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อนุโมทนา 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยคุณเสริมสิน สมะลาภา และ 
ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล ได้จัดพิมพ์หนังสือ พุทธธรรม จํานวนมากเป็น
ธรรมวิทยาทาน และได้ดําเนินการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา ให้เกิดความเจริญงอกงามทางธรรมทางปัญญาแผ่ขยาย
กว้างขวางออกไป 

บัดน้ี ในโอกาสท่ีหนังสือ พุทธธรรม มีส่วนเพิ่มเติมท่ีเรียกว่า 
“ภาพรวม” ซึ่งมีเน้ือความสรุปเป็นอิสระ อันอาจพิมพ์เป็นเล่ม
จําเพาะต่างหาก ให้เป็นดังความนําของหนังสือ พุทธธรรม น้ัน 
คุณเสริมสิน สมะลาภา นายกสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
ได้แจ้งบุญเจตนาท่ีจะจัดพิมพ์หนังสือ พุทธธรรม (เฉพาะ ภาพรวม) 
ดังกล่าว เพื่อเสริมการศึกษาพุทธธรรม จํานวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม  

อาตมภาพขออนุโมทนามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ท่ีได้
บําเพ็ญกุศลจริยาในการเผยแพร่ธรรม เพื่อประโยชน์สุขท่ีแท้จริง
และยั่งยืนแก่ประชาชน  

ขอกุศลจริยาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาคร้ังน้ี จงเป็นปัจจัย
ให้สัมฤทธิ์ความไพบูลย์แห่งธรรมและปัญญา นํามาซึ่งความแผ่
ไพศาลของพระสัทธรรม เพื่อความเกษมศานต์แห่งมหาชน ตลอด
กาลยาวนานสบืไป 
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บันทึกนํา 
ในการพิมพ์เฉพาะภาพรวม 

หนังสือ พุทธธรรม นี้ อธิบายหลักธรรมสําคัญๆ แยกเป็นบทๆ แม้
จะได้จัดกลุ่มรวมบทเหล่านั้นเป็นภาคๆ แต่ผู้ศึกษาที่ไม่คุ้นกับหลักธรรม
เหล่านั้นมามากพอ ก็ยังเชื่อมโยงเนื้อความให้ได้ความเข้าใจเป็นภาพรวมที่
ชัดเจนได้ยาก ผู้เขียนคิดไว้นานแล้วว่าจะหาโอกาสเขียนความนําเร่ืองหรือ
บทเสริมเพิ่มไว้เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจดังว่านี้ แต่เวลาก็ผ่านไปๆ กับ
งานหนังสือที่มากมายและเร่งรัด ไม่อาจคาดหมายว่าจะมีโอกาสน้ันเม่ือใด 

เร่ืองเป็นมาอย่างนั้น จนถึงต้นปี ๒๕๖๒ นี้ (๑๖ มี.ค. ๒๕๖๒) ทาง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้แจ้งขออนุญาตแปลและจัดพิมพ์หนังสือ 
พุทธธรรม (ฉบับเดิม) เป็นภาษาอังกฤษ ผู้เขียนคํานึงว่า ถ้างานแปลเสร็จ
สิ้นและได้พิมพ์เผยแพร่แล้ว ต่อไปภายหน้า เม่ือผู้เขียนทําส่วนเพิ่มเติมที่
คิดหมายไว้นั้นเสร็จ การที่คณะผู้แปลชุดเดิมนี้จะมีโอกาสหันมาแปลส่วน
เพิ่มเติมนั้น ก็จะเป็นไปได้ยาก แล้วฉบับแปลนั้น ก็จะไม่สมบูรณ์เร่ือยไป 
อีกอย่างหนึ่ง หนังสือฉบับแปลนั้นจะเผยแพร่ออกไปกว้างไกลภายนอก ที่
ผู้อ่านส่วนใหญ่ไม่มีพื้นความรู้เข้าใจพระพุทธศาสนามาก่อน เม่ือเขาแรก
พบ ก็ควรได้อ่านหนังสือที่จะให้รู้จักพระพุทธศาสนาได้ง่ายแต่เร่ิมต้น  

เมื่อมองเห็นอย่างน้ี จึงจําเป็นท่ีจะต้องเขียนบทตอนซึ่งหมายใจไว้น้ัน 
ให้ทันท่ีจะแปลรวมไว้ในหนังสือฉบับท่ีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ขอแปล
และจัดพิมพ์ พร้อมท้ังพักงานหนังสือเร่งด่วนเรื่องอ่ืนๆ ท้ังหมดไว้ก่อน 

ประจวบว่า ใกล้ๆ กันในช่วงเวลานี้ (๒๖ เม.ย. ๒๕๖๒) มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ได้แจ้งขอพิมพ์หนังสือ พุทธธรรม (ฉบับเดิม) เป็นคร้ังที่ ๒ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ค 

ของมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมจากที่ได้พิมพ์คร้ังแรกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ นี้ และอีกด้านหนึ่งก็แจ้งขอพิมพ์หนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับ
ขยาย เป็นธรรมทานในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้นด้วย  

เม่ือเร่ืองราวมารวมลงในจังหวะเวลาอันกระชั้นใกล้ชิดกันอย่างนี้ 
ทางมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ก็ได้ตกลงว่าจะรอไว้ให้ส่วนที่เขียนเพิ่มเติม
นั้นเสร็จพร้อมก่อน จึงจะพิมพ์รวมในหนังสือพุทธธรรม ทั้งสองฉบับสอง
ขนาดนั้น ให้เป็นหนังสือที่ถือว่าสมบูรณ์ไปด้วยกันในคราวเดียว (และจะรับ
กันกับฉบับแปลภาษาอังกฤษต่อไปด้วย) 

เร่ืองที่กล่าวมาทั้งหมดน้ัน เป็นเหตุผลสําคัญในตัวเอง ที่ผู้เขียน
จะต้องเร่งเขียนความส่วนเพิ่มเติมให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ดังที่เพิ่งสําเร็จในบัดนี้  

สรุปว่า ส่วนที่ตั้งใจไว้ว่าจะเขียนเพิ่มเติม คือ ความนําของภาค ๑ 
และภาค ๒ เม่ือสําเร็จ ได้เป็นดังนี้  

“ภาพรวม มัชเฌนธรรมเทศนา” ฉบับเดิม  ๑๙ หน้า (๒๑ – ๓๙) 
  ฉบับปรับขยาย  ๑๑ หน้า (๑๒ – ๒๓) 

“ภาพรวม มัชฌิมาปฏิปทา”  ฉบับเดิม  ๒๔ หน้า (๒๓๙ – ๒๖๒) 
  ฉบับปรับขยาย  ๑๔ หน้า (๕๒๕ – ๕๓๘) 

นอกจากนี้ ได้เกิดมีผลพลอยได้ทั่วไป ตั้งแต่จัดดัดแปลงทํารูปเล่ม
ใหม่ ได้ตรวจทานคร่าวๆ ตลอดเล่ม โดยเฉพาะที่สําคัญ ในตอนต้นของภาค 
๒ คือมัชฌิมาปฏิปทา ได้ตั้งเร่ืองระบบของมัชฌิมาปฏิปทาคือระบบของ
มรรค กับระบบของไตรสิกขา ขึ้นมาเทียบเคียงกันให้ เห็นชัดขึ้น 
นอกจากนั้นได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเล็กๆ น้อยๆ ทั่วไป  

ทั้งนี้ รวมแล้ว ทําให้จํานวนหน้าหนังสือของ พุทธธรรม (ฉบับเดิม) 
เพิ่มขึ้น ๗๑ หน้า จากเดิม ๓๗๕ เป็น ๔๔๖ หน้า และ พุทธธรรม ฉบับ
ปรับขยาย เพิ่มขึ้น ๓๖ หน้า จากเดิม ๑,๓๓๐ เป็น ๑,๓๖๖ หน้า 



พุทธธรรม ง 

โดยนัยนี้ หนังสือพุทธธรรม ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จะ
จัดพิมพ์คร้ังใหม่นี้ ทั้ง ๒ ฉบับ คือ พุทธธรรม (ฉบับเดิม) พิมพ์คร้ังที่ ๓๘ 
และ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย พิมพ์คร้ังที่ ๒๒ จึงเป็นฉบับปรับปรุง-
เพิ่มเติม ที่เป็นก้าวใหม่อันสําคัญ 

พร้อมกันนั้น “ภาพรวม” ทั้ง ๒ ภาค ที่เป็นส่วนเพิ่มเติมนี้ ก็มีความ
สมบูรณ์ในตัวมันเอง ซึ่งเม่ือพิมพ์รวมไว้เป็นหนังสือเล่มพิเศษต่างหาก ก็จะ
เป็นบทนําเข้าสู่หนังสือพุทธธรรมได้ดี และเหมาะที่จะมอบให้แก่ท่านที่มี
หนังสือพุทธธรรมอยู่ก่อนแล้ว ไม่ว่าจะเป็น พุทธธรรม (ฉบับเดิม) หรือ 
พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ หรือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย 
เพื่อเป็นส่วนเสริมเติมเต็มของหนังสือเก่าที่มีอยู่ก่อนนั้น  

ขออนุโมทนามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่ได้บําเพ็ญบุญทาง
การศึกษาอันสําคัญย่ิง ซึ่งเป็นเหตุนําให้ได้มีการปรับปรุง-เพิ่มเติมใน
หนังสือพุทธธรรมดังได้เล่ามานี้ และอนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมใจเก้ือหนุน 
ขอทุกท่านจงมีปีติปราโมทย์ในธรรมทั่วกัน 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต) 
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พัฒนาคนได ความสุขก็พัฒนาดวย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ๒๖๐ 
- มรรคาแหงความสุข: ดวยความสุข สูความเกษม . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . ๒๖๐ 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
ภาค ๑ 
 

มัชเฌนธรรมเทศนา 
 
หลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ 

หรือ 
ธรรมที่เป็นกลาง 

 



  

“เอเต เต พฺราหฺมณ อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม 
มชฺเฌน ตถาคโต ธมฺมํ เทเสติ:  
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, 
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณํ ฯเปฯ” 

“แน่ะพราหมณ์!  

ตถาคตไม่เอียงเข้าหาที่สุดสองอย่างน้ัน 

ย่อมแสดงธรรมโดยท่ามกลางว่า:  

เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี, 

เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ” 
(สํ.นิ.๑๖/๑๗๐/๙๐) 



 

ภาพรวม 
~ ๏ ~ 

 มัชเฌนธรรมเทศนา 
(วาตามสภาวะของธรรมชาติ) 

มัชเฌนธรรมเทศนา คือ การแสดงความจริงเปนกลาง พอดี  ตาม
สภาวะของธรรมชาติ ไมเฉ ไมเอียง ไมสุดโตงเลยเถิดไป เชน ไมกลายเปน 
อัตถิกวาท (ลัทธิวาทุกอยางมีจริง) หรือ นัตถิกวาท (ลัทธิวาไมมีอะไรจริงเลย) ไม
เปน สัสสตวาท (ลัทธิวาเที่ยงแท) หรือ อุจเฉทวาท (ลัทธิวาขาดสูญ) เปนตน 

พระพุทธเจา ตรัสรูอะไร? 
(ว่าตามธรรม) 

ปฏิจจสมุปบาท: กฎธรรมชาติสากลแห่งปัจจยาการ 
ใต้ร่มมหาโพธ์ิ ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชรา พระพุทธเจ้าเม่ือตรัสรู้แล้ว 

ยังคงประทับที่นั่น เสวยวิมุตติสุข ๑ สัปดาห์ จากนั้นเสด็จออกจากสมาธิ 
แล้วทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ที่ได้ตรัสรู้ ตลอด ๓ ยามแห่งราตรี โดย 

ในยามท่ี ๑ ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนั้น แบบอนุโลม คือ
ตามลําดับกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย ในการเกิดขึ้นของสภาวธรรมที่
เรียกว่าทุกข์ จบแล้ว มีพุทธอุทาน∗ ใจความว่า เม่ือธรรมทั้งหลายแจ่ม
แจ้งชัดเจน ก็สิ้นสงสัย เพราะรู้ เข้าใจธรรมพร้อมทั้งเหตุปัจจัย นี่
คือปฏิจจสมุปบาท ฝ่ายกระบวนการก่อเกิดทุกข์ ที่เรียกว่าสมุทัย 

                                                                                 
∗ “อุทาน” ในภาษาบาลี มิใชมีความหมายอยางในภาษาไทยท่ีเพ้ียนไปแลว แตหมายถึงเน้ือความท่ีผุดหรือ
ปรากฏข้ึนมาในใจ ซึ่งมักเปลงออกมาเปนถอยคําหรือขอความ เชนเปนคาถา ดวยความเบิกบานใจ มีปติอ่ิมใจ 



พุทธธรรม 

 

๒๒ 

ในยามที่ ๒ ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทน้ัน แบบปฏิโลม คือ
ย้อนลําดับ ตามกระบวนการดับไปของสภาวะที่เรียกว่าทุกข์นั้น จบแล้ว 
มีพุทธอุทานใจความว่า เม่ือธรรมทั้งหลายแจ่มแจ้งชัดเจน ก็สิ้นสงสัย 
เพราะได้ รู้แจ้งสภาวะที่สิ้นเหตุ ปัจจัย นี่ คือปฏิจจสมุปบาท ฝ่าย
กระบวนการดับสลายทุกข์ ที่เรียกว่านิโรธ 

ในยามที่ ๓ ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนั้น ทั้งอนุโลม-ปฏิโลม 
คือทั้งกระบวนการเกิดขึ้นและกระบวนการดับสลายแห่งเหตุปัจจัยใน
การก่อเกิดทุกข์นั้น จบแล้ว มีพุทธอุทานใจความว่า เม่ือธรรมทั้งหลาย
แจ่มแจ้งชัดเจน ก็ขจัดบําราศมารเสนา ดังดวงสุริยาสว่างฟ้าเจิดจ้าอําไพ  

รวมความว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาท หรือเม่ือตรัสรู้  
ปฏิจจสมุปบาท จึงเป็นพระพุทธเจ้า 

“ปฏิจจสมุปบาท” แปลว่า การอาศัยกันๆ เกิดขึ้น คือการที่
อะไรๆ ปรากฏมีขึ้นโดยความสัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันมา จึง
เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า “ปัจจยาการ” คืออาการที่เป็นไปตามเหตุ
ปัจจัย หรืออาการของความเป็นไปตามเหตุปัจจัย 

ปฏิจจสมุปบาทน้ีบางที เ รียกชื่ อควบว่ า  “อิทัปปัจจยตา 
ปฏิจจสมุปบาท”∗ เข้ากับคําตรัสที่แสดงหลักกลางหรือหลักทั่วไปก่อน 
แล้วตามด้วยหลักแจกแจง ดังที่ตรัสว่า (ขุ.อุ.๒๕/๔๐/๗๕) 

อิติ  อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ,  อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ  
 อิมสฺมึ อสติ  อิทํ น โหติ,  อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ  
ยทิทํ  อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา,   สงฺขารปจฺจยา วิญ ฺญาณํ ฯเปฯ 
  อวิชฺชาย...นิโรธา สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธา วิญ ฺญาณ...ฯเปฯ 
ดังท่ีวา เมื่อนี้มี นี้จึงมี, เพราะนี้เกิดขึ้น นี้จึงเกิดขึ้น 
 เมื่อนี้ไมมี นี้ก็ไมมี, เพราะนี้ดับ นี้ก็ดับ 

                                                                                 
∗ เชน ที.ม.๑๐/๔๒/๔๑ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๓   

๒๓

กลาวคือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี, เพราะสังขารเปนปจจัย... 
 เพราะอวิชชา...ดับ สังขารจึงดับ, เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ... 
กระบวนการของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยน้ี มีอยู่เป็นไปตาม

ธรรมดาของธรรมชาติ เรียกง่ายๆ ว่าเป็นกฎธรรมชาติ ไม่ขึ้นต่อการเกิด
การมีพระพุทธเจ้า พระศาสดา หรือผู้วิเศษใดๆ ดังท่ีพระพุทธเจ้า หลังตรัส
รู้แล้ว เม่ือทรงประกาศธรรม เคยตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า๑  

ตถาคตทั้งหลาย๒ จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็มีอยู่คง
อยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม (กฎธรรมชาติ) คือ อิทัปปัจจยตา 

ตถาคตตรัสรู้ เข้าถึงหลักนั้นแล้ว จึงบอก แสดง วางเป็นแบบ ต้ังเป็น
หลัก เปิดเผย แจกแจง ทําให้เข้าใจง่าย และจึงตรัสว่า “จงดูสิ” 

“เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร ฯลฯ” 
ในเรื่องน้ี พึงรู้ทันความจํากัดของภาษาด้วย เช่น กริยาว่ามี ก็หมายถึง

เป็นด้วย เช่นที่ว่า “อวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี” น้ี อวิชชา คือไม่มีวิชชา ไม่รู้แจ้ง 
ยังไม่รู้ความจริงแท้ ก็คือครอบคลุมความรู้ที่ยังไม่ถึงความจริงแท้ ต้ังต้นแต่รู้ผิด
เข้าใจผิด รู้ถูกเข้าใจถูก ความหมายจึงมิใช่แค่ว่า มี-ไม่มี แต่คลุมไปถึงว่า มีอวิชชา
ให้รู้แค่ไหน-ไม่รู้แค่ไหน อย่างไร ในลักษณะใด ก็เป็นปัจจัยให้สังขารความคิดปรุง
แปรแต่งสรรเป็นอย่างน้ันๆ ได้-ถึงแค่น้ัน ในลักษณะอาการอย่างน้ันๆ ดังน้ีเป็นต้น  

ในข้ออ่ืนๆ ต่อๆ ไป ท่ีว่าสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณ วิญญาณเป็น
ปัจจัยแก่นามรูป ฯลฯ ก็พึงเข้าใจทํานองน้ี ไม่ใช่มองแค่ว่ามี-ไม่มี 

จากกฎท่ัวไปว่า “เมื่อนี้มี นี้จึงมี...” น้ัน พระพุทธเจ้าทรงไขความโดย
แสดงปัจจยาการหลักกลางไว้ คือปัจจยาการแห่งการเกิดทุกข์เกิดปัญหา - 
ดับทุกข์ดับปัญหาของชีวิตมนุษย์ เรียกง่ายๆ ว่าปัจจยาการของชีวิต ซึ่ง
มิใช่แค่เป็นเรื่องใกล้ชิดที่สุด ติดอยู่กับตัวในตัวของมนุษย์ เป็นประจํายืนตัว 
อยู่กับมนุษยชาติ คู่กับความเป็นมนุษย์เท่าน้ัน แต่เป็นการรู้จักตัวเองของ

                                                                                 
๑  สํ.นิ. ๑๖/๖๑/๓๐ 
๒ “ตถาคต” เปนคําท่ีพระพุทธเจาทรงใชเรียกพระองคเอง แปลไดหลายอยาง แตแปลงายๆ วา “ผูถึงความจริง” 
และในท่ีน้ีก็เปนพหูพจน เปนการไมผูกขาดจํากัดตัว คือรวมหมดถึงพระพุทธเจา หรือผูถึงความจริงท้ังปวง  



พุทธธรรม 

 

๒๔ 

มนุษย์ท่ีเป็นกระบวนการของธรรมชาติซึ่งมีพร้อมท้ังรูปธรรมและ
นามธรรมรวมท้ังโลกอยู่ในตัวน้ีเป็นฐานไว้ อันจําเป็นก่อนอ่ืน ในการท่ีจะ
ก้าวออกไปมองดูรู้เข้าใจและปฏิบัติจัดการกับโลกท่ีกว้างออกไปไม่จบสิ้น   

ปัจจยาการท่ีเป็นกระบวนการแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่ง
ขยายวงกว้างออกไปของมนุษย์ ก็คือปัจจยาการทางสังคม แต่ในขั้นหรือ
ระดับน้ี เหตุปัจจัยไม่อยู่แค่แดนของธรรมชาติ แต่ออกมาสู่แดนแห่งสมมติ
บัญญัติด้วย ซึ่งมีปัจจัยด้านต่างกาลเทศะเข้ามาสัมพันธ์ จึงมิใช่เรื่องท่ีจะ
แสดงกระบวนการไว้ได้ยืนตัว แต่เป็นเรื่องท่ีมนุษย์ผู้มีปัญญา เมื่อรู้หลัก
แล้ว ก็จะมองเห็นและจับโยงสัมพันธ์เหตุปัจจัยซ้อนแปรในกาลเทศะน้ันๆ 
ได้ แต่กระน้ัน ก็มีบางโอกาสท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงปัจจยาการทางสังคม
ไว้เหมือนเป็นแนวทาง หรือเป็นตัวอย่าง  

สังคมมนุษย์ก็เป็นเรื่องของมนุษย์ ความเป็นไปของสังคมจึงสืบเน่ือง
จากปัจจยาการของชีวิตในแดนของธรรมชาติด้วย ดังเช่นท่ีพระพุทธเจ้า
เคยทรงแสดงปัจจยาการแห่งทุกข์/ปัญหา ท้ังของชีวิต และของสังคม โดย
มีจุดร่วมแยกขยายท่ีตัณหา ซึ่งพอแสดงแบบรวบรัดได้ดังน้ี๑ 

อวิชชา  สังขาร   วิญญาณ   นามรูป   สฬายตนะ   ผัสสะ   เวทนา      
 อุปาทาน  ภพ  ชาติ  ชรามรณะ โสกะ ฯลฯ = ทุกขของชีวิต 

 ตัณหา      
 ปริเยสนา  ลาภะ  วินิจฉัย  ฉันทราคะ  อัชโฌสาน  ปริคคหะ   
                          (แสวงหา)     (ไดมา)    (กะการ)     (ติดใคร)      (หวงพะวง)    (ครอบครอง) 

มัจฉริยะ  อารักขะ  ถืออาวุธ แกงแยง วิวาท ความช่ัวรายตางๆ ฯลฯ     
                          (หวงแหน)  (เก็บ-กัน)     = ทุกขของสังคม 

อีกตัวอย่างหน่ึง พระพุทธเจ้าตรัสถึงผู้ปกครองซึ่งไม่รักษาหลักในการ
บริหารบ้านเมือง ทําให้เกิดความช่ัวร้ายความเสื่อมความทุกข์ของสังคม ดังท่ีว่า๒ 

ไม่จัดสรรปันทรัพย์แก่ผู้ยากไร ้  ความยากจนระบาด   อทินนาทานระบาด 

                                                                                 
๑ มหานิทานสูตร, ที.ม.๑๐/๕๙/๖๙ 
๒ จักกวัตติสูตร, ที.ปา.๑๑/๓๓-๕๐/๖๒-๘๖ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๕   

๒๕

  การใช้อาวุธระบาด  การฆ่าฟันกันระบาด   มุสาวาท และประดาความช่ัว
ร้ายทุจริตแพร่ระบาด   อายุวรรณะเส่ือม      

ใครจะคิดคนวิเคราะหทําการอะไร ก็อาจจะลองทําแผนปจจยาการขึ้นมาดู 
อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท หรือปัจจยาการน้ี เป็นกฎธรรมชาติท่ี

ครอบคลุมสิ่งท้ังหลายทั้งปวง หรือทุกสิ่งทุกอย่าง ท้ังรูปธรรม และนามธรรม 
ยกเว้นสภาวะท่ีเป็นปัจจยักขัย คือหมดส้ินปัจจัย 

ธรรมดาของธรรมชาติ 
สู่ การแตงสรรจัดการของมนุษย 

ทําความเข้าใจถ้อยคํา เช่นว่า “ธรรม” ว่า “สภาวะ” 
- สิ่งท้ังหลายเป็น “สภาวะ” คือมีภาวะของมัน ไม่เป็นของใคร ไม่ข้ึนต่อใคร 

คําศัพท์ท่ีมีความหมายครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าอะไรๆ ได้ท้ังหมด
ท้ังสิ้น ก็คือ “ธรรม” ดังท่ีแยกเป็น รูปธรรม และนามธรรม ไม่มีอะไรพ้นออกไป
จากน้ี ไม่มีอะไรไม่เป็นธรรม 

อย่างไรก็ตาม คําว่าธรรมน้ัน ใช้กันในความหมายต่างๆ มากมายนัก 
แม้แต่ท่ีจุกจิกปลีกย่อยหยุมหยิมท่ัวไปหมด บางครั้งก็ชวนให้สับสน เช่น เรียก
ความดีงาม ความถูกต้องว่า “ธรรม” อะไรท่ีไม่ถูกต้อง ไม่ดีงาม ก็ไม่เป็นธรรม 
แต่เป็นอธรรม กลายเป็นว่ามีสิ่งท่ีนอกเหนือออกไป ซึ่งไม่ใช่ธรรม น่ีคือความ
สับสนสําหรับคนผู้ยังไม่คุ้นเพียงพอ ท่ีจะเห็นบริบทแล้ว รู้ทันและเข้าใจได้ 

ด้วยเหตุน้ัน ในหลายโอกาส ท่านจึงนิยมใช้คําท่ีสื่อตรงไปยังความหมาย
ท่ีต้องการ และคําหน่ึงท่ีนิยมใช้มาก คือ “สภาวะ” ซึ่งมีความหมายว่า สิ่งท่ีมี
ภาวะของมันเอง หรือมีอยู่ตามธรรมดาของมัน ท่ีเกิดมีเป็นไปตามเหตุปัจจัย
หรือไม่ เป็นต้น (ไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครองสร้างสรรค์บันดาลสั่งการบัญชา
มันได้) บางทีก็ใส่ “ธรรม” ต่อท้ายติดไว้เป็น “สภาวธรรม” (สิ่งท่ีมีภาวะของมัน 
ไม่เป็นของใคร ไม่ขึ้นต่อใคร) ดังเช่น นํ้า ไฟ กาย ใจ ตา หู รูป เสียง กลิ่น ดิน ลม  



พุทธธรรม 

 

๒๖ 

แต่ถึงจะอย่างไรก็ตาม “ธรรม”∗ ก็ยังเป็นคําท่ีใช้เป็นสามัญท่ีสุด เมื่อ
ธรรมมีความหมายครอบคลุมหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จึงมาจัดแบ่งแยกประเภทสิ่ง
ท้ังหลายทั้งปวง ด้วยคําว่า “ธรรม” น้ี อย่างท่ีรู้จักกันดีท่ีสุดซึ่งพบมาแล้ว ก็คือ 
แยกเป็นรูปธรรม และนามธรรม (หรือรูปธรรม และอรูปธรรม)  

- สังขตธรรม-สังขาร อสังขตธรรม-วิสังขาร 
การแยกประเภทของธรรมอีกแบบหน่ึง ซึ่งสําคัญย่ิงสําหรับการศึกษาใน

ท่ีน้ี เพราะเก่ียวกับเรื่องเหตุปัจจัย คือ แบ่งเป็นสังขตธรรม กับอสังขตธรรม  
สังขตธรรม คือ สิ่งท่ีปัจจัยทําหรือสร้างขึ้น (แปลตามสํานวนนิยมว่า สิ่ง

ท่ีเกิดจากปัจจัยปรุงแต่ง) ก็คือสิ่งท่ีเป็นไปตามปัจจยาการน่ันเอง  
ส่วนอสังขตธรรม ก็คือสิ่งหรือสภาวะที่ไม่ถูกปัจจัยทําขึ้นสร้างขึ้นหรือ

ปรุงแต่งขึ้น แต่ตามท่ีรู้ท่ีพูดกันมา ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเกิดมีและเป็นไปตาม
เหตุปัจจัย อยู่ในกระบวนของปัจจยาการท้ังน้ัน แล้วจะมีอะไรท่ีไม่ขึ้นต่อปัจจัย 
ไม่เป็นไปตามปัจจยาการ ตอบว่าสิ่งน้ันมีอย่างเดียว ก็คือสภาวะท่ีสิ้นปัจจัย 
(เป็นปัจจยักขัย) เมื่อหมดส้ินปัจจัย ไม่มีปัจจัย ก็ไม่ถูกปัจจัยทําสร้างหรือปรุง
แต่ง คือพ้นจากปัจจยาการ จึงเป็นอสังขตธรรม เรียกง่ายๆ ว่า อสังขตะ มีช่ือ
เรียกได้อีกหลายอย่าง แต่ท่ีใช้เป็นหลัก เรียกว่านิพพาน 

ตรงน้ี มีคําท่ีควรรู้จักแทรกเข้ามา ซึ่งควรทราบไว้ด้วยเพ่ือป้องกันความ
สับสน คือคําว่า “สังขาร” ก็คือสังขตธรรมน่ันเอง เรียกอีกช่ือหน่ึงว่าสังขาร ท้ัง
สังขารและสังขตธรรม มีความหมายอย่างเดียวกัน มาจากรากศัพท์เดียวกัน เป็น
เพียงรูปศัพท์ท่ียักเย้ืองไปตามวิธีการของภาษา เป็นอันว่า สังขตธรรม หรือ
สังขาร ก็คือสิ่งหรือสภาวธรรมซึ่งถูกปัจจัยทําสร้างปรุงแต่งขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น
รูปธรรม หรือนามธรรม อันต้องเป็นไปตามปัจจยาการ 

                                                                                 
∗ “ธาตุ” ก็เปนอีกคําหน่ึงท่ีใชในความหมายเดียวกับ ธรรม สภาวะ และสภาวธรรม แตในภาษาไทย ได
นํามาใชในความหมายท่ีจํากัดความใหม ซึ่งแคบจําเพาะ จึงตองระวังความสับสน (ธาตุ = ส่ิงท่ีทรงสภาวะ 
หรือดํารงคงลักษณะของมัน; “ธรรม” ก็มีความหมายเชิงวิเคราะหศัพทเชนเดียวกันน้ี) 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๗   

๒๗

เม่ือสังขตธรรมมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าสังขาร อสังขตธรรมก็มีช่ือเรียก
อีกอย่างหน่ึงซึ่งเข้าคู่กับสังขาร ว่า “วิสังขาร” ซึ่งก็แปลง่ายๆ ว่า ปลอดหรือ
ปราศจากสังขาร หรือพ้นไปจากสังขาร คือไม่ถูกปัจจัยทําสร้างปรุงแต่งน่ันเอง 

ทีน้ี ท่ีจะต้องป้องกันความสับสนอย่างสําคัญก็คือว่า คําว่า “สังขาร” ท่ี
มีความหมายกว้างขวางใหญ่โตครอบคลุมรูปธรรมและนามธรรมทุกอย่างท่ีเกิดมี
เป็นไปตามเหตุปัจจัย ตรงกับคําว่าสังขตธรรมน้ัน ได้ถูกใช้ในอีกความหมายหน่ึง
ท่ีต่างออกไปห่างไกล จึงต้องรู้จักเข้าใจไว้ และแยกจากกันให้ได้ 

- โลกสังขาร ภายใต้การมองเห็นและการจัดการโดยสังขารในใจคน 
 “สังขาร” ในอีกความหมายหน่ึงท่ีต่างออกไปห่างไกลน้ัน เป็นจําพวก

นามธรรมซึ่งเป็นส่วนประกอบอยู่ในชีวิตของคน เป็นชุมนุมเป็นกลุ่มเป็นหมวด
เป็นกอง เป็นท่ีรวมของบรรดาสภาวะท้ังท่ีร้ายและท่ีดีในจิตใจอันมีเจตจํานงหรือ
เจตนาเป็นประธาน เป็นตัวนํา ทําหน้าท่ีปรุงแปรแต่งสรรสภาพจิตความคิดนึก
ตลอดจนการแสดงออกเป็นพฤติกรรมการกระทําของมนุษย์ เป็นระบบความคิด
และกระบวนพฤติกรรมของเขา พูดสั้นๆ ว่าปรุงแต่งใจให้ดีหรือช่ัว ปรุงแต่งการ
คิด การพูด การกระทํา ท่ีเรียกรวมๆ ว่า “กรรม” สภาวะดีร้ายและไม่ดีไม่ร้ายใน
ใจท้ังหมดน้ี อันมีเจตนาหรือเจตจํานงเป็นแกนนํา เรียกรวมๆ ว่า “สังขาร” 

ได้บอกแล้วว่า สังขารท่ีเป็นนามธรรมอยู่ในใจน้ี มีมากมาย ดังท่ีว่าเป็น
กลุ่มเป็นกองหรือเป็นหมวด คําว่าหมวดหรือกองน้ี ภาษาบาลีเรียกว่า “ขันธ์” คือ
เป็นชุมนุมส่วนประกอบหมวดหนึ่งหรือกองหนึ่ง ซึ่งมาประชุมประสานกับขันธ์
คือชุมนุมส่วนประกอบหมวดหรือกองอ่ืนๆ รวมกันเป็นคนท่ีเป็นชีวิตหน่ึงๆ น้ี  

คนชีวิตหน่ึงๆ น้ี เป็นชุมนุมของส่วนประกอบมากมาย ซึ่งจัดแยกเป็น
กลุ่มเป็นกองเป็นหมวดหมู่ท่ีเรียกว่าขันธ์น้ีได้ ๕ ขันธ์ (นิยมเรียกกันว่า ขันธ์ ๕ 
หรือเบญจขันธ์) หมวดหรือกองสังขารท่ีพูดถึงเม่ือก้ี นับเป็นขันธ์ท่ี ๔ เรียกว่า
สังขารขันธ์ การท่ีจะรู้จักคน เข้าใจชีวิตได้ชัด ควรต้องรู้จักขันธ์ ๕ น้ีไว้เป็นฐาน
ความเข้าใจ ขันธ์ ๕ หรือเบญจขันธ์ มีรูปธรรม ๑ ขันธ์ และนามธรรม ๔ ขันธ์ คือ 



พุทธธรรม 

 

๒๘ 

๑. รูปขันธ์  กองรูป คือรางกาย ซ่ึงเกิดจากรูปธรรมที่ประกอบมากมาย 
๒. เวทนาขันธ์ กองเวทนา คือการเสพเสวยความรูสึกสุข-ทุกข-ไมสุขไมทุกข 
๓. สัญญาขันธ์ กองสัญญา คือการกําหนดหมายประดาขอมูลท่ีเก็บประมวล 
๔. สังขารขันธ์ กองสังขาร คือความดีความช่ัวและประดาคุณสมบัติท่ีประกอบ

เจตนาในการปรุงแปรความคิดนึกพูดจาและทําการท้ังหลาย 
๕. วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ คือความรูพ้ืนยืนโรงใหนามขันธท้ังหลาย

ทํางานได คือ เห็น ไดยิน ไดกลิ่น รูรส รูสัมผัสกาย และรูเรื่องในใจ 
ขันธ์ ๕ น้ีจะอธิบายเป็นบทหน่ึงโดยเฉพาะข้างหน้า แต่ขอยํ้าความสําคัญ

ไว้ก่อนว่า ขันธ์ ๕ น้ีแหละคือสภาวธรรมท่ีเกิดมีเป็นไปตามเหตุปัจจัยในกระบวน
ปัจจยาการของชีวิต ท่ีได้กล่าวข้างต้น ดังได้บอกแล้วว่า ปัจจยาการท่ีได้ทรง
แสดงไว้เป็นกระบวนหลัก คือปัจจยาการของชีวิต ซึ่งก็คือปัจจยาการของขันธ์ ๕ 
น่ันเอง ดังท่ีมีบอกในคัมภีร์ว่า ปฏิจจสมุปบาท หรือปัจจยาการ ท่ีพระพุทธเจ้า
ทรงแสดงเป็นแบบไว้ ก็คือความเป็นไปของขันธ์ ๕∗ หรือพูดอีกสํานวนหน่ึงว่า ก็
คือขันธ์ ๕ ในขณะทํางาน ท่ีชีวิตเป็นไป หรือดําเนินชีวิตอยู่น่ีเอง 

ขอเน้นยํ้าความสําคัญของสังขารท่ีเป็นขันธ์อยู่ในชีวิตของคนน้ีว่า ด้วย
สังขารท่ีเป็นนามธรรม ซึ่งทํางานปรุงแต่งอยู่ในใจน่ีแหละ คนจึงรู้จักและคิดนึก
ทําการต่างๆ ต่อสังขารทั้งหลายทั้งปวงทั่วโลกทั่วจักรวาล ทั้งรูปธรรมและนามธรรม 
อันเป็นสังขตธรรมที่ได้กล่าวแล้ว มนุษย์จะมองเห็นคิดเห็นและปฏิบัติจัดการอะไร
อย่างไรกับโลกของสังขาร ก็ขึ้นอยู่กับการแต่งสรรของสังขารในใจของเขาน้ีเอง 

การเกิดมีขึ้นและเป็นไปต่างๆ ของสังคมมนุษย์ซึ่งดําเนินไปตามสมมติ-
บัญญัติ ทําให้มีความเจริญความเสื่อม ประสบวิบัติหรือพัฒนาการ เป็นยุคสมัย 
ก็ดี การปฏิบัติจัดการกับโลกของสิ่งแวดล้อม ท้ังธรรมชาติและบรรดาวัตถุธรรม 
ในทางสร้างสรรค์ส่งเสริมบ้าง ทําลายล้างผลาญบ้าง ก็ดี ท่ีว่าเกิดจากการกระทํา
ของมนุษย์น้ัน ก็เป็นไปด้วยการขับเคลื่อนของสังขารท่ีเป็นแหล่งผลิตความคิด 
คําพูด และการกระทําของมนุษย์ท่ีกล่าวมาน้ี  

                                                                                 ∗ ความเปนไปของขันธ (ขนฺธปวตฺติ) ท่ียังมีกิเลส คือ ปฏิจจสมุปบาท, เชน อุ.อ.๔๑; วิสุทฺธิ.ฏี.๓/๒๔๘ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๙   

๒๙

ดังน้ัน เมื่อตกลงว่าจะต้องทําการพัฒนามนุษย์ ก็พึงเข้าใจว่าการพัฒนา
มนุษย์น้ันมีศูนย์รวมอยู่ที่การพัฒนาสังขารในตัวมนุษย์น้ัน ท่ีจะให้ปัญญาท่ี
บริสุทธ์ิบริบูรณ์ขึ้นมาเป็นตัวนําทําการน่ันเอง 

ปัจจยาการของชีวิตน้ันเริ่มต้นว่า “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา...” เม่ืออวิชชา
ยังคงอยู่มีอยู่ในขีดระดับแนวทางลักษณะอาการอย่างไรโดยสัมพัทธ์กับปัญญาท่ี
พัฒนาข้ึนอย่างไรหรือไม่แค่ไหน คนก็มีสังขารท่ีจะใช้ปรุงแปรแต่งสรรกรรมใน
การคิดการพูดจาประกอบกิจปฏิบัติจัดการท้ังหลายได้ในขอบเขตแนวทางและ
ในลักษณะอาการอย่างน้ันแค่น้ัน 

ดังน้ัน การปฏิบัติจัดการท่ีฐานตรงจุดเริ่มต้น ในปฏิโลมปัจจยาการอัน
เป็นฝ่ายแก้ไข จึงได้แก่การลดละอวิชชา ด้วยการพัฒนาปัญญาท่ีจะก้าวขยายไป
เป็นวิชชา เม่ือปัญญาพัฒนาข้ึนไป ได้สัมมาทิฏฐิขึ้นมา ปัญญาน้ันซึ่งเป็นสังขาร
ตัวสําคัญย่ิงใหญ่อยู่ในสังขารขันธ์ ก็จะทําหน้าท่ีปรับแปรแก้ไขช้ีนําส่องทาง
ตลอดจนขยายวิสัยให้แก่กระบวนหรือกองกําลังทํางานในการคิดพูดทํา ท่ีมี
เจตนาหรือเจตจํานงเป็นหัวหน้า พาให้ทําการคือกรรมท่ีเป็นคุณเป็นกุศลก่อผล
ท่ีมีคุณค่าเป็นประโยชน์มากขึ้นๆ 

กระบวนของสังขารขันธ์ท่ีว่ามีกําลังพลมากมายน้ัน ดูกันแค่เป็นตัวอย่าง 

ตัวนํา/ตัวหนุน: เจตนา (พึงใหเปน กุศลเจตนา) มนสิการ (พึงใหเปน โยนิโส
มนสิการ-รูจักคิดแยบคาย) ฉันทะ (พึงใหเปน กัตตุกัมยตาฉันทะ-ความ
อยากทําใหดีงามสมบูรณ) วิริยะ ปีติ สมาธิ 

ฝ่ายร้าย: โมหะ อหิริกะ (ไมอายบาป) อโนตตัปปะ (ไมกลัวบาป) อุทธัจจะ (ฟุงซาน
วุนวายใจ) โลภะ ทิฏฐิ มานะ (อยากใหญ) โทสะ อิสสา (ริษยา) มัจฉริยะ  
กุกกุจจะ (กลุมกังวล) ถีนะ (หดหูทอถอย) มิทธะ (หงอยซึม) วิจิกิจฉา (ลังเล) 

ฝ่ายดี: ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ จาคะ (ใจกวาง เสียสละ มีน้ําใจ) เมตตา กรุณา 
มุทิตา ตัตรมัชฌัตตุเบกขา (ใจลงตัวนิ่งเปนกลางมองดูอยางชัดตรง) 
ปัสสัทธิ (กายใจสงบผอนคลาย) กัมมัญญตา (ความถนัดพรอมจะทํา) ปัญญา  
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๓๐ 

จุดเน้นท่ีพึงยํ้าไว้ ดังท่ีว่าแล้ว เจตนาเป็นหัวหน้าเป็นตัวนําทําการในนาม
ของกองสังขารท้ังหมด สังขารจะออกแสดงเป็นความคิดพูดทําอย่างไร ก็แล้วแต่
เจตนาตัดสิน แต่เจตนาจะเอาอย่างไร ก็อยู่ท่ีว่ากําลังพลตัวไหนในฝ่ายใด คือใน
ฝ่ายดี หรือฝ่ายร้าย จะเข้ามาประกบเจตนาน้ัน  

แต่ท้ังน้ี สังขารตัวสําคัญย่ิงใหญ่ท่ีสุดก็คือ ปัญญา ซึ่งเมื่อพัฒนาข้ึนมา 
ก็จะช่วยช้ีนําส่องทางตลอดจนขยายวิสัยให้แก่เจตนา พร้อมท้ังปรับแปรแก้ไข
เจตนาน้ัน  

ตลอดถึงว่า เม่ือปัญญาพัฒนารู้ชัดเจนแจ่มแจ้ง เจตนาก็จะทําหน้าท่ีแค่
เพียงเป็นตัวสนองงานของปัญญา ซึ่งให้ทําไปตามที่รู้ชัดแจ้ง โดยไม่ต้องคิดเลือก
ตัดสินใจ ถึงขั้นท่ีเรียกว่ามีชีวิตเป็นอยู่ด้วยปัญญา  

น่ันคือ เม่ืออวิชชาหมดหาย กลายเป็นวิชชา ก็สลายวงจรของปัจจยาการ 
ถึงภาวะปัจจยักขัย จบการพัฒนา  

เท่าท่ีบรรยายมาในตอนน้ี เป็นการรู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติตามท่ี
มันเป็น และมองเห็นตามหลักการว่า การท่ีจะเป็นไปอย่างน้ันๆ การท่ีจะเกิดผล
อย่างน้ีๆ จะสําเร็จได้ด้วยการทําเหตุปัจจัยอะไร  ๆ 

แต่สําหรับวิธีปฏิบัติว่าจะทําอย่างไร เช่นว่าการท่ีจะพัฒนาสังขาร การท่ี
จะพัฒนาปัญญา มีแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไรบ้าง น้ันเป็นเรื่อง
ของภาคปฏิบัติในมัชฌิมาปฏิปทา ท่ีจะบอกระบบวิธีปฏิบัติในการพัฒนามรรคา
ชีวิต ด้วยการศึกษาท่ีเป็นสิกขา ซึ่งจะพูดกันในภาคมัชฌิมาปฏิปทาข้างหน้า 

คนหรือชีวิตมนุษย์น้ี เป็นองค์รวม ซึ่งมีองค์ประกอบครบ ท้ังรูปธรรม
และนามธรรมท่ีพัฒนาสูงสุดพรั่งพร้อม ถ้ารู้เข้าใจปัจจยาการของชีวิตมนุษย์ท่ี
เป็นขันธโลกน้ีแจ้งชัด ก็จะเป็นความรู้เข้าใจโลกของธรรมชาติท้ังหมดไปด้วย  
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กฎธรรมชาติ ๒ 
ภาวะเปนไป/ความสมัพันธ กับ  ภาวะปรากฏ/ลักษณะ 

กฎธรรมชาติชุดที่ ๒ มองได้ด้วยกฎที่ ๑  
ก่อนเดินเรื่องต่อไป ขอทบทวนความท่ีผ่านมาเล็กน้อย เป็นอันได้เข้าใจ

กันแล้วว่า ธรรม สิ่ง สภาวะ หรือสภาวธรรม ที่เกิดมีเป็นไปตามเหตุปัจจัย อยู่ใน
กระบวนของปัจจยาการน้ัน เรียกว่าสังขตธรรม หรือสังขารในความหมายอย่าง
กว้าง น่ีคือ สังขารอันได้แก่สังขตธรรมทั้งหมดน้ัน ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรม หรือ
นามธรรม ดังเช่นขันธ์ ๕ ท้ังหมด ท่ีเป็นชีวิตของมนุษย์ เป็นไปตามเหตุปัจจัย
หมดท้ังสิ้น และน่ีก็คือ สังขารคือสังขตธรรมท้ังหมดน้ัน เป็นไปตามกฎธรรมชาติ 
ท่ีเรียกว่า ปัจจยาการ หรืออิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท 

พร้อมกันน้ัน ก็ได้รู้เข้าใจกันด้วยว่า สภาวะที่สิ้นปัจจัย เป็นปัจจยักขัย ซึ่ง
เรียกว่าอสังขตธรรมหรือวิสังขารน้ัน พ้นไป ไม่อยู่ใต้กฎธรรมชาติแห่งปัจจยาการน้ี 

  ที น้ี นอกจากกฎธรรมชาติแห่งปัจจยาการ หรืออิทัปปัจจยตา  
ปฏิจจสมุปบาทน้ีแล้ว พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงกฎธรรมชาติอีกชุดหน่ึง ซึ่งเป็น
การประกาศความจริงอีกด้านหน่ึงของสภาวธรรมทัง้ปวง ทั้งสังขตธรรม และอสังขต
ธรรม ดังที่ได้ตรัสไว้ดังน้ี 

ตถาคตทั้งหลาย จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็มีอยู่
คงอยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม (กฎธรรมชาติ) ว่า  

๑. สังขารทั้งปวง  เป็นอนิจจา  (ไม่เที่ยง) ... 
๒. สังขารทั้งปวง เป็นทุกขา  (คงทนอยู่ไม่ได้) ... 
๓. ธรรมทั้งปวง เป็นอนัตตา (ไม่เป็นไม่มีตัวตน)  
ตถาคตตรัสรู้ เข้าถึงหลักนั้นแล้ว จึงบอก แสดง วางเป็นแบบ ต้ัง

เป็นหลัก เปิดเผย แจกแจง ทําให้เข้าใจง่ายว่า “สังขารทั้งปวง เป็น
อนิจจา ...สังขารทั้งปวง เป็นทุกขา ...ธรรมทั้งปวง เป็นอนัตตา”๑ 

                                                                                 
๑  องฺ.ติก.๒๐/๕๗๖/๓๖๘ 
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กฎ ๓ ข้อ คือ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา น้ี พระพุทธเจ้ามิได้ตรัสช่ือ
เรียกรวมไว้ แต่ในอรรถกถาเป็นต้นมา เรียกว่า “ไตรลักษณ์” แปลว่า ลักษณะ ๓ 
ของประดาธรรม แต่มีความหมายครอบคลุมไม่เท่ากัน 

ข้อท่ี ๑ ว่า สังขารท้ังปวง คือ สังขตธรรมท้ังปวง รวมหมดขันธ์ท้ัง 
๕ เป็นอนิจจา ไม่เท่ียง คือ มีแล้วไม่มี มีขึ้นแล้วดับหาย เกิดมีแล้วดับสลาย 
(หุตวา-อภาวะ) 

ข้อท่ี ๒ ว่า สังขารท้ังปวง คือ สังขตธรรมท้ังปวง รวมหมดขันธ์ท้ัง 
๕ เป็นทุกขา คงทนอยู่ไม่ได้ คือ ถูกบีบค้ันด้วยการเกิดขึ้นและสลายไป 
(อุทยัพพยปฏิปีฬิตะ)  

ข้อที่ ๓ ว่า ธรรมทั้งปวง คือ ทั้งสังขตธรรม และอสังขตธรรม ทั้งหมด
ทั้งสิ้น เป็นอนัตตา ไม่เป็นไม่มีตัวตน คือ ไม่เป็นไปในอํานาจ ไม่อยู่ใต้อํานาจ
ครอบครองของใคร ที่จะสั่งบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้ (อวสวัตตนะ) 

ลักษณะท่ี ๓ คือ อนัตตา ไม่เป็นไม่มีตัวตนอะไรเป็นเจ้าของครอบครอง
บังคับสั่งการบัญชาให้เป็นไปอย่างไรๆ อย่างท่ีต้องการได้น้ี เป็นลักษณะท่ี
ครอบคลุมหมด จะว่าเป็นลักษณะพื้นฐานก็ได้ ดังคําเรียกสิ่งท้ังหลายทั้งปวงว่า 
“สภาวะ” คือมีภาวะของมัน ซึ่งก็คือไม่เป็นของใคร ไม่ขึ้นต่อใคร  

กฎธรรมชาติชุดไตรลักษณ์น้ี ก็คืออีกด้านหน่ึงของกฎแห่งปัจจยา
การน่ันเอง เม่ือสิ่งท้ังหลายมีอาการท่ีเป็นไปตามปัจจยาการแห่งเหตุปัจจัย 
มันก็มีลักษณะเป็นอนิจจา เป็นทุกขา เป็นอนัตตา   

เริ่มแต่พื้นฐานท่ีว่าน้ี คือ สิ่งท้ังหลายมีภาวะของมันเอง ทุกสิ่งทุก
อย่างในโลกมีภาวะของมัน ท่ีเกิดจากเหตุปัจจัย เป็นไปตามเหตุปัจจัย  ถ้า
อัตตามีจริง สิ่งท้ังหลายก็ไม่ต้องและไม่อาจเป็นไปตามเหตุปัจจัย แต่เมื่อ
สิ่งท้ังหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย อัตตาก็ไม่อาจจะมี   

เมื่อมองเห็นสิ่งน้ันๆ เป็นเพียงภาพรวมแห่งชุมนุมขององค์ประกอบหรือ
ส่วนย่อยหลากหลายมากมาย ท่ีเกิดมีและดับสลายสัมพันธ์กันเป็นไปอยู่ใน
กระบวนของปัจจยาการ ความเป็นตัวตนอัตตาของสิ่งน้ันๆ ก็หายไป เหมือนอย่าง 
กําปั้นมีเพราะกํามือ พอแบมือเหยียดน้ิวออกไป กําปั้นก็หายหมด หมัดก็ไม่มี 
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อะไรๆ ท่ีเป็นสังขตธรรม เป็นสังขาร ก็เกิดมีและเป็นไปตามเหตุปัจจัย
ของมัน ไม่เป็นไปตามความต้องการหรือตามการสั่งบังคับของใคร (ถ้าใครจะให้
มันเป็นไปอย่างไรๆ ตามท่ีตัวปรารถนา ก็ต้องเรียนรู้สืบค้นเหตุปัจจัยท่ีจะให้มัน
เป็นอย่างน้ัน แล้วปฏิบัติจัดการท่ีเหตุปัจจัยน้ันๆ จะเอาตัวปรารถนาไปสั่งการ
บัญชามันไม่ได)้  

ส่วนสภาวะท่ีเป็นปัจจยักขัย เป็นอสังขตะ เป็นวิสังขาร ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า
มันมีภาวะของมัน ซึ่งไม่มีไม่เป็นไปตามปัจจัยอะไรๆ ใครๆ อะไรๆ จะครอบครอง
สั่งการบัญชาอะไรอย่างไรไม่ได้ มันก็มีก็เป็นของมันตามธรรมดาอย่างน้ัน  

ในทางปฏิบัติ ในการดําเนินชีวิตเป็นอยู่ของมนุษย์ เมื่อมีปัญญารู้เข้า
ใจความจริงตามธรรมดาของสภาวะแล้ว ก็รู้จักท่ีจะปฏิบัติในการดําเนินชีวิตให้
ถูกต้อง เรียกว่านําความรู้เข้าใจสัจธรรม ในภาคมัชเฌนธรรมเทศนาน้ี ไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติจริยธรรม เป็นการดําเนินมรรคาชีวิตในภาค
มัชฌิมาปฏิปทา คือรู้ทันว่า การถืออัตตา ตัวตนนั้น เป็นเรื่องของมนุษย์ท่ีมี
ความยึดถือด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทาน ซึ่งไม่ตรงตามความเป็นจริง ถ้าอยู่แค่กับ
ความอยากความยึดน้ัน ก็ไม่มีอะไรสําเร็จตามท่ีปรารถนา แต่จะต้องเจอกับ
สภาพฝืนใจท่ีย้อนกลับมาบีบค้ันตัวเองให้มีทุกข์อัดอ้ันบอบชํ้า  

ดังน้ัน คนที่มีปัญญา รู้เข้าใจความจริงแห่งธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไป
ตามเหตุปัจจัยแล้ว เม่ือต้องการให้อะไรเป็นอย่างไร หรือเมื่ออะไรไม่เป็นไปอย่าง
ที่ปรารถนา ก็ไม่มัวอยู่กับความปรารถนาที่ไม่สม ได้แค่โอดครวญพร่ําเพ้อ แต่รู้จัก
ปฏิบัติจัดการให้ตรงเรื่องของเหตุปัจจัยน้ันๆ ก็รักษาจิตให้เป็นอิสระได้ และ
รู้ทันความสําเร็จหรือไม่ตามความเป็นไปได้หรือไม่ได้ของเหตุปัจจัยเหล่าน้ัน  

สําหรับชาวบ้านก็จําไว้ใช้ง่ายๆ ในทางปฏิบัติว่า สิ่งท้ังหลายไม่
เป็นไปตามใจของเรา แต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน เราจึงต้องปฏิบัติ
จัดการมัน ด้วยปัญญาท่ีรู้เข้าใจและทําการให้ตรงเหตุปัจจัยของมัน 



พุทธธรรม 

 

๓๔ 

การที่สังขตธรรมทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยในปัจจยาการน้ัน บอกอยู่ใน
ตัวถึงอนิจจตา คือภาวะท่ีสิ่งเหล่าน้ันไม่เที่ยง ไม่คงท่ี มีแล้วก็ดับหาย พร้อมด้วย
ทุกขตา คือภาวะที่ยืนยงคงอยู่ไม่ได้ ไม่คงตัว  จึงปรากฏเป็นการเปลี่ยนแปลง
แปรไปกลายเป็นอ่ืน โดยเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์ กับทั้งอนัตตตา คือภาวะ
ที่ไม่มีอะไรเป็นตัวตนครอบครอง ไม่เป็นตัว   

เป็นอันว่า สิ่งทั้งปวงคือสรรพสังขารเป็นไปตามเหตุปัจจัยในปจจยาการ 
โดยสําแดงลักษณะ ๓ ท่ีเรียกว่าไตรลักษณ    

มนุษยจะหมดปญหา 
ตองอยูดวยปญญาที่เขาถึงความจริงของธรรมชาติ  
จากวิถีของปัญหา สู่วิถีแห่งปัญญา  

ท่ีพูดมาน้ัน คือว่าไปตามเรื่องของธรรมดาของธรรมชาติ ตามท่ีมัน
เป็นของมัน ทีน้ีพอหันมาดูในแง่ของมนุษย์ ท่ีไปเกี่ยวข้องกับมัน หรือเอา
มันมาเป็นเรื่องของมนุษย์ สภาวะท่ีเป็นธรรมดาของสิ่งท้ังหลายท้ังหมดน้ี 
เป็นเรื่องสําหรับปัญญาจะรู้เข้าใจ แล้วจะได้ปฏิบัติต่อมันและเก่ียวข้องกับ
มันด้วยความรู้ของปัญญาน้ัน เรียกว่าเท่าทันกัน  

แต่มนุษย์มักมีจิตใจซึ่งมีความอยากความปรารถนาเป็นเจ้าใหญ่ และ
มนุษย์ก็มักอยู่ในขั้นของการเข้าไปเก่ียวข้องปฏิบัติจัดการกับสรรพสังขารในโลก
ด้วยการเอาความอยากความปรารถนาเป็นตัวกําหนด โดยท่ีว่าเมื่อจําเป็นจึงเอา
ปัญญามาใช้แค่สนองหรือรับใช้ความปรารถนาน้ัน มิใช่ให้ปัญญามาเป็นใหญ่ท่ี
จะช้ีนําบอกทางแก่ความปรารถนาของจิตใจ และความอยากความปรารถนาน้ัน
โดยท่ัวไปก็เด่นออกมาในระดับของสภาวะท่ีเรียกว่าตัณหา และตัณหาน้ันก็มาใน
ระบบของชุดท่ีเรียกว่า อวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน จากตัณหาในชุดท่ีว่าน้ี มนุษย์ก็
ประสบเรื่องราวมากมายที่เรียกว่าปัญหา ซึ่งเป็นภาวะท่ีเป็นทุกข์ของมนุษย์ 
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จุดแยกสําคัญ จึงหมายถึงการมีวิถีชีวิตท่ีลดละปัญหาผ่อนเบาปลอด
พ้นทุกข์ ด้วยการมีปัญญาเป็นเจ้าใหญ่ ท่ีรู้เข้าใจความจริงแห่งสภาวะ
ท้ังหลายตามกฎธรรมชาติท่ีได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งจะพาให้ปฏิบัติจัดการกับ
มันด้วยปัญญาท่ีรู้เข้าใจเท่าทันความจริงของมัน 

ทีน้ี สําหรับมนุษย์ท่ีไม่เข้าสู่วิถีแห่งปัญญา พูดง่ายๆ ว่า อยู่กับความ
ปรารถนาของจิตใจ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่สนใจท่ีจะรู้จักเข้าใจความจริงของสิ่ง
ท้ังหลาย แต่เขาก็ไม่มีทางล่วงพ้นท่ีจะต้องเผชิญแล้วก็ผจญกับลักษณะ
และอาการท่ีเป็นความจริงของมัน เพราะเป็นธรรมดาของความเป็นไปท่ี
จะต้องเป็นอย่างน้ัน น่ีคือ ท่ีจริงน้ัน เขาก็อยู่กับโลกและชีวิตของเขา ท่ี
รวมอยู่ในสภาวะท่ีเป็นสรรพสังขารน่ันเอง ไม่เป็นอย่างอ่ืนไปได้ ซึ่งล้วนพา
เขาไปพบกับกฎธรรมชาติ ท้ังไตรลักษณ์ และปัจจยาการ ไม่มีทางพ้นไปได้ 

ทีน้ี สําหรับคนที่มีความอยากความปรารถนาเป็นเจ้าครองใจน้ัน เขา
อยากได้ความเท่ียงแท้ถาวร แต่ก็ต้องพบกับอนิจจตา ก็เป็นความขัดขืนฝืนใจไม่
สมดังปรารถนา เขาอยากได้ความง่ายดายไม่ติดขัดให้เป็นอย่างใจ แต่ก็ต้องเจอ
ทุกขตา ท่ีฝืนความปรารถนาบีบค้ันใจ เขายึดเขาถือน่ันน่ีเป็นของเขา มันจะต้อง
เป็นไปตามท่ีเขาเรียกร้องต้องการ แต่เขาก็ต้องจํายอมแก่อนัตตตา ท่ีมันไม่
ตามใจสนองคําสั่งของคนท่ีถือตัวเป็นเจ้าของ แต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัย
ในปัจจยาการของมัน น่ีคือ เบื้องหลังความปรารถนาของตัณหาน้ัน มีอวิชชา
ความไม่รู้ท่ัวถึงไม่เท่าทันสภาวะที่เก่ียวข้องปกคลุมห่อหุ้มอยู่ และด้วยความ
ปรารถนานั้น ก็เข้าไปหาไปสัมพันธ์กับสิ่งน้ันๆ ด้วยอุปาทานที่ยึดถือค้างคาผนวก
ไว้กับตัวตน เป็นท่ีมาของทุกข์ในตัวคน และขยายทุกข์ออกไปในการแย่งชิงข่ม
เหงเบียดเบียนกันในหมู่มนุษย์ เรียกรวมเป็นชุดว่า อวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน 

รวมความว่า ในวิถีของจิตใจท่ีตัณหาเป็นเจ้าใหญ่น้ัน คนท่ีเข้าไป
เก่ียวข้องสัมพันธ์กับสรรพสังขารหรือบรรดาสภาวธรรม จะได้พบประสบสิ่ง
เหล่าน้ันในภาวะท่ีมันเด่นออกมาในลักษณะท่ีพร้อมเหมือนเตรียมหรือรอที่จะ
บีบค้ันกดดันขัดขืนฝืนใจไม่เป็นไปตามท่ีปรารถนาหรือท่ีจะไม่ให้ความสมใจ
ปรารถนา ซึ่งรวมแล้วเรียกให้สะดวกสั้นๆ ว่าทุกข์  



พุทธธรรม 

 

๓๖ 

พูดเป็นสํานวนความว่า จากทุกข์ท่ีเป็นธรรมดาแห่งสภาวะของสังขาร ก็
ขยายออกมาเป็นทุกข์ในใจของคน 

ตามท่ีว่าน้ี คําว่า “ทุกข์” จึงเป็นคําสําคัญสําหรับมนุษย์ โดยท่ีว่าใน
การท่ีมนุษย์เข้าไปเก่ียวข้องกับสิ่งท้ังหลายที่เป็นสังขารน้ัน ทุกข์ได้มี
ความหมายขึ้นมาหลายช้ัน  

ก. โดยพื้นฐาน ทุกข์ก็คือภาวะที่เป็นธรรมดาของบรรดาสังขาร/สังขต
ธรรม ซึ่งมีการเกิดขึ้นแล้วสลายไปบีบค้ันให้คงอยู่ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไป  

ข. สังขารเหล่าน้ันเอง ซึ่งรวมท้ังขันธ์ ๕ ท่ีเป็นเน้ือตัวชีวิตของคน ใน
ภาวะท่ีมันเป็นทุกข์ตามธรรมดาของมันอย่างน้ัน เมื่อเข้ามาในสายตาของมนุษย์
ท่ีเข้าไปเก่ียวข้องกับมันโดยมีอวิชชา-ตัณหา-อุปาทานครอบงํากํากับใจอยู่ ก็
กลายเป็นว่ามันแฝงเอาหรือมีศักยภาพอยู่ในตัวของมัน ท่ีพร้อมจะขัดขืนฝืนใจ
กลายเป็นความบีบค้ันก่อให้เกิดภาวะท่ีเรียกว่าความทุกข์ขึ้นแก่คน ในเม่ือมันไม่
สามารถเป็นไปตามความยึดความอยากความปรารถนา คือไม่สามารถสนองตัณหา
อุปาทานของคนน้ันได้จริง ดังคําสรุปท่ีว่า “อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์” ซึ่งมี
ความหมายว่าขันธ์ ๕ ท่ียึดถือคาใจไว้ด้วยอุปาทานน้ัน เป็นทุกข์ ในความหมาย
ว่าเป็นท่ีตั้งของทุกข์ คือมีศักยภาพท่ีพร้อมจะก่อกําเนิดทุกข์ขึ้นแก่คนน้ันๆ 

ค. ทุกข์ คืออาการของจิตใจ ท่ีเป็นความรู้สึกบีบค้ันกดดันไม่สบาย 
ท่ีมนุษย์เข้าใจกันอยู่ท่ัวไป เป็นภาวะขัดแย้ง จากความเป็นไปท่ีขัดขืนฝืน
ความปรารถนา ซึ่งเกิดขึ้นจากอวิชชาตัณหาอุปาทานน่ันเอง เป็นทุกข์ท่ีจะ
ไม่เกิดมีหรือจะสลายไปได้ด้วยวิชชา ตั้งต้นแต่ปัญญาท่ีค่อยๆ พัฒนาข้ึนไป 

ทุกข์มี เพราะขึ้นต่อปัจจัย เมื่อพัฒนาถึงวิชชา อวิชชาหายไป 
ถึงปัจจยักขัย ตัณหาอุปาทานหมดท่ีอาศัย หมดสิ้นปัจจัย ทุกข์ก็ดับ คือไม่
มีอีกต่อไป อยู่ด้วยปัญญา เป็นสุข อย่างอิสระสืบไป  
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บนฐานของมัชเฌนธรรมเทศนา เข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทา  
วิถีของอวิชชาตัณหาอุปาทานน้ัน ตั้งต้นจากฐานของการขาดความรู้ 

นํามาสู่การคิดแล้วพูดและทําเป็นกรรมท่ีไม่สว่าง ดังปัจจยาการท่ีเริ่มว่า 
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา... จึงก่อปัญหา นํามาสู่ทุกข์ เรียกว่าเป็นวิถีแห่ง
ปัญหา หรือวิถีของทุกข์ 

เพื่อก้าวไปในวิถีของอิสรภาพและความสุข ท่ีปลอดทุกข์ไร้ปัญหา 
จุดตั้งต้นก็คือการพัฒนาปัญญา ซึ่งมีฐานอยู่ท่ีความรู้เข้าใจหรือเท่าทัน
ความจริงของสิ่งท้ังหลายที่ตนเก่ียวข้อง อันโยงกับกฎธรรมชาติ หรือ
ธรรมดาแห่งสภาวะ แล้วปัญญาก็จะช้ีนําบอกทางพร้อมท้ังปรับแปรแก้ไข
ให้กระบวนปัจจยาการดําเนินไปในวิถีของความสุขและอิสรภาพท่ีว่าน้ัน 

บนฐานของความรู้ เข้าใจเข้าถึงระบบและกระบวนการของ
สภาวธรรมท่ีเป็นธรรมดาของธรรมชาติน้ัน พระพุทธเจ้าได้ทรงนําความรู้
เข้าใจน้ันมาประยุกต์สั่งสอนแสดงระบบและกระบวนวิธีปฏิบัติของมนุษย์
ท่ีจะให้เกิดผลเป็นไปตามระบบและกระบวนการของธรรมชาติน้ัน โดย
ทรงจัดวางเป็นมรรคาชีวิตของคน หรือพูดอีกอย่างหน่ึงว่า บนฐานแห่งสัจ
ธรรม ได้ทรงจัดวางระบบจริยธรรม ท่ีเรียกว่าพรหมจริยะ หรือมรรคขึ้นมา 
เป็นวิถีของอิสรภาพและความสุข ท่ีปลอดทุกข์ไร้ปัญหาดังท่ีว่าน้ัน อันจะ
กล่าวในภาคของมัชฌิมาปฏิปทาข้างหน้าต่อไป 

แต่ก่อนจะก้าวเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาท่ีเป็นส่วนรายละเอียดน้ัน ณ 
ท่ีน้ี เม่ือพูดถึงภาพรวมของมัชเฌนธรรมเทศนาแล้ว ก็ขอกล่าวถึงจริยธรรม
อย่างกว้างโดยรวมไว้ให้เห็นทางปฏิบัติท่ัวไปก่อน 

ตามกฎแห่งไตรลักษณ์ และปัจจยาการว่า สิ่งท้ังหลายไม่เท่ียง คง
อยู่ไม่ได้ จะต้องสลายตัวเปล่ียนแปลงไปโดยเป็นไปตามเหตุปัจจัย มนุษย์
จึงต้องดําเนินชีวิตแห่งความไม่ประมาท ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสเป็นปัจฉิม
วาจา คือพระดํารัสสุดท้ายก่อนปรินิพพานว่า “สังขารทั้งหลายมีความเส่ือม
สลายไปเป็นธรรมดา เธอท้ังหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม”๑  

                                                                                 
๑ “วยธมฺมา สงฺขารา, อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ”, ที.ม.๑๐/๑๔๓/๑๘๐ 



พุทธธรรม 

 

๓๘ 

ความไม่ประมาท คือการท่ีมนุษย์ถึงและทันกับกาลเวลา ถึงและทัน
กับความเป็นไปของเหตุปัจจัย ทันกันกับธรรมชาติและทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่
ละเลย ไม่เพิกเฉยเฉื่อยชา ไม่ปล่อยเวลาให้เสียไป แต่ใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์ โดยมีสติ ต่ืนตัว ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว ท่ีเป็น
สัญญาณแห่งความเสื่อมความเจริญ ด้วยการใช้ปัญญาอยู่เสมอ๑ ท่ีจะ
แก้ไขปัญหาและปฏิบัติจัดการด้วยความรู้ท่ัวถึงเหตุปัจจัย 

ความประมาท-ไม่ประมาท และกฎธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์ 
และปัจจยาการน้ี เป็นหลักท่ีมนุษย์จะต้องคํานึงทุกเม่ือ คู่กับความเสื่อม-
ความเจริญ ท้ังของชีวิต และของสังคม คือเป็นการจัดการกับความเสื่อม
และความเจริญน้ัน ซึ่งเป็นความเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปตามเหตุปัจจัย 

เรื่องของสภาวธรรม ในแง่ของธรรมชาติน้ัน ตามกฎแห่งไตรลักษณ์ 
และปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยาการ สิ่งท้ังหลายไม่เท่ียงไม่คงท่ี คงทนอยู่
ไม่ได้ ก็ดับสลายผันแปรเปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นไปตามเหตุปัจจัยดังท่ีว่า
แล้ว และในแง่ของสภาวธรรมในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
มันก็คือความเปล่ียนแปลง 

แต่ในความหมายของมนุษย์ ถือความเปลี่ยนแปลงทางหน่ึงว่าเป็น
ความเจริญ เรียกความเปลี่ยนแปลงอีกทางหน่ึงว่าเป็นความเสื่อม และ
ความเปลี่ยนแปลงในอาการต่างๆ น้ัน จะเป็นความเจริญแล้วเสื่อมลง ก็ได้ 
เสื่อมแล้วเจริญขึ้น ก็ได้ เสื่อมแล้วเสื่อมลงไปอีก ก็ได้ เจริญแล้วเจริญ
ย่ิงขึ้นไปอีก ก็ได้ ท้ังหมดน้ีก็คือความเปลี่ยนแปลง ซึ่งล้วนเป็นไปตามเหตุ
ปัจจัย เฉพาะอย่างย่ิงปัจจัยท่ีมนุษย์น้ันเองเป็นผู้กระทํา 

พระพุทธเจ้าทรงยํ้าความสําคัญ และตรัสสอนอยู่เสมอ ถึงการ
ปฏิบัติจัดการท่ีจะป้องกันความเสื่อมท่ียังไม่มี ท่ีจะแก้ไขให้พ้นความเสื่อม
ท่ีมีขึ้นแล้ว ท่ีจะทําให้เกิดมีความเจริญขึ้น ท่ีจะรักษาความเจริญน้ันไว้ 
และทําให้เจริญย่ิงขึ้นไปจนไพบูลย์ 

                                                                                 
๑ “ปญ ฺญํ นปฺปมชฺเชยฺย” (ไมพึงประมาทปญญา, ไมละเลยการใชและพัฒนาปญญา, ม.อุ.๑๔/๖๗๘/๔๓๖) 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๙   

๓๙

ท้ังน้ี ตั้งแต่ในระดับบุคคล ดังท่ีตรัสสอนภิกษุให้เพียรพยายามท่ีจะ
ลดละอกุศล เพียรพยายามบรรลุธรรมท่ียังไม่บรรลุ เพียรพยายามรักษา
ธรรมท่ีบรรลุแล้วมิให้เสื่อมลงหรือลดหาย และทําให้เจริญงอกงามย่ิงขึ้นไป
จนไพบูลย์ 

ในระดับสังคม ก็ตรัสสอนบ่อย โดยเฉพาะทรงเน้นยํ้ามากในเรื่อง
การดํารงความเจริญมั่นคงของสังฆะ คือชุมชนของมวลพระภิกษุ ตลอดไป
ถึงรัฐหรือบ้านเมืองอย่างในเรื่องของแคว้นวัชชี บัดน้ี สังฆะยังอยู่ แต่วัชชี
สลาย ถ้าในระดับสังคมไม่ไหว แต่ละชีวิตต้องให้ได้เป็นรายๆ ไป 

พูดให้เห็นง่ายๆ พระพุทธเจ้าตรัสหลักธรรมต่างๆ มากมาย เพื่อ
สอนย้ําให้พระและประชาชนใส่ใจปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสื่อม และสร้าง
เสริมความเจริญงอกงาม ทรงยํ้าถึงกับตรัสรับรองว่า ถ้าปฏิบัติอย่างน้ัน 
“วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา, โน ปริหานิ” – จะหวังไดแตความเจริญเทาน้ัน ไมเส่ือมเลย 
พุทธดํารัสประโยคน้ีปรากฏในพระไตรปิฎกบ่อยอย่างย่ิง เกิน ๑๑๐ ครั้ง 

ควรเอาใจใส่หลักการน้ีกันให้มาก ซึ่งก็คือความเปลี่ยนแปลงท่ี
เป็นไปตามเหตุปัจจัย ตามกฎธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์ และปัจจยาการ 
พูดย้อนทางว่าเป็นการรู้จักใช้กฎธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ โดย
สร้างสรรค์ทําเหตุปัจจัยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นความเจริญ โดยไม่
มีความเสื่อม มีแต่เจริญอยู่ และเจริญย่ิงขึ้นเรื่อยไป เป็นหลักการท่ีท้าทาย
ต่อปัญญาและการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ 

ถ้าสามารถปฏิบัติได้ตามหลักการอันอยู่บนฐานของกฎธรรมชาติที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้น้ี ก็จะไม่ต้องตกจมลงไปในวงจรของความเจริญ
แล้วเสื่อม เสื่อมแล้วเจริญ และเจริญแล้วก็เสื่อม อย่างที่ชอบพูดกันบ่อย 

ทั้งน้ีจะสําเร็จได้ ก็ต้องมีความไม่ประมาท โดยมีสติ ที่จะใช้ปัญญา
ช้ีนําการปฏิบัติจัดการด้วยความรู้เท่าทันทั่วถึงเหตุปัจจัย ที่จะให้ความ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางที่เป็นความเจริญอย่างที่พึงต้องการน้ัน 



พุทธธรรม 

 

๔๐ 

ถ้าคนปฏิบัติจัดทําการด้วยปัญญารู้เข้าใจความเปล่ียนแปลงท่ี
เป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างน้ี ปัญญาน้ัน ก็จะพาให้คนทําการท้ังหลายด้วย
จิตใจท่ีเป็นอิสระ ปล่อยวางได้ ไม่เครียดกังวล ไม่กระวนกระวาย เพราะใจ
น้ันได้ยกเรื่องยกปัญหาให้ไปแล้วแก่ปัญญา ท่ีเอาไปจัดการได้อย่างเต็ม
วิสัย และรู้ทันมันตามเหตุปัจจัย 

สภาวธรรม และกฎธรรมชาติ ในมัชเฌนธรรมเทศนา  
มัชเฌนธรรมเทศนาน้ัน โดยตรงก็คือ อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท 

หรือปัจจยาการ อันเป็นกฎธรรมชาติ หรือธรรมดาของความเป็นไปตาม
เหตุปัจจัย พ่วงด้วยไตรลักษณ์ 

อย่างไรก็ดี ในกฎธรรมชาติน้ัน ก็มีสิ่งท่ีเป็นไปตามกฎ คือสิ่งท่ีเป็น
และเป็นไปตามเหตุปัจจัย ได้แก่สภาวธรรมท้ังหลาย โดยเฉพาะพวกที่เป็น
สังขตธรรม หรือสังขาร การท่ีจะรู้เข้าใจกฎธรรมชาติ ก็ควรต้องรู้จักสิ่งท่ี
ขึ้นต่อกฎ ซึ่งจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยน้ันไว้ก่อน 

ดังน้ัน ในการบรรยายเรื่องมัชเฌนธรรมเทศนาต่อไปน้ี จึงจะยก
เรื่องสภาวธรรมขึ้นมาเป็นตัวตั้ง ให้รู้จักสภาวธรรมน้ันไว้ก่อน  

สภาวธรรมที่ว่าน้ี หมายถึงสังขตธรรม หรือบรรดาสังขารดังท่ีว่า
แล้ว และสังขตธรรมน้ัน ท่ีควรจะรู้เข้าใจให้ดีท่ีสุด ก็คือขันธ์ ๕ ท่ีเป็นชีวิต
คน เพราะเป็นเรื่องใกล้ชิดติดตัว และเป็นชุมนุมท่ีประชุมสังขตธรรมหรือ
สังขาร ซึ่งพรั่งพร้อมท่ีสุด มีท้ังรูปธรรม และนามธรรม  

ดัง น้ัน  ต่อจากน้ี  จะบรรยายโดยเริ่มด้วยเรื่ องขันธ์  ๕  เป็น
สภาวธรรมตัวตั้ง แล้วพูดถึงกฎธรรมชาติน้ันๆ ตามลําดับต่อไป   

   



 

 
 
 
 
ภาค ๒ 
 

มัชฌิมาปฏิปทา 
 
ข้อปฏิบัติที่เป็นกลางตามกฎธรรมชาติ 

หรือ 
ทางสายกลาง 



  

“เอเต เต ภิกฺขเว อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม 
มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพุทธา... 
อยเมว อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค;  
เสยฺยถีทํ: สมฺมาทิฏ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ” 

“ภิกษุทั้งหลาย  

ตถาคตไม่เอียงเข้าหาที่สุด ๒ อย่างน้ัน 

ได้ตรัสรู้ข้อปฏิบัติอันมีในท่ามกลาง... 

กล่าวคือ มรรคามีองค์ ๘ ประการ อันประเสริฐน้ี  

ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ” 
(สํ.ม.๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘) 

 



 

ภาพรวม 
~ ๏ ~ 

มัชฌิมาปฏิปทา 
(วาตามสมมติของมนุษย) 

มัชฌิมาปฏิปทา คือ การดําเนินชีวิตสายกลางอย่างถูกต้องพอดี
สอดคล้องกับความเป็นจริงของกฎธรรมชาติ ท่ีจะให้การปฏิบัติจัด
ดําเนินการต่างๆ ของมนุษย์ เกิดผลดีท่ีพึงมุ่งหมายได้สูงสุดเต็มสภาวะของ
ธรรมชาติ โดยไม่กลายเป็นสุดโต่งท่ีพลาดไป ท้ังทางตึงเครียดบีบค้ันตัว 
และทางย่อหย่อนมุ่งแต่เอามาบําเรอตัว 

พระพุทธเจา ตรัสรูอะไร? 
(ว่าตามคน) 

บนฐานแห่งมัชเฌนเทศนา วางปฏิบัติการท่ีเป็นมัชฌิมา 
ดังได้เล่าแล้วเมื่อเริ่มภาคแรกว่า ภายใต้ร่มมหาโพธ์ิ ณ ริมฝั่งแม่นํ้า

เนรัญชรา พระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้ว หลังจากเสวยวิมุตติสุข ๑ สัปดาห์ 
ได้เสด็จออกจากสมาธิ แล้วทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ท่ีได้ตรัสรู้น้ัน 
ตลอดเวลา ๓ ยามแห่งราตรี  

ต่อมา เมื่อสิ้นระยะเสวยวิมุตติสุข ๗ สัปดาห์แล้ว เมื่อปรารภการท่ี
จะทรงประกาศธรรมสั่งสอนประชาชนต่อไป ทรงพระดําริว่า  

ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ เป็นของลึกซ้ึง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก...
ฐานะนี้ย่อมเป็นส่ิงที่เห็นได้ยาก กล่าวคือ อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท; 
แม้ฐานะนี้ก็เห็นได้ยาก กล่าวคือ...นิพพาน๑ 

                                                                                 
๑ ดู วินย.๔/๑-๗/๑-๘ 



พุทธธรรม 

 

๒๔๐ 

เม่ือทรงพระดําริดังน้ีแล้ว ก็น้อมพระทัยไปในทางท่ีจะไม่เสด็จไปสั่ง
สอนธรรม แต่หลังจากน้ัน ทรงมองเห็นว่า ในหมู่สัตว์คือประชาชนเหล่าน้ัน 
พวกท่ีในดวงตามีธุลีน้อย ก็มีอยู่ คนพวกน้ีจะเข้าใจได้ ถ้าไม่ได้สดับธรรมก็
จะเสื่อมเสียประโยชน์ไป และทรงมองดูหมู่สัตว์คือมวลมนุษย์ซึ่งมีอินทรีย์
อ่อนแก่ต่างๆ กัน เหมือนในกอบัวซึ่งมีดอกบัวในระยะต่างๆ บางส่วนขึ้น
พ้นนํ้า รอสัมผัสแสงอาทิตย์ ก็จะบานในวันน้ี บางส่วนอยู่เสมอนํ้า จักบาน
ใน วันพรุ่ ง น้ี  ส่ วนดอกบั ว ท่ี ยั งอ ยู่ ใน นํ้า  ก็จั กบานใน วันต่อๆ  ไป 
(พระพุทธเจ้าตรัสบัวไว้ ๓ เหล่าน้ี แต่ในอรรถกถามีเหล่าท่ี ๔ เพิ่มเข้ามา 
คือดอกบัวจมอยู่ใต้นํ้าท่ีกลายเป็นภักษาของปลาและเต่า) 

จากน้ันพุทธกิจในการประกาศธรรมก็เริ่มต้น โดยทรงพิจารณาว่า
จะทรงแสดงธรรมแก่ใครเป็นปฐม แล้วก็เสด็จไปยังอิสิปตนมฤคทายวัน 
ทรงแสดงปฐมเทศนา คือเทศน์ครั้งแรก ท่ีมีช่ือว่า ธัมมจักกัปวัตตนสูตร 
เรียกกันง่ายๆ ว่า พระธรรมจักร แก่พระเบญจวัคคีย์  

ในการเทศน์ครั้งแรกน้ัน ทรงเริ่มด้วยการให้พระเบญจวัคคีย์รู้จัก
แยกวิถีใหม่ของพระพุทธศาสนา เรียกว่าทางสายกลาง คือมัชฌิมาปฏิปทา 
ออกจากวิถีสุดโต่ง ๒ ฝ่ายท่ีแพร่หลายอยู่และพระเบญจวัคคีย์ก็ได้คุ้นมา
กับตัวแล้วในเวลาน้ัน คือ การหมกมุ่นสยบอยู่ในกามสุข (กามสุขัลลิกานุ
โยค) กับการทรมานบีบค้ันตัวเองให้ยากลําบาก (อัตตกิลมถานุโยค) เม่ือ
ทําความเข้าใจเบื้องต้นพอให้มองเห็นวิถีมัชฌิมาอย่างใหม่แล้ว ก็ทรงแสดง
เน้ือตัวของพุทธธรรม คืออริยสัจ ๔   

ปฐมเทศนา ประกาศพระธรรมจักรน้ี ทําให้พระเบญจวัคคีย์ ซึ่งล้วน
เป็นพราหมณ์มาเก่าก่อน และออกบวชเป็นฤาษีดาบสมาจนแก่ ล้วนชํ่าชอง
ในวิถีของสังคมและลัทธิต่างๆ ของยุคสมัย เมื่อฟังธรรมแล้ว ก็ได้ความรู้และ
เปลี่ยนความคิดใหม่ โดยเฉพาะหัวหน้าคือท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็น
ธรรม ขอบวชเป็นปฐมสาวก เป็นเหตุการณ์แห่งความเปล่ียนแปลงและ
แปลกใหม่ทางปัญญาความรู้ความคิดครั้งย่ิงใหญ่ ท่ีถึงขั้นเป็นแผ่นดินไหว 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๔๑   

ในปฐมเทศนาน้ี ไม่ปรากฏคําว่า อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท หรือ
ปัจจยาการ ไม่มีคําว่าปัจจยักขัย หรือนิพพาน ท่ีตรัสเมื่ออยู่กับพระองค์
เองว่าเป็นธรรมท่ีตรัสรู้ แต่มีคําใหม่ว่าอริยสัจ ๔ ซึ่งไม่ได้ตรัสถึงมาก่อนน้ัน 
แต่ตรัสให้พระเบญจวัคคีย์รู้ในคราวน้ันว่าเป็นธรรมท่ีพระองค์ตรัสรู้  

แล้วก็จะสังเกตได้ด้วยว่า อริยสัจ ๔ ท่ีตรัสในปฐมเทศนาน้ี ไม่มี
รายละเอียดมากอย่างที่ตรัสในหลายโอกาสหลังจากน้ี เช่นว่า อริยสัจข้อที่ ๒ 
ก็ตรัสแค่ว่า ตัณหาเป็นทุกขสมุทัย คือเหตุเกิดแห่งทุกข์ อริยสัจข้อท่ี ๓ ก็
ตรัสแค่ว่า ความดับไปของตัณหา เป็นทุกขนิโรธ คือความดับไปแห่งทุกข์๑  

แต่ต่อมา ในบางโอกาส ได้ตรัสหลักอริยสัจ โดยแสดงรายละเอียด
ด้วยการนําปฏิจจสมุปบาทมาอธิบายอริยสัจ ให้เห็นกระบวนปัจจยาการ
ของทุกข์ตลอดสาย คือใน อริยสัจข้อท่ี ๒ ก็เริ่มตั้งแต่ “อวิชฺชาปจฺจยา...” ว่า
อวิชชาเป็นปัจจัย เรื่อยมาตลอดสายจนเกิดเป็นความทุกข์ มิใช่ตรัสแค่
ท่อนกลางว่า ตัณหาเป็นทุกขสมุทัย คือเหตุเกิดแห่งทุกข์ และในอริยสัจข้อ
ท่ี ๓ ก็ตรัสมาตั้งแต่ “อวิชฺชาย...นิโรธา” ว่าดับอวิชชาได้ เรื่อยมาตลอด
กระบวนจนทุกข์ดับหายไป มิใช่ตรัสแค่ท่อนกลางว่า ความดับไปของ
ตัณหา เป็นทุกขนิโรธ คือความดับไปแห่งทุกข์๒ บางครั้งก็ตรัสให้เห็นว่า 
การปฏิบัติมรรค (ขอ ๔ ในอริยสัจ) เป็นทางนําไปสู่การรู้เข้าใจปัจจยาการ๓ 
แต่ที่ตรัสอธิบายโยงอริยสัจกับปฏิจจสมุปบาทอย่างน้ี ตามปกติพบแต่ที่ตรัส
แก่ภิกษุท้ังหลาย น่ีคือตรัสแก่ผู้มีพื้นความรู้เข้าใจธรรมมาพอสมควรแล้ว  

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมในถ่ินแดนต่างๆ บางทีก็ได้ทรง
พบกับบุคคลใหม่ๆ เช่นพราหมณ์ท่ียังไม่รู้จักพระองค์ว่าเป็นใคร มีคําสั่ง
สอนเป็นอย่างไร เป็นเหตุให้ตรัสเล่าเรื่องราวและคําสอนพอให้เขารู้จัก
พระองค์ให้ถูกต้อง จึงมีหลายครั้งหลายโอกาสท่ีได้ตรัสเล่าเรื่องการตรัสรู้
และคําสอนของพระองค์ ท่ีจะให้บุคคลเหล่าน้ีเข้าใจได้ เช่นอย่างท่ีตรัสแก่

                                                                                 
๑ ปฐมเทศนา ธัมมจักกัปวัตตนสูตร, วินย.๔/๑๓/๑๗; สํ.ม.๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘ 
๒ ดู องฺ.ติก.๒๐/๕๐๑/๒๒๗; ในท่ีท่ัวไปก็ตรัสแสดงธรรมท่ีพึงปหาน (คือเปนทุกขสมุทัย ท่ีจะตองลดละทํา
ใหหายหดหมดไป) ไว ๒ อยาง คูกัน คือ อวิชชา และ ภวตัณหา (เชน ที.ปา.๑๑/๓๘๑/๒๙๐; ม.อุ.๑๔/
๘๒๙/๕๒๔; ๘๓๑/๕๒๖; สํ.ม.๑๙/๒๙๒/๗๘; องฺจตุกฺก.๒๑/๒๕๔/๓๓๓; ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๔/๓๘)  

๓ สํ.นิ.๑๖/๒๕๒/๑๒๘ 



พุทธธรรม 

 

๒๔๒ 

เวรัญชพราหมณ์ และแก่โพธิราชกุมาร ในโอกาสอย่างน้ี มักได้พบแต่ท่ีตรัส
ว่า ใน ๓ ยามของราตรีท่ีตรัสรู้น้ัน ทรงบรรลุวิชชา ๓๑ ในแต่ละยามตาม   
ลําดับ โดยท่ีอาสวักขยญาณ ความรู้ท่ีทําให้สิ้นอาสวะ ในยามสุดท้ายน้ัน
แหละเป็นการตรัสรู้ และญาณความรู้ท่ีทําให้สิ้นอาสวะ ก็คือ รู้อริยสัจ ๔  

ท่ีว่าน้ีก็คือ พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า พระองค์ตรัสรู้อริยสัจ ๔ โดยไม่
ตรัสถึงปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยาการเลย แต่ก็ตรัสกํากับคุมท้ายว่า 
“ขจัดอวิชชาแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว” 

ตามท่ีได้พูดมายืดยาวน้ี ก็เพื่อสรุปง่ายๆ ว่า ปฏิจจสมุปบาทหรือ
ปัจจยาการ และไตรลักษณ์ เป็นกฎธรรมชาติ คือความจริงท่ีมีอยู่เป็นอยู่
ตามธรรมดาของมัน ซึ่งสําคัญอย่างย่ิง เพราะสิ่งท้ังหลายท้ังปวงต้องขึ้นต่อ
มัน ต้องเป็นไปตามความจริงของมัน และพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้ ทรง
ค้นพบกฎธรรมชาติท้ังสองน้ี  

เม่ือตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาปรารถนาดีจะทรง
นํามาตรัสเล่าบอกกล่าวให้มนุษย์รู้เข้าใจ จะได้เอาความรู้น้ันมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์แก่ชีวิตแก่สังคมและแก่โลกท้ังหมด แต่กฎธรรมชาติท่ีว่าน้ันเป็น
เรื่องแสนยากท่ีคนท่ัวไปจะเข้าใจได้ จึงตกลงพระทัยจะไม่สอน 

แต่แล้วทรงมองอีกครั้งหน่ึงในแง่ว่า ในหมู่คนท่ีแตกต่างกันน้ี มี
บางส่วนท่ีมีอินทรีย์แก่กล้า เมื่อได้ฟัง จะรู้เข้าใจ ส่วนคนอ่ืนๆ ผู้สอนต้อง
ใช้วิธีสอนยักเย้ืองไปในการท่ีจะช่วยให้เขาค่อยๆ รู้เข้าใจตามๆ ต่อๆ กันไป  

ในท่ีสุด พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปประกาศธรรม คือตรัสบอกเล่าสอน
ความจริงท่ีได้ตรัสรู้น้ัน แต่ปรากฏว่า โดยทั่วไป มิได้ทรงสอนกฎธรรมชาติ
น้ัน เต็มหลักตามสภาวะของมันโดยตรง  แต่ ได้ทรง นําความจริ ง
ของปฏิจจสมุปบาท/ปัจจยาการมาประยุกต์สั่งสอนในรูปลักษณ์หรือระบบ
การนําเสนอที่ทรงเรียกช่ือว่า อริยสัจ ๔ 

                                                                                 
๑ วิชชา ๓ ท่ีเรียกวาเตวิชชา หรือไตรวิชชา คือ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ และอาสวักขยญาณน้ี 
มองไดวาเปนการเทียบในเชิงใหหันออกไปจากไตรเพทเดิม ท่ีสําคัญสูงสุดของพราหมณ (หลักการนี้บอกวา 
ญาณ ๒ อยางแรก คือระลึกชาติได และรูการเวียนวายตายเกิดของสัตวท้ังหลาย ท่ีในยุคน้ันถือกันวาย่ิงใหญนัก
น้ัน ยังไมเปนการตรัสรู); เชน วินย.๑/๓/๖; ม.มู.๑๒/๔๘/๓๘, ๒๕๓/๒๓๖; ม.ม.๑๓/๕๐๖/๔๖๐; ฯลฯ 
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๒๔๓   

อริยสัจ ๔ ก็คือหลักความจริงตามกฎธรรมชาติแห่งปัจจยาการ ท่ี
พระพุทธเจ้าทรงประยุกต์ นํามาสั่ งสอนในรูปลักษณ์ท่ีจะสื่อสารสู่
ปฏิบัติการเพื่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนในโลกแห่งสมมติ (ท่ีมีการ
บัญญัติจัดตั้งเป็นบุคคล เป็นสถาบัน เป็นต้น) 

กฎแห่งปัจจยาการในท่ีน้ี มีความหมายโยงไปถึงและครอบคลุมกฎ
แห่งไตรลักษณ์ด้วย และไตรลักษณ์น้ันมนุษย์ท่ัวไปพอจะเข้าถึงในการ
สื่อสารสามัญได้ในระดับหน่ึง ดังท่ีปรากฏในคําสอนท่ัวไปไม่น้อย 

จากความจริงของธรรมชาติ  
สู่ปฏิบัติการท่ีได้ผลจริงของมนุษย์ 
- จากปจจยาการของธรรมชาติ สูอริยสัจสําหรับมนุษย 

มาดูกันสักนิดว่า จากความจริงตามธรรมชาติของปฏิจจสมุปบาท 
มาเป็นความจริงของมนุษย์ท่ีเรียกว่าอริยสัจ อย่างไร  

กระบวนปัจจยาการของปฏิจจสมุปบาท วางพอเห็นภาพดังน้ี  
สมุทยวาร: อวิชชา  สังขาร  ฯลฯ  เวทนา  ตัณหา  ฯลฯ  ทุกข  
นิโรธวาร: อวิชชาดับ  สังขารดับ  ฯลฯ  เวทนาดับ  ตัณหาดับ  ฯลฯ   นิโรธ  

ว่าตามกฎธรรมชาติ ปัจจยาการมี ๒ กระบวน หรือ ๒ สายเท่าน้ี 
เมื่อจะสื่อสารกับคนในโลก พระพุทธเจ้าทรงนํามาตรัสแสดงสั่งสอนเป็น
ระบบนําเสนอที่มี ๔ ข้อ เรียกว่า อริยสัจ ๔ ดังน้ี 

๑. ปัจจยาการแรก เป็นกระบวนการเกิดขึ้นของทุกข์ โดยมีปัจจัย
ต่อเน่ืองกันมาเป็นสายจนมีผลเกิดขึ้นคือ ทุกข์ เมื่อว่าตามธรรมชาติ ตลอด
ท้ังสายน้ันเป็นกระบวนการอันเดียวจากเหตุไปสู่ผล มองเห็นเหมือนเป็น
เส้นเป็นแท่งอะไรอันหน่ึง ไม่มีจุดสนใจ และรอการช้ีแจง ยากท่ีจะเข้าใจ 

เพื่อจะสื่อกับมนุษย์ พระพุทธเจ้าทรงจับเอาทุกข์ตัวเดียว ท่ีเป็นผล
สุดท้ายอยู่ปลายกระบวน แต่เป็นเรื่องท่ีใกล้ชิดติดตัวคนซึ่งเขาประสบพบ
วุ่นวายอยู่กับมัน ทรงยกข้ึนมาตั้งให้เด่นเป็นตัวปัญหา ท่ีจะดึงความสนใจ



พุทธธรรม 

 

๒๔๔ 

ให้คนสะดุดแล้วหยุดมอง เป็นจุดเริ่มต้นให้คนเข้ามาหามาพบมาถามมาถก
กัน ในการท่ีจะพิจารณาเพื่อหาทางแก้ไข จัดวางเป็นหลักความจริงข้อแรก 
เป็นจุดตั้งต้น เรียกว่า อริยสัจ ข้อท่ี ๑ คือ ทุกข 

ในการท่ีจะแก้ปัญหา ดับทุกข์น้ัน ก็ต้องรู้จักทุกข์ ทําความเข้าใจ
ปัญหา กลายเป็นเรื่องใหญ่ เป็นข้อท่ีสําคัญเริ่มแรก 

๒. เม่ือมีทุกข์ประสบปัญหา จะแก้ไข ก็ต้องสืบสาวค้นหาสาเหตุให้รู้
บรรดาปัจจัยท่ีจะต้องจัดการสลาย และเม่ือว่าตามปัจจยาการแรก ท่ีเป็น
กระบวนการเกิดขึ้นของทุกข์น้ัน บรรดาปัจจัยท่ีต่อเน่ืองกันเป็นสายตั้งแต่
อวิชชามาตลอดกระบวน ถึงจุดท่ีจะมีทุกข์เป็นผลเกิดขึ้น รวมเรียกเป็นคํา
เดียวว่าการก่อกําเนิด ประกอบด้วยบรรดาเหตุปัจจัยท่ีจะต้องรู้เข้าใจและ
แก้ไขกําจัดให้หมดส้ินไป (มักจับจุดเน้นท่ีตัณหา) จัดวางเป็นหลักความจริง
ข้อต่อมา เรียกว่า อริยสัจ ข้อท่ี ๒ คือ สมุทัย แปลกันว่าเหตุเกิดแห่งทุกข์ 

๓. ปัจจยาการกระบวนท่ีสอง เป็นกระบวนการดับสลายหายไปของ
ทุกข์ ด้วยการขจัดปัจจัยต่อเน่ืองกันมาเป็นสายจนให้เกิดผลเป็น นิโรธ คือ
การท่ีทุกข์ดับหายไป แก้ปัญหาได้ ไม่มีทุกข์ เป็นภาวะไร้ทุกข์ 

ในการสื่อสารกับมนุษย์ พระพุทธเจ้าทรงจับเอานิโรธตัวเดียว คือ
ภาวะหายทุกข์หมดปัญหา ท่ีเป็นผลสุดท้ายปลายกระบวน ซึ่งเป็นความ   
สําเร็จท่ีต้องการ ทรงยกขึ้นตั้งให้เด่นเป็นจุดหมาย เป็นสัจจะหน่ึงต่างหาก 

นิโรธน้ีตั้งเป็นข้อขึ้นมาพร้อมด้วยการแสดงความหมายตั้งแต่ให้เห็น
ว่าการดับทุกข์แก้ปัญหาน้ัน เป็นสิ่งท่ีเป็นไปได้ เป็นงานท่ีจําเป็นต้องทํา 
และมีความสําคัญมาก ย่ิงกว่าน้ัน นิโรธมิใช่เป็นเพียงการดับทุกข์ได้หมด
ปัญหาไปเท่าน้ัน แต่เป็นภาวะปลอดภัยไร้ทุกข์ ซึ่งดีงาม สมบูรณ์ เป็น
ภาวะแห่งอิสรภาพ อันสะอาดผ่องใส สว่าง ปลอดโปร่งโล่งเบา เป็นความ
เกษม สันติ สงบซึ้ง เป็นสุขเลิศล้ําเหนือจะร่ําพรรณนา พาให้คนสนใจ 
ใฝ่ใจ พร้อมใจ มีกําลังท่ีจะเพียรพยายามก้าวไปในมรรคา เป็นจุดตั้งต้นให้
คนลงมือทําเริ่มปฏิบัติโดยไม่กลัวความยาก จัดวางเป็นหลักความจริงอย่าง
หน่ึง เรียกว่า อริยสัจ ข้อท่ี ๓ คือ นิโรธ 
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๔. เมื่อมองไปถึงจุดหมาย ท่ีพอจะรู้เข้าใจว่าสําคัญ จําเป็น และดี
อย่างไร พร้อมใจและมีกําลังท่ีจะเริ่มการแล้ว ก็มาเข้าสู่มรรคาท่ีจะปฏิบัติ 

 มรรคาที่จะปฏิบัติน้ันชัดอยู่แล้ว ก็คือกระบวนการดับทุกข์ ในช่วง
ตอนของปัจจยาการย้อนทาง คือการดับของบรรดาปัจจัย ท่ีต่อเน่ืองกันมา
เป็นสายจนถึงจุดท่ีจะให้เกิดผลเป็นนิโรธคือความดับทุกข์น้ัน ตลอดช่วง
ของกระบวนปัจจยาการท่ีเป็นการดับสลายปัจจัยของทุกข์น้ัน ก็เป็นสัจจะ
อย่างหน่ึง จัดเป็น อริยสัจ ข้อท่ี ๔ คือ มรรค๑ 

อย่างไรก็ดี “มรรค” เป็นคําเรียกสิ่งท่ีมนุษย์ทําได้ปฏิบัติได้ คือ
เดินทาง หรือก้าวไปในการปฏิบัติ (ปฏิบัติในภาษาบาลีแปลวา ดําเนิน, 
เดินทาง) แต่การดับปัจจัยต่างๆ ในปัจจยาการน้ี เป็นความเป็นไปของ
ธรรมชาติ ตามความจริงท่ีเราเรียกว่ากฎของมัน  

ในทางปฏิบัติ เมื่อกฎหรือความจริงของธรรมชาติเป็นอย่างน้ีๆ คน
ต้องการผลหรือจะให้เกิดความเป็นไปตามกฎธรรมชาติน้ัน ก็ต้องทําการ
ของตนเองให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติน้ัน ดังเช่นในกรณีน้ี กฎปัจจยาการ
ว่า “เพราะอวิชชาดับ สังขารก็ดับ” น่ีคือความจริงของธรรมชาติ แต่
สําหรับมนุษย์ก็มีคําถามในทางปฏิบัติว่า ทําอย่างไรจะให้อวิชชาดับ แล้วก็
มีคําตอบว่ามนุษย์ก็ต้องไปพัฒนาปัญญา ไปหาความรู้สิ น่ีคือ จากความรู้
เข้าใจความจริงหรือกฎของธรรมชาติ ก็วางวิธีปฏิบัติของมนุษย์ขึ้นมา ที่จะ
ให้มีความเป็นไปและเกิดเป็นผลตามกฎธรรมชาติน้ัน วิธีปฏิบัติของมนุษย์
อย่างน้ี ก็คือท่ีเรียกว่า “มรรค”  

น่ีคือ เพื่อให้มีปฏิบัติการของมนุษย์ ท่ีจะให้เกิดความเป็นไปของ
ธรรมชาติ ที่นําไปสู่ผลเป็นนิโรธ พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงจัดต้ังวางระบบวิธีและ
กระบวนการปฏิบัติขึ้นมาสําหรับมนุษย์ เป็นรายละเอียดมากมายในการ
พัฒนามนุษย์น้ัน ด้านวินัย ด้านจิตใจ ด้านปัญญา เป็นต้น รวมเรียกเป็น
สัจจะอีกอย่างหน่ึง ดังได้บอกแล้วว่าจัดเป็น อริยสัจ ข้อท่ี ๔ คือ มรรค 

                                                                                 
๑ เรียกชื่อเต็มวา นิโรธคามินีปฏิปทา แปลวา ขอปฏิบัติ หรือทางดําเนิน ที่นําไปสูนิโรธ 
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เปนอันวา จากความรู้เข้าใจเข้าถึงธรรมอันเป็นความจริงของธรรมชาติ 
ท่ีเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยาการ พ่วงด้วยไตรลักษณ์ พระพุทธเจ้า
ได้ทรงประยุกต์แสดงธรรมน้ันเป็นระบบคําสอนท่ีจะสื่อสารสู่ประชาชน ให้
เขารู้เข้าใจนําไปปฏิบัติให้สําเร็จประโยชน์ได้จริง เรียกว่าอริยสัจ ๔ 

ในอริยสัจ ๔ ประการน้ัน ข้อท่ีมนุษย์ต้องทําต้องปฏิบัติ เป็นเรื่อง
ของมนุษย์ ก็คือข้อท่ี ๔ ได้แก่มรรค ส่วนข้ออ่ืนท้ัง ๓ คือ ทุกข์ สมุทัย และ
นิโรธ มนุษย์เพียงแต่ตระหนักรู้สภาวะและความเป็นไปของมัน ตามท่ีเป็น
ความจริงในธรรมชาติ มนุษย์ทําอะไรต่อมันโดยตรงไม่ได้ เมื่อต้องการจะ
ให้มันเป็นอย่างไร (เช่น ในข้อ ๒ จะให้กิเลสอะไรลดหาย, ในข้อ ๓ จะให้
บรรลุผลอะไร) ก็ต้องไปทําในข้อ ๔ คือมรรคน้ี โดยปฏิบัติการให้ตรงเหตุ
ปัจจัย ท่ีจะให้มีความเป็นไปตามปัจจยาการของธรรมชาติท่ีจะเกิดเป็นผล 
ตรงตามท่ีต้องการน้ัน (แมแตจะรูจักเขาใจมัน การรูจักน้ันก็เปนการปฏิบัติใน
มรรค คือเปนสัมมาทิฏฐิ) ข้อท่ี ๔ คือมรรคน้ีจึงเป็นเรื่องประจําตัวของมนุษย์ 
เป็นชีวิตของเขา ดังท่ีเรียกว่ามรรค ก็คือทางดําเนินชีวิต หรือทางชีวิต 

การรู้ความจริงของธรรมชาติ แล้วนําความรู้น้ันมาใช้ประโยชน์ใน
ปฏิบัติการของมนุษย์ อย่างมรรค ในอริยสัจ ๔ น้ี มีตัวอย่างเทียบได้ในชีวิต   
ประจําวัน เช่น เมื่อเกิดไฟไหม้ คนรู้เข้าใจธรรมชาติของไฟว่าเกิดขึ้นอย่างไร 
และจะดับไปอย่างไร จึงนําความรู้น้ันมาปฏิบัติในการดับไฟ เทียบดังน้ี 

อริยสัจ ๔ หลักการดับไฟ
ทุกข์     

สมุทัย:  
- อวิชชา สังขาร...ตัณหา อุปาทาน...
นิโรธ:  
- อวิชชาดับ...ตัณหาดับ อุปาทานดับ... 
มรรค: 
- ประพฤติศีล พัฒนาจิตใจ พัฒนา 
ปัญญา

ไฟไหม้ 
สาเหตุ:  
- เช้ือไฟ + ออกซิเจน + อุณหภูมิถึงขีด 
ไฟดับ:  
- ไม่มีเช้ือไฟ  ขาด O2  อุณหภูมิตํ่า 
วิธีปฏิบัติในการดับไฟ: 
- รักษาภาวะปลอดเช้ือไฟ  สาดนํ้า ฉีด
น้ําใส่ ฉีดคาร์บอนไดออกไซด์ ฯลฯ 
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(คูเทียบน้ีท่ีจริงไมตรงกันนัก อยางหน่ึงเปนกระบวนแบบ  อีกอยางหน่ึง
เปนแบบ + แตในท่ีน้ี มุงใหเห็นการนําความรูในความจริงของธรรมชาติมาใช
ประโยชน ซึ่งตัวอยางเรื่องการดับไฟน้ี เขาใจไดงาย) 

ในคัมภีร์ ท่านนิยมให้เปรียบเทียบกับการมีโรคแล้วเจ็บป่วย ซึ่งน่าจะ
เทียบกันได้ดีมาก จะได้เห็นทั้งกระบวนการเกิดเป็นโรคพร้อมด้วยอาการของ
ความเจ็บไข้ และกระบวนการบําบัดรักษาของแพทย์ แต่ในที่น้ีเห็นว่าจะ
ซับซ้อนไม่น้อย ท่านที่มีความรู้ทางแพทย์ดี ก็จะเทียบให้เอง  

- ทําหนาท่ีตออริยสัจแตละขอ ใหถูกตอง 
การรูเขาใจและทําหนาที่ตออริยสัจแตละขอใหถูกตอง เปนเรื่องสําคัญ

อยางยิ่ง จะพูดไวส้ันๆ พอปองกันความเขาใจและการปฏิบัติ ไมใหผิดพลาด 
หน้าที่ต่ออริยสัจ ๔ น้ัน เรียกตามถ้อยคําเดิมว่า กิจในอริยสัจ ได้แก่  
๑. กิจในทุกข์ = ปริญญา (กําหนดรู)๑ คือ รู้จักเข้าใจเท่าทันทุกข์, รู้

เข้าใจปัญหาและกําหนดรู้ขอบเขตของมัน เหมือนแพทยวินิจฉัยโรค 
๒. กิจในสมุทัย = ปหานะ (ละ) คือ กําจัดต้นตอหรือสาเหตุของทุกข์ 

ของปัญหา ทําให้หมดสิ้นไป 
๓. กิจในนิโรธ  = สัจฉิกิริยา (ทําใหแจง) คือ ประจักษ์แจ้ง เข้าถึง

ภาวะที่ปลอดทุกข์ ปราศจากปัญหา บรรลุจุดหมาย 
๔. กิจในมรรค = ภาวนา (เจริญ) คือ ดําเนินหรือปฏิบัติตามวิธีการท่ี

จะนําไปสู่จุดหมาย ลงมือทํา  
ที่ว่าป้องกันมิให้เข้าใจและประพฤติปฏิบัติผิดพลาด ก็เช่นว่า 
- ในข้อแรก คือทุกข์ เรามีหน้าที่ปริญญา รู้จักเข้าใจเท่าทันมัน เพ่ือจะ

ได้พร้อมที่จะแก้ไขสลายทุกข์ให้ตรงเรื่อง ถูกจุดถูกที่ และหมดจดเต็มที่ เรา
ไม่มีหน้าที่ไปเป็นทุกข์มีทุกข์หรือแบกทุกข์เอาไว้แต่อย่างใดเลย ในข้ออ่ืนต่อๆ 
ไป เราก็ต้องทําหน้าที่ต่อมันให้ตรงตามกิจในแต่ละข้อน้ันๆ 

- ถ้าเข้าใจหลักเท่าที่ได้พูดมา จะมองเห็นว่า ๓ ข้อต้น คือ ทุกข์ 
สมุทัย และนิโรธนั้น เป็นเรื่องของสภาวธรรม ที่เป็นไปตามปัจจยาการหรือ

                                                                                 
๑ ใน (...) ทั้ง ๔ ขอ คือคําแปลท่ีนิยมสืบๆ กันมา 
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พ้นจากปัจจยาการ ตามธรรมดาของธรรมชาติ ดังได้บอกแล้วว่ามนุษย์จะทํา
อะไรแก่มันโดยตรงไม่ได้ (จึงอยู่ในภาคมัชเฌนธรรมเทศนา) มีเพียงข้อที่ ๔ 
คือมรรคอย่างเดียวที่เป็นเร่ืองของมนุษย์ที่จะทําจะปฏิบัติได้ ส่วนใน ๓ ข้อ
แรก เราได้แค่รู้เข้าใจมัน เช่นรู้กิจหรือหน้าที่ต่อมันว่าอย่างน้ันๆ แล้ว เมื่อจะ
ให้กิจน้ันๆ เป็นไปจนสําเร็จ ก็ต้องมาทํามาปฏิบัติในข้อมรรค  

ยํ้าว่า สามข้อแรก คือ ทุกข์ สมุทัย และนิโรธ อยู่ในภาคแห่งธรรมดา
ของธรรมชาติ คือภาคมัชเฌนธรรมเทศนา จึงมีข้อที่ ๔ คือมรรคอย่างเดียว 
ที่เป็นเรื่องปฏิบัติการของมนุษย์ ซึ่งจัดเป็นภาคมัชฌิมาปฏิปทา  

- คําวา “อริยสัจ” มีแงความหมายท่ีควรรูเขาใจไวบาง 
ในแง่ของภาษาหรือถ้อยคํา มีข้อควรรู้เข้าใจเก่ียวกับความหมายของ

คําว่า “อริยสัจ” พอเป็นความรู้ประกอบไว้เล็กน้อย 
อริยสัจ ถ้าเขียนตามคําเดิมในภาษาบาลี ก็เป็น อริยสัจจ์ (อริยสจฺจ) 

ซึ่งแยกได้เป็น ๒ คํา คือ อริย + สัจจ์ 
อริย แปลกันมาว่า ประเสริฐ และสัจจ์ คือสัจจะ ก็แปลว่าความจริง 

รวมกันแล้วจึงแปลตามตัวว่า ความจริงอันประเสริฐ  
แต่มีเรื่องราวท่ีเป็นภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเมื่อได้รู้แล้ว ก็จะ

ช่วยให้มองเรื่องราวรวมท้ังความหมายของคําว่าอริยสัจน้ีลึกลงไปอีก 
คําบาลี “อริย” ที่เขียนอย่างไทยเป็น อริยะ และแปลกันว่าประเสริฐ

น้ี มีรูปในภาษาสันสกฤตว่า “อารฺย” ซึ่งเขียนอย่างไทยเป็น อารยะ เมื่อว่า
ตามความเป็นมาดั้งเดิม คําว่า อริยะ หรืออารยะน้ี เป็นคําเรียกช่ือเผ่าพันธ์ุ
ของชนโบราณพวกหน่ึง (ชาวตะวันตกเขียนเปน Aryans ซึ่งไทยเราเรียกตามวา 
“อารยัน”) เดิมอยู่ในเอเชียกลาง พวกอริยะ/อริยกะ/อารยะ/อารยันน้ีถนัดใน
การสู้รบ ได้อพยพลงมาเข้าครองอิหร่าน (Iran มีความหมายว่า ‘Land of 
the Aryans’, MS Encarta, 2009) แล้วจากอิหร่านได้ยกมาบุกรุกชมพูทวีป  

เมื่อเข้าครองชมพูทวีปมั่นคงแล้ว ได้มีการจัดระบบสังคมโดยอ้างว่า
พระพรหมสร้างโลก และทรงจัดแบ่งคนเป็น ๔ วรรณะ คือ กษัตริย์ (เจานาย) 
พราหมณ์ (นักบวช, เจาตํารา) แพศย์ (พอคา) และศูทร (คนชั้นตํ่า ทาสและ



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๔๙   

กรรมกร) พวกอริยะ/อริยกะ/อารยะ/อารยันน้ีเป็น ๓ วรรณะต้น กดคนพ้ืนถิ่น
เดิมลงเป็นศูทร แล้ววรรณะทั้ง ๔ น้ันก็สืบกันมาตามชาติกําเนิด คําว่าอริยะ/
อารยะท่ีเป็นช่ือของเผ่าชนผู้ชนะ ได้กลายเป็นคําแสดงสถานะที่สูงล้ําเลิศ 
อะไรๆ ท่ีดีงาม ก็ตองเปนอริยะ ดังความหมายท่ีไทยเราแปลอริยะ วาประเสริฐ 

เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ค้นพบธรรมตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว แม้ว่า
โดยพระชาติ จะทรงเป็นชนชาวอริยะ/อารยัน ในวรรณะกษัตริย์ (ขตฺติโย 
ชาติยา, ที.ม.๑๐/๕๕/๕๙) แต่ได้ทรงต้ังสังฆะขึ้น ให้เป็นชุมชนปราศจากวรรณะ 
และทรงสอนคนให้ไม่ถือวรรณะ ไม่ถือสูงตํ่าดูถูกกันโดยชาติกําเนิด แต่ให้นับ
ถือกันด้วยกรรมคือการที่ทําธรรมที่ประพฤติ และทรงสอนให้คนเข้าใจ
ความหมายของอริยะที่ว่าประเสริฐเลิศล้ําน้ันใหม่ ว่าคนเป็นอริยะ/อารยะ
มิใช่โดยชาติกําเนิด แต่เป็นโดยศีล (ความประพฤติ) โดยธรรม (คุณภาพจิตใจ) 
โดยปัญญา มิใช่ด้วยความเป็นนักรบเก่งกล้าแต่ไปเบียดเบียนเขา ดังที่ตรัส
เป็นคาถาว่า คนจะเป็นอริยะด้วยการเบียดเบียนทําร้ายชีวิตทั้งหลาย ก็หาไม่ 
แต่ด้วยอหิงสาต่อชีวิตทั้งปวง จึงเรียกว่าเป็นอริยะ/อารยะ (ขุ.ธ.๒๕/๒๙/๕๐)  

พระพุทธเจ้าทรงนําประชาชนให้เปลี่ยนความคิดความเข้าใจใหม่มา
มองความเป็นอริยะ/อารยะว่าอยู่ที่ความจริงความดีงามที่ธรรมที่ปัญญา ดัง
เห็นได้ชัดในการที่ทรงใช้คําเรียกใหม่ๆ มากมายที่มี “อริย” นําหน้า เช่น 
อริยสาวก อริยสาวิกา (ต่อมามีอริยบุคคล) อริยธรรม (อารยธรรม) อริยวินัย 
อริยวงศ์ ตลอดมาถึงคําว่าอริยสัจจ์น้ี 

จากภูมิหลังที่เล่ามาน้ี จึงเห็นได้ว่า ผู้รู้ชาวตะวันตกในยุคแรกๆ ที่
ศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งมีความรู้ทางประวัติศาสตร์ รู้จักเร่ืองชนชาติ
อารยันมาก่อน เมื่อมาพบคําว่า อริยสัจจ์/อารยสัตยะ จึงแปลว่า Aryan 
Truth ก่อนมานิยมใช้ Noble Truth ในบัดน้ี 

ว่าตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ “อริยสัจจ์” แปลความหมายได้หลาย
อย่าง คือ ความจริงของชนผู้อริยะ, ความจริงท่ีเป็นอริยะ, ความจริงท่ีพระ
อริยะท้ังหลาย (ชนผู้อารยะ) รู้เข้าใจ, ความจริงท่ีทําให้ผู้ตรัสรู้ เป็นอริยะ, 
ความจริงท่ีเป็นอย่างน้ัน (คงอยู่อย่างน้ัน ไม่ผันแปร ไม่เป็นอย่างอ่ืน) 



พุทธธรรม 

 

๒๕๐ 

พูดไดวา พระพุทธเจาทรงนําความคิดความเขาใจของคนไปในทิศทาง
ใหมสูความจริงแหงสัจจะของกฎธรรมชาติท่ีเปนสากล การประกาศสัจจะท่ี
ประจักษดวยปญญามนุษยนี้ ทานใชคําวาเปนการหมุนธรรมจักรคือวงลอแหง
ธรรม ท่ีใครๆ ไมวาสมณะ พราหมณ เทวะ มาร พรหม ตานไวใหหมุนกลับ
ไมได เปนปรากฏการณท่ีโลกธาตุสั่นไหว ปรากฏแสงสวางยิ่งล้ําเหนือเทวานุภาพ 

ความรูกระบวนการของธรรมชาติ 
ประยุกต สู่ ปฏิบัติการในการพัฒนามนุษย 

ระบบของมัชฌิมาปฏิปทา 
- อริยสัจ ๔ ออกแสดงทางมรรคาชีวิต ท่ีเปนมัชฌิมาปฏิปทา  

จากปฏิจจสมุปบาท และไตรลักษณ์ ท่ีเป็นความจริงตามธรรมดา
ของธรรมชาติ มาเป็นอริยสัจ อันเป็นความจริงเพื่อความรู้เข้าใจภายใน
ปัญญาวิสัยของมนุษย์ และในอริยสัจ ๔ น้ัน ก็มีมรรค ซึ่งเป็นการนํา
ความรู้ในความจริงของธรรมชาติ ท่ีเปิดเผยออกมาเป็นมัชเฌนธรรม
เทศนาน้ัน มาจัดวางเป็นระบบปฏิบัติการในการพัฒนาความเป็นอยู่การ
ดําเนินชีวิต โดยมนุษย์สามารถใช้ความรู้ในความจริงของธรรมชาติน้ันมา
ใช้มาปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์และแก่โลกท้ังหมดได้อย่างดีท่ีสุด  

ท้ังหมดท่ีว่ามาน้ี ในความหมายหน่ึงก็คือ การท่ีมนุษย์หลุดพ้นเป็น
อิสระจากอํานาจของ(ความเช่ือต่อ)พระพรหมเทพผู้เป็นใหญ่ ท่ีสร้างและ
จัดสรรบันดาลชีวิตและสังคมของมนุษย์ โดยท่ีมนุษย์สามารถจัดการกับชีวิต
กับสังคมกับโลกเอง ด้วยปัญญาท่ีเข้าถึงความจริงสากลของธรรมชาติน้ัน 

ดังวาแลว อริยสัจ ๓ ขอแรก เปนเร่ืองของความจริงตามธรรมดาของ
ธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติ ท่ีนําเสนอตอปญญามนุษย โดยจัดวางต้ังไวเปนฐาน 
เปนท่ีอางอิง ซึ่งปฏิบัติการของมนุษยในอริยสัจท่ี ๔ จะตองเปนไปและใหเกิดผล
สมตามหรือสอดคลองกับความจริงของธรรมชาติในอริยสัจ ๓ ขอแรกนั้น  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๕๑   

เมื่อการปฏิบัติหรือดําเนินมรรคสอดคล้องสมตามความจริงของกฎ
ธรรมชาติ ดังท่ีแสดงในอริยสัจท้ัง ๓ ข้อต้นน้ัน ก็เป็นการปฏิบัติ เป็นวิถี
ชีวิตท่ีตรงกลางพอดีท่ีจะให้บรรลุจุดหมาย เรียกว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทา 
ดังท่ีแปลกันว่าเป็นทางสายกลาง ซึ่งมีลักษณะท่ีบอกกํากับไว้คร่าวๆ ว่า ไม่
กลายเป็นสุดโต่งท่ีพลาดไป ท้ังทางตึงเครียดบีบค้ันตัวให้ยากลําบาก และ
ทางย่อหย่อนท่ีสยบอยู่กับการบําเรอตัว 

- กระบวนการดําเนินชีวิตท่ีดี เริ่มดวยมีปญญานําหนากระบวน  
มรรคที่เป็นการพัฒนาชีวิตบนฐานแห่งความจริงของกฎธรรมชาติน้ัน 

ดําเนินไปตามกระบวนปัจจยาการฝ่ายนิโรธ ท่ีตั้งต้นว่า “อวิชฺชาย...นิโรธา     
สงฺขารนิโรโธ” คือดับอวิชชา น่ีคือกระบวนการดับทุกข์ปลอดไร้ปัญหา
ดําเนินไปด้วยการพัฒนาปัญญายิ่งขึ้นไป จนอวิชชาดับหาย กลายเป็นมี
วิชชา เข้าถึงภาวะที่ทุกข์สลายปัญหาหายหมดไป ดังน้ัน มรรคจึงเริ่มด้วย
ปัญญา และปัญญาเริ่มแรกน้ันก็ต้องการให้มีพอเป็นทุนตั้งต้น  

ปัญญาท่ีเป็นทุนของแต่ละคนน้ัน เรียกว่า “ทิฏฐิ” (แปลว่า การ
มองเห็น, ปัญญาเท่าท่ีมีอยู่รู้เข้าใจมองเห็นอะไรๆ) คือ บุคคลน้ันมีความรู้
ความเข้าใจอะไรอย่างไรแค่ไหน ความรู้ความเข้าใจเท่าท่ีเขามีน้ัน ก็ลงตัว
เป็นความเห็น ความเช่ือ เป็นความยึดถือ เป็นหลักการท่ียึดถือไว้ เรียกได้
ว่าเป็นข้อสรุปหรือเป็นผลรวมแห่งความรู้ความเข้าใจของเขา หรือปัญญา
เท่าท่ีมีท่ีถึงในเวลาน้ัน เรียกสั้นๆ ว่าทิฏฐิ ซึ่งเช่ือถือยึดถือมองเห็นอย่างน้ัน
ได้แค่น้ัน แล้วทิฏฐิน้ันก็จะเป็นตัวนําในกระบวนการดําเนินชีวิตของเขา 

เมื่อบุคคลมีปัญญารู้เข้าใจเป็นทิฏฐิท่ีมองเห็นแค่ไหนอย่างไร เขาก็ 
คิดการ ดําริเรื่องราวต่างๆ เรียกว่า “สังกัปป์” ไปตามทิฏฐิ ในแนวทาง
ของความเช่ือความยึดถือเข้าใจมองเห็นอย่างน้ัน และได้แค่น้ัน จะเรียกว่า
คิดสนองทิฏฐิ ก็ได้ แต่ในทางกลับกัน ก็สามารถทําให้สังกัปป์คิดแผกผัน
ในทางท่ีย้อนกลับมาปรับแก้แปรเปล่ียนทิฏฐิได้ (ตัวทํางานหรือวิธีการ
จัดการกับความคิดท่ีควรใช้ให้มาก ได้แก่ โยนิโสมนสิการ) 

๒ อยาง คือ ทิฏฐิ และ สังกัปป์ (“สังกัป” ก็ได) นี้ เปนพวก ปญญา 



พุทธธรรม 

 

๒๕๒ 

เมื่อคนสังกัปป์ ดําริ คิดการอะไร อย่างไร เขาก็จะแสดงออกมาสู่
การปฏิบัติเป็นพฤติกรรม ด้วย “วาจา” เป็นการพูดจาปราศรัยบอกกล่าว
เจรจา ด้วย “กัมมันตะ” เป็นการกระทําและทําการต่างๆ ทางกาย เช่น 
ใช้มือ เท้า ศีรษะ และด้วย “อาชีวะ” เป็นงานการหาเลี้ยงชีพ โดยเป็นไป
ตามสังกัปป์ ท่ีออกมาจากทิฏฐิของเขา คือปัญญาวิสัยท่ีเขามีอย่างน้ันๆ 

๓ อยาง คือ วาจา กัมมันตะ และ อาชีวะ นี้ เปนจําพวก ศีล 
การทํางานของปัญญาก็ดี การท่ีคิดแล้วจะแสดงออกทําการทางกาย

วาจาอาชีวะก็ดี ต้องอาศัยจิตใจเป็นแดนเป็นแหล่งดําเนินให้เป็นไป  
ก็แลในจิตใจน้ี นอกจากตัวแกนนําในการคิดในการท่ีจะทําจะพูด

อะไรๆ คือเจตนาท่ีตั้งใจจํานงแล้ว ตัวท่ีเป็นแรงขับดันขับเคลื่อนหรือบางที
เรียกว่าแรงจูงใจ ก็คือความอยากความปรารถนาหรือความต้องการ ท่ี
เรียกว่า “ฉันทะ” เม่ือคนสังกัปป์น้ัน ความคิดการอะไรๆ ต่างๆ ก็จะ
ดําเนินไปกับฉันทะท่ีต้องการใคร่ใฝ่ปรารถนาอย่างน้ันๆ  

ฉันทะน้ัน มี ๒ อย่าง คือ 
๑. ตัณหาฉันทะ เรียกสั้นๆ ว่า ตัณหา คือความอยากให้ตัวตนได้

เสพเสวยสนองรับการปรนเปรอ หรือได้เสริมขยายความยิ่งใหญ่ เช่นอวด
โอ่โก้เก๋ เป็นข้อท่ีไม่ควรให้เกิดให้มีขึ้น 

๒. กุศลฉันทะ เรียกสั้นๆ ว่า ฉันทะ คือความอยากความพอใจให้
คนน้ันๆ ให้สิ่งหรือสัตว์น้ันๆ อยู่ในภาวะท่ีดีงามหมดจดสดใสเต็มเปี่ยม
สมบูรณ์ของเขาของมัน และอยากทําให้เขาให้มันดีงามสมบูรณ์อย่างน้ัน มี
ช่ือเต็มว่า “กัตตุกัมยตาฉันทะ” เป็นคุณธรรมท่ีสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิง    

ฉันทะท่ีอยู่ในใจดําเนินไปกับความคิดน้ี ดังท่ีบอกแล้วว่าเป็นแรงขับ
ดันหรือขับเคลื่อนต้นทางของความพยายาม คือ “วายามะ” ท่ีจะเดินหน้า
ก้าวไปในการคิดค้นพิจารณาไตร่ตรองมองเหตุผลพูดจาช้ีแจงแถลงความ
ทํากิจทําการท้ังหลาย ซึ่งเป็นความแกล้วกล้ารุดหน้าบุกฝ่าไปไม่ระย่อ
ท้อถอย จึงเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า วิริยะ (ท่ีท่านหนุนมากคือพยายามในการละ
มิจฉาทิฏฐิ และทําปัญญาท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิให้เต็ม) 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๕๓   

ในการพยายามก้าวไปกับสังกัปในการคิดค้นพูดจาทําการน้ัน ก็ต้อง
มีภาวะท่ีใจตื่นพร้อม อยู่กับกิจอยู่กับงาน ไม่ใจลอยเผลอไผล ไม่พลาด ไม่
หลงลืม จับได้ตามทันอยู่กับการท่ีทํา อยู่กับเรื่องท่ีเก่ียวข้องน้ันๆ อันใด
ผิด-ร้าย ก็เลิก-ละ-ก้ัน-ทันย้ังได้ อันใดถูก-ใช่ ก็จับทันมั่นไว้ การเพียร
พยายามจึงจะสําเร็จผล น่ีคือมี “สต”ิ   

เม่ือมีสติ ใจตื่นพร้อม ทันต่อความเป็นไป ไม่เผลอไม่พลาด จับเรื่อง
จับงานไว้ให้แล้ว ก็ต้องมี “สมาธิ” คือภาวะที่ใจเป็นหน่ึงเดียว ตั้งมั่น มุ่ง
แน่ว อยู่ตัว ได้ท่ี ซึ่งเอาคุณสมบัติเก่ียวข้องท่ีเป็นกําลังพลตัวทํางานของจิต
มารวมกันมั่นแน่มุ่งแน่วไปท่ีเรื่องท่ีงานน้ัน กิจกรรมทุกอย่างของชีวิตจึงจะ
ดําเนินไปได้อย่างดีท่ีสุด เฉพาะอย่างย่ิงคือสร้างโอกาสให้ปัญญาทํางาน 
จัดการกับสิ่งท้ังหลาย และพัฒนาไปได้อย่างดีท่ีสุด  

๓ อยาง คือ วายามะ (รวมท้ังฉันทะท่ีเปนตัวเร่ิมนําหนาวายามะนั้น) สติ 
และ สมาธิ นี้ เปนพวก จิต (แตนิยมเรียกดวยช่ือวา สมาธิ ท่ีถือเปนตัวแทน) 

เป็นอันว่า มรรค (หรือ ปฏิปทา) คือทางดําเนินชีวิต หรือกระบวนชีวิต
ของคนนี้ มีองค์ประกอบ ๘ ประการ คือ ทิฏฐิ สังกัปป์ วาจา กัมมันตะ 
อาชีวะ วายามะ สติ และ สมาธิ จัดรวมเป็น ๓ พวกหรือ ๓ หมวด คือ 
ปญญา ศีล และ จิต/สมาธิ 

มรรคา ทางชีวิตนี้ ท่ีดําเนินไปผิด ก็เปนมรรคซึ่งมีองคประกอบ ๘ ท่ีผิด 
เปนมิจฉา เร่ิมดวยทิฏฐิ-ผิด เรียกวามีมิจฉาทิฏฐิ แลวก็มี มิจฉาสังกัปป มิจฉา-
วาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ และมิจฉาสมาธิ ถา
ดําเนินไปผิดอยางนี้ มรรคก็เปน มิจฉามรรค (นิยมเรียกวา มิจฉาปฏิปทา) 

ทีน้ี ถ้ามรรคา ทางชีวิตน้ัน จะดําเนินไปถูกต้อง ก็ต้องเป็นมรรคซึ่งมี
องค์ ๘ ท่ีถูกต้อง เป็นสัมมา เริ่มด้วยมีทิฏฐิ-ถูกต้อง เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ 
แล้วก็มี  สัมมาสังกัปป์  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ถ้าดําเนินไปถูกอย่างน้ี มรรคก็
เป็น สัมมามรรค ท่ีนิยมเรียกว่า สัมมาปฏิปทา เรียกให้งามว่า อริย-
อัฏฐังคิกมรรค (หรือ อริยอัษฎางคิกมรรค) 



พุทธธรรม 

 

๒๕๔ 

แน่นอนว่า เราต้องการมรรคท่ีเป็นสัมมาปฏิปทา เป็นทางชีวิตท่ี
ถูกต้อง เป็นกระบวนสัมมามรรคของคน ท่ีทําให้กระบวนปัจจยาการ    
นิโรธวารของธรรมชาติดําเนินไป  

ดังได้บอกแล้วข้างต้น มรรคเริ่มด้วยปัญญา และปัญญาเริ่มแรกน้ัน
ก็ต้องให้มีพอเป็นทุนตั้งต้น ทีน้ีปัญญาท่ีเป็นทุนของแต่ละคนน้ัน เรียกว่า 
“ทิฏฐิ” และก็ได้บอกแล้วด้วยว่า กระบวนมรรคท่ีถูกต้อง เป็นสัมมามรรค
น้ัน เริ่มต้นด้วยทิฏฐิท่ีถูกต้อง ท่ีเป็นสัมมา คือเริ่มต้นด้วย สัมมาทิฏฐิ 

น่ีคือจุดสําคัญ เพราะถ้าจุดเริ่มต้นถูกต้อง เป็นสัมมาทิฏฐิ ก็จะ
ตามมาด้วยสัมมาท้ังหลาย ตั้งแต่สัมมาสังกัปป์ เป็นต้นไป รวมกันเป็น
สัมมามรรค หรือสัมมาปฏิปทา ท่ีจะนําไปถึงจุดหมาย จึงต้องรู้ไว้เป็นบท
นําว่า สัมมาทิฏฐิ ปัญญาเห็นชอบ ท่ีเป็นทุนเริ่มต้นน้ัน คือทิฏฐิ ท่ีรู้เข้าใจ
ยึดถือเช่ือถือมองเห็นตามหลักการว่าอย่างไร  

พูดอย่างกว้างๆ สัมมาทิฏฐิ ปัญญาเห็นชอบ เห็นถูกต้อง ก็คือ
ความรู้เข้าใจมองเห็นตลอดจนเช่ือตามหลักการของความเป็นเหตุเป็นผล 
ท่ีอ้างอิงความจริงของธรรมชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของ           
ปัจจยาการ และธรรมดาของไตรลักษณ์  

จะพูดง่ายๆ รวมๆ ก็ได้ว่า สัมมาทิฏฐิ น้ัน คือปัญญารู้เข้าใจเช่ือใน
หลักอริยสัจ ๔ (เพราะอริยสัจ ๔ ก็คือระบบเหตุผล ท่ีนําเสนอกฎ
ธรรมชาติแห่งปัจจยการ ดังท่ีได้พูดมาแล้ว) 

อย่างไรก็ตาม ในตอนเริ่มเข้าสู่มรรคาน้ี ความรู้เข้าใจเช่ือถือ ชนิดท่ี
เก้ือกูล เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชีวิตและสังคม จําพวกความรู้ดีรู้ช่ัว เช่ือ
ว่าบุญ-บาปมี เช่ือว่ากรรมดี-ช่ัว มีผลมีวิบาก เช่ือว่าทานมีผล เป็นต้น ก็
เป็นทิฏฐิต้นทุน ท่ีจะช่วยให้ก้าวหน้าไปในมรรคได้ ท่านเรียกว่าเป็น
สัมมาทิฏฐิท่ียังมีอาสวะ เป็นสัมมาทิฏฐิขั้นโลกีย์ เป็นความรู้ความเข้าใจท่ี
ทําให้มองเห็นถูกต้อง (อยู่ในแนวทางของความเป็นเหตุเป็นผล ที่จะไป
ต่อเช่ือมกับความเข้าใจสภาวะและความเป็นไปตามเหตุปัจจัยได้) เข้าทางได้   

เมื่อมีสัมมาทิฏฐิดังว่าน้ีแล้ว ก็นับว่ามีปัญญาต้นทุนท่ีจะเร่ิมดําเนิน
ก้าวไปได้ในมรรคาชีวิต ท่ีเป็นสัมมาปฏิปทา 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๕๕   

จึงสรุปแสดงระบบของมรรคมีองค์ ๘ ท่ีเป็นมัชฌิมาปฏิปทา พอ
เห็นรูปเค้า ดังน้ี   

  ปญญา    ศีล  

     สัมมาวาจา  
  สัมมาทิฏฐ ิ → สัมมาสังกัปปะ   สัมมากัมมันตะ  
     สัมมาอาชีวะ  

สมาธิ: สัมมาวายามะ สัมมาสติ   สัมมาสมาธิ 

ศึกษา ๓ ดาน  
เพื่อพฒันาอยางบูรณาการครบ ๔ 

พัฒนามรรคาชีวิต ด้วยการศึกษาที่สอดคล้อง 
- เอาการฝกจากขางนอกเขาไปขับเคลื่อนกระบวนชีวิตขางใน  

ได้บอกแล้วว่าต้องรู้หลักกิจในอริยสัจ และปฏิบัติต่ออริยสัจแต่ละ
อย่างน้ันๆ ให้ถูกต้อง ทุกข์บอกว่าต้องจับให้ได้ว่าเป็นทุกข์อะไรอย่างไร 
สมุทัยบอกว่าต้องทําให้หมดเหตุสิ้นปัจจัย นิโรธบอกว่าต้องทําให้สําเร็จ
โดยหักปัจจยาการให้ได้ แล้วมรรคก็ปฏิบัติตั้งแต่วินิจฉัยจับทุกข์ให้ได้ และ
เมื่อรู้เหตุปัจจัยของมัน รู้จุดที่ต้องแก้ไขแล้ว ก็ลงมือทําให้สําเร็จผลไปตามน้ัน  

ท่านเปรียบไว้เหมือนแพทย์จะบําบัดโรครักษาคน เริ่มต้นต้อง
วินิจฉัยจับให้ได้ว่าเป็นโรคอะไร แล้วสืบค้นให้ได้ว่าเช้ือหรือตัวการก่อโรค
คืออะไร แล้วการบําบัดจะสําเร็จหายโรคได้อย่างไร เช่นด้วยการให้ยาพวก
ไหน ผ่าตัดที่จุดใด จากน้ันก็ถึงมรรคคือดําเนินปฏิบัติการในการบําบัดรักษา 
จะสั่งยาอะไรๆ เท่าไร จะผ่าตัด จะทํากายภาพบําบัด ฯลฯ ก็ดําเนินกันไป 



พุทธธรรม 

 

๒๕๖ 

บอกแล้วว่า อริยสัจ ๓ ข้อแรกเป็นเรื่องของหลักของกระบวนของ
ธรรมชาติ เราจะให้มันเป็นไปตามน้ัน มนุษย์ก็ต้องลงมือทําลงมือปฏิบัติ
ตามมรรค มรรคจึงเป็นเรื่องของมนุษย์ โดยท่ีว่าเม่ือเรารู้หลักรู้กระบวนใน 
๓ ข้อแรกน้ันแล้ว เราก็สามารถมาจัดวางเป็นระบบปฏิบัติการในการทําให้
สําเร็จได้อย่างดีท่ีสุด พระพุทธเจ้าก็คือทรงรู้หลักรู้กระบวนของธรรมชาติท่ี
นํามาเรียกว่าอริยสัจ ๓ ข้อน้ันชัดแจ้งแล้ว จึงทรงจัดวางระบบกระบวนวิธี
ปฏิบัติเรียกว่ามรรค เป็นอริยสัจข้อท่ี ๔ ขึ้นมา 

ตามหลักกิจในอริยสัจน้ัน หน้าท่ีของเราต่อมรรค คือ “ภาวนา” ท่ี
แปลว่าพัฒนา คือลงมือทํา ปฏิบัติ ทําให้เจริญเพิ่มพูนก้าวหน้าไป โดยมุ่ง
เป้าใหญ่ไปท่ีทุนปัญญาท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิ ตัวนํากระบวนชีวิต ท่ีพูดไปแล้ว 

ทีน้ีมรรคน้ัน เป็นกระบวนชีวิต เป็นเรื่องการเจริญพัฒนาภายใน
ชีวิตของแต่ละคน ตั้งต้นแต่พัฒนาสัมมาทิฏฐิอย่างท่ีว่าแล้ว  

แต่มนุษย์น้ี ด้วยปัญญาน่ีแหละ ก็รู้จักท่ีจะจัดการจากภายนอกมา
ช่วยให้คนพัฒนากระบวนชีวิตข้างในด้วย  

ตัวอย่างง่ายๆ ก็คือ ในการที่คนจะพัฒนาปัญญาของเขาน้ัน คนอ่ืนก็
มาช่วยให้เขาพัฒนาตัวของเขาได้ เป็นการจัดการจากภายนอก เหมือนกับมา
ป้อนอาหารให้ แต่ท่ีจริงก็คือเขาต้องเค้ียวต้องกลืนอย่างน้อยต้องย่อยเอง 
และแม้แต่ที่มาป้อนให้น้ัน ก็เป็นการมาช่วยให้ฝึกตัวให้หัดตักกินเองได้ต่อไป 

อย่างท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ อย่าง คือ  
๑. ปัจจัยภายนอก: ปรโตโฆสะ เสียงจากผู้อ่ืน เช่น ครูอาจารย์ สื่อที่ดี 

กัลยาณมิตร มาบอกเล่า แนะนํา บรรยาย อธิบาย ให้ฟังข่าวสาร  
๒. ปัจจัยภายใน: โยนิโสมนสิการ “ทําในใจโดยแยบคาย” รู้จักคิด

รู้จักพิจารณา เช่น คิดวิเคราะห์แยกแยะ คิดค้นสืบสาวเหตุปัจจัย 
ปัจจัยภายนอกก็มาเช่ือมโยงกับปัจจัยภายในได้ด้วย อย่างใน ๒ ข้อ

น้ี ครูอาจารย์ กัลยาณมิตร ก็มาแนะนําสอนบอกวิธีให้คนน้ันๆ ฝึกตัวให้
รู้จักคิดรู้จักโยนิโสมนสิการ น่ีคือปัจจัยภายนอกมาช่วยชักนําเป็นปัจจัยให้
เกิดปัจจัยภายใน 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๕๗   

การประสานปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอก การท่ีคนอาศัยปัจจัย
ภายนอก เช่น คําสอนคําบอกเล่าชักนํา หรือรู้จักใช้ปัจจัยภายนอกเป็น
เครื่องนําในการฝึกตนของเขา ท่ีจะทําให้กระบวนชีวิตของตนพัฒนาข้ึนไป
น้ี เรียกว่าเป็น “สิกขา” คือการศึกษา การเรียนรู้ การฝึกการหัด  

พระพุทธเจ้าทรงใช้ความรู้ในการพัฒนามรรค มาจัดตั้งวางระบบ
สิกขาคือการศึกษาน้ันขึ้น โดยสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาชีวิตของ
คน ท่ีมี ๓ แดน คือ ปัญญา พฤติกรรมแห่งศีล และจิตใจหรือสมาธิ แต่ใน
สิกขาน้ี ทรงลําดับใหม่ เป็นพฤติกรรมแห่งศีล จิตใจหรือสมาธิ และปัญญา 
เรียกว่า ไตรสิกขา คือการศึกษา ๓ ด้าน 

เป็นอันว่า  กระบวนมรรค มี ๓ คือ  ปัญญา  ศีล  สมาธิ/จิตใจ 
 ระบบสิกขา มี ๓ คือ  ศีล  สมาธิ/จิตใจ  ปัญญา 
ทําไมจึงลําดับใหม่ แทนท่ีจะเริ่มท่ีปัญญา กลายเป็นเริ่มท่ีศีลคือด้าน

พฤติกรรม น่ีคือว่า มรรคซึ่งเป็นกระบวนชีวิตในตัวคนก็เป็นของมันอย่าง
น้ัน ดังได้บอกแล้วว่ามรรคคือกระบวนชีวิตเริ่มด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็น
ตัวนํา แล้วกระบวนก็ดําเนินไปตามธรรมดาแห่งธรรมชาติของมัน  

แต่การศึกษาน่ีเป็นการจัดการของคน ท่ีทําจากข้างนอกเข้าไป ซึ่ง
ต้องดูให้เหมาะว่าจะทําอะไรอย่างไรท่ีจะไปขับเคลื่อน ไปหนุนไปดุนไปดัน
ให้กระบวนชีวิตน้ันพัฒนาไปอย่างได้ผลดี บางทีก็ไปเสริมไปซ่อมเป็นจุด
เป็นตอน มันเหมาะกันหรือต้องการตรงไหน ก็ไปจัดการตรงน้ัน  

เรื่องระบบสิกขา/การศึกษาน้ี จะพูดอีกยาวข้างหน้า ในท่ีน้ีจะพูดแค่
พอเห็นลักษณะท่ัวไปของไตรสิกขา ท่ีต่างออกไปจากมรรค แต่มาจัดแต่ง
เสริมเติมมรรคน้ันให้สมบูรณ์ โดยจัดให้คนศึกษาเพื่อพัฒนามรรคของเขา 

- สิกขาเป็นการจัดการจากข้างนอก:  
เอาวินัย ท่ีเปนขอสิกขาบทเปนกฎกติกา ใหคนฝกเพื่อพัฒนาศีล 
เอากรรมฐาน ใหคนฝกเพื่อพัฒนาสมาธิจิต  
เอาอุเทศนิเทศปริปุจฉาสากัจฉาปัญหาวิจัย ใหคนฝกเพ่ือพัฒนาปัญญา    



พุทธธรรม 

 

๒๕๘ 

- สิกขาเร่ิมตนท่ีศีล คือเร่ืองพฤติกรรมทางกายวาจา ท่ีแสดงออก
ภายนอก เปนสวนท่ีปรากฏในการดําเนินชีวิต และไปเกี่ยวของสัมพันธกับคนอ่ืน 
สิ่งอื่น ท่ีนอกตัว ท่ีแวดลอม คือทางสังคม และทางกายภาพ ซึ่งจําเปนสําหรับ
การท่ีจะมีชีวิตอยูใหรอดใหดี จึงจําเปนตองรีบจัดการใหเปนไปดวยดี ใหเร็วไว
ทันการแตเร่ิมตน 

- ในเร่ืองพฤติกรรมนี้แหละ เมื่อคนมีชีวิตเปนอยู ก็จําเปนตองมี
พฤติกรรม พอแสดงพฤติกรรมตอบสนองอะไรอยางไร โดยเร็วไว ก็จะเกิดเปน
พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งติดตัวไปเรียกไดวาตลอดชีวิต การศึกษาจึงรีบเขามานําพา
จัดการในการฝกหัดหรือชวนใหทําในทางท่ีจะมีพฤติกรรมเคยชินท่ีดีไปแตตน 
เฉพาะอยางยิ่งดวยการฝกวินัย ซึ่งจะทําใหไดเปนศีลคือเปนปกติประจําตัวอยาง
นั้น และเมื่อออกไปแพรในสังคม ก็เปนวัฒนธรรมท่ีเปนลักษณะความเจริญ
หรือไมของสังคมนั้น 

- เร่ืองของศีลท่ีปรากฏตามพฤติกรรมทางกายวาจาการหาเลี้ยงชีพนี้ 
เทียบกับเร่ืองจิตใจ และปญญา ก็เปนของหยาบ ปรากฏ มองเห็นงาย และ
จัดการไดสะดวกกวา และในเวลาท่ีเราจัดการกับพฤติกรรมนี้ ก็เปนธรรมดาตาม
กระบวนการของชีวิต ท่ีองคฝายจิตใจ และองคฝายปญญา ก็ยอมทํางานหรือ
ดําเนินไปดวย เราก็จึงใชการฝกพฤติกรรมนี่แหละ เปนสื่อใหไดฝกจิตใจ และ
ฝกปญญาไปดวยกัน เฉพาะอยางยิ่ง ปญญาท่ีจะตองใหรูเขาใจพฤติกรรมหรือ
เร่ืองท่ีฝกนั้น และถาจะฝกศึกษาใหไดผลดี ก็เนนโดยตระหนักไวดวยใหฝก
ศึกษาดวยความรูเขาใจไมเพียงเร่ืองท่ีพูดท่ีทํา แตรูเขาใจเหตุผล ความมุงหมาย 
เปนตน ของกรณีนั้นๆ ใหไดอยางดี ก็จะเปนการพัฒนาสัมมาทิฏฐิ ท่ีเปนตัวนํา
กระบวนชีวิต ตรงจุดหัวใจของการพัฒนา ก็จะเปนการศึกษาท่ีสมช่ือแทจริง 

- พฤติกรรมท่ีเปนเร่ืองของศีลนี้ ดังวาแลว เปนเร่ืองออกมาขางนอก 
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เมื่อมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดี อยูรวมสังคมไดดี 
เกื้อกูลกัน ต้ังแตไมมีความหวาดระแวงภัยและความเดือดรอนใจมารบกวนเปน
ตนไป ก็เปนพ้ืนฐานใหแกการพัฒนาจิตใจและพัฒนาปญญา และใหโอกาสแก
การพัฒนาจิตใจและพัฒนาปญญานั้น เชนจิตใจนอมไปสูความสงบ ประณีตข้ึน 
พรอมท่ีจะมีความสุข มีเวลามีโอกาสมีความพรอมมากขึ้นท่ีจะคิดคนควา
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๒๕๙   

ไตรตรองเร่ืองราวและทําการท่ีจะใหปญญาไดพัฒนา 
- เมื่อเปนเร่ืองท่ีคนจัดการได ไมใชตองไปในกระบวนตามลําดับอยางใน

มรรค สิกขาคือการศึกษาดูวา ตรงไหน สวนไหนหยอน ออนไป บกพรอง หรือ
ควรจะใหเขมคมพิเศษ ก็ไปจัดการซอมเสริม เติมแตง เนนการฝกการทําให
เขมแข็งมั่นคงเปนจุดเปนสวนเปนแหงๆ ไป ก็ได 

- ในแดนของจิตใจและปญญา เอาเปนวายังไมตองพูดถึง แตแงหนึ่งท่ี
ควรเนนไว คือ ท่ีจัดแดนจิตใจไวกอนปญญานั้น เพราะจิตใจเปนท่ีทํางานของ
ปญญา จึงเนนการฝกเตรียมจิตใจใหพรอมดีท่ีสุดสําหรับการทํางานของปญญา 
เชน ใหเปนสมาธิมีจิตท่ีสงบใส ปญญาจะไดมองเห็นชัดเจน ไมมีอะไรรบกวน 
ไมมีอะไรบัง ใหเปนจิตท่ีมีตัตรมัชฌัตตุเบกขา คือใจลงตัวกับทุกสิ่งมองดูนิ่ง ให
ปญญาเห็นชัดเต็มท่ีตรงตามท่ีมันเปนไมเอนเอียง ไมขาดไมเกิน 

เรื่องสิกขาคือการศึกษา ขอพักไว้แค่น้ีก่อน 

- เม่ือจบการศึกษา คนก็พัฒนาเปน “ภาวิต”  
ดังท่ีว่าแล้ว หน้าท่ีต่อมรรค ได้แก่ ภาวนา แปลว่า พัฒนา หรือ

เจริญ คือ ลงมือทํา ปฏิบัติ จึงมีคําท่ีเรียกรวมว่า “มรรคภาวนา” 
เพื่อช่วยให้มรรคภาวนา คือการพัฒนากระบวนชีวิตน้ีก้าวหน้าไป

อย่างดีท่ีสุด ก็จึงจัดตั้งระบบการศึกษาท่ีเรียกว่า “ไตรสิกขา” ขึ้นมา 
เม่ือการศึกษาได้ผลดี มรรคภาวนาดําเนินไปสําเร็จสมบูรณ์ ก็ทําให้

บุคคลน้ันๆ เป็น “ภาวิต” คือเป็นคนท่ีพัฒนาแล้ว แยกเป็น ๔ ด้าน คือ 
๑. ภาวิตกาย มีกายที่พัฒนาแล้ว คือมีความสัมพันธ์ดีต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านธรรมชาติและวัตถุธรรม รู้จักช่ืนชมรมณีย์ ดูเป็นฟังเป็น กินเป็น ใช้เป็น 
๒. ภาวิตศีล ศีลที่พัฒนาแล้ว คือมีความสัมพันธ์ที่ดีงามเก้ือกูลกับ

สิ่งแวดล้อมทางสังคม อยู่กันด้วยไมตรี ไม่เบียดเบียน ช่วยเหลือกัน  
๓. ภาวิตจิต มีจิตใจที่พัฒนาแล้ว คือมีคุณภาพจิตดี มีคุณธรรม จิตใจ

เข้มแข็ง เช่น พากเพียร อดทน มีสติ มีปราโมทย์ ปีติ ปัสสัทธิ สุข สมาธิ  
๔. ภาวิตปัญญา มีปัญญาที่พัฒนาแล้ว คือมีความรู้เข้าใจเข้าถึงสัจ

ธรรม ที่ทําจิตใจให้เป็นอิสระ รู้จักใช้ปัญญาแก้ปัญหา และทําการให้สําเร็จ 



พุทธธรรม 

 

๒๖๐ 

พัฒนาคนได ความสุขก็พัฒนาดวย 
มรรคาแห่งความสุข: ด้วยความสุข สู่ความเกษม  

เจ้าชายโพธิราชกุมาร ราชโอรสของพระเจ้าอุเทนแห่งพระนคร
โกสัมพี กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า พระองค์มีความเห็นว่า คนจะถึงความสุข
ด้วยความสุขหาได้ไม่ ความสุขต้องลุถึงได้ด้วยความทุกข์ยาก๑ 

พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า ครั้งก่อนโน้น เมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้ พระองค์ก็
เคยคิดอย่างน้ัน ต่อมาพระองค์เสด็จออกผนวชเท่ียวค้นคว้าว่าอะไรดี ทรง
แสวงหาสันติวรบท ได้ทดลองวิธีการต่างๆ จนกระทั่งได้ทรงบําเพ็ญตบะ
ทรมานร่างกายมากมายมีความทุกข์ยากแสนสาหัส รวมแล้วยาวนานถึง ๖ ปี 
ในท่ีสุดทรงสรุปได้ว่า น่ันมิใช่ทาง จึงทรงละเลิก แล้วเข้าสู่ทางสายกลาง 
ดําเนินมัชฌิมาปฏิปทา ที่มีความสุขอย่างบริสุทธ์ิต้ังแต่เริ่มแรก จนในที่สุดก็
ได้ตรัสรู้โดยทรงค้นพบอริยสัจ ๔ ที่เป็นความจริงแห่งธรรมดาของธรรมชาติ  

ในจูฬโคปาลสูตร พระพุทธเจ้าทรงอธิบายการทําหน้าท่ีพระศาสดา
ของพระองค์ แล้วตรัสสรุปความเป็นคาถาลงท้ายพระดํารัสสอนของพระ
ศาสดาว่า “ปาโมชฺชพหุลา โหถ, เขมํ ปตฺเถถ ภิกฺขโว”๒ แปลว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอจงเป็นผู้มากด้วยปราโมทย์ พึงปรารถนาความเกษมเถิด”  

คําตรัสน้ีถือได้ว่าเป็นพระดํารัสสั่งด้วยพระทัยปรารถนาดีมีพระมหา
กรุณา แก่บรรดาผู้ดําเนินมรรคาท่ีพระองค์ทรงสอนไว้ ท่ี เรียกว่า
มัชฌิมาปฏิปทา จะเรียกว่าปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็ตาม ก็คือมรรคาชีวิต 
หรือการดําเนินชีวิต อย่างท่ีมีการแนะนํากันว่าให้ทํางานด้วยความสุข 
เรียนอย่างมีความสุข ฯลฯ ก็รวมอยู่ในการดําเนินมรรคา เพียงแต่อาจต้อง
ถามแทรกเล็กน้อย ท่ีว่าสุขน้ัน เป็นความสุขท่ีเป็นไปเองด้วยปัจจัยภายใน 
หรือเป็นความสุขแบบพึ่งพา ต้องอาศัยขึ้นต่อปัจจัยล่อเร้าจากข้างนอก 

                                                                                 
๑ โพธิราชกุมารสูตร, ม.ม.๑๓/๔๔๘/๔๔๓ 
๒ ม.มู.๑๒/๓๙๑/๔๒๑; “ปาโมชฺชพหุลา” นี้ถือตามพระไตรปฎกฉบับโบราณ และฉบับอักษรพมา 
แตของฉบับสยามรัฐ เปน “ปามุชฺชพหุลา” 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๖๑   

ความสุขท่ีจริงแท้ เป็นอิสระของตัวเอง เริ่มต้นก็เกิดมีเป็นไปตาม
เหตุปัจจัยภายในท่ีตนเองสร้างขึ้นมาและให้คงอยู่มีอยู่เป็นไปได้ตาม
ปรารถนา มรรคาที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาน้ัน เป็นทางชีวิตของความสุขท่ี
เป็นอิสระและย่ังยืนไม่ขึ้นต่อปัจจัยภายนอก ตั้งแต่ความสุขอิสระโดย
สัมพัทธ์ จนเป็นความสุขล้วนท่ีไร้ทุกข์ เป็นสุขท่ีเป็นอิสระสมบูรณ์สิ้นเชิง  

ในพุทธดํารัสตรัสสอนให้เป็นผู้มากด้วยปราโมทย์ พึงปรารถนาความ
เกษมน้ัน ก็คือภาวะจิตประจําตัว ที่มีต้ังแต่เริ่มต้นดําเนินเดินทาง ไปจน
ตลอดถึงจุดหมายคือสมบูรณ์  

ปราโมทย์น้ันท่านให้มีไว้ประจําตัวเป็นสภาพพ้ืนจิต ไม่แต่ที่น่ี ในที่อ่ืน
พระพุทธเจ้าก็ตรัสเน้นไว้ เช่นว่า “ผู้มากด้วยปราโมทย์ จักทําทุกข์ให้หมดสิ้น
ไป”∗ “ภิกษุผู้มากด้วยปราโมทย์...พึงลุถึงสันตบทอันเป็นสุขซึ่งสงบสังขาร”*  

“ปราโมทย์” คือความร่าเริงแจ่มใส สดช่ืนเบิกบานใจ เป็นภาวะจิต
ท่ีปลอดโปร่งโล่งคล่องเบาสบาย ไม่มีความขุ่นข้องหมองใจ ไร้ความขุ่นมัว
เศร้าหมอง ไม่มีความขัดเคืองขุ่นใจ ไม่ติดข้องอยู่กับความอยากได้โน่นจะ
เอาน่ี ไม่ซึมเศร้าเหงาหงอย ไม่หดหู่ท้อแท้ ไม่ฟุ้งซ่านหรือร้อนรนกระวน
กระวาย ไม่กลุ้มไม่กังวล ไม่มัวลังเล เป็นสภาพจิตที่ไม่กินพลังงาน ไม่เผา
ผลาญตัว เปิดกว้าง มีพลังมาเอง 

ปราโมทย์เป็นภาวะจิตต้นทางสู่สมาธิ หรือทําให้จิตพร้อมท่ีจะเป็น
สมาธิ และทําให้ใจมีกําลัง ทําให้จิตปลอดโปร่งโล่งคล่องเหมาะหรือสะดวก
แก่การทํางานของปัญญา∗ 

พร้อมกับการมีจิตปราโมทย์ ก็ตรัสบอกให้ปรารถนาความเกษม น่ี
คือบนพื้นจิตท่ีโล่งคล่อง ก็มองไปถึงจุดหมาย  

                                                                                 
∗ ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๖๖; มีอีกหลายแหง แตในพระไตรปฎก ฉบับสยามรัฐ เปน ปาโมชฺชพหุโล บาง ปามุชฺชพหุโล บ้าง 
∗  “ปราโมทย์” เปนขอแรกในธรรมชุด ๕ (ปราโมทย์-ปีติ-ปัสสัทธิ-สุข-สมาธิ) ซ่ึงเปนปจจัยสงตอกัน
อันแสดงถึงความกาวหนาในธรรมหรือความไดผลของการปฏิบัติ พระพุทธเจาตรัสบอยมาก (เชน 
สํ.ม.๑๙/๑๖๐๒/๕๐๑) เปนสภาพจิตที่ดีที่เจริญย่ิง ควรเอาใจใสทําใหได; อยางไรก็ดี ปราโมทย
มิใชเปนความดีในตัวของมันเอง แตเปนสภาวะที่เอ้ือที่เก้ือหนุนสงเสริม จึงพึงระวังรูทันดวย เพราะ
อาจเกิดกับพวกอกุศลได เชน ราเริงยินดีที่ไดยินไดเห็นความวิบัติของศัตรู แมจะเปนภาวะจิตที่ดี
ตอชีวิตจิตใจ แตไปหนุนสถานการณที่ไมดีไดดวย 



พุทธธรรม 

 

๒๖๒ 

ความ “เกษม” คืออย่างไร พึงเข้าใจด้วยอุปมา ท่านเปรียบเหมือนคน
ว่ายนํ้า จะข้ามฝั่ง หรือเรือแตก จะว่ายนํ้าไปหาฝั่งให้พ้นภัย ถึงจะดีใจว่าตน
ว่ายนํ้าเก่งและมีกําลังแข็งแรง ก็ยังพะวงถึงการรักษาตัวให้อยู่รอด โดย
คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวและระยะของกาลเวลา ตราบใดยังว่ายอยู่ในนํ้า 
ก็ไม่โล่งใจไม่ปลอดภัยจริง อีกทั้งเมื่อยังว่ายนํ้าอยู่ ก็ยากที่จะทํากิจอะไรได้อีก  

แต่พอขึ้นฝั่งได้ ก็โล่งใจ ขึ้นไปยืนบนฝั่งแม่นํ้า ทอดสายตามองดูพื้น
นํ้าและกระแสธาร แล้วมองออกไปกว้างไกลรอบตัว เห็นทุ่งโล่ง ดงไม้ ทิว
เขา มองขึ้นไปเห็นท้องฟ้าโล่งแจ่มใส สูดหายใจได้อากาศอ่ิมกายช่ืนใจ จะทํา
อะไรๆ ก็เป็นไทแก่ตัว ท่ีจะทําให้ได้ผลดีเต็มท่ีตามปรารถนา ภาวะท่ีขึ้น
จากนํ้าได้ขึ้นยืนบนฝั่งอย่างปลอดภัย ใจโล่งสดช่ืนเป็นอิสระไร้กังวลอย่างน้ี 
เรียกว่าความเกษม ท่านให้ปรารถนาภาวะชีวิตจิตใจท่ีเป็นความเกษม
อย่างน้ี ท่ีขยายออกไป ก็เป็นความเกษมของสังคม และของโลกน้ี 

ความเกษมท่ีพูดมาน้ี เป็นช่ือท่ีแสดงลักษณะอย่างหน่ึงของนิพพาน
น่ันเอง ภาวะแห่งความเกษมน้ีจึงช่วยให้เข้าใจความหมายของนิพพานด้วย 

ทีน้ี ท่ีตรัสบอกให้ปรารถนานั้น ความปรารถนาในกรณีอย่างน้ี เป็น
ความปรารถนาต่อสภาวะท่ีหมดจดดีงามเป็นกุศล เรียกว่าเป็น “ฉันทะ” 
(เรียกยาวๆ ก็ไดวากุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ) เป็นความอยากความปรารถนา
ท่ีจะทําให้สําเร็จให้ลุถึงสภาวะดีงามที่เรียกว่าความเกษมน้ัน เป็นความ
อยากท่ีเป็นแรงขับดันเริ่มต้นในการท่ีจะเพียรพยายามทําการให้ก้าวไปสู่
ความสําเร็จถึงจุดหมาย (เรียกอีกช่ือหน่ึงว่ากัตตุกัมยตาฉันทะ) ท่านจึงยํ้า
นักให้มีฉันทะ คือความอยากความพอใจใฝ่ปรารถนาอันน้ี ท่ีจะนําใจให้
เริ่มทําการ และเดินหน้าก้าวไปในความเพียรพยายามตลอดมรรคา 

ความอยากท่ีเรียกว่าฉันทะน้ี เป็นเรี่ยวแรงกําลังของจิตใจเอง ตรง
ข้ามกับตัณหาซึ่งเป็นเรี่ยวแรงแบบเง่ือนไข ท่ีใช้พลังงานของชีวิตให้
สิ้นเปลือง คนท่ีทํางานทําการด้วยฉันทะ จะมีเรี่ยวแรงกําลังในตัวเอง ไม่
เหน็ดไม่เหน่ือย จะทํางานทําการอะไร ก็เป็นการสร้างสรรค์ท้ังน้ัน ทําให้
เป็นเรื่องง่ายดายที่จะทํางานด้วยความสุข จะเรียนก็เรียนอย่างมีความสุข 
และก็คืออยู่ในวิถีแห่งความเกษมน่ันเอง 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
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เมื่อทํากิจทําการทําอะไรๆ ท่ีดีๆ โดยมีฉันทะ ใจก็มีกําลัง และทํา
ด้วยความสุขดังท่ีว่า พอทําก้าวหน้าไป ใจก็เกิดมีปราโมทย์ พอปราโมทย์
มา ก็ย่ิงมีกําลัง แล้วก็ย่ิงทํากิจทําการน้ันด้วยความสุข 

ท่านจึงให้มีปราโมทย์เป็นภาวะพ้ืนจิต และพร้อมกันน้ันก็มีฉันทะ
เป็นแรงเริ่มทําการ ท่ีจะขับดันความเพียรพยายาม โดยมีปัญญา อันเป็น
สัมมาทิฏฐิ ตระหนักรู้ถึงความเกษมท่ีเป็นจุดหมาย คนก็ก้าวไปในมรรคา
ตลอดถึงจุดหมาย ด้วยปราโมทย์ พร้อมด้วยฉันทะ โดยมีปัญญามองเห็น
ภาวะแห่งความเกษมของชีวิต ของสังคม และของท้ังโลกน้ี ดังท่ีได้กล่าว
มาน้ัน  

 



  

 




