจ็บปวดเปนทุกขดวยซ้ํา แตภาวะเชนน้ี เม่ือครั้งยังถูก

โรคเรื้อนรุมเราอยู เขาหามองเห็นตระหนักไม   
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ขออุปมานี้ เปรียบไดกับปุถุชนผูยังมีกิเลสอันเปนเหตุใหตอง

แสวงหาความสุขจากอารมณท้ังหลายท่ีเปนกามคุณ แมจะไดความสุขจาก

การหาอารมณมาสนองความอยากนั้น แตก็ถูกเชื้อความอยากตางๆ 

ท้ังหลายเราระคาย ใหเรารอนทุรนทุราย กระสับกระสายมากย่ิงขึ้น เมื่อ

ดําเนินชีวิตไปในแนวทางเชนน้ี ความสุขความร่ืนรมยชมชื่นใจท่ีมีอยู ก็วน

อยูแคการปลุกเราเช้ือความอยากใหรอนแรงยิ่งข้ึน แลวก็หาส่ิงท่ีจะเอามา

สนองระงับดับความกระสับกระสายกระวนกระวายนั้นลงไปคราวหนึ่งๆ   
เมื่อใดบรรลุนิพพาน หมดเช้ือความอยากที่ทําใหเกิดความเรา

รอนกระสับกระสายกระวนกระวายแลว เปนอิสระเปนไทแกตัว ก็ไมเห็น

ความสุขในการกระทําเพื่อสนองระงับความเรารอนกระวนกระวายเชนน้ัน

อีก
139 

แงหน่ึงจากคําอุปมาขางตนนั้น พอจะจับเอามาพูดไดวา ปุถุชน

เปรียบเหมือนคนมีท่ีคันท่ีตองเกา และความสุขของปุถุชน ก็คือความสุข

จากการไดเกา ณ ท่ีคัน ยิ่งคัน ก็ยิ่งเกา และย่ิงเกา ก็ยิ่งคัน ยิ่งคันมาก 

ความสุขจากการเกาก็ยิ่งมาก และยิ่งคันมาก ก็ยิ่งไดเกามาก ปุถุชนจึงชอบ

เพิ่มอัตราหรือขีดระดับของความสุขใหสูงขึ้น ดวยการหาทางเพิ่มความเรา

ระคายเพื่อทําใหคันมากขึ้น เพื่อจะไดรับความสุขจากการเกาใหมากย่ิงข้ึน  
สวนผูหลุดพนแลว เปนเหมือนคนที่หายจากโรคคัน มีรางกาย

สมบูรณเปนปกติ ยอมมีความสุขจากการไมมีท่ีคันที่จะตองเกา แตอาจถูก

ปุถุชนกลาวติวา เปนผูสูญเสียขาดความสุขจากการไดเกาที่คัน   
อีกอยางหน่ึง การแสวงสุขของปุถุชน เปนเหมือนการกอกระพือ

โหมไฟข้ึนแลวไดรับความสนุกสนานชื่นฉ่ําชุมเย็นจากการดับไฟน้ัน ยิ่ง

โหมไฟใหลุกโพลงรอนแรงข้ึนเทาใด ก็ยิ่งไดใชความแรงในการดับ ทําให

เกิดเสียงฉ่ีฉาซูซาวูบวาบโลดโผนมากขึ้นเทานั้น ปุถุชนจึงมักดําเนินชีวิตใน
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แบบของการโหมไฟ แมวาจะเปนการเส่ียงตอการกออันตรายท้ังแกตนเอง

และคนอื่นมากข้ึนก็ตาม สวนผูหลุดพนแลว เปนเหมือนผูท่ีไดดับไฟสําเร็จ

แลว อยูสุขสบายเยือกเย็นปลอดโปรงใจ ไมตองถูกเผาลน และไมตอง

คอยระวังภัยจากความเรารอน ไมคํานึงหวงใยตอความซานซาท่ีจะไดรับ

จากการคอยตามดับไฟซึ่งตนโหมกระพือขึ้น 
ภาวะท่ีกลาวมาน้ี มองอีกดานหนึ่ง เปนลักษณะแหงพัฒนาการ

ของชีวิตจิตใจ ซึ่งทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงในบุคลิกภาพ ตลอดจนทาที

ตอส่ิงตางๆ หรือตอโลกและชีวิตโดยสวนรวม   
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากพัฒนาการของชีวิตจิตใจนั้น ทุกคน

พอจะมองเห็นได เมื่อเทียบเคียงกับการเติบโตจากเด็กขึ้นมาเปนผูใหญ 

ของเลนตางๆ ท่ีเคยรักใครหวงแหน ถือเอาเปนเรื่องจริงจังสลักสําคัญ

นักหนา มีความหมายตอชีวิตและตอความสุขความทุกขของตนถึงเปนถึง

ตายในสมัยเปนเด็ก ครั้นเติบโตเปนผูใหญแลว ก็จืดจาง กลายเปนของไม

เราความรูสึก เมื่อเห็นเด็กๆ ชื่นชมกันนัก ต้ังตาคอยจองจะชิงมาเปน

เจาของกอน ผูใหญอาจมองเปนขําไป แมวิธีหาความสนุกสนานตางๆ ตาม

แบบของเด็กๆ ก็กลายเปนส่ิงไรความหมาย ขอน้ีฉันใด ผูท่ีบรรลุนิพพาน 

เขาถึงพัฒนาการท่ีสูงเลยข้ึนไปจากปุถุชน ยอมมีทาทีตอโลกและชีวิต ตอ

ส่ิงท่ีช่ืนชมยินดี และตอวิถีทางดําเนินชีวิตของปุถุชน เปล่ียนแปลงไป ฉัน

นั้น
140 
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๔. ภาวิตปญญา: มีปญญาท่ีไดพัฒนาแลว  

ลักษณะสําคัญท่ีเปนพื้นฐานทางปญญาของผูบรรลุนิพพาน คือ 

การมองส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปนหรือเห็นตามเปนจริง เริ่มตนต้ังแตการ

รับรูอารมณทางอายตนะ ดัวยจิตใจท่ีมีทาทีเปนกลางและมีสติไมหว่ันไหว 
ไมถูกชักจูงไปตามความชอบใจ ไมชอบใจ สามารถตามดูรูเห็นอารมณ

นั้นๆ ไปตามสภาวะของมัน ต้ังแตตนจนตลอดสาย ไมถูกความติดพัน 

ความของขัดขุนมัว หรือความกระทบกระแทกท่ีเน่ืองจากอารมณน้ันฉุดรั้ง

หรือสะดุดเอาไวใหเขวออกไปเสียกอน  
ท้ังน้ี ตางจากปุถุชนท่ีเม่ือรับรูอารมณใด ก็มักไปสะดุดอยูตรงจุด

หรือแงท่ีกระทบความชอบใจไมชอบใจ แลวเกาะเก่ียวพัวพันอยูตรงนั้น 

สรางความตริตรึกคิดปรุงแตงผันพิสดารขึ้นตรงนั้น แลวไถลหรือเขว

ออกไปจากทางแหงความเปนจริง เกิดความรูความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือน 

คือรูเห็นไปตามอํานาจกิเลสท่ีปรุงแตง ไมรูเห็นตามความเปนไปของส่ิง

นั้นๆ เรื่องน้ันๆ เชน เรื่องราวมีสาระอยางเดียวกัน คนหนึ่งมาพูดโดยเสริม

คําเยิรยอผูฟง ประกอบเขาดวย ผูฟงน้ันเห็นคลอยไปตาม แตอีกคนหน่ึง

มาพูดโดยไมเสริมแตงเลย ผูฟงเดียวกันนั้นกลับไมเห็นชอบดวย หรือ

ขอความอยางเดียวกัน คนท่ีผูฟงรักใครชอบใจนํามาพูด ผูฟงชมวาถูกตอง

เห็นดีเห็นงามไปตาม แตคนที่ผูฟงเกลียดชังนํามาพูด ผูฟงเห็นเปนส่ิง

ผิดพลาดเสียหาย ไมอาจยอมรับได ดังนี้เปนตน
141 

ลึกซึ้งลงไปอีก คือปญญาท่ีรูเทาทันสังขาร รูสามัญลักษณะท่ีเปน

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รูเทาทันสมมติบัญญัติ ไมถูกหลอกใหหลงไปตาม
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รูปลักษณภายนอกของส่ิงท้ังหลาย และยอมรับความจริงทุกดาน มิใชติด

อยูเพียงแงใดแงหนึ่ง   
ความรูเห็นตามที่มันเปน หรือรูเห็นตามความเปนจริงข้ันน้ี จะ

ชวยแกความเขาใจผิดท่ีวา พระพุทธศาสนาเปนลัทธิมองแงรายไดโดย

ส้ินเชิง เชน ผูเขาถึงพุทธธรรมรูวาขันธ ๕ มิใชเปนทุกขหรือเปนสุขเพียง

อยางใดอยางหนึ่ง โดยสวนเดียว
142

 รูวา  
“ความอยากย้อมใจที ่เกิดจากความนึกคิดของคน 

(ต่างหาก) เป็นกาม, อารมณ์อันวิจิตรทั้งหลายในโลก หา
ชื่อว่ากามไม่... อารมณ์อันวิจิตรทั้งหลายในโลก ย่อม
ตั ้งอยู ่ตามสภาพของมันอย่างนั ้นเอง ดังนั ้น ธีรชน
ทั้งหลายจึงเปลื้องออกไป (เพียง) ความติดใคร่ในอารมณ์
เหล่านั้น”143  

ผูท่ีจะตรัสรูได ตองเขาใจท้ังสวนดีหรือสวนท่ีนาช่ืนชม (อัสสาทะ) 

สวนเสียหรือสวนท่ีเปนโทษ (อาทีนพ) และทางปลอดพน (นิสสรณะ) ของ

กาม ของโลก ของขันธ ๕ มองเห็นสวนดีวาเปนสวนดี มองเห็นสวนเสียวา

เปนสวนเสีย มองเห็นทางปลอดพนวาเปนทางปลอดพน แตท่ีละกาม หาย

ติดใจในโลก เลิกยึดขันธ ๕ เสีย ก็เพราะมองเห็นทางปลอดพนเปนอิสระ 

(นิสสรณะ) ซึ่งจะทําใหอยูดีมีสุขไดโดยไมตองข้ึนตอสวนดีและสวนเสีย

เหลาน้ัน อีกท้ังเปนการอยูดีมีสุขท่ีประเสริฐกวา ประณีตกวา อีกดวย144 

                                                 
142  สํ.ข.๑๗/๑๓๑/๘๕ 
143  องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๔/๔๖๐ 
144  ดู ม.มู.๑๒/๑๙๖-๒๐๘/๑๖๘-๑๗๘; สํ.ข.๑๗/๕๙-๖๓/๓๔-๓๙; องฺ.ติก.๒๐/๕๔๓-๕/

๓๓๒. 
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ความรูเทาทันสมมติบัญญัติน้ัน รวมไปถึงการรูเขาใจวิถีทางแหง

ภาษา ท่ีเรียกวาโวหารโลก รูจักใชภาษาเปนเครื่องส่ือความหมาย โดยไม

ยึดติดในสมมติของภาษา ดังพุทธพจนวา  

“ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้ว ย่อมไม่กล่าวเข้าข้างกับใคร 
ไม่กล่าวทุ่มเถียงกับใคร, อันใดเขาพูดกันในโลก ก็กล่าวไป
ตามนั้น ไม่ยึดถือ”145  

“ภิกษุผู้เป็นอรหันตขีณาสพ...จะพึงกล่าวว่า ฉันพูด 
ดังนี ้ก ็ดี เขาพูดกับฉัน ดังนี ้ก ็ด ี เธอเป็นผู ้ฉลาด รู้
ถ ้อยค ําท ี ่ เขาพ ูดก ันในโลก ก ็พ ึงกล ่าวไปตามโวหาร
เท่าน้ัน”146  

“ภิกษุทั ้งหลาย เราไม่ข ัดแย้งก ับโลกดอก โลก
ต่างหากขัดแย้งกับเรา; ธรรมวาที (ผู้กล่าวธรรม, ผู้พูด
ตามธรรม) ย่อมไม่ขัดแย้งกับใครในโลก, สิ่งใดบัณฑิตใน
โลกสมมติกันว่าไม่มี เราก็กล่าวสิ่งน้ันว่าไม่มี, สิ่งใดบัณฑิต
ในโลกสมมติกันว่ามี เราก็กล่าวสิ่งน้ันว่ามี”147  

เหล่านี้เป็นโลกสมัญญา เป็นโลกนิรุติ เป็นโลกโวหาร 
เป็นโลกบัญญัติ ซ่ึงตถาคตใช้พูดจา แต่ไม่ยึดถือ”148 

เม่ือเกิดปญญารูเห็นส่ิงท้ังหลายตามที่มันเปน เห็นอาการที่มันเกิด

จากเหตุปจจัยอาศัยกันและกันจึงมีขึ้น ก็เขาใจโลกและชีวิตตามเปนจริง 

เรียกวาเกิดมีโลกทัศนและชีวทัศนท่ีถูกตอง ความยึดถือ ทิฏฐิ ทฤษฎี

                                                 
145  ม.ม.๑๓/๒๗๓/๒๖๘ 
146  สํ.ส.๑๕/๖๕/๒๑ 
147  สํ.ข.๑๗/๒๓๙/๑๖๙ 
148  ที.สี.๙/๓๑๒/๒๔๘ 



วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน   ๑๑๗ 

  

ท้ังหลายในทางอภิปรัชญา  รวมท้ังความสงสัยในปญหาตางๆ  ท่ีเรียกวา

อัพยากตปญหา (ปญหาท่ีพระพุทธเจาไมทรงพยากรณ) เชนวา โลกเท่ียง 

หรือไมเท่ียง เปนตน ก็พลอยหายหมดไปดวยพรอมกันอยางเปนไปเอง 

ดังบาลีวา  

“ภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาจางหายดับไปไม่เหลือ 
ความเห็นขัดแย้งกันไปต่างๆ การถือดื้อดึง ความเห็นที่
พล่านสับสน อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามว่า สังขารเป็นไฉน 
สังขารเหล่านี้ของใคร, สังขารก็อย่างหนึ่ง เจ้าของสังขาร
ก็อย่างหนึ่ง, ตัวชีวะกับสรีระเป็นอันเดียวกัน ตัวชีวะก็
อย่างหนึ่ง สรีระก็อีกอย่างหนึ่ง, ความเห็นเหล่านั้นทั้ง
ปวง ย่อมถูกละหมดไป...”149  

และเมื่อภิกษุรูปหนึ่งทูลถามวา “อะไรเปนเหตุเปนปจจัย ใหอริย

สาวกผูไดเรียนสดับแลว ไมเกิดความสงสัยในเรื่องท่ีพระองคไมทรง

พยากรณ?” พระพุทธเจาตรัสตอบวา   
“เพราะทิฏฐิดับไป อริยสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้ว จึงไม่

เกิดความสงสัย ในเรื่องที่เราไม่พยากรณ์... ปุถุชนผู้มิได้
เรียนสดับ ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งทิฏฐิ ไม่รู้ชัดเหตุเกิดแห่งทิฏฐิ 
ไม่รู้ชัดการดับทิฏฐิ ไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ดําเนินไปสู่ความดับ
แห่งทิฏฐิ ทิฏฐินั้นจึงพอกพูนแก่เขา เขาย่อมไม่พ้นจาก
ชาติ  ชรามรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข์  โทมนัส   
อุปายาส”150 

                                                 
149  สํ.นิ.๑๖/๑๔๒/๗๗ 
150  องฺ.สตฺตก.๒๓/๕๑/๖๙ 



๑๑๘  พุทธธรรม 
 

ลักษณะทางปญญาอีกอยางหน่ึงของผูเขาถึงสัจธรรมแลว คือ ไม

(ตอง)เชื่อ ไม(ตอง)มีศรัทธา หรือไมตองอาศัยศรัทธา เรียกตามคําบาลี

ส้ันๆ วา “อัสสัทธะ”   
ลักษณะน้ีตางกันอยางตรงขามกับความไมเช่ือ หรือความไมมี

ศรัทธา ตามความหมายสามัญขั้นตน ซึ่งหมายถึงไมรูไมเห็น จึงไมเช่ือ 

หรือไมเล่ือมใสในตัวผูพูด หรือดึงดื้อถือรั้น เปนตน จึงไมยอมเช่ือ แตใน

ท่ีน้ีไมตองเชื่อ เพราะรูเห็นส่ิงนั้นๆ แจงประจักษกับตนเองแลว รูเองเห็น

เองแลว ไมตองรูเห็นผานคนอื่น ไมตองอาศัยความรูของคนอื่น (ศรัทธา 

คือ การยอมข้ึนตอความรูของผูอื่น ในเม่ือยังไมรูเห็นประจักษดวยตนเอง)  
ในเม่ือรูเห็นอยูแลววาเปนอยางนั้น จะตองไปเช่ือใครอีก หรือ

จะตองไปเอาใครมาบอกใหอีก เรียกวาเปนขั้นที่ยิ่งกวาเช่ือ หรือเลยเช่ือไป

แลว อยูเหนือความเช่ือ ดังท่ีทานอธิบายวา   

“เกี่ยวกับธรรมที่รู้แน่อยู่ด้วยตนเอง ประจักษ์กับตน 
เอง (เธอ) ไม่เชื ่อต่อใครๆ อื่น ไม่ว่าจะเป็นสมณะหรือ
พราหมณ์ เทวดา มาร หรือพรหม คือ ไม่เชื ่อต่อใครๆ 
เก่ียวกับธรรมที่รู้แน่อยู่เอง ประจักษ์กับตัวว่า สังขารทั้งปวง
ไม่เท่ียง สังขารท้ังปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงมิใช่เป็นตัวตน 
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ”151  

หรือท่ีพระสารีบุตรทูลพระพุทธเจาวา  

“ในเรื่องนี้ ข้าพระองค์มิใช่ถือไปตามด้วยศรัทธาต่อ
พระผู้มีพระภาค... เรื่องนี้ ข้าพระองค์ทราบแล้ว เห็น
แล้ว รู้ชัดแล้ว ทําให้ประจักษ์แจ้งแล้ว สัมผัสแล้วด้วย

                                                 
151  ขุ.ม.๒๙/๔๐๗/๒๘๑; (ดู ขุ.สุ.๒๕/๔๑๗/๕๐๑ และ ขุ.ธ.๒๕/๑๗/๒๘ ดวย) 
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ปัญญา จึงไม่มีความสงสัย ไม่มีความคลางแคลงใจ”152 

นาสังเกตวา ในคร้ังพุทธกาล คนคงสนใจใสใจเรื่องมหาบุรุษกัน

มาก จึงมีเรื่องราวในพระไตรปฎกกลาวถึงคํานี้หลายแหง นอกจากเรื่อง

มหาปุริสลักษณะ คือลักษณะของมหาบุรุษ ท่ีพราหมณท้ังหลายทํานาย

เจาชายสิทธัตถะตามตํารับตําราท่ีสืบมาแตโบราณของเขาแลว ท่ีนาสนใจ

กวาน้ันอีกก็คือ ในแงหลักธรรม เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลว เสด็จเท่ียว

ทรงส่ังสอนธรรม ก็ทรงพบผูทูลถามเร่ืองนี้วา บุคคลอยางไรจึงเรียกไดวา

เปนมหาบุรุษ แสดงวามหาบุรุษยังเปนเรื่องท่ีอยูในความสนใจของคน

ท่ัวไป และยังมีการถกเถียงกันอยู 
ขอยกตัวอยาง ครั้งหน่ึง พระสารีบุตรเขาไปเฝาพระพุทธเจา และ

ไดทูลถามวา “ที่เรียกว่า มหาบุรุษๆ ดังนี้ ด้วยเหตุผลแค่ไหนเพียงไร 
บุคคลจึงจะเป็นมหาบุรุษ” พระพุทธเจาตรัสตอบวา “ดูกรสารีบุตร เรา
เรียกว่า มหาบุรุษ เพราะเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้ว, เพราะเป็นผู้มีจิตยังไม่
หลุดพ้น เราหาเรียกว่าเป็นมหาบุรุษไม่”153 

ตามพุทธดํารัสท่ีตรัสตอบน้ี แสดงวา พระพุทธเจาทรงใหถือวา 

พระอรหันต คือทานท่ีเปนภาวิตท้ัง ๔ ดาน ดังท่ีไดพูดมาแลวน่ันเอง เปน

มหาบุรุษ แตเปนการตรัสส้ันๆ แบบสรุปหรือรวบรัด ตัดเอาแตจุดตัดสิน

สุดทาย คือการที่จิตหลุดพนแลว ซึ่งก็คือไดพัฒนาจบภาวนาท้ัง ๔ จนเกิด

ปญญาท่ีทําใหจิตหลุดพนไปได และก็หมายความวา ไมวาบุคคลไหนๆ จะ

เกงกาจอยางใดก็ตาม ถาจิตใจยังไมเปนอิสระจากกิเลสและความทุกขแลว 

ก็เปนมหาบุรุษจริงยังไมได   

                                                 
152  สํ.ม.๑๙/๙๘๕/๒๙๒ 
153  สํ.ม.๑๙/๗๒๔/๒๑๑ 
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พูดงายๆ วา จะตองข้ึนไปใหถึงความมีอิสรภาพทางจิตปญญา

อยางแทจริง ปญญาตองถึงขั้นทําใหจิตปลอดพนกิเลสไรทุกขได เชนวามี

ความคิดเปนอิสระ ก็มิใชหมายความแควาจะคิดอยางไรก็ไดอยางใจ

ปรารถนา ไมมีใครมากั้นมาหามหรือมาบีบบังคับอยางไรได ไมใชเทานั้น 
แตตองไปใหถึงข้ันที่วาปญญาทํางานเปนอิสระ โดยไมอยูใตความบงการ

กํากับของตัวตนขางใน ไมใชคิดอะไรตามใจอยาก แลวแตตัณหา มานะ 

หรือทิฏฐิของตัวน่ันแหละจะมาชักจูงลากพาหรือบัญชาใหเปนไป 
อยางไรก็ตาม  ความหมายของ “มหาบุรุษ” ขางตนน้ี ดังท่ีวาแลว 

ตรัสลัดส้ัน คงเปนเพราะตรัสแกพระสารีบุตร ซึ่งเปนพระอัครสาวกท่ีเจน

จบสูงสุดทางปญญาแลว จึงตรัสช้ีไปท่ีตัวตัดสินสุดทายเลย แลวก็ตรัสโยง

ตอไปยังหลักสติปฏฐาน อยางนี้ก็ไดแงมองไปแบบสูงสุดเลยทีเดียว 

แตท่ีนาสนใจสําหรับคนทั่วไป ซึ่งชวยใหมองเห็นความหมายแบบ

ขยายความสักหนอย ดูไดจากพระดํารัสในคราวท่ีตรัสตอบแกอัครมหา

เสนาบดีแหงแควนวัชชี 

เรื่องมีวา คราวหนึ่ง เม่ือพระพุทธเจาประทับอยูท่ีเวฬุวนาราม ใน

เขตพระนครราชคฤห วัสสการพราหมณ มหาอํามาตยแหงแควนมคธ เขา

ไปเฝา ครั้นแลว พราหมณใหญน้ันทูลวา ตามหลักของพวกเขา ถือวา 

บุคคลท่ีเปนมหาบุรุษ มีปญญายิ่งใหญ ประกอบดวยธรรมคือคุณสมบัติ 

๔ อยาง ไดแก เปนพหูสูต รอบรูเรื่องราวขาวสาร หยั่งรูอัตถะ แยกแยะได

วาเปนความหมายของอันไหนๆ, เปนผูมีสติ ทรงจํารําลึกการที่ทําคําท่ีกลาว

แลวแมนานได, เปนผูมีทักษะ ไมปลอยปละเกียจครานในกิจกรณียท่ีเปน

เรื่ องของชาวบานชาวเมือง ,  และเปนผู มีปญญาไตรตรองรูจักหา

วิธีดําเนินการ สามารถทํา สามารถจัดการใหเปนไป 
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เ ม่ือแสดงหลักของเขาแลว  วัสสการพราหมณก็ ทูลถาม

พระพุทธเจาวา หลักท่ีเขากลาวมาน้ัน พระองคจะทรงเห็นชอบดวย หรือ

จะทรงคัดคาน  พระพุทธเจาตรัสวา พระองคมิไดทรงเห็นชอบ และก็มิได

คัดคาน แตพระองคทรงวางหลักวา บุคคลที่เปน “มหาบุรุษ” มีปญญา
ยิ่งใหญ ประกอบดวยคุณสมบัติ ๔ อยาง ดังตอไปน้ี  

๑. บุคคลน้ัน เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พหู
ชน เพื ่อความสุขแก่พหูชน ทําให้ประชาชนดํารงอยู่
ในทางดําเนินแห่งอารยชน กล่าวคือ ความมีกัลยาณ-
ธรรม ความมีกุศลธรรม 

๒. บุคคลนั ้น ประสงค ์จะค ิดความค ิดใด ก ็ค ิด
ความคิดนั ้น ไม่ประสงค์จะคิดความคิดใด ก็ไม ่ค ิด
ความคิดนั้น ประสงค์จะดําริตริเรื่องใด ก็ดําริตริเรื่องนั้น 
ไม่ประสงค์จะดําริตริเรื่องใด ก็ไม่ดําริตริเรื่องน้ัน เป็นผู้ถึง
ความมีอํานาจเหนือจิต ในคลองแห่งความคิดทั้งหลาย  

๓. บุคคลนั้น เป็นผู้มีปรกติได้ตามปรารถนา ได้โดย
ไม่ยากไม่ลําบากเลย ซึ่งฌาน ๔ อันเป็นสภาวะแห่งอภิจิต 
ท่ีเป็นเครื่องอยู่มีความสุขอย่างประจักษ์เป็นปัจจุบัน 

๔. บุคคลน้ัน เพราะอาสวะสิ้นไป ได้ประจักษ์แจ้งด้วย
ปัญญารู้ตรงด้วยตนเอง ซึ่งเจโตวิมุตต ิ(ภาวะพ้นเป็นอิสระ
แห่งจิต) และปัญญาวิมุตติ (ภาวะพ้นเป็นอิสระด้วยปัญญา) 
อันไร้อาสวะ เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน”154  
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๑๒๒  พุทธธรรม 
 

พุทธพจนตรัสตอบแสดงความหมายของความเปนมหาบุรุษน้ี มี

หลายแหง แตเพราะทรงตอบใหเหมาะกับผูถาม และมักมาในคาถา 

เน้ือความจึงมักรวบรัด หรือไมก็ลึกลงไปในแงท่ีเนน ในท่ีนี้ เห็นวาพระ

ดํารัสแกมหาอํามาตยขางตนน้ี ทรงตอบแกผูถามซึ่งอยูในสถานะใหญกวาง 

โยงไปถึงคนท้ังหลายไดท่ัว และเปนความรอยแกว แยกเปนขอๆ กําหนด

งาย จึงยกมาแสดงเปนหลักตัวอยาง  

ถือวา ความเปนภาวิต ๔ ดาน ก็รวมอยูในคุณสมบัติ ๔ ขอน้ี หรือวา

คุณสมบัติของมหาบุรุษ ๔ ประการนี้ เปนการสําแดงนัยอีกแนวหนึ่งของภาวิต 

๔ นั้น โดยยกเดนข้ึนมาในสวนท่ีแสดงถึงความสามารถอันย่ิงใหญอยาง

พิเศษ ท่ีตระหนักไดวาเปนส่ิงอันยากสําหรับคนทั่วไปจะทําได 
คุณสมบัติขอแรกของมหาบุรุษ บอกจุดเนนแหงคุณของบุคคลผู

บรรลุนิพพาน ท่ีวา จบกิจแหงพรหมจริยะ ไมมีอะไรท่ีจะตองทําเพื่อตนเอง

อีกตอไป แมแตการท่ีจะตองศึกษาเพื่อฝกตนเอง ตอแตน้ี จึงมุงบําเพ็ญกิจ

เพื่อประโยชนสุขของประชาชน บรรจบกับจุดหมายแหงการดําเนินชีวิตของ

พระอรหันตและการมีอยูของพรหมจริยะคือพระพุทธศาสนาท้ังหมด  ซึ่ง

ปรากฏในพุทธดํารัส อันตรัสเนนอยูเสมอ ท่ีวา  “พหุชนหิตายะ พหุชน-
สุขายะ โลกานุกัมปายะ” กลาวคือ เพื่อประโยชนเก้ือกูลแกพหูชน เพื่อ

ความสุขของพหูชน เพ่ือเก้ือการุณยแกชาวโลก 

เม่ือบรรยายมาถึงจุดบรรจบนี้ ภาวะของผูบรรลุนิพพานก็บอก

ดวยถึงความบรรจบแหงสุขของบุคคล ท่ีจะเปนไปเพ่ือความสุขของ

มวลชนท้ังโลก 



วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน   ๑๒๓ 

  

คุณสมบัติของผูบรรลุนิพพาน ไมวาจะพูดพรรณนาในลักษณะใด 

ตลอดจนที่จัดเปนภาวิต ๔ ดังท่ีอธิบายมานั้น รวมแลว ก็ต้ังอยูบนฐาน

ของธรรม ๓ ประการ มีธรรม ๓ อยางน้ัน เปนหลัก เปนแกน คือ  
- ปญญา ท่ีเรียกจําเพาะวา วิชชา  
- ความหลุดพนเปนอสิระท่ีเรียกวา วิมุตติ และ 
- กรุณา ท่ีเปนพลังแผปรีชาญาณออกไปทําใหผูอื่นพลอยได

วิชชา และถึงวิมุตติดวย  

ถาเปรียบปุถุชนเหมือนคนถูกมัด วิชชา ก็เปนมีดตัดเคร่ือง
ผูกขาดออกไป วิมุตติ ก็คือการหลุดพนออกไปจากเครื่องผูกมัด เปน

อิสระเสรี กรุณา ก็แสดงออกมาวา เม่ือหายเดือดรอนวุนวายกับเรื่องของ
ตัวเองแลว มองกวางออกไป เห็นคนอื่นๆ ถูกมัดอยู ตัวเองไมมีอะไรตอง

วุนพะวงอีกแลว ก็เอาแตเท่ียวแกมัดคนอื่นตอไป  
ในทางหลักวิชา ถือวาวิชชาเปนมรรค สวนวิมุตติเรียกคราวๆ วา

เปนผล แตตามตํารา ทานแยกวิมุตติละเอียดออกไปเปนสองตอน คือ 

เปนท้ังมรรค และท้ังผล กิริยาที่หลุดหรือพนออกไปหรือขณะท่ีหลุดพน 

ทานวาเปนมรรค ภาวะท่ีเมื่อหลุดพนออกไปแลว มีความเปนอิสระเสรีอยู

เปนปกติ เรียกวาเปนผล
155

  
ลําพังการบรรลุนิพพาน ยอมเสร็จส้ินเพียงแควิชชาและวิมุตติ 

สวนกรุณาเปนเรื่องของการทําเพื่อผูอื่นตอไป  
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๑๒๗,๕๗๙; ๒/๗๐,๕๑๓; ๓/๔๐๐; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๗๐/๘๔ (บางแหงอธิบายขัดกัน) 



๑๒๔  พุทธธรรม 
 

พูดอีกอยางหน่ึงวา เรื่องสวนตัว (อัตตัตถะ) สําเร็จท่ีวิชชาและวิมุตติ 

สวนเร่ืองท่ีจะทําเพื่อคนอื่น (ปรัตถะ) เปนกิจของกรุณารับชวงตอไป   

อน่ึง พึงสังเกตวา ในบรรดาองคธรรมท้ังสาม คือ วิชชา วิมุตติ 

และกรุณานั้น วิมุตติเปนภาวะฝายผล พูดอีกอยางหนึ่งวา เปนภาวะเสร็จ

งาน และเปนภาวะเอื้ออํานวยแกการทํางานตอไป ไมใชเปนตัวการทํางาน

เอง สวนปญญากับกรุณา เปนองคธรรมฝายทํางาน  
- ปัญญา เปนตัวทํางานใหการบรรลุนิพพานซึ่งเปนเรื่องของ

ตนเองสําเร็จ  
- กรุณา เปนตวัทํางานใหเรื่องของคนอ่ืนสําเร็จ  
ดวยเหตุน้ี ทานจึงถือวา ปญญากับกรุณา เปนพระคุณหลักของ

พระพุทธเจา ปญญาเปนแกนนําของ อัตตัตถะ หรือ อัตตหิตสมบัติ กรุณา

เปนแกนนําของ ปรัตถะ หรือ ปรหิตปฏิบัติ  
ในคัมภีรมากหลาย จึงนิยมยอพุทธคุณลงเปนขอหลัก ๒ อยาง 

คือ อัตตหิตสมบัติ มีปญญาเปนตัวทําการ และปรหิตปฏิบัติ มีกรุณาเปน
ตัวทําการ

156
  

แตอัตตหิตสมบัติ และปรหิตปฏิ บั ติ  ท้ั งสองอย าง น้ัน  มี

ความหมายและเปนของแทจริงได ก็เพราะมีวิมุตติยืนยันเปนพยาน    

วิมุตติน้ัน เปนเครื่องสองแสดงถึงการเขาถึงนิพพานแลว เรียกวา

เปนอาการสําแดงหรือลักษณะสําคัญดานหนึ่งของนิพพาน จัดเปนไวพจน

ขอหลักของนิพพาน 

                                                 
156  วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๒๕๘/๓๘๑ 



วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน   ๑๒๕ 

  

ดังท่ีกลาวแลว วิมุตติแสดงความหมายสําคัญของนิพพาน ซึ่งเนน

ในดานความหลุดพน เปนอิสระเสรี เม่ือโยงกับคุณสมบัติสําคัญ ๒ 

ประการ ท่ีเนื่องดวยการถึงวิมุตติ หรือบรรลุนิพพานนั้น คือ ปัญญา และ
กรุณา ก็เรียกบุคคลผูบรรลุนิพพานนั้น ดวยคําไทยท่ีชาวบานพอจะเขาใจ

ไมยากวา เปนอิสรเสรีชน ผูเปนอยูดวยปญญา และทําการดวยกรุณา   

นอกจากวิมุตติท่ียืนเปนหลักแลว ยังมีไวพจนแสดงลักษณะดาน

ตางๆ ของนิพพานอีกมากมาย ดังยกมาใหดูแลวขางตน  
บรรดาไวพจนเหลานั้น มีอยูอยางนอยสองคํา ท่ีใชเปนคําสามัญใน

ภาษาไทย และเปนลักษณะท่ีสําคัญดวย คือ วิสุทธิ และสันติ  
วิสุทธิ คือความบริสุทธ์ิ หรือสะอาด หมายถึงภาวะปราศจากกิเลส

ท่ีจะทําใหสกปรกเศราหมองหรือขุนมัว จึงใสและมองเห็นอะไรๆ ชัดเจน  
สันติ คือความสงบ หมายถึงภาวะท่ีหายวุน หายพลุงพลานกระวน

กระวาย ปราศจากความทุรนทุรายเรารอนแหงกิเลส หมดส่ิงท่ีจะกวนให

ไหวกระเพื่อม จึงเรียบ ซึ้ง สงบ เย็น ทุกอยางเขาท่ี เปนสภาวะของตัวเอง 

สามารถเสวยผลตางๆ ไดบริบูรณท่ีสุด และมีความพรอมมากท่ีสุดท่ีจะทํา

การท้ังหลายอยางถูกตองสมบูรณ  

จากไวพจนเหลานี้ จึงวางหัวขอบทไววา วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ 
นิพพาน ถาจะแปลงายๆ คงไดความวา สวาง อิสระ สะอาด สงบ หรือ 

นิพพาน   
ใครพอใจไวพจนอื่นใด  จะเติมตอเขามาอีกก็ได  เชนวา  วิชชา 

วิมุตติ เกษม วิสุทธิ สันติ ปรมัตถ บรมสัจจ นิพพาน เปนตน ก็อยูใน

ขอบเขตความหมายของนิพพานอยูน่ันเอง. 



 

บันทึกพิเศษทายบท 

เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง 

บันทึกท่ี ๑: ภาวิต ๔ โยงไปหา ภาวนา ๔  

ธรรม ท่ีแสดงคุณสมบัติของพระอรหันต ในฐานะเปนภาวิตัตต  คือบุคคลผู

ไดพัฒนาตนแลว ๔ ประการ อันเรียกวา “ภาวิต” ๔ ดาน คือ ภาวิตกาย ภาวิตศีล 

ภาวิตจิต และภาวิตปญญา นั้น แมวาจะมีพุทธพจนตรัสไวเปนชุด ปรากฏใน

พระไตรปฎกหลายแหง แตไมพบคําอธิบายพรอมดวยกันทั้งชุดในท่ีเดียวกันเลย 

พบแตคําอธิบายเฉพาะบางขอเมื่อมีกรณีเก่ียวของ เชน แกไขความเขาใจผิดในขอที่

ยกข้ึนพิจารณาในคราวนั้นๆ อาจเปนไดวา ในพุทธกาล คําเหลานี้ สําหรับพุทธบริษัท 

เปนคําท่ีไดยินไดฟงรูเขาใจกันอยูเปนสามัญ จึงไมมีขอสะดุดใหตองอธิบาย (ขอที่

พบคําอธิบาย มักเปนการตอบหรือช้ีแจงแกคนภายนอก เชน แกเดียรถียปริพาชก) 
เฉพาะอยางย่ิง “ภาวนา” ๔ ซึ่งเปนการปฏิบัติของภาวิต คือการพัฒนาที่ทํา

ใหเปนภาวิต ไมปรากฏในพระไตรปฎกครบเปนชุดที่มี ๔ ขอพรอมในที่เดียวกันเลย 

เวนแตจะนับอยางพมา ท่ีจัดคัมภีรเปฏโกปเทสเขาในพระไตรปฎกดวย คือ ในคัมภีร

เปฏโกปเทสนั้น กลาววา “ดวยมรรคมีองค ๘ ยอมไดแมภาวนา ๔ อยาง คือ ศีล

ภาวนา กายภาวนา จิตตภาวนา และ ปญญาภาวนา (เปฏโกปเทสปาฬิ 290, ที่นี่ เรียง

ศีลภาวนา ไวหนากอนกายภาวนา)  
ในพระไตรปฎกที่อื่นจากนี้ กลาวถึงภาวนาไวอยางมาก ๓ อยาง คือ ใน

สังคีติสูตร เรียงภาวนา ๓ ตอจากสิกขา ๓ วา  
“สิกขา ๓ ไดแก อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา. ภาวนา ๓ 

ไดแก กายภาวนา จิตตภาวนา  ปญญาภาวนา” (ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๑)  
อนึ่ง นาสังเกตดวยวา ในพระไตรปฎก (นอกจากเปฏโกปเทส ท่ีวาแลว) ไม

ปรากฏคําวา “ศีลภาวนา” ในท่ีใดเลย ดังนั้น ศีลภาวนาจึงมีแตท่ีแฝงอยูในภาวิตศีล

เทานั้น (ไมพึงสับสนกับคําวาศีลและภาวนา ในคําวา ทานศีลภาวนา ซ่ึงหมายถึง ทาน 

และศีล และภาวนา ในบุญกิริยาวัตถุ ๓ ท่ีแตละอยางเปนตางขอ แยกตางหากกัน)  
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สวนในอรรถกถาท้ังหลาย นอกจากยกภาวิตมาแสดงครบทั้ง ๔ แลว ทาน

กลาวถึงภาวนา ๔ ไวครบทั้งชุดมากหลายแหง และอธิบายไวมากบางนอยบาง แต

บางทีคําอธิบายก็ขัดแยงกัน 
สําหรับจิตตภาวนา และปญญาภาวนา สองอยางนี้นับวาไมเปนปญหา ดังที่

เปนคําซึ่งคุนๆ กันอยูแลว และความหมายก็คลายอยางท่ีพบทานอธิบายและเขาใจ

กันอยูท่ัวไป แตท่ีขัดแยงกันบาง ไมชัดเจน ชวนใหสับสนบาง ก็คือความหมายของ

กายภาวนา และศีลภาวนา (ซ่ึงโยงไปที่ภาวิตกาย และภาวิตศีล ทําใหพลอยยุงยาก

กับความหมายของสองคํานี้ไปดวย) 
ยกตัวอยาง คัมภีรเปฏโกปเทส (ท่ีอางแลว) ดูจะอธิบายตางจากคัมภีร

ท้ังหลายอ่ืน และแตกตางไมเฉพาะกายภาวนาและศีลภาวนาเทานั้น แมจิตตภาวนา

และปญญาภาวนาก็ตางไปดวย ขอนํามาใหดูพอเห็นรูปเคา ดังนี้ “บรรดาภาวนา ๔ 

นั้น ดวยสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะ กายก็เปนอันไดพัฒนาแลว , ดวย

สัมมาวาจาและสัมมาวายามะ ศีลก็เปนอันไดพัฒนาแลว, ดวยสัมมาสังกัปปะและ

สัมมาสมาธิ จิตก็เปนอันไดพัฒนาแลว, ดวยสัมมาทิฏฐิและสัมมาสติ ปญญาก็เปน

อันไดพัฒนาแลว; ดวยภาวนา ๔ อยางนี้ ธรรม ๒ อยางยอมถึงความเจริญเต็ม

บริบูรณ คือ จิตต และปญญา” (จิตต คือสมถะ ปญญา คือวิปสสนา) 
คราวนี้ ขอใหดูในคัมภีรเนตติปกรณ (ทางพมาจัดเขาในพระไตรปฎกดวย

เชนกัน) ทานไมไดอธิบายคําวาภาวนา ๔ แตอธิบายภาวิต ๔ ซ่ึงก็โยงถึงกันเองในตัว 

จะเห็นวา ความหมายที่ทานแสดงจะขัดแยงกับของเปฏโกปเทส ขอใหดูคําอธิบาย

ขางตนเทียบกับของเนตติปกรณ ดังนี้ “บรรดาขันธ ๓ นั้น ศีลขันธและสมาธิขันธ 

เปนสมถะ, ปญญาขันธ เปนวิปสสนา;... ภิกษุนั้นเปน ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต 

ภาวิตปญญา :.  เมื่ อ พัฒนากาย  ธรรม  ๒  อย า ง  ยอม ถึงการพัฒนา  คือ 

สัมมากัมมันตะและสัมมาวายามะ, เมื่อพัฒนาศีล ธรรม ๒ อยาง ยอมถึงการพัฒนา 

คือ สัมมาวาจาและสัมมาอาชีวะ, เมื่อพัฒนาจิต ธรรม ๒ อยาง ยอมถึงการพัฒนา 

คือ สัมมาสติและสัมมาสมาธิ, เมื่อพัฒนาปญญา ธรรม ๒ อยาง ยอมถึงการพัฒนา 

คือ สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ” (เนตฺติปฺปกรณปาฬิ 76)  
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คําอธิบายยังมีตอไปอีก แตขอยกมาใหดูพอเห็นหลักใหญเทานี้  
(คําแปลของภาวนา และภาวิต วา “พัฒนา” นั้น จะใชคําวาเจริญ หรืออบรม 

แทน ก็ได แตในที่นี้ใชคําวาพัฒนา เพราะเปนคําท่ีท้ังในภาษาไทยก็ใชกันคุน และ

เปนคําท่ีมาจากภาษาบาลีเชนเดยีวกับภาวนา/ภาวิต อีกทั้งเปนคําท่ีในคัมภีรใชเปนคํา

แปลของภาวนาและภาวิตนั้นดวย เชน “ภาวิตกาโยติ วฑฺฒิตกาโย.”, นิทฺ๑.อ.๒๖๔; 
“ภาวิตสีโลติ  วฑฺฒิตสีโล ฯ”, องฺ.อ.๒/๒๕๓)  

คําอธิบายในอรรถกถาท้ังหลาย โดยท่ัวไปจะสอดคลองกับเนตติปกรณ ซึ่งดู

แยงกับในเปฏโกปเทส พึงดูตัวอยาง เริ่มดวยอรรถกถาของเนตติปกรณนั้นเองที่วา 

“ดวยความบริบูรณแหงอภิสมาจาริกศีล ยอมเปนภาวิตกาย, ดวยความบริบูรณแหง

อาทิพรหมจริยกศีล ก็เปนภาวิตศีล, อีกอยางหน่ึง ดวยอินทรียสังวร ยอมเปนภาวิต

(ปญจทวาร)กาย, ดวยศีลที่เหลือจากนั้น ก็เปนภาวิตศีล ฯ” (เนตฺติปฺปกรณ-อฏกถา 

154) และในอรรถกถาแหงอังคุตตรนิกาย (องฺ.อ.๒/๒๕๓) ก็อธิบายคลายกันอยางนี้ 

แตมีแงแยกไปอีกวา “ดวยกายภาวนา กลาวคือกายานุปสสนา ช่ือวาเปนภาวิตกาย...  

อีกอยางหนึ่ง ดวยการพัฒนาทวาร ๕ จึงเปนภาวิตกาย, ดวยคําวาภาวิตกายนี้ ทาน

มุงเอาอินทรียสังวรศีล, ดวยคําวาภาวิตศีล ทานหมายเอาศีล ๓ ท่ีเหลือ” (ศีลอีก ๓ 

ท่ีเหลือ คือ ปาติโมกขสังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล และปจจัยปฏิเสวนศีล)  
สวนในอรรถกถา-ฎีกาอื่นๆ มีคําอธิบายท่ีเรียกไดวาประปราย เชน ในอรรถ-

กถาแหงสังยุตตนิกายแหงหน่ึง (สํ.อ.๓/๔๗) วา “ในคําวา ภาวิตกาย นี้ หมายถึงกาย

ท่ีประกอบดวยทวาร ๕” นี่ก็ตรงกับในอรรถกถา ๒ แหงที่อางแลวนั้น 

อนึ่ง ในอรรถกถา-ฎีกา บางทีทานก็ยํ้าไวดวยวา คําวาภาวนา ในชุดภาวนา ๔ 

นี้ มิใชหมายถึงการปฏิบัติท่ีกําลังทําอยู มิใชการปฏิบัติเพ่ือใหถึงจุดหมาย เหมือนที่

พูดกันตามปกติ แตหมายถึงการปฏิบัติท่ีสําเร็จเสร็จหรือจบไปแลว หรือการปฏิบัติที่

ถึงจุดหมายเสร็จส้ินแลว ของพระอรหันต  เชน  แหงหน่ึง (ที.ฏี.๓/๒๖๖) วา  “ภาวิต-
ภาเวน  ภาวนา” (เปนภาวนา โดยภาวะที่ไดพัฒนาแลว) 

เร่ืองภาวิต ๔ และ ภาวนา ๔ ขอกลาวไวเปนทางแหงความเขาใจ และเปน

แนวสําหรับทานที่สนใจจะไดศึกษาคนควาตอไป เพียงเทานี้  




