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พุทธธรรม

บันทึกประกอบ
ในการพิมพ์ครั้งที่ ๒๒
หนังสือ พุทธธรรม นี้ อธิบายหลักธรรมสําคัญๆ แยกเป็นบทๆ แม้จะได้จัดกลุ่มรวมบทเหล่านั้นเป็น
ภาคๆ แต่ผู้ศึกษาที่ไม่คุ้นกับหลักธรรมเหล่านั้นมามากเพียงพอ ก็ยังเชื่อมโยงเนื้อความให้ได้ความเข้าใจเป็น
ภาพรวมที่ชัดเจนได้ยาก ผู้เขียนได้คิดไว้นานแล้วว่าจะต้องหาโอกาสเขียนความนําเรื่องหรือบทเสริมเพิ่มไว้
เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจดังว่านี้ แต่เวลาก็ผ่านไปๆ กับงานหนังสืออื่นๆ ที่มากมายและล้วนเร่งรัด ไม่อาจ
คาดหมายว่าจะมีโอกาสนั้นเมื่อใด
เรื่องเป็นมาดังได้กล่าวนั้น จนกระทั่งถึงต้นปี ๒๕๖๒ นี้ (๑๖ มี.ค. ๒๕๖๒) ทางมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ได้แจ้งขออนุญาตแปลและจัดพิมพ์หนังสือ พุทธธรรม (ฉบับเดิม) เป็นฉบับภาษาอังกฤษ ผู้เขียน
มองเห็นว่า ถ้างานแปลเสร็จสิ้นไปและได้พิมพ์เผยแพร่แล้ว ต่อไปภายหน้า เมื่อผู้เขียนทําส่วนเพิ่มเติมที่คิด
หมายไว้นั้นเสร็จ การที่คณะผู้แปลชุดเดิมนี้จะมีโอกาสหันมาแปลส่วนเพิ่มเติมนั้น ก็จะเป็นไปได้ยาก แล้ว
ฉบับแปลนั้น ก็จะไม่สมบูรณ์เรื่อยไป อีกอย่างหนึ่ง หนังสือฉบับแปลนั้นจะเผยแพร่ออกไปกว้างไกลภายนอก
ที่ผู้อ่านส่วนใหญ่ไม่มีพื้นความรู้เข้าใจพระพุทธศาสนามาก่อน เมื่อเขาแรกพบ ก็ควรได้อ่านหนังสือที่จะให้
รู้จักพระพุทธศาสนาได้ง่ายได้ชัดแต่เริ่มต้น
เมื่อมองเห็นอย่างนี้ จึงจําเป็นที่จะต้องเขียนบทตอนซึ่งหมายใจไว้นั้น ให้ทันที่จะแปลรวมไว้ในหนังสือ
ฉบับที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ขอแปลและจัดพิมพ์ พร้อมทั้งพักงานหนังสือเร่งด่วนเรื่องอื่นๆ ทั้งหมดไว้ก่อน
ประจวบว่า ใกล้ๆ กันในช่วงเวลานี้ (๒๖ เม.ย. ๒๕๖๒) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้แจ้งขอพิมพ์
หนังสือ พุทธธรรม (ฉบับเดิม) เป็นครั้งที่ ๒ ของมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมจากที่ได้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ และอีกด้านหนึ่งก็แจ้งขอพิมพ์หนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย เป็นธรรมทานใน
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้นด้วย
เมื่อเรื่องราวมารวมลงในจังหวะเวลาอันกระชั้นใกล้ชิดกันอย่างนี้ คุณเสริมสิน สมะลาภา นายกสภา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และ ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ก็ได้ตกลงว่าจะรอไว้
ให้ส่วนที่เขียนเพิ่มเติมที่กล่าวนั้นเสร็จพร้อมก่อน จึงจะพิมพ์รวมในหนังสือพุทธธรรม ทั้งสองฉบับสองขนาดนั้น
ให้เป็นหนังสือที่ถือว่าสมบูรณ์ไปด้วยกันในคราวเดียว (และจะรับกันกับฉบับแปลภาษาอังกฤษต่อไปด้วย)
เรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นเหตุผลสําคัญในตัวเอง ที่ผู้เขียนจะต้องเร่งเขียนความส่วนเพิ่มเติมให้
เสร็จสิ้นโดยเร็ว ดังที่เพิ่งสําเร็จในบัดนี้
สรุปว่า ส่วนที่ตั้งใจไว้ว่าจะเขียนเพิ่มเติม คือ ความนําของภาค ๑ และภาค ๒ เมื่อสําเร็จ 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)
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นอกจากนี้ ได้เกิดมีผลพลอยได้ทั่วไป ตั้งแต่จัดดัดแปลงทํารูปเล่มใหม่ ได้ตรวจทานคร่าวๆ ตลอดเล่ม
โดยเฉพาะที่สําคัญ ในตอนต้นของภาค ๒ คือมัชฌิมาปฏิปทา ได้ตั้งเรื่องระบบของมัชฌิมาปฏิปทาคือระบบ
ของมรรค กับระบบของไตรสิกขา ขึ้นมาเทียบเคียงกันให้เห็นชัดขึ้น นอกจากนั้นได้ปรับปรุงและเพิ่มเติม
เล็กๆ น้อยๆ ทั่วไป รวมแล้ว ทําให้จํานวนหน้าหนังสือของ พุทธธรรม (ฉบับเดิม) เพิ่มขึ้น ๗๑ หน้า จากเดิม
๓๗๕ เป็น ๔๔๖ หน้า และ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย เพิ่มขึ้น ๓๖ หน้า จากเดิม ๑๓๓๐ เป็น ๑๓๖๖ หน้า
โดยนัยนี้ หนังสือพุทธธรรม ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จะจัดพิมพ์ครั้งใหม่นี้ ทั้ง ๒ ฉบับ คือ พุทธ
ธรรม (ฉบับเดิม) พิมพ์ครั้งที่ ๓๘ และ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย พิมพ์ครั้งที่ ๒๒ จึงเป็นฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ที่เป็นก้าวใหม่อันสําคัญของหนังสือนั้น
อย่างไรก็ดี ในเวลาที่เร่งด่วนนี้ งานยังมีความไม่สม่ําเสมอไม่กลมกลืนในการจัดวางรูปแบบ (Format)
ค้างอยู่บ้าง มีเนื้อความซ้ําซ้อนเป็นส่วนเกินไปบ้าง เช่น เรื่องภาวิต ๔ ปรากฏถึง ๓ ครั้ง (พูดเมื่อเรื่องถึง
ลําดับของมัน-พูดเมื่อมีหลักธรรมอื่นสัมพันธ์โยงกัน-พูดเมื่อต้องการให้เห็นในภาพรวม) และโดยเฉพาะ พุทธ
ธรรม ฉบับปรับขยาย ได้มีดัชนีมาแต่เดิม เมื่อมีการเพิ่มเติมคราวนี้ ส่วนที่เพิ่มเติมก็ยังมิได้เก็บคําที่เพิ่มใหม่
ใส่รวมเข้าในดัชนีนั้น และเนื้อความเดิมในเล่มก็เลื่อนหน้าออกไป โดยยังมิได้จัดปรับตัวเลขบอกหน้าที่จะค้น
ในดัชนี (อาจเทียบคร่าวๆ ว่า เลขหน้าในหนังสือเล่มปัจจุบัน = ตัวเลขบอกหน้าในดัชนี ตั้งแต่ ๕๑๐ ลงมา +
๑๑, ตั้งแต่ ๕๓๘ ขึ้นไป +๓๕) ทั้งนี้เป็นข้อที่จะจัดปรับแก้ไขและขัดเกลาเมื่อมีโอกาสต่อไป
ขออนุโมทนามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่ได้บําเพ็ญบุญทางการศึกษาอันสําคัญยิ่ง ซึ่งเป็นเหตุนําให้
ได้มีการปรับปรุง-เพิ่มเติมในหนังสือพุทธธรรมดังได้เล่ามานี้ และอนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมใจเกื้อหนุน ขอทุก
ท่านจงมีปีติปราโมทย์ในธรรมทั่วกัน
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นิทานพจน
(ในการพิมพครั้งที่ ๑ ของฉบับขอมูลคอมพิวเตอร)
หนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย นี้ ก็คือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ นั่นเอง แต
ในการพิมพครั้งใหมนี้ ไดตัดปรับชื่อใหสั้นเขา เพื่อจํางายเรียกไดสะดวก
นับแตคณะระดมธรรม และธรรมสถานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดพิมพหนังสือนี้ขึ้นเปนครั้ง
แรก เสร็จเมื่อวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึงบัดนี้ เกือบเต็ม ๓๐ ป ระหวางกาลที่ผานมา ไดมีการ
พิมพซ้ําหลายครั้ง แตพิมพไดเพียงซ้ําตามเดิม และการพิมพมีคุณภาพดอย เนื่องจากเมื่อแรกพิมพ
นั้น การพิมพอยางกาวหนาที่สุด มีเพียงระบบคอมพิวกราฟก ที่จัดทําเปนแผนอารตเวิรค ซึ่งคงอยูไม
นานก็ผุพังไป แลวตอจากนั้น ตองใชวิธีถายภาพจากหนังสือรุนเกา โดยเลือกหนังสือเลมที่เห็นวาอาน
ชัดที่สุดเทาที่จะหาไดมาถายแบบพิมพใชกันอยางพอใหเปนไป
ระหวางนั้น ผูศรัทธามีน้ําใจหลายทาน หลายคณะ ไดพยายามนําขอมูลหนังสือ พุทธธรรม
ฉบับปรับปรุงและขยายความ นั้น จัดพิมพเปนขอมูลคอมพิวเตอร และกาวไปไดมาก แตมีขอติดขัดที่
ซับซอนบางอยาง ที่ทําใหไมลุลวง จนกระทั่งวันหนึ่ง ไดทราบวา นายแพทยณรงค เลาหวิรภาพ กําลัง
ดําเนินการนําขอมูลหนังสือนี้ลงในคอมพิวเตอร ที่จังหวัดเชียงใหม แมวาตอมา สํานักคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยมหิดลจะไดนําขอมูล พุทธธรรมฯ ลงในโปรแกรมพระไตรปฎกคอมพิวเตอร BUDSIR VI
เสร็จสิ้นอยางรวดเร็วใน พ.ศ. ๒๕๕๐ แตคุณหมอณรงคก็ยังทํางานของตนเปนอิสระตอไป
ในที่สุด ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ขณะที่ผูเขียนพํานักอยูที่สถานพํานักสงฆสหธรรม
วาสี อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี นายแพทยณรงค เลาหวิรภาพ ไดเดินทางไปกับคุณสุรเดช พรทวีทัศน
(ผูตนคิดสายนี้) และคุณนริศ จรัสจรรยาวงศ นําขอมูลคอมพิวเตอรของหนังสือ พุทธธรรม ฉบับ
ปรับปรุงและขยายความ ที่จัดเรียงครบจบเลมแลว พรอมทั้งดัชนี ไปถวาย
เวลาผานมา เมื่อผูเขียนพํานักอยูที่ศาลากลางสระ สถานพํานักสงฆสายใจธรรม เขาสําโรงดง
ยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ติดตอกันอีก ๒ พรรษา หลังสิ้นพรรษาแรกแลว ถึงวันที่ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงไดมีโอกาสเริ่มงานตรวจชําระขอมูลคอมพิวเตอรของหนังสือ พุทธธรรมฯ ที่ไดรับ
ถวายไวครึ่งปเศษแลวนั้น และเพิ่มเติมจัดปรับใหพรอมที่จะพิมพเปนเลมหนังสือ
ประจวบวาตลอดชวงเวลาทํางานนี้ อาการอาพาธโรคตางๆ ทั้งเกาและใหม ไดรุนแรงขึ้น กับทั้ง
โรคติดเชื้อในกระแสโลหิตที่คอนขางเสี่ยงชีวิต ก็แทรกซอนเขามา เปนเหตุใหงานไมราบรื่นบางในบาง
ชวง แตในที่สุด งานตรวจชําระเนื้อหนังสือก็เสร็จจบเลมเมื่อขึ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๔ และไดสง
ขอมูลเนื้อหนังสือไปใหคุณหมอณรงคจัดปรับ (update) ดัชนีใหลงตัว
โดยทั่ ว ไป เนื้ อ หนั ง สื อ พุ ท ธธรรมฯ นี้ ก็ ค งตามเดิ ม แต เ มื่ อ ทํ า งานตรวจชํ า ระและใช ข อ มู ล
คอมพิวเตอร เปนโอกาสที่จะจัดปรับไดสะดวก จึงไดจัดรูปใหอานงายขึ้น โดยเฉพาะซอยยอหนาถี่ขึ้น
อยางมาก และไดแทรกเพิ่มคําอธิบายในที่ตางๆ ตามสมควร

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

จ

ที่ควรสังเกตคือ ไดนํา “บทความประกอบ” ทั้งหมดของภาค ๑ แยกออกไปจัดรวมไวตางหาก
เปนภาค ๓ คืออยูทายเลม และไดเพิ่มบทความประกอบอีก ๑ บท (บทความประกอบที่ ๖: ความสุข ๒:
ฉบับประมวลความ) เปนบทสุดทาย ทําใหหนังสือนี้มีจํานวนบททั้งเลมเพิ่มจาก ๒๒ เปน ๒๓ บท
อนึ่ง ใน พุทธธรรมฯ นี้ มีตารางและภาพหลายแหง เมื่อถายภาพจากหนังสือเกา ก็ไมชัด พระ
ชัยยศ พุทฺธิวโร จึงไดเขียนตารางและภาพเหลานั้นแทนให ๒๔ หนวย อีกทั้งตอมาไดมาพักไมไกลกัน
บนภูเขา เมื่อเห็นภาพใดไมชัด ก็ทําใหมให และเมื่อเนื้อหนังสือเสร็จ ก็ไดชวยอานพิสูจนอักษรดวย
ในที่สุด เมื่อมองรวมทั้งเลม ชื่อเดิมของหนังสือที่วา พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
นั้นยืดยาวเกินไป จึงเรียกใหมใหงายและสะดวกขึ้นเปน พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย
มีความประจวบพอดีเปนศรีศุภกาล ที่ทุกอยางจําเพาะมาลงตัวกันเองใหหนังสือ พุทธธรรม
ฉบับปรับขยาย นี้เสร็จ ในชวงแหงมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ใน
วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
โดยเฉพาะงานนี้ ดังที่กลาวแลว เปนการจัดการเนื้อหนังสือที่เปนขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งตอง
อาศัยอุปกรณการทํางานที่มีราคาสูงเปนหมื่นๆ บาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร พรอมทั้งสวนชุดคําสั่ง
หรือซอฟตแวร จําเพาะวา ในป ๒๕๕๓ ทั้งตัวเครื่องคอมพิวเตอรที่ไดใชมาก็เสีย คงหมดอายุ และ
ซอฟตแวรที่มีอยูก็ลาสมัยมาก ใชทํางานขอมูลคอมพิวเตอรที่คุณหมอณรงคจัดทําและนํามาถวาย
ไมได จึงไดอาศัยไวยาวัจกรคือลูกศิษย ผูถือบัญชีนิตยภัตหลวง จัดจายไดอุปกรณ ๒ อยางนั้นมา
เปนอันใหทํางานสําเร็จไดดวยพระบรมราชูปถัมภที่สืบมาตามราชประเพณี จึงถือความสําเร็จแหง
หนังสือธรรมทานนี้ เปนการถวายพระพรอนุโมทนาพระราชกุศล ในมหามงคลสมัยอันพิเศษที่มาถึง
การทําหนังสืออันเปนสาระของงาน สําเร็จในชวงมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗
รอบ ดังไดกลาว สวนการพิมพหนังสืออันเปนขั้นที่จะทําสาระนั้นใหปรากฏและบังเกิดประโยชนแก
มหาชน เปนภารกิจตางหาก ซึ่งสืบตอออกไปจากความเสร็จสิ้นของสาระนั้น และการพิมพนั้นมา
ลุลวงใน พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเปนกาละที่บรรจบ ๒๖ ศตวรรษแหงการประดิษฐานพระพุทธธรรม ที่นับ
แตการบรรลุโพธิญาณ และการทรงแสดงปฐมเทศนา ของพระสัมมาสัมพุทธเจา
การพิมพหนังสือ พุทธธรรมฯ อันใชขอมูลที่ตรวจจัดในคอมพิวเตอรนี้ เปนธรรมทานครั้งพิเศษ
ซึ่งสําเร็จดวยทุนบริจาคตามพินัยกรรมของ น.ส. ชมพูนุท กมลโชติ ในกองทุน ป. อ. ปยุตฺโต เพื่อ
เชิดชูธรรม ที่คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดตั้งไว และทุนบริจาคตามมฤดกปณิธานของ
น.ส. ชุณหรัชน สวัสดิฤกษ ทั้งนี้ เปนกุศลกิริยาของผูศรัทธา ที่ไดขวนขวายสนองบุญเจตนาของทาน
ผูที่ไดตั้งมโนปณิธิไว นับวาเปนความรวมใจในการทํากุศลใหญครั้งสําคัญ
บัดนี้ ในวาระลุปริโยสานแหงงานธรรมทานที่ตั้งไว ขอทุกทานผูเกื้อหนุนในบุญการ จงเจริญ
ดวยความเกษมสันตและสรรพกุศล ขอสัทธรรมจงรุงเรืองแผไพศาล เพื่อความเจริญไพบูลยแหง
ประโยชนสุขของปวงประชาตลอดกาลยืนนาน

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

คํานํา ในการพิมพครั้งที่ ๑ นี้ ไดพิมพไวดวยในการพิมพทุกครั้งตอจากนั้นตลอดมา
แมในการพิมพครั้งนี้ ก็รักษาไว โดยถือตามที่จําไดวา ศาสตราจารย ดร. ระวี ภาวิไล เคยกลาวเหมือนแสดงฉันทะ หรือบอกเลาบุญเจตนาไว
ในคราวที่ทา นและคณะพิมพ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕

อักษรยอชื่อคัมภีร*
เรียงตามอักขรวิธีแหงมคธภาษา
(ที่พิมพตัวเอน คือ คัมภีรในพระไตรปฎก)
องฺ.อ.

องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺฐกถา (มโนรถปูรณี)
องฺคุตฺตรนิกาย อฏฐกนิปาต

องฺ.อฏฐก.
องฺ.เอก.
องฺ.เอกาทสก.
องฺ.จตุกฺก.
องฺ.ฉกฺก.
องฺ.ติก.
องฺ.ทสก.
องฺ.ทุก.
องฺ.นวก.
องฺ.ปฺจก.
องฺ.สตฺตก.

องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิปาต
องฺคุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาต
องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต
องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต
องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต
องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต
องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต
องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต
องฺคุตฺตรนิกาย ปฺจกนิปาต
องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต

อป.อ.

อปทาน อฏฺฐกถา (วิสุทฺธชนวิลาสินี)

อภิ.ก.
อภิ.ธา.
อภิ.ป.
อภิ.ปุ.
อภิ.ยมก.
อภิ.วิ.
อภิ.สํ.

อภิธมฺมปฏก กถาวตฺถุ
อภิธมฺมปฏก ธาตุกถา
อภิธมฺมปฏก ปฏฐาน
อภิธมฺมปฏก ปุคฺคลปฺญตฺติ
อภิธมฺมปฏก ยมก
อภิธมฺมปฏก วิภงฺค
อภิธมฺมปฏก ธมฺมสงฺคณี

อิติ.อ.
อิติวุตฺตก อฏฺฐกถา (ปรมตฺถทีปนี)
อุ.อ.,อุทาน.อ. อุทาน อฏฺฐกถา (ปรมตฺถทีปนี)

ขุทฺทก.อ.
จริยา.อ.
ชา.อ.
เถร.อ.
เถรี.อ.
ที.อ.

ขุทฺทกปาฐ อฏฺฐกถา (ปรมตฺถโชติกา)
จริยาปิฏก อฏฺฐกถา (ปรมตฺถทีปนี)
ชาตกฏฺฐกถา
เถรคาถา อฏฺฐกถา (ปรมตฺถทีปนี)
เถรีคาถา อฏฺฐกถา (ปรมตฺถทีปนี)
ทีฆนิกาย อฏฺฐกถา (สุมงฺคลวิลาสินี)

ที.ปา.
ที.ม.
ที.สี.

ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค
ทีฆนิกาย มหาวคฺค
ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค

ธ.อ.
นิทฺ.อ.
ปญฺจ.อ.
ปฏิสํ.อ.
เปต.อ.
พุทฺธ.อ.
ม.อ.

ธมฺมปทฏฺฐกถา
นิทฺเทส อฏฺฐกถา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา)
ปญฺจปกรณ อฏฺฐกถา (ปรมตฺถทีปนี)
ปฏิสมฺภิทามคฺค อฏฺฐกถา (สทฺธมฺมปกาสินี)
เปตวตฺถุ อฏฺฐกถา (ปรมตฺถทีปนี)
พุทฺธวํส อฏฺฐกถา (มธุรตฺถวิลาสินี)
มชฺฌิมนิกาย อฏฺฐกถา (ปปญฺจสูทนี)

ม.อุ.
ม.ม.
ม.มู.

มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก
มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก
มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก

มงฺคล.
มิลินฺท.

มงฺคลตฺถทีปนี
มิลินฺทปญฺหา

วินย.
วินยปฏก
ขุ.อป.
ขุทฺทกนิกาย อปทาน
วินย.อ.
วินยฏฺฐกถา (สมนฺตปาสาทิกา)
ขุ.อิติ.
ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก
วินย.ฏีกา วินยฏฺฐกถา ฏีกา (สารตฺถทีปนี)
ขุ.อุ.
ขุทฺทกนิกาย อุทาน
วิภงฺค.อ.
วิภงฺค อฏฺฐกถา (สมฺโมหวิโนทนี)
ขุ.ขุ.
ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปาฐ
วิมาน.อ.
วิมานวตฺถุ อฏฺฐกถา (ปรมตฺถทีปนี)
ขุ.จริยา.
ขุทฺทกนิกาย จริยาปฏก
วิสุทฺธิ.
วิสุทฺธิมคฺค
ขุ.จู.
ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส
วิสุทฺธิ.ฏีกา วิสุทฺธิมคฺค มหาฏีกา (ปรมตฺถมญฺชุสา)
ขุ.ชา.
ขุทฺทกนิกาย ชาตก
สงฺคณี อ. สงฺคณี อฏฺฐกถา (อฏฺฐสาลินี)
สงฺคห.
อภิธมฺมตฺถสงฺคห
ขุ.เถร.
ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา
สงฺคห.ฏีกา อภิธมฺมตฺถสงฺคห ฏีกา (อภิธมฺมตฺถวิภาวินี)
ขุ.เถรี.
ขุทฺทกนิกาย เถรีคาถา
สํ.อ.
สํยุตฺตนิกาย อฏฺฐกถา (สารตฺถปกาสินี)
ขุ.ธ.
ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท
สํ.ข.
สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺค
ขุ.ปฏิ.
ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค
ส.นิ.
สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค
ขุ.เปต.
ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุ
ขุ.พุทฺธ.
ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวํส
ส.ม.
สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค
ขุ.ม.,ขุ.มหา. ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส
ส.ส.
สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค
ขุ.วิมาน.
ขุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุ
สํ.สฬ.
สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค
สุตฺต.อ.
สุตฺตนิปาต อฏฺฐกถา (ปรมตฺถโชติกา)
ขุ.สุ.
ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต
____________________________________________________________
* หลังจากพิมพหนังสือนี้เปนฉบับขยาย ครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ แลว มีคัมภีรที่ตีพิมพในอักษรไทยทยอยเพิ่มขึ้นมาไมนอย
แตในการพิมพครั้งนี้ ยังคงไวตามบัญชีเกา; สําหรับคัมภีรชั้นฎีกา แมที่ไมแสดงไว ก็พึงเขาใจไดเอง ตามแนววิธีในการใชคําวา
“ฏีกา” หรืออักษรยอ “ฏี.” ไปตอทายอักษรยอของคัมภีรในพระไตรปฎก เปน ที.ฏีกา หรือ ที.ฏี. เปนตน ทํานองเดียวกับอรรถกถา ที่
นํา อ. ไปตอทายเปน ที.อ., ม.อ., สํ.อ. ฯลฯ

สารบัญบท
อนุโมทนา
บันทึกประกอบ ในการพิมพ ครั้งที่ ๒๒
นิทานพจน (ในการพิมพครั้งที่ ๑ ของฉบับขอมูลคอมพิวเตอร)
คํานํา (ในการพิมพครั้งที่ ๑ ของฉบับปรับปรุงและขยายความ, พ.ศ. ๒๕๒๕)
อักษรย่อชื่อคัมภีร์

ก
ข
ง
ฉ
ช

ความนํา:

๑

๑

ภาค มัชเฌนธรรมเทศนา
ภาพรวม มัชเฌนธรรมเทศนา
ตอน ๑: ชีวิต คืออะไร?
บทที่ ๑ ขันธ ๕
บทที่ ๒ อายตนะ ๖
ตอน ๒: ชีวิต เป็นอย่างไร?
บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๑๑
๑๓
๒๔
๓๙
๗๓

ตอน ๓: ชีวิต เป็นไปอย่างไร?
บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท
บทที่ ๕ กรรม

๑๖๓
๒๔๕

ตอน ๔: ชีวิต ควรให้เป็นอย่างไร?
บทที่ ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน
บทที่ ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพานและผูบรรลุนิพพาน
บทที่ ๘ ขอควรทราบเพิ่มเติม เพื่อเสริมความเขาใจ
บทที่ ๙ หลักการสําคัญ ของการบรรลุนิพพาน
บทที่ ๑๐ บทสรุป เรื่องเกี่ยวกับนิพพาน

๓๓๖
๓๙๖
๔๓๗
๔๕๓
๔๙๘

๒

ภาค มัชฌิมาปฏิปทา
ภาพรวม มัชฌิมาปฏิปทา

๕๒๓
๕๒๕

ฌ

สารบัญ

ตอน ๕: ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร?
บทที่ ๑๑ บทนํา ของมัชฌิมาปฏิปทา
บทที่ ๑๒ บุพภาคของการศึกษา ๑: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร
บทที่ ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ
บทที่ ๑๔ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๑: หมวดปญญา
บทที่ ๑๕ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒: หมวดศีล
บทที่ ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ
บทที่ ๑๗ บทสรุป: อริยสัจ ๔
ภาค ๓ อารยธรรมวิถี
ตอน ๖: ชีวิตที่ดี เป็นอย่างไร?
บทที่ ๑๘ บทความประกอบที่ ๑:
บทที่ ๑๙ บทความประกอบที่ ๒:
บทที่ ๒๐ บทความประกอบที่ ๓:
บทที่ ๒๑ บทความประกอบที่ ๔:
บทที่ ๒๒ บทความประกอบที่ ๕:
บทที่ ๒๓ บทความประกอบที่ ๖:

๕๔๐
๕๙๘
๖๔๒
๗๒๒
๗๔๕
๗๘๙
๘๘๑

๙๑๕
ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน
ศีลกับเจตนารมณทางสังคม
เรื่องเหนือสามัญวิสัย: ปาฏิหาริย – เทวดา
ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน
ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ
.............................

๙๑๗
๙๕๐
๙๗๗
๑๐๐๗
๑๐๕๙
๑๑๐๕

บรรณานุกรม
บันทึกของผูเขียน
บันทึกการจัดทําขอมูล โดย นายแพทย ณรงค เลาหวิรภาพ
บันทึกไวระลึก
บันทึก (เรื่องทุนพิมพ)

๑๑๗๓
๑๑๗๙
๑๑๘๗
๑๑๘๙
๑๒๒๐

ดัชนี

๑๒๒๗

สารบัญหัวขอ
อนุโมทนา
บันทึกประกอบ ในการพิมพ ครัง้ ที่ ๒๒
นิทานพจน (ในการพิมพครั้งที่ ๑ ของฉบับขอมูลคอมพิวเตอร)
คํานํา (ในการพิมพครั้งที่ ๑ ของฉบับปรับปรุงและขยายความ, พ.ศ. ๒๕๒๕)

อักษรย่อชือ่ คัมภีร์

ก
ข
ง
ฉ
ช

ความนํา:
สิ่งที่ควรเขาใจกอน
ลักษณะทั่วไปของพุทธธรรม

๑
๖

ภาค ๑

มัชเฌนธรรมเทศนา

๑๑

ภาพรวม มัชเฌนธรรมเทศนา

๑๓

พระพุทธเจา ตรัสรูอะไร? (ว่าตามธรรม)

๑๓

ปฏิจจสมุปบาท: กฎธรรมชาติสากลแห่งปัจจยาการ

๑๓

ธรรมดาของธรรมชาติ สู่ การแตงสรรจัดการของมนุษย

๑๕

ทําความเข้าใจถ้อยคํา เช่นว่า “ธรรม” ว่า “สภาวะ”
กฎธรรมชาติ ๒: ภาวะเป็นไป/อาการ (สัมพันธ) กับ ภาวะปรากฏ/ลักษณะ
กฎธรรมชาติชุดที่ ๒ มองได้ด้วยกฎที่ ๑

๑๕

มนุษยจะหมดปญหา ตองอยูดวยปญญาที่เขาถึงความจริงของธรรมชาติ

๒๐

จากวิถีของปัญหา สู่วิถีแห่งปัญญา
บนฐานของมัชเฌนธรรมเทศนา เข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทา
สภาวธรรม และกฎธรรมชาติ ในมัชเฌนธรรมเทศนา

๒๐
๒๑
๒๓

๑๘
๑๘

ตอน ๑: ชีวิต คืออะไร?
บทที่ ๑ ขันธ ๕

๒๔

ตัวสภาวะ
สัญญา - สติ – ความจํา
สัญญา - วิญญาณ – ปญญา
ความสัมพันธระหวางขันธตางๆ
ขันธ ๕ กับอุปาทานขันธ ๕ หรือชีวติ กับชีวิตซึ่งเปนปญหา
คุณคาทางจริยธรรม

๒๔
๒๙
๓๑
๓๓
๓๕
๓๖

สารบัญ

ฎ

บันทึกพิเศษทายบท
บันทึกที่ ๑: เรื่อง ขันธ ๕

๓๗

บทที่ ๒ อายตนะ ๖

๓๙

ตัวสภาวะ
ประเภทของความรู
ก. จําแนกโดยสภาวะ หรือโดยธรรมชาติของความรู
ข. จําแนกโดยทางรับรู
ค. จําแนกโดยพัฒนาการทางปญญา (ภายในบุคคล)
ง. จําแนกโดยกิจกรรมและผลงานของมนุษย
ความถูกตองและผิดพลาดของความรู
ก. สัจจะ ๒ ระดับ
ข. วิปลาส หรือวิปลลาส ๓
พุทธพจนเกี่ยวกับอายตนะ
คุณคาทางจริยธรรม

๔๐
๔๘
๔๘
๕๑
๕๔
๕๘
๕๙
๕๙
๖๑
๖๒
๖๗

บันทึกพิเศษทายบท
บันทึกที่ ๑: เรื่อง ปญญา ๓

๗๐

ตอน ๒: ชีวิต เป็นอย่างไร?
บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๗๓

ตัวกฎ หรือตัวสภาวะ
คําอธิบายไตรลักษณตามหลักวิชาในคัมภีร
๑. ความเขาใจเกี่ยวกับศัพทที่เกี่ยวของ
๑. สังขารทั้งปวง กับ ธรรมทั้งปวง
๒. สังขารในขันธ ๕ กับ สังขารในไตรลักษณ
๒. สิ่งที่ปดบังไตรลักษณ
๓. วิเคราะหความหมายของไตรลักษณ
๑. อนิจจตา และอนิจจลักษณะ
๒. ทุกขตา และทุกขลักษณะ
พิเศษ: ทุกขในอริยสัจ แยกใหชัด จากทุกขในไตรลักษณ
(ก) หมวดใหญของทุกข
ทุกขตา ๓

๗๓
๗๖
๗๗
๗๗
๗๙
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๘
๘๘
๙๐

ฏ

พุทธธรรม
(ข) ไตรลักษณมี ๓ ไมใชแคทกุ ข และทั้งสามเปนฐานของทุกขในอริยสัจ
(ค) ปญหาของมนุษย ที่มาในชื่อของทุกขมากมาย

ชุดที่ ๑ ทุกข ๑๒
ชุดที่ ๒ ทุกข ๒
ชุดที่ ๓ ทุกข ๒
๓. อนัตตตา และอนัตตลักษณะ

๙๑
๙๖
๙๖
๙๗
๙๘
๑๐๐

ก) ขอบเขตความหมาย
ข) ความหมายพื้นฐาน
ค) ความหมายที่ไมตองอธิบาย
ง) ความหมายที่อธิบายทั่วไป

๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๔

๔. อัตตา – อนัตตา และ อัตตา – นิรตั ตา
อัตตา กับ มานะ
คุณคาทางจริยธรรม
ก. คุณคาที่ ๑: คุณคาดานการทําจิต หรือคุณคาเพื่อความหลุดพนเปนอิสระ
ข. คุณคาที่ ๒: คุณคาดานการทํากิจ หรือคุณคาเพื่อความไมประมาท
ค. ความสําคัญและความสัมพันธของคุณคาทางจริยธรรม ๒ ดาน
ง. คุณคาเนื่องดวยความหลุดพน หรือคุณคาเพื่อความบริสทุ ธิบ์ ริบรู ณแหงความดีงาม
จ. คุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณตามลําดับขอ
๑. อนิจจตา
๒. ทุกขตา
๓. อนัตตตา
พุทธพจนเกี่ยวกับไตรลักษณ
ก. ความรูเทาทันสภาวะของไตรลักษณ
ข. คุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณ (ดานทําจิตเปนอิสระ และดานทํากิจโดยไมประมาท)
- อนิจจตาแหงชีวิต และการเห็นคุณคาของกาลเวลา
- เรงทํากิจ และเตรียมการเพื่ออนาคต

๑๑๕
๑๒๑
๑๒๓
๑๒๕
๑๒๖
๑๓๑
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๘
๑๔๑
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๗
๑๕๐
๑๕๐
๑๕๙

ตอน ๓: ชีวิต เป็นไปอย่างไร?
บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท

๑๖๓

ตัวกฎหรือตัวสภาวะ
๑. ฐานะและความสําคัญ
๒. ตัวบทและแบบความสัมพันธ ในหลักปฏิจจสมุปบาท

๑๖๓
๑๖๕

สารบัญ

๓. การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาท
๔. ความหมายโดยสรุป เพือ่ ความเขาใจเบื้องตน
๕. คําอธิบายตามแบบ
ก. หัวขอและโครงรูป
ข. คําจํากัดความองคประกอบ หรือหัวขอ ตามลําดับ
ค. ตัวอยางคําอธิบายแบบชวงกวางที่สุด
๖. ความหมายในชีวิตประจําวัน
ความหมายเชิงอธิบาย
คําอธิบายแสดงความสัมพันธอยางงาย
คําอธิบายแสดงความสัมพันธเชิงขยายความ
ตัวอยางกรณีปลีกยอยในชีวิตประจําวัน
ความหมายลึกลงไปขององคธรรมบางขอ
ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะมัชเฌนธรรมเทศนา
ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะปจจยาการทางสังคม
หมายเหตุ: การตีความเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท

ฐ

๑๖๘
๑๗๑
๑๘๑
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๙๑
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๒๐๒
๒๐๔
๒๑๒
๒๑๘
๒๒๒

บันทึกพิเศษทายบท
บันทึกที่ ๑: ธรรมนิยาม ๑ และ ธรรมนิยาม ๓
บันทึกที่ ๒: ตัวเรา ของเรา ตัวกู ของกู
บันทึกที่ ๓: เกิดและตายแบบปจจุบัน
บันทึกที่ ๔: ปฏิจจสมุปบาทแนวอภิธรรม
บันทึกที่ ๕: ปญหาการแปลคําวา “นิโรธ”
บันทึกที่ ๖: ความหมายยอขององคธรรม ในปฏิจจสมุปบาท
บันทึกที่ ๗: ความหมายของภวตัณหา และวิภวตัณหา

๒๒๕
๒๓๔
๒๓๗
๒๓๗
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๑

บทที่ ๕ กรรม

๒๔๕

ความนํา
ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับกรรม
ก. กรรม ในฐานะกฎธรรมชาติอยางหนึ่ง
ข. ความหมายของกรรม
ค. ประเภทของกรรม
เกณฑตัดสิน ความดี–ความชั่ว
ก) ปญหาเกี่ยวกับความดี-ความชั่ว

๒๔๕
๒๔๖
๒๔๖
๒๕๑
๒๕๓
๒๕๖
๒๕๖

ฑ

พุทธธรรม

ข) ความหมายของกุศลและอกุศล
ค) ขอควรทราบพิเศษบางอยางเกี่ยวกับกุศลและอกุศล
๑) กุศลและอกุศล เปนปจจัยแกกันได
๒) บุญและบาป กับ กุศลและอกุศล

ง) เกณฑวินิจฉัยกรรมดี – กรรมชั่ว
จ) หลักคําสอนเพื่อเปนเกณฑวินิจฉัย
การใหผลของกรรม
ก) ผลกรรมในระดับตางๆ
ข) องคประกอบทีส่ งเสริมและขัดขวางการใหผลของกรรม
ค) ผลกรรมในชวงกวางไกล
ง) ขอพิจารณาเกี่ยวกับการพิสูจนเรื่องตายแลวเกิดหรือไม
จ) ขอสรุป: การพิสูจนและทาทีปฏิบัตติ อเรือ่ งชาติหนา
ฉ) ผลกรรมตามนัยแหงจูฬกรรมวิภังคสูตร
ขอควรศึกษายิ่งขึ้นไป เพื่อความเขาใจหลักกรรมใหชัดเจน
๑) สุขทุกข ใครทําให?
๒) เชื่ออยางไร ผิดหลักกรรม?
๓) กรรม ชําระลางไดอยางไร?
๔) แกกรรม ดวยปฏิกรรม
๕) กรรม ที่ทาํ ใหสิ้นกรรม
๖) กรรม ในระดับสังคม หรือกรรมของสังคม มีหรือไม?
๗) กรรม ตามสมมตินิยาม หรือ กรรม ในกฎมนุษย
๘) กรรม กับอนัตตา ขัดกันหรือไม?
คุณคาทางจริยธรรม
ความหมายทัว่ ไป
ความเปนคนมีเหตุผล ไมเชื่อถืองมงาย
การลงมือทํา ไมรอคอยความหวังจากการออนวอนปรารถนา
การไมถือชาติชั้นวรรณะ ถือความประพฤติเปนประมาณ
การพึ่งตนเอง
ขอเตือนใจเพือ่ อนาคต

๒๕๗
๒๖๑
๒๖๑
๒๖๑

๒๖๕
๒๗๔
๒๘๐
๒๘๐
๒๘๓
๒๘๖
๒๘๘
๒๙๐
๒๙๓
๒๙๖
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๙
๓๐๑
๓๐๓
๓๑๐
๓๑๔
๓๒๒
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๑

บันทึกพิเศษทายบท
บันทึกที่ ๑: กรรม ๑๒

ตอน ๔: ชีวิต ควรให้เป็นอย่างไร?

๓๓๒

สารบัญ

ฒ

บทที่ ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน

๓๓๖

ความสุขทีไ่ มตองหา
กระบวนธรรมดับทุกข หรือ ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร

๓๓๖
๓๓๙

ก. วงจรยาว
ข. วงจรสั้น

ภาวะแหงนิพพาน
คําแสดงคุณลักษณะของนิพพาน
ขอความบรรยายภาวะของนิพพาน
ภาวะของผูบรรลุนิพพาน
๑. ภาวิตกาย: มีกายที่ไดพฒ
ั นาแลว
๒. ภาวิตศีล: มีศีลทีไ่ ดพัฒนาแลว
๓. ภาวิตจิต: มีจิตทีไ่ ดพัฒนาแลว
๔. ภาวิตปญญา: มีปญญาที่ไดพัฒนาแลว

บันทึกพิเศษทายบท

บันทึกที่ ๑: ภาวิต ๔ โยงไปหา ภาวนา ๔

๓๓๙
๓๔๐

๓๔๓
๓๔๖
๓๔๙
๓๕๔
๓๖๖
๓๗๓
๓๘๒
๓๘๘
๓๙๔

บทที่ ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพานและผูบรรลุนิพพาน

๓๙๖

๑. ประเภทและระดับของนิพพาน
ประเภทของนิพพาน
ก) ลักษณะภายนอกและชีวิตหมู
ข) ความมีใจอิสระและมีความสุข
ค) ความเปนเจาแหงจิต เปนนายของความคิด
ง) ความเปนกันเอง กับชีวิต ความตาย การพลัดพราก และมีเมตตากรุณาตอทุกชีวิต
ขั้นตอนหรือระดับแหงการเขาถึงนิพพาน
๒. ประเภทและระดับของผูบรรลุนิพพาน
แบบที่ ๑ ทักขิไณยบุคคล ๘ หรือ อริยบุคคล ๘
แบบที่ ๒ ทักขิไณยบุคคล ๗ หรือ อริยบุคคล ๗
ก. พระเสขะ หรือ สอุปาทิเสสบุคคล
ข. พระอเสขะ หรือ อนุปาทิเสสบุคคล
ประเภทของพระอรหันต

๓๙๖
๓๙๗
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๘
๔๐๘
๔๑๑
๔๑๔
๔๑๙
๔๒๒
๔๒๔
๔๒๔
๔๒๙

บันทึกพิเศษทายบท

ณ

พุทธธรรม
บันทึกที่ ๑: เรื่อง สอุปาทิเสส และ อนุปาทิเสส
บันทึกที่ ๒: เรื่องความหมายของ ทิฏฐธัมมิกะ และ สัมปรายิกะ
บันทึกที่ ๓: เรื่องจริมจิต
บันทึกที่ ๔: เรื่อง สีลัพพตปรามาส
บันทึกที่ ๕: ความหมายของ ฌาน

๔๓๑
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๒
๔๓๕

บทที่ ๘ ขอควรทราบเพิ่มเติม เพื่อเสริมความเขาใจ

๔๓๗

๑. สมถะ – วิปสสนา
๒. เจโตวิมุตติ – ปญญาวิมุตติ
บันทึกพิเศษทายบท

๔๓๗
๔๔๐

บันทึกที่ ๑: ความเขาใจสับสนเกี่ยวกับอนัตตา และนิพพาน

๔๕๑

บทที่ ๙ หลักการสําคัญ ของการบรรลุนิพพาน

๔๕๓

ความเบื้องตน

๔๕๓

ก) หลักทั่วไป
ข) หลักสมถะที่เปนฐาน
ค) หลักวิปสสนาที่เปนมาตรฐาน
สํานวนสามัญ: พิจารณาขันธ ๕
สํานวนสามัญ: พิจารณาอายตนะ และธรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
สํานวนแบบสืบคน
ตัวอยางธรรมที่พิจารณาไดทุกระดับ
สํานวนแนววิปสสนา แสดงความแตกตางระหวางพระอริยบุคคลหลายระดับ
ก. พระเสขะ กับ พระอรหันต
ข. ผูปฏิบตั ิเพื่อโสดาปตติผล กับ พระโสดาบัน
ค. พระโสดาบัน กับ พระอรหันต
ง. พระอนาคามี กับ พระอรหันต
จ. พระอรหันตปญ
 ญาวิมุต กับ พระอรหันตอุภโตภาควิมุต
ฉ. พระพุทธเจา กับ พระปญญาวิมุต

๔๕๓
๔๖๒
๔๗๑
๔๗๔
๔๗๖
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๐
๔๘๒
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๕
๔๘๕

ง) หลักการปฏิบัติที่จัดเปนระบบ
หลักการปฏิบตั ิตามนัยแหงคัมภีรวิสุทธิมัคค

๔๘๖
๔๘๗

สารบัญ

ก. ระดับศีล (อธิศีลสิกขา)
ข. ระดับสมาธิ (อธิจิตตสิกขา)
ค. ระดับปญญา (อธิปญญาสิกขา)
๑) ญาตปริญญา คือ รูจักสภาวะ
๒) ตีรณปริญญา คือ รูสามัญลักษณะ หรือหยั่งถึงไตรลักษณ
๓) ปหานปริญญา คือ รูถึงขั้นละความหลงผิด ถอนตัวเปนอิสระได

ด

๔๘๗
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๘
๔๘๘
๔๘๙

บันทึกพิเศษทายบท

บันทึกที่ ๑: คําวา “บรรลุนิพพาน”
บันทึกที่ ๒: ในฌาน เจริญวิปสสนา หรือบรรลุมรรคผล ไดหรือไม?
บันทึกที่ ๓: เนวสัญญานาสัญญายตนะ ใชทําวิปสสนาไมได?
บันทึกที่ ๔: ขณะจิตที่บรรลุมรรคผล

๔๙๒
๔๙๒
๔๙๕
๔๙๗

บทที่ ๑๐ บทสรุป เรื่องเกี่ยวกับนิพพาน

๔๙๘

คุณคาและลักษณะพิเศษที่พึงสังเกตเกี่ยวกับนิพพาน
๑. จุดหมายสูงสุดของชีวิต เปนสิ่งทีอ่ าจบรรลุไดในชาตินี้
๒. นิพพานเปนจุดหมายที่ทุกคนเขาถึงได ไมจํากัดชาติชั้น หญิงชาย
๓. นิพพานอํานวยผล ที่ยิ่งกวาลําพังความสําเร็จทางจิตจะใหได
จุดที่มักเขวหรือเขาใจพลาด เกี่ยวกับนิพพาน
๑. ความยึดมั่น ในความไมยึดมั่น
๒. ลักษณะที่ชวนใหสบั สน หรือหลงเขาใจผิด
๓. ความสุข กับความพรอมที่จะมีความสุข
ปญหาสําคัญเกี่ยวกับนิพพาน
๑. นิพพาน กับอัตตา
๒. พระอรหันต สิ้นชีวิตแลวเปนอยางไร?

๔๙๘
๔๙๘
๔๙๘
๕๐๑
๕๐๓
๕๐๓
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๗
๕๐๗
๕๑๕

ต

พุทธธรรม

ภาค ๒

มัชฌิมาปฏิปทา

๕๒๓

ภาพรวม มัชฌิมาปฏิปทา

๕๒๕

พระพุทธเจา ตรัสรูอ ะไร? (ว่าตามคน)

๕๒๕

บนฐานแห่งมัชเฌนเทศนา วางปฏิบัติการที่เป็นมัชฌิมา.
จากความจริงของธรรมชาติ สู่ปฏิบัติการที่ได้ผลจริงของมนุษย์

๕๒๕
๕๒๗

- จากปจจยาการของธรรมชาติ สูอริยสัจสําหรับมนุษย
- ทําหนาที่ตออริยสัจแตละขอ ใหถูกตอง
- คําวา “อริยสัจ” มีแงความหมายทีค่ วรรูเขาใจไวบาง

๕๒๗
๕๒๙
๕๓๐

ความรูกระบวนการของธรรมชาติ

ประยุกต์ สู่ ปฏิบัติการในการพัฒนามนุษย์ .

ระบบของมัชฌิมาปฏิปทา

- อริยสัจ ๔ ออกแสดงทางมรรคาชีวิต ที่เปนมัชฌิมาปฏิปทา
- กระบวนการดําเนินชีวติ ทีด่ ี เริม่ ดวยมีปญญานําหนากระบวน

๕๓๑
๕๓๑
๕๓๑
๕๓๒

ศึกษา ๓ ดาน ใหคนพัฒนาอยางบูรณาการครบ ๔

๕๓๔

พัฒนามรรคาชีวิต ด้วยการศึกษาที่สอดคล้อง

๕๓๔

- เอาการฝกจากขางนอกเขาไปขับเคลื่อนกระบวนชีวติ ขางใน
- เมื่อจบการศึกษา คนก็พัฒนาเปน “ภาวิต”

๕๓๔
๕๓๖

พัฒนาคนได ความสุขก็พัฒนาดวย

๕๓๗

มรรคาแห่งความสุข: ด้วยความสุข สู่ความเกษม

๕๓๗

ชีวิตที่ดี มีจุดหมายใหพัฒนาถึงไดตลอดทาง

๕๓๙

ตอน ๕: ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร?
บทที่ ๑๑ บทนํา ของมัชฌิมาปฏิปทา

๕๔๐

มัชฌิมาปฏิปทา ตอเนื่องจาก มัชเฌนธรรมเทศนา

๕๔๐

สมุทัย – นิโรธ
นิโรธ – มรรค
มิจฉาปฏิปทา – สัมมาปฏิปทา
อาหารของอวิชชา – อาหารของวิชชาและวิมุตติ
ปฏิจจสมุปบาท นิโรธวาร – มัชฌิมาปฏิปทา/มรรค
โยนิโสมนสิการ/ศรัทธา/กุศลศีล ปราโมทย ขยญาณ
ธรรมเปนอาหารอุดหนุนกัน
พรหมจรรยที่สําเร็จผล
วิสุทธิ ๗
จรณะ ๑๕ + วิชชา ๓
อนุบุพพสิกขา หรือ อนุบุพพปฏิปทา
ธรรมจริยา

๕๔๐
๕๔๒
๕๔๔
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๘
๕๔๙
๕๔๙
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๐
๕๕๐

สารบัญ

ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทา
มรรค ในฐานะมัชฌิมาปฏิปทา
มรรค ในฐานะขอปฏิบัติ หรือทางชีวิต ทัง้ ของบรรพชิตและคฤหัสถ
มรรค ในฐานะหลักปฏิบัตทิ ี่เนื่องดวยสังคม
มรรค ในฐานะทางใหถึงความสิ้นกรรม
มรรค ในฐานะอุปกรณสาํ หรับใช มิใชสาํ หรับยึดถือหรือแบกโกไว
มรรค ในฐานะพรหมจรรย หรือพุทธจริยธรรม
มรรค ในฐานะมรรคาสูจุดหมายขั้นตางๆ ของชีวิต
อัตถะ ๓ แนวตั้ง
- บุญกิริยาวัตถุ ๓
อัตถะ ๓ แนวนอน

ถ

๕๕๒
๕๕๒
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๖
๕๖๙

มรรค มีองค ๘ จัดรวมเปน ๓ หมวด
มรรค กาวไปดวยไตรสิกขา ที่เปนระบบการศึกษาสําหรับสรางอารยชน

๕๗๐
๕๗๐

ระบบของมัชฌิมาปฏิปทา
ทางสายเดียว แตมีองคประกอบ ๘ อยาง
ระบบองครวมของชีวิตดีงามที่กําลังพัฒนา

๕๗๑
๕๗๑
๕๗๑

ก. ปญญา
ข. ศีล
ค. สมาธิ – จิตใจ

องค ๓ ของมรรค ทีต่ องใชเสมอเปนประจํา

ระบบแยกสวนของไตรสิกขา
จัดการศึกษาพัฒนาวิถีชีวิตองครวมของมรรค
มีสิกขาการศึกษาดี ก็เดินทางมรรค ไปถึงจุดหมาย
เปาหมายหลักคือปญญาเปนศูนยกลางบัญชาการเดินทาง
สิกขาจัดการฝกทุกกองกําลังใหพรอมเสนอสนองงาน
สิกขาใชรายการแยกสวนจัดการจากขางนอกเขาไป
การพัฒนามรรคา อยูในชีวติ ของแตละคน
แตการฝกฝนของสิกขากวางไกลดวยวินัยที่จัดตั้งวางระบบขยายออกไปไมจบ
- ยอนย้ําอีกที กระบวนธรรมในตัวคน ของมรรค กับกระบวนการฝกคน ของสิกขา

ชาวบาน ดําเนินมรรคาดวยการศึกษาบุญ
ความเดนที่เนนความสําคัญของไตรสิกขา
จบการศึกษา วัดดวยพัฒนา ๔ ดาน
จุดเริ่ม พัฒนาเปนจุดสําเร็จ แหงความกาวหนาในมรรคา

๕๗๒
๕๗๓
๕๗๓

๕๗๔

๕๗๕
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๘
๕๘๐
๕๘๓

๕๘๗
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑

ท

พุทธธรรม

บันทึกพิเศษทายบท
บันทึกที่ ๑: การจัดธรรมจริยาเขาในไตรสิกขา
บันทึกที่ ๒: การเรียกชื่อศีล ๕ และธรรมจริยา ๑๐
บันทึกที่ ๓: ความหมายของคําวาศีลธรรม
บันทึกที่ ๔: ความหมายตามแบบแผน ของไตรสิกขา

๕๙๕
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๖

บทที่ ๑๒ บุพภาคของการศึกษา ๑: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

๕๙๘

บุพภาคของการศึกษา หรือ บุพนิมิตแหงมัชฌิมาปฏิปทา
ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ๒

๕๙๘
๕๙๘

บุพนิมิตที่ ๑: ปรโตโฆสะ – กัลยาณมิตร (วิธีการแหงศรัทธา)
ความสําคัญของการมีกัลยาณมิตร
คุณสมบัติของกัลยาณมิตร
การทําหนาทีข่ องกัลยาณมิตร
หลักศรัทธาโดยสรุป
พุทธพจนแสดงหลักศรัทธา
บันทึกพิเศษทายบท

๖๐๐
๖๐๑
๖๐๔
๖๑๗
๖๒๒
๖๒๕

บันทึกที่ ๑: ความสําคัญของสังคหวัตถุ ๔
บันทึกที่ ๒: การแปลบาลีในกาลามสูตร

บทที่ ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ

๖๓๙
๖๓๙

๖๔๒

ความนํา
ฐานะของความคิด ในระบบการดําเนินชีวิตที่ดี
ฐานะของความคิด ในกระบวนการของการศึกษา หรือการพัฒนาปญญา
ก) จุดเริ่มของการศึกษา และความไรการศึกษา
ข) กระบวนการของการศึกษา
ค) ความเขาใจเบื้องตน เกี่ยวกับจุดเริ่มตนของการศึกษา
ง) ความคิดทีไ่ มเปนการศึกษา และความคิดที่เปนการศึกษา

๖๔๒
๖๔๕
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๘
๖๕๐

บุพนิมิตที่ ๒: โยนิโสมนสิการ (วิธีการแหงปญญา)
ความสําคัญของโยนิโสมนสิการ
ความหมายของโยนิโสมนสิการ
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย

๖๕๔
๖๕๔
๖๕๖
๖๖๒
๖๖๓

สารบัญ

๒. วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ
๓. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ
๔. วิธีคิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแกปญหา
๕. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ
๖. วิธีคิดแบบรูทันคุณโทษและทางออก
๗. วิธีคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม
๘. วิธีคิดแบบเรากุศล
๙. วิธคี ิดแบบอยูกับปจจุบัน
๑๐. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท
ก. จําแนกโดยแงดานของความจริง
ข. จําแนกโดยสวนประกอบ
ค. จําแนกโดยลําดับขณะ
ง. จําแนกโดยความสัมพันธแหงเหตุปจจัย
จ. จําแนกโดยเงื่อนไข
ฉ. จําแนกโดยทางเลือก หรือความเปนไปไดอยางอื่น
ช. วิภัชชวาทในฐานะวิธีตอบปญหาอยางหนึ่ง

สรุปความ เพื่อนําสูการปฏิบัติ
เตรียมเขาสูมชั ฌิมาปฏิปทา
พระรัตนตรัย ในฐานะเครื่องนําเขาสูมรรคฯ

ธ

๖๖๔
๖๖๖
๖๖๙
๖๗๑
๖๗๗
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๙
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๗
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑

๗๑๑
๗๑๕
๗๑๗

บันทึกพิเศษทายบท
บันทึกที่ ๑: วิธีคิดแบบแกปญหา: วิธีคิดแบบอริยสัจ กับ วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร

๗๒๐

บทที่ ๑๔ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๑: หมวดปญญา

๗๒๒

๑. สัมมาทิฏฐิ

๗๒๓

ความสําคัญของสัมมาทิฏฐิ
คําจํากัดความของสัมมาทิฏฐิ
ขอควรทราบทั่วไปเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิ
สัมมาทิฏฐิ กับการศึกษา

๒. สัมมาสังกัปปะ
- หมายเหตุ: พรหมวิหาร ๔ และสังคหวัตถุ ๔

๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๙

๗๓๗
๗๔๔

บทที่ ๑๕ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒: หมวดศีล

๗๔๕

๓. สัมมาวาจา ๔. สัมมากัมมันตะ ๕. สัมมาอาชีวะ

๗๔๕

น

พุทธธรรม

ศีล ในความหมายที่เปนหลักกลาง อันพึงถือเปนหลักความประพฤติพื้นฐาน
ลักษณะของศีล หรือหลักความประพฤติเบื้องตน แบบเทวนิยม กับแบบสภาวนิยม

๗๔๖
๗๔๘

ศีลสําหรับประชาชน
ความเขาใจพื้นฐาน
ก. ศีลพื้นฐาน
ข. ศีลเพื่อเสริมความดีงามของชีวิตและสังคม
หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะ
เศรษฐกิจจะดี ถามีศีล
(พุทธพจนเกีย่ วกับอาชีวะ)
ก. การแสวงหา และการรักษาทรัพย
ข. ความสุขอันชอบธรรมที่คฤหัสถควรมี
ค. การใชจา ยทรัพย
ง. เตรียมปญญาไว ถึงหาทรัพยได อิสรภาพตองไมเสีย
จ. สังฆะ คือชุมชนของบุคคลที่เปนอิสระ ทั้งโดยชีวิตและดวยจิตปญญา
คําแถมทาย

๗๕๔
๗๕๔
๗๕๘
๗๖๔
๗๖๘
๗๗๔
๗๗๖
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๓
๗๘๖

บทที่ ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ

๗๘๙

๖. สัมมาวายามะ
๗. สัมมาสติ

๗๘๙
๗๙๓

คําจํากัดความ
สติในฐานะอัปปมาทธรรม
สติโดยคุณคาทางสังคม
บทบาทของสติในกระบวนการพัฒนาปญญา หรือการกําจัดอาสวกิเลส
สติปฏ ฐานในฐานะสัมมาสติ
สาระสําคัญของสติปฏ ฐาน
ก. กระบวนการปฏิบตั ิ
ข. ผลของการปฏิบัติ
เหตุใดสติที่ตามทันขณะปจจุบัน จึงเปนหลักสําคัญของวิปสสนา?
สติปฏฐาน เปนอาหารของโพชฌงค

๘. สัมมาสมาธิ
ความเขาใจเบื้องตน
ก. ความหมายของสมาธิ

๗๙๓
๗๙๔
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๑
๘๐๔
๘๐๖
๘๐๘
๘๑๐

๘๑๔
๘๑๔
๘๑๔

บ

สารบัญ

ข. ระดับของสมาธิ
ค. ศัตรูของสมาธิ
ง. ลักษณะของจิตที่เปนสมาธิ
จ. ความมุงหมายและประโยชนของสมาธิ: มองอยางทั่วไป
ฉ. ความมุงหมายและประโยชนของสมาธิ: สรุปตามประเภทของสมาธิภาวนา
ช. ความมุงหมายและประโยชนของสมาธิ: ในแงชวยปองกันความไขวเขว
วิธีเจริญสมาธิ
๑) การเจริญสมาธิแบบธรรมดาพาไปเอง
๒) การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท
๓) การเจริญสมาธิอยางสามัญ หรือฝกสมาธิโดยใชสติเปนตัวนํา
๔) การเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผน
ข้อ ๑. ตัดปลิโพธ ๑๐
ข้อ ๒. เขาหากัลยาณมิตร
ข้อ ๓. รับกรรมฐานที่เหมาะกับจริยา/จริต
- การรับกรรมฐาน
ข้อ ๔. เขาประจําที่
ข้อ ๕. เจริญสมาธิ: หลักทั่วไป
ข้อ ๖. เจริญสมาธิ: อานาปานสติภาวนา เป็นตัวอย่าง
ก) ขอดีพิเศษของอานาปานสติ
ข) พุทธพจนแสดงวิธีปฏิบัติ
ค) วิธีปฏิบัติภาคสมถะ

ผลสูงสุดของสมาธิ และสูความสมบูรณเหนือสมาธิ
ก) ผลสําเร็จและขอบเขตความสําคัญของสมาธิ
ข) องคประกอบตางๆ ที่ค้ําจุน เกื้อหนุน และเสริมประโยชนของสมาธิ
(๑) ฐาน ปทัฏฐาน และที่หมายของสมาธิ
(๒) องคประกอบรวมของสมาธิ
(๓) เครื่องวัดความพรอม
(๔) คณะทํางานของปญญา
(๕) องคมรรคสามัคคีพรอมไดที่

๘๑๕
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๒
๘๒๕
๘๒๗
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๘
๘๓๙
๘๓๙
๘๔๓
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๗
๘๕๐
๘๕๒

๘๕๖
๘๕๖
๘๕๙
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๓
๘๖๗
๘๗๓

บันทึกพิเศษทายบท
บันทึกที่ ๑: การเจริญสติปฏฐาน คือการอยูอ ยางไมมีความทุกขที่จะตองดับ

๘๗๙

บทที่ ๑๗ บทสรุป: อริยสัจ ๔

๘๘๑

ฐานะและความสําคัญของอริยสัจ
ความหมายของอริยสัจ

๘๘๑
๘๘๓

ป

พุทธธรรม

อริยสัจ กับปฏิจจสมุปบาท
กิจในอริยสัจ
แนวอธิบายอริยสัจโดยสังเขป
ก) ยกทุกขขึ้นพูดกอน เปนการสอนเริ่มจากปญหา เพื่อใชวิธีการแหงปญญา
ข) คนเหตุปจจัยใหพบดวยปญญา ไมมัวหาที่ซัดทอด
ค) ชีวิตที่เปนอยูดวยปญญา มีความสุขอยางอิสระ และทํากิจดวยกรุณา
ง) ถาถึงพระรัตนตรัย ก็ไมรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์ปาฏิหาริย เลิกฝากตัวกับโชคชะตา
จ) ทางของอารยชนกวางและสวาง ทั้งพึ่งตนได และคนทั้งหลายก็ชวยหนุนกัน
ฉ) เมื่อพระรัตนตรัย พาเขาและคืบไปในไตรสิกขา มรรคก็พัฒนาสูจุดหมาย

๘๘๕
๘๘๙
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๘
๙๐๐
๙๐๒

วิธีแกปญหาแบบพุทธ
คุณคาที่เดนของอริยสัจ
สรุป “พุทธธรรม” ลงในอริยสัจ

๙๐๕
๙๐๘
๙๐๙

บันทึกพิเศษ – เสริมบทสรุป

๙๑๑

ข้อสังเกตบางประการ ในการศึกษาพุทธธรรม
ก. ภาคมัชเฌนธรรมเทศนา หรือ ภาคกระบวนธรรม
ข. ภาคมัชฌิมาปฏิปทา หรือ ภาคกระบวนวิธี

๙๑๑
๙๑๑
๙๑๒

ภาค ๓

อารยธรรมวิถี

๙๑๕

ตอน ๖: ชีวิตที่ดี เป็นอย่างไร?
บทที่ ๑๘ บทความประกอบที่ ๑: ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน ๙๑๗
คุณสมบัติของบุคคลโสดาบัน
ก. คุณสมบัตฝิ ายมี
ข. คุณสมบัตฝิ ายหมด หรือฝายละ
บุคคลโสดาบันตามนัยพุทธพจน
ก) คําเรียก คําแสดงคุณลักษณะ และไวพจนตางๆ ของบุคคลโสดาบัน
ข) คุณสมบัตทิ ั่วไป
ค) คุณสมบัตใิ นแงละได และที่เปนผล
ง) คุณสมบัติและขอปฏิบัติกอ นเปนโสดาบัน
คุณสมบัตหิ ลักของบุคคลโสดาบัน

๙๑๘
๙๑๘
๙๒๐
๙๒๕
๙๒๕
๙๒๖
๙๓๒
๙๓๖
๙๓๘

สารบัญ

ความเขาใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัตสิ ําคัญของบุคคลโสดาบัน
คุณสมบัติเดนของบุคคลโสดาบัน ที่เปนคติสาํ คัญแกคนยุคปจจุบัน

ผ

๙๓๘
๙๔๖

บันทึกพิเศษทายบท
บันทึกที่ ๑: ความหมายของ สุตวา อริยสาวก และอริยธรรม เปนตน
บันทึกที่ ๒: เหตุที่คนใหทาน

๙๔๙
๙๔๙

บทที่ ๑๙ บทความประกอบที่ ๒: ศีลกับเจตนารมณทางสังคม

๙๕๐

สามคําสําคัญในชุดของศีล: ศีล วินยั สิกขาบท
ศีลระดับธรรมอยูที่ตัวคน ศีลระดับวินัยขยายผลเพื่อสังคม
ตัวอยางหลักปฏิบตั ิที่มุงเพื่อเชิดชูธรรมความดีงามและประโยชนสุขของสังฆะและสังคม
ก) การกราบไหวตามแกออนพรรษา
ข) พุทธบัญญัติหามภิกษุอวดอุตริมนุสสธรรม
ค) ทําไมจึงทรงยกยองสังฆทานวามีผลมากที่สุด
หัวใจของวินัย: เคารพสงฆ ถือสงฆและกิจสงฆเปนใหญ มั่นในสามัคคี
ชูธรรม ถือหลักการ มีประโยชนสุขของประชาชนเปนจุดหมาย
วินัยในความหมายที่กวางใหญเลยจากศีล

๙๕๐
๙๕๓
๙๕๘
๙๕๘
๙๖๑
๙๖๔
๙๖๕
๙๗๐

บันทึกพิเศษทายบท
บันทึกที่ ๑: แสดงธรรม บัญญัติวินัย
บันทึกที่ ๒: ศีล วินัย ศีลธรรม
บันทึกที่ ๓: ความหมายบางอยางของ “วินัย”
บันทึกที่ ๔: การปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน
บันทึกที่ ๕: เคารพธรรม เคารพวินัย
บันทึกที่ ๖: การเคารพตามอายุสมาชิกภาพ

๙๗๔
๙๗๔
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๕
๙๗๖

บทที่ ๒๐ บทความประกอบที่ ๓: เรื่องเหนือสามัญวิสัย: ปาฏิหาริย – เทวดา ๙๗๗
อิทธิปาฏิหาริย

๙๘๑

อิทธิปาฏิหาริย คืออะไร? และแคไหน?
ปาฏิหาริย ไมใชแคฤทธิ์ แตมีถึง ๓ อยาง
อิทธิปาฏิหาริย ไมใชธรรมที่เปนแกนสาร
อิทธิฤทธิ์ ชนิดอริยะ และชนิดอนารยะ
โทษแกปุถุชน ในการเกี่ยวของกับเรื่องฤทธิ์
แนวปฏิบัตทิ ถี่ ูกตอง ในการเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องฤทธิ์

๙๘๑
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๕
๙๘๗

ฝ

พุทธธรรม

เทวดา

๙๘๘

มนุษย กับ เทวดา เปรียบเทียบฐานะกัน
มนุษยกับเทวดา ความสัมพันธใด ที่ลา สมัย ควรเลิกเสีย
หวังพึ่งเทวดา ไดผลนิดหนอย แตเกิดโทษมากมาย
สรางความสัมพันธที่ถูกตอง ระหวางมนุษยกับเทวดา
ความสัมพันธแบบชาวพุทธ ระหวางมนุษยกับเทวดา

๙๘๘
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓

สรุปวิธีปฏิบัติตอเรื่องเหนือสามัญวิสัย

๙๙๕

พัฒนาการแหงความสัมพันธ ๓ ขั้น
กาวสูขั้นมีชีวิตอิสระ เพื่อจะเปนชาวพุทธที่แท
วิธีปฏิบัติที่ถูกตอง ตอสิ่งเหนือสามัญวิสัย
ปฏิบัติถูกตอง คือเดินหนา เปนชาวพุทธ คือไมหยุดพัฒนา

๙๙๕
๙๙๖
๙๙๘
๑๐๐๐

บันทึกพิเศษทายบท
บันทึกที่ ๑: อิทธิปาฏิหาริยในคัมภีร
บันทึกที่ ๒: การชวย และการแกลง ของพระอินทร
บันทึกที่ ๓: สัจกิริยา ทางออกที่ดี สําหรับผูยังหวังอํานาจดลบันดาล
บันทึกที่ ๔: พระพุทธ เปนมนุษย หรือเทวดา

๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕

บทที่ ๒๑ บทความประกอบที่ ๔: ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ

๑๐๐๗

กลไกชีวิตในการกระทํา
แงความหมายที่ชวยใหเขาใจตัณหา และฉันทะ ชัดยิ่งขึ้น
แงที่ ๑) การไมกระทํา อาจเปนการกระทําอยางแรง
แงที่ ๒) ตัณหา เปนแรงจูงใจใหกระทําในระบบเงื่อนไข
ความเขาใจหลักธรรม ตามหลักฐานทางวิชาการ
“ฉันทะ” คือคําหลัก ทีต่ องแยกแยะความหมาย ใหหายสับสนทางภาษา
“ฉันทะ” อยางไหนเปนตนตอของทุกข อยางไหนคือที่ตั้งตนของกุศลธรรม
นัยที่ ๑: ฉันทะ เปนมูลแหงทุกข และเปนมูลของอุปาทานขันธ ๕
นัยที่ ๒: ฉันทะ เปนมูลของธรรมทั้งปวง
“ฉันทะ” ถึงจุดลงตัวของความหมายที่ใชเปนมาตรฐาน
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ: ตัณหา กับฉันทะ
แรงจูงใจแหงตัณหา
แรงจูงใจแหงฉันทะ
อธิบายเชิงเปรียบเทียบ

๑๐๐๘
๑๐๑๑
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๔
๑๐๑๔
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๑
๑๐๒๑
๑๐๒๓
๑๐๒๕

สารบัญ

พ

ปญหาจากระบบเงื่อนไขของตัณหา
ผลดีจากระบบตรงไปตรงมาของฉันทะ
สภาพการกิน ภายใตครอบงําของระบบเงื่อนไข
การสืบพันธุ: ระบบธรรมชาติที่แทบเลือนหาย ภายใตอารยธรรมแหงกามคุณ
กินดวยปญญา พาใหกินพอดี

๑๐๒๖
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๒
๑๐๓๓

ขอพิจารณาเชิงซับซอน
เมื่อใฝราย กับใฝดี แทรกซอนชิงกัน
เมื่อไมมอี ะไรลอตัณหา ก็พึ่งพาไดแตฉนั ทะ
คนวนอยูทอี่ ยากใหตัวไดสิ่งที่ปรารถนา...รักษาความมั่นคงของอัตตาไว
ฉันทะตอของ ขยายสูเมตตาตอคน
แมวาฉันทะจะขยายไปถึงเมตตากรุณา ตัณหาก็ยังตามไปรังควาน
ทวนความหมาย และกระบวนการเกิดของฉันทะ
ฉันทะอยากชัว่ ตัณหาอยากดี มีหรือไม?
ระวังไว ฉันทะมา ตัณหาอาจจะสอด หรือแทรกสลับ
อยากนิพพาน อยางไรเปนฉันทะ อยางไรเปนตัณหา
ตัณหาใหละแน แตฉันทะก็ละอีกแบบหนึ่ง
จะละตัณหา ก็ใชตัณหาได แตไมวายตองระวัง
บทสรุป
มนุษยเปนสัตววิเศษ ตองเพิ่มเดชดวยฉันทะ มิใชจะมัวเปนทาสของตัณหา
ถึงจะพนตัณหา ไดฉันทะมา ก็ยังตองเดินหนาไปกับปญญา ...
ปญญามาแทนที่ ตัณหาหมดหนาที่ มีฉนั ทะเต็มที่
ปญญาและกรุณา ตัวกํากับและขับเคลือ่ นการทํางานของมหาบุรุษ
สรุปขอควรกําหนดเกี่ยวกับตัณหาและฉันทะ
พัฒนาคนได ดวยการพัฒนาความตองการของเขา

๑๐๓๕
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๕๐
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๖
๑๐๕๗

บทที่ ๒๒ บทความประกอบที่ ๕: ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน

๑๐๕๙

รูจักกามสุข และเสพบริโภคอยางมีปญญา ที่ทําใหเปนอิสระเสรี
ความสุขมีหลากหลาย สูงขึ้นไปตามลําดับขั้น
กามสุขของมนุษย ของสวรรค และความสุขที่ดีกวานัน้
สวนเสีย หรือขอดอยของกามสุข
พระพุทธเจายืนยันวา ทรงมีความสุขยิ่งกวาบุคคลทีโ่ ลกถือกันวามีความสุขทีส่ ดุ
เทียบกามสุขต่ําไว เพื่อใหเรงพัฒนาความสุข จะไดมีสุขที่เลือกได...
ถึงจะยังบริโภคกามสุข ก็ตอ งมีปญญารักษาอิสรภาพไว รูหนทางปลอดภัยจากกามทุกข
บริโภคกามสุขอยางอิสรชน รูจักจัดรูจักใชขยายประโยชนสุข ก็เปนผูป ระเสริฐ ...

๑๐๖๐
๑๐๖๐
๑๐๖๒
๑๐๖๕
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๓

ฟ

พุทธธรรม

สุขใน สุขประณีต จนถึงสุขสูงสุด
กาวสูความสุขที่ประณีตสูงขึ้นไป
สุขเหนือเวทนา
สุขไดไมตองพึ่งเวทนา คืออิสรภาพ และเปนสุขภาวะทีส่ มบูรณ
ลุนิพพาน ถึงวิมุตติ สุขเต็มสุดแลว จะเลือกสุขอยางไหนก็ได ทําไมมองลงมาไมถึงกามสุข
ทบทวนความสุขที่คนสามารถพัฒนาไปถึงได
บทสรุป
หลักการพื้นฐานแหงการตรัสรูของพระพุทธเจาวา ความสุขลุถึงไดดวยความสุข
เรียนรูใ หชัด วิธีปฏิบัติตอความสุข
มองความสุขเชิงปฏิบัติ วัดจากการพัฒนาของชาวบานขึ้นไป
๑. กรณีที่เสวยกามสุข
๒. กรณีที่ไมเสวยกามสุข

๑๐๘๒
๑๐๘๒
๑๐๘๔
๑๐๘๖
๑๐๘๙
๑๐๙๓
๑๐๙๕
๑๐๙๕
๑๐๙๗
๑๐๙๙
๑๐๙๙
๑๑๐๑

บันทึกพิเศษทายบท
บันทึกที่ ๑: ความสุข จัดเปนคูๆ
บันทึกที่ ๒: ความสุข จัดเปน ๓ ระดับ (อีกแบบหนึ่ง)

บทที่ ๒๓ บทความประกอบที่ ๖: ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ
ความนํา
พุทธศาสนา คือ ระบบการพัฒนาความสุข
พุทธศาสนาสอนวา สุขถึงไดดวยสุข
ภาคหลักการ
ความสุข คืออะไร
ความตองการ คืออะไร และสําคัญอยางไร
พอจะไดใจพองฟูขึ้นไป เปนปติ ไดสมใจสงบลงมา เปนความสุข
สองทางสายใหญ ที่จะเลือกไปสูความสุข
ถาการศึกษาพัฒนาคนใหมีความสุขดวยฉันทะได จริยธรรมไมหนีไปไหน
กฎมนุษยสรางระบบเงื่อนไข
ถาใหระบบเงื่อนไขหนุนกฎธรรมชาติได ก็จะมีผลดีจริง
รูทันวาอยูในระบบเงื่อนไข ก็ใชมันใหเต็มคุณคา
ความสนุกในการเรียน กับความสุขในการศึกษา
แคมีความสุขในการเรียน ยังไมพอ ตองขอให เรียนแลวกลายเปนคนมีความสุข
ความสุขมีมากมาย ธรรมชาติรอบกายก็รอจะใหความสุข
จะพัฒนาความสุข ตองพัฒนาความตองการตอเพื่อนมนุษยดวย
ความสุขเหนือกาล เมื่อเหนือการสนองความตองการ

๑๑๐๓
๑๑๐๓

๑๑๐๕
๑๑๐๕
๑๑๐๖

๑๑๐๘
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๑
๑๑๑๔
๑๑๑๖
๑๑๑๘
๑๑๒๑
๑๑๒๓
๑๑๒๕
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๑
๑๑๓๓

สารบัญ

สุขเพราะไดเกาที่คัน กับสุขเพราะไมมที คี่ ันจะตองเกา
การพัฒนาความสุข: วัดผลเชิงอุดมคติ

ภ

๑๑๓๕
๑๑๓๗

ภาคปฏิบัติการ
ทุกขมีทุกขมา อยาเสียทาเอาใจรับ แตจงเรียกปญญาใหมาจับเอาทุกขไปจัดการ
ทั้งทุกขและสุข ปฏิบัตใิ หถกู มีแตสุข ทุกขไมมี
ความสุขที่พึงเนน สําหรับคนทั่วไป เริ่มตั้งแตในบาน
พัฒนากามสุขที่สุขแยงกัน ใหมีความสุขที่สุขดวยกัน
ชีวิตจะวัฒนา ถาไดปราโมทยมาเปนพื้นใจ
สังคมจะมีสนั ติสุขได คนตองรูจักความสุขจากการให
ไมเฉพาะสังคม แมในสังฆะ พระก็ถือหลักแบงปนลาภ
ใหความดีงามในจิตใจบุคคล ออกมาเปนปฏิบัติการเกื้อสังคม
บุคคลเอื้ออารี สังคมสามัคคี ทุกคนได ทุกคนดี มีสขุ ดวยกันและทั่วกัน
คนมีปญญา แมแตทุกข ก็เห็นคุณคา และใชประโยชนได
ความสุขมีคณ
ุ มาก โทษก็หนัก ตองรูจกั ใช
ของเสพเต็มไปหมด สุขกลับลด ทุกขก็งาย
จะสุขงาย ทุกขไดยาก หากฝกไว
บทลงทาย
ความสุขทีส่ มบูรณ ดูอยางไร
เมื่อสุขของบุคคล คือสุขเพื่อมวลชนทั้งโลก
.............................
บรรณานุกรม
ก. พระไตรปฎก
ข. คัมภีรรุนกอนอรรถกถา
ค. คัมภีรรุนอรรถกถา ฎีกา และตอๆ มา
พิเศษ: ปกรณพิเศษ และคัมภีรที่เนือ่ ง
๑. สายพระวินัย
๒. สายพระสูตร
๓. สายพระอภิธรรม
๔. สัททศาสตร

๑๑๓๙
๑๑๓๙
๑๑๔๑
๑๑๔๔
๑๑๔๗
๑๑๔๙
๑๑๕๒
๑๑๕๔
๑๑๕๖
๑๑๕๘
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๔
๑๑๖๖
๑๑๖๘
๑๑๖๘
๑๑๗๐

บันทึกของผูเขียน
บันทึกการจัดทําขอมูล โดย นายแพทย ณรงค เลาหวิรภาพ
บันทึกไวระลึก
บันทึก (เรื่องทุนพิมพ)

๑๑๗๙
๑๑๘๗
๑๑๘๙
๑๒๒๐

ดัชนี

๑๒๒๗

๑๑๗๓
๑๑๗๓
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๖
๑๑๗๖
๑๑๗๖
๑๑๗๘
๑๑๗๘

พุทธธรรม
หรือ

กฎธรรมชาติ และคุณคาสําหรับชีวิต
ความนํา
สิ่งที่ควรเขาใจกอน
พระพุ ท ธศาสนานั้ น เมื่ อ มองในทั ศ นะของคนสมั ย ใหม มั ก เกิ ด ป ญ หาขึ้ น บ อ ยๆ ว า เป น ศาสนา
(religion) หรือเปนปรัชญา (philosophy) หรือวาเปนเพียงวิธีครองชีวิตแบบหนึ่ง (a way of life) เมื่อปญหา
เชนนี้เกิดขึ้นแลว ก็เปนเหตุใหตองถกเถียงหรือแสดงเหตุผล ทําใหเรื่องยืดยาวออกไป อีกทั้งมติในเรื่องนี้ ก็
แตกตางไมลงเปนแบบเดียวกัน ทําใหเปนเรื่องฟนเฝอ ไมมีที่สิ้นสุด
ในที่นี้ แมจะเขียนเรื่องพุทธธรรมไวในหมวดปรัชญา1 ก็จะไมพิจารณาปญหานี้เลย มุงแสดงแตใน
ขอบเขตวา พุทธธรรมสอนวาอยางไร มีเนื้อหาอยางไรเทานั้น สวนที่วาพุทธธรรมจะเปนปรัชญาหรือไม ใหเปน
เรื่องของปรัชญาเองที่จะมีขอบเขตครอบคลุมหรือสามารถตีความใหครอบคลุมถึงพุทธธรรมไดหรือไม โดยที่วา
พุทธธรรม ก็คือพุทธธรรม และยังคงเปนพุทธธรรมอยูนั่นเอง มีขอจํากัดเพียงอยางเดียววา หลักการหรือคําสอน
ใดก็ตาม ที่เปนเพียงการคิดคนหาเหตุผลในเรื่องความจริงเพื่อสนองความตองการทางปญญา โดยมิไดมุงหมาย
และมิไดแสดงแนวทางสําหรับประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริง อันนั้น ใหถือวา ไมใชพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยาง
ที่ถือวา เปนคําสอนเดิมแทของพระพุทธเจา ซึ่งในที่นี้เรียกวาพุทธธรรม
การประมวลคําสอนในพระพุทธศาสนามาวางเปนขอสรุปลงวา พุทธธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอนและ
ทรงมุงหมายแทจริง เปนอยางไรนั้น เปนเรื่องยาก แมจะยกขอความในคัมภีรซึ่งถือกันวาเปนพุทธพจนมาอาง
เพราะคําสอนในคัมภีรมีปริมาณมากมาย มีแงดานระดับความลึกซึ้งตางๆ กัน และขึ้นตอการตีความของบุคคล
โดยใชสติปญญาและความสุจริตใจหรือไมเพียงไรดวย ในบางกรณี ผูถือความเห็นตางกันสองฝาย อาจยก
ขอความในคัมภีรมาสนับสนุนความคิดเห็นของตนไดดวยกันทั้งคู การวินิจฉัยความจริงขึ้นตอความแมนยําใน
การจับสาระสําคัญ และความกลมกลืนสอดคลองแหงหลักการและหลักฐานที่แสดงทั้งหมดโดยหนวยรวมเปนขอ
สําคัญ แมกระนั้น เรื่องที่แสดงและหลักฐานตางๆ ก็มักไมกวางขวางครอบคลุมพอ จึงหนีไมพนจากอิทธิพล
ความเห็นและความเขาใจพื้นฐานตอพุทธธรรมของบุคคลผูแสดงนั้น
ในเรื่องนี้ เห็นวายังมีองคประกอบอีกอยางหนึ่งที่ควรนํามาเปนเครื่องวินิจฉัยดวย คือความเปนไปใน
พระชนมชีพ และพระปฏิปทาขององคสมเด็จพระบรมศาสดา ผูเปนแหลงหรือที่มาของคําสอนเอง
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เมื่อแรกเขียน ไดรับอาราธนาใหเรียบเรียงพุทธธรรมเปนบทความรวมในหมวดปรัชญา

๒

พุทธธรรม

พระพุทธจริยา รวมทั้งบรรดาพุทธกิจ คือ สิ่งที่พระองคผูทรงสอนไดกระทํา ในบางกรณีอาจแสดงพุทธ
ประสงคที่แทจริงไดดีหรือชัดกวาคําสอนที่ปรากฏในคัมภีร อยางนอยก็เปนเครื่องประกอบความเขาใจใหชัดเจน
ยิ่งขึ้น ถึงหากจะมีผูติงวา องคประกอบขอนี้ ก็ไดจากคัมภีรตางๆ เชนเดียวกับคําสอน และขึ้นตอการตีความได
เหมือนกัน แมกระนั้น ก็ยังตองยอมรับอยูนั่นเองวา เปนเครื่องประกอบการพิจารณาที่มีประโยชนมาก
จากหลักฐานตาง ๆ ทางฝายคัมภีรและประวัติศาสตร พอจะวาดภาพเหตุการณและสภาพสังคมครั้ง
พุทธกาลไดคราวๆ ดังนี้
พระพุทธเจาเสด็จอุบัติในชมพูทวีป เมื่อประมาณ ๒,๖๐๐ ปลวงมาแลว ทรงประสูติในวรรณะกษัตริย
พระนามเดิมว า เจ าชายสิท ธัต ถะ เป นโอรสของพระเจ าสุท โธทนะ ผูครองแควน ศากยะ ซึ่ง ตั้งอยูทางดา น
ตะวันออกเฉียงเหนือของชมพูทวีป ติดเชิงเขาหิมาลัย ในฐานะโอรสกษัตริยและเปนความหวังของราชตระกูล
พระองคจึงไดรับการปรนปรือดวยโลกิยสุขตางๆ อยางเพียบพรอม และไดทรงเสวยความสุขอยูเชนนี้เปน
เวลานานถึง ๒๙ ป ทรงมีทั้งพระชายาและพระโอรส
ครั้งนั้น ในทางการเมือง รัฐบางรัฐที่ปกครองแบบราชาธิปไตยกําลังเรืองอํานาจขึ้น และกําลังพยายามทํา
สงครามแผขยายอํานาจและอาณาเขตออกไป รัฐหลายรัฐโดยเฉพาะที่ปกครองแบบสามัคคีธรรม (หรือแบบ
สาธารณรัฐ) กําลังเสื่อมอํานาจลงไปเรื่อยๆ บางรัฐก็ถูกปราบรวมเขาในรัฐอื่นแลว บางรัฐที่ยังเขมแข็งก็อยูใน
สภาพตึงเครียด สงครามอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได แมรัฐใหญที่เรืองอํานาจ ก็มีการขัดแยงรบพุงกันบอยๆ
ในทางเศรษฐกิจ การคาขายกําลังขยายตัวกวางขวางขึ้น เกิดมีคนประเภทหนึ่งมีอิทธิพลมากขึ้นในสังคม
คือพวกเศรษฐี ซึ่งมีสิทธิมีเกียรติยศและอิทธิพลมากขึ้นแมในราชสํานัก
ในทางสังคม คนแบงออกเปน ๔ วรรณะ ตามหลักคําสอนของศาสนาพราหมณ มีสิทธิ เกียรติฐานะทาง
สังคมและอาชีพการงานแตกตางกันไปตามวรรณะของตนๆ แมนักประวัติศาสตรฝายฮินดูจะวาการถือวรรณะใน
ยุคนั้น ยังไมเครงครัดนัก แตอยางนอยคนวรรณะศูทร ก็ไมมีสิทธิที่จะฟง หรือกลาวความในพระเวทอันเปน
คัมภีรศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณได ทั้งความจํากัดปดกั้นนั้นก็เปนไปในทางที่จะเขมงวดเด็ดขาดยิ่งขึ้น ดังที่ตอมามี
กําหนดโทษแกคนวรรณะศูทรที่เรียนพระเวทอยางรุนแรงถึงผารางกายเปน ๒ ซีก และคนจัณฑาลหรือพวกนอก
วรรณะก็ไมมีสิทธิไดรับการศึกษาเลย การกําหนดวรรณะก็ใชชาติกําเนิดเปนเครื่องแบงแยก โดยเฉพาะพวก
พราหมณไดพยายามยกตนขึ้น ถือตัววาเปนวรรณะสูงสุด
สวนในทางศาสนา พวกพราหมณเหลานั้น ซึ่งเปนผูรักษาศาสนาพราหมณสืบตอกันมา ก็ไดพัฒนาคํา
สอนในดานลัทธิพิธีกรรมตางๆ ใหลึกลับซับซอนใหญโตโออาขึ้น พรอมกับที่ไรเหตุผลลงโดยลําดับ การที่ทําดังนี้
มิใชเพียงเพื่อวัตถุประสงคทางศาสนาเทานั้น แตมุงสนองความตองการของผูมีอํานาจที่จะแสดงเกียรติยศความ
ยิ่งใหญของตนประการหนึ่ง และดวยมุงหวังผลประโยชนตอบแทนที่จะไดจากผูมีอํานาจเหลานั้นอยางหนึ่ง
พิธีกรรมเหลานี้ลวนชักจูงใหคนเห็นแกประโยชนสวนตัวมากขึ้น เพราะหวังผลตอบแทนเปนทรัพย
สมบัติและกามสุขตางๆ พรอมกันนี้ ก็กอความเดือดรอนแกคนชั้นต่ํา พวกทาสกรรมกรที่ตองทํางานหนัก และ
การทารุณตอสัตวดวยการฆาบูชายัญครั้งละเปนจํานวนมากๆ2
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ความนํา
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ในเวลาเดียวกันนี้ พราหมณจํานวนหนึ่งไดคิดวา พิธีกรรมตางๆ ไมสามารถใหตนประสบชีวิตนิรันดรได
จึงไดเริ่มคิดเอาจริงเอาจังกับปญหาเรื่องชีวิตนิรันดร และหนทางที่จะนําไปสูภาวะเชนนั้น ถึงกับยอมปลีกตัวออก
จากสังคมไปคิดคนแสวงคําตอบอาศัยความวิเวกอยูในปา
คําสอนของศาสนาพราหมณในยุคนี้ ซึ่งเรียกวา ยุคอุปนิษัท ก็มีความขัดแยงกันเองมาก บางสวนอธิบาย
เพิ่มเติมเรื่องพิธีกรรมตางๆ บางสวนกลับประณามพิธีกรรมเหลานั้น และในเรื่องชีวิตนิรันดรก็มีความเห็นตางๆ
กัน มีคําสอนเรื่องอาตมันแบบตางๆ ที่ขัดกัน จนถึงขั้นสุดทายที่วา อาตมัน คือพรหมัน เปนที่มาและแทรกซึมอยู
ในทุกสิ่งทุกอยาง มีภาวะที่อธิบายไมไดอยางที่เรียกวา “เนติ เนติ” (ไมใชนั่น ไมใชนั่น) เปนจุดหมายสูงสุดของ
การบําเพ็ญเพียรทางศาสนา และพยายามแสดงความหมายโตตอบปญหาเกี่ยวกับเรื่องสภาพของภาวะเชนนี้
พรอมกับที่หวงแหนความรูเหลานี้ไวในหมูพวกตน
พรอมกันนั้น นักบวชอีกพวกหนึ่ง ซึ่งเบื่อหนายตอความไรสาระของชีวิตในโลกนี้ ก็ไดไปบําเพ็ญเพียร
แบบตางๆ ตามวิธีการของพวกตนๆ ดวยหวังวาจะไดพบชีวิตอมตะหรือผลสําเร็จอันวิเศษอัศจรรยตางๆ ที่ตน
หวัง บางก็บําเพ็ญตบะทรมานตนดวยประการตางๆ ตั้งตนแตอดอาหารไปจนถึงการทรมานรางกายแบบแปลกๆ
ที่คนธรรมดาคิดไมถึงวาจะเปนไปได บางก็บําเพ็ญสมาธิไดฌานจนถึงรูปสมาบัติ อรูปสมาบัติ บางก็บําเพ็ญฌาน
จนเชี่ยวชาญชํานาญถึงขั้นที่กลาววาทําปาฏิหาริยไดตางๆ
อีกดานหนึ่ง นักบวชที่เรียกวาสมณะอีกหลายหมูหลายพวก ซึ่งไดสละเหยาเรือนออกบวชแสวงหา
จุดหมายชีวิตเชนเดียวกัน ก็ไดเรรอนทองเที่ยวไปในบานเมืองตางๆ ถกเถียงถามปญหากันบาง ตั้งตนเปนศาสดา
แสดงทัศนะของตนตางๆ กันหลายแบบหลายอยาง
การเพียรแสวงหาจุดหมายและเผยแพรแสดงแขงลัทธิกันนี้ ไดดําเนินไปอยางแข็งขันเขมขน จนปรากฏ
วา เกิดมีลัทธิตางๆ ขึ้นเปนอันมาก3 เฉพาะที่เดนๆ ซึ่งกลาวถึงบอยในคัมภีรพุทธศาสนา ถึง ๖ ลัทธิ4
สภาพเชนนี้ จะสรุปสั้นๆ คงไดความวา ยุคนั้น คนพวกหนึ่งกําลังรุงเรืองขึ้นดวยโภคะและอํานาจ พากัน
เพลิดเพลินมัวเมาแสวงหาทรัพยสมบัติและความสุขทางวัตถุตางๆ พรอมกับที่คนหลายพวกกําลังมีฐานะและ
ความเปนอยูดอยลงๆ ทุกที ไมคอยไดรับความเหลียวแล สวนคนอีกพวกหนึ่ง ก็ปลีกตัวออกไปเสียจากสังคม
ทีเดียว ไปมุงมั่นคนหาความจริงในทางปรัชญา โดยมิไดใสใจสภาพสังคมเชนเดียวกัน
เจาชายสิทธัตถะ ทรงไดรับความปรนปรือดวยโลกิยสุขอยูเปนเวลานานถึง ๒๙ ป และมิใชเพียงปรน
ปรือเอาใจเทานั้น ยังไดทรงถูกปดกั้นไมใหพบเห็นสภาพความเปนอยูที่ระคนดวยความทุกขของสามัญชน
ทั้งหลายดวย แตสภาพเชนนี้ไมสามารถถูกปดบังจากพระองคไดเรื่อยไป ปญหาเรื่องความทุกข ความเดือดรอน
ตางๆ ของมนุษย อันรวมเดนอยูที่ความแก เจ็บ และตาย เปนสิ่งที่ทําใหพระองคตองทรงครุนคิดแกไข
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ตามหลักฐานในคัมภีร วา ลัทธิทั้งฝายสมณะ และฝายพราหมณ แยกเปนทิฏฐิหรือทฤษฎีไดถึง ๖๒ อยาง (ที.สี.๙/๒๗-๙๐/๑๖-๕๙)
สภาพชมพูทวีปยุคนี้ ดูใน G. C. Pande, Studies in the Origins of Buddhism (India: University of Allahabad, 1957), pp.
310-368 เปนตน
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ปญหานี้ มองสะทอนออกไปในวงกวาง ใหเห็นสภาพสังคม ที่คนพวกหนึ่งไดเปรียบกวา ก็แสวงแต
โอกาสที่จะหาความสมบูรณพูนสุขใสตน แขงขันแยงชิงเบียดเบียนกัน หมกมุนมัวเมาอยูในความสุขเหลานั้น ไม
คิดถึงความทุกขยากเดือดรอนของใคร ดํารงชีวิตอยางเปนทาสของวัตถุ ยามสุขก็ระเริงมัวเมาอยูในความคับแคบ
ของจิตใจ ถึงคราวถูกความทุกขครอบงํา ก็ลุมหลงไรสติเหี่ยวแหงคับแคนกับตัวเอง แลวก็แกเจ็บตายไปอยางไร
แกนสาร ฝายคนที่เสียเปรียบ ไมมีโอกาส ถูกบีบคั้นกดขี่อยูอยางแรนแคน แลวก็แกเจ็บตายไปโดยไรความหมาย
เจาชายสิทธัตถะทรงมองเห็นสภาพเชนนี้แลว ทรงเบื่อหนายในสภาพความเปนอยูของพระองค มองเห็น
ความสุขความปรนปรือเหลานั้นเปนของไรสาระ ทรงคิดหาทางแกไขจะใหมีความสุขที่มั่นคง เปนแกนสาร ทรง
คิดแกปญหานี้ไมตก และสภาพความเปนอยูของพระองคทามกลางความเยายวนสับสนวุนวายเชนนั้น ไมอํานวย
แกการใชความคิดที่ไดผล ในที่สุดทรงมองเห็นภาพพวกสมณะ ซึ่งเปนผูไดปลีกตัวจากสังคม ไปคนควาหาความ
จริงตางๆ โดยมีความเปนอยูงายๆ ปราศจากกังวล และสะดวกในการแสวงหาความรูและคิดหาเหตุผล สภาพ
ความเปนอยูแบบนี้นาจะชวยพระองคใหแกปญหานี้ได และบางทีสมณะพวกนั้น ที่ไปคิดคนหาความจริงกันตางๆ
บางคนอาจมีอะไรบางอยางที่พระองคจะเรียนรูไดบาง
เมื่อถึงขั้นนี้ เจาชายสิทธัตถะจึงเสด็จออกบรรพชาอยางพวกสมณะที่มีอยูแลวในสมัยนั้น พระองคได
เสด็จจาริกไปศึกษาหาความรูเทาที่พวกนักบวชสมัยนั้นจะรูและปฏิบัติกัน ทรงศึกษาทั้งวิธีการแบบโยคะ ทรง
บําเพ็ญสมาธิจนไดฌานสมาบัติ ถึงอรูปสมาบัติชั้นสูงสุด กับทั้งอิทธิปาฏิหาริยอยางเชี่ยวชาญ และทรงบําเพ็ญ
ตบะทรมานพระองค
ในที่สุดก็ทรงตัดสินไดวา วิธีการของพวกนักบวชเหลานี้ทั้งหมด ไมสามารถแกปญหาดังที่พระองคทรง
ประสงคได เมื่อเทียบกับชีวิตของพระองคกอนเสด็จออกบรรพชาแลว ก็นับวาเปนการดํารงชีวิตอยางเอียงสุดทั้ง
สองฝาย พระองคจึงทรงหันมาดําเนินการคิดคนของพระองคเองตอมา จนในที่สุดไดตรัสรู5 ธรรมที่พระองคทรง
คนพบนี้ ตอมาเมื่อทรงนําไปแสดงใหผูอื่นฟง ทรงเรียกวา “มัชเฌนธรรม” (เรียกเต็มวา มัชเฌนธรรมเทศนา)
หรือ หลักธรรมสายกลาง และทรงเรียกขอปฏิบัติอันเปนระบบที่พระองคทรงบัญญัติขึ้นวา “มัชฌิมาปฏิปทา”
หรือ ทางสายกลาง
จากความทอนนี้จะมองเห็นทัศนะตามแนวพุทธธรรมวา การดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางลุมหลง หมกมุน
ปลอยตัวไปเปนทาสตามกระแสกิเลสก็ดี การหลีกหนีออกไปโดยสิ้นเชิง ไมเกี่ยวของรับผิดชอบอยางใดตอสังคม
อยูอยางทรมานตนก็ดี นับวาเปนขอปฏิบัติที่ผิดเอียงสุดดวยกันทั้งสองอยาง ไมสามารถใหมนุษยดํารงชีวิตอยาง
มีความหมายแทจริงได
เมื่อตรัสรูแลวเชนนี้ พระองคจึงเสด็จกลับคืนมาทรงเริ่มตนงานสั่งสอนพุทธธรรมเพื่อประโยชนแกสังคม
ของชาวโลกอยางหนักแนนจริงจัง และทรงดําเนินงานนี้จนตลอด ๔๕ ป แหงพระชนมชีพระยะหลัง
แมไมพิจารณาเหตุผลดานอื่น มองเฉพาะในแงสังคมอยางเดียว ก็จะเห็นวา พุทธกิจที่พระพุทธเจาทรง
บําเพ็ญเพื่อประโยชนสุขแกสังคมสมัยนั้น จะสําเร็จผลดีที่สุดก็ดวยการทํางานในบรรพชิตเพศเทานั้น พระองคจึง
ไดทรงชักจูงคนชั้นสูงจํานวนมากใหละความมั่งมีศรีสุข ออกบวชศึกษาเขาถึงธรรมของพระองคแลว รวมทํางาน
อยางเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดวยการจาริกไปเขาถึงคนทุกชั้นวรรณะ และทุกถิ่นที่จะไป
ถึงได ทําใหบําเพ็ญประโยชนไดกวางขวาง
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อีกประการหนึ่ง คณะสงฆเองก็เปนแหลงแกปญหาสังคมอยางสําคัญ เชน ในขอวา ทุกคนไมวาจะเกิด
ในวรรณะใด หรือแมต่ําสุดนอกวรรณะ ก็สมัครเขาบวชได มีสิทธิเสมอกัน ศึกษาเขาถึงจุดหมายสูงสุดไดเทากัน
หมดทั้งสิ้น
สวนเศรษฐี คฤหบดี ผูยังไมพรอมที่จะสละไดเต็มที่ ก็คงครองเรือนอยูเปนอุบาสกอุบาสิกา คอยชวยให
กําลังแกคณะสงฆในการบําเพ็ญกรณียกิจของทาน และนําทรัพยสมบัติของตนออกบําเพ็ญประโยชนสงเคราะห
ประชาชนไปดวยพรอมกัน
การบําเพ็ญกรณียกิจทั้งของพระพุทธเจาและของพระสาวก มีวัตถุประสงคและขอบเขตกวางขวาง
เพียงใด จะเห็นไดจากพุทธพจนตั้งแตครั้งแรกที่สงสาวกออกประกาศพระศาสนาวา
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุขของชนเป็นอันมาก
เพื่อเกื้อการุณย์แก่โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย”6
พุทธธรรมนั้นมีขอบเขตในทางสังคมที่จะใหใชไดและเปนประโยชนแกบุคคลประเภทใดบาง พึงเห็นได
จากพุทธพจนในปาสาทิกสูตร ซึ่งสรุปความไดวา
พรหมจรรย (คือพระศาสนา) จะชื่อวาสําเร็จผลแพรหลายกวางขวาง เปนประโยชนแกชนเปนอันมาก
เปนปกแผน ถึงขั้นที่วา เทวดาและมนุษยประกาศไวดีแลว ตอเมื่อมีองคประกอบตอไปนี้ครบถวน คือ
๑. องคพระศาสดา เปนเถระ รัตตัญู ลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ
๒. มีภิกษุสาวก ที่เปนเถระ มีความรูเชี่ยวชาญ ไดรับการฝกฝนอบรมอยางดี แกลวกลาอาจหาญ
บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ สามารถแสดงธรรมใหเห็นผลจริงจัง กําราบปรัปวาท (ลัทธิที่ขัดแยง
หรือวาทะฝายตรงขาม) ที่เกิดขึ้น ใหสําเร็จเรียบรอยโดยถูกตองตามหลักธรรม และมีภิกษุสาวกชั้น
ปูนกลางและชั้นนวกะ ที่มีความสามารถเชนเดียวกันนั้น
๓. มีภิกษุณีสาวิกา ชั้นเถรี ชั้นปูนกลาง และชั้นนวกะ ที่มีความสามารถเชนเดียวกันนั้น
๔. มีอุบาสก ทั้งประเภทพรหมจารี และประเภทครองเรือนเสวยกามสุข ซึ่งมีความสามารถเชนเดียวกัน
นั้น
๕. มี อุ บ าสิ ก า ทั้ ง ประเภทพรหมจาริ นี และประเภทครองเรื อ นเสวยกามสุ ข ซึ่ ง มี ค วามสามารถ
เชนเดียวกันนั้น
เพียงแตขาดอุบาสิกาประเภทครองเรือนเสียอยางเดียว พรหมจรรย ก็ยังไมชื่อวาเจริญบริบูรณเปน
ปกแผนดี7
ความตอนนี้แสดงวา พุทธธรรมเปนคําสอนที่มุงสําหรับคนทุกประเภท ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ คือ
ครอบคลุมสังคมทั้งหมด
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ลักษณะทั่วไปของพุทธธรรม
ลักษณะทั่วไปของพุทธธรรมนั้น สรุปได ๒ อยาง คือ
๑. แสดงหลักความจริงสายกลาง ที่เรียกวา “มัชเฌนธรรม” หรือเรียกเต็มวา “มัชเฌนธรรมเทศนา”
วา ดว ยความจริง ตามแนวของเหตุ ผลบริ สุท ธิ์ต ามกระบวนการของธรรมชาติ นํามาแสดงเพื่ อ
ประโยชนในทางปฏิบัติในชีวิตจริงเทานั้น ไมสงเสริมความพยายามที่จะเขาถึงสัจธรรมดวยวิธี
ถกเถียงสรางทฤษฎีตางๆ ขึ้นแลวยึดมั่นปกปองทฤษฎีนั้นๆ ดวยการเก็งความจริงทางปรัชญา
๒. แสดงขอปฏิบัติสายกลาง ที่เรียกวา “มัชฌิมาปฏิปทา” อันเปนหลักการครองชีวิตของผูฝกอบรมตน
ผูรูเทาทันชีวิต ไมหลงงมงาย มุงผลสําเร็จคือ ความสุข สะอาด สวาง สงบ เปนอิสระ ที่สามารถ
มองเห็นไดในชีวิตนี้ ในทางปฏิบัติ ความเปนสายกลางนี้เปนไปโดยสัมพันธกับองคประกอบอื่นๆ
เชน สภาพชีวิตของบรรพชิต หรือคฤหัสถ เปนตน
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการกระทํา (กรรมวาท และกิริยวาท) เปนศาสนาแหงความเพียร
พยายาม (วิริยวาท)8 ไมใชศาสนาแหงการออนวอนปรารถนา หรือศาสนาแหงความหวงหวังกังวล
การสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจาทรงมุงผลในทางปฏิบัติ ใหทุกคนจัดการกับชีวิตที่เปนอยูจริงๆ ในโลก
นี้ และเริ่ ม แต บั ด นี้ ความรู ใ นหลั ก ที่ เ รี ย กว า มั ช เฌนธรรมเทศนาก็ ดี การประพฤติ ต ามมรรคาที่ เ รี ย กว า
มัชฌิมาปฏิปทาก็ดี เปนสิ่งที่ทุกคนไมวาจะอยูในสภาพและระดับชีวิตอยางใด สามารถเขาใจและนํามาใชใหเปน
ประโยชนไดตามสมควรแกสภาพและระดับชีวิตนั้นๆ ถาความหวงใยในเรื่องชีวิตหลังจากโลกนี้มีอยู ก็จงทําชีวิต
ดีงามอยางที่ตองการนั้นใหเกิดมีเปนจริงเปนจังขึ้นมาดวยการประพฤติปฏิบัติแตบัดนี้ จนมั่นใจตนเองวาจะตอง
ไปดีโดยไมตองกังวลหรือหวาดหวั่นตอโลกหนานั้นเลย9
ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันโดยธรรมชาติ ที่จะเขาถึงผลสําเร็จเหลานี้ แมวาความสามารถจะตางกัน ทุกคน
จึงควรไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะสรางผลสําเร็จนั้นตามความสามารถของตน และความสามารถนั้น ก็เปนสิ่ง
ดัดแปลงเพิ่มพูนได จึงควรใหทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถของตนอยางดีที่สุด และแมวาผลสําเร็จที่
แทจริงทุกคนจะตองทําดวยตนเอง โดยตระหนักในความรับผิดชอบของตนอยางเต็มที่ แตทุกคนก็เปนอุปกรณ
ในการชวยตนเองของคนอื่นได ดังนั้น หลักอัปปมาทธรรม และหลักความมีกัลยาณมิตร จึงเปนหลักธรรมที่เดน
และเปนขอที่เนนหนักทั้งสองอยาง ในฐานะความรับผิดชอบตอตนเองฝายหนึ่ง กับปจจัยภายนอกที่จะชวยเสริม
อีกฝายหนึ่ง
หากยกเอาผลงานและพระจริยาของพระพุทธเจาขึ้นมาเปนหลักพิจารณา จะมองเห็นแนวทางการบําเพ็ญ
พุทธกิจที่สําคัญหลายอยาง เชน ทรงพยายามลมลางความเชื่อถืองมงายในเรื่องพิธีกรรมอันเหลวไหลตางๆ
โดยเฉพาะการบูชายัญ ดวยการสอนย้ําถึงผลเสียหายและความไรผลของพิธีกรรมเหลานั้น
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การที่ทรงสอนเนนนักใหละเลิกการบูชายัญ ก็เพราะยัญพิธีเหลานั้น ทําใหคนมัวแตหวังพึ่งอํานาจดล
บันดาลจากภายนอก อยางหนึ่ง ทํ าใหคนกระหายทะยานและคิด หมกมุนในผลประโยชนทางวัต ถุเพิ่มพู น
ความเห็นแกตน ทําการเบียดเบียนชีวิต โดยไมคํานึงถึงความทุกขยากเดือดรอนของเพื่อนมนุษยและสัตว อยาง
หนึ่ง ทําใหคนคิดหวังแตเรื่องอนาคต จนไมคิดปรับปรุงปจจุบัน อยางหนึ่ง แลวทรงสอนย้ําหลักแหงทาน ใหสละ
แบงปนและสงเคราะหกันในสังคม
สิ่งตอไปที่ทรงพยายามสอนหักลาง คือระบบความเชื่อถือเรื่องวรรณะ ที่นําเอาชาติกําเนิดมาเปนขีดขั้น
จํากัดสิทธิและโอกาสทั้งในทางสังคมและทางจิตใจของมนุษย ทรงตั้งคณะสงฆที่เปดรับคนจากทุกวรรณะใหเขา
สูความเสมอภาคกัน เหมือนทะเลที่รับน้ําจากแมน้ําทุกสายกลมกลืนเขาเปนอันเดียวกัน10 ทําใหเกิดสถาบันวัด ซึ่ง
ตอมาไดกลายเปนศูนยกลางเผยแพรวัฒนธรรมและการศึกษาที่สําคัญยิ่ง จนศาสนาฮินดูตองนําไปจัดตั้งขึ้นบาง
ในศาสนาของตน เมื่อหลังพุทธกาลแลวราว ๑,๔๐๐ หรือ ๑,๗๐๐ ป11
ตามหลั ก แห ง พุ ท ธธรรม ทั้ ง สตรี แ ละบุ รุ ษ สามารถเข า ถึ ง จุ ด หมายสู ง สุ ด ของพระพุ ท ธศาสนาได
เชนเดียวกัน เมื่อไดทรงตั้งภิกขุสังฆะขึ้นแลว หลังจากเวลาผานไประยะหนึ่ง แมวาสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม
ไมเอื้อ ก็ไดทรงตั้งภิกขุนีสังฆะขึ้น โดยทรงกระทําดวยความตระหนักพระทัยถึงความยากลําบาก และดวยความ
ระมัดระวังอยางยิ่ง ที่จะเตรียมการวางรูปใหสภาพชีวิตของนักบวชสตรีนี้ ดํารงอยูดวยดีในสังคมสมัยนั้น
ในขณะที่โอกาสของสตรีในการศึกษาทางจิตใจ ไดถูกศาสนาพระเวทจํากัดแคบเขามาจนเหมือนปดตายไปแลว
ประการตอไป ทรงสั่งสอนพุทธธรรมดวยภาษาสามัญที่ประชาชนใช เพื่อใหทุกคนทุกชั้น ทุกระดับ
การศึกษา ไดรับประโยชนจากธรรมนี้ทั่วถึง ตรงขามกับศาสนาพราหมณที่ยึดความศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีรพระเวท
และจํากัดความรูชั้นสูงไวในวงแคบของพวกตนดวยวิธีการตางๆ โดยเฉพาะคือดวยการใชภาษาเดิมของสันสกฤต
ซึ่งรูจํากัดในหมูพวกตนเปนสื่อถายทอดและรักษาคัมภีร แมตอมาจะมีผูขออนุญาตพระพุทธเจาใหยกพุทธพจน
ขึ้นสูภาษาพระเวท พระองคก็ไมทรงอนุญาต ทรงยืนยันใหใชภาษาของประชาชนตามเดิม12
ประการตอไป ทรงปฏิเสธโดยสิ้นเชิงที่จะทําเวลาใหสูญเสียไปกับการถกเถียงปญหาที่เกี่ยวกับการเก็ง
ความจริงทางปรัชญา ซึ่งไมอาจนํามาพิสูจนใหเห็นไดดวยวิธีแสดงเหตุผลทางคําพูด ถาใครถามปญหาเชนนี้
พระองคจะทรงยับยั้งเสีย แลวดึงผูนั้นกลับมาสูปญหาเกี่ยวกับเรื่องที่เขาจะตองเกี่ยวของและปฏิบัติไดในชีวิตจริง
โดยทันที13 สิ่งที่จะพึงรูไดดวยคําพูด ทรงแนะนําดวยคําพูด สิ่งที่จะพึงรูดวยการเห็น ทรงใหเขาดู มิใชใหดูสิ่งที่
จะตองเห็นดวยคําพูด
ทั้งนี้ ทรงสอนพุทธธรรมโดยปริยายตางๆ เปนอันมาก มีคําสอนหลายระดับ ทั้งสําหรับผูครองเรือน ผู
ดํารงชีวิตอยูในสังคม ผูสละเรือนแลว ทั้งคําสอนเพื่อประโยชนทางวัตถุ และเพื่อประโยชนลึกซึ้งทางจิตใจ
เพื่อใหทุกคนไดรับประโยชนจากพุทธธรรมทั่วถึงกัน พุทธกิจที่กลาวมานี้ เปนเครื่องยืนยันขอสรุปความเขาใจ
เกี่ยวกับพุทธธรรมที่พูดมาแลวขางตน
10

ดู องฺ.อฎก.๒๓/๑๐๙/๒๐๕ และ ที.ปา.๑๑/๗๑/๑๐๗ เปนตน
ดู P. V. Bapat, 2500 Years of Buddhism, (1959), p.355 และ S. Dutt, Buddhist Monks and Monasteries of India, (1962),
p.210 เปนตน
12
ดู วินย.๗/๑๘๑/๗๐.
13
ดู องฺ.ทสก.๒๔/๙๕-๙๖/๒๐๖-๒๑๒; ม.ม.๑๓/๑๔๗-๑๕๒/๑๔๓-๑๕๓ เปนตน
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พุทธธรรม

การที่ตองทรงสอนพุทธธรรมทามกลางวัฒนธรรมแบบพราหมณ และความเชื่อถือตามลัทธิตางๆ ของ
พวกสมณะสมัยนั้น ทําใหพระพุทธเจาตองทรงเกี่ยวของกับถอยคําทางศาสนาในลัทธิความเชื่อถือเหลานั้น ทั้ง
โดยการทรงไดรับฟง และการตรัสพาดพิงถึง และโดยที่พระองคทรงมีพระประสงคใหพุทธธรรมเผยแพรไปเปนที่
เขาใจและเปนประโยชนแกประชาชนอยางกวางขวางในเวลาอันรวดเร็ว จึงปรากฏวาพระองคทรงมีวิธีการปฏิบัติ
ตอถอยคําทางศาสนาเหลานี้ เปนที่นาสังเกตอยางหนึ่ง คือ ไมทรงนิยมหักลางความเชื่อถือเดิมในรูปถอยคําที่ใช
ทรงหักลางเฉพาะแตตัวความเชื่อถือที่แฝงอยูเปนความหมายของถอยคําเหลานั้นเทานั้น กลาวคือ ไมทรงใชวิธี
รุนแรง แตทรงใหการเปลี่ยนแปลงเปนไปเองโดยรูเขาใจใชปญญา ดวยการศึกษาพัฒนาคนขึ้นไป
โดยนัยนี้ พระองคจึงทรงนําคําบัญญัติที่ใชกันอยูในศาสนาเดิมมาใชในความหมายใหมตามแนวของ
พุทธธรรมโดยเฉพาะบาง ทรงสรางคุณคาใหมใหแกถอยคําที่ใชอยูเดิมบาง เชน ใช “พรหม” เปนชื่อของสัตวโลก
ที่เกิดตายประเภทหนึ่งบาง หมายถึงบิดามารดาบาง ทรงเปลี่ยนความเชื่อถือเรื่องกราบไหวทิศ ๖ ในธรรมชาติ มา
เปนการปฏิบัติหนาที่และรักษาความสัมพันธรูปตางๆ ในสังคม เปลี่ยนความหมายของการบูชาไฟศักดิ์สิทธิ์
สําหรับยัญพิธี ๓ อยางของพราหมณ มาเปนความรับผิดชอบทางสังคมตอบุคคล ๓ ประเภท เปลี่ยนการตัดสิน
ความเปนพราหมณ และอารยะโดยชาติกําเนิด มาเปนตัดสินดวยการประพฤติปฏิบัติ
บางครั้งทรงสอนใหดึงความหมายบางสวนในคําสอนของศาสนาเดิมมาใชแตในทางที่ดีงามและเปน
ประโยชน คําสอนใดในศาสนาเดิม ถูกตอง ดีงาม ก็ทรงรับรอง โดยถือความถูกตองดีงามเปนของสากลโดย
ธรรมชาติ ในกรณีที่หลักความประพฤติปฏิบัติในศาสนาเดิมมีความหมายหลายอยาง ทรงชี้แจงวาแงใดถูก แงใด
ผิด ทรงยอมรับและใหประพฤติปฏิบัติแตในแงที่ดีงามถูกตอง
บางครั้งทรงสอนวา ความประพฤติปฏิบัติที่ผิดพลาดเสียหายบางอยางของศาสนาเดิมในสมัยนั้น เปน
ความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นในศาสนานั้นเอง ซึ่งในครั้งดั้งเดิมทีเดียว คําสอนของศาสนานั้นก็ดีงามถูกตอง และทรง
สอนใหรูวา คําสอนเดิมที่ดีของศาสนานั้นเปนอยางไร ตัวอยางในขอนี้ มีเรื่อง ตบะ การบูชายัญ หลักการ
สงเคราะหประชาชนของนักปกครอง และเรื่องพราหมณธรรม14 เปนตน
ขอความที่กลาวมานี้ นอกจากจะแสดงใหเห็นความใจกวางของพุทธธรรม และการที่พระพุทธเจาทรงตั้ง
พระทั ย สอนแต ค วามจริ ง และความดี ง ามถู ก ต อ งที่ เ ป น กลางๆ แล ว ยั ง เป น เรื่ อ งสํ า หรั บ เตื อ นให รู จั ก แยก
ความหมายของคําบัญญัติทางศาสนาที่ใชในพุทธธรรมกับที่ใชในศาสนาอื่นๆ ดวย
อนึ่ง เมื่อสิ้นยุคขององคพระศาสดาแลว เวลาลวงไป และคําสอนแผไปในถิ่นตางๆ ความเขาใจในพุทธ
ธรรมก็แปรไปจากเดิม และแตกตางกันไปไดหลายอยาง เพราะผูถายทอดสืบตอมีพื้นความรูการศึกษาอบรม
สติปญญาแตกตางกัน ตีความหมายพุทธธรรมแผกกันไปบาง นําเอาความรูความเชื่อถือเดิมจากลัทธิศาสนาอื่น
เขามาผสมแทรกแซงบาง อิทธิพลศาสนาและวัฒนธรรมในทองถิ่นเขาผสมผสานบาง คําสอนบางแงเดนขึ้น บาง
แงเลือนรางลง เพราะการย้ําและเลี่ยงความสนใจ ตามความโนมเอียงและความถนัดของผูรักษาคําสอนบาง ทําให
เกิดการแตกแยกออกเปนนิกายตางๆ เชน ที่รูจักกันบัดนี้เปนมหายาน กับเถรวาท ตลอดจนนิกายยอยๆ ที่ซอย
แยกออกไป
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ดู องฺ.ทสก.๒๔/๙๔/๒๐๔; องฺ.สตฺตก.๒๓/๔๔/๔๒; ขุ.สุ.๒๕/๓๒๒/๓๒๓; และความในเนื้อเรื่องขางหนา
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สําหรับเถรวาทนั้น แมจะไดชื่อวาเปนนิกายที่รักษาแบบแผนและคําสอนดั้งเดิมไวไดแมนยํา ก็มิใชจะพน
ไปจากความแปรเปลี่ยนไดโดยสิ้นเชิง คําสอนบางสวนแมที่อยูในคัมภีรเอง ก็ยังเปนปญหาที่คนรุนปจจุบันตอง
นํามาถกเถียงคิดคนหาหลักฐานยืนยันหรือปฏิเสธความเปนของแทแตดั้งเดิม ยิ่งความรูความเขาใจที่ประชาชน
เชื่อถือและปฏิบัติอยูดวยแลว ความคลาดเคลื่อนก็ยิ่งมีไดมากและชัดเจนยิ่งขึ้น บางกรณีถึงกับเสมือนเปนตรง
ขามกับคําสอนเดิม หรือเกือบจะกลายไปเปนลัทธิอื่นที่คําสอนเดิมคัดคานแลวก็มี
ยกตัวอยางในประเทศไทยนี้ เมื่อพูดถึงคําวา “กรรม” ความเขาใจของคนทั่วไปก็จะเพงไปยังกาละสวน
อดีตเจาะจงเอาการกระทําในชาติที่ลวงแลวหรือชาติกอนๆ บาง เพงไปยังปรากฏการณสวนผล คือนึกถึงผลที่
ปรากฏในปจจุบันของการกระทําในอดีตบาง เพงไปยังแงที่เสียหายเลวรายคือการกระทําชั่วฝายเดียวบาง เพงไป
ยังอํานาจแสดงผลรายของการกระทําความชั่วในชาติกอนบาง และโดยมากเปนความเขาใจตามแงตางๆ เหลานี้
รวมๆ กันไปทั้งหมด ซึ่งเมื่อพิจารณาตัดสินตามหลักกรรมที่แทจริงในพุทธธรรมแลว จะเห็นไดชัดวาเปนความ
เขาใจที่หางไกลจากความหมายที่แทจริงเปนอันมาก
แม ข อ ธรรมอื่ นๆ ตลอดจนคํา บั ญ ญั ติ ท างธรรมแต ล ะคํ าๆ เช น อารมณ วิ ญ ญาณ บารมี สั น โดษ
อุเบกขา อธิษฐาน บริกรรม ภาวนา วิปสสนา กาม โลกีย โลกุตระ บุญ อิจฉา ฯลฯ ก็ลวนมีความหมายพิเศษใน
ความเขาใจของประชาชน ซึ่งผิดแปลกไปจากความหมายดั้งเดิมในพุทธธรรม โดยตัวความหมายเองบาง โดย
ขอบเขตความหมายบาง มากนอยตางกันไปในแตละคํานั้นๆ ในการศึกษาพุทธธรรม จําเปนตองแยกความหมาย
ในความเขาใจของประชาชนสวนที่คลาดเคลื่อนนี้ออกไปตางหาก จึงจะสามารถเขาใจความหมายที่แทจริงได
ในการแสดงพุทธธรรมตอไปนี้ ผูแสดงถือวาไดพยายามที่จะแสดงตัวพุทธธรรมแทอยางที่องคพระบรม
ศาสดาทรงสอนและทรงมุงหมาย ในการนี้ ไดตัดความหมายอยางที่ประชาชนเขาใจออกโดยสิ้นเชิง ไมนํามา
พิจารณาเลย เพราะถือวาเปนเรื่องขางปลาย ไมจําเปนตอการเขาใจตัวพุทธธรรมที่แทแตประการใด
แหลงสําคัญอันเปนที่มาของเนื้อหาและความหมายของพุทธธรรมที่จะแสดงตอไปนี้ ไดแก คัมภีรพุทธ
ศาสนา ซึ่งในที่นี้ ถาไมมีกรณีเกี่ยวของเปนพิเศษ จะหมายถึงพระไตรปฎกบาลีอยางเดียว เพราะเปนคัมภีรที่
ยอมรับกันทั่วไปแลววาเปนแหลงรวบรวมรักษาพุทธธรรม ที่แมนยําและสมบูรณที่สุด แมกระนั้น ก็ไดเลือกสรร
เอาเฉพาะสวนที่เห็นวาเปนหลักการดั้งเดิม เปนความหมายแทจริงมาแสดง โดยยึดเอาหลักความกลมกลืน
สอดคลองกันในหนวยรวมเปนหลัก และเพื่อใหมั่นใจยิ่งขึ้น จึงไดนําพุทธจริยา และพุทธกิจ ที่ไดทรงบําเพ็ญมา
ประกอบการพิจารณาตัดสินแนวทางและขอบเขตของพุทธธรรมดวย
เมื่อไดหลักการพิจารณาเหลานี้มาเปนเครื่องกํากับการแสดงแลว ก็มั่นใจวาจะสามารถแสดงสาระแหง
พุทธธรรมไดใกลเคียงตัวแทเปนอยางยิ่ง
อยางไรก็ตาม ในขั้นพื้นฐาน การแสดงนี้ก็ยังตองขึ้นกับกําลังสติปญญาของผูแสดง และความโนมเอียง
บางอยางที่ผูแสดงเองอาจไมรูตัวอยูนั่นเอง ฉะนั้น จึงขอใหถือวาเปนความพยายามครั้งหนึ่ง ที่จะแสดงพุทธ
ธรรมใหถูกตองที่สุดตามที่พระพุทธเจาทรงสอนและมุงหมาย โดยอาศัยวิธีการและหลักการแสดงพรอมทั้ง
หลักฐานตางๆ ที่เชื่อวาใหความมั่นใจมากที่สุด

๑๐

พุทธธรรม

ถ า แยกพุ ท ธธรรมออกเป น ๒ ส ว น คื อ สั จ ธรรมส ว นหนึ่ ง กั บ จริ ย ธรรมส ว นหนึ่ ง แล ว กํ า หนด
ความหมายขึ้นใชในที่นี้โดยเฉพาะ โดยกําหนดใหสัจธรรมเปนสวนแสดงสภาวะหรือรูปลักษณะตัวจริง และให
จริยธรรมเปนฝายขอประพฤติปฏิบัติทั้งหมด ก็จะเห็นวาสัจธรรมในพุทธศาสนา ยอมหมายถึงคําสอนเกี่ยวกับ
สภาวะของสิ่งทั้งหลาย หรือธรรมชาติและความเปนไปโดยธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย หรือกฎธรรมชาตินั่นเอง สวน
จริยธรรม ก็หมายถึงการถือเอาประโยชนจากความรูความเขาใจในสภาพและความเปนไปของสิ่งทั้งหลาย หรือ
การรู ก ฎธรรมชาติแ ล ว นํ า มาใช ใ นทางที่ เ ป น ประโยชน อี ก นั ย หนึ่ ง สั จธรรม คื อ ธรรมชาติ แ ละกฎธรรมดา
จริยธรรมคือความรูในการประยุกตสัจธรรม หลักการทั้งหมดนี้ไมเกี่ยวของกับตัวการนอกเหนือธรรมชาติ เชน
พระผูสราง เปนตน แตประการใดเลย
ดวยเหตุนี้ ในการแสดงพุทธธรรมเพื่อความรูความเขาใจที่มุงในแนวทฤษฎี คือ มุงใหรูวาอะไรเปนอะไร
มีขอบเขตแคไหนเพียงไร จึงควรแสดงควบคูกันไปทั้งสัจธรรมและจริยธรรม คือแสดงหลักคําสอนในแงสภาวะ
แลวชี้ถึงคุณคาที่จะนํามาใชในทางปฏิบัติไวดวยใหเสร็จไปแตละอยางๆ
ดังนั้น บทตอนทั้งหลายในหนังสือนี้ ที่วาดวยธรรมซึ่งเปนฝายสภาวะ จึงมีสวนที่กลาวถึงคุณคาทาง
จริ ย ธรรมประกอบไว ด วย เชน เมื่ อ กล า วถึ ง ความรู ค วามเข าใจเกี่ ย วกับ โลกและชีวิ ต เสร็ จ แลว ก็ กล า วถึ ง
ความหมายและคุณคาในทางปฏิบัติของความรูความเขาใจนั้นตอทายดวย แมมองอยางกวางตลอดทั้งเลม ก็
ดําเนินตามแนวนี้เชนเดียวกัน กลาวคือ ภาคแรกทั้งหมดแสดงธรรมฝายสภาวะและตัวกฎของธรรมชาติ เรียกวา
มัชเฌนธรรมเทศนา ภาคหลังกลาวถึงความรูภาคปฏิบัติ คือ การนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาวะและตัวกฎ
นั้นไปใชประโยชนในการประพฤติปฏิบัติ หรือดําเนินชีวิตจริง เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา
อยางไรก็ดี ถามองโดยถือเอาหลักธรรมสําคัญเปนแมบท ลําดับเนื้อหาของหนังสือนี้ ก็สอดคลองกับวิธี
แสดงแบบอริยสัจ กลาวคือ การแสดงแบบอริยสัจนั้น มุงผลในทางปฏิบัติเปนสําคัญ จึงเริ่มดวยปญหาที่ปรากฏ
โดยเรียนรูเกี่ยวกับปญหาและสิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงปญหานั้นกอน แลวคนหาสาเหตุ กําหนดจุดหมาย และวาง
วิธีแกไข แมในหนังสือนี้ ก็เริ่มดวยสภาวะของชีวิตที่เปนปญหา แลวสืบสาวความรูเกี่ยวกับเหตุปจจัยที่กอใหเกิด
ปญหา บรรยายถึงจุดหมายและชี้แนะวิธีการแกปญหาเพื่อลุถึงจุดหมายนั้น ตอเนื่องกันไปตามลําดับ โดยนัยนี้
แมวาดูผิวเผินจะมองเห็นเปนเสมือนธรรมบรรยายแนวใหม แตในสาระสําคัญ แนวประพันธยังคงดําเนินตาม
เทศนาวิธีที่เปนของดั้งเดิมนั่นเอง15
อนึ่ง ในบางตอนของขอเขียนนี้ ไดแสดงความหมายภาษาอังกฤษของศัพทธรรมที่สําคัญๆ ไวดวย โดย
เหตุผลอยางนอย ๓ อยาง คือ ประการแรก ในภาษาไทยปจจุบัน ไดมีผูนําศัพทธรรมบางคํามาใชเปนศัพท
บั ญ ญั ติ สํ า หรั บ คํ า ในภาษาอั ง กฤษ ที่ มี ค วามหมายไม ต รงกั น กั บ ศั พ ท ธ รรมนั้ น อั น อาจทํ า ให ค วามเข า ใจ
คลาดเคลื่อนได จึงนําความหมายในภาษาอังกฤษมาแสดงควบไวดวย เพื่อไมใหผูอานถือไปตามความหมายที่มีผู
บัญญัติใชใหมในภาษาไทย ประการที่สอง จําตองยอมรับความจริงวา นักศึกษาวิชาการสมัยใหมจํานวนไมนอย
เข า ใจความหมายในภาษาไทยได ชั ด เจนขึ้ น ในเมื่ อ เห็ น คํ า ภาษาอั ง กฤษควบอยู ด ว ย ประการที่ ส าม ตํ า รา
ภาษาตางประเทศที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในปจจุบันนี้ มีจํานวนมาก การรูความหมายศัพทธรรมที่นิยมใชใน
ภาษาอังกฤษ ยอมเปนประโยชนแกนักศึกษาที่ตองการคนควาอยางกวางขวางตอไป
15

ดู เทศนานุกรม ใน ม.อ.๒/๒๙๕ (อธิบาย ม.มู.๑๒/๓๔๐-๖/๓๔๙-๓๖๑)

ภาค ๑

มัชเฌนธรรมเทศนา
หลักความจริงที่เปนกลางตามธรรมชาติ
หรือ
ธรรมที่เปนกลาง

“เอเต เต พฺราหฺมณ อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม
มชฺเฌน ตถาคโต ธมฺมํ เทเสติ:
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา,
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณํ ฯเปฯ”
“แนะพราหมณ! ตถาคตไมเอียงเขาหาที่สุดสองอยางนั้น
ยอมแสดงธรรมโดยทามกลางวา:
เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี,
เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ”
(สํ.นิ.๑๖/๑๗๐/๙๐)

ภาพรวม
~๏~

มัชเฌนธรรมเทศนา
(วาตามสภาวะของธรรมชาติ)
มัชเฌนธรรมเทศนา คือ การแสดงความจริงเป็นกลาง พอดี ตามสภาวะของธรรมชาติ ไม่เฉ
ไม่เอียง ไม่สุดโต่งเลยเถิดไป เช่น ไม่กลายเป็น อัตถิกวาท (ลัทธิว่าทุกอย่างมีจริง) หรือ นัตถิกวาท (ลัทธิว่าไม่
มีอะไรจริงเลย) ไม่เป็น สัสสตวาท (ลัทธิว่าเที่ยงแท้) หรือ อุจเฉทวาท (ลัทธิว่าขาดสูญ) เป็นต้น

พระพุทธเจา ตรัสรูอะไร?
(ว่าตามธรรม)
ปฏิจจสมุปบาท: กฎธรรมชาติสากลแห่งปัจจยาการ

ภายใต้ร่มมหาโพธิ์ ณ ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชรา พระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้ว ยังคงประทับที่นั่น เสวย
วิ มุ ต ติ สุ ข ๑ สั ป ดาห์ จากนั้ น เสด็ จ ออกจากสมาธิ แล้ ว ทรงพิ จ ารณาปฏิ จ จสมุ ป บาท ที่ ไ ด้ ต รั ส รู้
ตลอดเวลา ๓ ยามแห่งราตรี โดย
ในยามที่ ๑ ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนั้น แบบอนุโลม คือตามลําดับกระบวนการแห่งเหตุ
ปัจจัย ในการเกิดขึ้นของสภาวธรรมที่เรียกว่าทุกข์ จบแล้ว มีพุทธอุทาน๑ ใจความว่า เมื่อธรรมทั้งหลาย
แจ่ ม แจ้ ง ชั ด เจน ก็ สิ้ น สงสั ย เพราะรู้ เ ข้ า ใจธรรมพร้ อ มทั้ ง เหตุ ปั จ จั ย นี่ คื อ ปฏิ จ จสมุ ป บาท ฝ่ า ย
กระบวนการก่อเกิดทุกข์ ที่เรียกว่าสมุทัย
ในยามที่ ๒ ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนั้น แบบปฏิโลม คือย้อนลําดับ ตามกระบวนการดับไป
ของสภาวะที่เรียกว่าทุกข์นั้น จบแล้ว มีพุทธอุทานใจความว่า เมื่อธรรมทั้งหลายแจ่มแจ้งชัดเจน ก็สิ้น
สงสัย เพราะได้รู้แจ้งสภาวะที่สิ้นเหตุปัจจัย นี่คือปฏิจจสมุปบาท ฝ่ายกระบวนการดับสลายทุกข์ ที่
เรียกว่านิโรธ
ในยามที่ ๓ ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนั้น ทั้งอนุโลม-ปฏิโลม คือทั้งกระบวนการเกิดขึ้นและ
กระบวนการดับสลายแห่งเหตุปัจจัยในการก่อเกิดทุกข์นั้น จบแล้ว มีพุทธอุทานใจความว่า เมื่อธรรม
ทั้งหลายแจ่มแจ้งชัดเจน ก็ขจัดบําราศมารเสนา ดังดวงสุริยาสว่างฟ้าเจิดจ้าอําไพ
รวมความว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาท หรือเมื่อตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาท จึงเป็นพระพุทธเจ้า
“ปฏิจจสมุปบาท” แปลว่า การอาศัยกันๆ เกิดขึ้น คือการที่อะไรๆ ปรากฏมีขึ้นโดยความสัมพันธ์
เป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันมา จึงเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า “ปัจจยาการ” คืออาการที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย
หรืออาการของความเป็นไปตามเหตุปัจจัย
๑

“อุทาน” ในภาษาบาลี มิใช่มีความหมายอย่างในภาษาไทยที่เพี้ยนไปแล้ว แต่หมายถึงเนื้อความที่ผุดหรือปรากฏขึ้นมาในใจ ซึ่งมักเปล่ง
ออกมาเป็นถ้อยคําหรือข้อความ เช่นเป็นคาถา ด้วยความเบิกบานใจ มีปีติอิ่มใจ

๑๔

พุทธธรรม

ปฏิจจสมุปบาทนี้บางทีเรียกชื่อควบว่า “อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท”๑ เข้ากับคําตรัสที่แสดง
หลักกลางหรือหลักทั่วไปก่อน 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 วิญฺญาณํ ฯเปฯ
อวิชฺชาย...นิโรธา สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณ...ฯเปฯ
ดังที่วา เมื่อนี้มี นี้จึงมี, เพราะนี้เกิดขึ้น นี้จึงเกิดขึ้น
เมื่อนี้ไมมี นี้ก็ไมมี, เพราะนี้ดับ นี้ก็ดับ
กลาวคือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี, เพราะสังขารเปนปจจัย...
เพราะอวิชชา...ดับ สังขารจึงดับ, เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ...

กระบวนการของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี้ มีอยู่เป็นไปตามธรรมดาของธรรมชาติ เรียกง่ายๆ
ว่าเป็นกฎธรรมชาติ ไม่ขึ้นต่อการเกิดการมีพระพุทธเจ้า พระศาสดา หรือผู้วิเศษใดๆ ดังที่พระพุทธเจ้า
หลังตรัสรู้แล้ว เมื่อทรงประกาศธรรม เคยตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า๒
ตถาคตทั้งหลาย๓ จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็มีอยู่คงอยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม (กฎ
ธรรมชาติ) คือ อิทัปปัจจยตา
ตถาคตตรัสรู้ เข้าถึงหลักนั้นแล้ว จึงบอก แสดง วางเป็นแบบ ตั้งเป็นหลัก เปิดเผย แจกแจง ทําให้เข้าใจง่าย
และจึงตรัสว่า “จงดูสิ”
“เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร ฯลฯ”
ในเรื่องนี้ พึงรู้ทันความจํากัดของภาษาด้วย เช่น กริยาว่ามี ก็หมายถึงเป็นด้วย เช่นที่ว่า “อวิชชาเป็น
ปัจจัย สังขารจึงมี” นี้ อวิชชา คือไม่มีวิชชา ไม่รู้แจ้ง ยังไม่รู้ความจริงแท้ ก็คือครอบคลุมความรู้ที่ยังไม่ถึงความจริงแท้
ตั้งต้นแต่รู้ผิดเข้าใจผิด รู้ถูกเข้าใจถูก ความหมายจึงมิใช่แค่ว่า มี-ไม่มี แต่คลุมไปถึงว่า มีอวิชชาให้รู้แค่ไหน-ไม่รู้แค่ไหน
อย่างไร ในลักษณะใด ก็เป็นปัจจัยให้สังขารความคิดปรุงแปรแต่งสรรเป็นอย่างนั้นๆ ได้-ถึงแค่นั้น ในลักษณะอาการ
อย่างนั้นๆ ดังนี้เป็นต้น
ในข้ออื่นๆ ต่อๆ ไป ที่ว่าสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณ วิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูป ฯลฯ ก็พึงเข้าใจทํานอง
นี้ ไม่ใช่มองแค่ว่ามี-ไม่มี
จากกฎทั่วไปว่า “เมื่อนี้มี นี้จึงมี...” นั้น พระพุทธเจ้าทรงไขความโดยแสดงปัจจยาการหลักกลางไว้
คือปัจจยาการแห่งการเกิดทุกข์เกิดปัญหา - ดับทุกข์ดับปัญหาของชีวิตมนุษย์ เรียกง่ายๆ ว่าปัจจยาการของ
ชีวิต ซึ่งมิใช่แค่เป็นเรื่องใกล้ชิดที่สุด ติดอยู่กับตัวในตัวของมนุษย์ เป็นประจํายืนตัว อยู่กับมนุษยชาติ คู่กับ
ความเป็นมนุษย์เท่านั้น แต่เป็นการรู้จักตัวเองของมนุษย์ที่เป็นกระบวนการของธรรมชาติซึ่งมีพร้อมทั้ง
รูปธรรมและนามธรรมรวมทั้งโลกอยู่ในตัวนี้เป็นฐานไว้ อันจําเป็นก่อนอื่น ในการที่จะก้าวออกไปมองดูรู้
เข้าใจและปฏิบัติจัดการกับโลกที่กว้างออกไปไม่จบสิ้น
ปัจจยาการที่เป็นกระบวนการแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งขยายวงกว้างออกไปของมนุษย์ ก็
คือปัจจยาการทางสังคม แต่ในขั้นหรือระดับนี้ เหตุปัจจัยไม่อยู่แค่แดนของธรรมชาติ แต่ออกมาสู่แดนแห่ง
สมมติบัญญัติด้วย ซึ่งมีปัจจัยด้านต่างกาลเทศะเข้ามาสัมพันธ์ จึงมิใช่เรื่องที่จะแสดงกระบวนการไว้ได้ยืนตัว
๑
๒ เช่น ที.ม.๑๐/๔๒/๔๑
๓ สํ.นิ. ๑๖/๖๑/๓๐

“ตถาคต” เป็นคําที่พระพุทธเจ้าทรงใช้เรียกพระองค์เอง แปลได้หลายอย่าง แต่แปลง่ายๆ ว่า “ผู้ถึงความจริง” ซึ่งจะเห็นว่าไม่ผูกขาด อย่างในที่นี้ก็
เป็นพหูพจน์ คือรวมหมดถึงพระพุทธเจ้า หรือผู้ถึงความจริงทั้งปวง

๑๕

ภาพรวม มัชเฌนธรรมเทศนา

แต่ เป็ นเรื่ องที่ม นุ ษย์ ผู้มี ปั ญ ญา เมื่ อ รู้ห ลัก แล้ว ก็ จ ะมองเห็ น และจั บ โยงสั ม พัน ธ์เ หตุ ปั จจั ยซ้ อ นแปรใน
กาลเทศะนั้นๆ ได้ แต่กระนั้น ก็มีบางโอกาสที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปัจจยาการทางสังคมไว้เหมือนเป็น
แนวทาง หรือเป็นตัวอย่าง
สังคมมนุษย์ก็เป็นเรื่องของมนุษย์ ความเป็นไปของสังคมจึงสืบเนื่องจากปัจจยาการของชีวิตในแดน
ของธรรมชาติด้วย ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าเคยทรงแสดงปัจจยาการแห่งทุกข์/ปัญหา ทั้งของชีวิต และของ
สังคม โดยมีจุดร่วมแยกขยายที่ตัณหา ซึ่งพอแสดงแบบรวบรัดได้ดังนี้๑
อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา
¨ ตัณหา

อุปาทาน ภพ ชาติ ชรามรณะ โสกะ ฯลฯ = ทุกขของชีวิต
ปริเยสนา

ลาภะ

(แสวงหา)

(ไดมา) (กะการ)

มัจฉริยะ อารักขะ
(หวงแหน) (เก็บ-กัน)

วินิจฉัย ฉันทราคะ
(ติดใคร)

อัชโฌสาน

ปริคคหะ

(หวงพะวง) (ครอบครอง)

ถืออาวุธ แกงแยง วิวาท ความชั่วรายตางๆ ฯลฯ

= ทุกขของสังคม

อีกตัวอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสถึงผู้ปกครองซึ่งไม่รักษาหลักในการบริหารบ้านเมือง ทําให้เกิดความชั่วร้าย
ความเสื่อมความทุกข์ของสังคม ดังที่ว่า๒
ไม่จัดสรรปันทรัพย์แก่ผู้ยากไร้ ความยากจนระบาด อทินนาทานระบาด การใช้อาวุธระบาด การฆ่า
ฟันกันระบาด มุสาวาท และประดาความชั่วร้ายทุจริตแพร่ระบาด อายุวรรณะเสื่อม
ใครจะคิดค้นวิเคราะห์ทําการอะไร ก็อาจจะลองทําแผนปัจจยาการขึ้นมาดู
อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท หรือปัจจยาการนี้ เป็นกฎธรรมชาติที่ครอบคลุมสิ่งทั้งหลายทั้งปวง หรือทุก
สิ่งทุกอย่าง ทั้งรูปธรรม และนามธรรม ยกเว้นสภาวะที่เป็นปัจจยักขัย คือหมดสิ้นปัจจัย

ธรรมดาของธรรมชาติ
สู่ การแตงสรรจัดการของมนุษย
ทําความเข้าใจถ้อยคํา เช่นว่า “ธรรม” ว่า “สภาวะ”
- สิ่งทั้งหลายเป็น “สภาวะ” คือมีภาวะของมัน ไม่เป็นของใคร ไม่ขึ้นต่อใคร
คําศัพท์ที่มีความหมายครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าอะไรๆ ได้ทั้งหมดทั้งสิ้น ก็คือ “ธรรม” ดังที่แยกเป็น
รูปธรรม และนามธรรม ไม่มีอะไรพ้นออกไปจากนี้ ไม่มีอะไรไม่เป็นธรรม
อย่างไรก็ตาม คําว่าธรรมนั้น ใช้กันในความหมายต่างๆ มากมายนัก แม้แต่ที่จุกจิกปลีกย่อยหยุมหยิมทั่วไป
หมด บางครั้งก็ชวนให้สับสน เช่น เรียกความดีงาม ความถูกต้องว่า “ธรรม” อะไรที่ไม่ถูกต้อง ไม่ดีงาม ก็ไม่เป็น
ธรรม แต่เป็นอธรรม กลายเป็นว่ามีสิ่งที่นอกเหนือออกไป ซึ่งไม่ใช่ธรรม นี่คือความสับสนสําหรับคนผู้ยังไม่คุ้น
เพียงพอ ที่จะเห็นบริบทแล้ว รู้ทันและเข้าใจได้
ด้วยเหตุนั้น ในหลายโอกาส ท่านจึงนิยมใช้คําที่สื่อตรงไปยังความหมายที่ต้องการ และคําหนึ่งที่นิยมใช้มาก
คือ “สภาวะ” ซึ่งมีความหมายว่า สิ่งที่มีภาวะของมันเอง หรือมีอยู่ตามธรรมดาของมัน ที่เกิดมีเป็นไปตามเหตุปัจจัย
หรือไม่ เป็นต้น (ไมมีใครเปนเจาของครอบครองสรางสรรคบันดาลสั่งการบัญชามันได) บางทีก็ใส่ “ธรรม” ต่อท้ายติดไว้
๑
มหานิทานสูตร, ที.ม.๑๐/๕๙/๖๙
๒

จักกวัตติสูตร, ที.ปา.๑๑/๓๓-๕๐/๖๒-๘๖

๑๖

พุทธธรรม

เป็น “สภาวธรรม” (สิ่งที่มีภาวะของมัน ไมเปนของใคร ไมขึ้นตอใคร)๑ ดังเช่น น้ํา ไฟ กาย ใจ ตา หู รูป เสียง กลิ่น ดิน ลม
แต่ถึงจะอย่างไรก็ตาม “ธรรม” ก็ยังเป็นคําที่ใช้เป็นสามัญที่สุด เมื่อธรรมมีความหมายครอบคลุมหมดทุกสิ่ง
ทุกอย่าง ก็จึงมาจัดแบ่งแยกประเภทสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ด้วยคําว่า “ธรรม” นี้ อย่างที่รู้จักกันดีที่สุดซึ่งพบมาแล้ว ก็
คือ แยกเป็นรูปธรรม และนามธรรม (หรือรูปธรรม และอรูปธรรม)

- สังขตธรรม-สังขาร อสังขตธรรม-วิสังขาร
การแยกประเภทของธรรมอีกแบบหนึ่ง ซึ่งสําคัญยิ่งสําหรับการศึกษาในที่นี้ เพราะเกี่ยวกับเรื่องเหตุปัจจัย
คือ แบ่งเป็นสังขตธรรม กับอสังขตธรรม
สังขตธรรม คือ สิ่งที่ปัจจัยทําหรือสร้างขึ้น (แปลตามสํานวนนิยมว่า สิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่ง) ก็คือสิ่งที่
เป็นไปตามปัจจยาการนั่นเอง
ส่วนอสังขตธรรม ก็คือสิ่งหรือสภาวะที่ไม่ถูกปัจจัยทําขึ้นสร้างขึ้นหรือปรุงแต่งขึ้น แต่ตามที่รู้ที่พูดกันมา ทุก
สิ่งทุกอย่างก็ต้องเกิดมีและเป็นไปตามเหตุปัจจัย อยู่ในกระบวนของปัจจยาการทั้งนั้น แล้วจะมีอะไรที่ไม่ขึ้นต่อ
ปัจจัย ไม่เป็นไปตามปัจจยาการ ตอบว่าสิ่งนั้นมีอย่างเดียว ก็คือสภาวะที่สิ้นปัจจัย (เป็นปัจจยักขัย) เมื่อหมดสิ้น
ปัจจัย ไม่มีปัจจัย ก็ไม่ถูกปัจจัยทําสร้างหรือปรุงแต่ง คือพ้นจากปัจจยาการ จึงเป็นอสังขตธรรม เรียกง่ายๆ ว่า
อสังขตะ มีชื่อเรียกได้อีกหลายอย่าง แต่ที่ใช้เป็นหลัก เรียกว่านิพพาน
ตรงนี้ มีคําที่ควรรู้จักแทรกเข้ามา ซึ่งควรทราบไว้ด้วยเพื่อป้องกันความสับสน คือคําว่า “สังขาร” ก็คือสังขต
ธรรมนั่นเอง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสังขาร ทั้งสังขารและสังขตธรรม มีความหมายอย่างเดียวกัน มาจากรากศัพท์
เดียวกัน เป็นเพียงรูปศัพท์ที่ยักเยื้องไปตามวิธีการของภาษา เป็นอันว่า สังขตธรรม หรือสังขาร ก็คือสิ่งหรือ
สภาวธรรมซึ่งถูกปัจจัยทําสร้างปรุงแต่งขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรม หรือนามธรรม อันต้องเป็นไปตามปัจจยาการ
เมื่อสังขตธรรมมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวาสังขาร อสังขตธรรมก็มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งซึ่งเขาคูกับสังขาร วา
“วิสังขาร” ซึ่งก็แปลงายๆ วา ปลอดหรือปราศจากสังขาร หรือพนไปจากสังขาร คือไมถูกปจจัยทําสรางปรุงแตงนั่นเอง
ทีนี้ ที่จะต้องป้องกันความสับสนอย่างสําคัญก็คือว่า คําว่า “สังขาร” ที่มีความหมายกว้างขวางใหญ่โต
ครอบคลุมรูปธรรมและนามธรรมทุกอย่างที่เกิดมีเป็นไปตามเหตุปัจจัย ตรงกับคําว่าสังขตธรรมนั้น ได้ถูกใช้ในอีก
ความหมายหนึ่งที่ต่างออกไปห่างไกล จึงต้องรู้จักเข้าใจไว้ และแยกจากกันให้ได้

- โลกสังขาร ภายใต้การมองเห็นและการจัดการโดยสังขารในใจคน
“สังขาร” ในอีกความหมายหนึ่งที่ต่างออกไปห่างไกลนั้น เป็นจําพวกนามธรรมซึ่งเป็นส่วนประกอบอยู่ใน
ชีวิตของคน เป็นชุมนุมเป็นกลุ่มเป็นหมวดเป็นกอง เป็นที่รวมของบรรดาสภาวะทั้งที่ร้ายและที่ดีในจิตใจ อันมี
เจตจํานงหรือเจตนาเป็นประธาน เป็นตัวนํา ทําหน้าที่ปรุงแปรแต่งสรรสภาพจิตความคิดนึกตลอดจนการแสดง
ออกเป็นพฤติกรรมการกระทําของมนุษย์ เป็นระบบความคิดและกระบวนพฤติกรรมของเขา พูดสั้นๆ ว่าปรุงแต่งใจ
ให้ดีหรือชั่ว ปรุงแต่งการคิด การพูด การกระทํา ที่เรียกรวมๆ ว่า “กรรม” สภาวะดีร้ายและไม่ดีไม่ร้ายในใจทั้งหมด
นี้ อันมีเจตนาหรือเจตจํานงเป็นแกนนํา เรียกรวมๆ ว่า “สังขาร”
ได้บอกแล้วว่า สังขารที่เป็นนามธรรมอยู่ในใจนี้ มีมากมาย ดังที่ว่าเป็นกลุ่มเป็นกองหรือเป็นหมวด คําว่าหมวด
หรือกองนี้ ภาษาบาลีเรียกว่า “ขันธ์” คือเป็นชุมนุมส่วนประกอบหมวดหนึ่งหรือกองหนึ่ง ซึ่งมาประชุมประสานกับ
ขันธ์คือชุมนุมส่วนประกอบหมวดหรือกองอื่นๆ รวมกันเป็นคนที่เป็นชีวิตหนึ่งๆ นี้
๑

“ธาตุ” ก็เป็นอีกคําหนึ่งที่ใช้ในความหมายเดียวกับ ธรรม สภาวะ และสภาวธรรม แต่ในภาษาไทย ได้นํามาใช้ในความหมายที่จํากัดความใหม่ ซึ่งแคบ
จําเพาะ จึงต้องระวังความสับสน (ธาตุ = สิ่งที่ทรงสภาวะ หรือดํารงคงลักษณะของมัน; “ธรรม” ก็มีความหมายเชิงวิเคราะห์ศัพท์เช่นเดียวกันนี้)

ภาพรวม มัชเฌนธรรมเทศนา

๑๗

คนชีวิตหนึ่งๆ นี้ เป็นชุมนุมของส่วนประกอบมากมาย ซึ่งจัดแยกเป็นกลุ่มเป็นกองเป็นหมวดหมู่ที่เรียกว่า
ขันธ์นี้ได้ ๕ ขันธ์ (นิยมเรียกกันว่า ขันธ์ ๕ หรือเบญจขันธ์) หมวดหรือกองสังขารที่พูดถึงเมื่อกี้ นับเป็นขันธ์ที่ ๔
เรียกว่าสังขารขันธ์ การที่จะรู้จักคน เข้าใจชีวิตได้ชัด ควรต้องรู้จักขันธ์ ๕ นี้ไว้เป็นฐานความเข้าใจ ขันธ์ ๕ หรือเบญจ
ขันธ์ มีรูปธรรม ๑ ขันธ์ และนามธรรม ๔ ขันธ์ คือ
๑. รูปขันธ์ กองรูป คือรางกาย ซึ่งเกิดจากรูปธรรมที่ประกอบมากมาย
๒. เวทนาขันธ์ กองเวทนา คือการเสพเสวยความรูสึกสุข-ทุกข-ไมสุขไมทุกข
๓. สัญญาขันธ์ กองสัญญา คือการกําหนดหมายประดาขอมูลที่เก็บประมวล
๔. สังขารขันธ์ กองสังขาร คือความดีความชั่วและประดาคุณสมบัติที่ประกอบเจตนาในการปรุงแปรความคิดนึก
พูดจาและทําการทั้งหลาย
๕. วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ คือความรูพื้นยืนโรงใหนามขันธทั้งหลายทํางานได คือ เห็น ไดยิน ไดกลิ่น รูรส รู
สัมผัสกาย และรูเรื่องในใจ
ขันธ์ ๕ นี้เป็นเนื้อเรื่องที่จะอธิบายเป็นบทหนึ่งโดยเฉพาะข้างหน้า แต่ในที่นี้ขอเน้นความสําคัญไว้ก่อนว่า ขันธ์ ๕
นี้แหละคือสภาวธรรมที่เกิดมีเป็นไปตามเหตุปัจจัยในกระบวนปัจจยาการของชีวิต ที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ดังที่ได้บอกแล้ว
ว่า ปัจจยาการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เป็นกระบวนหลัก คือปัจจยาการของชีวิต ซึ่งก็คือปัจจยาการของขันธ์ ๕
นั่นเอง ดังที่มีบอกในคัมภีร์ว่า ปฏิจจสมุปบาท หรือปัจจยาการ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นแบบไว้ ก็คือความ
เป็นไปของขันธ์ ๕๑ หรือพูดอีกสํานวนหนึ่งว่า ก็คือขันธ์ ๕ ในขณะทํางาน ที่ชีวิตเป็นไป หรือดําเนินชีวิตอยู่นี่เอง
ขอเน้นย้ําความสําคัญของสังขารที่เป็นขันธ์อยู่ในชีวิตของคนนี้ว่า ด้วยสังขารที่เป็นนามธรรม ซึ่งทํางานปรุง
แต่งอยู่ในใจนี่แหละ คนจึงรู้จักและคิดนึกทําการต่างๆ ต่อสังขารทั้งหลายทั้งปวงทั่วโลกทั่วจักรวาล ทั้งรูปธรรมและ
นามธรรม อันเป็นสังขตธรรมที่ได้กล่าวแล้ว มนุษย์จะมองเห็นคิดเห็นและปฏิบัติจัดการอะไรอย่างไรกับโลกของ
สังขาร ก็ขึ้นอยู่กับการแต่งสรรของสังขารในใจของเขานี้เอง
การเกิดมีขึ้นและเป็นไปต่างๆ ของสังคมมนุษย์ซึ่งดําเนินไปตามสมมติ-บัญญัติ ทําให้มีความเจริญความเสื่อม
ประสบวิบัติหรือพัฒนาการ เป็นยุคสมัย ก็ดี การปฏิบัติจัดการกับโลกของสิ่งแวดล้อม ทั้งธรรมชาติและบรรดาวัตถุ
ธรรม ในทางสร้างสรรค์ส่งเสริมบ้าง ทําลายล้างผลาญบ้าง ก็ดี ที่ว่าเกิดจากการกระทําของมนุษย์นั้น ก็เป็นไปด้วย
การขับเคลื่อนของสังขารที่เป็นแหล่งผลิตความคิด คําพูด และการกระทําของมนุษย์ที่กล่าวมานี้ ดังนั้น เมื่อตกลงว่า
จะต้องทําการพัฒนามนุษย์ ก็พึงเข้าใจว่าการพัฒนามนุษย์นั้นมีศูนย์รวมอยู่ที่การพัฒนาสังขารในตัวมนุษย์นั้น ที่จะ
ให้ปัญญาที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นมาเป็นตัวนําทําการนั่นเอง
ปัจจยาการของชีวิตนั้นเริ่มต้นว่า “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา...” เมื่ออวิชชายังคงอยู่มีอยู่ในขีดระดับแนวทางลักษณะ
อาการอย่างไรโดยสัมพัทธ์กับปัญญาที่พัฒนาขึ้นอย่างไรหรือไม่แค่ไหน คนก็มีสังขารที่จะใช้ปรุงแปรแต่งสรรกรรมใน
การคิดการพูดจาประกอบกิจปฏิบัติจัดการทั้งหลายได้ในขอบเขตแนวทางและในลักษณะอาการอย่างนั้นแค่นั้น
ดังนั้น การปฏิบัติจัดการที่ฐานตรงจุดเริ่มต้น ในปฏิโลมปัจจยาการอันเป็นฝ่ายแก้ไข จึงได้แก่การลดละ
อวิชชา ด้วยการพัฒนาปัญญาที่จะก้าวขยายไปเป็นวิชชา เมื่อปัญญาพัฒนาขึ้นไป ได้สัมมาทิฏฐิขึ้นมา ปัญญานั้นซึ่ง
เป็นสังขารตัวสําคัญยิ่งใหญ่อยู่ในสังขารขันธ์ ก็จะทําหน้าที่ปรับแปรแก้ไขชี้นําส่องทางตลอดจนขยายวิสัยให้แก่
กระบวนหรือกองกําลังทํางานในการคิดพูดทํา ที่มีเจตนาหรือเจตจํานงเป็นหัวหน้า พาให้ทําการคือกรรมที่เป็นคุณ
เป็นกุศลก่อผลที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์มากขึ้นๆ
๑

ความเป็นไปของขันธ์ (ขนฺธปวตฺติ) ที่ยังมีกิเลส คือ ปฏิจจสมุปบาท, เช่น อุ.อ.๔๑; วิสุทฺธิ.ฏี.๓/๒๔๘

๑๘

พุทธธรรม

กระบวนของสังขารขันธ์ที่ว่ามีกําลังพลมากมายนั้น ดูกันแค่เป็นตัวอย่าง
ตัวนํา/ตัวหนุน: เจตนา (พึงใหเปน กุศลเจตนา) มนสิการ (พึงใหเปน โยนิโสมนสิการ-รูจักคิดแยบคาย) ฉันทะ (พึงให
เปน กัตตุกัมยตาฉันทะ-ความอยากทําใหดีงามสมบูรณ) วิริยะ ปีติ สมาธิ
ฝ่ายร้าย: โมหะ อหิริกะ (ไมอายบาป) อโนตตัปปะ (ไมกลัวบาป) อุทธัจจะ (ฟุงซานวุนวายใจ) 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 (ใจลงตัวนิ่ง
เปนกลางมองดูอยางชัดตรง) ปัสสัทธิ (กายใจสงบผอนคลาย) กัมมัญญตา (ความถนัดพรอมจะทํา) ปัญญา
จุดเน้นที่พึงย้ําไว้ ดังที่ว่าแล้ว เจตนาเป็นหัวหน้าเป็นตัวนําทําการในนามของกองสังขารทั้งหมด สังขารจะ
ออกแสดงเป็นความคิดพูดทําอย่างไร ก็แล้วแต่เจตนาตัดสิน แต่เจตนาจะเอาอย่างไร ก็อยู่ที่ว่ากําลังพลตัวไหนใน
ฝ่ายใด คือในฝ่ายดี หรือฝ่ายร้าย จะเข้ามาประกบเจตนานั้น
แต่ทั้งนี้ สังขารตัวสําคัญยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือปัญญา ซึ่งเมื่อพัฒนาขึ้นมา ก็จะชี้นําส่องทางตลอดจนขยายวิสัย
ให้แก่เจตนา พร้อมทั้งปรับแปรแก้ไขเจตนานั้น ตลอดถึงว่าเมื่อปัญญาพัฒนารู้ชัดเจนแจ่มแจ้ง เจตนาก็จะทําหน้าที่
แค่เพียงเป็นตัวสนองงานของปัญญา ซึ่งให้ทําไปตามที่รู้จริง โดยไม่ต้องคิดเลือกตัดสินใจ ถึงขั้นที่เรียกว่ามีชีวิตเป็นอยู่
ด้วยปัญญา นั่นคือเมื่ออวิชชาหมดหาย กลายเป็นวิชชา ก็สลายวงจรปัจจยาการ ถึงภาวะปัจจยักขัย จบการพัฒนา
เท่าที่บรรยายมาในตอนนี้ เป็นการรู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติตามที่มันเป็น และมองเห็นตามหลักการว่า
การที่จะเป็นไปอย่างนั้นๆ การที่จะเกิดผลอย่างนี้ๆ จะสําเร็จได้ด้วยการทําเหตุปัจจัยอะไรๆ แต่สําหรับวิธีปฏิบัติว่า
จะทําอย่างไร เช่นว่าการที่จะพัฒนาสังขาร การที่จะพัฒนาปัญญา มีแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไรบ้าง
นั้นเป็นเรื่องของภาคปฏิบัติในมัชฌิมาปฏิปทา ที่จะบอกระบบวิธีปฏิบัติในการพัฒนามรรคาชีวิต ด้วยการศึกษาที่
เป็นสิกขา ซึ่งจะพูดกันในภาคมัชฌิมาปฏิปทาข้างหน้า
คนหรือชีวิตมนุษย์นี้ เป็นองค์รวมซึ่งมีองค์ประกอบครบ ทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่พัฒนาสูงสุดพรั่งพร้อม
ถ้ารู้เข้าใจปัจจยาการของชีวิตมนุษย์ที่เป็นขันธโลกนี้แจ้งชัด ก็จะเป็นความรู้เข้าใจโลกของธรรมชาติทั้งหมดไปด้วย

กฎธรรมชาติ ๒
ภาวะเปนไป/อาการ (สัมพันธ) กับ ภาวะปรากฏ/ลักษณะ
กฎธรรมชาติชุดที่ ๒ มองได้ด้วยกฎที่ ๑

ก่อนเดินเรื่องต่อไป ขอทบทวนความที่ผ่านมาเล็กน้อย เป็นอันได้เข้าใจกันแล้วว่า ธรรม สิ่ง สภาวะ หรือ
สภาวธรรม ที่ เกิดมีเป็ นไปตามเหตุปัจจั ย อยู่ในกระบวนของปัจจยาการนั้น เรียกว่าสังขตธรรม หรือสังขารใน
ความหมายอย่างกว้าง นี่คือ สังขารอันได้แก่สังขตธรรมทั้งหมดนั้น ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรม หรือนามธรรม ดังเช่นขันธ์
๕ ทั้งหมด ที่เป็นชีวิตของมนุษย์ เป็นไปตามเหตุปัจจัยหมดทั้งสิ้น และนี่ก็คือ สังขารคือสังขตธรรมทั้งหมดนั้น
เป็นไปตามกฎธรรมชาติ ที่เรียกว่า ปัจจยาการ หรืออิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท
พร้อมกันนั้น ก็ได้รู้เข้าใจกันด้วยว่า สภาวะที่สิ้นปัจจัย เป็นปัจจยักขัย ซึ่งเรียกว่าอสังขตธรรมหรือวิสังขารนั้น
พ้นไป ไม่อยู่ใต้กฎธรรมชาติแห่งปัจจยาการนี้
ทีนี้ นอกจากกฎธรรมชาติแห่งปัจจยาการ หรืออิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาทนี้แล้ว พระพุทธเจ้าได้ทรง
แสดงกฎธรรมชาติอีกชุดหนึ่ง ซึ่งเป็นการประกาศความจริงอีกด้านหนึ่งของสภาวธรรมทั้งปวง ทั้งสังขตธรรม และอสังขต
ธรรม ดังที่ได้ตรัสไว้ดังนี้
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ตถาคตทั้งหลาย จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็มีอยู่คงอยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรม
นิยาม (กฎธรรมชาติ) ว่า
๑. สังขารทั้งปวง เป็นอนิจจา (ไม่เที่ยง) ...
๒. สังขารทั้งปวง เป็นทุกขา (คงทนอยู่ไม่ได้) ...
๓. ธรรมทั้งปวง เป็นอนัตตา (ไม่เป็นไม่มีตัวตน)
ตถาคตตรัสรู้ เข้าถึงหลักนั้นแล้ว จึงบอก แสดง วางเป็นแบบ ตั้งเป็นหลัก เปิดเผย แจกแจง ทําให้
เข้าใจง่ายว่า “สังขารทั้งปวง เป็นอนิจจา ...สังขารทั้งปวง เป็นทุกขา ...ธรรมทั้งปวง เป็นอนัตตา”๑
กฎ ๓ ข้อ คือ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา นี้ พระพุทธเจ้ามิได้ตรัสชื่อเรียกรวมไว้ แต่ในอรรถกถาเป็นต้นมา
เรียกว่า “ไตรลักษณ์” แปลว่า ลักษณะ ๓ ของประดาธรรม แต่มีความหมายครอบคลุมไม่เท่ากัน
ข้อที่ ๑ ว่า สังขารทั้งปวง คือ สังขตธรรมทั้งปวง รวมหมดขันธทั้ง ๕ เปนอนิจจา ไมเที่ยง คือ มีแลวไม
มี มีขึ้นแลวดับหาย เกิดมีแลวดับสลาย (หุตวา-อภาวะ)
ข้อที่ ๒ ว่า สังขารทั้งปวง คือ สังขตธรรมทั้งปวง รวมหมดขันธทั้ง ๕ เปนทุกขา คงทนอยูไมได คือ ถูก
บีบคั้นดวยการเกิดขึ้นและสลายไป (อุทยัพพยปฏิปีฬิตะ)
ข้อที่ ๓ ว่า ธรรมทั้งปวง คือ ทั้งสังขตธรรม และอสังขตธรรม ทั้งหมดทั้งสิ้น เปนอนัตตา ไมเปนไมมีตัวตน
คือ ไมเปนไปในอํานาจ ไมอยูใตอํานาจครอบครองของใคร ที่จะสั่งบังคับใหเปนไปตามปรารถนาได (อวสวัตตนะ)
ลักษณะที่ ๓ คือ อนัตตา ไม่เป็นไม่มีตัวตนอะไรเป็นเจ้าของครอบครองบังคับสั่งการบัญชาให้เป็นไป
อย่างไรๆ อย่างที่ต้องการได้นี้ เป็นลักษณะที่ครอบคลุมหมด จะว่าเป็นลักษณะพื้นฐานก็ได้ ดังคําเรียกสิ่งทั้งหลาย
ทั้งปวงว่า “สภาวะ” คือมีภาวะของมัน ซึ่งก็คือไม่เป็นของใคร ไม่ขึ้นต่อใคร
กฎธรรมชาติชุดไตรลักษณ์นี้ ก็คืออีกด้านหนึ่งของกฎแห่งปัจจยาการนั่นเอง เมื่อสิ่งทั้งหลายมีอาการ
ที่เป็นไปตามปัจจยาการแห่งเหตุปัจจัย มันก็มีลักษณะเป็นอนิจจา เป็นทุกขา เป็นอนัตตา
เริ่มแต่พื้นฐานที่ว่านี้ คือ สิ่งทั้งหลายมีภาวะของมันเอง ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีภาวะของมัน ที่เกิด
จากเหตุปัจจัย เป็นไปตามเหตุปัจจัย ถ้าอัตตามีจริง สิ่งทั้งหลายก็ไม่ต้องและไม่อาจเป็นไปตามเหตุปัจจัย
แต่เมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย อัตตาก็ไม่อาจจะมี
เมื่อมองเห็นสิ่งนั้นๆ เป็นเพียงภาพรวมแห่งชุมนุมขององค์ประกอบหรือส่วนย่อยหลากหลายมากมาย ที่เกิดมี
และดับสลายสัมพันธ์กันเป็นไปอยู่ในกระบวนของปัจจยาการ ความเป็นตัวตนอัตตาของสิ่งนั้นๆ ก็หายไป เหมือน
อย่างกําปั้นมีเพราะกํามือ พอแบมือเหยียดนิ้วออกไป กําปั้นก็หายหมด หมัดก็ไม่มี
อะไรๆ ที่เป็นสังขตธรรม เป็นสังขาร ก็เกิดมีและเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน ไม่เป็นไปตามความต้องการ
หรือตามการสั่งบังคับของใคร (ถ้าใครจะให้มันเป็นไปอย่างไรๆ ตามที่ตัวปรารถนา ก็ต้องเรียนรู้สืบค้นเหตุปัจจัยที่จะ
ให้มันเป็นอย่างนั้น แล้วปฏิบัติจัดการที่เหตุปัจจัยนั้นๆ จะเอาตัวปรารถนาไปสั่งการบัญชามันไม่ได้)
ส่วนสภาวะที่เป็นปัจจยักขัย เป็นอสังขตะ เป็นวิสังขาร ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันมีภาวะของมัน ซึ่งไม่มีไม่เป็นไป
ตามปัจจัยอะไรๆ ใครๆ อะไรๆ จะครอบครองสั่งการบัญชาอะไรอย่างไรไม่ได้ มันก็มีก็เป็นของมันตามธรรมดาอย่างนั้น
ในทางปฏิบัติ ในการดําเนินชีวิตเปนอยูของมนุษย เมื่อมีปญญารูเขาใจความจริงตามธรรมดาของสภาวะแลว ก็
รูจักที่จะปฏิบัติในการดําเนินชีวิตใหถูกตอง เรียกวานําความรูเขาใจสัจธรรม ในภาคมัชเฌนธรรมเทศนานี้ ไปใชประโยชน
ในการปฏิบัติจริยธรรม เปนการดําเนินมรรคาชีวิตในภาคมัชฌิมาปฏิปทา คือรูทันวา การถืออัตตา ตัวตนนั้น เปนเรื่องของ
มนุษยที่มีความยึดถือดวยอวิชชาตัณหาอุปาทาน ซึ่งไมตรงตามความเปนจริง ถาอยูแคกับความอยากความยึดนั้น ก็ไมมี
๑
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พุทธธรรม

อะไรสําเร็จตามที่ปรารถนา แตจะตองเจอกับสภาพฝนใจที่ยอนกลับมาบีบคั้นตัวเองใหมีทุกขอัดอั้นบอบช้ํา
ดังนั้น คนที่มีปัญญา รู้เข้าใจความจริงแห่งธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้ว เมื่อต้องการให้
อะไรเป็นอย่างไร หรือเมื่ออะไรไม่เป็นไปอย่างที่ปรารถนา ก็ไม่มัวอยู่กับความปรารถนาที่ไม่สมได้แค่โอดครวญพร่ําเพ้อ
แต่รู้จักปฏิบัติจัดการให้ตรงเรื่องของเหตุปัจจัยนั้นๆ ก็รักษาจิตให้เป็นอิสระได้ และรู้ทันความสําเร็จหรือไม่ตาม
ความเป็นไปได้หรือไม่ได้ของเหตุปัจจัยเหล่านั้น
สําหรับชาวบ้านก็จําไว้ใช้ง่ายๆ ในทางปฏิบัติว่า สิ่งทั้งหลายไม่เป็นไปตามใจของเรา แต่มันเป็นไป
ตามเหตุปัจจัยของมัน เราจึงต้องปฏิบัติจัดการมัน ด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจและทําการให้ตรงเหตุปัจจัยของมัน
การที่สังขตธรรมทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยในปัจจยาการนั้น บอกอยู่ในตัวถึงอนิจจตา คือภาวะที่สิ่งเหล่านั้น
ไม่เที่ยง ไม่คงที่ มีแล้ วก็ ดับหาย พร้ อมด้วยทุ กขตา คือภาวะที่ยืนยงคงอยู่ไม่ ได้ ไม่คงตั ว จึงปรากฏเป็นการ
เปลี่ยนแปลงแปรไปกลายเป็นอื่น โดยเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์ กับทั้งอนัตตตา คือภาวะที่ไม่มีอะไรเป็นตัวตน
ครอบครอง ไม่เป็นตัว เป็นอันว่า สิ่งทั้งปวงคือสรรพสังขารเป็นไปตามเหตุปัจจัยในปจจยาการ โดยสําแดงลักษณะ ๓
ที่เรียกว่าไตรลักษณ

มนุษยจะหมดปญหา
ตองอยูดวยปญญาที่เขาถึงความจริงของธรรมชาติ
จากวิถีของปัญหา สู่วิถีแห่งปัญญา

ที่พูดมานั้น คือว่าไปตามเรื่องของธรรมดาของธรรมชาติ ตามที่มันเป็นของมัน ทีนี้พอหันมาดูในแง่
ของมนุษย์ ที่ไปเกี่ยวข้องกับมัน หรือเอามันมาเป็นเรื่องของมนุษย์ สภาวะที่เป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย
ทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องสําหรับปัญญาจะรู้เข้าใจ แล้วจะได้ปฏิบัติต่อมันและเกี่ยวข้องกับมันด้วยความรู้ของ
ปัญญานั้น เรียกว่าเท่าทันกัน
แต่มนุษย์มักมีจิตใจซึ่งมีความอยากความปรารถนาเป็นเจ้าใหญ่ และมนุษย์ก็มักอยู่ในขั้นของการเข้าไป
เกี่ยวข้องปฏิบัติจัดการกับสรรพสังขารในโลกด้วยการเอาความอยากความปรารถนาเป็นตัวกําหนด โดยที่ว่าเมื่อ
จําเป็นจึงเอาปัญญามาใช้แค่สนองหรือรับใช้ความปรารถนานั้น มิใช่ให้ปัญญามาเป็นใหญ่ที่จะชี้นําบอกทางแก่ความ
ปรารถนาของจิตใจ และความอยากความปรารถนานั้นโดยทั่วไปก็เด่นออกมาในระดับของสภาวะที่เรียกว่าตัณหา
และตัณหานั้นก็มาในระบบของชุดที่เรียกว่า อวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน จากตัณหาในชุดที่ว่านี้ มนุษย์ก็ประสบ
เรื่องราวมากมายที่เรียกว่าปัญหา ซึ่งเป็นภาวะที่เป็นทุกข์ของมนุษย์
จุดแยกสําคัญ จึงหมายถึงการมีวิถีชีวิตที่ลดละปัญหาผ่อนเบาปลอดพ้นทุกข์ ด้วยการมีปัญญาเป็น
เจ้าใหญ่ ที่รู้เข้าใจความจริงแห่งสภาวะทั้งหลายตามกฎธรรมชาติที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งจะพาให้ปฏิบัติจัดการ
กับมันด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจเท่าทันความจริงของมัน
ทีนี้ สําหรับมนุษย์ที่ไม่เข้าสู่วิถีแห่งปัญญา พูดง่ายๆ ว่า อยู่กับความปรารถนาของจิตใจ ถึงแม้ว่าเขา
จะไม่สนใจที่จะรู้จักเข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลาย แต่เขาก็ไม่มีทางล่วงพ้นที่จะต้องเผชิญแล้วก็ผจญกับ
ลักษณะและอาการที่เป็นความจริงของมัน เพราะเป็นธรรมดาของความเป็นไปที่จะต้องเป็นอย่างนั้น นี่คือ
ที่จริงนั้น เขาก็อยู่กับโลกและชีวิตของเขา ที่รวมอยู่ในสภาวะที่เป็นสรรพสังขารนั่นเอง ไม่เป็นอย่างอื่นไปได้
ซึ่งล้วนพาเขาไปพบกับกฎธรรมชาติ ทั้งไตรลักษณ์ และปัจจยาการ ไม่มีทางพ้นไปได้
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ทีนี้ สําหรับคนที่มีความอยากความปรารถนาเป็นเจ้าครองใจนั้น เขาอยากได้ความเที่ยงแท้ถาวร แต่ก็ต้องพบ
กับอนิจจตา ก็เป็นความขัดขืนฝืนใจไม่สมดังปรารถนา เขาอยากได้ความง่ายดายไม่ติดขัดให้เป็นอย่างใจ แต่ก็ต้อง
เจอทุกขตา ที่ฝืนความปรารถนาบีบคั้นใจ เขายึดเขาถือนั่นนี่เป็นของเขา มันจะต้องเป็นไปตามที่เขาเรียกร้อง
ต้องการ แต่เขาก็ต้องจํายอมแก่อนัตตตา ที่มันไม่ตามใจสนองคําสั่งของคนที่ถือตัวเป็นเจ้าของ แต่มันเป็นไปตาม
เหตุปัจจัยในปัจจยาการของมัน นี่คือ เบื้องหลังความปรารถนาของตัณหานั้น มีอวิชชาความไม่รู้ทั่วถึงไม่เท่าทัน
สภาวะที่เกี่ยวข้องปกคลุมห่อหุ้มอยู่ และด้วยความปรารถนานั้น ก็เข้าไปหาไปสัมพันธ์กับสิ่งนั้นๆ ด้วยอุปาทานที่
ยึดถือค้างคาผนวกไว้กับตัวตน เป็นที่มาของทุกข์ในตัวคน และขยายทุกข์ออกไปในการแย่งชิงข่มเหงเบียดเบียนกัน
ในหมู่มนุษย์ เรียกรวมเป็นชุดว่า อวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน
รวมความว่า ในวิถีของจิตใจที่ตัณหาเป็นเจ้าใหญ่นั้น คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสรรพสังขารหรือบรรดา
สภาวธรรม จะได้พบประสบสิ่งเหล่านั้นในภาวะที่มันเด่นออกมาในลักษณะที่พร้อมเหมือนเตรียมหรือรอที่จะบีบคั้น
กดดันขัดขืนฝืนใจไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาหรือที่จะไม่ให้ความสมใจปรารถนา ซึ่งรวมแล้วเรียกให้สะดวกสั้นๆ ว่า
ทุกข์ พูดเป็นสํานวนความว่า จากทุกข์ที่เป็นธรรมดาแห่งสภาวะของสังขาร ก็ขยายออกมาเป็นทุกข์ในใจของคน
ตามที่ว่านี้ คําว่า “ทุกข์” จึงเป็นคําสําคัญสําหรับมนุษย์ โดยที่ว่าในการที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่ง
ทั้งหลายที่เป็นสังขารนั้น ทุกข์ได้มีความหมายขึ้นมาหลายชั้น
ก. โดยพื้นฐาน ทุกข์ก็คือภาวะที่เป็นธรรมดาของบรรดาสังขาร/สังขตธรรม ซึ่งมีการเกิดขึ้นแล้วสลายไปบีบ
คั้นให้คงอยู่ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไป
ข. สังขารเหล่านั้นเอง ซึ่งรวมทั้งขันธ์ ๕ ที่เป็นเนื้อตัวชีวิตของคน ในภาวะที่มันเป็นทุกข์ตามธรรมดาของมัน
อย่างนั้น เมื่อเข้ามาในสายตาของมนุษย์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันโดยมีอวิชชา-ตัณหา-อุปาทานครอบงํากํากับใจอยู่
ก็กลายเป็นว่ามันแฝงเอาหรือมีศักยภาพอยู่ในตัวของมัน ที่พร้อมจะขัดขืนฝืนใจกลายเป็นความบีบคั้นก่อให้เกิด
ภาวะที่เรียกว่าความทุกข์ขึ้นแก่คน ในเมื่อมันไม่สามารถเป็นไปตามความยึดความอยากความปรารถนา คือไม่สามารถ
สนองตัณหาอุปาทานของคนนั้นได้จริง ดังคําสรุปที่ว่า “อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์” ซึ่งมีความหมายว่าขันธ์ ๕ ที่
ยึดถือคาใจไว้ด้วยอุปาทานนั้น เป็นทุกข์ ในความหมายว่าเป็นที่ตั้งของทุกข์ คือมีศักยภาพที่พร้อมจะก่อกําเนิดทุกข์
ขึ้นแก่คนนั้นๆ
ค. ทุกข์ คืออาการของจิตใจ ที่เป็นความรู้สึกบีบคั้นกดดันไม่สบาย ที่มนุษย์เข้าใจกันอยู่ทั่วไป เป็น
ภาวะขัดแย้ง จากความเป็นไปที่ขัดขืนฝืนความปรารถนา ซึ่งเกิดขึ้นจากอวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นเอง เป็น
ทุกข์ที่จะไม่เกิดมีหรือจะสลายไปได้ด้วยวิชชา ตั้งต้นแต่ปัญญาที่ค่อยๆ พัฒนาขึ้นไป
ทุกข์มี เพราะขึ้นต่อปัจจัย เมื่อพัฒนาถึงวิชชา อวิชชาหายไป ถึงปัจจยักขัย ตัณหาอุปาทานหมดที่
อาศัย หมดสิ้นปัจจัย ทุกข์ก็ดับ คือไม่มีอีกต่อไป อยู่ด้วยปัญญา เป็นสุข อย่างอิสระสืบไป

บนฐานของมัชเฌนธรรมเทศนา เข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทา

วิถีของอวิชชาตัณหาอุปาทานนั้น ตั้งต้นจากฐานของการขาดความรู้ นํามาสู่การคิดแล้วพูดและทํา
เป็นกรรมที่ไม่สว่าง ดังปัจจยาการที่เริ่มว่า อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา... จึงก่อปัญหา นํามาสู่ทุกข์ เรียกว่าเป็นวิถี
แห่งปัญหา หรือวิถีของทุกข์
เพื่อก้าวไปในวิถีของอิสรภาพและความสุข ที่ปลอดทุกข์ไร้ปัญหา จุดตั้งต้นก็คือการพัฒนาปัญญา ซึ่ง
มีฐานอยู่ที่ความรู้เข้าใจหรือเท่าทันความจริงของสิ่งทั้งหลายที่ตนเกี่ยวข้อง อันโยงกับกฎธรรมชาติ หรือ
ธรรมดาแห่งสภาวะ แล้วปัญญาก็จะชี้นําบอกทางพร้อมทั้งปรับแปรแก้ไขให้กระบวนปัจจยาการดําเนินไป
ในวิถีของความสุขและอิสรภาพที่ว่านั้น

๒๒

พุทธธรรม

บนฐานของความรู้เข้าใจเข้าถึงระบบและกระบวนการของสภาวธรรมที่เป็นธรรมดาของธรรมชาตินั้น
พระพุทธเจ้าได้ทรงนําความรู้เข้าใจนั้นมาประยุกต์สั่งสอนแสดงระบบและกระบวนวิธีปฏิบัติของมนุษย์ที่จะ
ให้เกิดผลเป็นไปตามระบบและกระบวนการของธรรมชาตินั้น โดยทรงจัดวางเป็นมรรคาชีวิตของคน หรือ
พูดอีกอย่างหนึ่งว่า บนฐานแห่งสัจธรรม ได้ทรงจัดวางระบบจริยธรรม ที่เรียกว่าพรหมจริยะ หรือมรรค
ขึ้ น มา เป็ น วิ ถี ข องอิ ส รภาพและความสุ ข ที่ ป ลอดทุ ก ข์ ไ ร้ ปั ญ หาดั ง ที่ ว่ า นั้ น อั น จะกล่ า วในภาคของ
มัชฌิมาปฏิปทาข้างหน้าต่อไป
แต่ก่อนจะก้าวเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาที่เป็นส่วนรายละเอียดนั้น ณ ที่นี้ เมื่อพูดถึงภาพรวมของมัชเฌน
ธรรมเทศนาแล้ว ก็ขอกล่าวถึงจริยธรรมอย่างกว้างโดยรวมไว้ให้เห็นทางปฏิบัติทั่วไปก่อน
ตามกฎแห่ ง ไตรลั ก ษณ์ แ ละปั จ จยาการว่ า สิ่ ง ทั้ ง หลายไม่ เ ที่ ย ง คงอยู่ ไ ม่ ไ ด้ จะต้ อ งสลายตั ว
เปลี่ยนแปลงไปโดยเป็นไปตามเหตุปัจจัย มนุษย์จึงต้องดําเนินชีวิตแห่งความไม่ประมาท ดังที่พระพุทธเจ้า
ตรัสเป็นปัจฉิมวาจา คือพระดํารัสสุดท้ายก่อนปรินิพพานว่า “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา
เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม”๑
ความไม่ประมาท คือการที่มนุษย์ถึงและทันกับกาลเวลา ถึงและทันกับความเป็นไปของเหตุปัจจัย
ทันกันกับธรรมชาติและทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ละเลย ไม่เพิกเฉยเฉื่อยชา ไม่ปล่อยเวลาให้เสียไป แต่ใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์ โดยมีสติ ตื่นตัว ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว ที่เป็นสัญญาณแห่งความเสื่อมความเจริญ
ด้วยการใช้ปัญญาอยู่เสมอ๒ ที่จะแก้ไขปัญหาและปฏิบัติจัดการด้วยความรู้ทั่วถึงเหตุปัจจัย
ความประมาท-ไม่ประมาท และกฎธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์ และปัจจยาการนี้ เป็นหลักที่มนุษย์
จะต้องคํานึงทุกเมื่อ คู่กับความเสื่อม-ความเจริญ ทั้งของชีวิต และของสังคม คือเป็นการจัดการกับความ
เสื่อมและความเจริญนั้น ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย
เรื่องของสภาวธรรม ในแง่ของธรรมชาตินั้น ตามกฎแห่งไตรลักษณ์ และปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยา
การ สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่คงที่ คงทนอยู่ไม่ได้ ก็ดับสลายผันแปรเปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นไปตามเหตุปัจจัย
ดั ง ที่ ว่ า แล้ ว และในแง่ ข องสภาวธรรมในธรรมชาติ ไม่ ว่ า จะเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งไร มั น ก็ คื อ ความ
เปลี่ยนแปลง
แต่ ใ นความหมายของมนุ ษ ย์ ถื อ ความเปลี่ ย นแปลงทางหนึ่ ง ว่ า เป็ น ความเจริ ญ เรี ย กความ
เปลี่ยนแปลงอีกทางหนึ่งว่าเป็นความเสื่อม และความเปลี่ยนแปลงในอาการต่างๆ นั้น จะเป็นความเจริญ
แล้วเสื่อมลง ก็ได้ เสื่อมแล้วเจริญขึ้น ก็ได้ เสื่อมแล้วเสื่อมลงไปอีก ก็ได้ เจริญแล้วเจริญยิ่งขึ้นไปอีก ก็ได้
ทั้งหมดนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลง ซึ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัย เฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยที่มนุษย์นั้นเองเป็น
ผู้กระทํา
พระพุทธเจ้าทรงย้ําความสําคัญ และตรัสสอนอยู่เสมอ ถึงการปฏิบัติจัดการที่จะป้องกันความเสื่อมที่
ยังไม่มี ที่จะแก้ไขให้พ้นความเสื่อมที่มีขึ้นแล้ว ที่จะทําให้เกิดมีความเจริญขึ้น ที่จะรักษาความเจริญนั้นไว้
และทําให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์
ทั้งนี้ ตั้งแต่ในระดับบุคคล ดังที่ตรัสสอนภิกษุให้เพียรพยายามที่จะลดละอกุศล เพียรพยายามบรรลุ
ธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพียรพยายามรักษาธรรมที่บรรลุแล้วมิให้เสื่อมลงหรือลดหาย และทําให้เจริญงอกงาม
ยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์
๑
“วยธมฺมา สงฺขารา, อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ”, ที.ม.๑๐/๑๔๓/๑๘๐
๒

“ปญฺญํ นปฺปมชฺเชยฺย” (ไม่พึงประมาทปัญญา, ไม่ละเลยการใช้และพัฒนาปัญญา, ม.อุ.๑๔/๖๗๘/๔๓๖)
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ในระดับสังคม ก็ตรัสสอนบ่อย โดยเฉพาะทรงเน้นย้ํามากในเรื่องการดํารงความเจริญมั่นคงของสังฆะ
คือชุมชนของมวลพระภิกษุ ตลอดไปถึงรัฐหรือบ้านเมืองอย่างในเรื่องของแคว้นวัชชี บัดนี้ สังฆะยังอยู่ แต่
วัชชีสลาย ถ้าในระดับสังคมไม่ไหว แต่ละชีวิตต้องให้ได้เป็นรายๆ ไป
พูดให้เห็นง่ายๆ พระพุทธเจ้าตรัสหลักธรรมต่างๆ มากมาย เพื่อสอนย้ําให้พระและประชาชนใส่ใจ
ปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสื่อม และสร้างเสริมความเจริญงอกงาม ทรงย้ําถึงกับตรัสรับรองว่า ถ้าปฏิบัติอย่าง
นั้น “วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา, โน ปริหานิ” – จะหวังไดแตความเจริญเทานั้น ไมเสื่อมเลย พุทธดํารัสประโยคนี้ปรากฏ
ในพระไตรปิฎกบ่อยอย่างยิ่ง เกิน ๑๑๐ ครั้ง
ควรเอาใจใส่หลักการนี้กันให้มาก ซึ่งก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย ตามกฎธรรมชาติ
แห่งไตรลักษณ์ และปัจจยาการ พูดย้อนทางว่าเป็นการรู้จักใช้กฎธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ โดยสร้างสรรค์
ทําเหตุปัจจัยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นความเจริญ โดยไม่มีความเสื่อม มีแต่เจริญอยู่ และเจริญยิ่งขึ้น
เรื่อยไป เป็นหลักการที่ท้าทายต่อปัญญาและการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์
ถ้าสามารถปฏิบัติได้ตามหลักการอันอยู่บนฐานของกฎธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้ ก็จะไม่ต้อง
ตกจมลงไปในวงจรของความเจริญแล้วเสื่อม เสื่อมแล้วเจริญ และเจริญแล้วก็เสื่อม อย่างที่ชอบพูดกันบ่อย
ทั้งนี้จะสําเร็จได้ ก็ต้องมีความไม่ประมาท โดยมีสติ ที่จะใช้ปัญญาชี้นําการปฏิบัติจัดการด้วยความรู้เท่า
ทันทั่วถึงเหตุปัจจัย ที่จะให้ความเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางที่เป็นความเจริญอย่างที่พึงต้องการนั้น
ถ้าคนปฏิบัติจัดทําการด้วยปัญญารู้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างนี้ ปัญญานั้น
ก็จะพาให้คนทําการทั้งหลายด้วยจิตใจที่เป็นอิสระ ปล่อยวางได้ ไม่เครียดกังวล ไม่กระวนกระวาย เพราะใจ
นั้นได้ยกเรื่องยกปัญหาให้ไปแล้วแก่ปัญญา ที่เอาไปจัดการได้อย่างเต็มวิสัย และรู้ทันมันตามเหตุปัจจัย

สภาวธรรม และกฎธรรมชาติ ในมัชเฌนธรรมเทศนา

มัชเฌนธรรมเทศนานั้น โดยตรงก็คือ อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท หรือปัจจยาการ อันเป็นกฎ
ธรรมชาติ หรือธรรมดาของความเป็นไปตามเหตุปัจจัย พ่วงด้วยไตรลักษณ์
อย่างไรก็ดี ในกฎธรรมชาตินั้น ก็มีสิ่งที่เป็นไปตามกฎ คือสิ่งที่เป็นและเป็นไปตามเหตุปัจจัย ได้แก่
สภาวธรรมทั้งหลาย โดยเฉพาะพวกที่เป็นสังขตธรรม หรือสังขาร การที่จะรู้เข้าใจกฎธรรมชาติ ก็ควรต้อง
รู้จักสิ่งที่ขึ้นต่อกฎ ซึ่งจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นไว้ก่อน
ดังนั้น ในการบรรยายเรื่องมัชเฌนธรรมเทศนาต่อไปนี้ จึงจะยกเรื่องสภาวธรรมขึ้นมาเป็นตัวตั้ง ให้
รู้จักสภาวธรรมนั้นไว้ก่อน
สภาวธรรมที่ว่านี้ หมายถึงสังขตธรรม หรือบรรดาสังขารดังที่ว่าแล้ว และสังขตธรรมนั้น ที่ควรจะรู้
เข้าใจให้ดีที่สุด ก็คือขันธ์ ๕ ที่เป็นชีวิตคน เพราะเป็นเรื่องใกล้ชิดติดตัว และเป็นชุมนุมที่ประชุมสังขตธรรม
หรือสังขาร ซึ่งพรั่งพร้อมที่สุด มีทั้งรูปธรรม และนามธรรม
ดังนั้น ต่อจากนี้ จะบรรยายโดยเริ่มด้วยเรื่องขันธ์ ๕ เป็นสภาวธรรมตัวตั้ง แล้วพูดถึงกฎธรรมชาติ
นั้นๆ ตามลําดับต่อไป

ตอน ๑: ชีวิต คืออะไร?
ก. ชีวิตตามสภาพของมันเอง

ขันธ ๕

๑

สวนประกอบหาอยางของชีวิต

บทที่ ๑
ตัวสภาวะ
พุทธธรรมมองเห็นสิ่งทั้งหลายเปนธาตุ เปนธรรม เปนสภาวะ27 อันมีอยูเปนอยูตามภาวะของมัน ที่เปน
ของมันอยางนั้น เชนนั้น ตามธรรมดาของมัน มิใชมีเปนสัตว บุคคล อัตตา ตัวตน เราเขา ที่จะยึดถือเอาเปน
เจาของ ครอบครอง บังคับบัญชาใหเปนไปตามปรารถนาอยางไรๆ ได
บรรดาสิ่งทั้งหลายที่รูจักเขาใจกันอยูโดยทั่วไปนั้น มีอยูเปนอยูเปนไปในรูปของสวนประกอบตางๆ ที่มา
ประชุมกันเขา ตัวตนแทๆ ของสิ่งทั้งหลายไมมี เมื่อแยกสวนตางๆ ที่มาประกอบกันเขานั้นออกไปใหหมด ก็จะไม
พบตัวตนของสิ่งนั้นเหลืออยู ตัวอยางงายๆ ที่ยกขึ้นอางกันบอยๆ คือ “รถ” เมื่อนําสวนประกอบตางๆ มา
ประกอบเขาดวยกันตามแบบที่กําหนด ก็บัญญัติเรียกกันวา “รถ”28 แตถาแยกสวนประกอบทั้งหมดออกจากกัน
ก็จะหาตัวตนของรถไมได มีแตสวนประกอบทั้งหลาย ซึ่งมีชื่อเรียกตางๆ กันจําเพาะแตละอยางอยูแลว คือ
ตัวตนของรถมิไดมีอยูตางหากจากสวนประกอบเหลานั้น มีแตเพียงคําบัญญัติวา “รถ” สําหรับสภาพที่มารวมตัว
กันเขาของสวนประกอบเหลานั้น แมสวนประกอบแตละอยางๆ นั้นเอง ก็ปรากฏขึ้นโดยการรวมกันเขาของ
สวนประกอบยอยๆ ตอๆ ไปอีก และหาตัวตนที่แทไมพบเชนเดียวกัน เมื่อจะพูดวาสิ่งทั้งหลายมีอยู ก็ตองเขาใจ
ในความหมายวา มีอยูในฐานะมีสวนประกอบตางๆ มาประชุมเขาดวยกัน
เมื่อมองเห็นสภาพของสิ่งทั้งหลายในรูปของการประชุมสวนประกอบเชนนี้ พุทธธรรมจึงตองแสดงตอไป
วา สวนประกอบตางๆ เหลานั้นเปนอยางไร มีอะไรบาง อยางนอยก็พอเปนตัวอยาง และโดยที่พุทธธรรมมีความ
เกี่ยวของเปนพิเศษกับเรื่องชีวิต โดยเฉพาะในดานจิตใจ การแสดงสวนประกอบตางๆ จึงตองครอบคลุมทั้งวัตถุ
และจิตใจ หรือทั้งรูปธรรมและนามธรรม และมักแยกแยะเปนพิเศษในดานจิตใจ
การแสดงสวนประกอบตางๆ นั้น ยอมทําไดหลายแบบ สุดแตวัตถุประสงคจําเพาะของการแสดงแบบ
29
นั้นๆ แตในที่นี้ จะแสดงแบบขันธ ๕ ซึ่งเปนแบบที่นิยมในพระสูตร
โดยวิธีแบงแบบขันธ ๕ (The Five Aggregates) พุทธธรรมแยกแยะชีวิตพรอมทั้งองคาพยพทั้งหมดที่
บัญญัติเรียกวา “สัตว” “บุคคล” ฯลฯ ออกเปนสวนประกอบตางๆ ๕ ประเภท หรือ ๕ หมวด เรียกทางธรรมวา
เบญจขันธ คือ30
27

นิยมเรียกยาวเปน “สภาวธรรม” ตามคําบาลีวา “สภาวธมฺม” ซึ่งมาจาก ส+ภาว+ธมฺม แปลตรงตัววา สิ่งที่มีภาวะของมันเอง
สํ.ส.๑๕/๕๕๔/๑๙๘
29
แบงอยางกวางๆ วา นามและรูป หรือนามธรรม กับรูปธรรม; แตตามแนวอภิธรรมนิยมแบงเปน ๓ คือ จิต เจตสิก และรูป ถาเทียบ
กับขันธ ๕ ที่จะแสดงตอไป จิต = วิญญาณขันธ, เจตสิก = เวทนาขันธ สัญญาขันธ และสังขารขันธ, รูป = รูปขันธ
30
ดู รายละเอียดบางอยางเกี่ยวกับเบญจขันธ หรือขันธ ๕ ใน บันทึกพิเศษทายบท
28

บทที่ ๑ ขันธ ๕

๒๕

๑. รูป (Corporeality) ไดแกสวนประกอบฝายรูปธรรมทั้งหมด รางกาย และพฤติกรรมทั้งหมดของ
รางกาย หรือสสารและพลังงานฝายวัตถุ พรอมทั้งคุณสมบัติ และพฤติการณตางๆ ของสสารพลังงานเหลานั้น
๒. เวทนา (Feeling หรือ Sensation) ไดแกความรูสึกสุข ทุกข หรือเฉยๆ ซึ่งเกิดจากผัสสะทาง
ประสาททั้ง ๕ และทางใจ
๓. สัญญา (Perception) ไดแกความกําหนดได หรือหมายรู คือ กําหนดรูอาการเครื่องหมายลักษณะ
ตางๆ อันเปนเหตุใหจําอารมณ31 (object) นั้นๆ ได
๔. สังขาร (Mental Formations หรือ Volitional Activities) ไดแกองคประกอบหรือคุณสมบัติ
ตางๆ ของจิต มีเจตนาเปนตัวนํา ซึ่งแตงจิตใหดีหรือชั่วหรือเปนกลางๆ ปรุงแปรการตริตรึกนึกคิดในใจ และการ
แสดงออกทางกายวาจา ใหเปนไปตางๆ เปนที่มาของกรรม เชน ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ เมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขา32 ปญญา โมหะ โลภะ โทสะ มานะ ทิฏฐิ อิสสา มัจฉริยะ เปนตน เรียกรวมอยางงายๆ วา เครื่องปรุง
ของจิต เครื่องปรุงของความคิด หรือเครื่องปรุงของกรรม
๕. วิญญาณ (Consciousness) ไดแกความรูแจงอารมณทางประสาททั้ง ๕ และทางใจ คือ การเห็น
การไดยิน การไดกลิ่น การรูรส การรูสัมผัสทางกาย และการรูอารมณทางใจ
ขันธ ๔ ขอหลัง ซึ่งเปนพวกนามขันธ มีขอควรทําความเขาใจเพิ่มเติม เพื่อเห็นความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น
และเพื่อปองกันความสับสน33 ดังนี้
สัญญา34 เปนความรูจําพวกหนึ่ง หมายถึง การหมายรู หรือกําหนดรูอาการของอารมณ เชน ลักษณะ
ทรวดทรง สี สัณฐาน ฯลฯ ตลอดจนชื่อเรียก และสมมติบัญญัติตางๆ วา เขียว ขาว ดํา แดง ดัง เบา ทุม แหลม
อวน ผอม โตะ ปากกา หมู หมา ปลา แมว คน เขา เรา ทาน เปนตน
การหมายรูหรือกําหนดรูนี้ อาศัยการจับเผชิญ หรือ การเทียบเคียงระหวางประสบการณหรือความรูเกา
กับประสบการณหรือความรูใหม ถาประสบการณใหมตรงกับประสบการณเกา เชน พบเห็นคนหรือสิ่งของที่เคย
รูจักแลว ไดยินเสียงที่เคยไดยินแลว ดังตัวอยาง นาย ก. รูจักนายเขียว ตอมาอีกเดือนหนึ่ง นาย ก. เห็นนาย
เขียวอีก และรูวาคนที่เขาเห็นนั้นคือนายเขียว อยางนี้เรียกวา จําได (พึงสังเกตวา ในที่นี้ “จําได” ตางจาก “จํา”)
31

คําวา “อารมณ” ในบทความนี้ ทุกแหงใชในความหมายทางธรรมเทานั้น คือหมายถึงสิ่งที่จิตรับรูหรือสิ่งที่ถูกรับรู โดยอาศัยทวารทั้ง ๖
ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ (ความนึกคิดตางๆ) ไมมีความหมายอยางที่เขาใจกันทั่วๆ ไปในภาษาไทย
32
อุเบกขา เปนธรรมสําคัญยิ่งขอหนึ่ง และมักมีผูเขาใจความหมายสับสนผิดพลาดอยูเสมอ จึงควรศึกษาใหเขาใจชัด อยางนอยตอง
สามารถแยกอุเบกขาในหมวดสังขาร ซึ่งตรงกับ ตัตรมัชฌัตตตา ออกจากอุเบกขาในหมวดเวทนา ซึ่งตรงกับ อทุกขมสุข อันเปน
ความรูสึกเฉยๆ
33
คําอธิบายตั้งแตนี้ไป อาศัยเคาความจากบาลีและอรรถกถาบางแหงเทียบเคียงดวย โดยเฉพาะ ม.มู.๑๒/๔๙๔/๕๓๖; ม.อ.๒/๔๖๒;
วิสุทธิมัคค ๓/๑, ๒๓; สํ.ข.๑๗/๑๕๙/๑๐๖; สํ.อ.๒/๓๕๖
34
คัมภีรชั้นอรรถกถาแสดงลักษณะหนาที่เปนตนของสัญญาไววา:- สัญญา มีลักษณะจําเพาะคือสัญชานน (จําได, รูจัก); มีหนาที่ทํา
เครื่องหมายไวเปนปจจัยแหงการจําได (หรือรูจัก) ตอไปวา “นั่นคือสิ่งนั้น” เหมือนดังชางไม เปนตน ทําเครื่องหมายไวที่วัสดุมีตัวไม
เปนอาทิ; มีผลปรากฏคือ เกิดความยึดถือไปตามเครื่องหมายที่กําหนดเอาไว เหมือนพวกคนตาบอดคลําชาง ยึดถือไปตามเครื่องหมาย
ที่ตนจับได (วาชางเปนอยางนั้นๆ); มีปทัฏฐาน คืออารมณตามที่ปรากฏ เหมือนลูกเนื้อเห็นหุนคนที่ผูกดวยมัดหญา สําคัญหมายวาเปน
คนจริงๆ (วิสุทธิมัคค ๓/๓๕); ถาเทียบกับหลักจิตวิทยาฝายตะวันตก สัญญาจะครอบคลุมเรื่อง perception, conception และ
recognition (แตไมใช memory ทั้งหมด).

๒๖

พุทธธรรม

ถาประสบการณใหมไมตรงกับประสบการณเกา เรายอมนําเอาประสบการณหรือความรูเกาที่มีอยูแลว
นั่นเอง มาเทียบเคียงวาเหมือนกันและไมเหมือนกันในสวนไหน อยางไร แลวหมายรูสิ่งนั้นตามคําบอกเลาหรือ
ตามที่ตนกําหนดเอาวาเปนนั่น เปนนี่ ไมใชนั่น ไมใชนี่ อยางนี้เรียกวากําหนดหมายหรือหมายรู
การหมายรูเชนนี้ยอมมีหลายชั้น หมายรูไปตามความตกลงอันเนื่องดวยความรูสามัญบาง เชนวา เขียว
ขาว เหลือง แดง เปนตน ตามนิยมของโลก ของสังคม ของวัฒนธรรม ประเพณี เปนตนบาง เชนวา อยางนี้
สุภาพ อยางนั้นสวยงาม อยางนั้นถูกธรรมเนียม อยางนี้ผิดธรรมเนียม เปนตน ตามนิยมและปรุงแตงจําเพาะตน
บาง เชนวา อยางนี้สวย อยางนั้นนาชม อยางนี้นาหมั่นไส เปนตน หมายรูสองชั้น (แบบสัญลักษณ) บาง เชนวา
สีเขียวแดงหมายถึงมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง เสียงระฆังสองครั้งหมายถึงการกินอาหาร ตลอดจนตามการศึกษา
อบรมในทางธรรม เชน หมายรูในภาวะที่ไมเที่ยง หมายรูในภาวะที่เปนอนัตตา เปนตน มีทั้งความหมายรูสามัญ
และความหมายรูที่ละเอียดซับซอน (คือสัมพันธกับขันธอื่นมากขึ้น) มีทั้งหมายรูเกี่ยวกับรูปธรรมและหมายรู
เกี่ยวกับนามธรรม คําที่แปลสัญญากันวา จําได กําหนดได หมายรู กําหนดหมาย จําหมาย สําคัญหมาย ลวน
แสดงแงตางๆ แหงความหมายของกองสัญญานี้ทั้งสิ้น
พูดเพื่อเขาใจกันอยางงายๆ สัญญาก็คือกระบวนการเรียกเก็บ รวบรวม และสั่งสมขอมูลของการเรียนรู
และวัตถุดิบสําหรับความคิดนั่นเอง
สัญญาเกื้อกูลแกการดําเนินชีวิตของมนุษยอยางมาก แตในเวลาเดียวกัน ก็มีโทษมิใชนอย เพราะมนุษย
จะยึดติดตามสัญญา ทําใหสัญญากลายเปนเครื่องกีดกั้นกําบังตนเองและหอหุมคลุมตัวสภาวะไว ทําใหไม
สามารถเขาถึงความจริงแทที่อยูลึกลงไป
เพื่อประโยชนแกการศึกษาตอไป ขอแยกสัญญาออกอยางคราวๆ เปน ๒ ระดับ คือ สัญญาอยางสามัญ
ซึ่งกําหนดหมายอาการของอารมณที่เกิดขึ้นหรือเปนไปอยูตามปกติธรรมดาของมัน อยางหนึ่ง และสัญญาสืบ
ทอดหรือสัญญาอยางซับซอน ที่บางคราวก็ใชคําเรียกใหตางออกไป เฉพาะอยางยิ่ง “ปปญจสัญญา” อันหมายถึง
สัญญาเนื่องดวยอารมณที่คิดปรุงแตงขึ้นใหซับซอนพิสดารดวยแรงผลักดันของตัณหา มานะ และทิฏฐิ ซึ่งเปน
สังขารชั้นนําในฝายราย อีกอยางหนึ่ง การแยกเชนนี้จะชวยใหมองเห็นความหมายของสัญญาที่กําลังแสดง
บทบาทอยู พรอมทั้งความสัมพันธระหวางสัญญากับขันธอื่นภายในกระบวนธรรมไดชัดเจนยิ่งขึ้น
วิญญาณ แปลตามแบบวา ความรูแจง คือ รูแจงอารมณ หมายถึง ความรูประเภทยืนพื้น หรือความรูที่
เปนตัวยืน เปนฐานและเปนทางเดินใหแกนามขันธอื่นๆ เกี่ยวของกับนามขันธอื่นทั้งหมด เปนทั้งความรูตน และ
ความรูตาม
ที่วาเปนความรูตน คือเปนความรูเริ่มแรก เมื่อเห็น ไดยิน เปนตน (เกิดวิญญาณขึ้น) จึงจะรูสึกชื่นใจ
หรือบีบคั้นใจ (เวทนา) จึงจะกําหนดไดวาเปนนั่นเปนนี่ (สัญญา) จึงจะจํานงตอบและคิดปรุงแตงไปตางๆ
(สังขาร) เชน เห็นทองฟา (วิญญาณ) รูสึกสบายตาชื่นใจ (เวทนา) หมายรูวา ทองฟา สีคราม สดใส ฟาสาย ฟา
บาย ฟาสวย (สัญญา) ชอบใจฟานั้น อยากเห็นฟานั้นนานๆ ไมอยากใหเวลาผานไป โกรธชายคาที่บังไมใหเห็นฟา
นั้นเต็มที่ คิดหาวิธีจะทําใหไดนั่งดูฟานั้นไดสบายๆ ชัดเจนและนานๆ ฯลฯ (สังขาร);
ที่รูตาม คือรูควบไปตามกิจกรรมของขันธอื่นๆ เชน รูสึกสุขสบาย (เวทนา) ก็รูวาเปนสุข (วิญญาณ; พึง
สังเกตวา รูสึกสุข กับรูวาเปนสุข ไมเหมือนกัน) รูสึกบีบคั้นใจไมสบาย (เวทนา) ก็รูวาเปนทุกข (วิญญาณ) หมาย
รูวาอยางนี้เปนสุข อยางนั้นเปนทุกข (สัญญา) ก็รูไปตามนั้น เมื่อคิดนึกปรุงแตงตั้งเจตจํานงไปอยางใดๆ (สังขาร)

บทที่ ๑ ขันธ ๕
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ก็ยอมมีความรูควบอยูพรอมกันดวยโดยตลอด กระแสความรูยืนพื้น ซึ่งเกิดดับตอเนื่องอยูตลอดเวลาควบไปกับ
นามขันธอื่นๆ หรือกิจกรรมทุกอยางในจิตใจ นี้เรียกวา วิญญาณ
ลักษณะอีกอยางหนึ่งที่ชวยความเขาใจเกี่ยวกับวิญญาณ คือ วิญญาณ เปนการรูความตางจําเพาะ รู
ความหมายจําเพาะ หรือรูแยกตาง ความหมายนี้พึงเขาใจดวยตัวอยาง เชน เมื่อเห็นผืนผาลาย ที่วาเห็นนั้น แม
จะไมไดกําหนดหมายวาอะไรเปนอะไร ก็ยอมเห็นลักษณะอาการ เชน สีสัน เปนตน ซึ่งแตกตางกันเปนพื้นอยู
พรอมดวยเสร็จ นี้เปนความรูขั้นวิญญาณ เพราะวิญญาณรูเห็นความแตกตางนั้นอยู สัญญาจึงหมายรูอาการที่
แตกตางกันนั้นไดวา เปนนั่น เปนนี่ เชน เปนเขียว ขาว แดง เปนตน หรืออยางเมื่อรับประทานผลไม ถึงจะไม
กําหนดหมายวาเปนรสหวาน รสเปรี้ยว ก็รูรสที่หวาน ที่เปรี้ยวนั้น ซึ่งแตกตางกัน และแมในรสที่เปรี้ยวหรือหวาน
ดวยกัน แมจะไมกําหนดหมายวาเปนรสเปรี้ยวมะมวง เปรี้ยวมะปราง เปรี้ยวมะขาม เปรี้ยวมะนาว เปรี้ยว
สับปะรด หรือหวานกลวยหอม หวานกลวยน้ําวา หวานกลวยไข หวานแอปเปล เมื่อลิ้มก็ยอมรูรสที่ตางจําเพาะ
นั้น ความรูอยางนี้คือวิญญาณ เปนความรูยืนพื้น เมื่อรูแลวนามขันธอื่นจึงจะทํางานหรือปฏิบัติหนาที่ได เชน
รูสึกอรอยไมอรอย (เวทนา) จําไดหมายรูวารสหวานอะไร รสเปรี้ยวอะไร (สัญญา) เปนตน;
สวนในแงที่วารูความหมายจําเพาะนั้นอธิบายสั้นๆ วา เมื่อเกิดวิญญาณขึ้น คือ เห็น ไดยิน เปนตน วาที่
จริงแลวจะเปนการเห็นการไดยินจําเพาะบางแง บางความหมาย ของสิ่งที่เห็นสิ่งที่ไดยินเทานั้น พูดอีกอยางหนึ่ง
วา จะเปนการเห็นการไดยินตามความหมายจําเพาะแงจําเพาะอยางที่เราใสใหแกสิ่งนั้น ทั้งนี้ สุดแตสังขารที่เปน
ปจจัยใหวิญญาณนั้นเกิดขึ้น35
ตัวอยางเชน ในทองทุงแหงหนึ่ง เปนที่โลงกวาง มีตนมะมวงขึ้นอยูตนเดียว เปนตนใหญมาก แตมีผล
อยูเพียงไมกี่ลูก และใบหาง แทบจะอาศัยรมเงาไมได มีชาย ๕ คน เดินทางมาถึงตนมะมวงนั้นในโอกาสตางๆ
กัน คนหนึ่งวิ่งหนีสัตวราย คนหนึ่งกําลังหิวมาก คนหนึ่งรอนแดด กําลังตองการรมไม คนหนึ่งกําลังหาผักผลไม
ไปขาย คนหนึ่งกําลังหาที่ผูกสัตวเลี้ยงของตนเพราะจะแวะไปธุระในยานใกลเคียง คนทั้งหานั้นมองเห็นตน
มะมวงใหญทุกคน แตจะเปนการเห็นในแงและขอบเขตความหมายตางๆ กัน วิญญาณเกิดขึ้นแกทุกคน แต
วิญญาณของแตละคนหาเหมือนกันไม เพราะแตกตางกันไปตามเจตจํานงของตนๆ ตอตนมะมวง ในเวลา
เดียวกัน สัญญาคือการกําหนดหมายของแตละคนก็จะตางๆ กันไปภายในขอบเขตแหงความหมายที่ตนเห็นใน
ขณะนั้นดวย แมเวทนาที่เกิดขึ้นก็ไมเหมือนกัน เชน คนที่วิ่งหนีสัตวราย เห็นตนมะมวงใหญแลวดีใจ เพราะเห็น
เครื่องชวยใหหนีรอดปลอดภัย คนที่หิวมากก็ดีใจเพราะผลมะมวงเพียง ๓ – ๔ ลูก ก็จะชวยใหตนอิ่มพนอดตาย
ได คนรอนแดดอาจเสียใจ เพราะผิดหวังที่ไมใหญไมมีรมใหอยางที่ควรจะเปน คนหาผลไมไปขายก็อาจเสียใจ
เพราะผิดหวังตอจํานวนผลไมที่นอย สวนคนหาที่ผูกสัตวเลี้ยงอาจจะรูสึกสบายใจแตเพียงเล็กนอย แคโลงใจวา
ไมตองจูงสัตวไปหรือไปหาที่ผูกที่อื่น
เวทนา แปลกันวา การเสวยอารมณ หรือการเสพรสของอารมณ คือ ความรูสึกตอสิ่งที่ถูกรับรู ซึ่งจะ
เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการรับรู เปนความรูสึกสุข สบาย ถูกใจ ชื่นใจ หรือทุกข บีบคั้น เจ็บปวด หรือไมก็เฉยๆ อยาง
ใดอยางหนึ่ง

35

ดู ตอนวาดวยปฏิจจสมุปบาทขางหนา.
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พุทธธรรม

ขอที่ควรทําความเขาใจอยางหนึ่งเกี่ยวกับเวทนา เพื่อปองกันความสับสนกับสังขาร คือ เวทนาเปน
กิจกรรมของจิตในขั้นรับ กลาวคือเกี่ยวของกับผลที่อารมณมีตอจิตเทานั้น36 ยังไมใชขั้นที่เปนฝายจํานงหรือ
กระทําตออารมณ ซึ่งเปนกิจกรรมของสังขาร ดังนั้น คําวา ชอบ ไมชอบ ชอบใจ ไมชอบใจ ตามปกติจะใชเปนคํา
แสดงกิจกรรมในหมวดสังขาร โดยเปนอาการสืบเนื่องจากเวทนาอีกตอหนึ่ง เพราะคําวา ชอบ ไมชอบ ชอบใจ ไม
ชอบใจ แสดงถึงอาการจํานงหรือกระทําตอบตออารมณ ดังจะเห็นไดในลําดับกระบวนธรรม เชน
- เห็นรูปที่นาปรารถนานาใคร
(จักขุ + อิฏฐารมณ

จักขุวิญญาณ)

- ไดยินเสียงที่ไมปรารถนานารําคาญ
(โสตะ + อนิฏฐารมณ

โสตวิญญาณ )

เกิดความสุขสบาย

ก็ชอบใจ (ตออารมณนั้น)

(สุขเวทนา)

(สังขาร:- ราคะ)

เกิดความทุกข ไมสบาย

ก็ไมชอบใจ (ตออารมณนั้น)

(ทุกขเวทนา)

(สังขาร :- โทสะ)

เวทนา มีความสําคัญมาก เพราะเปนสิ่งมุงประสงค เสาะแสวง (หมายถึงสุขเวทนา) และเปนสิ่งเกลียด
กลัวเลี่ยงหนี (หมายถึงทุกขเวทนา) สําหรับสัตวทั้งหลาย เมื่อมีการรับรูเกิดขึ้นแตละครั้ง เวทนาจะเปนขั้วตอและ
เปนตนทางแยก ที่ชี้แนะหรือสงแรงผลักดันแกองคธรรมอื่นๆ วาจะดําเนินไปในทางใด อยางไร เชน ถารับรู
อารมณใดแลวสุขสบาย ก็จะกําหนดหมายอารมณนั้นมาก และในแงหรือในแนวทางที่จะสนองเวทนานั้น และคิด
ปรุงแตงเพื่อใหไดอารมณนั้นมาเสพเสวยตอไปอีก ดังนี้เปนตน
สังขาร หมายรวมทั้งเครื่องแตงคุณภาพของจิต หรือเครื่องปรุงของจิต ซึ่งมีเจตนาเปนตัวนํา และ
กระบวนการแหงเจตจํานงที่ชักจูง เลือกรวบรวมเอาเครื่องแตงคุณภาพเหลานั้นมาประสมปรุงแตงความนึกคิด
การพูด การทํา ใหเกิดกรรมทางกาย วาจา ใจ
อยางไรก็ตาม ในการอธิบายตามแนวขันธ ๕ ทานมุงแสดงตัวสภาวะใหเห็นวาชีวิตมีองคประกอบอะไร
มากกวาจะแสดงกระบวนธรรมที่กําลังดําเนินอยูวาชีวิตเปนไปอยางไร ดังนั้น คําอธิบายเรื่องสังขาร ในขันธ ๕
ตามปกติจึงพูดถึงแตในแงเครื่องแตงคุณภาพของจิต หรือเครื่องปรุงของจิต วามีอะไรบาง แตละอยางมีลักษณะ
อย า งไร เป น ต น ส ว นการอธิ บ ายในแง ก ระบวนการปรุ ง แต ง ซึ่ ง เป น ขั้ น ออกโรงแสดง ท า นยกไปกล า วใน
หลักปฏิจจสมุปบาท ซึ่งชี้ใหเห็นวา ชีวิตเปนไปอยางไร
ดังนั้น ในหลักปฏิจจสมุปบาท ความหมายของสังขารจึงมีรูปรางแบบปฏิบัติการ คือจําแนกออกเปนกาย
สังขาร (การปรุงแตงแสดงเจตจํานงออกทางกาย หรือเจตนาที่ปรุงแตงการกระทําทางกาย) วจีสังขาร (การปรุง
แตงแสดงเจตจํานงทางวาจา หรือเจตนาที่ปรุงแตงการกระทําทางวาจา) และจิตตสังขาร (การปรุงแตงแสดง
เจตจํานงทางใจ หรือเจตนาที่ปรุงแตงการกระทําทางใจ) ตางจากคําอธิบายแนวขันธ ๕ ซึ่งจําแนกสังขารเปนองค
ธรรมเครื่องปรุงแตงตางๆ มี ศรัทธา สติ เมตตา กรุณา ปญญา โลภะ โทสะ เจตนา สมาธิ เปนตน ถาจะ
เปรียบเทียบกับเรื่องรถ คําอธิบายแนวขันธ ๕ ก็เหมือนรถที่ตั้งแสดงใหดูสวนประกอบตางๆ อยูกับที่ สวน
คําอธิบายแนวปฏิจจสมุปบาทที่จะกลาวขางหนา เปนเหมือนอธิบายเรื่องรถที่เดินเครื่องออกแลนใชงานจริง
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บรรดาเครื่องแตงคุณภาพของจิตทั้งหลายนั้น เจตนาเปนตัวนําหรือเปนหัวหนา ดังนั้น ไมวาเครื่องแตง
คุณภาพกี่อยางจะเกิดขึ้นทําหนาที่ในคราวหนึ่งคราวใด จะตองมีเจตนารวมอยูดวยเปนแกนนําเสมอไปทุกคราว
บางครั้งทานถึงกับใชคําวาเจตนาเปนคําแทนหมายถึงสังขารทั้งหมดทีเดียว ดวยเหตุนี้จึงอาจใหความหมายคําวา
สังขารไดอีกอยางหนึ่งวา “สังขาร คือ เจตนาพรอมทั้งสัมปยุตธรรม (ธรรมที่ประกอบรวมหรือเครื่องประกอบ) ซึ่ง
แตงจิตใหดี หรือชั่ว หรือเปนกลางๆ ปรุงแปรการตริตรึกนึกคิด การพูด การทํา ใหเกิดกรรมทางกาย วาจา ใจ”
บางครั้ง ทานถึงกับใชคําวา เจตนาคําเดียวเปนคําแทน หมายถึงสังขารทั้งหมด หรือแสดงความหมาย
ทํานองจํากัดความคําวาสังขารดวยคําวาเจตนา และเจตนาก็เปนคําจํากัดความของคําวากรรมดวย ดังนั้น ใน
กรณีเชนนี้ คําวา สังขาร เจตนา และกรรม จึงมีความหมายอยางคราวๆ เทากัน เปรียบเหมือนวา พระครูแกว
เปนเจาอาวาสวัดกลาง เปนผูแทนวัดนั้นไปรับมอบพระไตรปฎกรวมกับผูแทนของวัดอื่นๆ หลายวัด ในที่ประชุม
นั้น จะออกชื่อวา พระครูแกว เจาอาวาสวัดกลาง คณะวัดกลาง หรือวาวัดกลาง ก็ไดความหมายที่ประสงคอยาง
เดียวกัน
นอกจากความสําคัญที่กลาวมาแลว เจตนายังเปนตัวแสดงลักษณะพิเศษของสังขาร ที่ทําใหสังขารขันธ
ตางจากขันธอื่นๆ อีกดวย เจตนา แปลวา ความจํานง ความจงใจ ความตั้งใจ ลักษณะพิเศษที่แตกตางกัน
ระหวางสังขารขันธกับนามขันธอื่น ก็คือ นามขันธอื่น อันไดแก เวทนา สัญญา และวิญญาณ ทํางานกับอารมณที่
เขามาปรากฏอยูแลว เปนสภาพที่เนื่องดวยอารมณ เกาะเกี่ยวกับอารมณ อาศัยอารมณจึงดําเนินไปไดและเปน
ฝายรับ แตสังขารมีการริเริ่มเองได จํานงตออารมณและเปนฝายกระทําตออารมณ37
เมื่อเขาใจหลักนี้แลว ก็จะมองเห็นเหตุผลวา ทําไมความสบาย ไมสบาย จัดเปนเวทนา แตความชอบใจ
ไมชอบใจ ซึ่งเกิดถัดจากสบายไมสบายนั้น จึงจัดเขาในสังขาร ทําไมสัญญากับสติ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องความจํา
ดวยกัน แตกลับแยกอยูคนละขันธ (สติอยูในสังขารขันธ) ทําไมปญญาซึ่งก็เปนเรื่องของความรูเชนเดียวกับ
สัญญาและวิญญาณ จึงแยกไปอยูในสังขารขันธ

สัญญา - สติ - ความจํา
มักมีความเขาใจสับสนกันในเรื่องความจําวาตรงกับธรรมขอใด คําวา สัญญา ก็มักแปลกันวา ความจํา
คําวาสติ โดยทั่วไปแปลวาความระลึกได บางครั้งก็แปลวาความจํา และมีตัวอยางที่เดน เชนพระอานนท ไดรับ
ยกยองเปนเอตทัคคะในทางทรงจําพุทธพจน คําบาลีในกรณีนี้ทานใชคําวาสติ ดังพุทธพจนวา “อานนทเปนเลิศ
กวาประดาสาวกของเราผูมีสติ”38
เรื่องนี้ในทางธรรมไมมีความสับสน ความจําไมใชกิจของธรรมขอเดียว แตเปนกิจของกระบวนธรรม
และในกระบวนธรรมแหงความจํานี้ สัญญาและสติเปนองคธรรมใหญ ทําหนาที่เปนหลัก มีบทบาทสําคัญที่สุด
สัญญาก็ดี สติก็ดี มีความหมายคาบเกี่ยวและเหลื่อมกันกับความจํา กลาวคือ สวนหนึ่งของสัญญาเปน
สวนหนึ่งของความจํา อีกสวนหนึ่งของสัญญาอยูนอกเหนือความหมายของความจํา แมสติก็เชนเดียวกัน สวน
หนึ่งของสติเปนสวนหนึ่งของความจํา อีกสวนหนึ่งของสติ อยูนอกเหนือความหมายของกระบวนการทรงจํา
37

ตามหลักไตรวัฏฏ (ใน ปฏิจจสมุปบาท) จัดเวทนา สัญญา และวิญญาณ เปนวิบาก สังขารเปนกรรม; อนึ่ง สังขารที่จัดเปนกรรมนั้น
ทานหมายเอาเฉพาะในเวลาที่เจตนานําหนาออกปฏิบัติการเทานั้น สวนตัวเครื่องปรุงเครื่องแตงทั้งหลาย (ในฝายสังสารวัฏฏ) ทาน
จัดเปนกิเลส.
38
องฺ.เอก.๒๐/๑๔๙/๓๒

๓๐

พุทธธรรม
ขอที่พึงกําหนดหมายและระลึกไวอยางสําคัญคือ สัญญา และ สติ ทําหนาที่คนละอยางในกระบวนการ

ทรงจํา
สัญญา กําหนดหมายหรือหมายรูอารมณเอาไว เมื่อประสบอารมณอีก ก็เอาขอที่กําหนดหมายไวนั้น มา
จับเทียบหมายรูวาตรงกันเหมือนกันหรือไม ถาหมายรูวาตรงกัน เรียกวาจําได ถามีขอตางก็หมายรูเพิ่มเขาไว การ
กําหนดหมาย จําได หรือหมายรูอารมณไววาเปนนั่นเปนนี่ ใชนั่น ใชนี่ (การเทียบเคียง และเก็บขอมูล) ก็ดี สิ่งที่
กําหนดหมายเอาไว (ตัวขอมูลที่สรางและเก็บไวนั้น) ก็ดี เรียกวาสัญญา ตรงกับความจําในแงที่เปนการสราง
ปจจัยแหงความจํา ลักษณะสําคัญของสัญญาคือ ทํางานกับอารมณที่ปรากฏตัวอยูแลว กลาวคือ เมื่ออารมณ
ปรากฏอยูตอหนา จึงกําหนดได หมายรูหรือจําไดซึ่งอารมณนั้น
สติ39 มีหนาที่ดึงอารมณมาสูจิต เหนี่ยวอารมณไวกับจิต คุมหรือกํากับจิตไวกับอารมณ ตรึงเอาไวไม
ยอมใหลอยผานหรือคลาดกันไป จะเปนการดึงมาซึ่งอารมณที่ผานไปแลว หรือดึงไวซึ่งอารมณที่จะผานไปก็ได
สติจึงมีขอบเขตความหมายคลุมถึง การระลึก นึกถึง นึกไว นึกได ระลึกได ไมเผลอ ตรงกับความจํา เฉพาะใน
สวนที่เปนการระลึกและความสามารถในการระลึก ดวยเหตุนี้สติจึงเปนธรรมตรงขามกับสัมโมสะ ซึ่งแปลวาการ
ลืม (สัญญาไมคูกับลืม) สติเปนการริเริ่มเองจากภายใน โดยอาศัยพลังแหงเจตจํานง ในเมื่ออารมณอาจจะไม
ปรากฏอยูตอหนา เปนฝายจํานงตออารมณ จึงจัดอยูในพวกสังขาร
สัญญา บันทึกเก็บไว สติดึงออกมาใช สัญญาดี คือ รูจักกําหนดหมายใหชัดเจน เปนระเบียบ สรางขึ้น
เปนรูปรางที่มีความหมายและเชื่อมโยงกันดี (ซึ่งอาศัยความใสใจและความเขาใจเปนตนอีกตอหนึ่ง) ก็ดี สติดี
คือมีความสามารถในการระลึก (ซึ่งอาศัยสัญญาดี และการหมั่นใชสติ ตลอดจนสภาพจิตที่สงบผองใส ตั้งมั่น
เปนตน อีกตอหนึ่ง) ก็ดี ยอมเปนองคประกอบที่ชวยใหเกิดความจําดี
นายแดง กับนายดํา เคยรูจักกันดี แลวแยกจากกันไป ตอมาอีกสิบป นายแดงพบนายดําอีก จําไดวาผูที่
ตนพบนั้นคือนายดํา แลวระลึกนึกไดตอไปอีกวาตนกับนายดําเคยไปเที่ยวดวยกันที่นั่นๆ ไดทําสิ่งนั้นๆ ฯลฯ การ
จําไดเมื่อพบนั้นเปนสัญญา การนึกไดตอไปถึงเรื่องราวที่ลวงแลว เปนสติ
วันหนึ่ง นาย ก. ไดพบปะสนทนากับนาย ข. ตอมาอีกหนึ่งเดือน นาย ก. ถูกเพื่อนถามวา เมื่อเดือนที่
แลววันที่เทานั้นๆ นาย ก. ไดพบปะสนทนากับใคร นาย ก. นึกทบทวนดู ก็จําไดวาพบปะสนทนากับ นาย ข.
การจําไดในกรณีนี้ เปนสติ
เครื่องโทรศัพทตั้งอยูมุมหองขางหนึ่ง สมุดหมายเลขโทรศัพทอยูอีกมุมหองดานหนึ่ง นายเขียวเปดสมุด
หาเลขหมายโทรศั พ ท ที่ ต นต อ งการ พบแล ว อ า นและกํ า หนดหมายเลขเอาไว แล ว เดิ น ไปหมุ น หมายเลขที่
เครื่องโทรศัพทตามตองการ ระหวางเดินไปก็นึกหมายเลขนั้นไวตลอด การอานและกําหนดหมายเลขที่สมุด
โทรศัพท เปนสัญญา การนึกหมายเลขนั้นตั้งแตละจากสมุดโทรศัพทไป เปนสติ
เมื่ออารมณปรากฏอยูตอหนาแลว ก็กําหนดหมายไดทันที แตเมื่ออารมณไมปรากฏอยู และถาอารมณ
นั้นเปนธรรมารมณ (เรื่องในใจ) ก็ใชสติดึงอารมณนั้นมาแลวกําหนดหมาย อนึ่ง สติสามารถระลึกถึงสัญญา คือ
ดึงเอาสัญญาที่มีอยูเกามาเปนอารมณของจิต แลวสัญญาจะกําหนดหมายอารมณนั้น สําทับเขาอีกใหชัดเจนแนน
แฟนยิ่งขึ้น หรือกําหนดหมายแนวใหมเพิ่มเขาไปตามวัตถุประสงคอีกอยางหนึ่งก็ได
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สัญญา - วิญญาณ - ปญญา
สัญญา วิญญาณ และปญญา เปนเรื่องของความรูทั้ง ๓ อยาง แตเปนองคธรรมตางขอกัน และอยูคน
ละขันธ สัญญาเปนขันธหนึ่ง วิญญาณเปนขันธหนึ่ง ปญญาอยูในสังขารก็อีกขันธหนึ่ง สัญญา และวิญญาณได
พูดมาแลวพอเปนพื้นความเขาใจ
ปญญา40 แปลกันมาวา ความรอบรู เติมเขาไปอีกวา ความรูทั่ว ความรูชัด คือ รูทั่วถึงความจริงหรือรู
ตรงตามความเปนจริง ทานอธิบายขยายความกันออกไปตางๆ เชนวา รูเหตุรูผล รูดีรูชั่ว รูถูกรูผิด รูควรไมควร
รูคุณรูโทษ รูประโยชนมิใชประโยชน รูเทาทันสังขาร รูองคประกอบ รูเหตุปจจัย รูที่ไปที่มา รูความสัมพันธ
ระหวางสิ่งทั้งหลาย รูตามความเปนจริง รูถองแท เขาใจถองแท รูเขาใจสภาวะ รูคิด รูพินิจพิจารณา รูวินิจฉัย รูที่
จะจัดแจงจัดการหรือดําเนินการอยางไรๆ
แปลกันอยางงายๆ พื้นๆ ปญญา คือความเขาใจ (หมายถึงเขาใจถูก เขาใจชัด หรือเขาใจถองแท) เปน
การมองทะลุสภาวะหรือมองทะลุปญหา ปญญาชวยเสริมสัญญาและวิญญาณ ชวยขยายขอบเขตของวิญญาณให
กวางขวางออกไปและลึกซึ้งยิ่งขึ้น สองทางใหสัญญามีสิ่งกําหนดหมายรวมเก็บไดมากขึ้น เพราะเมื่อเขาใจเพียงใด
ก็รับรูและกําหนดหมายในวิสัยแหงความเขาใจเพียงนั้น เหมือนคิดโจทยเลขคณิตขอหนึ่ง เมื่อยังคิดไมออก ก็ไม
มีอะไรใหรับรูและกําหนดหมายตอไปได ตอเมื่อเขาใจ คิดแกปญหาไดแลว ก็มีเรื่องใหรับรูและกําหนดหมาย
ตอไปอีก
ปญญา ตรงขามกับโมหะ ซึ่งแปลวาความหลง ความไมรู ความเขาใจผิด สัญญาและวิญญาณหาตรง
ขามกับโมหะไม อาจกลายเปนเหยื่อของโมหะไปดวยซ้ํา เพราะเมื่อหลง เขาใจผิดไปอยางใดก็รับรูและกําหนด
หมายเอาไวผิดๆ อยางนั้น ปญญาชวยแกไขใหวิญญาณและสัญญาเดินถูกทาง
สัญญา และ วิญญาณ อาศัยอารมณที่ปรากฏอยูจึงทํางานไปได สรางภาพเห็นภาพขึ้นไปจากอารมณนั้น
แตปญญาเปนฝายจํานงตออารมณ ริเริ่มกระทําตออารมณ (เพราะอยูในหมวดสังขาร) เชื่อมโยงอารมณนั้นกับ
อารมณนี้กับอารมณโนนบาง พิเคราะหสวนนั้นกับสวนนี้กับสวนโนนของอารมณบาง เอาสัญญาอยางโนนอยางนี้
มาเชื่อมโยงกั นหรือพิเคราะหออกไปบาง มองเห็น เหตุ เห็นผล เห็นความสัมพัน ธ ตลอดถึงว าจะเอาไปใช
ประโยชนไดอยางไร หาเรื่องมาใหวิญญาณและสัญญารับรูและกําหนดหมายเอาไวอีก
พระสารีบุตร เคยตอบคําถามเกี่ยวกับความแตกตางระหวางวิญญาณกับปญญาวา คนมีปญญา รู (= รู
ชัด, เขาใจ) วานี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ทางใหถึงความดับทุกข สวนวิญญาณรู (= รูแยกตาง)
วาเปนสุข รูวาเปนทุกข รูวาไมใชสุขไมใชทุกข แตทั้งปญญาและวิญญาณนั้นก็เปนองคธรรมที่ปนเคลาหรือระคน
กันอยู ไมอาจแยกออกบัญญัติขอแตกตางกันได กระนั้นก็ตาม ความแตกตางก็มีอยูในแงที่วา ปญญาเปน
ภาเวตัพพธรรม คือเปนสิ่งที่ควรฝกอบรมทําใหเจริญขึ้น ใหเพิ่มพูนแกกลาขึ้น สวนวิญญาณเปนปริญไญยธรรม
คือเปนสิ่งที่ควรกําหนดรูหรือทําความรูจักใหเขาใจ รูเทาทันสภาวะและลักษณะของมันตามความเปนจริง41
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ในคัมภีรรุนอรรถกถา เชน วิสุทธิมัคค42 เปนตน อธิบายความแตกตางระหวางสัญญา วิญญาณ และ
ปญญาไววา สัญญาเพียงรูจักอารมณวา เขียว เหลือง เปนตน (คือรูอาการของอารมณ) ไมอาจใหถึงความเขาใจ
ลักษณะคือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได; วิญญาณรูอารมณวา เขียว เหลือง เปนตน ไดดวย ทําใหถึงความเขาใจ
ลักษณะวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาไดดวย (คือเขาใจตามที่ปญญาบอก) แตไมอาจสงใหถึงความปรากฏแหงมรรค
(คือ ใหตรัสรูอริยสัจไมได); สวนปญญาทั้งรูอารมณ ทั้งใหถึงความเขาใจลักษณะ และทั้งสงใหถึงความปรากฏขึ้น
แหงมรรค
ทานอุปมาวา เหมือนคน ๓ คน มองดูเหรียญกษาปณ สัญญาเปรียบเหมือนเด็กยังไมเดียงสา มองดู
เหรียญแลวรูแตรูปราง ยาว สั้น เหลี่ยม กลม สี และลวดลายแปลกๆ สวยงามของเหรียญนั้น ไมรูวาเปนของที่
เขาตกลงกันใชเปนสื่อการแลกเปลี่ยนซื้อขาย วิญญาณเปรียบเหมือนชาวบานเห็นเหรียญแลวรูทั้งรูปรางลวดลาย
และรูวาใชเปนสื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนได แตไมรูซึ้งลงไปวา เหรียญนี้แท เหรียญนี้ปลอม มีโลหะอะไรผสมกี่
สวน ปญญาเปรียบเหมือนเหรัญญิกซึ่งรูทุกแงที่กลาวมาแลว และรูชํานาญจนกระทั่งวา จะมองดูก็รู ฟงเสียงเคาะ
ก็รู ดม ชิม หรือเอามือชั่งดูก็รู รูตลอดไปถึงวา เหรียญนี้ทําที่นั้นๆ ผูชํานาญคนนั้นๆ ทํา
อนึ่ง ปญญาไมไดเกิดขึ้นเสมอไป บางทีมีแตสัญญาและวิญญาณ หาไดมีปญญาดวยไม แตคราวใดมี
ปญญาเกิดรวมดวยกับสัญญาและวิญญาณ คราวนั้นก็ยากที่จะแยกใหเห็นความแตกตางจากกันและกัน
เมื่อชาลีและกัณหา เดินถอยหลังลงไปซอนองคในสระน้ํา ดวยเขาใจวาผูตามหาเห็นรอยเทาแลวจะเขาใจ
ว า เธอทั้ ง สองขึ้ น มาแล ว จากสระน้ํ า ความคิ ด ที่ ทํ า เช น นั้ น ก็ เ รี ย กว า เป น ป ญ ญา ต อ มาเมื่ อ พระเวสสั น ดร
ทอดพระเนตรเห็นรอยบาทของเธอทั้งสองแลวทรงทราบทันทีวาพระราชบุตรราชบุตรีดําเนินถอยหลังลงไปซอน
อยูในสระน้ํา เพราะมีแตรอยเทาเดินขึ้นอยางเดียว ไมมีรอยลง อีกทั้งรอยนั้นก็กดลงหนักทางสนเทา ความรูเทา
ทันนี้ก็เรียกวาปญญา ในสองกรณีนี้จะเห็นไดวาปญญามีความรอบคอบและลึกซึ้งกวากัน ซึ่งเกี่ยวพันไปถึงการที่
ปญญาใชประโยชนจากสัญญาดวย
การที่เจาชายสิทธัตถะ ทอดพระเนตรเห็นคนแก คนเจ็บ คนตาย แลวทรงคํานึงเห็นความทุกขที่มวล
มนุษยตองประสบทั่วสากล และเขาพระทัยถึงภาวะที่สังขารทั้งหลายไมเที่ยงแท ลวนเกิดขึ้นแลวปรวนแปรและ
สิ้นสุดดวยแตกดับ ควรระงับความทุกขอันเนื่องมาจากสาเหตุเชนนั้นเสีย ความเขาใจนั้นก็เรียกวาเปนปญญา
เมื่อพระพุทธเจาจะทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแควนมคธ ไดเสด็จไปโปรดพวกกัสสปชฎิล ซึ่งเปนที่
เคารพนับถือของชาวมคธ ใหเลื่อมใสยอมรับคําสอนของพระองคกอน พระปรีชาอันใหดําริที่จะทรงกระทําเชนนั้น
ก็เรียกวาเปนปญญา
ปญญาเปนคํากลางสําหรับความรูประเภทที่กลาวมานี้ และปญญานั้นมีหลายขั้นหลายระดับ เชน ที่
แบงเปนโลกิยปญญา โลกุตรปญญา เปนตน มีคําศัพทหลายคํา ที่ใชในความหมายจําเพาะ หมายถึง ปญญาใน
ขั้นใดขั้นหนึ่ง ระดับใดระดับหนึ่ง แงใดแงหนึ่ง หรือเนื่องดวยกิจเฉพาะ คุณสมบัติเฉพาะหรือประโยชนเฉพาะ
บางอยาง เชน ญาณ วิชชา วิปสสนา สัมปชัญญะ ปริญญา อภิญญา ปฏิสัมภิทา เปนตน.
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ความสัมพันธระหวางขันธตางๆ
ขันธทั้ง ๕ อาศัยซึ่งกันและกัน รูปขันธเปนสวนกาย นามขันธทั้งสี่เปนสวนใจ มีทั้งกายและใจ จึงจะเปน
ชีวิต กายกับใจทําหนาที่เปนปกติและประสานสอดคลองกัน ชีวิตจึงจะดํารงอยูไดดวยดี ตัวอยาง เชน กิจกรรม
ของจิตใจ ตองอาศัยความรูเกี่ยวกับโลก ซึ่งเกิดขึ้นไดดวยอาศัยอารมณ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งตองกาย
ผานเขามาทางตา หู จมูก ลิ้น และกาย อารมณทั้งหาก็ดี ตา หู จมูก ลิ้น กายก็ดี ตางก็เปนรูปธรรมอยูในรูปขันธ
คือ เปนฝายกาย
อยางไรก็ตาม ในที่นี้จะพูดเนนดานจิตใจ โดยถือกายเปนเสมือนอุปกรณสําเร็จรูปที่สรางขึ้นมารับใช
กิจกรรมของจิตใจ ถือวาจิตใจเปนศูนยกลางแหงกิจกรรมของชีวิต มีความกวางขวาง ซับซอนและลึกซึ้งมาก เปน
ที่ใหคุณคาและความหมายแกชีวิต และเกี่ยวของโดยตรงกับพุทธธรรมที่จะกลาวตอไป
นามขันธ ๔ มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดและสงอิทธิพลเปนปจจัยแกกัน การเกิดขึ้นของนามขันธทั้ง
สี่เหลานั้น ตามปกติจะดําเนินไปตามกระบวนธรรมดังนี้
“เพราะผัสสะ (ตา หู ฯลฯ + รูป เสียง ฯลฯ + วิญญาณ) เป็นปัจจัย การเสวยอารมณ์
(เวทนา) จึงมี; บุคคลเสวยอารมณ์ใด ย่อมหมายรู้อารมณ์นั้น (สัญญา), หมายรู้อารมณ์ใด
ย่อมตริตรึกอารมณ์นั้น (สังขาร).....”43
ตัวอยาง:- นาย ก. ไดยินเสียงระฆังกังวาน (หู + เสียง + วิญญาณทางหู) รูสึกสบายหูสบายใจ (เวทนา)
หมายรูวาเปนเสียงไพเราะ วาเปนเสียงระฆัง วาเปนเสียงระฆังอันไพเราะ (สัญญา) ชอบใจเสียงนั้น, อยากฟงเสียง
นั้นอีก, คิดจะไปตีระฆังนั้น, อยากไดระฆังนั้น, คิดจะไปซื้อระฆังอยางนั้น, คิดจะลักระฆังใบนั้น ฯลฯ (สังขาร)
พึงสังเกตวา ในกระบวนธรรมนั้น เวทนามีบทบาทสําคัญมาก อารมณใดใหสุขเวทนา สัญญาก็มัก
กําหนดหมายอารมณนั้น ยิ่งใหสุขเวทนามาก ก็จะกําหนดหมายมาก และเปนแรงผลักดันใหคิดปรุงแตงทําการ
ตางๆ เพื่อใหไดเสวยสุขเวทนานั้นมากขึ้น ความเปนไปอยางนี้ เรียกไดวาเปนกระบวนธรรมงายๆ พื้นๆ เบื้องตน
เปนแบบสามัญหรือแบบพื้นฐาน
ในกระบวนธรรมนี้ เวทนาเปนตัวลอและชักจูงใจ เหมือนผูคอยเสนอใหเอาหรือไมเอาหรือหลีกเลี่ยง
อะไร สัญญาเหมือนผูสะสมเก็บขอมูลหรือวัตถุดิบ สังขารเหมือนผูนําเอาขอมูลหรือวัตถุดิบนั้นไปใชปรุงแปร
ตระเตรียมทําการ วิญญาณเหมือนเจาของงาน ใครจะทําอะไรคอยรับรูไปหมด เปนทั้งผูเปดโอกาสใหมีการทํางาน
และเปนผูรับผลของการทํางาน44
ในกระบวนธรรมนี้มีความซับซอนอยูในตัว มิใชวาเวทนาจะเปนตัวชักจูงผลักดันขันธอื่นฝายเดียว ขันธ
อื่นก็เปนปจจัยแกเวทนา เชน เสียงดนตรี เสียงเพลงเดียวกัน คนหนึ่งไดยินแลว สุขสบายชื่นใจ อีกคนหนึ่ง รูสึก
บีบคั้นใจเปนทุกข หรือคนเดียวกันนั่นแหละ สมัยหนึ่งไดยินแลวเปนสุข ลวงไปอีกสมัยหนึ่งไดยินแลวเปนทุกข
43
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ม.มู.๑๒/๒๔๘/๒๒๕; (กระบวนธรรมที่ครบถวนของความที่อางนี้ พึงดูในตอนวาดวยอายตนะ)
คัมภีรวิสุทธิมัคค เปนตน เปรียบเทียบวา รูปเปรียบเหมือนภาชนะ เวทนาเหมือนโภชนะ สัญญาเหมือนกับขาว สังขารเหมือนผูปรุง
อาหาร วิญญาณเหมือนผูบริโภค; หรือ รูปเหมือนเรือนจํา เวทนาเหมือนการลงโทษ สัญญาเหมือนโทษ สังขารเหมือนเจาหนาที่ผู
ลงโทษ วิญญาณเหมือนนักโทษ (วิสุทธิมัคค ๓/๕๘; สงฺคห.ฏีกา ๒๒๗)

๓๔

พุทธธรรม

หลักทั่วไปคือ ของที่ชอบ ที่ตองการ ตรงกับความปรารถนา เมื่อไดประสบก็เปนสุข ของไมชอบ ขัดความ
ปรารถนา เมื่อไดประสบก็เปนทุกข ในกรณีเชนนี้ สังขาร คือ ความชอบ ไมชอบ ปรารถนา เกลียดกลัว เปนตน
เปนตัวปรุงแตงเวทนาอีกตอหนึ่ง แตที่กลาวอยางนี้ ความจริงมีสัญญาเกี่ยวของอยูดวยในตัว คือสังขารปรุงแตง
สัญญาไว แลวกลับมามีอิทธิพลตอเวทนา
ตัวอยางที่อาจจะชัดกวา เชน เคยเห็นคนที่รักที่นิยมชมชอบทําอากัปกิริยาบางอยาง ก็กําหนดหมาย
เอาไววาอยางนี้สวย นารัก เห็นกิริยาอาการบางอยางของบางคนแลวไมชอบ กําหนดหมายไววาอยางนี้ นาหมั่นไส
(สัญญา) ตอมาเห็นกิริยาอยางที่นิยมหมายไววา สวย นารัก หรืออยางที่หมายไววานาชัง นาหมั่นไส ก็สบายตาชื่น
ใจ หรือเดือดรอนตาบีบคั้นใจ (เวทนา) แลวชอบหรือโกรธ (สังขาร) ไปตามนั้น,
ที่ซับซอนยิ่งกวานั้น เชน งานบางอยาง หรือการเลาเรียนบางอยาง เปนสิ่งยากลําบาก หากลําพังจะตอง
ทําหรือเลาเรียนขึ้นมาโดดๆ แลว ก็จะตองเกิดทุกขเวทนา แลวก็สงผลตอไปใหไมอยากทําไมอยากเรียน แตหาก
มีเครื่องลอมาให ก็อาจกลับสนใจและตั้งใจทําตั้งใจเรียนตอไปได เครื่องลอนี้อาจเปนเวทนาที่เปนสุขในปจจุบัน
เชน วิธีการที่ใหสนุกสนานบันเทิง เปนตน หรืออาจเปนสิ่งซับซอนเนื่องดวยการกําหนดหมายเกี่ยวกับสุขเวทนา
ในอนาคต45 เชน รางวัล ความสําเร็จของงาน ประโยชนแกชีวิตตน แกผูอื่นหรือแกสวนรวม เปนตน แลวแตจะ
ปรุงดวยสังขารฝายใด เชน ดวยตัณหา ดวยมานะ หรือดวยปญญา เปนอาทิ ซึ่งจะสงผลสะทอนกลับมาทําให
การทํางาน หรือการเรียนนั้น เกิดมีความหมาย มีคา มีความสําคัญขึ้นแกผูทําหรือผูเรียน แลวแตงใหเขากลับ
ไดรับสุขเวทนาในขณะที่เรียนหรือทํางานนั้นดวย แมอาจมีทุกขเวทนาทางกาย แตภายในใจมีสุขเวทนาเปน
โสมนัสอาบอยู ทําใหเลาเรียนหรือทํางานนั้นแข็งขันตอไป;
เมื่อระฆังโรงเรียนกังวานขึ้นในเวลาเย็น นักเรียนทั้งหลายไดยิน (วิญญาณ) รูสึกเรื่อยๆ ตอเสียงนั้น
(เวทนา) เพราะชินชาอยูทุกวัน ตางก็รูกําหนดหมายวาเปนสัญญาณเลิกเรียน (สัญญา) เด็กคนหนึ่งดีใจ (สุข
เวทนา + สังขาร) เพราะจะไดเลิกเรียนไมตองนั่งปวดเมื่อยและจะไดไปเลนสนุกสนาน (สัญญาซอน), เด็กอีกคน
หนึ่งเสียใจ (ทุกขเวทนา + สังขาร) เพราะจะตองหยุดบทเรียนอันมีคุณคา ขาดประโยชนอันพึงได หรือเพราะ
จะตองกลับไปพบกับผูปกครองที่แสนจะนากลัว (สัญญาซอน);
โดยนัยนี้ กระบวนธรรมตลอดสาย เริ่มแตวิญญาณที่รับรูเปนตนไป จึงลวนสัมพันธกันเปนเหตุปจจัย
ซับซอน รวมเสริมสรางบุคลิกภาพและกําหนดชะตาชีวิตของแตละบุคคลใหเปนไปตางๆ และใหแตกตางจากกัน
และกัน ในกระบวนธรรมนี้ สังขารนั่นแหละเปนตัวปรุงแตง และสังขารนั้น ซึ่งมีเจตนาเปนตัวแทน ก็คือชื่อตัว
หรือชื่อที่เรียกกันในครอบครัว ของคําวากรรม ดังนั้น กรรมซึ่งเปนชื่อประจําตําแหนงหรือชื่อที่ออกงานของ
สังขาร จึงถูกกลาวขวัญถึงอยางเปนผูมีบทบาทอันสําคัญยิ่งวา “กรรมยอมจําแนกสัตวทั้งหลายใหตางๆ ออกไป
คือ ใหทรามและใหประณีต”46 “หมูสัตวเปนไปเพราะกรรม”47
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สัญญาตอนนี้ เกือบเหมือนสัญญาที่เขาใจในภาษาไทย
ม.มู.๑๒/๕๘๑/๓๗๖
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ขุ.สุ.๒๕/๓๘๒/๔๕๓
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บทที่ ๑ ขันธ ๕

๓๕

ขันธ ๕ กับอุปาทานขันธ ๕ หรือชีวิต กับชีวิตซึ่งเปนปญหา
ในพุ ท ธพจน แ สดงความหมายของอริ ย สั จ ๔ ซึ่ ง เป น หลั ก ธรรมที่ ป ระมวลใจความทั้ ง หมดของ
พระพุทธศาสนา มีขอความที่นาสังเกตเปนพิเศษเกี่ยวกับขันธ ๕ ปรากฏอยูในอริยสัจขอที่ ๑ คือ ขอวาดวยทุกข
ในอริยสัจขอที่ ๑ นั้น ตอนตนพระพุทธเจาทรงแสดงความหมายหรือคําจํากัดความของทุกข ดวยวิธี
ยกตัวอยางเหตุการณตางๆ ที่มองเห็นไดงายและมีอยูเปนสามัญในชีวิตของบุคคล ขึ้นแสดงวาเปนความทุกขแต
ละอยางๆ แตในตอนทาย พระองคตรัสสรุปลงเปนขอเดียววา อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข ดังพุทธพจนวา
“ภิกษุทั้งหลาย นี้คือ ทุกขอริยสัจ:- ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความตาย
เป็นทุกข์ ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์
ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ โดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์”48
พุทธพจนนี้ นอกจากแสดงถึงฐานะของขันธ ๕ ในพุทธธรรมแลว ยังมีขอสังเกตสําคัญ คือ ความหมาย
ของ “ทุกข” นั้น จํางายๆ ดวยคําสรุปที่สั้นที่สุดวา คือ อุปาทานขันธ ๕ หรือเบญจอุปาทานขันธเทานั้น และคําวา
ขันธในที่นี้ มี “อุปาทาน” นําหนากํากับไวดวย
สิ่งที่ควรศึกษาในที่นี้ ก็คือคําวา “ขันธ” กับ “อุปาทานขันธ” ซึ่งขอใหพิจารณาตามพุทธพจน ตอไปนี้
“ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕ เธอทั้งหลายจงฟัง”
“ขันธ์ ๕ เป็นไฉน? รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ อันใดอันหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต ปัจจุบัน เป็นภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม ละเอียดก็ตาม ทรามก็
ตาม ประณีตก็ตาม ไกลหรือใกล้ก็ตาม...เหล่านี้ เรียกว่า ขันธ์ ๕”
“อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นไฉน? รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ อันใดอันหนึ่ง
ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน เป็นภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม ละเอียดก็ตาม
ทรามก็ตาม ประณีตก็ตาม ไกลหรือใกล้ก็ตาม ที่ประกอบด้วยอาสวะ (สาสวะ) เป็นที่ตั้งแห่ง
อุปาทาน (อุปาทานิยะ)... เหล่านี้ เรียกว่า อุปาทานขันธ์ ๕”49
“ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน และตัวอุปาทาน
เธอทั้งหลายจงฟัง”
“รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ คือธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน ฉันทราคะ
(ความชอบใจจนติด หรือ อยากอย่า งแรงจนยึด ติด) ในรู ป...เวทนา...สั ญ ญา...สั งขาร...
วิญญาณ นั้นคืออุปาทาน ใน (สิ่ง) นั้นๆ”50
หลักดังกลาวนี้ เปนพื้นฐานความเขาใจที่สําคัญอยางหนึ่ง ในการศึกษาพุทธธรรมตอๆ ไป
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คุณคาทางจริยธรรม
ตามปกติ มนุษยมีความโนมเอียงที่จะยึดถืออยูเสมอวา ตัวตนที่แทของตนมีอยูในรูปใดรูปหนึ่ง บางก็
ยึดเอาจิตเปนตัวตน51 บางก็ยึดวามีสิ่งที่เปนตัวตนอยูตางหากแฝงซอนอยูในจิตนั้น ซึ่งเปนเจาของ และเปน
ตัวการที่คอยควบคุมบังคับบัญชากายและใจนั้นอีกชั้นหนึ่ง การแสดงขันธ ๕ นี้ มุงใหเห็นวา สิ่งที่เรียกวา “สัตว”
“บุคคล” “ตัวตน” เปนตนนั้น เมื่อแยกออกไปแลวก็จะพบแตสวนประกอบ ๕ สวนเหลานี้เทานั้น ไมมีสิ่งอื่น
เหลืออยูที่จะมาเปนตัวตนตางหากได และแมขันธ ๕ เหลานั้น แตละอยางก็มีอยูเพียงในรูปที่สัมพันธเนื่องอาศัย
กัน ไมเปนอิสระ ไมมีโดยตัวของมันเอง ดังนั้นขันธ ๕ แตละอยางๆ นั้นก็ไมใชตัวตนอีกเชนกัน
รวมความวา หลักขันธ ๕ แสดงถึงความเปนอนัตตา ใหเห็นวาชีวิตเปนการประชุมเขาของสวนประกอบ
ตางๆ หนวยรวมของสวนประกอบเหลานี้ ก็ไมใชตัวตน สวนประกอบแตละอยางๆ นั้นเอง ก็ไมใชตัวตน และสิ่ง
ที่เปนตัวตนอยูตางหากจากสวนประกอบเหลานี้ก็ไมมี52 เมื่อมองเห็นเชนนั้นแลว ก็จะถอนความยึดติดถือมั่นใน
เรื่องตัวตนได ความเปนอนัตตานี้ จะเห็นไดชัดตอเมื่อเขาใจกระบวนการของขันธ ๕ ในวงจรแหงปฏิจจสมุปบาท
ที่จะกลาวตอไป
อนึ่ง เมื่อมองเห็นวา ขันธ ๕ มีอยูอยางสัมพันธและอาศัยซึ่งกันและกัน ก็จะไมเกิดความเห็นผิดวาขาด
สูญ ที่เรียกวา อุจเฉททิฏฐิ และความเห็นผิดวาเที่ยง ที่เรียกวา สัสสตทิฏฐิ นอกจากนั้น เมื่อรูวาสิ่งทั้งหลายไมมี
ตัวตนและมีอยูอยางสัมพันธอาศัยกันและกันเชนนี้แลว ก็จะเขาใจหลักกรรมโดยถูกตองวาเปนไปไดอยางไร
กระบวนการแหงความสัมพันธและอาศัยกันของสิ่งทั้งหลายนี้ มีคําอธิบายอยูในหลักปฏิจจสมุปบาทเชนเดียวกัน
อีกประการหนึ่ง การมองสิ่งทั้งหลายโดยวิธีแยกสวนประกอบออกไปอยางวิธีขันธ ๕ นี้ เปนการฝก
ความคิด หรือสรางนิสัยที่จะใชความคิดแบบวิเคราะหความจริง คือ เมื่อประสบหรือเขาไปเกี่ยวของกับสิ่งตางๆ
ความคิดก็ไมหยุดตันอึ้ง ยึดถือเฉพาะรูปลักษณะภายนอกเทานั้น เปนการสรางนิสัยชอบสอบสวนสืบคนหาความ
จริ ง และที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง คื อ ทํ า ให รู จั ก มองสิ่ ง ทั้ ง หลายตามสภาวะ ล ว นๆ ของมั น หรื อ ตามแบบสภาววิ สั ย
(objective) คือ มองเห็นสิ่งทั้งหลาย “ตามที่มันเปน” ไมนําเอาตัณหาอุปาทานเขาไปจับ อันเปนเหตุใหมองเห็น
ตามที่อยากหรือไมอยากใหมันเปน อยางที่เรียกวา สกวิสัย (subjective) คุณคาอยางหลังนี้ นับวาเปนการเขาถึง
จุดหมายที่ตองการของพุทธธรรมและของหลักขันธ ๕ นี้ คือการไมยึดติดถือมั่น การไมเขาไปเกี่ยวของกับสิ่ง
ทั้งหลายดวยการใชตัณหาอุปาทาน แตเขาไปเกี่ยวของจัดการดวยปญญา
อยางไรก็ดี ในการแสดงพุทธธรรมนั้น ตามปกติทานไมแสดงเรื่องขันธ ๕ ลําพังโดดๆ เพราะขันธ ๕
เปนแตสภาวะที่ยกขึ้นเปนตัวตั้งสําหรับพิจารณา และการพิจารณานั้นยอมเปนไปตามแนวแหงหลักธรรมอยางอื่น
ที่เปนประเภทกฎสําหรับนํามาจับหรือกําหนดวาขันธ ๕ มีสภาวะเปนอยางไร มีความเปนไปอยางไร เปนตน คือ
ตองแสดงโดยสัมพันธกับหลักธรรมอยางอื่น เชน หลักอนัตตา เปนตน จึงจะปรากฏคุณคาในทางปฏิบัติโดย
สมบูรณ ดังนั้นจึงขอยุติเรื่องขันธ ๕ ไวเพียงในฐานะสิ่งที่ยกขึ้นเปนตัวตั้งสําหรับนําไปพิจารณาในหลักตอๆ ไป
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พึงสังเกตพุทธพจนวา “ภิกษุทั้งหลาย การที่ปุถุชนผูมิไดเรียนรูจะเขาไปยึดถือรางกายอันประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ วาเปนตัวตน ยัง
ดีกวาจะยึดถือจิตวาเปนตัวตน เพราะวา กายอันประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ นี้ ยังปรากฏใหเห็นวาดํารงอยูปหนึ่งบาง ๒ ปบาง ๓-๔-๕
ปบาง ๑๐-๒๐-๓๐-๔๐-๕๐ ปบาง ๑๐๐ ปบาง เกินกวานั้นบาง แตสิ่งที่เรียกวาจิต มโน หรือวิญญาณนี้ เกิดดับอยูเรื่อย ทั้งคืนทั้งวัน”
(สํ.นิ.๑๖/๒๓๑/๑๑๔)
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ดู สํ.ข.๑๗/๔-๕, ๓๒-๓๓, ๑๙๙-๒๐๗, ฯลฯ/ ๓-๗, ๒๐-๒๓, ๑๓๔-๑๔๑

๓๗

บทที่ ๑ ขันธ ๕

บันทึกพิเศษทายบท
เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง

บันทึกที่ ๑: เรื่อง ขันธ ๕
มีรายละเอียดบางอยางเกี่ยวกับขันธ ๕ ซึ่งควรทราบไวเปนความรูประกอบเบื้องตน ดังนี้
๑. รูป ตามแนวอภิธรรมแบงรูปเปน ๒๘ อยาง คือ
๑) มหาภูตรูป ๔ (เรียกงาย ๆ วา ธาตุ ๔) คือ ปฐวีธาตุ (สภาพที่แผไปหรือกินเนื้อที่) อาโปธาตุ (สภาพที่ดึงดูด
ซาบซึม) เตโชธาตุ (สภาพที่แผความรอน) วาโยธาตุ (สภาพที่สั่นไหว)
๒) อุปาทายรูป (รูปอาศัยหรือรูปที่สืบเนื่องมาจากมหาภูตรูป) ๒๔ คือ ประสาททั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
(จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา และกาย) อารมณ ๔ คือ รูป เสียง กลิ่น รส (รูปะ สัททะ คันธะ รสะ; โผฏฐัพพะ
ไมนับ เพราะตรงกันกับ ปฐวี เตโช และวาโย) ความเปนหญิง (อิตถินทรีย) ความเปนชาย (ปุริสินทรีย) ที่ตั้ง
ของจิต (หทัยวัตถุ) การแสดงใหรูความหมายดวยกาย (กายวิญญัติ) การแสดงใหรูความหมายดวยวาจา
(วจีวิญญัติ) ชีวิตินทรีย ชองวาง (อากาศ) ความเบาของรูป (รูปสฺส ลหุตา) ความออนหยุนของรูป (รูปสฺส
มุทุตา) ภาวะที่ควรแกการงานของรูป (รูปสฺส กมฺมฺตา) ความเจริญหรือขยายตัวของรูป (รูปสฺส อุปจย)
การสืบตอของรูป (รูปสฺส สนฺตติ) ความเสื่อมตัว (ชรตา) ความสลายตัว (อนิจฺจตา) และอาหาร (หมายถึง
โอชา); พึงสังเกตวา คําวา “หทัยวัตถุ” ซึ่งแปลกันวาหัวใจ และถือวาเปนที่ทํางานของจิตนั้น เปนมติในคัมภีร
รุนหลัง ไมปรากฏในพระไตรปฎก
๒. เวทนา แบงเปน ๓ คือ สุข (ทางกายหรือทางใจก็ตาม) ทุกข (ทางกายหรือทางใจก็ตาม) อทุกขมสุข (ไมทุกขไมสุข คือ
เฉยๆ บางทีเรียกวา อุเบกขา); อีกอยางหนึ่ง แบงเปน ๕ คือ สุข (ทางกาย) ทุกข (ทางกาย) โสมนัส (ดีใจ) โทมนัส
(เสียใจ) อุเบกขา (เฉยๆ); แบงตามทางที่เกิดเปน ๖ คือ เวทนาเกิดจากสัมผัสทางจักขุ ทางโสตะ ทางฆานะ ทางชิวหา
ทางกาย และทางมโน
๓. สัญญา แบงเปน ๖ ตามทางแหงการรับรู คือ
๑. รูปสัญญา
ความหมายรูรูป เชนวา ดํา แดง เขียว ขาว เปนตน
๒. สัททสัญญา
ความหมายรูเสียง เชนวา ดัง เบา ทุม แหลม เปนตน
๓. คันธสัญญา
ความหมายรูกลิ่น เชนวา หอม เหม็น เปนตน
๔. รสสัญญา
ความหมายรูรส เชนวา หวาน เปรี้ยว ขม เค็ม เปนตน
๕. โผฏฐัพพสัญญา ความหมายรูสัมผัสทางกาย เชนวา ออน แข็ง หยาบ ละเอียด รอน เย็น เปนตน
๖. ธัมมสัญญา
ความหมายรูอารมณทางใจ เชนวา งาม นาเกลียด เที่ยง ไมเที่ยง เปนตน

๓๘

พุทธธรรม

๔. สังขาร ตามหลักอภิธรรม แบงเจตสิกเปน ๕๒ อยาง ถาเทียบกับการแบงแบบขันธ ๕ เจตสิกก็ไดแก เวทนา สัญญา
และสังขารทั้งหมด คือในจํานวนเจตสิก ๕๒ นั้น เปนเวทนา ๑ เปนสัญญา ๑ ที่เหลืออีก ๕๐ อยาง เปนสังขารทั้งสิ้น
สังขารขันธ จึงเทากับเจตสิก ๕๐ อยาง ซึ่งแยกยอยไดดังนี้
๑) อัญญสมานาเจตสิก (เจตสิกที่เขาไดทั้งฝายดีฝายชั่ว) ๑๑ (นับครบมี ๑๓ เพราะเวทนาและสัญญาเปนเจตสิก
หมวดนี้ แตไมเปนสังขาร จึงตัดออกไป) คือ
(๑) สั พ พจิ ต ตสาธารณเจตสิ ก (เจตสิ ก ที่ เ กิ ด กั บ จิ ต ทุ ก ดวง) ๕ คื อ ผั ส สะ เจตนา เอกั ค คตา (สมาธิ )
ชีวิตินทรีย มนสิการ (จํานวนเดิมมี ๗ ทั้งเวทนา กับสัญญา)
(๒) ปกิณณกเจตสิก (เกิดกับจิตไดทั่วๆ ไป ทั้งฝายดีฝายชั่ว แตไมตายตัว) ๖ คือ วิตก วิจาร อธิโมกข
(ความปกใจ) วิริยะ ปติ ฉันทะ
๒) อกุศลเจตสิก (เจตสิกที่เปนอกุศล) ๑๔ คือ
(๑) อกุศลสาธารณเจตสิก (เกิดกับจิตที่เปนอกุศลทุกดวง) ๔ คือ โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ และอุทธัจจะ
(๒) ปกิณณกอกุศลเจตสิก (เกิดกับจิตที่เปนอกุศลแตไมตายตัวทุกครั้ง) ๑๐ คือ โลภะ ทิฏฐิ มานะ โทสะ
อิสสา มัจฉริยะ กุกกุจจะ ถีนะ มิทธะ และวิจิกิจฉา
๓) โสภณเจตสิก (เจตสิกดีงาม คือ เกิดกับจิตที่เปนกุศลและอัพยากฤต) มี ๒๕ คือ
(๑) โสภณสาธารณเจตสิก (เกิดกับจิตดีงามทุกดวง) ๑๙ คือ ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ อโลภะ อโทสะ (=
เมตตา) ตัตรมัชฌัตตตา (บางทีเรียกอุเบกขา) กายปสสัทธิ (ความสงบแหงนามกายคือกองเจตสิก)
จิตตปสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา
กายปาคุญญตา (ความคลองแคลวแหงนามกายคือกองเจตสิก) จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา (ความ
ซื่อตรงแหงนามกายคือกองเจตสิก) จิตตุชุกตา
(๒) ปกิณณกโสภณเจตสิก (เกิดกับจิตฝายดีงาม แตไมตายตัวทุกครั้ง) ๖ คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ (รวมเรียก วีรตีเจตสิก ๓) กรุณา มุทิตา (เรียกรวมกันวา อัปปมัญญาเจตสิก ๒) และ
ปญญา
ในพระสูตร (เชน สํ.ข.๑๗/๑๑๖/๗๔) ตามปกติ ทานแสดงความหมายของสังขารวา ไดแก เจตนา ๖ หมวด คือ
รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา และธรรมสัญเจตนา แปลวา เจตจํานงหรือ
ความคิดปรุงแตง เกี่ยวกับ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ
๕. วิญญาณ แบงตามทางที่เกิดเปน ๖ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และ
มโนวิญญาณ (แปลตามแบบวา ความรูแจงอารมณทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ);
ตามแนวอภิธรรม เรียกวิญญาณขันธทั้งหมดวา “จิต” และจําแนกจิตออกไปเปน ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวง คือ
ก. จํานวนตามภูมิ หรือระดับของจิต เปนกามาวจรจิต ๕๔ รูปาวจรจิต ๑๕ อรูปาวจรจิต ๑๒ โลกุตรจิต ๘
(แยกพิสดารเปน ๔๐)
ข. จําแนกโดยคุณสมบัติเปน อกุศลจิต ๑๒ กุศลจิต ๒๑ (พิสดารเปน ๓๗) วิบากจิต ๓๖ (พิสดารเปน ๕๒)
กิริยาจิต ๒๐ ในที่นี้ จะไมแสดงรายละเอียดชื่อของจิตแตละอยางๆ เพราะเกินจําเปน และจะทําใหฟนเฝอ

ตอน ๑: ชีวิต คืออะไร?
ข. ชีวิต ตามความหมายของมนุษย และโดยสัมพันธกับโลก

อายตนะ ๖

๑

แดนรับรูและเสพเสวยโลก

บทที่ ๒
แมวาชีวิตจะประกอบดวยขันธ ๕ ซึ่งแบงซอยออกไปเปนหนวยยอยตางๆ มากมาย แตในทางปฏิบัติ
คือ ในการดําเนินชีวิต ทั่วไป มนุษยไม ไดเกี่ย วของโดยตรงกับ สว นประกอบเหลานั้ นโดยทั่ วถึงแต อยางใด
สวนประกอบหลายอยางมีอยูและทําหนาที่ของมันไปโดยมนุษยไมรูจัก หรือแมรูจัก ก็แทบไมไดนึกถึงเลย เชน
ในดานรูปธรรม อวัยวะภายในรางกายหลายอยาง ทําหนาที่ของมันอยูโดยมนุษยผูเปนเจาของไมรูและไมไดใสใจ
ที่จะรู จนบางคราวมันเกิดความวิปริตหรือทําหนาที่บกพรองขึ้น มนุษยจึงจะหันมาสนใจ แมองคประกอบตางๆ
ในกระบวนการฝายจิตก็เปนเชนเดียวกัน
การศึกษาวิเคราะหองคประกอบตางๆ และกระบวนการทํางานทางรางกาย เราปลอยใหเปนภาระของ
นักศึกษาทางแพทยศาสตรและชีววิทยา สวนการศึกษาวิเคราะหองคประกอบและกระบวนการทํางานดานจิตใจ ก็
ปลอยใหเปนภาระของนักอภิธรรมและจิตวิทยา แตสําหรับคนทั่วไป ความหมายของชีวิตอยูที่ชีวิตในทางปฏิบัติ
หรือชีวิตที่ดําเนินอยูเปนประจําในแตละวัน ซึ่งไดแกการติดตอเกี่ยวของกับโลก สิ่งที่ใหความหมายแกชีวิตก็คือ
การติดตอเกี่ยวของกับโลก พูดสั้นๆ วา ชีวติ ตามความหมายของมนุษย คือชีวิตโดยความสัมพันธกับโลก
ชีวิตในทางปฏิบัติหรือชีวิตโดยความสัมพันธกับโลกนี้ แบงออกไดเปน ๒ ภาค แตละภาคมีระบบการ
ทํางานซึ่งอาศัยชองทางที่ชีวิตจะติดตอเกี่ยวของกับโลกได ซึ่งเรียกวา “ทวาร” (ประตู, ชองทาง) ดังนี้
๑. ภาครับรูและเสพเสวยโลก อาศัยทวาร ๖53 (ผัสสทวาร) คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สําหรับรับรู
และเสพเสวยโลกซึ่งปรากฏแกมนุษยโดยลักษณะและอาการตางๆ ที่เรียกวา อารมณ ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ
๒. ภาคแสดงออกหรือกระทําตอโลก อาศัยทวาร ๓54 (กรรมทวาร) คือ กาย วาจา ใจ (กายทวาร วจีทวาร มโนทวาร) สําหรับกระทําตอบตอโลก โดยแสดงออกเปนการทํา การพูด และการคิด (กายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม)
ในภาคที่ ๑ มีขอที่พึงย้ําเปนพิเศษเพื่อสะดวกแกการศึกษาตอไปวา คําวา “ทวาร” (ในทวาร ๖) นั้น เมื่อ
กลาวถึงในระบบการทํางานของกระบวนธรรมแหงชีวิต ทานนิยมเปลี่ยนไปใชคําวา “อายตนะ” ซึ่งแปลวา แดน
เชื่อมตอใหเกิดความรู หรือทางรับรู ดังนั้น ในการศึกษาเรื่องนี้ตอไป จะใชคําวา “อายตนะ” แทนคําวา “ทวาร”
ในภาคที่ ๒ พึงย้ําวา กระบวนธรรมของชีวิตในภาคนี้ รวมอยูในขันธที่ ๔ คือ สังขารขันธ ที่กลาวมาแลว
ในบทกอน สังขารตางๆ ในสังขารขันธ ซึ่งมีอยูมากมาย แบงเปนฝายดีบาง ฝายชั่วบาง ฝายกลางๆ บาง จะปรากฏตัว
ออกมาปฏิบัติการโดยถูกเจตนาที่เปนหัวหนาหรือเปนตัวแทนเลือกชักจูงมา หรือจัดแจงมอบหมายหนาที่ให
ชวยกันทําการปรุงแตงการแสดงออกหรือการกระทําทาง กาย วาจา ใจ เกิดเปนกรรม คือการทํา การพูด การคิด
53
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sense-doors
channels of action
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ในกรณีนี้ สังขารจะถูกจัดประเภทเสียใหมใหสอดคลองกับบทบาทของมัน โดยแบงตามทางหรือทวารที่
แสดงออก เปน กายสังขาร วจีสังขาร และมโนสังขาร เรียกตามชื่อหัวหนาหรือตัวแทนวา กายสัญเจตนา วจีสัญเจตนา และมโนสัญเจตนา หรือเรียกตามงานที่ทําออกมาวา กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม แสดงใหเห็น
งายขึ้นดังนี้
๑. กายสังขาร

= กายสัญเจตนา

กายทวาร

กายกรรม

(สภาพปรุงแตงการกระทําทางกาย

= ความจงใจ (แสดงออก) ทางกาย

ทางกาย

การกระทําทางกาย)

๒. วจีสังขาร

= วจีสัญเจตนา

วจีทวาร

วจีกรรม

(สภาพปรุงแตงการกระทําทางวาจา = ความจงใจ (แสดงออก) ทางวาจา

ทางวาจา

การกระทําทางวาจา)

๓. มโนสังขาร

= มโนสัญเจตนา

มโนทวาร

มโนกรรม

(สภาพปรุงแตงการกระทําทางใจ

= ความจงใจ (แสดง) ทางใจ

ทางใจ

การกระทําทางใจ)

สังขารในฐานะเครื่องปรุงแตงคุณภาพหรือคุณสมบัติตางๆ ของจิต ไดกลาวแลวในเรื่องขันธ ๕ สวน
สังขารในฐานะกระบวนการปรุงแตงแสดงออกและกระทําการตางๆ ตอโลก เปนเรื่องกิจกรรมของชีวิต ซึ่งจะ
แสดงเปนพิเศษสวนหนึ่งตางหาก ในตอนวาดวยชีวิตเปนไปอยางไร ในที่นี้มุงแสดงแตสภาวะอันเนื่องอยูที่ตัว
ชีวิตเองหรือองค ประกอบของชีวิ ตพรอมทั้ งหนาที่ ของมันตามสมควร จึงจะกลาวเฉพาะภาคที่ ๑ คือเรื่อ ง
อายตนะ ๖ (ผัสสทวาร) อยางเดียว

ตัวสภาวะ
อายตนะ แปลวา ที่ตอ หรือแดน หมายถึงที่ตอกันใหเกิดความรู แดนเชื่อมตอใหเกิดความรู หรือ
แหลงที่มาของความรู แปลอยางงายๆ วา ทางรับรู มี ๖ อยาง ดังที่เรียกในภาษาไทยวา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ55
ที่วาตอ หรือเชื่อมตอ ใหเกิดความรูนั้น ตอ หรือ เชื่อมตอกับอะไร? ตอบวา เชื่อมตอกับโลก คือ
สภาพแวดลอมภายนอก แตโลกนั้นปรากฏลักษณะอาการแกมนุษยเปนสวนๆ ดานๆ ไป เทาที่มนุษยจะมีแดน
หรือเครื่องมือสําหรับรับรู คือ เทาจํานวนอายตนะ ๖ ที่กลาวมาแลวเทานั้น ดังนั้น อายตนะทั้งหก จึงมีคูของมัน
อยูในโลกเปนสิ่งที่ถูกรับรูสําหรับแตละอยางๆ โดยเฉพาะ

55

ตามคําอธิบายของพระอรรถกถาจารย “อายตนะ” มีความหมายหลายนัย เชน แปลวา เปนที่สืบตอแหงจิตและเจตสิก คือเปนที่ที่จิต
และเจตสิกทําหนาที่กันงวน, เปนที่แผขยายจิตและเจตสิกใหกวางขวางออกไป, เปนตัวการนําสังสารทุกขอันยืดเยื้อใหดําเนินสืบตอไป
อีก, เปนบอเกิด, แหลง, ที่ชุมนุม เปนตน (ดู วิสุทฺธิ.๓/๖๑; สงฺคห.ฏีกา ๒๒๗)
อนึ่ง พึงสังเกตวา ประสาทรับความรูสึกภายในรางกายเกี่ยวดวยทาทางการเคลื่อนไหว ทรงตัว เปนตน จําพวกที่เรียกวา
somesthesia (kinesthetic, vestibular and visceral senses) ทานไมไดจัดเพิ่มไวในพวกอายตนะดวย แมทานจะไมไดชี้แจงเรื่องนี้ไว
ก็มองเห็นเหตุผลไดวา ความรับรูประเภทนี้ บางสวนรวมอยูแลวในอายตนะที่ ๕ ที่ทานใชคํากวางๆ วา “กาย” แตเหตุผลขอสําคัญอยู
ที่วา ประสาทจําพวกนี้ ทําหนาที่จํากัดเพียงในดานสรีรวิทยา มุงเพื่อรักษาสภาพปกติแหงการทํางานของรางกายเทานั้น มีลักษณะ
จําเพาะตัว และจํากัดอยูภายใน เปนเครื่องสนับสนุนที่จําเปน แตมีคาคงตัว ไมมีคุณคาที่จะกอผลงอกเงยทั้งดานความรูและดานเสพ
เสวยโลก ทั้งดานญาณวิทยาและดานจริยธรรม จึงไมเขากับความหมายของอายตนะ.

๔๑

บทที่ ๒ อายตนะ ๖

สิ่งที่ถูกรับรูหรือลักษณะอาการตางๆ ของโลก เหลานี้ เรียกชื่อวาอายตนะเหมือนกัน เพราะเปนสิ่งที่
เชื่อมตอใหเกิดความรู หรือเปนแหลงความรู เชนเดียวกัน แตเปนฝายภายนอก เพื่อแยกประเภทจากกันไมให
สับสน ทานเรียกอายตนะพวกแรกวา “อายตนะภายใน” (แดนตอความรูฝายภายใน) และเรียกอายตนะพวกหลัง
นี้วา “อายตนะภายนอก” (แดนตอความรูฝายภายนอก)
อายตนะภายนอก ๖ อันไดแก รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งตองกาย และสิ่งที่ใจนึก โดยทั่วไปนิยมเรียกวา
“อารมณ” แปลวา สิ่งอันเปนที่สําหรับจิตมาหนวงอยู หรือ สิ่งสําหรับยึดหนวงของจิต แปลงายๆ วาสิ่งที่ถูกรับรู
หรือสิ่งที่ถูกรูนั่นเอง
เมื่ออายตนะ (ภายใน) ซึ่งเปนแดนรับรู กระทบกับอารมณ56 (อายตนะภายนอก) ซึ่งเปนสิ่งที่ถูกรู ก็จะ
เกิดความรูจําเพาะดานของอายตนะแตละอยางๆ ขึ้น เชน ตากระทบรูป เกิดความรูเรียกวา เห็น หูกระทบเสียง
เกิดความรู เรียกวาไดยิน เปนตน ความรูจําเพาะแตละดานนี้เรียกวา “วิญญาณ” แปลวา ความรูแจง คือรู
อารมณ
ดั ง นั้ น จึ ง มี วิ ญ ญาณ ๖ อย า ง เท า กั บ อายตนะและอารมณ ๖ คู คื อ วิ ญ ญาณทางตา ได แ ก เห็ น
วิญญาณทางหู ไดแก ไดยิน วิญญาณทางจมูก ไดแก ไดกลิ่น วิญญาณทางลิ้น ไดแก รูรส วิญญาณทางกาย
ไดแก รูสิ่งตองกาย วิญญาณทางใจ ไดแก รูอารมณทางใจ หรือรูเรื่องในใจ
สรุปไดวา อายตนะ ๖ อารมณ ๖ และวิญญาณ ๖57 มีชื่อในภาษาธรรม และมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

จักขุ – ตา เปนแดนรับรู
โสตะ – หู
”
ฆานะ –จมูก ”
ชิวหา – ลิ้น
”
กาย – กาย
”
มโน – ใจ
”

รูป
สัททะ คันธะ รส
โผฏฐัพพะ ธรรม58 -

รูป
เกิดความรูคือ
เสียง
”
กลิ่น
”
”
รส
สิ่งตองกาย
”
เรื่องในใจ
”

จักขุวิญญาณ
โสตวิญญาณ
ฆานวิญญาณ
ชิวหาวิญญาณ
กายวิญญาณ
มโนวิญญาณ

-

เห็น
ไดยิน
ไดกลิ่น
รูรส
รูสิ่งตองกาย
รูเรื่องในใจ

อยางไรก็ตาม แมวาวิญญาณจะตองอาศัยอายตนะและอารมณกระทบกันจึงจะเกิดขึ้นได59 ก็จริง แต
การที่อารมณเขามาปรากฏแกอายตนะ ก็มิใชจะทําใหวิญญาณเกิดขึ้นไดเสมอไป จําตองมีความใสใจ ความ
กําหนดใจ หรือความใฝใจประกอบอยูดวย วิญญาณนั้นๆ จึงจะเกิดขึ้น60 ดังตัวอยาง ในบางคราว เชน เวลาหลับ
56

คําวาทวาร นิยมใชคูกับอารมณ, อายตนะภายใน คูกับ อายตนะภายนอก แตในที่นี้ เพื่อประโยชนในการศึกษาตอไปจะเรียกอายตนะ
ภายในวา อายตนะ เรียกอายตนะภายนอกวา อารมณ
57
ที.ปา.๑๑/๓๐๔-๓๐๖/๒๕๕.
อายตนะ ๖ (sense-bases): eye, ear, nose, tongue, body, mind
อารมณ ๖ (sense-objects): form, sound, smell, taste, touch, mind-objects หรือ visible objects, audible objects,
odorous objects, sapid objects, tangible objects, cognizable objects.
วิญญาณ ๖ (consciousness): eye-consciousness, ear-consciousness, nose-consciousness, tongue-consciousness,
body-consciousness, mind-consciousness
58
นิยมเรียก ธรรมารมณ เพื่อไมใหสับสนกับคําวา ธรรม ที่ใชทั่วไป ซึ่งมีความหมายกวางขวางมากหลายนัย
59
ม.มู.๑๒/๔๔๓-๔/๔๗๖-๗
60
ม.มู.๑๒/๓๔๖/๓๕๘

๔๒
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สนิท เวลาฟุงซาน หรือใจลอยไปเสีย เวลาใจจดจอแนวแนอยูกับกิจอยางใดอยางหนึ่ง ตลอดจนขณะอยูในสมาธิ
รูปและเสียงเปนตนหลายๆ อยางที่ผานเขามา อยูในวิสัยที่จะเห็น จะไดยิน แตหาไดเห็น หาไดยินไม หรือ
ตัวอยางงายๆ ขณะเขียนหนังสือใจจดจออยู จะไมรูสึกสวนของรางกายที่แตะอยูกับโตะและเกาอี้ ตลอดจนมือที่
แตะกระดาษและนิ้วที่แตะปากกาหรือดินสอ ในเมื่อมีอายตนะและอารมณเขามาถึงกันแลว แตวิญญาณไมเกิดขึ้น
เชนนี้ ก็ยังไมเรียกวาการรับรูไดเกิดขึ้น
การรับรูจะเกิดขึ้นตอเมื่อมีองคประกอบเกิดขึ้นครบทั้งสามอยาง คือ อายตนะ อารมณ และวิญญาณ
ภาวะนี้ในภาษาธรรมมีคําเรียกโดยเฉพาะวา “ผัสสะ” หรือ “สัมผัส”61 แปลตามรูปศัพทวา การกระทบ แตมี
ความหมายทางธรรมวา การประจวบหรือบรรจบพรอมกันแหงอายตนะ อารมณ และวิญญาณ พูดอยางเขาใจกัน
งายๆ ผัสสะ ก็คือ การรับรูนั่นเอง ผัสสะ หรือ สัมผัส หรือการรับรูนี้ มีชื่อเรียกแยกเปนอยางๆ ไปตามทางรับรู
คืออายตนะนั้นๆ ครบจํานวน ๖ คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส
ผัสสะ เปนขั้นตอนสําคัญในกระบวนการรับรู เมื่อผัสสะเกิดขึ้นแลว กระบวนธรรมก็ดําเนินตอไป เริ่ม
แตความรูสึกตออารมณที่รับรูเขามานั้น ปฏิกิริยาอยางอื่นของจิตใจ การจําหมาย การนําอารมณนั้นไปคิดปรุง
แตง ตลอดจนการแสดงออกตางๆ ที่สืบเนื่องไปตามลําดับ
ในกระบวนธรรมนี้ สิ่งที่ควรสนใจเปนพิเศษในการศึกษาขั้นนี้ ก็คือ ความรูสึกตออารมณที่รับรูเขามา
ซึ่งเกิดขึ้นในลําดับถัดจากผัสสะนั้นเอง ความรูสึกนี้ในภาษาธรรมเรียกวา “เวทนา” แปลวา การเสวยอารมณหรือ
การเสพรสอารมณ คือความรูสึกตออารมณที่รับรูเขามานั้น โดยเปน สุข สบาย ไมสบาย หรือเฉยๆ อยางใด
อยางหนึ่ง
เวทนานี้ ถาแบงตามทางรับรู ก็มี ๖ เทาจํานวนอายตนะ คือ เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตา เวทนาที่เกิด
จากสัมผัสทางหู เปนตน62 แตถาแบงตามคุณภาพจะมีจํานวน ๓ คือ
๑. สุข ไดแก สบาย ชื่นใจ ถูกใจ
๒. ทุกข ไดแก ไมสบาย เจ็บปวด
๓. อทุกขมสุข ไมทุกข ไมสุข คือเรื่อยๆ เฉยๆ ซึ่งเรียกอีกอยางวา อุเบกขา63
อีกอยางหนึ่ง แบงละเอียดลงไปเปน ๕ อยาง คือ
๑. สุข ไดแก สบายกาย
๒. ทุกข ไดแก ไมสบายกาย เจ็บปวด
๓. โสมนัส ไดแก สบายใจ ชื่นใจ
๔. โทมนัส ไดแก ไมสบายใจ เสียใจ และ
๕. อุเบกขา ไดแก เฉยๆ ไมสุขไมทุกข
61

“ผัสสะ” และ “สัมผัส” (contact) นี้ ไมควรเขาใจสับสนกับความหมายในภาษาไทย; แมคําอื่นๆ คือ อารมณ วิญญาณ เวทนา ก็มี
ความหมายไมตรงกันแทกับที่ใชในภาษาไทย
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เวทนา ๖ (feeling): ๑. จักขุสัมผัสสชา เวทนา – เวทนาเกิดจากสัมผัสทางตา ๒. โสตสัมผัสสชา เวทนา - เวทนาเกิดจากสัมผัสทางหู
๓. ฆานสัมผัสสชา เวทนา – เวทนาเกิดจากสัมผัสทางจมูก ๔. ชิวหาสัมผัสสชา เวทนา – เวทนาเกิดจากสัมผัสทางลิ้น ๕. กายสัมผัสสชา
เวทนา – เวทนาเกิดจากสัมผัสทางกาย ๖. มโนสัมผัสสชา เวทนา – เวทนาเกิดจากสัมผัสทางใจ (สํ.สฬ.๑๘/๔๓๔/๒๘๗)
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อุเบกขา ในหมวดเวทนานี้ เปนคนละอยางกับอุเบกขาในหมวดสังขาร (เชน อุเบกขาพรหมวิหาร อุเบกขาสัมโพชฌงค เปนตน.)

๔๓

บทที่ ๒ อายตนะ ๖
กระบวนการรับรูเทาที่กลาวมานี้ เขียนใหเห็นงายๆ ไดดังนี้
อายตนะ
ทางรับรู

+

อารมณ
สิ่งที่ถูกรู

+

วิญญาณ
ความรู

=

ผัสสะ

เวทนา

การรับรู

ความรูสึกตออารมณ

ดังไดกลาวแลว อารมณก็คือโลกที่ปรากฏลักษณะอาการแกมนุษยทางอายตนะตางๆ การรับรูอารมณเหลานี้
เปนสิ่งจําเปนที่ชวยใหมนุษยมีความสามารถในการเกี่ยวของกับโลก ทําใหชีวิตอยูรอดและดําเนินไปดวยดี
ในกระบวนการรับรูนี้ เวทนาก็เปนสวนประกอบสําคัญอยางหนึ่ง โดยทําหนาที่เปนเครื่องชี้บอกใหทราบ
วา อะไรเปนอันตรายแกชี วิต ควรหลีกเวน อะไรเกื้ อกูลแกชีวิ ต ควรถื อเอาประโยชนได เวทนาจึงชวยให
กระบวนการรับรูที่ดําเนินตอไป สามารถสรางความรูความเขาใจที่ครบถวนบริบรู ณ เปนประโยชนยิ่งขึ้น
แตสําหรับมนุษยปุถุชน เวทนามิไดมีความหมายเพียงเทานั้น คือมิใชเพียงแควากระบวนการรับรูไดมี
สวนประกอบเพิ่มเขามาอีกอยางหนึ่ง ที่ชวยเสริมความรูใหสมบูรณ อันจะทําใหเขามีความสามารถมากขึ้นในการ
ดําเนินชีวิตที่ดีงาม แตเวทนายังหมายถึงการที่โลกมีอะไรอยางหนึ่งเปนผลตอบแทนหรือรางวัลแกเขาในการเขาไป
เกี่ยวของกับโลกดวย ผลตอบแทนที่วานี้ คือความเอร็ดอรอย ความชื่นใจที่เกิดจากอารมณซึ่งเรียกวาสุขเวทนา
ในกรณีที่กระบวนการรับรูดําเนินมาตามลําดับจนถึงเวทนา ถามนุษยหันเขาจับเวทนาไวตามความหมาย
ในแงนี้ มนุษยก็จะหันเหออกไปจากกระบวนการรับรู ทําใหกระบวนธรรมอีกอยางหนึ่งไดโอกาสเขามารับชวงแลน
ตอไปแทนที่ โดยเวทนาจะกลายเปนปจจัยตัวเอกที่จะกอใหเกิดผลสืบเนื่องตอไป พรอมกันนั้น กระบวนการรับรู
ซึ่งกลายไปเปนสวนประกอบและเดินควบไปดวย ก็จะถูกกําลังจากกระบวนธรรมใหมนี้บีบคั้นใหบิดเบือนและ
เอนเอียงไปจากความเปนจริง
กระบวนธรรมรับชวงที่วานี้ มักดําเนินไปในแบบงายๆ พื้นๆ คือ เมื่อรับรูอารมณอยางใดอยางหนึ่งแลว
เกิดความรูสึกสุขสบายชื่นใจ (สุข-เวทนา) ก็อยากได (ตัณหา) เมื่ออยากได ก็ติดใจพัวพันจนถึงขั้นยึดติดถือมั่น
(อุปาทาน) คางใจอยู ไมอาจวางลงได ทั้งที่ตามความเปนจริงไมอาจถือเอาไวได เพราะสิ่งนั้นๆ ลวงเลยผานพน
หมดไปแลว จากนั้น ก็เกิดความครุนคิดสรางภาพตางๆ ที่จะใหตนอยูในภาวะครอบครองอารมณอันใหเกิดสุข
เวทนานั้น พรอมทั้งคิดปรุงแตงสรางวิธีการที่จะใหไดอารมณและสิ่งอันเปนที่ตั้งแหงอารมณนั้น แลวลงมือกระทํา
การตางๆ ทางกายบาง วาจาบาง เพื่อใหไดมาซึ่งผลที่ตองการ เพื่อจะไดเวทนาที่ชอบใจนั้นยิ่งๆ ขึ้นไปอีก
ในทางตรงขาม ถารับรูอารมณใดแลว เกิดความรูสึกทุกข เจ็บปวด ไมสบาย (ทุกข-เวทนา) ก็ไมชอบใจ
ขัดเคือง อยากจะพนไป หรือใหมันสูญสิ้นไป อยากทําลาย (ตัณหา) ผูกใจ ปกใจ คางใจกับสิ่งนั้น (อุปาทาน)
ในทางราย ที่จะชิงชัง เกลียดกลัว หลีกหนี อยาใหพบเห็นอีก เปนตน พรอมกับเกิดเปนปฏิกิริยา ใหยิ่งยึดมั่นฝน
หาผูกใจมั่นหมาย ที่จะใหพบใหไดสุขเวทนาและสิ่งที่หวังวาจะใหสุขเวทนาแกตนยิ่งขึ้นไปอีก
ในกระบวนการนี้ ก็จึงบังเกิดเปนสุขทุกขแบบซับซอนรุนแรงเขมขน ที่เปนผลเสกสรรคของมนุษยเอง
ซึ่งหมุนเวียนเขาวงจรที่เริ่มจากเวทนาใหมซ้ําแลวซ้ําเลา กลายเปนสังสารวัฏ วนอยูอยางนั้น ไมสามารถกาวตอ
ไปสูผลเลิศอยางอื่น ที่ชีวิตนี้ยังสามารถเขาถึงไดยิ่งกวานั้นขึ้นไป
โดยนัยนี้ จะเห็นวา ชวงตอที่กระบวนธรรมจะสืบทอดจากการรับรู (ผัสสะ) ตอไปนั้นเปนขั้นตอนที่
สําคัญอยางยิ่ง เรียกไดวาเปนหัวเลี้ยวหัวตอทีเดียว และในภาวะเชนนี้ เวทนาเปนองคธรรมที่มีบทบาทสําคัญมาก
กระบวนธรรมที่ดําเนินตอไปจะเปนอยางไร ตองขึ้นตอบทบาทของเวทนาวาจะมีลักษณะอยางใด ทั้งนี้ พอจะตั้ง
เปนขอสังเกตไดวา

๔๔

พุทธธรรม

ก. กระบวนธรรมที่สืบทอดจากผัสสะ เปนหัวเลี้ยวหัวตอ ระหวางกระบวนการรับ รูที่บริสุท ธิ์ กับ
กระบวนการสังสารวัฏ
ในกระบวนการรับรูบริสุทธิ์ เวทนามีบทบาทเปนเพียงองคประกอบยอยๆ อยางหนึ่งที่ชวยใหเกิดความรู
ที่ถูกตองสมบูรณ
สวนในกระบวนการสังสารวัฏ เวทนาเปนปจจัยตัวเอกที่มีอิทธิพลครอบงําความเปนไปของกระบวนธรรม
ทั้งหมด กลาวไดวา มนุษยจะคิดปรุงแตงอยางไรและทําการอะไร ก็เพราะเวทนา และเพื่อเวทนา หรือชีวิตจะเปน
อยางไร ก็เพราะเวทนา และเพื่อเวทนา นอกจากนั้น ในกระบวนการสังสารวัฏนี้ มนุษยมิไดหยุดอยูเพียงแคเปน
ผูรับรูอารมณเรียนรูโลกเพื่อเกี่ยวของจัดการกับโลกอยางไดผลดีเทานั้น แตไดกาวตอไปสูความเปนผูเสพเสวย
โลกดวย
สําหรับกระบวนการรับรูบริสุทธิ์นั้น ถาจะพูดใหละเอียดชัดเจนตามหลัก ก็ตองตัดตอนที่ชวงตอจาก
ผัสสะนี้ดวยเหมือนกัน โดยถือวา การรับรูเกิดขึ้นเสร็จสิ้นแลวที่ผัสสะ ดังนั้น กระบวนธรรมตอจากนี้ไปจึงแยก
ไดเปนอีกตอนหนึ่ง และขอเรียกชื่อวา กระบวนการญาณทัศนะ หรือกระบวนธรรมแบบวิวัฏฏ เปนคูปฏิปกษกับ
กระบวนการสังสารวัฏ
แตกระบวนธรรมแบบวิวัฏฏ เปนเรื่องของการแกปญหาชีวิต จึงจะยกไปพูดในตอนที่วาดวย “ชีวิตควร
ใหเปนอยางไร?” และ “ชีวิตควรเปนอยูอยางไร?” ไมกลาวไวในที่นี้
ข. กระบวนธรรมที่สืบทอดจากผัสสะ เปนหัวเลี้ยวหัวตอทางจริยธรรม ระหวางความดีกับความชั่ว
ระหวางกุศลกับอกุศล ระหวางความหลุดพนเปนอิสระกับการหมกติดหมุนเวียนอยูในสังสารวัฏ
เมื่อกลาวถึงสวนอื่นๆ ของกระบวนธรรมแลว ก็ตองยอนกลับไปพูดถึงอายตนะอีก เพราะกระบวนธรรม
ตางๆ ที่กลาวมานั้น ตองอาศัยอายตนะ เริ่มตนที่อายตนะ เมื่อวาองคธรรมอื่นๆ สําคัญ ก็ตองวาอายตนะสําคัญ
เหมือนกัน เชน เมื่อวาเวทนาเปนองคธรรมสําคัญยิ่งในกระบวนธรรมแบบเสพเสวยโลก อายตนะก็ยอมมี
ความสําคัญมากดวย เพราะอายตนะเปนแหลงหรือเปนชองทางที่อํานวยใหเวทนาเกิดขึ้น เวทนาเปนสิ่งที่มนุษย
มุงประสงค อายตนะเปนแหลงอํานวยสิ่งที่มุงประสงคนั้น
เทาที่กลาวมา สรุปไดวา อายตนะ ๖ ทําหนาที่รับใชมนุษย ๒ อยาง คือ
๑. เป็นทางรับรู้โลก หรือเปนแหลงนําโลกมาเสนอตอมนุษย เปนเครื่องมือสื่อสาร ทําใหมนุษยไดรับ
ขอมูลแหลงความรู ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยใหมนุษยสามารถเกี่ยวของกับโลกไดถูกตอง ทําใหชีวิตอยูรอด และ
ดําเนินไปดวยดี
๒. เป็นช่องทางเสพโลก หรือเปนประตูที่มนุษยจะเปดออกไปรับอารมณที่เปนรสอรอยของโลก มา
เสพเสวย ดวยการดู การฟง การดม การลิ้มชิมรส การแตะตองเสียดสี ความสนุกสนานบันเทิง ตลอดจน
จินตนาการสิ่งที่หวานชื่นระรื่นใจ
ความจริง หนาที่ทั้งสองอยางนี้ ก็ติดเนื่องอยูดวยกัน
หน้าที่อย่างแรก เรียกไดวาเปนหนาที่หลัก หรือหนาที่พื้นฐานที่จําเปน
สวน หน้าที่ที่ ๒ เปนหนาที่รอง จะวาเปนของแถมหรือสวนเกินก็คงได

บทที่ ๒ อายตนะ ๖

๔๕

ในกรณีสนองหนาที่ทั้งสองนั้น การทํางานของอายตนะก็อยางเดียวกัน ความแตกตางอยูที่เจตจํานงของ
มนุษย ซึ่งมุงไปที่ความรู หรือมุงไปที่เวทนา
สําหรับมนุษยปุถุชน ความสําคัญของอายตนะมักจะกาวขามมาอยูกับหนาที่อยางที่สอง คือการเสพเสวย
โลก จนถึงขั้นที่กลายเปนวา หนาที่อยางที่หนึ่งมีไวเพียงเพื่อเปนสวนประกอบสนองการทําหนาที่อยางที่สอง หรือ
พูดอีกอยางหนึ่งวา กระบวนการรับรูมีไวเพื่อรับใชกระบวนการเสพเสวยโลก หรือรับใชกระบวนการสังสารวัฏเทา
นั้นเอง ทั้งนี้เพราะปุถุชนมักใชอายตนะเพื่อมุงรับรูเฉพาะความรูสวนที่จะทําใหตนไดเสพเสวยอารมณอรอยของ
โลกเทานั้น หาสนใจสิ่งอันพึงรูนอกจากนั้นไม
ยิ่งกวานั้น สําหรับปุถุชน แมกระทั่งความสัมพันธกับโลกในภาคแสดงออกดวยการทํา การพูด การคิด
ก็จะกลายเปนการกระทําเพื่อรับใชกระบวนการสังสารวัฏเชนเดียวกัน คือ มุงทํา พูด คิด เพื่อแสวงหาและให
ไดมาซึ่งอารมณสําหรับเสพเสวย
ยิ่งเปนปุถุชนที่หนามากเทาใด ความติดของพัวพันอยูกับหนาที่อยางที่สองของอายตนะก็ยิ่งมากขึ้น
เทานั้น จนถึงขั้นที่วา ชีวิตและโลกของมนุษยวนเวียนอยูแคอายตนะ ๖ เทานั้นเอง
เทาที่กลาวมานี้ จึงเห็นไดวา แมอายตนะ (ภายใน) ๖ จะเปนเพียงสวนหนึ่งของขันธ ๕64 และไม
ครอบคลุมทุกสวนแหงชีวิตมนุษยโดยสิ้นเชิง เหมือนอยางขันธ ๕ ก็จริง แตมันก็มีบทบาทสําคัญยิ่งในการดําเนิน
ชีวิตของมนุษย มีอํานาจกํากับวิถีชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก จนกลาวไดวา ชีวิตเทาที่มนุษยรูจักและดําเนินอยู
ก็คือการติดตอเกี่ยวของกับโลกทางอายตนะเหลานี้ และชีวิตมีความหมายตอมนุษยก็ดวยอาศัยอายตนะเหลานี้
ถาอายตนะไมทําหนาที่แลว โลกก็ดับ ชีวิตก็ไรความหมายสําหรับมนุษย
มีขอความแหงหนึ่งในบาลี แสดงกระบวนธรรมเทาที่กลาวมานี้ไดอยางกะทัดรัด และชวยเชื่อมความที่
กลาวมาในตอนวาดวยขันธ ๕ เขากับเรื่องที่อธิบายในตอนนี้ใหตอเนื่องกัน มองเห็นกระบวนธรรมไดครบถวน
ตลอดสายยิ่งขึ้น จึงขอยกมาอางไว ดังนี้65
“อาศัยตาและรูป เกิดจักขุวิญญาณ, ความประจวบแห่งธรรมทั้งสามนั้น เป็นผัสสะ,
เพราะผัสสะเป็นปัจจัยฺ เวทนาจึงมี, บุคคลเสวยอารมณ์ใด ย่อมหมายรู้อารมณ์นั้น (สัญญา),
หมายรู้อารมณ์ใด ย่อมตริตรึกอารมณ์นั้น (วิตักกะ), ตริตรึกอารมณ์ใด ย่อมผันพิสดารซึ่ง
อารมณ์นั้น (ปปัญจะ), บุคคลผันพิสดารซึ่งอารมณ์ใด เพราะการผันพิสดารนั้นเป็นเหตุ
ปปัญจสัญญาแง่ต่างๆ66 (สัญญาที่ซับซ้อนหลากหลาย) ย่อมผุดพลุ่งสุมรุมเขา ในเรื่องรูป
ทั้งหลาย ที่พึงรู้ได้ด้วยตา ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน”
(ตอไป วาดวยอายตนะ และอารมณอื่นๆ จนครบ ๖ คู ใจความอยางเดียวกัน)
64

อายตนะทั้ง ๑๒ (คือรวมทั้งอายตนะภายนอก) จัดลงในขันธ ๕ (อายตนะภายใน ๖ ลงไดหมด แตอายตนะภายนอก ๖ เกินขันธ ๕) ดังนี้
๑. อายตนะ ๕ คูแรก (จักขุ-รูป โสต-สัททะ ฆานะ-คันธะ ชิวหา-รส กาย-โผฏฐัพพะ) อยูในรูปขันธ
๒.อายตนะภายในที่ ๖ คือ มโน หรือใจ อยูในวิญญาณขันธ
๓. อายตนะภายนอกที่ ๖ คือ ธรรม หรือธรรมารมณ อยูในขันธ ๔ คือ นามขันธ ๓ (เวทนา สัญญา สังขาร) และ รูปขันธ (เฉพาะที่
เปนสุขุมรูปเทานั้น เชน อากาศธาตุ ความเปนหญิง ความเปนชาย ความเบา ความออนสลวย ความสืบตอ ความทรุดโทรม การ
ขยายตัว ความแปรสลายของรูป เปนตน) กับทั้งนิพพาน ซึ่งเปนภาวะพนจากขันธ (ขันธวินิมุต) - (ดู อภิ.วิ.๓๕/๑๐๐/๘๕)
65
ม.มู.๑๒/๒๔๘/๒๒๖.
66
คําเต็มวา ปปฺจสฺาสงฺขา.

๔๖

พุทธธรรม
กระบวนธรรมนี้ เขียนใหเห็นงายขึ้นดังนี้
กระบวนการรับรูบริสุทธิ์

กระบวนธรรมแบบเสพเสวยโลก

(กระแสปกติตามธรรมชาติ)

(เกิดมีผูเสวย – สิ่งถูกเสวย ผูคิด – สิ่งถูกคิด)

อายตนะ + อารมณ + วิญญาณ + ผัสสะ

เวทนา

สัญญา

วิตักกะ

ปปญจะ
สังขาร

ปปญจสัญญาแงตางๆ

เมื่อเกิดปปญจสัญญาแลว ก็ยิ่งมีความตริตรึกนึกคิด (วิตักกะ) ไดมากมายและกวางขวางพิสดารยิ่งขึ้น
ทําใหเกิดกิเลสตางๆ เชน ชอบใจ ไมชอบใจ หวงแหน ริษยา เปนตน ปนเป คลุกเคลา ไปกับความคิดนั้น67

หมายเหตุ:
๑. คําที่ควรเขาใจคือ “ปปญจะ” หมายถึง อาการที่คลอเคลียพัวพันอยูกับอารมณนั้น และคิดปรุงแตงไปตางๆ
ดวยแรงตัณหา มานะ และทิฏฐิผลักดัน หรือเพื่อสนองตัณหา มานะ และทิฏฐิ คือปรุงแตงในแงที่จะเปนของ
ฉัน ใหตัวฉันเปนนั่นเปนนี่ หรือเปนไปตามความเห็นของฉัน ออกรูปออกรางตางๆ มากมายพิสดาร จึงทํา
ใหเกิดปปญจสัญญาแงตางๆ คือสัญญาทั้งหลายที่เนื่องดวยปปญจะนั่นเอง
๒. จะเห็นวามีสัญญา ๒ ตอน สัญญาตอนแรก คือสัญญาขั้นตน ที่กําหนดหมายอารมณซึ่งปรากฏตามปกติ
ธรรมดาของมัน สัญญาตอนหลัง เรียกวา “ปปญจสัญญา” เปนสัญญาเนื่องจากสังขารที่ปรุงแตงภาพอารมณ
ใหออกรูปรางแงมุมตางๆ มากมายพิสดารดังกลาวแลว
๓. จะเห็นวา กระบวนธรรมทั้งหมดนั้นแยกไดเปน ๒ ตอน
ก. ตอนแรก ตั้งแตอายตนะภายในถึงเวทนา เปนกระบวนการรับรูบริสุทธิ์ พึงสังเกตวา ชวงตอนนี้กระบวน
ธรรมเปนกระแสบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ มีแตองคธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุปจจัย (พึงอานความที่ยกมาอาง
ขางบน) ยังไมมีสัตว บุคคล ตัวตน เกี่ยวของ
ข. ตอนปลาย ตั ดตอนแตเวทนาไปแลว เกิดเปนกระบวนธรรมแบบเสพเสวยโลก หรือ กระบวนการ
สังสารวัฏ มารับชวงไป; ความจริงตั้งแตเวทนานี้เปนทางแยก อาจตอดวยกระบวนธรรมแบบวิวัฏฏก็ได
แตในที่นี้มุงแสดงแตแบบสังสารวัฏกอน ขอพึงสังเกตในตอนนี้ก็คือ ตั้งแตจุดเริ่มตนของชวงหลังนี้ จะ
ไมมีเพียงองคธรรมตางๆ ที่เปนเหตุปจจัยแกกันตามธรรมชาติเทานั้น แตจะเกิดมีสัตวบุคคลขึ้นมา
กลายเปนความสัมพันธระหวางผูเสพเสวยกับสิ่งที่ถูกเสพเสวย ผูคิดและสิ่งที่ถูกคิด เปนตน
๔. กระบวนธรรมเสพเสวยโลกในชวงปลาย ที่แสดงขางบนนี้ เปนเพียงวิธีแสดงแบบหนึ่งเทานั้น เลือกเอามา
เพราะเห็นวาสั้น และเขากับเรื่องที่กําลังอธิบายคือขันธและอายตนะไดดี อาจแสดงแบบอื่นอีกก็ได เชนที่
แสดงอยางพิสดารในหลักปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไป ซึ่งเปนกระบวนธรรมแบบสังสารวัฏโดยสมบูรณ
๕. วาตามหลักอยางเครงครัด วิญญาณ ผัสสะ เวทนา สัญญา ในกระบวนธรรมนี้ เปนสหชาตธรรม ทานถือวา
เกิดรวมกัน พึงเขาใจวา ที่เขียนแสดงลําดับไวอยางนี้ มุงเพื่อศึกษาไดงาย
67

ดู ที.ม.๑๐/๒๕๖-๗/๓๑๑.

๔๗

บทที่ ๒ อายตนะ ๖

เนื่องดวยกระบวนธรรมนี้ แยกไดเปน ๒ ชวงตอน และชวงตอนหลังอาจแยกไปเปนกระบวนธรรมแบบ
สังสารวัฏ หรือแบบวิวัฏฏก็ได
ดังนั้น เพื่อมองเห็นภาพไดกวางขวางขึ้น อาจเขียนแสดงได ดังนี้
กระบวนธรรมแบบสังสารวัฏฏ
อายตนะ + อารมณ + วิญญาณ = ผัสสะ

เวทนา
กระบวนธรรมแบบวิวัฏฏ

ในเรื่องอายตนะนี้ มีขอควรทราบเพิ่มเติมเพื่อประโยชนในการศึกษาตอไป ดังนี้
- อายตนะภายในหรือทวาร ๖ นั้น มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “อินทรีย ๖” คําวา อินทรีย แปลวา ภาวะที่เปน

ใหญ หมายถึงสิ่งที่ทําหนาที่เปนใหญ เปนเจาหนาที่ หรือเปนเจาการในเรื่องนั้นๆ เชน ตาเปนเจาการ
ในการรับรูรูป หูเปนเจาการในการรับรูเสียง เปนตน อินทรีย ๖ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย
ชิวหินทรีย กายินทรีย และ มนินทรีย;
คําวา อินทรีย นิยมใชกับอายตนะ ในขณะทําหนาที่ของมัน ในชีวิตจริง และเกี่ยวกับจริยธรรม เชน
การสํารวมจักขุนทรีย เปนตน สวนอายตนะนิยมใชในเวลาพูดถึงตัวสภาวะที่อยูในกระบวนธรรม เชนวา
อาศัยจักขุ อาศัยรูป เกิดจักขุวิญญาณ เปนตน และเมื่อพูดถึงสภาวลักษณะ เชนวา จักขุไมเที่ยง เปนตน,
อีกคําหนึ่งที่ใชพูดกันบอยในเวลากลาวถึงสภาวะในกระบวนธรรม คือคําวา “ผัสสายตนะ” แปลวา ที่
เกิดหรือบอเกิดแหงผัสสะ หรือแดนรับรู คือที่มาของการรับรูนั่นเอง
- อายตนะภายนอก หรืออารมณ ก็มีชื่อเรียกอยางอื่นอีก คือ “โคจร” (ที่เที่ยว, ที่หากิน) และ “วิสัย” (สิ่ง

ผูกพัน, แดนดําเนิน);
และชื่อที่ควรกําหนดเปนพิเศษ ใชเฉพาะกับอารมณ ๕ อยางแรก ซึ่งมีอิทธิพลมากในกระบวนธรรม
แบบเสพเสวยโลก หรือแบบสังสารวัฏ คือคําวา “กามคุณ” (สวนที่นาใครนาปรารถนา, สวนที่ดีหรือสวนอรอย
ของกาม) กามคุณ ๕ หมายถึง รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ เฉพาะที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
เทานั้น

๔๘

พุทธธรรม

ประเภทของความรู
เมื่อพูดถึงกระบวนการรับรูแลว ก็ควรกลาวถึงประเภทของความรูไวดวย แมวาจะตองกลาวถึงอยางยน
ยอก็ตาม
วาตามแนวพุทธธรรม อาจแยกประเภทของความรูไดหลายนัย ดังนี้

ก. จําแนกโดยสภาวะ หรือโดยธรรมชาติของความรู
วิธีจําแนกตามสภาวะอยางงายๆ ก็คือ จําแนกตามหลักขันธ ๕ ความรูเปนนามธรรมจําพวกหนึ่ง ซึ่ง
กระจายอยูในนามขันธ (ขันธที่เปนนามธรรม หรือหมวดนามธรรม) ๓ ขันธ คือ สัญญาขันธ สังขารขันธ และ
วิญญาณขันธ ความรูที่จําแนกตามสภาวะของขันธ ไดแก สัญญา วิญญาณ และปญญา
๑. สัญญา คือ ความรูทั้งหมดที่อยูในสัญญาขันธ ไดแก ความกําหนดได หมายรู รวมทั้งความรูที่เกิด
จากการกําหนดหมาย หรือหมายรูแลวบันทึกเก็บรวมไวเปนวัตถุดิบของความคิดตอๆ ไป ทําใหมีการรูจัก จําได
รู เขาใจ และคิดไดยิ่งๆ ขึ้นไป
สัญญา แบงตามอารมณ คือ สิ่งที่หมายรู หรือ กําหนดจดหมายไว มี ๖ ชนิด คือ รูปสัญญา (สัญญา
เกี่ยวกับรูป) สัททสัญญา (สัญญาเกี่ยวกับเสียง) คันธสัญญา (สัญญาเกี่ยวกับกลิ่น) รสสัญญา (สัญญาเกี่ยวกับ
รส) โผฏฐัพพสัญญา (สัญญาเกี่ยวกับสิ่งตองกาย) ธัมมสัญญา (สัญญาเกี่ยวกับเรื่องในใจหรือสิ่งที่ใจรูและนึก
คิด)68
วาโดยสภาพปรุงแตง สัญญาอาจแบงคราวๆ ได ๒ ระดับ คือ
๑) สัญญาชั้นตน ไดแก ความหมายรูลักษณะอาการตามสภาวะของสิ่งนั้นๆ โดยตรง เชน หมายรูวา สี
เขียว ขาว ดํา แดง แข็ง ออน รสเปรี้ยว หวาน รูปรางกลม แบน ยาว สั้น เปนตน69 รวมทั้งความหมายรูเกี่ยวกับ
บัญญัติตางๆ วา แมว วาโตะ วาเกาอี้ ฯลฯ
๒) สัญญาซอนเสริม ไดแก ความหมายรูไปตามความคิดปรุงแตง70 หรือตามความรูความเขาใจใน
ระดับตางๆ เชน หมายรูวา สวย วานาเกลียด นาชัง วาไมเที่ยง วาไมใชตัวตน เปนตน ถาแยกยอยออกไป
สัญญาซอนเสริมหรือสัญญาสืบทอดนี้ก็แบงไดเปน ๒ พวก คือ
- สัญญาซึ่งเกิดจากความคิดปรุงแตงที่เปนอกุศล เรียกวา ปปญจสัญญา คือสัญญาฟามเฝอหรือ
ซับซอนหลากหลาย ซึ่งเกิดจากการแตงเสริมเติมตอใหพิสดาร ของตัณหา มานะ และทิฏฐิ เรียกอีกอยางหนึ่ง
ตามสํานวนอรรถกถาบางแหงวา กิเลสสัญญา แปลวาสัญญาที่เกิดจากกิเลส หรือสัญญาที่ประกอบดวยกิเลส

68

ดู บันทึกพิเศษทายบท
เรียกวา ปญจทวาริกสัญญา แปลวาสัญญาที่เปนไปทางปญจทวาร คือ ความหมายรูเกี่ยวกับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (ดู ม.อ.๓/
๔๓๔) สัญญาอื่นๆ ตอจากนี้ไป เปนสัญญาทางมโนทวารทั้งหมด
70
ตัวอยางแสดงสัญญาที่เกิดจากความคิดปรุงแตง “เมื่อเขาดํารงอยูในสัญญาอยางยอด (สัญญาละเอียดประณีตสุด) ก็เกิดมีความคิดวา
เมื่อเราคิดจํานง ก็จะมีแตเสีย เราไมคิดจํานง จะดีกวา, หากวาเราจะพึงคิดจํานงคิดปรุงแตง สัญญาเหลานี้ก็คงจะดับไปเสีย และ
สัญญาอื่นที่หยาบก็จะพึงเกิดขึ้น อยากระนั้นเลย เราจะไมจํานงละ จะไมคิดปรุงแตงละ” (ที.สี.๙/๒๘๖/๒๒๙) สัญญาอยางยอด
= อากิญจัญญายตนะ
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(สัญญาเจือกิเลส)71 สัญญาพวกนี้ถูกกิเลสปรุงแตงใหฟนเฝอและหางเหเฉไฉออกไปจากทางแหงความรู ไมเปน
เรื่องของความรู แตเปนเรื่องของการที่จะใหเกิดโลภะ โทสะ โมหะ แทนที่จะชวยใหเกิดความรู กลับเปนเครื่อง
ปดกั้นบิดเบือนความรู ดังไดเคยอธิบายแลวขางตน ยกตัวอยางเชน หมายรูลักษณะที่ตนถือวานาชัง หมายรู
ลักษณะอาการที่สนองความอยากไดอยากเอา หมายรูลักษณะอาการที่ตนเปนคนยิ่งใหญ หมายรูลักษณะอาการ
ในผูอื่นที่ตนถือวาต่ําตอยดอยกวา หมายรูภาวะที่ตนเปนเจาของ เปนผูครอบครอง ฯลฯ
- สัญญาที่เกิดจากความคิดดีงาม หรือเกิดจากความรูความเขาใจถูกตอง เรียกวา กุศลสัญญา บาง
วิชชาภาคิยสัญญา (สัญญาที่ชวยใหเกิดวิชชา) บาง หรือเรียกชื่ออื่นๆ ในทํานองนี้บาง เปนสัญญาที่ชวยสงเสริม
ความเจริญปญญาและความงอกงามแหงกุศลธรรม เชน หมายรูลักษณะอาการที่ชวนใหเกิดความเปนมิตร หมาย
รูลักษณะอาการซึ่งแสดงภาวะที่เปนไปตามเหตุปจจัย ภาวะที่เปนของไมเที่ยง ภาวะที่ไรตัวตน เปนตน
พระอรหันตก็มีสัญญา แตเปนสัญญาที่ปราศจากอาสวะ คือสัญญาไรกิเลส72 พระอรหันตก็หมายรู
ปปญจสัญญาตามที่ปุถุชนเขาใจ หรือตามที่ทานเองเคยเขาใจเมื่อครั้งยังเปนปุถุชน แตทานหมายรูเพียงเพื่อเปน
ความรู เพื่อใชประโยชน เชนในการชวยแกไขปญหาของผูอื่น ไมหมายรูในแงที่จะมีตัวตนออกรับความกระทบ
แมผปู ฏิบัติธรรมก็พึงดําเนินตามแนวทางเชนนั้น
๒. วิญญาณ คือความรูทั้งหมดที่อยูในหมวดวิญญาณขันธ ไดแก ความรูยืนโรงที่เปนกิจกรรมประจําของ
จิต และซึ่งคอยรูกิจกรรมอยางอื่นทุกอยางของจิต ดังไดอธิบายแลวในบทที่ ๑ วาดวยขันธ ๕
๓. ปญญา เปนความรูหลักในหมวดสังขารขันธ ความหมายของปญญาไดแสดงไวแลวพอสมควร ในบท
ที่ ๑ จึงจะไมกลาวซ้ําในที่นี้73 แตนอกจากปญญาที่เปนความรูหลักแลว ในหมวดสังขารขันธ ยังมีขอธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับความรูอีกหลายอยาง ซึ่งสัมพันธกับปญญาในแงชวยเกื้อหนุนบาง เปนขั้นตอนในระหวางของการ
พัฒ นาปญญาบาง เปน คูเทีย บฝายตรงข ามที่ แสดงความมี ความขาด ความลด ความเพิ่มของปญญาบา ง
กลาวคือ74
- ศรัทธา คือ ความเชื่อ ความซาบซึ้ง ไมใชความรู แตอาจเปนทางเชื่อมตอนําไปสูความรูได เพราะ
ศรัทธามีลักษณะเปนการยอมรับความรูของผูอื่น ฝากความไววางใจในปญญาของผูอื่น ยอมพึ่ง และอาศัย
ความรูของผูอื่นหรือแหลงแหงความรูนั้นเปนเครื่องชี้นําแกตน ถาผูมีศรัทธารูจักคิดรูจักใชปญญาของตนเปนทุน
ประกอบไป ศรัทธานั้นก็สามารถนําไปสูความเจริญปญญาและการรูความจริงได เฉพาะอยางยิ่งในเมื่อผูอื่นนั้น
หรือแหลงความรูนั้นมีความรูแทจริง และมีกัลยาณมิตรชวยชี้แนะใหรูจักใชปญญา แตถาเชื่ออยางงมงายคือไม
รูจักคิด ไมใชปญญาของตนเลย และผูอื่นหรือแหลงแหงความรูนั้นไมมีความรูจริง ทั้งไมมีกัลยาณมิตรที่จะชวย
ชี้แนะ หรือมีปาปมิตร ผลอาจกลับตรงขาม นําไปสูความหลงผิด หางไกลจากความรูยิ่งขึ้น75
71

เชน ม.อ.๒/๙๘; สํ.อ.๓/๓๓
ดู ม.อุ.๑๔/๓๔๑/๒๓๒
73
ปญญาแบงยอยออกไปเปนกี่อยาง ผูสนใจพึงดู วิสุทฺธิ.๓/๓-๑๐; เหตุที่ไมนํามาแสดงในที่นี้ เพราะยังไมเห็นวาจะชวยเสริมความเขาใจ
และอาจทําใหฟนเฝอ แตจะยกมากลาวหรืออธิบายตอไปขางหนา เมื่อถึงโอกาสที่เห็นวาชวยเสริมเรื่อง และควรทราบในที่นั้นๆ.
74
ศรัทธา ทิฏฐิ โมหะ และปญญา เปนเจตสิก อยูในหมวดสังขาร ตามหลักฝายอภิธรรม ดู สงฺคห.๗ (เหตุผลที่จัดเชนนั้น ดูในบทที่ ๑)
75
เรื่องศรัทธา จะกลาวถึงเปนพิเศษในบทที่ ๑๗ วาดวยบุพภาคของการศึกษา ๑.
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พุทธธรรม
- ทิฏฐิ คือ ความเห็น ความเขาใจตามแนวความคิดของตน76 เปนขั้นตอนสําคัญในกระบวนการพัฒนา

ปญญา เพราะความรูความเขาใจของมนุษยปุถุชน ที่ตอจากขั้นขึ้นตอผูอื่นดวยศรัทธา กาวมาสูการมีความคิด
ความเขาใจหรือมีสิ่งที่เรียกวาเหตุผลของตนเองประกอบ พอจะนับไดวาเปนความเขาใจของตนเอง ก็คือ ทิฏฐิ
บางครั้งทิฏฐิก็สัมพันธกับศรัทธาอยางใกลชิด หรือถึงกับเปนคนละแงของเรื่องเดียวกัน กลาวคือ แงที่เปนการ
มอบความไววางใจไวในความรูของผูอื่น ยอมไปตามปญญาของเขา (แลนออกหรือพุงไปหา) เปนศรัทธา สวนแง
ที่เปนการรับเอาความรูนั้นหรือสิ่งที่เขาบอกใหนั้นมายึดถือทําเปนของตน (รับมาถือหรือเอาเขามา) เปนทิฏฐิ
ลักษณะสําคัญของทิฏฐิ คือการยึดถือเปนของตน77
ความรูที่เปนทิฏฐินี้มีไดตั้งแตขั้นไมมีเหตุผลเลย จนถึงมีเหตุผลบางและมีเหตุผลมาก เมื่อใดทิฏฐินั้น
พัฒนาขึ้นไปจนเปนความรู ความเห็น ความเขาใจ ที่ถูกตองตรงตามความเปนจริง คือ ตรงตามสภาวะ ก็เรียกวา
เปนสัมมาทิฏฐิ และจัดเปนปญญา78เมื่อปญญานั้นเจริญขึ้นจนมองเห็นสภาวะนั้นดวยตนเองอยางชัดแจงสมบูรณ
แลว ก็ไมตองยึดถือความรูนั้นเปนของตน เพราะความจริงแทดํารงอยูอยางเปนกลางๆ ไมตองมีที่อางที่ยัน เปน
อันเลยพนขั้นของทิฏฐิไปเอง แตเพราะทิฏฐิพวงอยูกับความยึดถือเปนของตน ทิฏฐิจึงมักกอใหเกิดผลเสีย ถา
ยึดถือเหนียวแนน แมจะเปนทิฏฐิที่ใกลเคียงความจริงอยางมาก แตก็กลายเปนเครื่องปดบังขวางกั้นไมใหเขาถึง
ความจริงนั้น
- โมหะ คือ ความหลง ความไมรู เปนไวพจนของคําวา “อวิชชา” หมายถึงความไมรูตามความเปนจริง
ไมรูตรงตามสภาวะ เปนภาวะตรงขามกับปญญา โดยเฉพาะปญญาที่เรียกชื่อเฉพาะวา วิชชา พูดอยางสามัญวา
โมหะหรืออวิชชา คือความไมรูนี้ เปนภาวะพื้นเดิมของคนซึ่งจะตองกําจัดใหหมดไปดวยวิชชา คือความรู หรือ
ดวยการฝกอบรมเจริญปญญา
อยางไรก็ตาม แมจะเลาเรียนศิลปวิทยาตางๆ มากมาย และใชศิลปวิทยาเหลานั้นทํากิจประกอบการ
ตางๆ ไดมากมาย แตถาไมชวยใหเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง ไมมองเห็นสังขารธรรมทั้งหลายหรือโลก
และชีวิตตามสภาวะของมันแลว ศิลปวิทยาเหลานั้น ก็เปนเพียงสุตะ คือสิ่งที่สดับถายทอดกันไปเทานั้น ยังไม
เปนปญญาแทจริง ไมสามารถกําจัดโมหะหรืออวิชชาได และไมอาจแกปญหาพื้นฐานของชีวิตไดสําเร็จ บางทีจะ
แกแตกลายเปนกอปญหาขึ้นใหม เหมือนคนตองการแสงสวาง แสวงหารวบรวมฟนและเชื้อไฟชนิดตางๆ มา
มากมาย ถึงจะรวมมาไดเทาใด และจะปฏิบัติอยางไรตอฟนและเชื้อไฟเหลานั้น จะตกแตงประดับประดา
ประดิดประดอยอยางไร แตตราบใดที่ยังมิไดจุดไฟขึ้น ก็ไมอาจใหแสงสวางเกิดขึ้นได
- ปญญา ที่เปนตัวความรูในสังขารขันธนั้น เปนสิ่งที่จะตองทําใหเกิดใหมีขึ้น ตองฝกปรือ ทําใหเจริญ
เพิ่มพูนขึ้นไปโดยลําดับ ปญญาจึงมีหลายขั้นหลายระดับ และมีชื่อเรียกตางๆ ตามขั้นของความเจริญบาง ตาม
ทางเกิดของปญญานั้นบาง ตามลักษณะเฉพาะของปญญาชนิดนั้นบาง อันจะพึงศึกษาความหมายของแตละอยาง
สืบตอไป จะขอยกชื่อของปญญามาใหดูเปนตัวอยาง เชน ปริญญา ญาณ วิชชา อัญญา อภิญญา พุทธิ โพธิ
สัมโพธิ เปนตน
76

ไมพึงปะปนกับคําวาทิฏฐิ ที่หมายถึงความดื้อดึงในความเห็น ตามที่ใชในภาษาไทย (ทิฏฐินี้ รูปสันสกฤตเปนทฤษฎี แตก็มีความหมาย
ไมตรงกันนักกับคําวาทฤษฎีที่ใชในภาษาไทย)
77
ไวพจนบางคําของทิฏฐิ คือ อภินิเวส ปรามาส และ อุปาทาน (ซึ่งลึกลงไปยอมมีตัณหาเปนปจจัย) ดู อภิ.วิ.๓๕/๓๑๒/๒๐๐.
78
เชน อภิ.วิ.๓๕/๒๔๐/๑๖๔; ๖๑๒/๓๓๗.
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สัญญา วิญญาณ และปญญา แตกตางกันอยางไร ไดอธิบายแลวในบทที่ ๑ วาดวยขันธ ๕ ขอที่ควรย้ํา
ไว ณ ที่นี้ มีเพียงอยางเดียวคือ
วิญญาณ เปนปริญไญยธรรม คือ เปนสิ่งที่เราควรกําหนดรู หรือทําความรูจักมันตามสภาวะของมัน
เทานั้น เราไมมีหนาที่ที่จะตองทําอะไรตอมันอีก เพราะถึงอยางไร มันก็ทําหนาที่ของมันอยูอยางนั้น
สัญญา โดยทั่วไปเปนปริญไญยธรรม คือเปนสิ่งที่ควรกําหนดรูหรือทําความรูจักเทานั้น79 แตสัญญาเจือ
กิเลสหรือปปญจสัญญา เปนปหาตัพพธรรม คือ เปนสิ่งที่ควรละหรือกําจัดใหสิ้นไป80 สวนสัญญาที่ชวยสงเสริม
การพัฒนาความรู และสงเสริมกุศลธรรม เปนภาเวตัพพธรรม คือ สิ่งที่ควรเจริญ ควรทําใหเกิดใหมี และให
เพิ่มพูนขึ้นจนใชประโยชนไดบริบูรณ81
สวน ปญญา เปนภาเวตัพพธรรม คือ เปนสิ่งที่ควรฝกอบรม ทําใหเกิดใหมี และใหเจริญยิ่งขึ้นไป จน
ทําลายโมหะหรืออวิชชาไดโดยสิ้นเชิง82

ข. จําแนกโดยทางรับรู
กลาวตามพุทธธรรม ผัสสะ เปนแหลงแหงความรู ความรูทั้งหมดทุกอยางทุกประเภทเกิดจากผัสสะ83
หรือเกิดขึ้นที่ผัสสะ คืออาศัยการรับรู โดยผานอายตนะ (แดนรับรู) ทั้ง ๖ หรือเรียกงายๆ วาผานทวาร (ทางรับรู)
ทั้ง ๖ คือ จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน หรือเรียกงายๆ วา ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ดังอธิบายแลว
ขางตน
ถาถือ อายตนะ หรือ ทวาร เปนหลัก โดยฐานเปนตนทางของการรับรู ก็สามารถจัดกลุมความรู ไดเปน
๒ ประเภท คือ
๑. ความรู (ที่ได) ทางปญจทวาร หรือเบญจทวาร คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ไดแก ความรูชั้นตนหลาย
อยาง คือ ความรูรูป (สี) เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ (สิ่งตองกายทั้งหลาย ซึ่งสรุปลงไดใน ปฐวี-สภาวะแขน
แข็ง เตโช-ความรอนหรืออุณหภูมิ และวาโย-ความสั่นไหว เคลื่อนและเครงตึง)
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สัญญาทั่วไปเปนปริญไญยธรรม เชน ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๘/๓๓.
ดู องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๘๑/๔๙๗; และดูประกอบที่ องฺ.นวก.๒๓/๒๐๕/๓๖๕; ๒๐๗/๓๗๑; ขุ.อุ.๒๕/๘๙/๑๒๘; ขุ.ปฏิ.๓๑/๑๑๒-๓/๘๓;
๑๖๔/๑๑๕; ฯลฯ; สัญญาที่เปนภาเวตัพพธรรม อาจเรียกชื่อวา วิชชาภาคิยสัญญา (สัญญาที่ชวยใหเกิดวิชชา) ตามนัย องฺ.ฉกฺก.๒๒/
๓๐๖/๓๗๓ บาง วา นิพเพธภาคิยสัญญา (สัญญาที่ชวยใหทําลายกิเลส) ตามนัย สํ.อ.๓/๔๕ บาง และบางอยางเรียก กุศลสัญญา บาง
แหงเรียก อวิปรีตสัญญา (สัญญาไมวิปริต) ตาม เนตฺติ.๑๗๕ บาง
81
(เชนเดียวกับเชิงอรรถกอน)
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วิญญาณเปนปริญไญยธรรม ปญญาเปนภาเวตัพพธรรม ดู ม.มู.๑๒/๔๙๔/๕๓๖
83
ระวังไมพึงสับสนความหมายของผัสสะที่ใชในบาลีเดิม กับความหมายที่นํามาใชบางแหงในสมัยปจจุบัน; ที่วาผัสสะเปนแหลงเกิดของ
ความรูทั้งหลาย พึงอางบาลีไดมากมาย เชน สํ.สฬ.๑๘/๑๒๕/๘๖; สํ.ข.๑๗/๑๑๓-๕/๗๒-๗๔; ๑๒๑-๒/๗๘-๗๙; ขุ.ปฏิ.๓๑/๑๑๑/๘๒;
องฺ.ฉกฺก.๒๒/ ๓๓๒/๔๖๒-๕; องฺ.อฏก.๒๓/๑๘๙/๓๕๑; องฺ.นวก.๒๓/๒๑๘/๓๙๙; อยางไรก็ตาม ถาถืออยางเครงครัด ผัสสะไมเปน
ปจจัยของความรูที่เรียกวาวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนองคประกอบรวมในการเกิดผัสสะ ดังนั้น บาลีที่อางเหลานี้จึงไมกลาววาผัสสะ
เปนเหตุใหเกิดวิญญาณขันธ แตกลาววานามรูปเปนเหตุใหเกิดวิญญาณขันธ กระนั้นก็ดี ถอยคําภาษาไทยวาผัสสะเปนแหลงของ
ความรูทั้งหมด ก็นับวาถูกตอง เพราะคําวาแหลง คลุมความหมายทั้งในแงเปนตนเหตุและเปนที่รวม.
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๕๒

พุทธธรรม

๒. ความรู (ที่ได) ทางมโนทวาร คือ ใจ ไดแก ธรรมารมณ หรือเรียกสั้นๆ วา ธรรม กลาวคือ สิ่ง
ทั้งหลายที่ใจรูที่ใจคิด ธรรมารมณ หรือ ธรรม นี้ วาตามแนวอภิธรรม84 ทานแยกแยะใหเห็นชัดขึ้นอีกวา มี ๕
อยาง คือ
ก. เวทนาขันธ (หมายถึงเวทนาในฐานะเปนสิ่งที่ถูกรู ขอตอๆ ไปก็พึงเขาใจเชนเดียวกัน)
ข. สัญญาขันธ
ค. สังขารขันธ
ง. อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป (รูปที่เห็นไมได กระทบหรือถูกตองไมได) อันนับเนื่องในธรรมายตนะ
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา สุขุมรูป มี ๑๖ อยาง คือ อาโป (อาโปธาตุ คือสภาวะดึงดูดซึมซาบ)
อิตถีภาวะ (ความเปนหญิง) ปุริสภาวะ (ความเปนชาย) หทัยรูป (ที่ตั้งแหงใจ) ชีวิตินทรีย
อาหารรูป (หมายถึงโอชา) อากาส (คืออวกาศหรือชองวาง) กายวิญญัติ (การสื่อความหมาย
ดวยกาย) วจีวิญญัติ (การสื่อความหมายดวยวาจา) วิการรูป ๓ คือ ลหุตา (ความเบา) มุทุตา
(ความออนนุม) กัมมัญญตา (ความควรแกงาน) และลักขณรูป ๔ คือ อุปจยะ (ความกอตัว
หรือเติบขึ้น) สันตติ (ความสืบตอ) ชรตา (ความทรุดโทรม) อนิจจตา (ความแปรสลาย)
จ. อสังขตธาตุ คือ นิพพาน
คัมภีรอภิธรรมชั้นหลัง85 ประสงคจะใหเขาใจงายและละเอียดยิ่งขึ้น ไดจัดแบงธรรมารมณ คือ สิ่งที่เปน
ความรูทางใจนี้ อีกแบบหนึ่ง โดยจําแนกเปน ๖ อยาง คือ
๑) ปสาท หรือประสาททั้ง ๕ คือ ความใสหรือความไวที่เปนตัวสื่อรับรูของตา หู จมูก ลิ้น กาย
๒) สุขุมรูป ๑๖ (ที่กลาวแลวในขอ ๔) ของชุดกอน
๓) จิต
๔) เจตสิก (ตรงกับเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธในชุดกอน)
๕) นิพพาน
๖) บัญญัติ คือ คําเรียกขาน ชื่อเรียก คํากําหนดที่วางไว เชน ชื่อเรียกวา พื้นดิน ภูเขา รถ คน ทิศ
เหนือ ทิศใต หลุม บอ เกาะ แหลม เปนตน ซึ่งตัวจริงของสิ่งที่บัญญัติเรียกนั้น เปนของมีจริง
ก็มี ไมมีอยูจริง ก็มี แตจะมีหรือไมมีก็ตาม คําบัญญัตินั้น ก็เปนกาลวินิมุต คือไมขึ้นตอกาล
และไมพินาศ เชน ชองวางที่ลึกลงไปในแผนดินเราเรียกวาหลุม ชองเชนนั้นมีที่ไหน เมื่อใด ก็
เรียกวาหลุม คงที่เสมอไป แตหลุมตางหากจากชองในแผนดินหามีไม และหลุมเองทุกๆ หลุม
ยอมตื้นเขิน ยอมพัง ยอมเปลี่ยนแปลงไปกลายเปนอื่นได หรือ เชน สิ่งที่เรียกวาสัญญา ยอม
เกิดดับเสื่อมสลายไป แตบัญญัติวาสัญญาหาเสื่อมสลายไม เพราะสิ่งที่มีภาวะเชนนั้นเกิดขึ้นที่
ไหน เมื่อใด ก็เรียกวาสัญญาเสมอไป (ถาไดตกลงไวอยางนั้น) หรือเชน สิ่งที่เปนรางกายยอม
ทรุดโทรมแตกสลายได แตบัญญัติวากายยอมคงที่ ของอยางนั้น เกิดที่ไหนพบที่ไหน ก็เรียก
อยางนั้นตามบัญญัติ ผูที่ไมเขาใจเรื่องบัญญัตินี้ อาจงงหรือสับสน เมื่อไดฟงคําวา เวทนาไม
เที่ยง สัญญาไมเที่ยง เปนตน โดยจับไมถูกวาเนื้อตัวของเวทนาและสัญญาไมเที่ยง หรื อ
บัญญัติของเวทนาและสัญญาไมเที่ยง
84
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อภิ.วิ.๓๕/๑๐๐/๘๖; อภิ.สํ.๓๔/๖๓๗/๒๔๕; วิสุทฺธิ.๓/๖๔
สงฺคห.๑๗; สงฺคห.ฏีกา ๑๒๔

บทที่ ๒ อายตนะ ๖

๕๓

พูดดวยภาษาทางวิชาการอยางนี้ อาจเขาใจยากสักหนอย โดยเฉพาะความรูทางมโนทวารบางอยาง บาง
คนอาจแยกไมออกจากความรูทางปญจทวาร ถาสามารถแยกได ก็จะเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น ขอยกตัวอยางเชน เมื่อ
ไดยินคนพูด ความรูทางปญจทวาร (ในที่นี้ ไดแก โสตทวาร คือหู) เปนเพียงความรูเสียง คือไดยินเสียงเทานั้น
หาใชรูคําพูดไม สวนการรูคําพูด คือความหมายของถอยคํานั้นๆ วาเขาพูดอะไรๆ เปนความรูที่เกิดในมโนทวาร
หรือเมื่อมองดูหลังคา ความรูทางปญจทวาร (ในที่นี้ ไดแกจักขุทวาร คือตา) เปนเพียงความรูรูปหรือรูสีเทานั้น
หาใชรูหลังคาไม การรูภาวะที่คลุม ที่มุง ที่ปกปอง และรูความเปนหลังคา สําเร็จไดที่มโนทวาร
โดยนัยนี้ จะเห็นวา ความรูทางใจ หรือความรูธรรมารมณ คือสิ่งที่ใจรู หรือเรื่องในใจนั้น มีขอบเขต
กวางขวางมาก ครอบคลุมไปถึงความรูที่รับเขามาทางปญจทวาร พรอมทั้งความรูที่เปนเรื่องจําเพาะของใจ ถาพูด
ดวยภาษางายลงสักหนอย อาจแยกประเภท ความรูทางมโนทวาร ไดอีกแนวหนึ่ง ดังนี้
ก) อารมณเฉพาะของใจ เชน ความรัก ความโกรธ ความขุนมัว ผองใส ดีใจ เสียใจ ซึม เศรา
เหงาหงอย วาเหว เบิกบาน กลาหาญ หวั่นกลัว เปนตน
ข) อารมณอดีต ซึ่งไดรับรูไวดวยอายตนะ ๕ อยางแรก เรียกงายๆ วา อารมณอดีตของปญจทวาร
ค) อารมณที่เนื่องอยูกับรูปธรรมที่เปนอารมณของปญจทวารนั้นเอง แตวิญญาณทางปญจทวารนั้น
ไมรู ไดแก บัญญัติ และความสัมพันธตางๆ เกี่ยวกับ รูปธรรมทั้งหลาย เชน หนาที่ความ
สืบเนื่อง ความคลี่คลายขยายตัว ความเปนองคประกอบกัน ของรูปธรรมตางๆ เปนตน
ง) การปรุงแตงอารมณอดีตที่รับเขามาทางปญจทวาร พรอมทั้งอารมณเฉพาะของใจและความรู
เกี่ยวกับบัญญัติและความสัมพันธตางๆ ขึ้นเปนความตริตรึก คิดหาเหตุผลและจินตนาการ
ตางๆ ตลอดจนการวินิจฉัยสั่งการ
จ) ความหยั่งรู หรือปรีชาพิเศษตางๆ ที่ผุดโพลงขึ้นในใจสวางชัดทั่วตลอด เชน มองเห็นอาการที่
สัมพันธกันของบางสิ่งแลว เกิดความเขาใจแจมแจง มองเห็นกฎแหงความสัมพันธนั้น ไดแก
ความรูที่เรียกวา ญาณ เชน อภิญญา เปนตน
ฉ) อสังขตธรรม คือนิพพาน
ถาจับเอาตรงแคผัสสะ โดยถือวาเปนจุดที่ความรูเริ่มตนอยางแทจริง ก็แยกประเภทความรูเปน ๒ คือ
ความรู (ที่ได) ดวยผัสสะทางปญจทวาร และความรู (ที่ได) ดวยมโนสัมผัส (ผัสสะทางมโนทวาร) ซึ่งก็ไดความ
เทากับที่จําแนกโดยทวารอยางที่กลาวมาแลว86
อีกอยางหนึ่ง ตามความนิยมในคัมภีรทั้งหลาย ทานจัดความรูตามทางรับรู เปน ๔ ประเภท คือ87
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ถาแบงอยางนี้ จะตองเขาใจความหมายใหตรงตามที่ชี้แจงไวในเชิงอรรถแรกของขอ ข. นี้
ที่มามากมาย ที่สําคัญคือ สํ.สฬ.๑๘/๑๓๓/ ๙๑; อภิ.วิ๓๕/๑๑๑๑/๕๗๗; ขุ.ม.๒๙/๖๔/๖๕; นอกนั้นดู ที.ปา.๑๑/๑๒๐/๑๔๘ = องฺ.
จตุกฺก.๒๑/๒๓/๓๐; ๒๔/๓๒ = ขุ.อิติ.๒๕/๒๙๓/๓๒๑; ม.มู.๑๒/๒๘๑/๒๗๒; ม.อุ.๑๔/๗๓๖/๔๗๐; สํ.ข.๑๗/๔๑๘/๒๔๙; องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๑๔/๓๔๓ = ๒๒๕-๘/๓๘๔-๓๙๐; ๒๑๕/๓๔๗; มาในรูปสมาส เชน ม.อุ.๑๔/๓๒/๓๒; ขุ.สุ.๒๕/๔๓๒/๕๔๒; ขุ.ม.๒๙/
๑๔/๑๐; ๕๘/๕๘; ๖๒/๖๒; ๒๑๓/๑๖๑; ๓๓๙/๒๒๙; ๓๖๕/๒๔๔; ๓๙๘/๒๗๒; ๔๑๙/๒๙๔; ๔๒๕/๒๙๖; ๖๙๖/๔๐๒-๓; ขุ.จู.๓๐/
๑๗๐/๘๗; มาเฉพาะ ทิฏฐะ สุตะ และมุตะ เชน สํ.ส.๑๕/๗๘๘/๒๙๘; ขุ.สุ.๒๕/๔๑๑/๔๘๙; ๔๒๐/๕๑๐-๓; ขุ.ม.๒๙/๑๓๔/๑๑๔;
๑๕๘/๑๒๗; ๑๗๓/๑๓๓; ๖๓๒/๓๗๙; ขุ.จู.๓๐/๓๑๕/๑๕๕ เปนตน

๕๔

พุทธธรรม

๑. ทิฏฐะ สิ่งที่เห็น ไดแก รูปารมณทั้งหลาย หรือความรูที่ไดดวยการเห็นการดู
๒. สุตะ
สิ่งที่ไดยิน ไดแก เสียง และความรูที่ไดดวยการสดับทั้งหลาย
๓. มุตะ
สิ่งที่สบทราบ ไดแก กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ หรือสิ่งที่รับรูทางจมูก ลิ้น และกาย
๔. วิญญาตะ สิ่งที่แจงใจ ไดแก ธรรมารมณ กลาวคือ สิ่งทั้งหลายที่รูดวยใจ
สามอยางแรก คือ ทิฏฐะ สุตะ และมุตะ เปนความรูทางปญจทวาร แตทานแยกออกเปน ๓ พวก เพราะ
การเห็น และการไดยิน เปนแหลงความรูสําคัญ มีขอบเขตกวางขวางมาก จึงแยกเปนแตละอยาง สวนความรูทาง
ทวารอีกสาม ไดแก ทางจมูก ลิ้น และกาย มีลักษณะรวมกันคือ เปนความรูของทวาร ซึ่งรับอารมณที่มาถึงตัว
คือ กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ ตองมาถูกตองที่อายตนะจึงรูได ตางจากตา หู ซึ่งรับอารมณที่ไมมาแตะตองถึง
อายตนะ (รูปอาศัยแสง เสียงอาศัยคลื่น เปนสื่อเชื่อมตอ)88
วาโดยความหมายอยางเครงครัด ความรูทางปญจทวารมีขอบเขตจํากัดแคบมากดังกลาวแลวขางตน แต
ตามที่ใชทั่วไป ทานมุงเอาความหมายกวางๆ หลวมๆ กลาวคือ ทิฏฐะ หมายถึง สิ่งที่เห็น และความรูที่ไดดวย
อาศัยตาหรือดวยการดูการเห็นทั้งหมด แมที่ใจไดแปลความหมายออกไปแลว แตยังเปนความหมายโดยตรง
ขั้นตน ที่ไมมีการปรุงแตงเสริมตอ สุตะ ก็หมายถึงสิ่งที่ไดยินและความรูที่ไดจากการฟงทั้งหมด รวมทั้งถอยคํา
พูดจา ซึ่งใจไดแปลความหมายขั้นตนแลว แตยังไมไดเอาไปปรุงแตงตอเสริมอีก แม มุตะ ก็พึงทราบทํานอง
เดียวกันนี้ หากจะใชคําศัพท ความรูทางปญจทวาร คือ ทิฏฐะ สุตะ และมุตะ นี้ กินความหมายกวางออกมาได
เพียงแคปญจทวาริกสัญญา คือ สัญญาที่เปนไปทางปญจทวาร นอกจากนั้นไปก็เปน วิญญาตะ คือ ความรูที่
อาศัยมโนทวาร

ค. จําแนกโดยพัฒนาการทางปญญา (ภายในบุคคล)
เมื่อพิจารณาในแงพัฒนาการ ความรูที่อยูในขอบเขตซึ่งจะตองเกี่ยวของก็คือ ความรูประเภทที่เปน
ภาเวตัพพธรรม (สิ่งที่ควรเจริญหรือฝกปรือ) สวนความรูประเภทปริญไญยธรรม (สิ่งที่ควรกําหนดรูหรือรูจัก) ก็
เปนอันไมตองกลาวถึง ดังนั้น ความรูที่เรียกวา วิญญาณ จึงไมจัดเขาในหัวขอนี้
ความรูที่อยูในขอบเขตของการฝกอบรม จําแนกไดเปน ๓ ประเภท เรียงตามลําดับแหงพัฒนาการ หรือ
ความเจริญแกกลา ที่ออกผลมาเปนอยางๆ ดังนี้
๑. สัญญา ความกําหนดได หมายรู ไดแก ความรูที่เกิดจากการกําหนดหมาย หรือจําไดหมายรูซึ่ง
บันทึกไวเปนแบบสําหรับเทียบเคียงและเปนวัตถุดิบของการรูและการคิดตอๆ ไป แบงไดเปน ๒ พวก ดังได
อธิบายแลวในความรูชุด ก.
เมื่อวาโดยคุณภาพในกระบวนการพัฒนาความรู จะเห็นไดวา สัญญาที่เกิดขึ้นตามปกติในกระบวนการ
รับรู คือ สัญญาชั้นตนทั้งหลายก็ดี สัญญาที่หมายรูตามความรูความเขาใจที่เจริญเพิ่มพูนขึ้นในการฝกอบรม
ปญญาก็ดี แมวาอาจแตกตางกันไดเปนความรูหลายระดับ ตั้งแตรูคลุมเครือถึงรูชัดเจน ตั้งแตรูบางแงถึงรู
สมบูรณ ตั้งแตรูผิดพลาดถึงรูถูกตอง ก็เปนเพียงเรื่องของการรูและไมรูเทานั้น จึงนับวาเปนเรื่องของความรูและ
การพัฒนาความรูโดยตรง สวนสัญญาฟามเฟอที่เรียกวา ปปญจสัญญา หรือ กิเลสสัญญา มีลักษณะตรงขาม
คือ เปนเครื่องกีดกั้น ปดบัง และบิดเบือนความรู
88

จักขุและโสตะ เปนอัปปตตวิสยัคคาหิกะ (รับอารมณที่ไมมาถึง) เรียกสั้นๆ วา อัปปตตคาหิกะ, ฆานะ ชิวหา และกาย เปนสัมปตตวิสยัคคาหิกะ (รับอารมณที่มาถึง) เรียกสั้นๆ วา สัมปตตคาหิกะ ดู สงฺคห.๓๕; สงฺคห.ฏีกา ๒๐๓; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๓๑

บทที่ ๒ อายตนะ ๖

๕๕

๒. ทิฏฐิ ความเห็น ความเขาใจโดยนัยเหตุผล ความจริงในความคิด หรือความรูที่ผสมปรุงแตงจับ
ถือเอาดวยความคิด ไดแก ความรูที่ลงขอสรุปอยางใดอยางหนึ่ง หรือในทางใดทางหนึ่ง และประกอบดวยความ
ยึดถือโดยอาการผูกพันกับตัวตน อาจเปนความรูที่มาจากแหลงภายนอก แตไดคิดกลั่นกรองยอมรับเอาหรือสรุป
เขาเปนของตนแลว ไมวาจะเปนความรูที่มีเหตุผลมากหรือนอย หรือแมไมมีเหตุผลเลยก็ตาม ตัวอยางทิฏฐิ เชน
สั ส สตทิ ฏ ฐิ ความเห็ น ว า เที่ ย ง เข า ใจว า มี อั ต ตาที่ ค งอยู ยั่ ง ยื น ตลอดไป อุ จ เฉททิ ฏ ฐิ ความเห็ น ว า ขาดสู ญ
อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นวา สิ่งทั้งหลายเปนไปโดยไมมีเหตุปจจัย เปนตน
๓. ญาณ ความรู ความหยั่งรู เปนไวพจนคําหนึ่งของปญญา แตมักใชในความหมายที่จําเพาะกวา คือ
เปนปญญาที่ทํางานออกผลมาเปนเรื่องๆ เชน กัมมัสสกตาญาณ ความหยั่งรูภาวะที่สัตวมีกรรมเปนของของตน
อตีตังสญาณ ปรีชาหยั่งรูสวนอดีต สัจจานุโลมิกญาณ ความหยั่งรูสอดคลองกับสัจจะ ฐานาฐานญาณ ปรีชาหยั่ง
รูการณที่เปนไปไดและเปนไปไมได นานาธิมุตติกญาณ ปรีชาหยั่งรูอัธยาศัย แนวโนมความเชื่อความสนใจของ
สัตวทั้งหลายที่ตางๆ กัน เปนตน กลาวไดวา ญาณ คือ ความรูบริสุทธิ์ที่ผุดโพลงสวางแจงขึ้น มองเห็นตาม
สภาวะของสิ่งนั้นๆ หรือเรื่องนั้นๆ
แมวาญาณจะมีหลายระดับ บางทีเปนความรูผิด บางทีเปนความรูบางสวน ไมสมบูรณ แตก็เรียกไดวา
เปนความรูบริสุทธิ์ หรือความรูลวนๆ เพราะยังไมมีความรูสึกของตัวตนหรือความยึดถือเปนของตนเขาไปจับ
บางครั้งญาณเกิดขึ้นโดยอาศัยความคิดเหตุผล แตญาณนั้นเปนอิสระจากความคิดเหตุผล คือไมตองขึ้นตอ
ความคิดเหตุผล แตออกไปสัมพันธกับตัวสภาวะที่เปนอยูจริง ขอนี้นับวาเปนลักษณะที่แตกตางกันอยางหนึ่ง
ระหวางทิฏฐิกับญาณ กลาวคือ ความรูแบบทิฏฐิเขามาอิงความยึดถือและความคิดเหตุผลขางใน สวนความรูที่
เรียกวาญาณออกไปสัมผัสกับตัวสภาวะที่เปนอยูขางนอกโดยตรง89
ในขั้นพื้นฐาน สัญญาเปนวัตถุดิบของความรูและความคิดตางๆ ดังนั้น ความรูอีก ๒ ประเภท คือ ทิฏฐิ
และญาณ จึงตองอาศัยสัญญา
ทิฏฐิเกิดจากสัญญาอยางไร มองเห็นไดไมยาก เมื่อกําหนดหมายหรือหมายรูสิ่งตางๆ อยางไร ก็ชวนให
ลงความเห็นสรุปเอาวาเปนอยางนั้นๆ และสัญญาที่กําหนดหมายตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอยางใดอยางหนึ่งแลว แม
ใชไดสําเร็จประโยชนบางอยางในการดําเนินชีวิต แตก็มักกลายเปนเครื่องกําบังปดกั้นไมใหเห็นความจริงดาน
อื่นๆ ของสิ่งนั้น ดังนั้น เมื่อไมใครครวญวิเคราะหใหดี คนก็ถูกสัญญาหลอกเอาหรือปดบังปญญาเอาได และ
ชีวิตของมนุษยที่เปนอยูก็ตกอยูในสภาพเชนนี้มิใชนอย ทิฏฐิที่ผิดก็เกิดขึ้นเพราะสัญญาผิดบาง ใชสัญญาไม
ถูกตองบาง มีบาลีแหงหนึ่งกลาวถึงทิฏฐิที่เกิดจากสัญญาวา
“ทิฏฐิแม้เพียงเล็กน้อย ซึ่งเกิดจากสัญญา ถูกสัญญาจัดแต่ง เกี่ยวกับสิ่งที่เห็นก็ดี สิ่งที่
ได้ยินก็ดี สิ่งที่ได้สบทราบก็ดี ในโลกนี้ ย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์นั้น, อธิบายว่า ทิฏฐิ ซึ่ง
สัญญาก่อให้เกิดขึ้น กําหนดขึ้น ปรุงแต่งจัดแจงไว้ เพราะเหตุที่ทิฏฐิมีสัญญาเป็นหัวหน้า มี
สัญญาเป็นเจ้าการใหญ่ และถือต่างกันด้วยสัญญานั้น เกี่ยวกับสิ่งที่เห็นก็ดี ฯลฯ ย่อมไม่มี...
แก่พระอรหันตขีณาสพ...”90
89

สงฺคห.ฏีกา ๑๐๒ แสดงความแตกตางระหวางทิฏฐิกับญาณวา:- ทิฏฐิมีลักษณะยึดถือวานี้เทานั้นจริง อยางอื่นเปนโมฆะ, ญาณรู
อารมณตามสภาวะ ทิฏฐิละสภาวะตามที่เปนเสีย ถือเอาโดยมิใชตามที่เปน
90
ขุ.ม.๒๙/๑๗๓/๑๓๓ (ไขความ ขุ.สุ.๒๕/๔๑๒/๔๙๑-๒); และพึงอาง อุ.อ.๔๗๒ ซึ่งกลาววา “สัญญาเปนนิมิต (รองรอยหรือจุดกอตัว)
ของทิฏฐิปปญจะ”

๕๖

พุทธธรรม
“สัจจะที่แน่แท้ในโลก มิใช่จะมีต่างๆ มากหลาย นอกจากสัญญา (ทําให้เห็นต่างๆ กัน

ไป)”
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ญาณก็ตองอาศัยสัญญาจึงเกิดขึ้นได ดังบาลีวา
“นี่แน่ะโปฏฐบาท! สัญญาย่อมเกิดก่อน ญาณย่อมเกิดทีหลัง, และเพราะสัญญาเกิดขึ้น
ญาณจึงเกิดขึ้น”92
อีกแหงหนึ่งวา
“ข้อความว่า ‘ท่านไม่ได้เห็นสัญญาแม้สักหน่อยจากนี’่ ไขความว่า ท่านไม่ได้สัญญาในสิ่ง
ที่เคยประกอบหรือสัญญาในสิ่งที่เคยถึง หรือสัญญาในลักษณะ หรือสัญญาในเหตุ หรือ
สัญญาในฐานะ จากนี่ คือ จากความสงบภายใน หรือจากการปฏิบัติ หรือจากธรรมเทศนา
ท่านจะได้ญาณจากที่ไหน”93
บุรุษหนึ่งมองเห็นใบไมแกรวงหลน บังเกิดวิปสสนาญาณสวางขึ้น มองเห็นความเปนอนิจจังของสิ่ง
ทั้งหลาย ญาณนั้นอาศัยสัญญามากหลายเปนเคา เชน สัญญาเกี่ยวกับชีวิตและความทรงตัวอยูของสิ่งทั้งหลาย
เกี่ยวกับความแก ความทรุดโทรม เกี่ยวกับการรวงหลน ความตาย ความสิ้นสุด เกี่ยวกับเบื้องบน เบื้องลาง เปน
ตน ปญญาที่มองเห็นความสัมพันธระหวางสัญญาเหลานั้นอยางทั่วถึง ทําใหเกิดญาณดังกลาวแลวนั้น หรือ
ตัวอยางเกี่ยวกับโลกิยญาณอยางอื่น เชน นายนิวตันมองเห็นผลแอปเปลตกลงมา เกิดความรูสวางแจงเห็นกฎ
แหงความดึงดูด ความรูโพลงทั่วนั้นก็อาศัยสัญญามากหลายเปนเคา เชน สัญญาเกี่ยวกับการรวงหลนและการเขา
หากันระหวางสิ่งตางๆ เกี่ยวกับชองวาง เกี่ยวกับแรง เกี่ยวกับการดึงการเหนี่ยว การเคลื่อนที่ การหลุดหนี การ
ลอย เสนตรง เสนคดโคง เปนตน ปญญาที่มองเห็นความสัมพันธระหวางสัญญาเหลานั้นอยางทั่วตลอดในดาน
หนึ่ง ทําใหเกิดความหยั่งรูนั้นขึ้น
ญาณก็ทําใหเกิดทิฏฐิได ตัวอยางที่ชัดในคัมภีร เชน พกพรหมมีญาณระลึกชาติไดตลอดกาลยาวนาน
อยางดูเหมือนไมมีที่สิ้นสุด มองเห็นสัตวอื่นทั้งหลายเกิดดับนับไมถวน แตตนเองคงอยูอยางเดิมตลอด จึง
เกิดทิฏฐิ คือ ยึดถือความเห็นขึ้นวา สถานะแหงพรหมนั้นยั่งยืนคงที่ มีอยูตลอดกาลนิรันดร พรหมเปนผูสรางผู
บันดาลทุกสิ่งทุกอยาง94 หรืออยางผูเกิดความหยั่งรูดังทานนิวตันนั้น ครั้นความหยั่งรูสวางแจงเกิดขึ้นแลว ตอมา
ใชความหยั่งรูหรือญาณนั้น มองดูสภาวะทั้งหลาย ก็เห็นเปนไปอยางนั้น แตไมเห็นปรุโปรงตลอดไปทุกกรณีโดย
สิ้นเชิง มีติดหรือเคลือบคลุมบางในบางจุดบางดาน ความรูนั้นก็อาจตองถูกยึดถือไวโดยอาการที่เรียกไดวา
เปนทิฏฐิ ทิฏฐิระดับสูงมักเกิดจากการไดญาณบางอยางขึ้นกอน
สวนทิฏฐิก็เปนเครื่องหนุนชวยใหเกิดญาณไดเหมือนกัน ดังจะเห็นไดวา ทิฏฐิไมนอย เปนผลความคิด
และเปนขอยึดถือของปราชญผูมีปญญามาก และเปนทิฏฐิที่มีเหตุผลมาก ดังนั้น ถาไมมีความยึดติดในทิฏฐินั้น
เหนียวแนนจนเกินไป และรูจักสดับรูจักมองรูจักใชปญญาพินิจพิจารณา ก็ยอมมีโอกาสมากที่จะเกิดญาณซึ่งชวย
ใหกาวหนาตอไป และสามารถทําลายจุดที่ยังติดตันผานตอไปได
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ขุ.สุ.๒๕/๔๑๙/๕๐๗
ที.สี.๙/๒๘๘/๒๓๐
93
ขุ.ม.๒๙/๓๔๙/๒๓๓ (ไขความขุ.สุ.๒๕/๔๑๖/๔๙๙).
94
ดู ม.มู.๑๒/๕๕๒/๕๙๐-๕๕๔/๕๙๕
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๕๗

เมื่อทิฏฐิก็ดี ญาณก็ดี เกิดขึ้นแลว ก็ยอมมีการกําหนดหมาย หรือหมายรูตามทิฏฐิหรือตามญาณนั้น
เกิดเปนสัญญาใหมขึ้นอีก ทิฏฐิและญาณจึงทําใหเกิดสัญญาซึ่งเปนวัตถุดิบของความรูและความคิดอื่นสืบตอไป
ขอแตกตางกันคือ ทิฏฐิมักพลอยทําใหเกิดสัญญาใหมที่ผิดพลาด สวนญาณจะชวยใหเกิดสัญญาที่ถูกตอง และ
แกสัญญาที่ผิดพลาด95
ความรูที่ออกรูปมา ๓ แบบ ในกระบวนการพัฒนาปญญาภายในบุคคลนี้ พึงพิจารณาโดยสัมพันธกับวิธี
ทําใหเกิดปญญา ๓ วิธี ที่ทานแสดงไวในเรื่อง ปญญา ๓ ประเภท ดวย คือ96
๑. จินตามยปญญา ปญญาเกิดจากการคิดการพิจารณาหาเหตุผลดวยตนเอง
๒. สุตมยปญญา ปญญาเกิดจากการสดับเลาเรียนหรือถายทอดตอกันมา
๓. ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจากการลงมือปฏิบัติฝกหัดอบรม
นอกจากตัววิธีที่เปนหลักใหญแลว ยังมีกิจกรรมอีกหลายอยางที่พึงใชประกอบในกระบวนการกอใหเกิด
ปญญา โดยเฉพาะในวิธีที่ ๓ กิจกรรมที่สําคัญๆ คือ การฟง ซักถาม สอบคน (สวนะ และปริปุจฉา) การสนทนา
ถกเถียง อภิปราย (สากัจฉา) การสังเกตดู เฝาดู ดูอยางพินิจ (ปสสนะ และนิชฌาน) การพิจารณาโดยแยบคาย
(โยนิโสมนสิการ หรือ โยนิโสอุปปริกขา) การชั่งเหตุผล (ตุลนา) การไตรตรอง ตรวจสอบ ทดสอบ สอบสวน
ทดลอง และเฟน (วิมังสา และวิจัย) การเสพคุน ฝกหัด ทําบอย ทําใหมาก (อาเสวนะ ภาวนา และพหุลีกรณ)97
การคิด การเลาเรียนสดับฟง และการปฏิบัติฝกปรือ ยอมเปนเครื่องชวยใหสัญญา ทิฏฐิและญาณนั้น
เกิดมีใหมขึ้นบาง กาวหนาเพิ่มพูนขึ้นบาง ไดรับการแกไขปรับปรุงใหถูกตองขึ้นบาง
วาที่จริง สุตะคือความรูที่ไดเลาเรียนสดับมา ก็ดี การคิดอะไรไดตางๆ ก็ดี และปญญาที่รูเขาใจอยางนั้น
อยางนี้ ก็ดี ยอมเปนความรูแบบตางๆ ที่มีอยูในตัวบุคคลดวยเหมือนกัน แตความรูที่จะออกผลเปนชิ้นเปนอัน
เปนรูปสําเร็จขึ้นในตัวบุคคล ก็คือ ความรู ๓ อยางขางตน คือ สัญญา ทิฏฐิ และญาณนั้น อาจพูดไดวาสัญญา
ทิฏฐิ และญาณ ก็คือ ผลขางปลายของสุตะ จินตา และภาวนานั่นเอง
เมื่อความรูออกรูปเปนสัญญา ทิฏฐิ และญาณแลว ยอมมีผลตอชีวิตของบุคคลมาก สัญญามีอิทธิพลยิ่ง
ตอการรับรู การมองเห็น การเขาใจโลกรอบตัว และการที่จะสรางความรูอยางอื่นตอๆ ไป ทิฏฐิตั้งแตความยึดถือ
ลัทธิศาสนา และอุดมการณตางๆ ตลอดลงมาจนถึงคานิยมตางๆ เปนตัวชี้นําแนวทางแหงพฤติกรรมและวิถีชีวิต
ของบุคคลไดทั้งหมด สวนความรูประเภทญาณ เปนความรูกระจางชัดและลึกซึ้งที่สุด เปนผลสําเร็จทางปญญา
สูงสุดที่มนุษยจะทําได สามารถชําระลางลงไปถึงจิตสันดานของบุคคล สรางหรือเปลี่ยนแปลงทาทีแหงการมอง
โลกและชีวิต ที่เรียกวาโลกทัศนและชีวทัศนไดใหม มีผลตอพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตของบุคคลอยาง
เด็ดขาดและแนนอนยั่งยืนยิ่งกวาทิฏฐิ
ความรูชุดนี้ สัมพันธกับความรูที่จําแนกอีกแบบหนึ่ง ในชุดตอไปดวย
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พึงเทียบบาลีวา:- ชนเหลาใดคิดคาดคะเน อิงอาศัยทิฏฐิคูนี้ คือ ภวทิฏฐิและวิภวทิฏฐิ ชนเหลานั้นยอมไมมีญาณในนิโรธ (และ) จึงเปน
เหตุใหชาวโลกมีสัญญาวิปริต (ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๕๕/๒๔๐)
96
ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๑; อภิ.วิ.๓๕/๘๐๔/๔๓๘; ในพระสูตร ทานแสดงแตหัวขอ ไมอธิบาย สวนในพระอภิธรรม ทานอธิบายปญญา
สองขอแรกมุงเอากัมมัสสกตาญาณ และสัจจานุโลมิกญาณ (วิปสสนาญาณ) ที่เกิดขึ้นโดยปรารภอาชีพการงานศิลปะวิชาการที่ตน
ประกอบ สวนปญญาขอที่ ๓ ทานวาไดแก “สมาปนฺนสฺส ปฺา ” (ปญญาของผูประกอบหรือเขาถึง) ซึ่งอรรถกถาวาหมายถึง
ปญญาของผูประกอบดวยสมาบัติ คือ ปญญาที่เกิดจากสมาธิ (วิภงฺค.อ.๕๓๔; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๙) แตถาเอาความหมายอยางทั่วไป
นาจะแปลไดวา ปญญาของผูลงมือทํา ลงมือปฏิบัติ หรือทํากิจนั้นจริงๆ - ดู บันทึกพิเศษทายบท
97
กิจกรรมประกอบนี้ กระจายอยูในที่ตางๆ เชนหลายขอกลาวไวเกี่ยวกับเครื่องชวยใหเขาถึงสัจจะที่ ม.ม.๑๓/๖๕๙/๖๐๖

๕๘

พุทธธรรม

ง. จําแนกโดยกิจกรรมและผลงานของมนุษย
ความรูที่จัดโดยกิจกรรมและผลงานของมนุษย ไดแกความรูที่เนื่องดวยปฏิบัติการทางสังคม เชน การ
สื่อสาร ถายทอด แสวงหา เอยอาง นับถือ สังกัด และที่เปนมรดกตกทอดตอกันมา เปนสมบัติของมวลมนุษย
เปนความเจริญกาวหนาของอารยธรรม ความรูที่จัดตามแนวนี้ พอจําแนกไดเปน ๓ อยาง คือ98
๑. สุตะ หรือ สุติ ความรูที่ไดสดับ เลาเรียน หรือถายทอดตอกันมา แบงยอยไดเปน ๒
ก) ความรูที่ไดสดับตรับฟง บอกเลา สอน เรียน ถายทอดตอกันมา โดยทั่วไปนิยมเรียกวา สุตะ ในทาง
พระพุทธศาสนาถือวา สุตะเปนแหลงความรูที่สําคัญมาก เมื่อมองในแงของพัฒนาการทางปญญา ทานจัดเขา
เปนปรโตโฆสะ และเนนปรโตโฆสะที่ดี โดยฐานเปนปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ99 การเรียนการสอน ขาวสาร ความรู
ประเภทตํารับตํารา และตํานานทั้งหลาย เปนสุตะ แมพระสูตรทั้งหลายในพระไตรปฎกก็เปนสุตะ (ทุกสูตร
ตามปกติขึ้นตนวา เอวมฺเม สุตํ)
ข) ความรูที่บางศาสนาถือวาไดรับการเปดเผยแจงดลใจจากองคบรมเทพ เชน พราหมณถือวาพระเวท
เปนความรูที่ไดรับถายทอดจากพระพรหมโดยตรง ความรูในขอนี้มักเรียกชื่อจําเพาะวา สุติ ตรงกับคําสันสกฤต
วา ศฺรุติ แตในทางพระพุทธศาสนาไมถือเปนความรูพิเศษตางหากออกไป จึงรวมเขาในประเภทสุตะเหมือนกัน
หมด จะเรียกวา สุตะ หรือสุติ ก็มีคาทางปญญาไมตางกัน ความแตกตางอยูที่เนื้อหาสาระ
๒. ทิฏฐิ ความเห็น ทฤษฎี ลัทธิ ความเชื่อถือตางๆ ไดแก ความรูที่ไดลงขอสรุปใหแกตนอยางใดอยาง
หนึ่ง ประกอบดวยความยึดถือผูกพันกับตัวตน หรือมีลักษณะอาการที่อาจใหเกิดการถือแบงเปนของเขาของเรา
เปนตนได ดังเคยกลาวถึงแลวในขอกอน แตที่จัดเขาในชุดนี้ เพราะมองในแงสังคมโดยฐานเปนกิจกรรมและ
ผลงานของมนุษย ในเมื่อความยึดถือนั้นขยายออกมา มีการแสดงหรือเผยแพรความเห็นออกไป มีผูเชื่อถือหรือ
ยึดถือตาม อาจมีการรวมหมูรวมกลุม ตลอดจนจัดตั้งเปนสํานัก เปนตน
ทิฏฐินี้ (ตรงกับคําสันสกฤตวา ทฺฤษฺฏิ) มีไวพจนมากมายหลายคํา แตที่ใชมากยิ่งและควรทราบคือ ขันติ
(ขอที่เห็นเขากันได, หลักการที่เห็นสม) รุจิ (ขอที่ถูกใจ, หลักการที่ชื่นชอบ) และ ลัทธิ (ขอที่ไดไว, หลักการหลัก
ความเชื่อ หลักปฏิบัติที่คิดขึ้นได หรือถือเปนการไดรับผล)100 รวมทั้งความเชื่อทางศาสนา
๓. ญาณ ความรู ความหยั่งรู ความรูบริสุทธิ์ ความรูตรงตามสภาวะ หรือปญญาที่ทํางานออกผลเปน
เรื่องๆ หรือมองเห็นตลอดสายในดานหนึ่งๆ ญาณเปนความรูระดับสุดยอดของปญญามนุษย และเปนผลสําเร็จ
สํ า คั ญ ของมนุ ษ ย ญาณไม ว า จะเป น โลกิ ย ญาณหรื อ โลกุ ต รญาณ เป น ส ว นผลั ก ดั น สํ า คั ญ ให เ กิ ด ความ
เจริญกาวหนาในอารยธรรมของมนุษยชาติ ญาณที่ยิ่งใหญสูงสุดเรียกชื่อเฉพาะวา โพธิ หรือ โพธิญาณ แปลกัน
วา ความตรัสรู พระพุทธเจาทรงบรรลุ สัมมาสัมโพธิญาณ จึงทําใหเกิดพระพุทธศาสนา เปนดวงตาใหญของโลก
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จัดตามแนว ขุ.สุ.๒๕/๔๑๖/๔๙๘; ๔๓๑/๕๔๐ ซึ่งอธิบายใน ขุ.ม.๒๙/๓๓๕/๒๒๖; ขุ.จู.๓๐/๒๘๗/๑๔๓ ที่มาเหลานี้ เปนคาถา คือ
ความรอยกรอง และทานเรียงลําดับเปน ทิฏฐิ สุติ และญาณ สวนในที่นี้ไดจัดลําดับใหมใหเขาแนวกับความรู ชุด ค.
99
ดู บทที่ ๑๗ บุพภาคของการศึกษา ๑
100
เชน ขุ.ม.๒๙/๗๗/๗๕;๑๕๓/๑๒๖;๒๗๑/๑๙๗;๒๙๔/๒๐๖;๖๑๘/๓๗๓; คําที่มาเปนชุดประจําบอยที่สุดคือ ทิฏฐิ ขันติ และ
รุจิ เชน วินย.๔/๑๐๐/๑๔๕; และในเลม ๒๙ หลายแหง เกินจําเปนที่จะตองอาง, บางครั้งก็รวมอัชฌาสัยและอธิปปายเขาดวย เชน ขุ.
ม.๒๙/๗๖/๗๕; ขุ.จู.๓๐/๔๙๗/๒๔๔;๕๘๙/๒๘๘; ชุดที่ใหญที่สุด มี ทิฏฐิ ขันติ รุจิ อาทาย ธรรมวินัย ปาพจน พรหมจรรย สัตถุ
ศาสน (ในกรณีนี้ หมายถึงพระพุทธศาสนา) เชน ขุ.ม.๒๙/๔๖/๔๖;๒๕๖/๑๙๐; ขุ.จู.๓๐/๙๒/๒๖;๒๑๐/๑๑๐; อภิ.วิ.๓๕/๖๐๐/๓๓๐.

บทที่ ๒ อายตนะ ๖

๕๙

นอกจากนี้ ยังมีวิธีจําแนกความรูอยางอื่นอีก ซึ่งอาจถือวาเปนวิธีเบ็ดเตล็ด เอาความรูในชุดตางๆ ที่
กลาวแลวขางตนมาคลุกเคลาเขาหมวดกัน เชนแหงหนึ่งทานกลาวไว สรุปไดเปนความรูตางชนิด ดังนี้
๑. อิติหะ (+ อนุสสวะ) อิติกิรา ปรัมปรา ความรูที่ไดจากการบอกกลาว เลาลือ ตรับฟง เลาเรียน
ถายทอด นําสืบกันมา
๒. ปิฏกสัมปทา ความรูตามแบบแผนตํารา
๓. ตักกะ นยะ อาการปริวิตก ความรูที่ไดจากการคิดหาเหตุผล คือ ตรรก อนุมาน การตริตรองตาม
แนวเหตุผล
๔. ทิฏฐินิชฌานักขันติ ความรูที่พิจารณาเห็นสมกับหรือยอมรับเขาเปนทิฏฐิหรือทฤษฎีของตน
๕. สยมภิญญา หรือสักขิธรรม ความรูที่ไดดวยรูแจงชัดประจักษกับตัว (เปนอัตตประจักษ) ขยาย
ความวา ความรูที่ไดเห็นจริง ไดรูจริง ไดชั่งเหตุผล ไดไตรตรอง ไดทําใหแจมชัด ปรากฏชัดแลว

ความถูกตองและผิดพลาดของความรู
เรื่องราวที่ควรทราบเกี่ยวกับความรู ยังมีอีกหลายอยาง ไมอาจแสดงไวในที่นี้ทั้งหมด จึงจะกลาวอีก
เพียงเรื่องเดียว คือ ความถูกตองผิดพลาดของความรู และแมในหัวขอนี้ ก็จะกลาวถึงหลักที่ควรทราบเพียง ๒
อยาง เทานั้น

ก. สัจจะ ๒ ระดับ
ผูสดับคําสอนในพระพุทธศาสนาบางคน เกิดความสับสน เมื่อไดอานไดฟงขอความบางอยาง เชน บาง
แหงวา ไมควรคบคนพาล ควรคบบัณฑิต คนพาลมีลักษณะอยางนี้ๆ บัณฑิตมีลักษณะอยางนี้ๆ ควรยินดีแต
ของของตน ไมควรอยากไดของของผูอื่น ตนเปนที่พ่ึงของตน คนควรชวยเหลือกัน ดังนี้ เปนตน แตบางแหงวา
พึงพิจารณาเห็นตามความเปนจริงวา กายก็แคกาย ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เราเขา พึงรูเทาทันตามเปนจริงวา
ไมใชของเรา ไมใชตัวตนของเรา สิ่งทั้งหลายเปนอนัตตา ดังนี้เปนตน แลวมองไปวา คําสอนในทางพระศาสนา
ขัดแยงกันเอง หรือไมก็งง แลวไมเขาใจ หรือบางคนเขาใจบางแตไมชัดเจนพอ ทําใหเกิดการปฏิบัติสับสน
ผิ ด พลาด ดํ า เนิ น ชี วิ ต ไม ส อดคล อ งกั บ สภาพความเป น จริ ง ในเวลาที่ ค วรพู ด ควรปฏิ บั ติ ต ามความรู ใ น
ชีวิตประจําวันของชาวบาน กลับพูดหรือปฏิบัติดวยความยึดถือในความรูตามสภาวะ เปนตน ทําใหเกิดความ
วุนวายและเสียหาย ทั้งแกตนและผูอื่น
คัมภีรฝายอภิธรรม หวังจะชวยปองกันความสับสนผิดพลาดเชนนี้ จึงสอนใหรูจักแยกสัจจะหรือความ
จริง เปน ๒ ระดับ กลาวคือ101
๑. สมมติสัจจะ ความจริงโดยสมมติ (เรียกอีกอยางหนึ่งวา โวหารสัจจะ ความจริงโดยโวหารหรือโดย
สํานวนพูด) คือ จริงตามมติรวมกัน ตามที่ไดตกลงกันไว หรือหมายรูรวมกัน เปนเครื่องมือสื่อสาร พอใหสําเร็จ
ประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน คน สัตว คนดี คนชั่ว โตะ เกาอี้ หนังสือ เปนตน (conventional truth)
ตัวอยางที่พอเทียบใหเห็นเคา เชน ภาษาสามัญพูดวา น้ํา วา เกลือ เปนตน
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ความคิดเกี่ยวกับสัจจะ ๒ นี้ เริ่มแสดงออกเปนคําบัญญัติในคัมภีรกถาวัตถุ แตยังไมระบุแบงเปนถอยคําชัดเจน คือ กลาวถึง
สมมติสัจจะ ใน อภิ.ก.๓๗/๑๐๖๒/๓๓๘ และกลาวถึง สัจฉิกัตถปรมัตถ และ ปรมัตถ ใน อภิ.ก.๓๗/๑-๑๙๐/๑-๘๓; การระบุชัด
ปรากฏใน ปฺจ.อ.๑๕๓,๒๔๑ นอกจากนี้มีกลาวถึงและใชอธิบายธรรมในที่อื่นหลายแหง เชน ม.อ.๑/๒๙๙ = สํ.อ.๒/๑๖; ธ.อ.๗/๕๖;
สงฺคณี มูลฏีกา ๑๖๕, ๒๘๐, ๒๙๗; สงฺคณี อนุฏีกา ๓๒๘; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๑๔๐; อุ.อ.๕๐๑; อิติ.อ.๒๑๓; สงฺคห.ฏีกา ๒๕๕.

๖๐

พุทธธรรม

๒. ปรมัตถสัจจะ ความจริงโดยปรมัตถ คือ จริงตามความหมายสูงสุด ตามความหมายแทอยางยิ่ง
หรือ ตามความหมายแทขั้นสุดทายที่ตรงตามสภาวะและเทาที่พอจะกลาวถึงได หรือพอจะยังพูดใหเขาใจกันได
เพื่อสําหรับใหเกิดความรูความเขาใจเทาทันความเปนจริงของสิ่งทั้งหลาย คือ รูจักสิ่งเหลานั้นตามที่มันเปน และ
เพื่อใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด คือ การหยั่งรูสัจธรรม ที่จะทําใหความยึดติดถือมั่นหลงผิดทั้งหลายสลายหมด
ไป ทําใหวางใจวางทาทีตอสิ่งทั้งหลายอยางถูกตอง หลุดพนจากกิเลสและความทุกข มีจิตใจเปนอิสระ ปลอด
โปรง ผองใส เบิกบาน มีความสุขที่แทจริง
สิ่งที่เปนจริงโดยปรมัตถ เชน นามธรรม รูปธรรม เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือ จิต เจตสิก รูป
นิพพาน ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย ฯลฯ (ultimate truth) ตัวอยางที่พอเทียบใหเห็นเคา เชน ในทาง
วิทยาศาสตรถือวา คําวา น้ํา วา เกลือ เปนตน ยังไมตรงสภาวะแท อาจมีแงความหมายที่คลุมเครือ หรือเขวได
น้ําแทๆ คือ Hydrogen Oxide (H2O) เกลือสามัญก็เปน Sodium Chloride (NaCl) จึงถูกแท ดังนี้เปนตน
(ขอเปรียบเทียบนี้ไมใชตรงกันแท แตเทียบพอใหเห็นวา ในวิชาการอื่น ก็มีการมองเห็นความจริงดานอื่น ของสิ่ง
สามัญ)
อยางไรก็ดี ความคิดเกี่ยวกับสมมติสัจจะ และปรมัตถสัจจะ ที่ทานระบุออกมาเปนคําบัญญัติในพระ
อภิธรรมนั้น ก็ยกเอาความในพระสูตรนั่นเองเปนที่อาง แสดงวา ความคิดความเขาใจเรื่องนี้ เปนของมีแตเดิม
แตในครั้งเดิมนั้น คงเปนที่เขาใจกันดี จนไมตองระบุคําบัญญัติ ๒ คํานี้ ขอความในพระสูตรที่ทานยกมาอางนั้น
เปนคําของพระภิกษุณีชื่อวชิรา มีเนื้อความดังนี้
“นี่แน่ะมาร! ท่านจะมีความเห็นยึดถือว่าเป็นสัตว์ได้อย่างไร, ในสภาวะที่เป็นเพียงกอง
แห่งสังขารล้วนๆ นี้ จะหาตัวสัตว์ไม่ได้เลย, เปรียบเหมือนว่า เพราะคุมส่วนประกอบเข้า
ด้วยกัน ศัพท์ว่า รถ ย่อมมี ฉันใด เมื่อขันธ์ทั้งหลายมีอยู่ สมมติว่าสัตว์ ก็ย่อมมี ฉันนั้น”102

ความคลายกันนี้ ที่เนนในแงปฏิบัติ คือ ความรูเทาทันสมมติ และเขาใจปรมัตถ แลวรูจักใชภาษา เปน
เครื่องสื่อความหมาย โดยไมยึดติดในสมมติเปนทาสของภาษา สามารถยกบาลีที่เปนพุทธพจนมาอางไดอีกหลาย
แหง เชน
“ภิกษุผู้เป็นอรหันตขีณาสพ...จะพึงกล่าวว่า ฉันพูด ดังนี้ก็ดี เขาพูดกับฉัน ดังนี้ก็ดี เธอ
เป็นผู้ฉลาด รู้ถ้อยคําที่เขาพูดกันในโลก ก็พึงกล่าวไปตามโวหารเท่านั้น”103
“เหล่านี้เป็นโลกสมัญญา เป็นโลกนิรุติ เป็นโลกโวหาร เป็นโลกบัญญัติ ซึ่งตถาคตใช้
พูดจา แต่ไม่ยึดติด”104
อนึ่ง พระอรรถกถาจารยบรรยายลักษณะของพระสูตร (สุตตันตปฎก) วาเปน โวหารเทศนา เพราะ
เนื้อหาสวนมากแสดงโดยโวหาร คือ ใชภาษาสมมติ สวนพระอภิธรรมเปน ปรมัตถเทศนา เพราะเนื้อหาสวนมาก
แสดงโดยปรมัตถ คือ กลาวตามสภาวะแทๆ105 นี้เปนขอสังเกตเพื่อประดับความรูอยางหนึ่ง
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สํ.ส.๑๕/๕๕๔/๑๙๘ อางใน อภิ.ก.๓๗/๑๘๕/๘๐.
สํ.ส.๑๕/๖๕/๒๑
ที.สี.๙/๓๑๒/๒๔๘
วินย.อ.๑/๒๑; ที.อ.๑/๒๕; สงฺคณี อ.๒๘, ๑๒๖; ม.อ.๑/๓๐๐ = สํ.อ.๒/๑๗.

๖๑

บทที่ ๒ อายตนะ ๖
ข. วิปลาส หรือวิปลลาส ๓

วิ ป ลาส คื อ ความรู ค ลาดเคลื่ อ น ความรู ที่ ผั น แปรผิ ด พลาดจากความเป น จริ ง หมายถึ ง ความรู
คลาดเคลื่อนขั้นพื้นฐาน ที่นําไปสูความเขาใจผิด หลงผิด การลวงตัวเอง วางใจ วางทาที ประพฤติ ปฏิบัติไม
ถูกตอง ตอโลก ตอชีวิต ตอสิ่งทั้งหลายทั้งปวง และเปนเครื่องกีดกั้นขัดขวางบังตาไมใหมองเห็นสัจภาวะ วิปลาส
มี ๓ อยาง คือ
๑. สัญญาวิปลาส สัญญาคลาดเคลื่อน หมายรูผิดพลาดจากความเปนจริง
๒. จิตตวิปลาส จิตคลาดเคลื่อน ความคิดผิดพลาดจากความเปนจริง
๓. ทิฏฐิวิปลาส ทิฏฐิคลาดเคลื่อน ความเห็นผิดพลาดจากความเปนจริง
สัญญาวิปลาส หมายรูคลาดเคลื่อน เชน คนตกใจเห็นเชือกเปนงู กาและกวางปามองหุนฟางสวมเสื้อ
กางเกงมีหมอครอบ เห็นเปนคนเฝานา คนหลงทางเห็นทิศเหนือเปนทิศใต เห็นทิศใตเปนทิศเหนือ คนเห็นแสง
ไฟโฆษณากะพริบอยูกับที่เปนไฟวิ่ง เปนตน
จิตตวิปลาส ความคิดคลาดเคลื่อน เชน คนบาคิดเอาหญาเปนอาหารของตน คนจิตฟนเฟอนมองเห็น
คนเขามาหาคิดวาเขาจะทําราย คนเห็นเงาเคลื่อนไหวในที่มืดสลัวคิดวาดภาพเปนผีหลอก กระตายตื่นตูมไดยิน
เสียงลูกมะพราวหลนคิดวาดภาพเปนวาโลกกําลังแตก เปนตน
ทิฏฐิวิปลาส ความเห็นคลาดเคลื่อน ตามปกติ สืบเนื่องมาจากสัญญาวิปลาสและจิตตวิปลาสนั่นเอง
เมื่อหมายรูผิดอยางไร ก็เห็นผิดไปตามนั้น เมื่อคิดวาดภาพเคลื่อนคลาดไปอยางไร ก็พลอยเห็นผิด เชื่อถือ
ผิดพลาดไปตามอยางนั้น เชน เมื่อหมายรูผิดวาเชือกเปนงู ก็อาจลงความเห็นยึดถือวาสถานที่บริเวณนั้นมีงูหรือมี
งูชุม เมื่อหมายรูวาผืนแผนดินเรียบราบขยายออกไปเปนเสนตรง ก็จึงลงความเห็นยึดถือวาโลกแบน เมื่อคิดไปวา
สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น เปนไป เคลื่อนไหวตางๆ ก็ตองมีผูจัดแจงผลักดัน ก็จึงลงความเห็นยึดถือวา ฟารอง ฟาผา
แผนดินไหว ฝนตก น้ําทวม มีเทพเจาประจําอยูและคอยบันดาล ดังนี้เปนตน
ตัวอยางที่กลาวมานี้เปนชั้นหยาบที่เห็นงายๆ อาจเรียกอยางภาษาพูดวาเปนความวิปลาสขั้นวิปริต สวน
ในทางธรรม ทานมองความหมายของวิปลาสอยางละเอียดถึงขั้นพื้นฐาน หมายถึงความรูคลาดเคลื่อนชนิดที่มิใช
มีเฉพาะในบางคนบางกลุมเทานั้น แตมีในคนทั่วไปแทบทั้งหมดอยางไมรูตัว คนทั้งหลายตกอยูใตอิทธิพล
ครอบงําของมัน และวิปลาสทั้ง ๓ ชนิดนั้นจะสอดคลองประสานกันเปนชุดเดียว วิปลาสขั้นละเอียดหรือขั้น
พื้นฐานนั้น พึงเห็นตามบาลีดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย สัญญาวิปลาส จิตตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส มี ๔ อยางดังนี้; สี่อยางอะไรบาง? (กลาวคือ)

๑.
๒.
๓.
๔.
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สัญญาวิปลาส
สัญญาวิปลาส
สัญญาวิปลาส
สัญญาวิปลาส

จิตตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส
จิตตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส
จิตตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส
จิตตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส

ในสิ่งไม่เที่ยง ว่าเที่ยง
ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ว่าเป็นสุข
ในสิ่งมิใช่ตัวตน ว่าตัวตน
ในสิ่งที่ไม่งาม ว่างาม”106

องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๙/๖๖; ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๒๕/๔๑๗; วิปลาส (บาลี = วิปลฺลาส) นี้ ในอภิธรรมเรียกวา วิปริเยส (อภิ.วิ.๓๕/๙๖๖/
๕๐๗; มีเคาในพระสูตรคือ สํ.ส.๑๕/๗๓๗/๒๗๗; ดูประกอบที่ สํ.อ.๑/๓๑๘; นิทฺ.อ.๑/๒๐๐; สงฺคณี อ.๓๘๖) วินย.ฏีกา ๑/๔๗๔ วา
วิปลาส ๓ ประเภทนี้เรียงตามลําดับความมีกําลังแรงกวากัน
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พุทธธรรม

วิปลาสเหลานี้ เปนอุปสรรคตอการฝกอบรมเจริญปญญา และก็เปนเปาหมายของการฝกอบรมปญญาที่
จะกําจัดมันเสีย การพัฒนาความรูและเจริญปญญาตามวิธีที่กลาวมาแลว ลวนชวยแกไขบรรเทาและกําจัดวิปลาส
ไดทั้งนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชโยนิโสมนสิการแบบสืบสาวหาเหตุปจจัย และแยกแยะองคประกอบตรวจดู
สภาวะ โดยมีสติพรั่งพรอมอยู107

พุทธพจนเกี่ยวกับอายตนะ**
ก) สรรพสิง่ โลก และบัญญัติต่างๆ
•

“ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงแก่พวกเธอซึ่ง “สรรพสิ่ง” (สิ่งทั้งปวง, ครบหมด, ทุกสิ่งทุก
อย่าง), จงฟังเถิด; อะไรเล่าคือ สรรพสิ่ง: ตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายกับ
โผฏฐัพพะ ใจกับธรรมารมณ์ - นี้เรียกว่า สรรพสิ่ง”108
• “พระองคผูเจริญ เรียกกันวา “โลก โลก” ดังนี้, ดวยเหตุเพียงไร จึงมีโลก หรือบัญญัติวาเปน
โลก?”
“ดูกรสมิทธิ ที่ใดมีตา มีรูป มีจักขุวิญญาณ มีธรรมอันพึงรู้ด้วยจักขุวิญญาณ, ที่นั่นก็มีโลก
หรือบัญญัติว่าเป็นโลก, ที่ใดมีหู...มีจมูก...มีลิ้น...มีกาย...มีใจ มีธรรมารมณ์ มีมโนวิญญาณ มีสิ่ง
อันพึงรู้ด้วยมโนวิญญาณ ที่นั้นก็มีโลกหรือบัญญัติว่าโลก”109
• “ภิกษุทั้งหลาย เราไม่กล่าวว่า ที่สุดโลก เป็นสิ่งที่รู้ได้ เห็นได้ ถึงได้ ด้วยการไป, แต่เราก็ไม่
กล่าวเช่นกันว่า บุคคลยังไม่ถึงที่สุดโลก จะทําความสิ้นทุกข์ได้”
(พระอานนท ก ล า ว:) “ข อ ความที่ พ ระผู มี พ ระภาคตรั ส ไว โ ดยย อ ยั ง มิ ไ ด ท รงแจกแจง

เนื้อความโดยพิสดารนี้ ขาพเจาเขาใจความโดยพิสดารดังนี้: บุคคลย่อมสําคัญหมายในโลกว่าเป็น
โลก ถือโลกว่าเป็นโลกด้วยสิ่งใด สิ่งนั้นเรียกว่า “โลก” ในอริยวินัย.”
“ด้วยอะไรเล่า คนจึงสําคัญหมายในโลกว่าเป็นโลก ถือโลกว่าเป็นโลก? ด้วยตา...ด้วยหู....
ด้วยจมูก....ด้วยลิ้น....ด้วยกาย....ด้วยใจ คนจึงสําคัญหมายในโลกว่าเป็นโลก ถือโลกว่าเป็น
โลก”110
• “ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงการอุทัยพร้อม และการอัสดงแห่งโลก, จงฟังเถิด.
“การอุทัยพร้อมแห่งโลกเป็นไฉน? อาศัยตา และรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ, ความประจวบ
แห่งสิ่งทั้งสามนั้น คือ ผัสสะ, เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี, เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหา
จึงมี, เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี, เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี, เพราะภพเป็น
ปัจจัย ชาติจึงมี, เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และ อุปายาสก็มี
พร้อม; นี้คือการอุทัยพร้อมแห่งโลก”
107

ดูในบทที่ ๑๘ บุพภาคของการศึกษา ๒.
คําวา “พุทธพจน” ในชื่อหัวขอนี้ ใหรูกันวา หมายถึง พุทธาทิวจนะ (คํากลาวของบัณฑิตทั้งหลาย มีพุทธพจนเปนประธาน คือ พระ
พุทธดํารัส พรอมทั้งวจนะของพระมหาสาวก และเหลาบัณฑิต ที่พวงมา) ในพระไตรปฎก แตใชคํานี้เพื่อใหหัวขอเปนคําสั้นและงาย;
คําของพระสาวกเปนตนนั้น แยกตางไดโดยมีนามกํากับ หรืออาคตสถานคือที่มาบงชี้ – ในบทตอๆ ไป ก็พึงทราบโดยนัยนี้
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บทที่ ๒ อายตนะ ๖
“อาศัยหู...อาศัยจมูก...อาศัยลิ้น...อาศัยกาย...อาศัยใจและธรรมารมณ์ จึงเกิดมโนวิญญาณ
ฯลฯ นี้คือ การอุทัยพร้อมแห่งโลก”
“อัสดงแห่งโลกเป็นไฉน? อาศัยตาและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ, ความประจวบแห่งสิ่งทั้งสาม
นั้นคือ ผัสสะ, เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา, เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี, เพราะ
ตัณหานั้นแหละสํารอกดับไปไม่เหลือ ความดับอุปาทานจึงมี, เพราะดับอุปาทาน ความดับภพจึงมี
, เพราะดับภพ ความดับชาติจึงมี, เพราะดับชาติ ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุ
ปายาส จึงดับ, ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งหมด ย่อมมีได้อย่างนี้; นี้เรียกว่าอัสดงแห่งโลก”

อาศัยหู...อาศัยจมูก...อาศัยลิ้น...อาศัยกาย...อาศัยใจและธรรมารมณ์ จึงเกิดมโนวิญญาณ
ฯลฯ นี้คือ การอัสดงของโลก”111
• “พระองคผูเจริญ เรียกกันวา “มาร มาร” ...เรียกกันวา “สัตว สัตว” ...เรียกกันวา “ทุกข
ทุกข” ดังนี้, ดวยเหตุเพียงไร จึงมีมารหรือบัญญัติวามาร...จึงมีสัตวหรือบัญญัติวาสัตว...จึงมีทุกข
หรือบัญญัติวาทุกข?”
“ดูกรสมิทธิ ที่ใดมีตา มีรูป มีจักขุวิญญาณ มีธรรมอันพึงรู้ด้วยจักขุวิญญาณ ฯลฯ มีใจ มี
ธรรมารมณ์ มีมโนวิญญาณ มีธรรมอันพึงรู้ด้วยมโนวิญญาณ, ที่นั้นก็มีมารหรือบัญญัติว่ามาร...
สัตว์หรือบัญญัติว่าสัตว์...ทุกข์หรือบัญญัติว่าทุกข์”112
“เมื่อตามีอยู่ พระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขทุกข์, เมื่อตาไม่มี พระอรหันต์ทั้งหลายย่อม
ไม่บัญญัติสุขทุกข์, เมื่อหู...เมื่อจมูก...เมื่อลิ้น...เมื่อกาย...เมื่อใจมีอยู่ พระอรหันต์ทั้งหลายจึง
บัญญัติสุขทุกข์ เมื่อหู ฯลฯ ใจไม่มี พระอรหันต์ทั้งหลายย่อมไม่บัญญัติสุขทุกข์”113

ข) ความจริงเดียวกัน ทัง้ แก่ผู้หลง และผู้รู้เท่าทัน
•

แม้สิ่งที่
เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เกิดขึ้น ก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา, ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา จักเป็นของเที่ยง จักเป็นสุข จัก
เป็นอัตตาได้แต่ที่ไหน”
“รูป...เสียง...กลิ่น...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ ไม่เที่ยง...เป็นทุกข์...เป็นอนัตตา, แม้สิ่ง
ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เกิดขึ้น ก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์
เป็นอนัตตา, รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น
อนัตตา จักเป็นของเที่ยง เป็นสุข เป็นอัตตาได้แต่ที่ไหน”114
• “ภิกษุทั้งหลาย ข้าวกล้างอกงามบริบูรณ์ และคนเฝ้าข้าวกล้าก็ประมาทเสีย, โคกินข้าวกล้า
ลงสู่ข้าวกล้าโน้น พึงเมาเพลินประมาทเอาจนเต็มที่ ฉันใด, ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ไม่สังวรในผัส
สายตนะ ๖ ย่อมเมาเพลิน ประมาทในกามคุณ ๕ จนเต็มที่ ฉันนั้น”115
111
112
113
114
115

“ภิกษุทั้งหลาย ตา...หู...จมูก...ลิ้น...กาย...ใจ...ไม่เที่ยง...เป็นทุกข์...เป็นอนัตตา,
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• “ภิกษุ ทั้งหลาย

ผัสสายตนะ ๖ เหล่านี้ ที่ไม่ฝึก ไม่คุ้มครอง ไม่รักษา ไม่สังวร ย่อมเป็น
เครื่องนําทุกข์มาให้...ผัสสายตนะ ๖ เหล่านี้ ที่ฝึกดีแล้ว คุ้มครองดี รักษาดี สังวรดี ย่อมเป็น
เครื่องนําสุขมาให้...”116
• “ตาเป็นเครื่องผูกล่ามรูปไว้, รูปเป็นเครื่องผูกล่ามตาไว้; หู-เสียง; จมูก-กลิ่น; ลิ้น-รส; กายโผฏฐัพพะ; ใจเป็นเครื่องผูกล่ามธรรมารมณ์ไว้, ธรรมารมณ์เป็นเครื่องผูกล่ามใจไว้ ดังนี้หรือ?”
“(หามิได) ตาก็มิใช่เครื่องผูกล่ามรูปไว้, รูปก็มิใช่เครื่องผูกล่ามตาไว้; ฉันทราคะ (ความชอบ
ใจจนติด) ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองอย่างนั้นต่างหาก เป็นเครื่องผูกล่ามที่ตาและรูป
นั้น ฯลฯ ใจก็ไม่ใช่เครื่องผูกล่ามธรรมารมณ์, ธรรมารมณ์ก็มิใช่เครื่องผูกล่ามใจ; ฉันทราคะ ที่
เกิด ขึ้น เพราะอาศั ยใจและธรรมารมณ์ทั้ งสองอย่ า งนั้น ต่า งหาก เป็ นเครื่ องผูก ล่า มที่ ใ จและ
ธรรมารมณ์นั้น”
“หากตาเป็นเครื่องผูกล่ามรูปไว้ หรือรูปเป็นเครื่องผูกล่ามตาไว้แล้วไซร้, การครองชีวิต
ประเสริฐ เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ ก็จะปรากฏไม่ได้;
“แต่เพราะเหตุที่ตาไม่ใช่เครื่องผูกล่ามรูป, รูปมิใช่เครื่องผูกล่ามตา, ฉันทราคะที่เกิดขึ้น
เพราะอาศัยตาและรูปสองอย่างนั้นต่างหาก เป็นเครื่องผูกล่ามที่ตาและรูปนั้น เพราะเหตุฉะนั้น
การครองชีวิตประเสริฐเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ จึงปรากฏได้ ฯลฯ”
“พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีพระจักษุ, พระผู้มีพระภาคก็ทรงเห็นรูปด้วยจักษุ, (แต่) ฉันทราคะ
ไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า, พระผู้มีพระภาคทรงมีพระทัยหลุดพ้นดีแล้ว; พระผู้มีพระภาคก็ทรงมี
พระโสต...พระฆานะ...พระชิวหา...พระกาย...พระทัย... (แต่) ฉันทราคะไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า,
พระผู้มีพระภาคทรงมีพระทัยหลุดพ้นดีแล้ว”117

ค) จิตใจใหญ่กว้าง มีปญ
ั ญานําทาง อยู่อย่างมีสติ
•

“พระองคผูเจริญ! ถึงแมขาพระองคชราแลว เปนผูเฒาผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับก็

ตาม ขอพระผูมีพระภาคสุคตเจาโปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคแตโดยยอเถิด ขาพระองคคง
จะเขาใจความแหงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคไดเปนแน ขาพระองคคงจะเปนทายาทแหงพระ
ดํารัสของพระผูมีพระภาคไดเปนแน”
“แน่ะมาลุงกยบุตร! ท่านเห็นเป็นประการใด? รูปทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยจักษุอย่างใดๆ ซึ่งเธอ
ยังไม่เห็น ทั้งมิเคยได้เห็น ทั้งไม่เห็นอยู่ ทั้งไม่เคยคิดหมายว่าขอเราพึงเห็น, ความพอใจ ความ
ใคร่ หรือความรัก ในรูปเหล่านั้น จะมีแก่เธอไหม?” [ทูลตอบ “ไมมี พระเจาขา”]
“เสียง...กลิ่น...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ทั้งหลาย อย่างใดๆ เธอไม่ได้ทราบ ไม่เคย
ทราบ ไม่ทราบอยู่ และทั้งไม่เคยคิดหมายว่าเราพึงทราบ, ความพอใจ ความใคร่ หรือความรักใน
ธรรมารมณ์เหล่านั้น จะมีแก่เธอไหม?”
[ทูลตอบ “ไมมี พระเจาขา”]
“มาลุงกยบุตร! บรรดาสิ่งที่เห็นได้ยินรู้ทราบเหล่านี้ ในสิ่งที่เห็น เธอจักมีแค่เห็น ในสิ่งที่ได้ยิน
จักมีแค่ได้ยิน ในสิ่งที่ลิ้มดมแตะต้อง จักมีแค่รู้ (รสกลิ่นแตะต้อง) ในสิ่งที่ทราบ จักมีแค่ทราบ;
“เมื่อใด (เธอมีแค่เห็นได้ยินได้รู้ได้ทราบ) เมื่อนั้น เธอก็ไม่มีด้วยนั่น (อรรถกถาอธิบายว่าไม่
ถูกราคะ โทสะ โมหะ ครอบงํา), เมื่อไม่มีด้วยนั่น ก็ไม่มีที่นั่น (อรรถกถาว่า ไม่พัวพันหมกติดอยู่
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ในสิ่งที่ได้เห็นเป็นต้นนั้น), เมื่อไม่มีที่นั่น เธอก็ไม่มีที่นี่ ไม่มีที่โน่น ไม่มีระหว่างที่นี่ที่โน่น (ไม่ใช่
ภพนี้ ไม่ใช่ภพโน้น ไม่ใช่ระหว่างภพทั้งสอง), นั่นแหละคือที่จบสิ้นแห่งทุกข์”
(พระมาลุงกยบุตรสดับแลว กลาวความตามที่ตนเขาใจออกมาวา:)
“พอเห็นรูป สติก็หลงหลุด ดวยมัวใสใจแตนิมิตหมายที่นารัก แลวก็มีจิตกําหนัดติดใจ เสวย
อารมณ แลวก็สยบอยูกับอารมณนั้นเอง,
“เวทนาหลากหลายอันกอกําเนิดขึ้นจากรูป ขยายตัวเพิ่มขึ้น จิตของเขาก็คอยถูกกระทบ
กระทั่ง ทั้งกับความอยากและความยุงยากใจ เมื่อสั่งสมทุกขอยูอยางนี้ ก็เรียกวาไกลนิพพาน”
“พอไดยินเสียง...พอไดกลิ่น...พอลิ้มรส...พอถูกตองโผฏฐัพพะ...พอรูธรรมารมณ สติก็หลง
หลุด ฯลฯ ก็เรียกวาไกลนิพพาน”
“เห็นรูปก็ไมติดในรูป ดวยมีสติมั่นอยู, มีจิตไมติดใจ เสวยเวทนาไป ก็ไมสยบกับอารมณ
นั้น; เขามีสติดําเนินชีวิตอยางที่วา เมื่อเห็นรูป และถึงจะเสพเวทนา ทุกขก็มีแตสิ้น ไมสั่งสม; เมื่อ
ไมสั่งสมทุกขอยูอยางนี้ก็เรียกวาใกลนิพพาน”
“ไดยินเสียง...ไดกลิ่น...ลิ้มรส...ถูกตองโผฏฐัพพะ...รูธรรมารมณ ก็ไมติดในธรรมารมณ
ดวยมีสติมั่นอยู ฯลฯ ก็เรียกวาใกลนิพพาน”118
• “ด้วยเหตุเพียงไร บุคคลชื่อว่าเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวาร? คนบางคนเห็นรูปด้วยตาแล้ว ย่อม
น้อมรักฝากใจในรูปที่น่ารัก ย่อมขุ่นเคืองขัดใจในรูปที่ไม่น่ารัก มิได้มีสติกํากับใจ มีใจเล็กจ้อยอยู่,
ไม่เข้าใจตามเป็นจริง ซึ่งความหลุดรอดปลอดพ้นของจิต และความหลุดรอดปลอดพ้นด้วย
ปัญญา ที่จะทําให้บาปอกุศลธรรมซึ่งเกิดขึ้นแล้วแก่ตัวเขา ดับไปได้โดยไม่เหลือ; ฟังเสียงด้วยหู...สูด
กลิ่นด้วยจมูก...ลิ้มรสด้วยลิ้น...ต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย ทราบธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ย่อมน้อม
รักฝากใจใน...ธรรมารมณ์อันน่ารัก ย่อมขุ่นเคืองขัดใจใน...ธรรมารมณ์อันไม่น่ารัก ฯลฯ”
“ด้วยเหตุเพียงไร บุคคลชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวาร? ภิกษุเห็นรูปด้วยตาแล้ว ย่อมไม่น้อม
รั ก ฝากใจในรู ป ที่ น่ า รั ก ไม่ ขุ่ น เคื อ งขั ด ใจในรู ป ที่ ไ ม่ น่ า รั ก มี ส ติ กํ า กั บ ใจ เป็ น อยู่ อ ย่ า งผู้ มี จิ ต
กว้างขวาง ไม่มีประมาณ เข้าใจตามเป็นจริง ซึ่งความหลุดรอดปลอดพ้นของจิต และความหลุด
รอดปลอดพ้นด้วยปัญญา ที่จะทําให้บาปอกุศลธรรมซึ่งเกิดขึ้นแล้วแก่ตัวเขา ดับไปได้โดยไม่
เหลือ, ฟังเสียงด้วยหู ฯลฯ ทราบธรรมารมณ์ด้วยใจ ย่อมไม่น้อมรักฝากใจใน...ธรรมารมณ์อัน
น่ารัก ไม่ขุ่นเคืองขัดใจใน...ธรรมารมณ์อันไม่น่ารัก ฯลฯ”119

ง) ก้าวไปในมรรคาแห่งอิสรภาพและความสุข
“ภิกษุทั้งหลาย อย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท? เมื่อภิกษุสังวรจักขุนทรีย์
อยู่ จิตย่อมไม่ซ่านแส่ไปในรูปทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยจักษุ, เมื่อมีจิตไม่ซ่านแส่ ปราโมทย์ก็เกิด, เมื่อ
มีปราโมทย์แล้ว ปีติก็เกิด, เมื่อมีใจปีติ กายก็สงบระงับ, ผู้มีกายสงบ ย่อมเป็นสุข, ผู้มีสุข จิตย่อม
เป็นสมาธิ, เมื่อจิตเป็นสมาธิ ธรรมทั้งหลายก็ปรากฏ, เพราะธรรมทั้งหลายปรากฏ ผู้นั้นจึงนับว่า
เป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท” (เกี่ยวกับโสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน ก็เชนเดียวกัน)120
•
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พุทธธรรม
อานนท์ การพัฒนาอินทรีย์ ที่ยอดเยี่ยมในแบบแผนของอารยชน (อริยวินัย) เป็นอย่างไร?
เพราะเห็นรูปด้วยตา...เพราะได้ยินเสียงด้วยหู...เพราะได้กลิ่นด้วยจมูก...เพราะรู้รสด้วยลิ้น...
เพราะต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย...เพราะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ ย่อมเกิดความชอบใจบ้าง เกิดความไม่
ชอบใจบ้าง เกิดทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจบ้าง แก่ภิกษุ;
“เธอเข้าใจชัดดังนี้ว่า ความชอบใจ ความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจไม่ชอบใจ ที่เกิดขึ้นแล้ว
แก่เรานี้ เป็นสิ่งปรุงแต่ง เป็นธรรมหยาบ เป็นของอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น, ภาวะต่อไปนี้จึงจะ
สงบประณีต นั่นคืออุเบกขา (ความมีใจเป็นกลาง), (ครั้นแล้ว) ความชอบใจ ความไม่ชอบใจ ทั้ง
ความชอบใจไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแก่เธอนั้น ก็ดับไป อุเบกขาก็ตั้งมั่น”
“สําหรับบุคคลผู้ใดก็ตาม ความชอบใจ ความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว
ย่อมดับไป อุเบกขาย่อมตั้งมั่นได้เร็วพลันทันที โดยไม่ยาก เสมือนคนหลับตาแล้วลืมตา หรือลืมตา
แล้วหลับตา ฯลฯ นี้เรียกว่า การพัฒนาอินทรีย์ที่ยอดเยี่ยม ในแบบแผนของอารยชน...”121
• “ภิกษุทั้งหลาย ก่อนสัมโพธิ เมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ ผู้ยังไม่ตรัสรู้ เราได้เกิดความดําริขึ้นดังนี้
ว่า: อะไรเป็นคุณของจักษุ? อะไรเป็นโทษ (ข้อเสีย) ของจักษุ? อะไรเป็นทางออก (พ้นอาศัยเป็น
อิสระ) แห่งจักษุ? อะไรเป็นคุณ...เป็นโทษ...เป็นทางออกแห่งโสตะ... ฆานะ...ชิวหา...กาย...มโน?”
“เราได้เกิดความคิดขึ้นดังนี้: สุข โสมนัส ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุ นี้คือคุณของจักษุ, ข้อที่
จักษุไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา นี้คือโทษของจักษุ, การกําจัดฉันทราคะ
การละฉันทราคะในเพราะจักษุเสียได้ นี้คือทางออกแห่งจักษุ” (ของโสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน
ก็เช่นเดียวกัน)
“ตราบใด เรายังมิได้รู้ชัดตามเป็นจริง ซึ่งคุณของอายตนะภายใน ๖ เหล่านี้โดยเป็นคุณ,
ซึ่งโทษโดยเป็นโทษ, ซึ่งทางออกโดยเป็นทางออก, ตราบนั้นเราก็ยังไม่ปฏิญญาว่าเราบรรลุแล้ว
ซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ...”
(ตอไปตรัสถึงคุณ โทษ ทางออกพนแหงอายตนะภายนอก ๖ ในทํานองเดียวกัน)122
• “ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ผู้ ที่ รู้ เ ห็ น จั ก ษุ ต ามที่ มั น เป็ น รู้ เ ห็ น รู ป ทั้ ง หลายตามที่ มั น เป็ น รู้ เ ห็ น จั ก ขุ
วิญญาณตามที่มันเป็น รู้เห็นจักขุสัมผัสตามที่มันเป็น รู้เห็นเวทนาอันเป็นสุข หรือทุกข์ หรือไม่
สุขไม่ทุกข์ ซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย ตามที่มันเป็น ย่อมไม่ติดพันในจักษุ ไม่ติดพัน
ในรูปทั้งหลาย ไม่ติดพันในจักขุวิญญาณ ไม่ติดพันในจักขุสัมผัส ไม่ติดพันในเวทนา อันเป็นสุข
หรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ ที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย
“เมื่อผู้นั้นไม่ติดพัน ไม่หมกมุ่น ไม่ลุ่มหลง รู้เท่าทันเห็นโทษตระหนักอยู่ อุปาทานขันธ์ทั้ง
๕ ย่อมถึงความไม่ก่อตัวพอกพูนต่อไป, อนึ่ง ตัณหาที่เป็นตัวการก่อภพใหม่ อันประกอบด้วย
นันทิราคะ คอยแส่เพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ต่างๆ ก็จะถูกละไปเสียด้วย, ความกระวนกระวาย
ทางกายก็ดี ความกระวนกระวายทางใจก็ดี ความเร่าร้อนกายก็ดี ความเร่าร้อนใจก็ดี ความกลัด
กลุ้มทางกายก็ดี ความกลัดกลุ้มทางใจก็ดี ย่อมถูกเขาละได้;
•
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“ผู้นั้นย่อมเสวยทั้งความสุขทางกาย ทั้งความสุขทางใจ, บุคคลผู้เป็นเช่นนั้นแล้ว มี
ความเห็นอันใด ความเห็นนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิ, มีความดําริใด ความดํารินั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะ,
มีความพยายามใด ความพยายามนั้นก็เป็นสัมมาวายามะ, มีความระลึกใด ความระลึกนั้นก็เป็น
สัมมาสติ, มีสมาธิใด สมาธินั้นก็เป็นสัมมาสมาธิ, ส่วนกายกรรม วจีกรรม และอาชีวะของเขา
ย่อมบริสุทธิ์ดีมาแต่ต้นทีเดียว; ด้วยประการดังนี้ เขาชื่อว่ามีอริยอัฏฐังคิกมรรคอันถึงความเจริญ
บริบูรณ์” (เกี่ยวกับโสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน ก็เชนกัน)123

คุณคาทางจริยธรรม
๑. อายตนะเปนจุดเริ่มตน และเปนหัวเลี้ยวหัวตอของทางแยกระหวางกุศลกับอกุศล ทางสายหนึ่ง
นําไปสูความประมาทมัวเมา ความชั่ว และการหมกติดอยูในโลก อีกสายหนึ่งนําไปสูความรูเทาทัน การประกอบ
กรรมดี และความหลุดพนเปนอิสระ
ความสําคัญในเรื่องนี้อยูที่วา หากไมมีการฝกฝนอบรมใหเขาใจและปฏิบัติในเรื่องอายตนะอยางถูกตอง
แลว ตามปกติมนุษยทั่วไปจะถูกชักจูงลอใหดําเนินชีวิตในทางที่มุงเพื่อเสพเสวยโลก เที่ยวทําการตางๆ เพียงเพื่อ
แสวงหารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่ชอบใจ และความสนุกสนานบันเทิงตางๆ มาปรนเปรอตา หู จมูก ลิ้น
ผิวกาย และใจอยากของตน พอกพูนความโลภ โกรธ หลง แลวกอใหเกิดความวุนวายเดือดรอนทั้งแกตนและผูอื่น
พอจะเห็นไดไมยากวา การเบียดเบียนกัน การขัดแยงแยงชิง การกดขี่บีบคั้น เอารัดเอาเปรียบกัน
ตลอดจนปญหาสังคมตางๆ ที่เกิดเพิ่มขึ้น และที่แกไขกันไมสําเร็จ โดยสวนใหญแลว ก็สืบเนื่องมาจากการดําเนิน
ชีวิตแบบปลอยตัว ใหถูกลอถูกชักจูงไปในทางที่จะปรนเปรออายตนะอยูเสมอ จนเคยชินและรุนแรงยิ่งขึ้นๆ
นั่นเอง
คนจํานวนมาก บางทีไมเคยไดรับการเตือนสติใหสํานึกหรือยั้งคิด ที่จะพิจารณาถึงความหมายแหงการ
กระทําของตน และอายตนะที่ตนปรนเปรอบางเลย และไมเคยปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกอบรมหรือสังวรระวัง
เกี่ยวกับอายตนะหรืออินทรียของตน จึงมีแตความลุมหลงมัวเมายิ่งๆ ขึ้น
การแกไขทางจริยธรรมในเรื่องนี้ สวนหนึ่งอยูที่การสรางความเขาใจใหรูเทาทันความหมายของอายตนะ
และสิ่งที่เกี่ยวของวาควรจะมีบทบาทและความสําคัญในชีวิตของตนแคไหน เพียงไร และอีกสวนหนึ่ง ใหมีการ
ฝกฝนอบรมดวยวิธีประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม การสํารวมระวังใชงาน และรับใชอายตนะเหลานั้น
ในทางที่จะเปนประโยชนอยางแทจริงแกชีวิตของตนเองและแกสังคม
๒. อายตนะเปนแหลงที่มาของความสุขความทุกข ซึ่งเปนเปาหมายแหงการดําเนินชีวิตทั่วไปและความ
เพียรพยายามเฉพาะกิจแทบทุกอยางของปุถุชน ดานสุขก็เปนการแสวงหา ดานทุกขก็เปนการหลีกหนี
นอกจากสุขทุกขจะเกี่ยวเนื่องกับปญหาความประพฤติดีประพฤติชั่วที่กลาวในขอ ๑ แลว ตัวความสุข
ทุกขนั้น ก็เปนปญหาอยูในตัวของมันเอง ในแงของคุณคา ความมีแกนสาร และความหมายที่จะเขาพึ่งพาอาศัย
มอบกายถวายชีวิตใหอยางแทจริงหรือไม
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คนไมนอย หลังจากระดมเรี่ยวแรงและเวลาแหงชีวิตของตนวิ่งตามหาความสุขจากการเสพเสวยโลกจน
เหนื่อยออนแลว ก็ผิดหวัง เพราะไมไดสมปรารถนาบาง เมื่อหารสอรอยหวานชื่น ก็ตองเจอรสขื่นขมดวย บางที
ยิ่งไดสุขมาก ความเจ็บปวดเศราแสบกลับยิ่งทวีล้ําหนา เสียคาตอบแทนในการไดความสุขไปแพงกวาไดมา ไม
คุมกันบาง ไดสมปรารถนาแลว แตไมชื่นเทาที่หวัง หรือถึงจุดที่ตั้งเปาหมายแลว ความสุขกลับวิ่งหนีออกหนาไป
อีก ตามไมทันอยูร่ําไปบาง บางพวกก็จบชีวิตลงทั้งที่กําลังวิ่งหอบ ยังตามความสุขแทไมพบหรือยังไมพอ
สวนพวกที่ผิดหวังแลว ก็เลยหมดอาลัยปลอยชีวิตเรื่อยเปอยไปตามเรื่อง อยูอยางทอดถอนความหลัง
บาง หันไปดําเนินชีวิตในทางเอียงสุดอีกดานหนึ่ง โดยหลบหนีตีจากชีวิตไปอยูอยางทรมานตนเองบาง
การศึกษาเรื่องอายตนะนี้ มุงเพื่อใหเกิดความรูเทาทันสภาพความจริง และประพฤติปฏิบัติดวยการวาง
ทาทีที่ถูกตอง ไมใหเกิดเปนพิษเปนภัยแกตนเองและผูอื่นมากนัก อยางนอยก็ใหมีหลัก พอรูทางออกที่จะแกไข
ตัว นอกจากจะระมัดระวังในการใชวิธีการที่จะแสวงหาความสุขเหลานี้แลว ยังเขาใจขอบเขตและขั้นระดับตางๆ
ของมัน แลวรูจักหาความสุขในระดับที่ประณีตยิ่งขึ้นไปดวย ความประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับสุขทุกขนี้ ยอมเปน
เรื่องของจริยธรรมไปดวยในตัว
๓. อายตนะในแงที่เปนเรื่องของกระบวนการรับรูและการแสวงปญญา ก็เกี่ยวของกับจริยธรรมตั้งแต
จุดเริ่มตน เพราะถาปฏิบัติในตอนเริ่มแรกไมถูกตอง การรับรูก็จะไมบริสุทธิ์ แตจะกลายเปนกระบวนการรับรูที่
รับใชกระบวนการเสพเสวยโลก หรือเปนสวนประกอบของกระบวนธรรมแบบสังสารวัฏไปเสีย ทําใหไดความรูที่
บิดเบือน เอนเอียง เคลือบแฝง มีอคติ ไมถูกตองตรงตามความจริง หรือตรงกับสภาวะตามที่มันเปน การปฏิบัติ
ในทางจริยธรรมที่จะชวยเกื้อกูลในเรื่องนี้ ก็คือวิธีการที่จะรักษาจิตใหดํารงอยูในอุเบกขา คือ ความมีใจเปนกลาง
มีจิตราบเรียบเที่ยงตรงไมเอนเอียง ไมใหถูกอํานาจกิเลสมีความชอบใจไมชอบใจเปนตนเขาครอบงํา
๔. การปฏิบัติทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับอายตนะโดยตรงบาง โดยออมบาง มีหลายอยาง บางอยางก็
มีไวเพื่อใชในขั้นตอนตางๆ กัน ทั้งนี้สุดแตวาปญหามักจะเกิดขึ้นที่จุดใด ทุกขและบาปอกุศลมักไดชองเขามาที่
ชวงตอนใด
อยางไรก็ตาม ทานมักสอนย้ําใหใชวิธีระวังหรือปองกันตั้งแตชวงแรกที่สุด คือ ตอนที่อายตนะรับอารมณ
ทีเดียว เพราะจะทําใหปญหาไมเกิดขึ้นเลย จึงเปนการปลอดภัยที่สุด
ในทางตรงขาม ถาปญหาเกิดขึ้นแลว คือ บาปอกุศลธรรมไดชองเขามาแลว มักจะแกไขยาก เชน เมื่อ
ปลอยใหอารมณที่ลอเราเยายวนครอบงําใจ จิตถูกปรุงแตงจนราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้นแลว ทั้งที่รูผิด
ชอบชั่วดี มีความสํานึกในสิ่งชอบธรรมอยู แตก็ทนตอความเยายวนไมได ลุอํานาจกิเลส ทําบาปอกุศลลงไป ดวย
เหตุนี้ ทานจึงย้ําวิธีระมัดระวังปองกันใหปลอดภัยไวกอนตั้งแตตน
องคธรรมสําคัญที่ใชระมัดระวังตั้งแตตน ก็คือ สติ ซึ่งเปนตัวควบคุมจิตไวใหอยูกับหลัก หรือพูดอีก
นัยหนึ่ง เหมือนเชือกสําหรับดึงจิต สติที่ใชในขั้นระมัดระวังปองกันเกี่ยวกับการรับอารมณของอายตนะแต
เบื้องตนนี้ ใชหลักที่เรียกวา อินทรียสังวร ซึ่งแปลวา การสํารวมอินทรีย เรียกอีกอยางหนึ่งวา การคุมครอง
ทวาร124 หมายถึง การมีสติพรอมอยู เมื่อรับอารมณมีรูป เปนตน ดวยอินทรียมีตาเปนอาทิ ก็ไมปลอยใจถือไป
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ตามนิมิตหมายตางๆ อันจะเปนเหตุใหเกิดความติดพันขุนเคืองชอบใจไมชอบใจ แลวถูกอกุศลธรรมเขาครอบงํา
จิตใจ การปฏิบัติตามหลักนี้ ชวยไดทั้งดานปองกันความชั่วเสียหาย ปองกันความทุกข และปองกันการสราง
ความรูความคิดที่บิดเบือนเอนเอียง
อยางไรก็ตาม การที่จะปฏิบัติใหไดผล มิใชวาจะนําหลักมาใชเมื่อไรก็ไดตามปรารถนา เพราะสติจะตั้ง
มั่นเตรียมพรอมอยูเสมอ จําตองมีการฝกฝนอบรม อินทรียสังวรจึงตองมีการซอมหรือใชอยูเสมอ การฝกอบรม
อินทรีย มีชื่อเรียกวา อินทรียภาวนา (แปลตามแบบวาการเจริญอินทรีย คือพัฒนาอินทรีย)
ผูที่ฝกอบรมหรือเจริญอินทรียแลว ยอมปลอดภัยจากบาปอกุศลธรรม ความทุกข และความรูที่เอน
เอียงบิดเบือนทั้งหลาย125 เพราะปองกันไวไดกอนที่สิ่งเหลานั้นจะเกิดขึ้น หรือแมหากความชอบใจไมชอบใจจะ
หลุดรอดเกิดขึ้นมา ก็สามารถระงับ หรือสลัดทิ้งไปไดเร็วพลัน
อินทรียสังวรนี้จัดวาเปนหลักธรรมในขั้นศีล แตองคธรรมสําคัญที่เปนแกนคือสตินั้นอยูในจําพวกสมาธิ
ทําใหมีการใชกําลังจิตและการควบคุมจิตอยูเสมอ จึงเปนการฝกอบรมสมาธิไปดวยในตัว
หลักธรรมอีกอยางหนึ่ง ที่ทานแนะนําใหเปนขอปฏิบัติในเรื่องนี้ เปนหลักในระดับ ปญญา เรียกวา
โยนิโสมนสิการ หลักนี้ใชในชวงตอนที่รับอารมณเขามาแลว โดยใหพิจารณาอารมณนั้นเพื่อเกิดความรูเทาทัน
เชน พิจารณาคุณ โทษ ขอดีขอเสียของอารมณนั้น พรอมทั้งภาวะอันเปนอิสระปลอดภัยอยูดีมีสุขได โดยไมตอง
พึ่งพาอาศัยอารมณนั้น ในแงที่จะตองใหคุณและโทษของมันเปนตัวกําหนดความสุข ความทุกขและชะตาชีวิต
ขอปฏิบัติที่กลาวถึงเหลานี้ มีแนวปรากฏอยูในพุทธพจนขางตนบางแลว และบางหลักก็จะอธิบายตอไป
ขางหนาอีก จึงพูดไวโดยยอเพียงเทานี้.
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ในแงความรูความคิดที่เอนเอียงบิดเบือนนั้น ในที่นี้หมายเฉพาะปลอดภัยจากเหตุใหม ไมพูดถึงเหตุที่สั่งสมไวเกา คือ ตัณหา มานะ
ทิฏฐิ ที่มีอยูเดิม ซึ่งเปนอีกตอนหนึ่งตางหาก.
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บันทึกพิเศษทายบท
เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง

บันทึกที่ ๑: เรื่อง ปญญา ๓
ปญญานั้น แทจริงก็มีอยางเดียว ไดแกธรรมชาติที่เปนความรูเขาใจสภาวะ คือหยั่งถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายตามที่
มันเปน แตก็นิยมจําแนกแยกประเภทออกไปเปนหลายอยาง ตามระดับของความรูเขาใจบาง ตามหนาที่หรือแงดานของการ
ทํางานของปญญาบาง ตามทางที่ปญญานั้นเกิดขึ้นบาง เปนตน
ปญญาชุดหนึ่งซึ่งจําแนกตามแหลงที่มา หรือทางเกิดของปญญา ไดแก ปญญา ๓ อยาง ชุดที่แยกออกไปเปน สุตมยปญญา จินตามยปญญา และภาวนามยปญญา คําทายคือปญญาเปนตัวกลางรวมกัน สวนคําขางหนาที่ตางกัน บอกที่มาหรือ
แหลงเกิดของปญญานั้น วา หนึ่ง เกิดจากสุตะ (การสดับฟง การอาน และเลาเรียน) สอง เกิดจากจินตะ (การคิดไตรตรอง
พิจารณา) และสาม เกิดจากภาวนา (การปฏิบัติตอจากนั้น)
ปญญา ๓ อยางชุดนี้ ในพระไตรปฎกกลาวถึงนอย แตมีผูนํามาพูดกันคอนขางบอย ขอสําคัญคือเขาใจความหมายกัน
ไมคอยชัด จึงควรแสดงคําอธิบายที่พวงมากับถอยคําเหลานี้สืบแตเดิมไว เพื่อประโยชนในการศึกษา
เริ่มดวยการเรียงลําดับ ปญญา ๓ นั้น ตามที่พูดกัน มักเรียงสุตมยปญญาเปนขอแรก แตของเดิมในพระไตรปฎก ทั้ง
ในพระสูตร (ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๑) และในพระอภิธรรม (อภิ.วิ.๓๕/๗๙๗/๔๒๒) เริ่มดวยจินตามยปญญาเปนขอแรก อยางไรก็ตาม
ในเนตติ ป กรณ ซึ่ ง พระเถรวาทสายพม า ถื อ เป น คั ม ภี ร ห นึ่ ง ในพระไตรป ฎ กด ว ย (จั ด รวมไว ใ น ขุ ท ทกนิ ก าย แห ง พระ
สุตตันตปฎก) เรียงสุตมยปญญาขึ้นกอน (และเรียกชื่อตางไปเล็กนอยเปน สุตมยีปญญา จินตามยีปญญา ภาวนามยีปญญา)
และตอมา ในคัมภีรชั้นอรรถกถา-ฎีกา นิยมมากขึ้นในทางที่จะเรียกชื่อเปน สุตมยญาณ จินตามยญาณ และภาวนามยญาณ
ในที่นี้ ขอเรียงลําดับ ปญญา ๓ ตามพระไตรปฎกชั้นเดิมไวกอน พรอมดวยแสดงความหมายสั้นๆ ดังนี้
๑. จินตามยปญญา ปญญาเกิดจากการคิดพิจารณา (ปญญาเกิดจากโยนิโสมนสิการที่ตั้งขึ้นในตนเอง)
๒. สุตมยปญญา
ปญญาเกิดจากการสดับเลาเรียน (ปญญาเกิดจากปรโตโฆสะ)
๓. ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจากการปฏิบัติบําเพ็ญ (ปญญาเกิดจากปญญาสองอยางแรกนั้นแลวหมั่นมนสิการ
ในประดาสภาวธรรม)
การที่ทานเรียงจินตามยปญญาขึ้นกอน หรือสุตมยปญญาขึ้นกอนนั้น จับความไดวา อยูที่การคํานึงถึงบุคคลเปนหลัก
หรือมองธรรมตามความเกี่ยวของของบุคคล
ในกรณี ที่ เ รี ย งจิ น ตามยป ญ ญาเป น ข อ แรก ก็ คื อ ท า นเริ่ ม ที่ บุ ค คลพิ เ ศษประเภทมหาบุ รุ ษ ก อ น หมายความว า
พระพุทธเจา (และพระปจเจกพุทธเจา) ผูคนพบและเปดเผยความจริงขึ้นนั้น มิไดอาศัยสุตะ ไมตองมีปรโตโฆสะคือการฟงจาก
ผูอื่น แตรูจักคิดพิจารณาดวยโยนิโสมนสิการของตนเอง สามารถสืบสาว เรียงตอ ไลตามประสบการณทั้งหลายอยางถึงทันทั่ว
รอบทะลุตลอด จนหยั่งเห็นความจริงได จากจินตามยปญญาจึงตอเขาภาวนามยปญญาไปเลย (ไมตองอาศัยสุตมยปญญา)
แตเมื่อมองที่บุคคลทั่วไป ทานเริ่มดวยสุตมยปญญาเปนขอแรก โดยมีคําอธิบายตามลําดับวา บุคคลเลาเรียนสดับฟง
ไดสุตะ ไดขอธรรม ไดขอมูลแลว เกิดศรัทธาขึ้นเปนพื้นเบื้องตน จึงนําไปใครครวญตรวจสอบพิจารณาไดความรูเขาใจในสุตะ
นั้น ก็เกิดเปนสุตมยปญญา แลวในขั้นตอไป อาศัยสิ่งที่ไดเรียนสดับนั้นเปนฐาน เขาตรวจสอบชั่งตรองเพงพินิจขบคิดลึกชัดลง
ไป มองเห็นเหตุผลความสัมพันธเปนไปชัดเจน เกิดเปนจินตามยปญญา เมื่อเขาใชปญญาทั้งสองนั้นขะมักเขมนมนสิการใน
สภาวธรรมทั้งหลาย (พูดอีกสํานวนหนึ่งวา อาศัยหรือตั้งอยูในปญญาทั้งสองนั้นแลว เจริญวิปสสนา - สุตจินฺตามยาเณสุ หิ
ปติฏฐิโต วิปสฺสนํ อารภติ, เนตฺติ.53) แลวเกิดญาณ มีความรูสวางประจักษแจงความจริง เปนมรรคที่จะใหเกิดผลขึ้น ก็เปน
ภาวนามยปญญา

บทที่ ๒ อายตนะ ๖
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พึงสังเกตดวยวา สําหรับคนทั่วไปนี้ ถึงจะไดรับสุตะคือขาวสารขอมูลมากมาย แตคนจํานวนมากก็ไดแคสุตะเทานั้น
หาไดปญญาไม คือ ในขอที่ ๑ นั้น ตองแยกวา คนจํานวนมากไดแคสุตะ มีเพียงบางคนที่อาศัยสุตะนั้นแลวสามารถทําใหเกิด
สุตมยปญญา
นาสังเกตวา ในคัมภีรวิภังคแหงอภิธรรมปฎก ทานอธิบายภาวนามยปญญาวา ไดแก “สมาปนฺนสฺส ปฺา” ซึ่งแปล
ตามตัวอักษรวา “ปญญาของผูประกอบ” หรือ “ปญญาของผูถึงพรอม” (สมาปนฺน คือประกอบ หรือถึงพรอมนี้ ในที่ทั่วไป ใชได
ทั้งทางดีและทางราย เชน ถึงพรอมดวยสิกขาสาชีพ ประกอบการบรรพชา ถึงพรอมดวยอิจฉาและโลภะ ประกอบการสนุกสนาน
เลนหัว ประกอบดวยโสกะปริเทวะ เปยมดวยกระแสน้ําที่เชี่ยวกราก ฯลฯ แตเวลาใชโดดๆ ในทางธรรม มักหมายถึงเขาฌาน
สมาบัติ) และอรรถกถาแหงคัมภีรวิภังคนั้น (วิภงฺค.อ.๔๔๑) ไขความวา “สมาปตฺติสมงฺคิสฺส, อนฺโตสมาปตฺติยํ ปวตฺตา ปฺา
ภาวนามยา นาม” (ปญญาของผูประกอบดวยสมาบัติ อันเปนไปในสมาบัติ ชื่อวาเปนภาวนามัย) ทําใหรูสึกวาความหมายจํากัด
เฉพาะมาก แตคัมภีรตางๆ เชน ปรมัตถมัญชุสา อธิบายวา คําไขความดังกลาวนั้นเปนเพียงการแสดงตัวอยาง โดยสาระก็มุงเอา
การเห็นแจงความจริงที่เปนมัคคปญญาอันเปนไปดวยวิปสสนานั่นเอง
มีแงของการอธิบายที่กินความคลุมถึงฌานสมาบัติ และมองไดกวางออกไป พรอมทั้งเขาใจงายขึ้นดวย คือจับที่คํา
วาอัปปนา ซึ่งหมายถึงสมาธิที่เปนแกนของฌานทั้งหมด ดังที่ทานไขความวา “ปญญาที่สําเร็จดวยอํานาจภาวนา อันถึงอัปปนา
ชื่อวา ภาวนามัย” (วิสุทฺธิ.๓/๔) คําไขความตรงนี้ ที่กลาวถึงภาวนา โยงไปถึงขอความขางตนที่วาขะมักเขมนมนสิการในประดา
สภาวธรรม ซึ่งก็คือวิปสสนา เมื่อวิปสสนาปญญาเห็นแจงชัดถึงขีด จิตก็เปนสมาธิถึงอัปปนา (ถึงฌาน) ความประจักษแจงจดจิต
สนิทแนว ถึงกับทําใหสิ่งหมักหมมผูกรัดหุมพอกจิต ที่เรียกวากิเลส ถูกสลายลางออกไป จิตพนจากกิเลสสิ้นเชิงหรือบางสวนก็
ตาม ความรูแจงถึงขั้นทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของชีวิตอยางนี้ได คือภาวนามยปญญา ซึ่งเปนมรรคญาณ
มีความรูประกอบอีกหนอยวา ในเนตติปกรณ (เนตฺติ.8) ทานโยงปญญา ๓ นี้ กับการจัดประเภทบุคคล ๔ ดวย โดย
แสดงความหมายของบุคคล ๓ ประเภทแรกที่เปนเวไนย (เวไนย ๓) ใหเห็นทุนเดิมกอนจะกาวสูภาวนามยปญญาวา คนที่มี ๒
อยาง ทั้งสุตมยปญญา และจินตามยปญญา เปน อุคฆฏิตัญู (ผูรูไดฉับพลันเพียงแคฟงหัวขอก็เขาใจ) คนที่มีสุตมยปญญา
อยางเดียว เปน วิปจิตัญู (ผูรูเขาใจตอเมื่อมีการขยายความ) คนที่ยังไมมีปญญา ๒ อยาง ทั้งสุตมยปญญา และจินตามยปญญา เปน เนยยะ (ผูที่จะพึงแนะนําโดยฝกสอนอบรมใหเขาใจตอไป) สวนปทปรมะ ไมเปนเวไนย เปนอันไมตองพูดถึง
เมื่อรูเขาใจหลักตางๆ ขางตนเปนพื้นฐานแลว อาจจะประมวลเปนคําอธิบาย ปญญา ๓ สําหรับคนทั่วไป ที่จะเขาใจได
งายๆ คราวๆ
ทวนความกอนวา อัจฉริยบุคคล ในขั้นพระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจา เปนนักคิดที่แทจริง คือมีปญญายิ่งใหญ
เหนือคนทั่วไป อยางที่วา ทามกลางสิ่งแวดลอมและประสบการณทั้งหลาย ที่คนอื่นๆ พบเห็นกันมาเปนสิบปรอยปพันปแลว กี่
รุนกี่ชั่วคน เขาก็อยูกันมา ก็รูเขาใจตามๆ กันมาอยูแคนั้น แตพระพุทธเจาเกิดขึ้นมา ทรงมีโยนิโสมนสิการ ที่จะมองเห็นสิ่ง
ทั้งหลายในแงมุมอื่นๆ ที่คนทั่วไปนึกไมถึง มองไมเห็น สามารถคิดสืบสาวหยั่งเห็นความจริงที่ลึกล้ําอยูเบื้องหลัง คิดริเริ่มใหมๆ
ในสิ่งที่คนอื่นยังไมเคยคิด ทําใหมีการมองใหมเห็นใหมคนพบใหม ไดความรูความเขาใจใหม และกาวตอไปในโยนิโสมนสิการ
นั้น จนเขาถึงความจริงที่ไมมีใครอื่นหยั่งถึงได
ปญญาที่เกิดจากการรูจักคิดดวยโยนิโสมนสิการของตนเองอยางนี้ เรียกวาจินตามยปญญา ซึ่งพระพุทธเจาและพระ
ปจเจกพุทธเจาทรงมีโดยไมตองอาศัยการสั่งสอนแนะนําจากผูอื่น (และก็ไมมีคนอื่นมีปญญารูที่จะมาบอกมาสอนใหได) จึงเปน
ปญญาของบุคคลพิเศษ ที่คนทั่วไปไมมี ถาไมมีบุคคลพิเศษที่มีจินตามยปญญาอยางนี้ การคนพบใหม การแหวกวงลอมหรือ
กรอบทางปญญาออกไป ก็ไมอาจเปนไปได และคนก็อยูก็รูก็คิดตามๆ กันเรื่อยๆ ไป
ในเมื่อคนทั่วไปไมมีจินตามยปญญาจากการใชโยนิโสมนสิการเริ่มคิดดวยตนเอง จึงตองอาศัยการสดับตรับฟงเลา
เรียนคําแนะนําสั่งสอนจากผูอื่นเปนจุดเริ่ม นี่คือเริ่มจากการสรางสุตมยปญญากอน ในขณะที่บุคคลพิเศษขามสุตมยปญญานี้ไป
เลย
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พุทธธรรม

สําหรับในที่นี้ เมื่อแยกบุคคลพิเศษออกไปแลว จึงจะกลาวถึง ปญญา ๓ ครบจํานวน และเรียงลําดับโดยถือเอาคน
ทั่วไปเปนที่ตั้ง ดังนี้
๑. สุตมยปญญา ปญญาเกิดจากสุตะ ไดแกปญญาที่คนทั่วไปจะพัฒนาขึ้นได โดยตองอาศัยสุตะ คือ เมื่อยังคิดเองไม
เปน หรือคิดไปไมถึง มองอะไรๆ ไมออก ไมเขาใจ ก็ตองมีผูแนะนําสั่งสอนบอกให เชนมีทานที่เรียกวาเปนกัลยาณมิตร อยาง
พระพุทธเจา ทานผูรู ครูอาจารย มาแนะนําชี้แจงอธิบาย จึงรูเขาใจหยั่งความจริงไดในระดับหนึ่ง
๒. จินตามยปญญา ปญญาเกิดจากจินตะ ไดแกการรูจักคิด คือ เมื่อไดความรูเขาใจในสุตะ เกิดมีสุตมยปญญาจาก
การเลาเรียนสดับฟงแลว ก็ฝกโยนิโสมนสิการใหมองเห็นรูเขาใจกวางไกลลึกรอบทั่วตลอดแยกโยงได ทําใหกาวตอไปในการ
เขาถึงความจริง และใชความรูอยางไดผล
๓. ภาวนามยป ญ ญา ป ญ ญาเกิ ด จากภาวนา คื อ การปฏิ บั ติ บํ า เพ็ ญ ทํ า ให เ ป น ให มี ขึ้ น ได จ ริ ง โดยลงมื อ ทํ า กั บ
ประสบการณตรง หมายถึงปญญาที่พัฒนาตอจากสุตมยปญญาและจินตามยปญญาสองอยางแรกนั้น คืออาศัยปญญาสองอยาง
แรกนั้น พัฒนาตอไปดวยการมนสิการ (หมายถึงโยนิโสมนสิการ) ที่ตัวสภาวะ จนเกิดปญญารูแจงจริงที่สําเร็จเปนมรรคให
บรรลุผล
ขอใหสังเกตไวเปนขอสําคัญประการแรกวา ภาวนามยปญญานี้ อาศัยและตอจากสุตมยปญญาและจินตามยปญญา
ไมใชวายังไมไดเรียนรูอะไรเลย ไปนั่งสมาธิ แลวมาบอกวาเขาฌานไดภาวนามยปญญา อยางนั้นไมใช พึงตระหนักวา คนทั่วไปนี้
แมแตจินตามยปญญาก็ยังทําใหเกิดเองไมได ตองเริ่มจากสุตมยปญญา (สุตมยปญญาก็ยังไมคอยจะได มีแตไดแคสุตะ อยางที่
พูดแลวขางตน)
จุดสังเกตสําคัญประการที่สอง คือ โยนิโสมนสิการ เปนตัวทํางาน เรียกไดวาเปนแกนในการพัฒนาหรือสรางปญญา
ทั้งสามอยางนี้ทั้งหมด เริ่มตั้งแตบุคคลพิเศษอยางพระพุทธเจา ที่วาตั้งตนดวยจินตามยปญญา โดยไมตองอาศัยสุตะจากคนอื่น
(ไมตองพึ่งปรโตโฆสะ) ก็คือใชโยนิโสมนสิการที่มีขึ้นมาเปนของเริ่มตนในตนเอง เปนที่มาของปญญาที่เกิดจากการคิด ที่ทําให
คิดเปนไดอยางเฉพาะพิเศษ สวนคนทั่วไป แมจะไดพึ่งสุตะจากผูอื่น แตเมื่อจะกาวตอไปจากนั้น จะใหปญญาพัฒนาขึ้นไป ก็
ตองใชโยนิโสมนสิการ จนกระทั่ง ในที่สุด การเกิดของปญญาขอที่ ๓ อันสูงสุดนั้น มีการทํางานของโยนิโสมนสิการเปน
สาระสําคัญเลยทีเดียว
เรื่องจึงเปนอยางที่พูดแลวแตตนวา ปญญา ๓ อยางในชุด สุตมยปญญา จินตามยปญญา และภาวนามยปญญา นี้
ในพระไตรปฎกกลาวถึงนอยนัก พระสารีบุตรประมวลมาแสดงไว เปนการใหมองเห็นแหลงที่เกิดที่มาของปญญา ไมเปนหลักที่
ทานเนนย้ํามาก
เรื่องที่พระพุทธเจาทรงเนนย้ําบอยมาก ตรัสอยูเสมอ ก็คือ โยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนวิธีปฏิบัติในการทําใหเกิดปญญา
เมื่อมีโยนิโสมนสิการแลว ปญญาทั้งสามนั้นก็มาได และใหสัมฤทธิ์บรรลุจุดหมาย
ก็มาสรุปไวทายนี้อีกทีวา คนทั้งหลายที่รับขาวสารขอมูลกันนั้น
- บางคนไดแคสุตะ โดยไมไดปญญาเลย แมแตสุตมยปญญาก็ไมได
- บางคนรูจักมนสิการไตรตรองพิจารณาสุตะนั้นแลว สามารถทําสุตมยปญญาใหเกิดขึ้น
- บางคนไดสุตมยปญญาแลว รูจักมนสิการคิดพินิจยิ่งขึ้นไป ก็พัฒนาจินตามยปญญาใหเกิดขึ้นมา
- บางคน ใชสุตมยปญญา และจินตามยปญญา ที่มีที่ไดแลวนั้น เปนฐาน พัฒนาปญญาดวยโยนิโสมนสิการ
ยิ่งขึ้นไป ก็อาจทําภาวนามยปญญาใหเกิดขึ้นได

ตอน ๒: ชีวิต เปนอยางไร?

ไตรลักษณ
ลักษณะโดยธรรมชาติ ๓ อยางของสิ่งทั้งปวง

๑
บทที่ ๓

ตัวกฎ หรือตัวสภาวะ
ตามหลักพุทธธรรมเบื้องตนที่วา สิ่งทั้งหลายเกิดจากสวนประกอบตางๆ มาประชุมกันเขา หรือมีอยูใน
รูปของการรวมตัวเขาดวยกันของสวนประกอบตางๆ นั้น มิใชหมายความวาเปนการนําเอาสวนประกอบที่เปน
ชิ้นๆ อันๆ อยูแลวมาประกอบเขาดวยกัน และเมื่อประกอบเขาดวยกันแลว ก็เกิดเปนรูปเปนรางคุมกันอยูเหมือน
เมื่อเอาวัตถุตางๆ มารวมกันเปนเครื่องอุปกรณตางๆ
ความจริง ที่กลาววาสิ่งทั้งหลายเกิดจากการประชุมกันของสวนประกอบตางๆ นั้น เปนเพียงคํากลาวเพื่อ
เขาใจงายๆ ในเบื้องตนเทานั้น แทจริงแลว สิ่งทั้งหลายมีอยูในรูปของกระแส สวนประกอบแตละอยางๆ ลวน
ประกอบขึ้นจากสวนประกอบอื่นๆ ยอยลงไป แตละอยางไมมีตัวตนของมันเองเปนอิสระ ลวนเกิดดับตอกันไป
เรื่อย ไมเที่ยง ไมคงที่ กระแสนี้ไหลเวียนหรือดําเนินตอไป อยางที่ดูคลายกับรักษารูปแนวและลักษณะทั่วไปไวไดอยาง
คอยเปนไป ก็เพราะสวนประกอบทั้งหลายมีความสัมพันธเนื่องอาศัยซึ่งกันและกัน เปนเหตุปจจัยสืบตอแกกันอยาง
หนึ่ง และเพราะสวนประกอบเหลานั้นแตละอยางลวนไมมีตัวตนของมันเอง และไมเที่ยงแทคงที่อยางหนึ่ง
ความเปนไปตางๆ ทั้งหมดนี้ เปนไปตามธรรมชาติ อาศัยความสัมพันธและความเปนปจจัยเนื่องอาศัย
กันของสิ่งทั้งหลายเอง ไมมีตัวการอยางอื่นที่นอกเหนือออกไปในฐานะผูสรางหรือผูบันดาล จึงเรียกเพื่อเขาใจ
งายๆ วาเปนกฎธรรมชาติ
มีหลักธรรมใหญอยู ๒ หมวด ที่ถือไดวาพระพุทธเจาทรงแสดงในรูปของกฎธรรมชาติ คือ ไตรลักษณ
และ ปฏิจจสมุปบาท
ความจริงธรรมทั้ง ๒ หมวดนี้ถือไดวาเปนกฎเดียวกัน แตแสดงในคนละแงหรือคนละแนว เพื่อมองเห็น
ความจริงอยางเดียวกัน คือ ไตรลักษณ มุงแสดงลักษณะของสิ่งทั้งหลายซึ่งปรากฏใหเห็นวาเปนอยางนั้น ในเมื่อ
สิ่งเหลานั้นเปนไปโดยอาการที่สัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบตอแกกันตามหลักปฏิจจสมุปบาท สวน
หลักปฏิจจสมุปบาท ก็มุงแสดงถึงอาการที่สิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบตอแกกันเปน
กระแส จนมองเห็นลักษณะไดวาเปนไตรลักษณ
กฎธรรมชาตินี้ เปน ธาตุ คือภาวะที่ทรงตัวอยูโดยธรรมดา เปน ธรรมฐิติ คือภาวะที่ตั้งอยูหรือยืนตัว
เปนหลักแนนอนอยูโดยธรรมดา เปน ธรรมนิยาม126 คือกฎธรรมชาติ หรือกําหนดแหงธรรมดา ไมเกี่ยวกับ
126

ในคัมภีรอภิธรรมรุนอรรถกถา แบง นิยาม หรือกฎธรรมชาติเปน ๕ อยาง คือ
๑. อุตุนิยาม (physical laws) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิ หรือปรากฏการณธรรมชาติตางๆ โดยเฉพาะเรื่องลมฟาอากาศ และ
ฤดูกาล ในทางอุตุนิยม อันเปนสิ่งแวดลอมสําหรับมนุษย
๒. พีชนิยาม (genetic laws) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ รวมทั้งพันธุกรรม
๓. จิตตนิยาม (psychic law) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับกระบวนการทํางานของจิต

๗๔

พุทธธรรม

ผูสรางผูบันดาล หรือการเกิดขึ้นของศาสนาหรือศาสดาใดๆ กฎธรรมชาตินี้แสดงฐานะของศาสดาในความหมาย
ของพุทธธรรมดวยวาเปนผูคนพบกฎเหลานี้ แลวนํามาเปดเผยชี้แจงแกชาวโลก
สําหรับไตรลักษณนั้น มีพุทธพจนแสดงหลักไวในรูปของกฎธรรมชาติ วาดังนี้
“ตถาคต (พระพุทธเจ้า) ทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้นก็ดํารงอยู่ เป็น

ธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยามว่า
๔. สังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง ...
๕. สังขารทั้งปวง127 เป็นทุกข์ ...
๖. ธรรมทั้งปวง
เป็นอนัตตา ...
ตถาคตตรัสรู้ เข้าถึงหลักนั้นแล้ว จึงบอก แสดง วางเป็นแบบ ตั้งเป็นหลัก เปิดเผย
แจกแจง ทําให้เข้าใจง่ายว่า “สังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง ...สังขารทั้งปวง เป็นทุกข์ ...ธรรมทั้ง
ปวง เป็นอนัตตา/ไม่เป็นไม่มีอัตตา”128
ในพุทธพจนที่ตรัสแสดงหลักนี้ เรียกแตละขอวา “ธาตุ ธมฺมฏฺฐิตตา ธมฺมนิยามตา” (ในภาษาไทยเรียก
เปน ธรรมธาตุ ธรรมฐิติ ธรรมนิยาม) สวน “ไตรลักษณ” เปนคําที่ใชกันในคัมภีรตั้งแตชั้นอรรถกถาลงมา และ
ในอรรถกถานั้น บางทีเรียกวา “สามัญลักษณะ” ในฐานะเปนลักษณะรวม ที่มีแกสิ่งทั้งหลายเปนสามัญเสมอ
เหมือนกัน คือ ทุกอยางที่เปนสังขตะ เปนสังขาร ลวนไมเที่ยง คงทนอยูมิได เสมอเหมือนกันทั้งหมด ทุกอยางที่
เปนธรรม ไมวาสังขตะคือสังขาร หรืออสังขตะคือวิสังขาร ก็ลวนมิใชตน ไมเปนอัตตา เสมอกันทั้งสิ้น
เพื่อความเขาใจงาย ๆ จะแสดงความหมายของไตรลักษณ (The Three Characteristics of Existence) โดย
ยอ ดังนี้
๑. อนิจจตา (Impermanence) ความไมเที่ยง ความไมคงที่ ภาวะที่มีแลว-ไมมี ความเกิดขึ้นแลวดับหาย
ภาวะที่เกิดขึ้นแลวสลายไป
๒. ทุกขตา (Stress and Conflict) ความเปนทุกข ความไมคงตัว ภาวะที่คงอยูไมได ภาวะที่ถูกบีบคั้นดวย
การเกิดขึ้นและสลายไป ภาวะที่กดดัน ฝนและขัดแยงอยูในตัว เพราะปจจัยที่ปรุงแตงใหมีสภาพ
เปนอยางนั้นเปลี่ยนแปลงไป จะทําใหคงอยูในสภาพนั้นไมได ภาวะที่ไมสมบูรณมีความบกพรองอยู
ในตัว ไมใหความสมอยากแทจริง หรือความพึงพอใจเต็มที่แกผูอยากดวยตัณหา และกอใหเกิด
ทุกขแกผูเขาไปอยากเขาไปยึดดวยตัณหาอุปาทาน
๓ อนัตตตา (Soullessness หรือ Non-Self) ความเปนอนัตตา ความไมเปนตัว ความไมใชตัวตน ความ
ไมเปนไมมีตัวตนจริงแทที่จะเปนเจาของครอบครองสั่งบังคับใหเปนไปอยางไรๆ ได
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๔. กรรมนิยาม (karmic law) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับเจตจํานงและพฤติกรรมมนุษย คือ กระบวนการใหผลของการกระทํา
๕. ธรรมนิยาม (general law of the suchness of natural states, esp., that of cause and effect) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับสภาวะ
แหงธรรมดาทั่วไป เฉพาะอยางยิ่ง ความสัมพันธ และความเปนเหตุเปนผลแกกันของสิ่งทั้งหลาย (ที.อ.๒/๓๔; สงฺคณี อ.๔๐๘)
คําวา “สังขาร” ในไตรลักษณนี้ ตองเขาใจวาตางกับคําวาสังขารในขันธ ๕; ในขันธ ๕ สังขาร = ความดีความชั่วที่ปรุงแตงจิตใจ เปน
นามธรรมอยางเดียว สวนในไตรลักษณ สังขาร = สิ่งทั้งปวงที่เกิดจากปจจัยปรุงแตง หรือที่เกิดจากสวนประกอบตางๆ ประชุมกัน
เขา จะเปนรูปธรรม หรือนามธรรมก็ตาม คือ เทากับขันธ ๕ ทั้งหมด
องฺ.ติก.๒๐/๕๗๖/๓๖๘

บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๗๕

สิ่งทั้งหลายทั่วไป มีอยูเปนไปในรูปของกระแส ที่ประกอบดวยปจจัยตางๆ อันสัมพันธเนื่องอาศัยกัน
เกิดดับสืบตอกันไปอยูตลอดเวลาไมขาดสาย จึงเปนภาวะที่ไมเที่ยง เมื่อแตละสิ่งแตละสวนที่สัมพันธกัน เกิดดับ
ไมคงที่ และเปนไปตามเหตุปจจัยที่อาศัย ก็ยอมมีความบีบคั้น กดดัน ขัดแยง และแสดงถึงความบกพรองไม
สมบูรณอยูในตัว และทุกสิ่งทุกอยาง ไมวาจะเปนไปในรูปกระแสที่เกิดดับอยูตลอดเวลา ขึ้นตอเหตุปจจัยเชนนี้
ก็ตาม ไมขึ้นตอเหตุปจจัย ก็ตาม ก็มีภาวะที่เปนอยางนั้นๆ ตามธรรมดาของมันอยูแลว จึงยอมไมเปนไมมีตัวตน
อะไร ที่เหมือนกับมาแฝงมาซอนมาคุม ดังเปนเจาของครอบครองสั่งบังคับใหเปนไปอยางไรๆ ไดตามที่ปรารถนา
ในกรณี ข องสั ต ว บุ ค คล ให แ ยกว า สั ต ว บุ ค คลนั้ น ประกอบด ว ยขั น ธ ๕ เท า นั้ น ไม มี สิ่ ง ใดอื่ น อี ก
นอกเหนือจากขันธ ๕ เปนอันตัดปญหาเรื่องที่จะมีตัวตนเปนอิสระอยูตางหาก
จากนั้นหันมาแยกขันธ ๕ ออกพิจารณาแตละอยางๆ ก็จะเห็นวา ขันธทุกขันธไมเที่ยง เมื่อไมเที่ยง ก็
เปนทุกข เปนสภาพบีบคั้นกดดันแกผูเขาไปยึด เมื่อเปนทุกข ก็ไมใชตัวตน ที่วาไมใชตัวตน ก็เพราะแตละอยางๆ
ลวนเกิดจากเหตุปจจัย ไมมีตัวตนของมันเอง อยางหนึ่ง เพราะไมอยูในอํานาจ ไมเปนของของสัตวบุคคลนั้น
แทจริง (ถาสัตวบุคคลนั้นเปนเจาของขันธ ๕ แทจริง ก็ยอมตองบังคับเอาเองใหเปนไปตามความตองการได และ
ไมใหเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพที่ตองการได เชน ไมใหแก ไมใหเจ็บปวย เปนตน) อยางหนึ่ง
พุทธพจนแสดงไตรลักษณในกรณีของขันธ ๕ มีตัวอยางที่เดน ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ เป็นอนัตตา หากรูป...เวทนา...
สัญญา...สังขาร...วิญญาณ จักเป็นอัตตา (ตัวตน) แล้วไซร้ มันก็จะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ ทั้ง
ยังจะได้ตามปรารถนาในรูป ฯลฯ ในวิญญาณว่า “ขอรูป...ขอเวทนา...ขอสัญญา...ขอสังขาร
...ขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย” แต่เพราะเหตุที่รูป ฯลฯ
วิญญาณ เป็นอนัตตา ฉะนั้น รูป ฯลฯ วิญญาณ จึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และใครๆ ไม่อาจได้
ตามความปรารถนา ในรูป ฯลฯ วิญญาณ ว่า “ขอรูป...ขอเวทนา...ขอสัญญา...ขอสังขาร...
ขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย”
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายมีความเห็นเป็นไฉน?”
“รูปเที่ยง หรือไม่เที่ยง?” (ตรัสถามทีละอย่าง จนถึง วิญญาณ)
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า”
“ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุข?”
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า”
“ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะเฝ้าเห็นสิ่งนั้นว่า
นั่นของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นตัวตนของเรา?”
“ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า”
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ อย่างใด
อย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ทั้งภายในและภายนอก หยาบหรือละเอียด
เลวหรือประณีต ทั้งที่ไกลและที่ใกล้ ทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้อง
ตามที่มันเป็นว่า “นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่นั่น นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา”129
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๗๖

พุทธธรรม

มีปราชญฝายฮินดูและฝายตะวันตกหลายทาน พยายามแสดงเหตุผลวา พระพุทธเจาไมไดทรงปฏิเสธ
อัตตา หรือ อาตมัน ในชั้นสูงสุด ทรงปฏิเสธแตเพียงธรรมที่เปนปรากฏการณตาง ๆ อยางเชนในพระสูตรนี้เปน
ตน ทรงปฏิเสธขันธ ๕ ทุกอยางวาไมใชอัตตา เปนการแสดงเพียงวา ไมใหหลงผิดยึดเอาขันธ ๕ เปนอัตตา
เพราะอัตตาที่แทจริงซึ่งมีอยูนั้น ไมใชขันธ ๕ และยกพุทธพจนอื่นๆ มาประกอบอีกมากมาย เพื่อแสดงวา
พระพุทธเจาทรงปฏิเสธเฉพาะธรรมที่เปนปรากฏการณตางๆ วาไมใชอัตตา แตทรงยอมรับอัตตาในขั้นสูงสุด
และพยายามอธิบายวา นิพพานมีสภาวะอยางเดียวกับอาตมัน หรือวานิพพานนั่นเอง คือ อัตตา เรื่องนี้ ถามี
โอกาสจะไดวิจารณในตอนที่เกี่ยวกับนิพพาน
ในขั้นนี้ แคชี้หลักไวงายๆ คือ ความจริงก็ชัดเจนอยูทุกเวลาวา สิ่งทั้งหลายมีสภาวะของมันเองอยูแลว
จึงยอมมีอัตตาไมได และสิ่งทั้งหลายจะมีอยูเปนอยูตามภาวะของมันอยางนั้นๆ ได ก็ตองไมมีอัตตา (ถามีอัตตา
สิ่งทั้งหลายก็ดํารงสภาวะของมันอยูไมได คือเปนอยูเปนไปตามภาวะของมันที่เปนอยางนั้นๆ ไมได)
สวนในที่นี้ขอกลาวสั้นๆ เพียงในแงจริยธรรมวา ปุถุชน โดยเฉพาะผูที่ไดรับการศึกษาอบรมมาในระบบ
ความเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องอาตมัน ยอมมีความโนมเอียงในทางที่จะยึดถือหรือไขวควาไวใหมีอัตตาในรูปหนึ่งรูป
ใดใหจงได เปนการสนองความปรารถนาที่แฝงอยูในจิตสวนลึกที่ไมรูตัว เมื่อจะตองสูญเสียความรูสึกวามีตัวตน
ในรูปหนึ่ง (ชั้นขันธ ๕) ไป ก็พยายามยึดหรือคิดสรางเอาที่เกาะเกี่ยวอันใหมขึ้นไว แตตามหลักพุทธธรรมนั้น
มิไดมุงใหปลอยอยางหนึ่ง เพื่อไปยึดอีกอยางหนึ่ง หรือพนอิสระจากที่หนึ่ง เพื่อตกไปเปนทาสอีกที่หนึ่ง
อาการที่สิ่งทั้งหลายมีอยูในรูปกระแส มีความสัมพันธเนื่องอาศัยเปนปจจัยสืบตอกัน และมีลักษณะไม
เที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา อยางไร ยังจะตองอธิบายดวยหลักปฏิจจสมุปบาทตอไปอีก ความจึงจะชัดยิ่งขึ้น

คําอธิบายไตรลักษณตามหลักวิชาในคัมภีร
ขอยกเอาหลักธรรมนิยามที่แสดงไตรลักษณ หรือสามัญลักษณะ ๓ อยาง มาตั้งเปนหัวขออีกครั้งหนึ่ง
เพื่ออธิบายใหลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป ตามแนวหลักวิชาที่มีหลักฐานอยูในคัมภีรตางๆ ดังนี้
๑. สังขาร ทั้งหลายทั้งปวง ไมเที่ยง
๒. สังขาร ทั้งหลายทั้งปวง เปนทุกข
๓. ธรรม ทั้งหลายทั้งปวง เปนอนัตตา
สังขารทั้งปวงไมเที่ยง เรียกตามคําบาลีวา เปนอนิจจ หรืออนิจจะ แตในภาษาไทยนิยมใชคําวาอนิจจัง,
ความไมเที่ยง ความเปนสิ่งไมเที่ยง หรือภาวะที่เปนอนิจจหรืออนิจจัง นั้น เรียกเปนคําศัพทตามบาลีวา อนิจจตา,
ลักษณะที่แสดงถึงความไมเที่ยง เรียกเปนศัพทวา อนิจจลักษณะ
สังขารทั้งหลายเปนทุกข ในภาษาไทย บางทีใชอยางภาษาพูดวา ทุกขัง, ความเปนทุกข ความเปนของ
คงทนอยูมิได ความเปนสภาวะมีความบีบคั้นขัดแยง หรือภาวะเปนทุกขนั้น เรียกเปนคําศัพทตามบาลีวา ทุกขตา,
ลักษณะที่แสดงถึงความเปนทุกข เรียกเปนศัพทวา ทุกขลักษณะ
ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา, ความเปนอนัตตา ความเปนของมิใชตัวตน หรือภาวะที่เปนอนัตตานั้น เรียก
เปนคําศัพทตามบาลีวา อนัตตตา, ลักษณะที่แสดงถึงความเปนอนัตตา เรียกเปนคําศัพทวา อนัตตลักษณะ
ในหลักไตรลักษณ คือ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา นั้น มีขอที่ควรทําความเขาใจ และอธิบาย
เพิ่มเติม ดังนี้

บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๗๗

๑. ความเขาใจเกี่ยวกับศัพทที่เกี่ยวของ
๑. สังขารทั้งปวง กับ ธรรมทั้งปวง
ผูศึกษาจะสังเกตเห็นวา ในขอ ๑ และขอ ๒ ทานกลาวถึงสังขารทั้งปวงวา ไมเที่ยง และเปนทุกข แตใน
ขอ ๓ ทานกลาวถึงธรรมทั้งปวงวา เปนอนัตตา คือ ไรตัว หรือมิใชตน การใชคําที่ตางกันเชนนี้ แสดงวามีความ
แตกตางกันบางอยางระหวางหลักที่ ๑ และที่ ๒ คือ อนิจจตา และทุกขตา กับหลักที่ ๓ คือ อนัตตตา และความ
แตกตางกันนี้จะเห็นไดชัด ตอเมื่อเขาใจความหมายของคําวา “สังขาร” และคําวา “ธรรม”
“ธรรม” เปนคําที่มีความหมายกวางที่สุด กินความครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยางบรรดามี ทั้งที่มีไดและไดมี
ตลอดกระทั่งความไมมี ที่เปนคูกับความมีนั้น ทุกสิ่งทุกอยางที่ใครก็ตามกลาวถึง คิดถึง หรือรูถึง ทั้งเรื่องทาง
วัตถุและทางจิตใจ ทั้งที่ดีและที่ชั่ว ทั้งที่เปนสามัญวิสัยและเหนือสามัญวิสัย รวมอยูในคําวาธรรมทั้งสิ้น
ถาจะให “ธรรม” มีความหมายแคบเขา หรือจําเพาะอยางใดอยางหนึ่ง ก็เติมคําขยายประกอบลงไปเพื่อ
จํากัดความใหอยูในขอบเขตที่ตองการ หรือจําแนกแยกธรรมนั้นแบงประเภทออกไป แลวเลือกเอาสวนหรือแง
ดานแหงความหมายที่ตองการ หรือมิฉะนั้นก็ใชคําวาธรรมคําเดียวเดี่ยวโดดเต็มรูปของมันตามเดิมนั่นแหละ แต
ตกลงหรือหมายรูรวมกันไววา เมื่อใชในลักษณะนั้นๆ ในกรณีนั้น หรือในความแวดลอมอยางนั้นๆ จะใหมี
ความหมายเฉพาะในแนวความ หรือในขอบเขตวาอยางนั้นๆ เชน เมื่อมาคูกับอธรรม หรือใชเกี่ยวกับความ
ประพฤติที่ดี ที่ชั่วของบุคคล หมายถึง บุญ หรือคุณธรรมคือความดี เมื่อมากับคําวา อัตถะ หรืออรรถ หมายถึง
ตัวหลัก หลักการ หรือเหตุ เมื่อใชสําหรับการเลาเรียน หมายถึง ปริยัติ พุทธพจน หรือคําสั่งสอน ดังนี้เปนตน
“ธรรม” ที่กลาวถึงในหลักอนัตตตา แหงไตรลักษณนี้ ทานใชในความหมายที่กวางที่สุดเต็มที่ สุด
ขอบเขตของศัพท คือ หมายถึง สภาวะหรือสภาพทุกอยาง ไมมีขีดขั้นจํากัด ธรรมในความหมายเชนนี้ จะเขาใจ
ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อแยกแยะแจกแจงแบงประเภทออกไป เชน จําแนกเปนรูปธรรม และนามธรรม บาง โลกิยธรรม
และโลกุตรธรรม บาง สังขตธรรม และอสังขตธรรม บาง กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากฤตธรรม (สภาวะที่
เปนกลางๆ) บาง ธรรมที่จําแนกเปนชุดเหลานี้ แตละชุดครอบคลุมความหมายของธรรมไดหมดสิ้นทั้งนั้น แตชุด
ที่ตรงกับแงที่ควรศึกษาในที่นี้คือ ชุด สังขตธรรม และอสังขตธรรม
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง แยกประเภทไดเปน ๒ อยาง คือ130
๑. สังขตธรรม ธรรมที่ถูกปรุงแตง ไดแก ธรรมที่มีปจจัย สภาวะที่เกิดจากปจจัยปรุงแตงขึ้น สภาวะที่
ปจจัยทั้งหลายมารวมกันแตงสรรคขึ้น สิ่งที่ปจจัยประกอบเขา หรือสิ่งที่ปรากฏและเปนไปตาม
เงื่อนไขของปจจัย เรียกอีกอยางหนึ่งวา สังขาร ซึ่งมีรากศัพทและคําแปลเหมือนกัน หมายถึง สภาวะ
ทุกอยาง ทั้งทางวัตถุและทางจิตใจ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตระ ทั้งที่ดี ที่
ชั่ว และที่เปนกลางๆ ทั้งหมด เวนแตนิพพาน
๒. อสังขตธรรม ธรรมที่ไมถูกปรุงแตง ไดแก ธรรมที่ไมมีปจจัย หรือสภาวะที่ไมเกิดจากปจจัยปรุงแตง
ไมเปนไปตามเงื่อนไขของปจจัย เรียกอีกอยางหนึ่งวา วิสังขาร ซึ่งแปลวา สภาวะปลอดสังขาร หรือ
สภาวะที่ไมมีปจจัยปรุงแตง หมายถึง นิพพาน
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๗๘

พุทธธรรม

โดยนัยนี้ จะเห็นชัดวา สังขาร คือสังขตธรรม เปนเพียงสวนหนึ่งของธรรม แตธรรมกินความหมายกวาง
กวา มีทั้งสังขารและนอกเหนือจากสังขาร คือทั้งสังขตธรรมและอสังขตธรรม ทั้งสังขารและวิสังขาร หรือทั้ง
สังขารและนิพพาน เมื่อนําเอาหลักนี้มาชวยในการทําความเขาใจเกี่ยวกับไตรลักษณ จึงสามารถมองเห็นขอบเขต
ความหมายในหลักสองขอตนคือ อนิจจตาและทุกขตา วาตางจากขอสุดทายคืออนัตตตาอยางไร โดยสรุปไดดังนี้
สังขาร คือ สังขตธรรมทั้งปวง ไมเที่ยง และเปนทุกข ตามหลักขอ ๑ และขอ ๒ แหงไตรลักษณ (และ
เปนอนัตตาดวยตามหลักขอ ๓) แตอสังขตธรรม หรือวิสังขาร คือนิพพาน ไมขึ้นตอภาวะเชนนี้
ธรรมทั้งปวง คือ ทั้งสังขตธรรมและอสังขตธรรม ทั้งสังขารและมิใชสังขาร คือสภาวะทุกอยางทั้งหมด
ทั้งสิ้น รวมทั้งนิพพาน เปนอนัตตา คือไรตัว มิใชตน
อนัตตตาเทานั้น เปนลักษณะรวมที่มีทั้งในสังขตธรรมและอสังขตธรรม สวนอนิจจตาและทุกขตาเปน
ลักษณะที่มีเฉพาะในสังขตธรรม ซึ่งทําใหตางจากอสังขตธรรม ในพระบาลีบางแหงจึงมีพุทธพจนแสดงลักษณะ
ของสังขตธรรมและอสังขตธรรมไว เรียกวา สังขตลักษณะ และอสังขตลักษณะ ใจความวา131
สังขตลักษณะ คือ เครื่องหมายที่ทําใหกําหนดรู หรือเครื่องกําหนดหมายใหรูวาเปนสังขตะ (วาเปน
สภาวะที่มีปจจัยทั้งหลายมารวมกันแตงสรรคขึ้น) ของสังขตธรรม มี ๓ อยาง คือ
๑. ความเกิดขึ้น ปรากฏ
๒. ความแตกดับหรือความสลาย ปรากฏ
๓. เมื่อดํารงอยู ความผันแปร ปรากฏ
สวน อสังขตลักษณะ คือ เครื่องหมายที่ทําใหกําหนดรู หรือเครื่องกําหนดหมายใหรูวาเปนอสังขตะ (วา
มิใชสภาวะที่ปจจัยทั้งหลายมารวมกันทําขึ้นแตงขึ้น) ของอสังขตธรรม ก็มี ๓ อยาง คือ
๑. ไมปรากฏความเกิด
๒. ไมปรากฏความสลาย
๓. เมื่อดํารงอยู ไมปรากฏความผันแปร
รวมความมาย้ําอีกครั้งหนี่งใหชัดขึ้นอีกวา อสังขตธรรม หรือวิสังขาร คือนิพพาน พนจากภาวะไมเที่ยง
และเปนทุกข แตก็เปนอนัตตา ไรตัว มิใชตน สวนธรรมอื่นนอกจากนั้น คือสังขารหรือสังขตธรรมทั้งหมด ทั้งไม
เที่ยง เปนทุกข และเปนอนัตตา ดังความในบาลีแหงวินัยปฏกผูกเปนคาถายืนยันไววา
“สังขารทั้งปวงไม่เที่ ยง สังขตธรรมทั้งปวงเป็นทุก ข์และเป็นอนัตตา นิ พพานและ
บัญญัติเป็นอนัตตา วินิจฉัยมีอยู่ดังนี้”132
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องฺ.ติก.๒๐/๔๘๖-๗/๑๙๒.
วินย.๘/๘๒๖/๒๒๔; ในคัมภีรชั้นอรรถกถา พึงอางหลักฐานเชน “อมตบท (นิพพาน) วางจากอัตตา” (อตฺตสฺุมตปทํ, วิสุทฺธิ.๓/
๑๐๒) “นิพพานธรรมชื่อวาวางจากอัตตา เพราะไมมีตัวตนนั่นเอง” (นิพฺพานธมฺโม อตฺตสฺเสว อภาวโต อตฺตสฺุโ, ปฏิสํ.อ.๒/๓๕๖)

บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๗๙

๒. สังขารในขันธ ๕ กับ สังขารในไตรลักษณ
ในภาษาไทย มีตัวอยางมากมายที่คําพูดหรือคําศัพทเดียวกัน แตมีความหมายตางกันหลายอยาง ที่
ตางกันเล็กนอย ยังมีเคาความหรือลักษณะบางอยางคลายคลึงหรือพอเทียบเคียงกันได ก็มี ที่ตางกันหางไกลจน
ไมมีอะไรเทียบหรือโยงถึงกันเลย ก็มี เชน “กลอน” หมายถึงคําประพันธประเภทหนึ่งก็ได หมายถึง ไมขัดหรือ
ลูกสลักประตูหนาตาง ก็ได หมายถึง ลูกตุมที่ใชเปนอาวุธ ก็ได
“เขา” ที่หมายถึงเนินอันสูงขึ้นไปบนพื้นดิน และ “เขา” ที่หมายถึงสวนของกายมีลักษณะแข็ง ที่งอก
ออกมาจากหัวสัตวบางพวก กลาวไดวามีลักษณะคลายกันอยูบาง แต “เขา” ที่เปนสรรพนามบุรุษที่สาม กับ “เขา”
ที่เปนชื่อนกพวกหนึ่ง คงพูดไดยากวามีอะไรใกลเคียงหรือเทียบคลายกันได
อยางไรก็ตาม สําหรับผูที่เขาใจความหมายนัยตางๆ ของถอยคําดีแลว และไดยินไดฟงไดใชอยูจนเคย
ชิน เมื่อพบคําเชนนั้น ที่มีผูใชพูดใชเขียนในขอความตางๆ ตามปกติจะแยกไดไมยากวา คํานั้น ที่ใชในขอความ
นั้น มีความหมายอยางไร โดยมากจะเขาใจไดทันที ตัวอยางเชน “จะเย็บผาได ก็ตองใชเข็ม จะสรางบานใหญ
ทานใหลงเข็ม” “เขาขึ้นเขาตามลากวางเพื่อเอาเขา” “หญิงชราไปในเรือเดินทะเล พอไดยินวาจะพบลมใหญ ก็จะ
เปนลม” “เขาหักพวงมาลัยหลบเด็กขายพวงมาลัย” “อยาทําลอเลน รถนี้มีแคสองลอ” “พอหนังจบ เขาก็รีบควา
กระเปาหนังรุดไปที่ทํางาน” “ตายังตาดี แตฟนไมดี” “กาน้ํานั้นหากินในน้ํา กาน้ํานี้คนขายกาแฟใชหากิน” “เพราะ
เสียดสี จึงเสียสี” “รวงโรจไมรวงโรย” ดังนี้ เปนตน
ในภาษาบาลีก็เชนเดียวกัน มีศัพทมากมายที่มีความหมายหลายนัย ผูไดเลาเรียนดีแลว แมพบศัพท
เหลานั้นที่ใชในความหมายหลายอยางปะปนกันอยู ก็สามารถจับแยกและเขาใจไดทันที แตผูไมคุนเคยหรือผูแรก
ศึกษาอาจสับสนงุนงงหรือถึงกับเขาใจผิดได
ตัวอยางคําจําพวกนี้ ที่มาจากภาษาบาลี เชน “นาค” อาจหมายถึงสัตวคลายงูแตตัวใหญมาก ก็ได
หมายถึงชางใหญเจนศึก ก็ได หมายถึงบุคคลผูประเสริฐ ก็ได “นิมิต” ในทางพระวินัย หมายถึง วัตถุที่เปน
เครื่องหมายเขตที่ประชุมสงฆบาง หมายถึงอาการแสวงหาลาภในทางที่ผิดดวยวิธีขอเขาแบบเชิญชวนโดยนัย บาง
แตในทางธรรมปฏิบัติ หมายถึงภาพที่เห็นในใจในการเจริญกรรมฐาน “นิกาย” หมายถึง หมวดตอนใน
พระไตรปฎกสวนพระสูตร ก็ได หมายถึง คณะนักบวชหรือกลุมศาสนิกที่แบงกันเปนพวกๆ ก็ได “ปจจัย” ในทาง
พระวินัย หมายถึงเครื่องอาศัยของชีวิต เชน อาหาร แตในทางธรรม หมายถึง เหตุ หรือเครื่องสนับสนุนใหธรรม
อื่นเกิดขึ้น
ขอใหพิจารณาความหมายของคําศัพทเดียวกัน ที่ตางนัยกันออกไป เมื่อใชในขอความตางๆ ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ “ภิกษุรูรสดวยลิ้น อรอยก็ตาม ไมอรอยก็ตาม เธอไมปลอยใหความติดใจหรือความขัดใจเขาครอบงําจิต
ภิกษุนี้ชื่อวาสํารวมอินทรีย คือลิ้น” “อินทรียคือศรัทธา มีการยังธรรมทั้งหลายที่ประกอบอยูดวยใหเขาถึงภาวะ
ผองใสเปนรส ประดุจดังสารสม หรือมีการวิ่งแลนไปหาอารมณเปนรส ภิกษุพึงเจริญอินทรียคือศรัทธานั้น” คําวา
รส ก็ดี อินทรีย ก็ดี ในขอความ ๒ ทอนนี้ มีความหมายตางกัน ในขอความแรก รส หมายถึงสิ่งที่รูดวยลิ้น หรือ
สิ่งที่เปนอารมณของชิวหาวิญญาณ อินทรีย หมายถึงสิ่งที่เปนเจาการในการรับรูอารมณ กลาวคืออายตนะภายใน
สวนในขอความหลัง รส หมายถึงกิจหรือหนาที่ อินทรียหมายถึงกุศลธรรมที่เปนเจาการในการกําราบอกุศลธรรม
ที่เปนปฏิปกษ

๘๐

พุทธธรรม
“ภิกษุพึงกระทําโยคะ เพื่อบรรลุธรรมเปนที่ปลอดภัยจากโยคะ” โยคะคําตน หมายถึงการประกอบความ

เพียรในการเจริญภาวนา คือฝกฝนพัฒนาจิตปญญา โยคะคําหลัง หมายถึงธรรมคือกิเลสที่ประกอบคือเทียม
หรือผูกมัดสัตวไวกับทุกขในภพ
“ปุถุชนมองเห็นรูปบาง เวทนาบาง สัญญาบาง สังขารบาง วิญญาณบาง วาเปนตน แตขันธทั้ง ๕ นั้น จะ
เปนตนหาไดไม เพราะสังขารทั้งหลายทั้งปวงลวนไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตาคือไรตัวมิใชตนทั้งสิ้น” สังขาร คํา
แรกหมายถึงเพียงขันธหนึ่งในบรรดาขันธ ๕ แตสังขารคําหลังครอบคลุมความหมายของสังขตธรรมทั้งหมดที่
เปนไปตามไตรลักษณ
คําเกี่ยวของที่ตองการอธิบายในที่นี้คือ “สังขาร” แตที่ไดยกตัวอยางคําอื่นๆ มาแสดงไวมากมายและได
บรรยายมาอยางยืดยาว ก็เพื่อใหเห็นวา คําพูดในภาษาไทยก็ตาม ในภาษาบาลีก็ตาม ที่เปนคําเดียวกัน แตมี
ความหมายตางกันเปนสองอยางบาง หลายอยางบาง กวางแคบกวากันบาง เปนคนละเรื่องไมเกี่ยวกันบาง
ตลอดจนตรงขามกันก็มีนั้น มีอยูมากมายและเปนของสามัญ เมื่อเขาใจเชนนี้แลว มาเห็นคําวาสังขารที่ทานใชใน
ความหมายตางๆ หลายนัย ก็จะไมเห็นเปนของแปลก และจะเขาใจมองเห็นตามไดงาย
คําวา “สังขาร” นั้น มีที่ใชในความหมายตางๆ กันไมนอยกวา ๔ นัย แตเฉพาะที่ตองการใหเขาใจในที่นี้
มี ๒ นัย คือ สังขารที่เปนขอหนึ่งในขันธ ๕ กับสังขารที่กลาวถึงในไตรลักษณ เพราะสังขาร ๒ นัยนี้มาใน
หลักธรรมสําคัญ กลาวอางกันบอย และมีความหมายคลายจะซอนกันอยู ทําใหผูศึกษาสับสนไดงาย อีกทั้งเปน
เรื่องที่เกี่ยวของกับหลักธรรมที่กําลังอธิบายอยูโดยตรง เบื้องแรกขอยกคํามาดูใหเห็นชัด
๑. สังขาร ในขันธ ๕: รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
๒. สังขาร ในไตรลักษณ: สังขารทั้งปวงไมเที่ยง สังขารทั้งปวงเปนทุกข ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา
ขอนําความหมายทั้ง ๒ นัยนั้นมาทบทวน โดยเขาคูเทียบใหเปรียบกันดู ดังนี้
๑. สังขาร ซึ่งเปนขอที่ ๔ ในขันธ ๕ หมายถึง สภาวะที่ปรุงแตงจิต ใหดี ใหชั่ว ใหเปนกลาง ไดแก
คุณสมบัติตางๆ ของจิต มีเจตนาเปนตัวนํา ที่ปรุงแปรการตริตรึกนึกคิดในใจ และการแสดงออกทางกาย วาจา
ใหเปนไปตางๆ เปนตัวการของการทํากรรม เรียกงายๆ วา เครื่องปรุงของจิต เชน ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ
เมตตา กรุณา ปญญา โมหะ โลภะ โทสะ เปนตน (คัมภีรอภิธรรมจําแนกไว ๕๐ อยาง เรียกวา เจตสิก ๕๐ ใน
จํานวนทั้งหมด ๕๒) ซึ่งทั้งหมดนั้นลวนเปนนามธรรม มีอยูในใจทั้งสิ้น นอกเหนือจาก เวทนา สัญญา และ
วิญญาณ
๒. สังขาร ที่กลาวถึงในไตรลักษณ หมายถึง สภาวะที่ถูกปรุงแตง คือ สภาวะที่เกิดจากเหตุปจจัยปรุง
แตงขึ้นทุกอยาง ประดามี ไมวาจะเปนรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตาม เปนดานรางกายหรือจิตใจก็ตาม มีชีวิตหรือ
ไรชวี ิตก็ตาม อยูในจิตใจหรือเปนวัตถุภายนอกก็ตาม เรียกอีกอยางหนึ่งวา สังขตธรรม คือทุกสิ่งทุกอยาง เวนแต
นิพพาน
จะเห็นวา “สังขาร” ในขันธ ๕ มีความหมายแคบกวา “สังขาร” ในไตรลักษณ หรือเปนสวนหนึ่งของ
สังขารในไตรลักษณนั่นเอง ความตางกันและแคบกวากันนี้ เห็นไดชัดทั้งโดยความหมายของศัพท (สัททัตถะ)
และโดยองคธรรม

บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๘๑

ก. โดยความหมายของศัพท: “สังขาร” ในขันธ ๕ หมายถึง สภาวะที่ปรุงแตงจิต ตัวปรุงแตงจิตใจ
และการกระทํา ใหมีคุณภาพตางๆ เครื่องปรุงของจิต หรือแปลกันงายๆ วา ความคิดปรุงแตง สวน “สังขาร” ใน
ไตรลักษณ หมายถึงสภาวะที่ถูกปรุงแตง คือ ถูกปจจัยของมันปรุงแตงขึ้นมา แปลงายๆ วา สิ่งที่เกิดจากปจจัย
ปรุงแตง สิ่งปรุงแตงหรือของปรุงแตง
นอกจากความหมายจะตางกันอยางที่พอสังเกตเห็นไดอยางนี้แลว ความหมายนั้นยังแคบกวากันดวย
กลาวคือ สภาวะที่ปรุงแตงจิต เครื่องปรุงของจิต หรือความคิดปรุงแตง (สังขารในขันธ ๕) นั้น ตัวของมันเอง ก็
เปนสภาวะที่ถูกปรุงแตง เปนสิ่งปรุงแตง หรือเปนของปรุงแตง เพราะเกิดจากปจจัยอยางอื่นปรุงแตงขึ้นมาอีกตอ
หนึ่ง ทยอยกันไปเปนทอดๆ จึงไมพนที่จะเปนสวนหนึ่งของสังขารในความหมายอยางหลัง (ในไตรลักษณ) คือ
เปนสภาวะที่ถูกปรุงแตง หรือเปนของปรุงแตงนั่นเอง “สังขาร” ในขันธ ๕ จึงกินความหมายแคบกวา เปนเพียง
สวนหนึ่ง สวน “สังขาร” ในไตรลักษณกินความหมายครอบคลุมทั้งหมด
ข. โดยองคธรรม: ถาแบงธรรมหรือสิ่งตางๆ ออกเปน ๒ อยางคือ รูปธรรม กับ นามธรรม และแบง
นามธรรมซอยออกไปอีกเปน ๔ อยางคือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ จะเห็นวา “สังขาร” ในขันธ ๕ เปน
นามธรรมอยางเดียว และเปนเพียงสวนหนึ่งในสี่สวนของนามธรรมเทานั้น แต “สังขาร” ในไตรลักษณ
ครอบคลุมทั้งรูปธรรมและนามธรรม อนึ่ง รูปธรรมและนามธรรมที่กลาวถึงนี้ เมื่อแยกออกไปก็คือขันธ ๕
นั่นเอง
จะเห็น ว า สั ง ขารในขัน ธ ๕ เป น เพีย งขัน ธ ห นึ่ ง ในขั นธ ๕ (เป น ลํ าดั บ ที่สี่ ) แต สัง ขารในไตรลั ก ษณ
ครอบคลุมขันธ ๕ ทั้งหมด กลาวคือ สังขาร (ในขันธ ๕) เปนสังขารอยางหนึ่ง (ในไตรลักษณ) เชนเดียวกับขันธ
อื่นๆ ทั้งสี่ขันธ
นอกจากนั้น ธรรมหรือสิ่งตางๆ ที่นํามาแบงในที่นี้ ก็คือสังขตธรรม ซึ่งก็เปนไวพจนคืออีกชื่อหนึ่งของ
สังขาร (ในไตรลักษณ) นั่นเอง จึงเห็นชัดเจนวา สังขาร (ในขันธ ๕) เปนเพียงสวนยอยอยางหนึ่งฝายนามธรรมที่
รวมอยูดวยกันทั้งหมดภายในสังขาร (ในไตรลักษณ) เทานั้นเอง
ฉะนั้น คํากลาวที่วา รูปไมเที่ยง เวทนาไมเที่ยง สัญญาไมเที่ยง สังขารไมเที่ยง วิญญาณไมเที่ยง กับ
ขอความวา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง จึงมีความหมายเทาๆ กัน หรือพูดอีกนัยหนึ่ง ขอความวา “สังขารทั้งปวงไม
เที่ยง” เมื่อจะขยายออกไปใหละเอียด ก็พูดใหมไดวา “รูปไมเที่ยง เวทนาไมเที่ยง สัญญาไมเที่ยง สังขารไมเที่ยง
วิญญาณไมเที่ยง”
เพื่อกันความสับสน บางทีทานใชคําวา “สังขารขันธ” สําหรับคําวาสังขารในขันธ ๕ ที่เปนเพียงสวนหนึ่ง
ในนามธรรม และใชคําวา สังขารที่เปนสังขตธรรม หรือ “สังขตสังขาร” หรือ “สังขาร” เดี่ยวๆ สําหรับสังขารใน
ไตรลักษณที่มีความหมายครอบคลุมทั้งรูปธรรมและนามธรรม หรือขันธ ๕ ทั้งหมด
การที่ขอธรรม ๒ อยางนี้มาลงเปนคําศัพทเดียวกันวา “สังขาร” ก็เพราะมีความหมายเหมือนกันวา “ปรุง
แตง” แตมาตางกันตรงที่วา อยางแรกเปน “ความคิดปรุงแตง” อยางหลังเปน “สิ่งปรุงแตง หรือของปรุงแตง”

๘๒

พุทธธรรม

๒. สิ่งที่ปดบังไตรลักษณ
ทั้งที่ความเปนอนิจจัง ทุกข และอนัตตา นี้ เปนลักษณะสามัญของสิ่งทั้งหลาย เปนความจริงที่แสดงตัว
ของมันเองอยูตามธรรมดาตลอดทุกเวลา แตคนทั่วไปก็มองไมเห็น ทั้งนี้เพราะเปนเหมือนมีสิ่งปดบังคอยซอน
คลุมไว ถาไมมนสิการ คือไมใสใจพิจารณาอยางถูกตอง ก็มองไมเห็น สิ่งที่เปนเหมือนเครื่องปดบังซอนคลุม
เหลานี้ คือ133
๑. สันตติ บังอนิจจลักษณะ
๒. อิริยาบถ บังทุกขลักษณะ
๓. ฆนะ บังอนัตตลักษณะ
๑. ทานกลาววา เพราะมิไดมนสิการความเกิดและความดับ หรือความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไป ก็
ถูก สันตติ คือ ความสืบตอหรือความเปนไปอยางตอเนื่อง ปดบังไว อนิจจลักษณะจึงไมปรากฏ, สิ่งทั้งหลายที่เรา
รูเราเห็นนั้น ลวนแตมีความเกิดขึ้นและความแตกสลายอยูภายในตลอดเวลา แตความเกิดดับนั้นเปนไปอยาง
หนุนเนื่องติดตอกันรวดเร็วมาก คือ เกิด-ดับ-เกิด-ดับ-เกิด-ดับ ฯลฯ ความเปนไปตอเนื่องอยางรวดเร็วยิ่งนั้น ทํา
ใหเรามองเห็นเปนวา สิ่งนั้นคงที่ถาวร เปนอยางหนึ่งอยางเดิม ไมมีความเปลี่ยนแปลง เหมือนอยางตัวเราเองหรือ
คนใกลเคียงอยูดวยกัน มองเห็นกันเสมือนวาเปนอยางเดิมไมเปลี่ยนแปลง แตเมื่อเวลาผานไปนาน สังเกตดู
หรือไมเห็นกันนานๆ เมื่อพบกันอีกจึงรูวาไดมีความเปลี่ยนแปลงไปแลวจากเดิม แตตามความเปนจริง ความ
เปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาทีละนอยและตอเนื่องจนไมเห็นชองวาง
ตัวอยางเปรียบเทียบพอใหเห็นงายขึ้น เชน ใบพัดที่กําลังหมุนอยูอยางเร็วยิ่ง มองเห็นเปนแผนกลมแผน
เดียวนิ่ง เมื่อทําใหหมุนชาลง ก็เห็นเปนใบพัดกําลังเคลื่อนไหวแยกเปนใบๆ เมื่อจับหยุดมองดู ก็เห็นชัดวาเปน
ใบพัดตางหากกัน ๒ ใบ ๓ ใบ หรือ ๔ ใบ หรือเหมือนคนเอามือจับกานธูปที่จุดไฟติดอยูแลวแกวงหมุนอยาง
รวดเร็ว เปนรูปวงกลม มองดูเหมือนเปนไฟรูปวงกลม แตความจริงเปนเพียงธูปกานเดียวที่ทําใหเกิดรูปตอเนื่อง
ติดเปนพืดไป หรือเหมือนหลอดไฟฟาที่ติดไฟอยูสวางจา มองเห็นเปนดวงไฟที่สวางคงที่ แตความจริงเปน
กระแสไฟฟาที่เกิดดับไหลเนื่องผานไปอยางรวดเร็ว หรือเหมือนมวลน้ําในแมน้ําที่มองดูเปนผืนหนึ่งผืนเดียว แต
ความจริงเปนกระแสน้ําที่ไหลผานไปๆ เกิดจากน้ําหยดนอยๆ มากมายมารวมกันและไหลเนื่อง สิ่งทั้งหลายเชน
ดังตัวอยางเหลานี้ เมื่อใชเครื่องมือหรือวิธีการที่ถูกตองมากําหนดแยกมนสิการเห็นความเกิดขึ้น และความดับไป
จึงจะประจักษความไมเที่ยงแท ไมคงที่ เปนอนิจจัง
๒. ทานกลาววา เพราะมิไดมนสิการความบีบคั้นกดดันที่มีอยูตลอดเวลา ก็ถูก อิริยาบถ คือความยัก
ยายเคลื่อนไหว ปดบังไว ทุกขลักษณะจึงไมปรากฏ, ภาวะที่ทนอยูมิได หรือภาวะที่คงสภาพเดิมอยูมิได หรือ
ภาวะที่ไมอาจคงอยูในสภาพเดิมได ดวยมีแรงบีบคั้นกดดันขัดแยงเราอยูภายในสวนประกอบตางๆ นั้น จะถึง
ระดับที่ปรากฏแกสายตาหรือความรูสึกของมนุษย มักจะตองกินเวลาระยะหนึ่ง แตในระหวางนั้น ถามีการคืบ
เคลื่อนยักยายหรือทําใหแปรรูปเปนอยางอื่นไปเสียกอน ก็ดี สิ่งที่ถูกสังเกตเคลื่อนยายพนจากผูสังเกตไป
เสียกอน หรือผูสังเกตแยกพรากจากสิ่งที่ถูกสังเกตไปเสียกอน ก็ดี ภาวะที่บีบคั้นกดดันขัดแยงนั้น ก็ไมทัน
ปรากฏใหเห็น ปรากฏการณสวนใหญมักเปนไปเชนนี้ ทุกขลักษณะจึงไมปรากฏ
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๘๓

ตั ว อย า งง า ยๆ ก็ คื อ ในร า งกายของมนุ ษ ย นี้ แ หละไม ต อ งรอให ถึ ง ขั้ น ชี วิ ต แตกดั บ ดอก แม ใ น
ชีวิตประจําวันนี้เอง ความบีบคั้นกดดันขัดแยงก็มีอยูตลอดเวลาทั่วองคาพยพ จนทําใหมนุษยไมอาจอยูนิ่งเฉยใน
ทาเดียวได ถาเราอยูหรือตองอยูในทาเดียวนานมาก ๆ เชน ยืนอยางเดียว นั่งอยางเดียว เดินอยางเดียว นอน
อยางเดียว ความบีบคั้นกดดัน ตามสภาวะจะคอย ๆ เพิ่มมากขึ้น ๆ จนถึงระดับที่เกิดเปนความรูสึกบีบคั้น
กดดันที่คนทั่วไปเรียกวาเปนทุกข เชน เจ็บปวดเมื่อย จนในที่สุดก็จะทนไมไหว และตองยักยายเปลี่ยนไปสูทา
อื่นที่เรียกวาอิริยาบถอื่น เมื่อความบีบคั้นกดดันอันเปนทุกขตามสภาวะนั้นสิ้นสุดลง ความรูสึกบีบคั้นกดดันที่
เรียกวา ความรูสึกทุกข (ทุกขเวทนา) ก็หายไปดวย (ในตอนที่ความรูสึกทุกขหายไปนี้ มักจะมีความรูสึกสบายที่
เรียกวาความสุขเกิดขึ้นมาแทนดวย แตอันนี้เปนเพียงความรูสึกเทานั้น วาโดยสภาวะแลว มีแตความทุกขหมดไป
อยางเดียว เขาสูภาวะปราศจากทุกข)
ในความเปนอยูประจําวันนั้น เมื่อเราอยูในทาหนึ่งหรืออิริยาบถหนึ่งนานๆ พอจะรูสึกปวดเมื่อยเปนทุกข
เราก็ชิงเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปสูทาอื่นหรืออิริยาบถอื่นเสีย หรือเรามักจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนทาเปลี่ยนอิริยาบถอยู
เสมอ จึงหนีรอดจากความรูสึกทุกขไปได เมื่อไมรูสึกทุกข ก็เลยพลอยมองขามไมเห็นความทุกขที่เปนความจริง
ตามสภาวะไปเสียดวย ทานจึงวา อิริยาบถบังทุกขลักษณะ
๓. ทานกลาววา เพราะมิไดมนสิการความแยกยอยออกเปนธาตุตางๆ ก็ถูก ฆนะ คือความเปนแทงเปน
กอนเปนชิ้นเปนอันเปนมวลหรือเปนหนวยรวม ปดบังไว อนัตตลักษณะจึงไมปรากฏ
สิ่งทั้งหลายที่เรียกชื่อวาอยางนั้นอยางนี้ ลวนเกิดจากเอาสวนประกอบทั้งหลายมารวบรวมปรุงแตงขึ้น
เมื่อแยกยอยสวนประกอบเหลานั้นออกไปแลว สิ่งที่เปนหนวยรวมซึ่งเรียกชื่อวาอยางนั้นๆ ก็ไมมี โดยทั่วไป
มนุษยมองไมเห็นความจริงนี้ เพราะถูกฆนสัญญาคือความจําหมายหรือความสําคัญหมายเปนหนวยรวมคอย
ปดบังไว เขากับคํากลาวอยางชาวบานวา เห็นเสื้อ แตไมเห็นผา เห็นแตตุกตา มองไมเห็นเนื้อยาง คือคนที่ไมได
คิดไมไดพิจารณา บางทีก็ถูกภาพตัวตนของเสื้อปดบังตาหลอกไว ไมไดมองเห็นเนื้อผาที่ปรุงแตงขึ้นเปนรูปเสื้อ
นั้น ซึ่งวาที่จริง ผานั้นเองก็ไมมี มีแตเสนดายมากมายที่มาเรียงกันเขาตามระเบียบ ถาแยกดายทั้งหมดออกจาก
กัน ผานั้นเองก็ไมมี หรือเด็กที่มองเห็นแตรูปตุกตา เพราะถูกภาพตัวตนของตุกตาปดบังหลอกตาไว ไมไดมองถึง
เนื้อยางซึ่งเปนสาระที่แทจริงของตัวตุกตานั้น เมื่อจับเอาแตตัวจริง ก็มีแตเนื้อยาง หามีตุกตาไม แมเนื้อยาง
นั้นเองก็เกิดจากสวนผสมตางๆ มาปรุงแตงขึ้นตอๆ กันมา
ฆนสัญญา ยอมบังอนัตตลักษณะไวในทํานองแหงตัวอยางงายๆ ที่ไดยกมากลาวไวนี้ เมื่อใชอุปกรณ
หรือวิธีการที่ถูกตองมาวิเคราะหมนสิการเห็นความแยกยอยออกเปนสวนประกอบตางๆ จึงจะประจักษในความ
มิใชตัวตน มองเห็นวาเปนอนัตตา

๓. วิเคราะหความหมายของไตรลักษณ
พึงสังเกตวา หลักขันธ ๕ (เบญจขันธ) ในบทที่ ๑ ก็ดี หลักอายตนะ ๖ (สฬายตนะ) ในบทที่ ๒ ก็ดี
แสดงเนื้อหาของชีวิต เนนการศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับชีวิต คือวาดวยขันธ ๕ ที่เปนภายใน และอายตนะภายใน
เปนสําคัญ สวนหลักไตรลักษณในบทที่ ๓ นี้ ขยายขอบเขตการพิจารณาออกไปอยางกวางขวางครอบคลุมทั้ง
ขันธ ๕ ที่เปนภายใน และขันธ ๕ ที่เปนภายนอก (อนัตตตาคลุมทั้งสภาวะที่นอกเหนือจากขันธ ๕ ดวย) ทั้ง
อายตนะภายในและอายตนะภายนอก เปนการมองทั้งชีวิตและสิ่งทั้งปวงที่ชีวิตเกี่ยวของ คือวาดวยชีวิตและโลก
และสภาวะทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้น

๘๔

พุทธธรรม

เบื้องแรก ขอทบทวนย้ําวาใหตั้งมั่นอยูในความหมายหลักของไตรลักษณ์ ซึ่งงายๆ สั้นๆ ดังนี้
๑. สังขารทั้งปวง (สังขตธรรมทั้งปวง รวมหมดขันธทั้ง ๕) เปน อนิจจา ไมเที่ยง คือ มีแลวไมมี มีขึ้น
แลวดับหาย เกิดขึ้นแลวก็สลาย (หุตวา-อภาวโต)
๒. สังขารทั้งปวง (สังขตธรรมทั้งปวง รวมหมดขันธทั้ง ๕) เปน ทุกขา คงทนอยูไมได คือ ถูกบีบคั้น
ดวยการเกิดขึ้นและสลายไป (อุทยัพพยปฏิปีฬนโต)
๓. ธรรมทั้งปวง (ทั้งสังขตธรรม และอสังขตธรรม หมดทั้งสิ้น) เปน อนัตตา ไมเปนไมมีตัวตน คือ
ไม เ ป น ไปในอํ า นาจของใคร ไม เ ป น ไม มี ตั ว ตนอะไรครอบครอง ที่ จ ะสั่ ง บั ง คั บ ให เ ป น ไปตามปรารถนาได
(อวสวัตตนโต)
เนื่องจากไตรลักษณนี้ เปนหลักธรรมใหญ เกี่ยวของกับชีวิตและการปฏิบัติธรรมอยางมาก มีกลาวถึง
บอยในที่ทั่วไป คัมภีรทั้งหลายเชนบรรดาอรรถกถา จึงอธิบายแยกแยะแจกแจงแตกแงแตกมุมออกไป ผูศึกษา
ใหรูเขาใจหลักทั่วไปพึงจับความหมายสําคัญสั้นๆ ที่แสดงขางบนนี้เปนหัวใจหรือเปนแกนไว ก็นับวาพอ
สวนความหมายที่วิเคราะหแยกแยะแจกแจงอธิบายไวมากมายละเอียดลึกซึ้งลงไปโดยนัยและตามแนว
ของคัมภีรตางๆ ดังจะพูดตอไปนี้ ถือไดวาแสดงไวสําหรับผูสนใจพิเศษ และควรเขาใจไวกอนดวยวา โดยทั่วไป
หรือตามปกตินั้น ทานอธิบายไตรลักษณ โดยมุงใหผูศึกษาผูปฏิบัติ ซึ่งโดยทั่วไปยังเปนปุถุชน ไดรูเขาใจในเรื่อง
ของสังขารคือสังขตธรรม หรือขันธ ๕ แมแตขออนัตตา ที่ครอบคลุมทั้งสังขารและวิสังขาร โดยทั่วไปทานก็
อธิบายแคในความหมายที่บรรดาสังขารเปนอนัตตา จึงมีความหมายของความเปนอนัตตาที่ทานแสดงเพิ่มขึ้นมา
ซึ่งมุงหมายสําหรับความเปนอนัตตาของสังขารหรือเบญจขันธเปนสําคัญ ผูศึกษาจึงควรเขาใจตระหนักไว ไมพึง
สับสนปนเป และพึงแมนใจไววา ความหมายอันแทไดแกความที่แสดงไว ๓ ขอขางบนนั้น
เมื่อทําความเขาใจพื้นฐานกันไวดังนี้แลว ก็มาดูคําอธิบายที่คอนขางละเอียดตอไป

๑. อนิจจตา และอนิจจลักษณะ
คัมภีรปฏิสัมภิทามัคคแสดงอรรถ (ความหมาย) ของอนิจจตาไวอยางเดียววา “ชื่อวาเปนอนิจจัง โดย
ความหมายวา เปนของสิ้นไปๆ (ขยฏเน)”134 หมายความวา เกิดขึ้นที่ไหนเมื่อใด ก็ดับไปที่นั่น เมื่อนั้น เชน
รูปธรรมในอดีต ก็ดับไปในอดีต ไมมาถึงขณะนี้ รูปในขณะนี้ ก็ดับไปที่นี่ ไมไปถึงขางหนา รูปในอนาคตจะเกิด
ถัดตอไป ก็จะดับ ณ ที่นั้นเอง ไมยืนอยูถึงเวลาตอไปอีก ดังนี้เปนตน
ตอมาในคัมภีรชั้นอรรถกถา ทานตองการใหผูศึกษาเขาใจงายขึ้น จึงไดขยายความหมายออกไปโดยนัย
ตางๆ ยักยายคําอธิบายออกไปใหเห็นความหมายในหลายๆ แง และหลายๆ ระดับ ตั้งแตระดับคราวๆ หยาบๆ ลง
มาจนถึงความเปนไปในแตละขณะๆ เชน เมื่อมองชีวิตของคน เบื้องตนก็มองอยางงายๆ ดูชวงชีวิตทั้งหมด ก็จะ
เห็นวาชีวิตมีการเกิดและการแตกดับ เริ่มตนดวยการเกิดและสิ้นสุดลงดวยความตาย เมื่อซอยลงไปอีก ก็ยิ่งเห็น
ความเกิดและความดับ หรือการเริ่มตนและการแตกสลายกระชั้นถี่เขามา เปนชวงวัยหนึ่งๆ ชวงระยะสิบปหนึ่งๆ
ชวงปหนึ่งๆ ชวงฤดูหนึ่งๆ ชวงเดือนหนึ่งๆ ฯลฯ ชวงยามหนึ่งๆ ตลอดถึงชั่วเวลาขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว แตละ
ครั้งแตละหน จนกระทั่งมองเห็นความเกิดดับที่เปนไปในทุกๆ ขณะ ซึ่งเปนของมองเห็นไดยากสําหรับคนทั่วไป
134
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บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๘๕

อยางไรก็ตาม ในสมัยปจจุบันนี้ ที่วิทยาศาสตรเจริญกาวหนามากแลว อนิจจตาหรือความไมเที่ยง
โดยเฉพาะในดานรูปธรรม เปนสิ่งที่เขาใจไดงายขึ้นมาก จนเกือบจะกลายเปนของสามัญไปแลว ทฤษฎีตางๆ
ตั้งแตทฤษฎีวาดวยการเกิดดับของดาว ลงมาจนถึงทฤษฎีวาดวยการสลายตัวของปรมาณู ลวนใชชวยอธิบาย
หลักอนิจจตาไดทั้งสิ้น
ที่วาคัมภีรชั้นอรรถกถายักเยื้องคําอธิบายออกไปหลายๆ แง ขยายความหมายออกไปโดยนัยตางๆ นั้น
เชน บางแหงทานอธิบายวา “ที่ชื่อวาเปนอนิจจัง ก็เพราะเปนสิ่งที่ไมเที่ยงแทยั่งยืนคงอยูตลอดไป (อนจฺจนฺติกตาย) และเพราะเปนสิ่งที่มีความเริ่มตนและความสิ้นสุด (มีจุดเริ่มและมีจุดจบ, อาทิอนฺตวนฺตตาย)”135
แตคําอธิบายอยางงายๆ ที่ใชบอย ก็คือขอความวา “ชื่อวาเปนอนิจจัง โดยความหมายวาเปนสิ่งที่มีแลว
ก็ไมมี (คือมีหรือปรากฏขึ้นแลว ก็หมดหรือหายไป, หุตฺวา อภาวฏเน)”136 บางแหงก็นําขอความอื่นมาอธิบาย
เสริมเขากับขอความนี้อีก เชนวา “ชื่อวาเปนอนิจจัง เพราะเกิดขึ้น เสื่อมสลาย และกลายเปนอยางอื่น หรือเพราะ
มีแลว ก็ไมมี (อุปฺปาทวยฺถตฺตภาวา หุตฺวา อภาวโต วา)”137
แตที่ถือวาทานประมวลความหมายตางๆ มาแสดงไวโดยครบถวน ก็คือ การแสดงอรรถแหงอนิจจตา
เปน ๔ นัย หมายความวา เปนอนิจจังดวยเหตุผล ๔ อยาง คือ138
๑. อุปฺปาทวยปฺปวตฺติโต เพราะเปนไปโดยการเกิดและการสลาย คือ เกิดดับๆ มีแลวก็ไมมี
๒. วิปริณามโต
เพราะเปนของแปรปรวน คือ เปลี่ยนแปลง แปรสภาพไปเรื่อยๆ
๓. ตาวกาลิกโต
เพราะเปนของชั่วคราว อยูไดชั่วขณะ ๆ
๔. นิจฺจปฏิกฺเขปโต เพราะแยงตอความเที่ยง คือ สภาวะของมันที่เปนสิ่งไมเที่ยงนั้น ขัดกันอยูเอง
ในตัวกับความเที่ยง หรือโดยสภาวะของมันเองก็ปฏิเสธความเที่ยงอยูในตัว เมื่อมองดูรูเห็นตรง
ตามสภาวะของมันแลว ก็จะหาไมพบความเที่ยงเลย ถึงคนจะพยายามมองใหเห็นเปนเที่ยง มันก็ไม
ยอมเที่ยงตามที่คนอยาก จึงเรียกวามันปฏิเสธความเที่ยง

๒. ทุกขตา และทุกขลักษณะ
คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค แสดงอรรถของทุกขตาไวอยางเดียววา “ชื่อวาเปนทุกข โดยความหมายวาเปน
ของมีภัย (ภยฏเน)”139 ที่วา “มีภัย” นั้น จะแปลวา เปนภัย หรือ นากลัว ก็ได ทั้งนี้โดยเหตุผลวา สังขารทั้งปวง
เปนสภาพที่ผุพังแตกสลายได จะตองยอยยับมลายสิ้นไป จึงไมมีความปลอดภัย ไมใหความปลอดโปรงโลงใจ
หรือความเบาใจอยางเต็มที่แทจริง หมายความวา ตัวมันเองก็มีภัยที่จะตองเสื่อมโทรมสิ้นสลายไป มันจึง
กอใหเกิดภัย คือความกลัวและความนากลัวแกใครก็ตามที่เขาไปยึดถือเกี่ยวของ
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สวนคัมภีรชั้นอรรถกถาขยายความหมายออกไปโดยนัยตางๆ คําอธิบายที่ทานใชบอยมี ๒ นัย คือ “ชื่อ
วาเปนทุกขโดยความหมายวา มีความบีบคั้นอยูตลอดเวลา ดวยความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลาย (อุปฺปาทวยปฏิปฬนฏเน140 หรือ อุปฺปาทวยปฏิปฬนตาย141)” ทั้งบีบคั้นขัดแยงตอประดาสิ่งที่ประกอบอยูกับมัน และทั้ง
มันเองก็ถูกสิ่งที่ประกอบอยูดวยนั้นบีบคั้นขัดแยง142 “และ (ชื่อวาเปนทุกข) เพราะเปนที่ตั้งแหงทุกข (ทุกฺขวตฺถุตาย143 หรือ ทุกฺขวตฺถุโต144)” คือ เปนที่รองรับของความทุกข หรือทําใหเกิดทุกข เชน กอใหเกิดความรูสึก
ทุกข พูดใหงายเขาวา ที่เรียกวาเปนทุกข ก็เพราะทําใหเกิดความรูสึกทุกข เปนตน หรือที่เรียกวาบีบคั้น ก็เพราะ
ทําใหเกิดความรูสึกบีบคั้น เปนตน
ความหมายที่ทานประมวลไวครบถวนที่สุดมี ๔ นัย คือ เปนทุกขดวยอรรถ ๔ อยาง ดังนี้145
๑. อภิณฺหสมฺปติปฬนโต เพราะมีความบีบคั้นอยูตลอดเวลา คือ ถูกบีบคั้นอยูตลอดเวลา ดวยความ
เกิดขึ้น ความเสื่อมโทรม และความแตกสลาย และบีบคั้นขัดแยงอยูตลอดเวลา กับสิ่งที่ประกอบ
อยูดวย หรือปจจัยที่เกี่ยวของ ดวยตางก็เกิดขึ้น ตางก็โทรมไป ตางก็แตกสลาย
๒. ทุกฺขมโต เพราะเปนสภาพที่ทนไดยาก คือคงทนอยูไมไหว หมายความวา คงอยูในสภาพเดิมไมได
จะตองเปลี่ยน จะตองกลาย จะตองหมดสภาพไป เพราะความเกิดขึ้นและความโทรมสลายนั้น146
๓. ทุกฺขวตฺถุโต เพราะเปนที่ตั้งแหงทุกข คือเปนที่รองรับสภาวะแหงทุกข ซึ่งก็หมายความดวยวา เมื่อ
โยงมาถึงคน หรือในแงที่คนเกี่ยวของ ก็เปนที่กอใหเกิดทุกข เชน ทุกขเวทนา หรือความรูสึกบีบคั้น
เปนตน (อรรถกถาและฎีกา อธิบายวา เปนที่ตั้งแหงทุกขตาทั้ง ๓ และแหงสังสารทุกข147)
๔. สุขปฎิกฺเขปโต เพราะแยงตอความสุข คือ โดยสภาวะของมันเอง ที่ถูกปจจัยทั้งหลายบีบคั้นขัดแยง
และคงสภาพอยูไมได มันก็ปฏิเสธหรือกีดกั้นภาวะราบรื่นคลองสะดวกอยูในตัว (เปนเรื่องที่คน
จะตองดิ้นรนจัดสรรปจจัยทั้งหลายเอา โดยที่ความสุขที่เปนตัวสภาวะจริง ก็มีแตเพียงความรูสึก)
อธิบายวา สภาวะที่มีเปนพื้น ไดแก ทุกข คือ ความบีบคั้นกดดันขัดแยง ที่เปนลักษณะอยาง
หนึ่งของสังขารทั้งหลาย ที่จริงก็เพียงเปนสภาวะตามปกติธรรมดาของธรรมชาติ แตในสภาพที่
เกี่ยวของกับคน ก็กอใหเกิดความรูสึกบีบคั้นกดดันขัดแยง ที่เรียกวา ความรูสึกทุกข (ทุกขเวทนา)
ดวย เมื่อใดทุกขคือความบีบคั้นกดดันนั้นผอนคลายไป หรือคนปลอดพนจากทุกขนั้น ก็เรียกวามี
ความสุขหรือรูสึกสุข ยิ่งทําใหเกิดทุกขคือบีบคั้นกดดัน ทําใหรูสึก ขาด พรอง กระหาย หิว มาก
เทาใด ในเวลาที่ทําใหผอนหายปลอดพนจากทุกขหรือความบีบกดนั้น ก็ยิ่งรูสึกสุขมากขึ้นเทานั้น
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วิสุทฺธิ.๓/๒๖๐
วิสุทฺธิ.๓/๒๓๗
วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๔๖๒
วิสุทฺธิ.๓/๒๓๗
เชน วิสุทฺธิ.๓/๘๗
วิสุทฺธิ.๓/๒๔๖; ม.อ.๒/๑๕๑ (ขอแรกเปน สนฺตาป); วิภงฺค.อ.๖๒
ความหมายในภาษาไทยที่แปลตามตัวอักษรวา ทนไดยาก อาจใหรูสึกวาเขากันดีกับทุกขเวทนา เชน ความเจ็บปวด ซึ่งอาจอธิบายได
วาเปนสิ่งที่คนทนไดยาก แตนั่นเปนเพียงถอยคําแสดงความหมายที่พอดีมาตรงกับความรูสึก ความจริง ความหมายนั้นเปนสํานวน
ในภาษาบาลี ซึ่งหมายถึงคงทนอยูไมได หรือคงสภาพอยูไมได ซึ่งเปนลักษณะของสังขารทั้งหมดทุกอยางดังไดอธิบายขางบนนั้น
เชน วินย.ฏีกา ๓/๘๑; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๔๖๒, ๔๘๐

บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๘๗

เหมือนคนที่ถูกทําใหรอนมาก เชน เดินมาในกลางแดด พอเขามาในที่รอนนอยลงหรืออุนลง ก็
รูสึกเย็น ยิ่งไดเขาไปในที่ที่เย็นตามปกติ ก็จะรูสึกเย็นสบายมาก ในทางตรงขาม ถาทําใหไดรับ
ความรูสึกสุข (สุขเวทนา) แรงมาก พอเกิดความทุกข ก็จะรูสึกทุกข (ทุกขเวทนา) รุนแรงมากดวย
เชนกัน แมแตทุกขเพียงเล็กนอยที่ตามปกติจะไมรูสึกทุกข เขาก็อาจจะรูสึกทุกขไดมาก เหมือนคน
อยูในที่ที่เย็นสบายมาก พอออกไปสูที่รอน ก็รูสึกรอนมาก แมแตสภาวะที่คนอื่นๆ หรือตัวเขาเอง
เคยรูสึกเฉยๆ เขาก็อาจจะกลับรูสึกเปนรอนไป
พูดลึกลงไปอีก ใหตรงความจริงแทวา ที่วาเปนสุขหรือรูสึกสุข (สุขเวทนา) นั้น ตามที่แทจริงก็
ไมใชปลอดพนหรือหายทุกข แตเปนเพียงระดับหนึ่งหรือขีดขั้นหนึ่งของทุกขเทานั้น กลาวคือ ความ
บีบคั้นกดดันขัดแยงที่ผอนหรือเพิ่มถึงระดับหนึ่งหรือในอัตราหนึ่ง เราเรียกวาเปนสุข เพราะทําให
เกิดความรูสึกสุข แตถาเกินกวานั้นไป ก็กลายเปนตองทนหรือเหลือทน เรียกวา เปนทุกข คือรูสึก
ทุกข (ทุกขเวทนา) วาที่แทจริงก็มีแตทุกข คือแรงบีบคั้นกดดันขัดแยงเทานั้น ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
เหมือนกับเรื่องความรอน และความเย็น วาที่จริง ความเย็นไมมี มีแตความรูสึกเย็น สภาวะที่
เปนพื้นก็คือ ความรอนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง จนถึงไมมีความรอน ที่คนเราพูดวาเย็นสบายนั้น ก็เปน
เพียงความรูสึก ซึ่งที่แทแลวเปนความรอนในระดับหนึ่งเทานั้น ถารอนนอยหรือมากเกินกวาระดับ
นั้นแลว ก็หารูสึกสบายไม
โดยนัยนี้ ความสุข หรือพูดใหเต็มวา ความรูสึกสุขคือสุขเวทนา ก็เปนทุกข ทั้งในความหมายวา
เปนทุกขระดับหนึ่ง มีสภาวะเพียงความรูสึก และในความหมายวา เปนสิ่งที่ขึ้นตอความบีบคั้น
กดดัน ขัดแยง จะตองกลาย จะตองผันแปร จะตองหมดไป เหมือนกับวาทุกขที่เปนตัวสภาวะนั้น
ไมยอมใหสุขยืนยงคงอยูไดตลอดไป
อนึ่ง ในคัมภีรปฏิสัมภิทามัคคที่อางถึงขางตนวา ทานแสดงอรรถคือความหมายของ “ทุกข” ซึ่งเปนขอที่
๒ ในไตรลักษณไวอยางเดียววา เปนสิ่งมีภัย (ภยฏเน) นั้น เมื่อถึงตอนที่อธิบายเรื่องอริยสัจ ทานไดแสดงอรรถ
ของทุกข ซึ่งเปนขอที่ ๑ ในอริยสัจวามี ๔ อยาง คือ มีความหมายวาบีบคั้น (ปฬนฏ) มีความหมายวาเปน
สังขตะ (สงฺขตฏ) มีความหมายวาแผดเผา (สนฺตาปฏ) และมีความหมายวาผันแปร (วิปริณามฏ)148
เห็นวา ความหมาย ๔ นัยนี้ใชกับทุกขในไตรลักษณไดดวย จึงขอนํามาเพิ่มไว ณ ที่นี้ โดยตัดขอซ้ํา คือ
ขอที่ ๑ และขอที่ ๔ (ปฬนฏ และ วิปริณามฏ) ออกไป คงไดเพิ่มอีก ๒ ขอ คือ
๕. สงฺขตฏ โดยความหมายวาเปนของปรุงแตง คือ ถูกปจจัยตางๆ รุมกันหรือมาชุมนุมกันปรุงแตงเอา
มีสภาพที่ขึ้นตอปจจัย ไมเปนของคงตัว
๖. สนฺตาปฏ โดยความหมายวาแผดเผา คือ ในตัวของมันเองก็มีสภาพที่แผดเผาใหกรอนโทรมยอย
ยับสลายไป และทั้งแผดเผาผูมีกิเลสที่เขาไปยึดติดถือมั่นมันใหเรารอนกระวนกระวายไปดวย149
148
149

ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๕/๒๘; ๕๔๕/๔๔๙; อางใน วิสุทฺธิ.๓/๗๖; วิภงฺค.อ.๑๐๗; อนึ่ง ม.อ.๒/๑๕๑ จัด สนฺตาป เปนขอที่ ๑ ในอรรถ ๔ ขางตน
คําอธิบายในที่นี้ หนักขางอัตโนมัติ ผูตองการคําอธิบายในอรรถกถาและฎีกา พึงดู ปฏิสํ.อ.๑๑๙,๑๒๓; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๑๗๑

๘๘

พุทธธรรม

พิเศษ: ทุกขในอริยสัจ แยกใหชัด จากทุกขในไตรลักษณ
(ก) หมวดใหญ่ของทุกข์
บทบรรยายตอนนี้ ความจริงเปนเรื่องของไตรลักษณ คือ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา ทั้งหมด แต
เมื่อพูดมาถึงทุกขตา คือเรื่องทุกข ก็มีการพูดโยงไปเกี่ยวพันกับเรื่องทุกขที่มีอยูในหลักธรรมหมวดอื่นดวย
โดยเฉพาะทุกขในอริยสัจ ๔ เพราะเนื่องกัน ถึงกันอยู แตเมื่ออธิบายโยงถึงกันหรือพันกัน บางทีก็ทําใหสับสนได
พูดงายๆ วา ทุกข์ในไตรลักษณ์ ซึ่งเปนเรื่องธรรมดาของธรรมชาติ บางทีก็ไปเกิดเปนทุกข์ในอริยสัจ
คือเมื่อคนไมรูเขาใจทํากับมันไมถูก ทุกขในธรรมชาติ ก็เกิดเปนปญหาขึ้นแกตัวคน
พูดในทางกลับกันวา เพราะทุกขในไตรลักษณ ซึ่งเปนเรื่องธรรมดาของธรรมชาติมีอยู มันมีภาวะกดอัด
ขัดแยงบีบคั้นคงสภาพอยูไมไดตามธรรมดาของมันก็จริง แตเมื่อคนมีปญญาไมถึงมัน ไมไดอยางใจตัว ก็มาเกิด
เปนความกดดันอึดอัดขัดแยงบีบคั้นขึ้นในชีวิตจิตใจของคน ทุกขในอริยสัจก็เลยเกิดมีเกิดเปนขึ้นมา
พูดอีกอยางหนึ่งวา ทุกขในไตรลักษณ ก็เปนธรรมชาติไปตามธรรมดาของมัน เราไปยกเลิกมันไมได ก็
ตองฝกเจริญปญญาขึ้นมาใหรูเทาทัน แลวก็ปฏิบัติไปตามเหตุปจจัย
แตทุกขในอริยสัจ ที่เปนเรื่องของคนนี้ เรายกเลิกไป ทําใหหมดสิ้นได และก็ทําอยางนั้นได ดวยการมี
ปญญารูเทาทัน และปฏิบัติตอทุกขในไตรลักษณคือสรรพสังขารนั่นแหละใหถูก
นอกจากนั้น และเห็นงายกวานั้น ยังมีทุกขอีกอยางหนึ่ง เรียกวาทุกขเวทนา คือความรูสึกไมสบาย
เจ็บปวด เปนตน ที่มีชุดของเขา คือมีสุขเวทนา รูสึกสบาย ชื่นกายชื่นใจ และอทุกขมสุขแวทนา เฉยๆ (อุเบกขา)
ขอนี้ก็เกี่ยวของอาศัยสภาวะของสิ่งทั้งหลายที่เปนทุกขในไตรลักษณนี้ดวยเชนกัน แตเมื่อมันเปนความรูสึกของ
คน รับรูไดทันที ก็เลยเขาใจงาย แทบไมตองใชปญญาอะไร แคกิ่งไมไมเที่ยงเปนทุกขคงทนอยูไมได หักหลนลง
มาถูกศีรษะ คนโดนทุกขของธรรมชาตินี้มากระทบตัวเขา ก็เจ็บปวดศีรษะ เกิดทุกขเวทนา บางทีก็แทบทนไมไหว
ทุกขเวทนาอยางที่วานี้งาย ก็แกไข ไปหาหมอ หรือทําแผล ใสยา รอเวลาแผลหาย ตรงไปตรงมา ก็จบ
แตถาเกิดไมรูวากิ่งไมที่มันทุกขตามธรรมดาของธรรมชาติแลวมันทนอยูไมไหว ก็หักตกลงมาโดนตัว
เกิดไปสงสัยคนนั้น ระแวงคนนี้วาคนไหนคิดประทุษราย แลวจงใจขวางกิ่งไมมาจะใหเราเจ็บตัวหรือตายไป
คราวนี้เลยคิดวุนวาย มีโกรธมีแคนมีคิดตางๆ นานา เริ่มไมสบายใจ และกดดันบีบคั้นลึกลงไป ตอนนี้มี
ทุกขเวทนาพวงมาดวย แตทุกขใหญอยูลึกลงไป เปนปญหาของทุกขอริยสัจขึ้นแลว คราวนี้เรื่องราวอาจจะ
ใหญโตหรือยืดเยื้อยาวนาน ทุกขอริยสัจมา พลอยใหทุกขเวทนาขยายและยืดยาวแยกยื่นบานปลายออกไปได
เยอะแยะ อาจจะไมจบ
ไดพูดมา พอเห็นงายๆ แตที่จริง ทุกขอริยสัจนี้เปนเรื่องใหญเทาไรก็ได พาเดือดรอนกันไป แมแตถึงขั้น
สงครามโลกก็มี พูดงายๆ นี่ก็คือปญหาของมนุษย
เมื่อมองใหดี จะเห็นวา แตกอนนั้น มีทุกขเดียวแตในไตรลักษณ แตพอมีคนมีชีวิตขึ้นมา ทั้ง ๓ ทุกขนั้น
ทั้งทุกขในไตรลักษณ ทุกขเวทนา และทุกขอริยสัจ ก็มากันครบเลย
เมื่อมีความเขาใจเบื้องตนอยางนี้แลว ก็มาดูหลักกันสักหนอย ตอนแรกก็สรุปที่ไดพูดมา ไดสาระวา
“ทุกข” ปรากฏในหมวดธรรมสําคัญ ๓ หมวด เรียงตามงายยาก ไดแก

บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๘๙

(๑) ในเวทนา (เวทนา ๓ คือ ทุกข สุข อทุกขมสุข หรืออุเบกขา, เวทนา ๕ คือ ทุกข สุข โทมนัส โสมนัส
และอุเบกขา) เรียกเต็มวา ทุกขเวทนา
(๒) ในไตรลักษณ (อนิจจัง ทุกข อนัตตา) เรียกเต็มวา ทุกขลักษณะ
(๓) ในอริยสัจ ๔ (ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค) เรียกเต็มวา ทุกขอริยสัจ
ทุกขในหมวดธรรมทั้งสามนั้น มีความหมายเกี่ยวโยงเนื่องอยูดวยกัน แตมีขอบเขตกวางแคบกวากัน
เปนบางแงบางสวน หรือเปนผลสืบตอจากกัน ดังนี้
ทุกข ที่มีความหมายกวางที่สุด ครอบคลุมทั้งหมด คือ ทุกขในไตรลักษณ หรือ ทุกขลักษณะ หรือ
ทุกขตา ไดแก ภาวะที่ไมคงตัว คงอยูในสภาพเดิมไมได เพราะมีความบีบคั้นกดดันขัดแยงที่เกิดจากความ
เกิดขึ้นและความเสื่อมสลาย ดังไดอธิบายแลวขางตน ซึ่งเปนลักษณะของสังขารทั้งหลายทั้งปวง (สพฺเพ สงฺขารา
ทุกฺขา) กินขอบเขตเทากันกับความไมเที่ยง คือ สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นก็เปนทุกข (ยทนิจฺจํ ตํ ทุกฺขํ)
ทุกข ที่มีความหมายแคบที่สุด เปนเพียงอาการสืบเนื่องดานหนึ่งเทานั้น ก็คือ ทุกขที่เปนเวทนา เรียกชื่อ
เต็มวา ทุกขเวทนา หรือความรูสึกทุกข ไดแก อาการสืบเนื่องจากทุกขในไตรลักษณ หรือความรูสึกที่เกิดขึ้นใน
บุคคลเนื่องมาจากทุกขในไตรลักษณนั้น กลาวคือ ความรูสึกบีบคั้นกดดันของขัดของคน ซึ่งเกิดขึ้น เมื่อความบีบ
คั้นกดดันขัดแยงที่เปนสภาพสามัญของสิ่งทั้งหลาย เปนไปในระดับหนึ่ง หรือในอัตราสวนหนึ่ง โดยสัมพันธกับ
สภาพกายและสภาพจิตของเขา ดังไดอธิบายมาแลวในขอความบางตอนขางตน150
ทุกขเวทนานี้ ก็เปนทุกขตามความหมายในไตรลักษณดวย เชนเดียวกับเวทนาอื่นๆ ทุกอยาง ไมวาจะ
เปนสุขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ก็ตาม หมายความวา เวทนาทุกอยาง จะเปนทุกขเวทนาก็ดี สุขเวทนาก็ดี
อทุกขมสุขเวทนา (ความรูสึกไมทุกขไมสุข คือเฉยๆ) หรืออุเบกขาเวทนา ก็ดี ลวนเปนทุกขในความหมายที่เปน
ลักษณะสามัญนั้นทั้งสิ้น
ทุกขในอริยสัจ หรือ ทุกขอริยสัจ ก็คือ สภาวะที่เปนทุกขในไตรลักษณนั่นเอง ซึ่งมาเปนที่ตั้งที่อาศัยที่
กอเกิดเปนปญหาขึ้นแกมนุษย เนื่องจากมนุษยทําใหเปนปญหาขึ้นมา
ขยายความวา สังขารทั้งหลายถูกบีบคั้นตามธรรมดาของมัน โดยเปนทุกขในไตรลักษณ และสังขาร
เหลานั้นนั่นแหละ (ไมทั้งหมดและไมเสมอไป) เมื่อคนไมรูเทาทันและปฏิบัติจัดการไมถูก มันก็กอความบีบคั้นขึ้น
แกคน โดยเปนทุกขในอริยสัจ (แตการที่มันจะกลายเปนของบีบคั้นคนขึ้นมาได ก็เพราะมันเองเปนสภาวะที่ถูก
บีบคั้น โดยเปนทุกขในไตรลักษณ จึงไมอาจเปนไปไดที่มันจะใหความสมอยากเต็มแทแนจริงแกคน)
พูดงายๆ วา ทุกขอริยสัจ หมายเฉพาะเรื่องของเบญจขันธ ที่เปนอุปาทานขันธ เรียกเปนศัพทวา ไดแก
ทุกขเฉพาะสวนที่เปนอินทรียพัทธ คือเนื่องดวยอินทรีย เกี่ยวกับชีวิต ไมรวมถึงทุกขที่เปนอนินทรียพัทธ (ไม
เนื่องดวยอินทรีย) ซึ่งเปนทุกขในไตรลักษณ แตไมจัดเปนทุกขในอริยสัจ
(พึงสังเกตวา ทุกขอริยสัจ เปนทุกขในไตรลักษณดวย สมุทัย และมรรค ก็เปนทุกขในไตรลักษณดวย
โดยเปนเรื่องตามธรรมดาของธรรมชาติ แตไมเปนทุกขอริยสัจ)
150

ดู ขอ ๔. สุขปฏิกฺเขปโต

๙๐

พุทธธรรม

ขอสังเกตบางอยางที่จะชวยใหกําหนดขอบเขตของทุกขในอริยสัจงายขึ้น พอประมวลไดดังนี้
๑) เปนอินทรียพัทธ คือ เนื่องดวยอินทรีย เกี่ยวของกับชีวิต เปนปญหาสําหรับมนุษย ไมรวมถึง
อนินทรียพัทธ ไมใชทุกขในขอความวา “สังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนทุกข (สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา)”
หรือในขอความวา “สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข (ยทนิจฺจํ ตํ ทุกฺขํ)” ซึ่งหมายถึงทุกขในไตรลักษณ
ที่กินความกวางขวางครอบคลุมทั้งหมด
๒) เปนเรื่องที่เกิดจากกรรมกิเลส คือ เปนทุกขที่เปนปญหาของมนุษย เกิดจากกิเลสและกรรมของคน
(ใชศัพทตามพระบาลีวา เกิดจากทุกขสมุทัย คือ เกิดจากตัณหา, และพึงสังเกตตามพุทธพจนที่วา
“อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข”)
๓) เปนเรื่องที่เกี่ยวกับปริญญากิจ คือ ตรงกับ กิจในอริยสัจขอที่ ๑ อันไดแก ปริญญา อธิบายวา
ปริญญา คือการกําหนดรู หรือการรูจักตามสภาพที่มันเปน เปนกิจที่มนุษยจะตองกระทําตอทุกขใน
อริยสัจ คือการทําความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาของตน ทุกขในอริยสัจ จํากัดเฉพาะทุกขที่
เกี่ยวกับกิจคือปริญญานี้เทานั้น
๔) เนนความหมายในแงที่วาเปนที่ตั้งแหงทุกข หรือเปนที่รองรับของทุกข (ทุกฺขวตฺถุตาย) ไมเพง
ความหมายในแงวามีความบีบคั้นกดดันขัดแยงดวยการเกิดขึ้นและการเสื่อมสลาย (อุทยพฺพยปฏิปฬนฏเน) ซึ่งเปนความหมายที่เต็มเนื้อหาของทุกขในไตรลักษณ151
เรื่องทุกขในอริยสัจ ยังมีขอพึงเขาใจยิ่งขึ้นไปอีก เบื้องตนนี้ พูดใหไดแงสังเกตเปนพื้นฐานไวกอน แลว
จะไดวกกลับมาพูดตอไป แตตอนนี้ ขอแทรกเรื่องทุกขตา หรือทุกข ๓ อยาง เขามาประกอบการศึกษากอน
ทุกขตา ๓ หรือ ทุกข ๓152 เปนธรรมชุดสําคัญ พบในพระสูตร ๓ แหง กับในคัมภีรมหานิทเทสและจูฬนิทเทสหลายแหง เปนพุทธพจนแหงหนึ่ง นอกนั้นเปนภาษิตของพระสารีบุตร แตทุกแหงนั้นแสดงไวเพียงชื่อขอ
ธรรม ไมอธิบายความหมายเลย (คงเปนคําสามัญในยุคนั้น) จึงปรึกษาและเรียงขอไปตามคําอธิบายในอรรถกถา
ซึ่งสวนมากลําดับขอตางจากเดิมในพระไตรปฎก (ในพระสูตรเปน ทุกขทุกขตา สังขารทุกขตา วิปริณามทุกขตา)
ทุกขตา ๓ หรือ ทุกข ๓ เปนหลักธรรมที่แสดงความหมายของทุกขในไตรลักษณ โดยคลุมความเปนทุกข
ของเวทนาทั้ง ๓ และโยงเขาสูความเขาใจทุกขในอริยสัจ มีดังนี้
๑) ทุกขทุกขตา หรือ ทุกขทุกข ทุกขที่เปนความรูสึกทุกข ไดแก ความทุกขทางกายและความทุกขทาง
ใจ อยางที่เขาใจกันโดยสามัญ ตรงตามชื่อและตามสภาพ เชน ความเจ็บปวด ไมสบาย เมื่อยขบ
เปนตน หมายถึง ทุกขเวทนานั่นเอง
๒) วิปริณามทุกขตา หรือ วิปริณามทุกข ทุกขเนื่องดวยความผันแปร หรือทุกขที่แฝงอยูในความ
แปรปรวน ไดแก ความรูสึกสุขหรือสุขเวทนา ซึ่งเมื่อวาโดยสภาวะที่แทจริง ก็เปนเพียงทุกขในระดับหนึ่ง
หรือในอัตราสวนหนึ่ง สุขเวทนานั้น จึงเทากับเปนทุกขแฝง หรือมีทุกขตามแฝงอยูดวยตลอดเวลา
ซึ่ ง จะกลายเป น ความรู สึ ก ทุ ก ข หรื อ ก อ ให เ กิ ด ทุ ก ข ขึ้ น ได ใ นทั น ที ที่ เ มื่ อ ใดก็ ต ามสุ ข เวทนานั้ น
แปรปรวนไป พูดอีกอยางหนึ่งวา สุขเวทนานั้น กอใหเกิดทุกขเพราะความไมจริงจังไมคงเสนคงวาของ
มันเอง (อธิบายอีกนัยหนึ่งวา สุขเวทนา ก็คือ ทุกขที่ผันแปรไปในระดับหนึ่ง หรืออัตราสวนหนึ่ง)
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๓) สังขารทุกขตา หรือ สังขารทุกข ทุกขตามสภาพสังขาร คือสภาวะของสังขารทุกสิ่งทุกอยาง หรือสิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากเหตุปจจัย ไดแก ขันธ ๕ ทั้งหมด เปนทุกข คือ เปนสภาพที่ถูกบีบคั้น
กดดันดวยการเกิดขึ้น และการเสื่อมสลายของปจจัยตางๆ ที่ขัดแยง ทําใหคงอยูในสภาพเดิมมิได
ไมคงตัว ทุกขขอที่สามนี้คลุมความของทุกขในไตรลักษณ

(ข) ไตรลักษณ์มี ๓ ไม่ใช่แค่ทุกข์ และทั้งสามเป็นฐานของทุกข์ในอริยสัจ
ไดบอกแลววา ทุกขในไตรลักษณ คือลักษณะหรืออาการที่ปจจัยตางๆ ขัดแยงกันกดอัดบีบคั้น ทําให
คงทนอยูไมไดนั้น เปนสภาพของสังขารคือทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยปุถุชนคนทั่วไปจะรูจักเขาใจได หรือพูดอีก
สํานวนหนึ่งโดยใชคําที่แทนกันไดวา เปนสภาวะตามธรรมดาแหงธรรมชาติของขันธทั้ง ๕
ถึงแมวาทุกข คือภาวะกดดันขัดแยงบีบคั้นที่วานี้ จะมีอยูเปนเรื่องธรรมดาของธรรมชาติ แตตัวคนเอง
หมดทั้งชีวิต และสิ่งที่คนเกี่ยวของในการเปนอยูทุกอยาง ก็คือสังขารหรือขันธ ๕ ทั้งนั้น ถาคนไมรูเขาใจ ปฏิบัติ
ตอมันไมแยบคาย ก็จะกลายเปนวา คนนั่นแหละจะเกิดภาวะกดดันบีบคั้นทนไมไดขึ้นมากับตัวเอง ซึ่งก็คือทุกข
แตเปนทุกขของคน เปนทุกขในอริยสัจ เปนของจริงขึ้นมาในตัวคน ทั้งที่ไมมีจริงในธรรมดาของธรรมชาติ
ทีนี้ ที่วาขันธทั้ง ๕ หรือประดาสังขารเปนทุกขในไตรลักษณนี้ ความจริงก็เปนวิธีพูดใหสะดวกเทานั้น ถา
จะพูดใหถูกจริง ก็ควรจะวาเปนทุกข ซึ่งเปนลักษณะหนึ่งในลักษณะ ๓ ที่เรียกวาไตรลักษณ และลักษณะ ๓ นั้น
ก็คือ เปนอนิจจา ไมเที่ยง เกิดขึ้นมาแลวก็สลายหายไป เปนทุกขา มีปจจัยที่กอที่เกี่ยวขัดแยงบีบคั้นคงสภาพ
อยูไมได และเปนอนัตตา มีสภาวะของมันที่ปรากฏตามความเปนไปของเหตุปจจัย ไมเปนไมมีตัวตนหรือตัวการ
พิเศษที่ไหนจะมาแทรกแซงครอบครองเปนเจาของควบคุมบังคับบัญชาใหเปนอยางอื่นไปได
จะพูดใหจํางายก็ได วา ไมคงที่ ไมคงทน และไมคงตัว
นี่ก็หมายความวา ที่วาเปนทุกขนั้น ยังพูดแคลักษณะเดียว ที่จริง ขันธ ๕ หรือเบญจขันธ หรือสรรพ
สังขารนั้น ไมใชแคเปนทุกขเทานั้น แตเปนอนิจจา เปนทุกขา และเปนอนัตตา แลวที่จากไตรลักษณ ไปเกิดเปน
ทุกขในอริยสัจ ก็ไมใชแคจากทุกขในไตรลักษณ ไปเปนทุกขในอริยสัจ แตที่จริงคือ จากไตรลักษณครบ ๓ ทั้ง
อนิจจา ทุกขา และอนัตตา ไปเปนตัวตั้งใหคนที่รูไมทันมัน กอเปนทุกขในอริยสัจขึ้นมา
นั่นแงหนึ่งละวา สังขารหรือเบญจขันธ ซึ่งรวมคนหมดตัวแลวทั้งกายและใจ เปนอนิจจา ทุกขา และ
อนัตตา เปนไตรลักษณครบทั้ง ๓ เปนเรื่องของสภาวะตามธรรมดาของธรรมชาติทั้งนั้น ไมตองมีตัวคนเขาไปยุง
เกี่ยว มันก็เปนของมันอยูอยางนั้น จึงยังไมมาเขาในเรื่องของอริยสัจ (ทั้งที่ทุกข/ทุกขา ก็มีอยูในไตรลักษณ)
ก็ถามตอไปวา แลวเมื่อไรละ เบญจขันธ หรือขันธ ๕ จึงจะมาเปนทุกขในอริยสัจ ก็ตอบวา เมื่อมัน
กลายเปนเบญจอุปาทานขันธ หรือเปนอุปาทานขันธ ๕
อุ ป าทานขั น ธ ๕ คื อ อะไร? ก็ คื อ ขั น ธ ๕ ที่ มี อุ ป าทานยึ ด ถื อ ยึ ด ครอง ท า นใช คํ า แบบทางการว า
“ประกอบดวยอาสวะ เปนที่ตั้งแหงอุปาทาน” จะวาขันธ ๕ ที่เกิดจากอุปาทาน เปนที่วุนวายของอุปาทาน หรือที่รับ
ใชอุปาทาน ก็ไดทั้งนั้น เปนเรื่องของอวิชชาตัณหาอุปาทาน อันนี้แหละคือ ทุกขที่เปนขอ ๑ ในอริยสัจ ๔
เมื่อไดความเขาใจเปนพื้นฐานที่จะมองแลว ก็มาศึกษาพุทธพจนที่ตรัสในเรื่องนี้ เริ่มตั้งแตดูความ
แตกตางระหวาง ขันธ ๕ กับอุปาทานขันธ ๕ (เคยแสดงในบทวาดวยขันธ ๕) ขอยกมาดูอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

๙๒

พุทธธรรม

“ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕ เธอทั้งหลายจงฟัง”
“ขันธ์ ๕ เป็นไฉน? รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ อันใดอันหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต ปัจจุบัน เป็นภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม ละเอียดก็ตาม ทรามก็
ตาม ประณีตก็ตาม ไกลหรือใกล้ก็ตาม...เหล่านี้ เรียกว่า ขันธ์ ๕”
“อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นไฉน? รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ อันใดอันหนึ่ง
ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน เป็นภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม ละเอียดก็ตาม
ทรามก็ตาม ประณีตก็ตาม ไกลหรือใกล้ก็ตาม ที่ประกอบด้วยอาสวะ (สาสวะ) เป็นที่ตั้งแห่ง
อุปาทาน (อุปาทานิยะ)... เหล่านี้ เรียกว่า อุปาทานขันธ์ ๕”153
ถาสังเกตจะเห็นวา เวลาพระพุทธเจาทรงแสดงไตรลักษณ จะตรัสเปนประจําวา ขันธ ๕ เปนอนิจจา เปน
ทุกขา เปนอนัตตา เพราะเปนเรื่องความจริงของสภาวะตามธรรมดาในธรรมชาติ วารูป เวทนา สัญญา สังขาร
และวิญญาณ ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ไมตรัสวาอุปาทานขันธ ๕ เปนอนิจจา เปนทุกขา เปนอนัตตา เพราะ
รวมอยูแลวในขันธ ๕ ที่ตรัสนั้น ไมตองตรัสตางหาก เพียงแตวา ใครไปยึดขันธ ๕ ที่ไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตานั้นเขา ก็กลายเปนอุปาทานขันธ ๕ เกิดเปนทุกขขึ้นมา
ตัวอยางที่ตรัสถึงขันธ ๕ ตามหลักไตรลักษณ
“ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง (อนิจจัง) เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายไม่
เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง;...
“ภิกษุทั้งหลาย รูป ปัจจัยบีบคั้นคงสภาพอยู่มิได้ (ทุกข์) เวทนา...สัญญา...สังขารทั้งหลาย
...วิญญาณ ปัจจัยบีบคั้นคงสภาพอยู่มิได้;...
“ภิกษุทั้งหลาย รูป ไม่เป็นตัวตน (อนัตตา) เวทนา...สัญญา...สังขารทั้งหลาย...วิญญาณ
ไม่เป็นตัวตน; อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหายติดแม้ในรูป...แม้ในเวทนา...
แม้ในสัญญา...แม้ในสังขารทั้งหลาย...แม้ในวิญญาณ, เมื่อหายติด (นิพพิทา) ย่อมคลายออก
(วิราคะ), เพราะคลายออก ย่อมหลุดพ้น; เมื่อหลุดพ้น ย่อมมีญาณว่า หลุดพ้นแล้ว; ย่อมรู้ชัดว่า
สิ้นกําเนิด จบมรรคาชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) เสร็จกรณีย์ ไม่มีกิจอื่นอีกเพื่อภาวะเช่นนี้”154
พอรูเขาใจเบญจขันธ หรือบรรดาสังขาร ตามหลักไตรลักษณอยางนี้ เห็นความจริงชัดแลว ก็ไมเกิดเปน
อุปาทานขันธขึ้นมา หรือเลิกเปนอุปาทานขันธ แตตรงกันขาม กลายเปนหลุดพนอิสระ หมดปญหา สวางสดใส
เบิกบาน ไมเกิดมีทุกขอีกตอไป
ผูที่เคยสวดหรือฟงพระสูตรหมุนธรรมจักร ที่ทรงแสดงอริยสัจ ๔ แกเบญจวัคคีย คงจําไดหรือนึกออก
วา พระพุทธเจาตรัสความหมายของอริยสัจขอที่ ๑ คือทุกข คอนขางยาว และเราก็ถือกันเปนหลักทํานองคํา
จํากัดความของทุกขอริยสัจนั้นวา
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บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๙๓

ภิกษุทั้งหลาย ก็นี้แลคือทุกขอริยสัจ: ความเกิด ก็เป็นทุกข์ ความแก่ ก็เป็นทุกข์ ความเจ็บ
ก็เป็นทุกข์ ความตาย ก็เป็นทุกข์ ความประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ ความพลัดพราก
จากสิ่งอันเป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ แม้ข้อนั้น ก็เป็นทุกข์, โดยย่อ อุปาทานขันธ์
๕ เป็นทุกข์155
ขอพึงสังเกตใหชัดก็คือ คําสรุปความหมายตอนลงทายที่วา “โดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์”
(สงฺขิตฺเตน ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา) ตรงนี้เปนสาระสําคัญ คือ ที่วานั่นก็ทุกข นี่ก็ทุกขนั้น รวมความแลว ก็อยู
แคที่วา อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์
แลวก็ใหสังเกตตอไปอีกวา พระธรรมจักรที่ทรงแสดงแกเบญจวัคคียนี้ เปนปฐมเทศนา ไมเคยมีใครได
ฟงมากอน พูดงายๆ วา ผูฟงไมมีพื้นมาเลยที่จะรูจักแมแตคําวาทุกขในความหมายของพระพุทธศาสนา ทีนี้ จะ
ขอใหเทียบกับพระสูตรที่ทรงแสดงอริยสัจในเวลาตอมา
ครั้งหนึ่ง เมื่อประทับที่เมืองสาวัตถี (แสดงวานานหลังจากปฐมเทศนา) พระพุทธเจาตรัสอริยสัจครบ
ทั้งหมดแกพระภิกษุสงฆ (แสดงวาผูฟงมีพื้น) จะยกมาใหดูวา พระองคตรัสความหมายของทุกข ตรงไปที่
อุปาทานขันธ ๕ อยางเดียว ไมมีอยางอื่นเลย ดังนี้
ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงทุกข์ ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา แก่เธอ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกข์เป็นไฉน? ทุกข์นั้น พึงกล่าวว่า คืออุปาทานขันธ์ ๕. อุปาทานขันธ์ ๕
เป็นไฉน? คือ รูปอุปาทานขันธ์ ๑ เวทนาอุปาทานขันธ์ ๑ สัญญาอุปาทานขันธ์ ๑ สังขาร
อุปาทานขันธ์ ๑ วิญญาณอุปาทานขันธ์ ๑, ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขสมุทัยเป็นไฉน? คือ ตัณหา อันนําให้มีภพใหม่ ประกอบด้วยนันทิ
ราคะ ครุ่นใคร่ใฝ่หาในอารมณ์นั้นๆ ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ภิกษุทั้งหลาย นี้
เรียกว่า ทุกขสมุทัย.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธเป็นไฉน? คือ ความจางคลายดับไปไม่เหลือ แห่งตัณหานั่นแล
ความสละ ความไถ่ถอนเสียได้ ความหลุดพ้น ความไม่ติดค้าง ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ทุกขนิโรธ.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นไฉน? คือ อริยมรรค ประกอบด้วยองค์ ๘ นี้
กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา156
เมื่อเทียบตามพุทธพจนนี้แลว ทําใหมองไดวา ที่ตรัสในปฐมเทศนา เปนตน วานั่นก็เปนทุกข นี่ก็เปน
ทุกข มากหลายอยางนั้น เปนการยกสภาพตางๆ ที่คนทั่วไปรูเขาใจพูดจานึกกันวานั่นๆ คือทุกข เอามานําความ
เขาใจกอน แลวจึงมาถึงตัวสาระของความหมายที่แทจริง คืออุปาทานขันธ ๕ ซึ่งถาพูดขึ้นมาเดี่ยวๆ ทันที คน
ทั่วไปซึ่งไมมีพื้นความรู จะไมเขาใจเลย
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๙๔

พุทธธรรม

เพราะฉะนั้น จึงเปนไปไดวา ในกรณีอื่นๆ หรือในการทรงแสดงธรรมครั้งอื่น บางครั้ง พระพุทธเจา อาจ
ทรงยกตัวอยางทุกขหรือปญหาของมนุษยอยางอื่นๆ มาแสดงวาเปนทุกข หรือสําหรับคนทั่วไป ไมวาเขาจะพูดถึง
นึกถึงทุกขนึกถึงปญหาอะไรของคน ก็วากันไป สุดแตจะนึกขึ้นมา แตในที่สุดก็มาถึงตัวจริง ที่ทรงชี้วาทั้งหมดทั้ง
ปวงนั้น ก็อยูที่อุปาทานขันธ ๕ อันนี้เอง
ทั้งนี้ คงจะเปนอยางที่ตรัสวา
“ภิกษุทั้งหลาย ในข้อที่เราบัญญัติว่า นี้เป็นทุกขอริยสัจนั้น มีอักขระนับปริมาณมิได้ มี
พยัญชนะนับปริมาณมิได้ มีคําชี้แจงแสดงไขนับปริมาณมิได้ ว่า ทุกขอริยสัจนี้ คือแม้ดังนี้ๆ
ฯลฯ ในข้อที่เราบัญญัติว่า นี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้น มีอักขระนับปริมาณมิได้ มี
พยัญชนะนับปริมาณมิได้ มีคําชี้แจงแสดงไขนับปริมาณมิได้ ว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
นี้ คือแม้ดังนี้ๆ
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลายพึงทําความเพียร เพื่อรู้ตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์
ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”157
พุทธพจนนี้ เทากับย้ําเตือนใหมองกวางออกไปวา ดังที่รูกันอยูแลว หลักธรรมที่พระพุทธเจาตรัสสอน ก็
รวมลงไดในอริยสัจ ๔ นี้ แมบางครั้ง คําสอนนั้นจะไมไดออกชื่ออริยสัจชัดออกมา แตก็เห็นไดวาอยูในอริยสัจ
นั่นเอง อยางพุทธพจนตอนหนึ่งที่จะคัดมาใหดูจากจูฬทุกขักขันธสูตรตอไปนี้ แสดงถึงปญหาโทษภัยความทุกขที่
เกิดจากกาม ก็คือจากกามตัณหา พรอมทั้งการปฏิบัติที่เปนขั้นตอนหนึ่งของอริยมรรค สูผลที่เปนกุศลในระดับ
หนึ่งแหงการกาวไปสูนิโรธขั้นสุดทาย
ขอคัดมาประกอบความเขาใจในทุกขอริยสัจ ดังนี้
“ดูกรมหานาม แม้เรา ก่อนแต่สัมโพธิ เมื่อยังไม่ตรัสรู้ เป็นโพธิสัตว์อยู่ ก็มองเห็นเป็น
อย่างดี ด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า กามให้ความหวานชื่นน้อย มีทุกข์มาก มีความคับ
แค้นมาก โทษในกามนี้ยิ่งนัก ดังนี้ แต่เรายังมิได้ประสบปีติและความสุข นอกเหนือจากกาม
นอกเหนืออกุศลธรรม หรือประสบกุศลธรรมอื่นที่สงบซึ้งยิ่งกว่านั้น เราก็ยังปฏิญาณมิได้ก่อนว่า
เป็นผู้ไม่วกเวียนมาหากาม แต่เมื่อใด เรามองเห็นเป็นอย่างดี ด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็นจริงอย่าง
นี้ว่า กามให้ความหวานชื่นน้อย มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามนี้ยิ่งนัก ดังนี้ และเราก็
ได้ประสบปีติและความสุข นอกเหนือจากกาม นอกเหนืออกุศลธรรม กับทั้งได้ประสบกุศลธรรม
อื่นที่สงบซึ้งยิ่งกว่านั้นอีก เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณได้ว่า เป็นผู้ไม่วกเวียนมาหากาม
“ดูกรมหานาม ก็อะไรเล่าเป็นคุณ (ความหวานชื่น ข้อดี) ของกามทั้งหลาย? ดูกรมหานาม
กามคุณ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเป็นไฉน? คือ รูปที่พึงรู้ด้วยตา อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่า
พอใจ ชวนรัก ชวนใคร่ น่าติดใจ, เสียงที่พึงรู้ด้วยหู ... กลิ่นที่พึงรู้ด้วยจมูก ... รสที่พึงรู้ด้วยลิ้น
... โผฏฐัพพะที่พึงรู้ด้วยกาย อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ชวนรัก ชวนใคร่ น่าติดใจ; ดูกร
มหานาม เหล่านี้แล คือกามคุณ ๕ ประการ, ความสุข ความโสมนัสใด อาศัยกามคุณ ๕ เหล่านี้
เกิดขึ้น นี้คือคุณของกามทั้งหลาย
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บทที่ ๓ ไตรลักษณ
“ดูกรมหานาม ก็อะไรเล่าเป็นโทษ (ข้อเสีย จุดอ่อน) ของกามทั้งหลาย? กุลบุตรในโลกนี้
เลี้ยงชีวิตด้วยศิลปสถานะใด จะด้วยการนับคะแนนก็ดี ด้วยวิชาคํานวณก็ดี ด้วยวิชาประเมินก็ดี
ด้วยกสิกรรมก็ดี ด้วยการค้าขายก็ดี ด้วยการเลี้ยงโคก็ดี ด้วยวิชาแม่นธนูก็ดี ด้วยการเป็นราชบุรุษ
ก็ดี ด้วยศิลปะอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ต้องหน้าสู้หนาว ต้องหน้าสู้ร้อน ถูกสัมผัสแต่เหลือบ ยุง
ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานรบกวน หิวกระหายเจียนตาย ดูกรมหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของ
กามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัว มีกามเป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ
เกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นเอง
“ดูกรมหานาม ถ้าเมื่อกุลบุตรนั้น ทั้งที่ขยัน เอาการเอางาน พยายามอยู่อย่างนี้ โภคะ
เหล่านั้นก็ไม่สําเร็จผล เขาย่อมเศร้าโศก ฟูมฟาย พิไรร่ํา ตีอก คร่ําครวญ ถึงความฟั่นเฟือนเลือน
หลงว่า ความขยันของเราสูญเปล่าเสียแล้วหนอ ความพยายามของเราไม่ออกผลเลยหนอ ดูกร
มหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัว ... เกิดเพราะเหตุแห่ง
กามทั้งหลายนั่นเอง
“ดูกรมหานาม ถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยัน เอาการเอางาน พยายามอยู่อย่างนี้ โภคะ เหล่านั้น
สําเร็จผล การคอยรักษาโภคะเหล่านั้นก็เป็นตัวบังคับ ให้เขากลับเสวยความทุกข์ยากไม่สบายใจ
ว่า ทําอย่างไร ราชาทั้งหลายจะไม่พึงริบเอาโภคะของเราไปเสีย พวกโจรจะไม่มาปล้น ไฟจะไม่ไหม้
น้ําจะไม่พัดพาเอาไป ทายาทอัปรีย์จะไม่เอาไปผลาญเสีย
“เมื่อกุลบุตรนั้น คอยรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้ ราชาทั้งหลายริบเอาโภคะเหล่านั้นไปเสียก็
ดี โจรมาปล้นเอาไปเสียก็ดี ไฟไหม้เสียก็ดี น้ําพัดพาไปเสียก็ดี ทายาทอัปรีย์เอาไปผลาญเสียก็ดี
เขาย่อมเศร้าโศก ฟูมฟาย พิไรร่ํา ตีอก คร่ําครวญ ถึงความฟั่นเฟือนเลือนหลงว่า สิ่งที่เราเคยมี
เป็นของเรา เราก็ไม่มี ไม่เป็นของเราเสียแล้ว ดูกรมหานาม แม้นี้ ก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย
เป็นกองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัว ... เกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นเอง
“ดูกรมหานาม อีกประการหนึ่ง เพราะกามเป็นเหตุ เพราะกามเป็นต้นเค้า เพราะกามเป็น
ตัวบังคับ เพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแล แม้ราชาทั้งหลายก็วิวาทกับพวกราชา แม้พวก
กษัตริย์ก็วิวาทกับพวกกษัตริย์ แม้พวกพราหมณ์ก็วิวาทกับพวกพราหมณ์ แม้พวกคฤหบดีก็วิวาท
กับพวกคฤหบดี แม้มารดาก็วิวาทกับบุตร แม้บุตรก็วิวาทกับมารดา แม้บิดาก็วิวาทกับบุตร แม้บุตรก็
วิวาทกับบิดา แม้พี่ชายน้องชายก็วิวาทกับพี่ชายน้องชาย แม้พี่สาวน้องสาวก็วิวาทกับพี่สาว
น้องสาว แม้พี่ชายน้องชายก็วิวาทกับพี่สาวน้องสาว แม้เพื่อนก็วิวาทกับเพื่อน คนเหล่านั้นพา
กันเข้าทะเลาะแก่งแย่งวิวาทกันในที่นั้นๆ ทําร้ายซึ่งกันและกันด้วยฝ่ามือบ้าง ด้วยก้อนดินบ้าง
ด้วยท่อนไม้บ้าง ด้วยศาสตราบ้าง ถึงความตายไปตรงที่นั้นบ้าง ถึงทุกข์ปางตายบ้าง ดูกรมหา
นาม แม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัว ...
“ดูกรมหานาม อีกประการหนึ่ง เพราะกามเป็นเหตุ ... เพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแล
ฝูงชนต่างถือดาบและโล่ ผูกสอดแล่งธนู วิ่งเข้าสู่สงคราม ทั้ง ๒ ฝ่าย เข้าโรมรันพันตู เมื่อลูกศร
ทั้งหลายถูกยิงไปบ้าง เมื่อหอกทั้งหลายถูกพุ่งไปบ้าง เมื่อดาบทั้งหลายถูกกวัดแกว่งอยู่บ้าง ฝูง
ชนเหล่านั้น บ้างถูกลูกศรเสียบ บ้างถูกหอกแทง บ้างถูกดาบตัดศีรษะ พากันถึงตายไปตรงนั้น
บ้าง ถึงทุกข์ปางตายบ้าง ดูกรมหานาม แม้นี้ ก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นชัด
กับตัว ... เกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นเอง

๙๕

๙๖

พุทธธรรม
“ดูกรมหานาม อีกประการหนึ่ง เพราะกามเป็นเหตุ ... เพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแล
ฝูงชนถือดาบและโล่ ผูกสอดแล่งธนู ตรูกันเข้าไปสู่เชิงกําแพงที่ฉาบด้วยเปือกตมร้อน เมื่อลูกศร
ถูกยิงไปบ้าง เมื่อหอกถูกพุ่งไปบ้าง เมื่อดาบถูกกวัดแกว่งบ้าง ชนเหล่านั้น บ้างถูกลูกศรเสียบ
บ้างถูกหอกแทง บ้างถูกรดด้วยโคมัยร้อน บ้างถูกสับด้วยคราด บ้างถูกตัดศีรษะด้วยดาบ พากัน
ถึงตายไปตรงนั้นบ้าง ถึงทุกข์ปางตายบ้าง ดูกรมหานาม แม้นี้ ก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย เป็น
กองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัว ... เกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นเอง”158

(ค) ปัญหาของมนุษย์ ที่มาในชื่อของทุกข์มากมาย
เทาที่ไดบรรยายมา ถาเขาใจความหมายของทุกขในอริยสัจ และแยกออกไดชัดจากทุกขในไตรลักษณ
พรอมทั้งมองเห็นความเกี่ยวโยงกันระหวางทุกขในหมวดธรรม ๒ ชุดนี้แลว ก็ถือเปนอันสมวัตถุประสงค
ระหวางที่บรรยายนั้น ไดยกทุกขชื่อตางๆ หรือทุกขในลักษณะอาการตางๆ มาใหดูเปนตัวอยาง และได
ขอใหเขาใจวา ทุกขตางๆ มากมายนั้น ไมพึงถือเปนเรื่องเครงครัดนัก แตมองไดวาเปนการที่ทานยกขึ้นมากลาว
เพื่อนําความเขาใจ ใหงายและชัด เปนเรื่องที่ตางกันไปไดตามถิ่นฐานกาลสมัย พูดงายๆ ก็คือแสดงตัวอยาง
เรื่องราวที่เปนปญหาของมนุษย (ใครในสมัยนี้ ถาสนใจ ก็อาจจะรวบรวมปญหาหรือทุกขของมนุษยในสมัย
ปจจุบันมาทําเปนบัญชีไว) ดังที่ทา ยสุด พระพุทธเจาก็ทรงสรุปไวใหแลว ที่วา “โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ คือทุกข”
เมื่อไดความเขาใจอยางนี้แลว จะแสดงชื่อทุกขที่ทานจําแนกแจกแจงไวในที่ตางๆ ใหเห็นตัวอยางตอไป
ทุกขที่ทานจําแนกไว สวนใหญเปนทุกขในอริยสัจ เพราะเปนเรื่องเกี่ยวของกับคน เปนปญหาที่จะตอง
แกไข เปนสิ่งควรคํานึงเพื่อปลดเปลื้องเสียดวยการปฏิบัติ สวนทุกขที่ครอบคลุมความทั้งหมดอยางในไตรลักษณ
ทานแสดงไวแตพอเปนหลัก เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเทาทันตามความเปนจริง
ในที่นี้ จะยกมาแสดงเฉพาะชุดสําคัญๆ หรือที่ทานกลาวถึงกันบอยๆ ดังนี้
ชุดที่ ๑ ทุกข ๑๒159 เปนชุดไขความสําหรับแสดงความหมายของทุกขในอริยสัจ ๔ มีดังนี้
๑) ชาติ ความเกิดเปนทุกข เพราะเปนที่ตั้งแหงความทุกขตางๆ อเนกประการ ทานแบงซอยออกเปน
ก. คัพโภกกันติมูลกทุกข ทุกขเกิดจากการเกิดอยูในครรภ อยูในที่อันแสนจะคับแคบอึดอัด มืด
ตื้อ แออัดดวยสิ่งที่นารังเกียจ ดุจหนอนในของเนาหรือในน้ําครํา
ข. คัพภปริหรณมูลกทุกข ทุกขเกิดจากการบริหารครรภ มารดาจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว ลุกนั่ง
เดินวิ่งแรงหรือเบา กินดื่มของรอนเย็นเปรี้ยวเผ็ด เปนตน มีผลกระทบตอเด็กในครรภทั้งสิ้น
ค. คัพภวิปตติมูลกทุกข ทุกขเกิดจากการวิบัติของครรภ เชน ทองนอกมดลูก เด็กตายในครรภ
ตองผาตัดออก เปนตน
ง. วิชายนมูลกทุกข ทุกขเกิดจากการคลอด ทั้งถูกกระทุงกระแทกพลิกหัน ทั้งถูกกดถูกบีบถูกอัด
กวาจะผานชองอันแสนแคบออกมาได เจ็บปวดแสนสาหัส
จ. พหิ นิ ก ขมนมู ล กทุ ก ข ทุ ก ข เ กิ ด จากการออกมาภายนอก เด็ ก แรกคลอดมี ร า งกายและผิ ว
ละเอียดออนดังแผลใหม ถูกสัมผัสจับตองเช็ดลางแสนเจ็บแสบ
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บทที่ ๓ ไตรลักษณ
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ฉ. อัตตุปกกมมูลกทุกข ทุกขเกิดจากทําตัวเอง เชน ฆาตัวตายบาง ประพฤติวัตรบําเพ็ญตบะ
ทรมานตนบาง โกรธเคืองเขาแลวไมกินขาว หรือทํารายตัวเองบาง เปนตน
ช. ปรุปกกมมูลกทุกข ทุกขเกิดจากคนอื่นทําให เชน ถูกฆา ถูกจองจํา ถูกทําราย เปนตน
๒) ชรา ความแก ทําใหอวัยวะทั้งหลายยอหยอนออนแอ อินทรีย คือ ตา หู จมูก ลิ้น เปนตน ทําหนาที่
บกพรองผิดเพี้ยน กําลังวังชาเสื่อมถอย หมดความแคลวคลองวองไว ผิวพรรณไมงดงามผองใส
หนังเหี่ยวยน ความจําเลอะเลือนเผลอไผล เสื่อมอํานาจและความเปนเสรีทั้งภายนอกและภายใน
เกิดทุกขกายและทุกขใจไดมาก
๓) มรณะ ความตาย ยามจะสิ้นชีพ เคยทําชั่วไว ก็เห็นนิมิตของบาปกรรม มีคนหรือของรักก็ตองพลัด
พรากจากไป สวนประกอบในรางกายก็พากันหยุดทําหนาที่ ทุกขทางกายก็อาจมีมาก จะทําอะไรจะ
แกไขอะไรก็ทําไมไดแกไขไมได
๔) โสกะ ความเศราโศก ไดแกความแหงใจ เชน เมื่อสูญเสียญาติ เปนตน
๕) ปริเทวะ ความคร่ําครวญหรือร่ําไร ไดแก บนเพอไปตางๆ เชน เมื่อสูญเสียญาติ เปนตน
๖) ทุกข ความทุกขกาย ไดแก เจ็บปวด เชน กายบาดเจ็บ ถูกบีบคั้น เปนโรค เปนตน160
๗) โทมนัส ความทุกขใจ ไดแก เจ็บปวดรวดราวใจ ที่ทําใหรองไห ตีอกชกหัว ลงดิ้น เชือดตัวเอง กิน
ยาพิษ ผูกคอตาย เปนตน
๘) อุปายาส ความคับแคน หรือสิ้นหวัง ไดแก เรารอนทอดถอนใจ ในเมื่อความโศกเศราเพิ่มทวี เปนตน
๙) อัปปยสัมปโยค การประสบคนหรือสิ่งซึ่งไมเปนที่รัก เชน ตองพบตองเกี่ยวของกับคนที่ไมชอบหรือ
ชิงชัง เปนตน
๑๐) ปยวิปโยค การพลัดพรากจากคนหรือสิ่งอันเปนที่รัก เชน จากญาติ จากคนรัก สูญเสียทรัพยสิน
๑๑) อิจฉิตาลาภ การไมไดสิ่งที่ปรารถนา คือปรารถนาสิ่งใดแลวไมไดสมหวัง
๑๒) อุปาทานขันธ ขันธทั้งหาซึ่งเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน กลาวคือ ทุกขที่กลาวมาทั้งหมดนั้นเปนทุกขของ
อุปาทานขันธทั้ง ๕ เมื่อวาโดยสรุป หรือโดยรวบยอด ก็คือ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข
ชุดที่ ๒ ทุกข ๒161 เปนเพียงการสรุปทุกขชนิดตางๆ ในแนวหนึ่ง ไดแก
๑) ปฏิจฉันนทุกข ทุกขปดบัง หรือทุกขซอนเรน ไมปรากฏออกมาใหเห็นชัดๆ เชน ปวดหู ปวดฟน ใจ
เรารอนเพราะไฟราคะและไฟโทสะ เปนตน
๒) อัปปฏิจฉันนทุกข ทุกขไมปดบังหรือทุกขเปดเผย เชน ถูกหนามตํา ถูกเฆี่ยน ถูกมีดฟน เปนตน
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พึงสังเกตวา ในทุกขชุดนี้ ไมมีพยาธิ ซึ่งตามปรกติจะตอจากชรา ที่เปนเชนนี้ ทานอธิบายวา เพราะพยาธินั้นเปนทุกขที่ไมแนนอน
ตายตัว คือหลายคนมี แตบางคนก็อาจจะไมมี และอีกประการหนึ่ง พยาธินั้นจัดเขาในขอทุกขกายนี้แลว (วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๑๗๙)
อยางไรก็ดี ในบาลีบางแหงก็พบวามีพยาธิอยูในทุกขชุดนี้ดวย ในกรณีเชนนั้น ขอใหดูอธิบายใน วินย.ฏีกา ๔/๖๕.
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พุทธธรรม
ชุดที่ ๓ ทุกข ๒162 เปนเพียงการสรุปทุกขชนิดตางๆ อีกแนวหนึ่ง ไดแก
๒) ปริยายทุกข ทุกขโดยปริยาย หรือทุกขโดยออม ไดแก ทุกขทุกอยางที่กลาวถึงขางตน นอกจาก
ทุกขเวทนา
๓) นิปปริยายทุกข ทุกขโดยนิปริยาย หรือทุกขโดยตรง ไดแก ความรูสึกทุกข ที่เรียกวาทุกขทุกข หรือ
ทุกขเวทนา นั่นเอง

ในคัมภีรมหานิทเทส และจูฬนิทเทส บางแหงแสดงชื่อทุกขไวอีกเปนอันมาก163 มีทั้งที่ซ้ํากับที่แสดงไว
แลวขางตน และที่แปลกออกไป ขอยกมาจัดเปนกลุมๆ ใหดูงาย ดังนี้
ก) ชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทุกข มรณทุกข โสก-ปริเทว-ทุกข-โทมนัสส-อุปายาสทุกข
ข) เนรยิกทุกข ติรัจฉานโยนิกทุกข ปตติวิสยิกทุกข มานุสกทุกข (ทุกขของสัตวนรก ทุกขของสัตว
ดิรัจฉาน ทุกขของสัตวในแดนเปรต ทุกขของมนุษย)
ค) คัพโภกกันติมูลกทุกข (ทุกขเกิดจากการลงเกิดในครรภ) คัพเภฐิติมูลกทุกข (ทุกขเกิดจากการอยูใน
ครรภ) คัพภวุฏฐานมูลกทุกข (ทุกขเกิดจากการออกจากครรภ) ชาตัสสูปนิพันธิกทุกข (ทุกขติดพัน
ตัวของผูที่เกิดแลว) ชาตัสสปราเธยยกทุกข (ทุกขเนื่องจากตองขึ้นตอผูอื่นของผูที่เกิดแลว) อัตตูปก
กมทุกข (ทุกขที่ตัวทําแกตัวเอง) ปรูปกกมทุกข (ทุกขจากคนอื่นทําให)
ง) ทุกขทุกข สังขารทุกข วิปริณามทุกข
จ) โรคตางๆ เชน โรคตา โรคหู เปนตน รวม ๓๕ ชื่อ
ฉ) อาพาธ คือ ความเจ็บไขที่เกิดจากสมุฏฐาน ๘ อยาง คือ ดี เสมหะ ลม สมุฏฐานตางๆ ประชุมกัน
อุตุแปรปรวน บริหารรางกายไมสม่ําเสมอ ถูกเขาทํา เชน ฆาและจองจํา เปนตน และผลกรรม
ช) หนาว ร อ น หิ ว กระหาย อุ จ จาระ ป ส สาวะ ทุ ก ข จ ากสั ม ผั ส แห ง เหลื อ บยุ ง ลมแดดและ
สัตวเลื้อยคลาน
ญ) ทุกขเพราะความตายของมารดา ความตายของบิดา ความตายของพี่นองชาย ความตายของพี่นอง
หญิง ความตายของบุตร ความตายของธิดา
ฎ) ทุกขเพราะความสูญเสียญาติ ความสูญเสียโภคะ ความสูญเสียดวยโรค ความสูญเสียศีล ความ
สูญเสียทิฏฐิ
ในมหาทุกขักขันธสูตร และจูฬทุกขักขันธสูต ร164 พระพุทธเจาตรัสถึงทุกขขันธ คือกองทุกขตางๆ
มากมาย ซึ่งเปนปญหาแกมนุษยสืบเนื่องมาจากกาม โดยสรุป ทุกขขันธ หรือกองทุกขเหลานั้น ไดแก
ก) ความลําบากตรากตรําเดือดรอน ตลอดกระทั่งสูญเสียชีวิต เนื่องมาจากประกอบการงานหาเลี้ยงชีพ
ข) ความเศราโศกเสียใจ ในเมื่อเพียรพยายามในการอาชีพแลว โภคะไมสําเร็จผล
ค) แมเมื่อโภคะสําเร็จผลแลว ก็เกิดความทุกขยากลําบากใจ ในการที่ตองคอยอารักขาโภคทรัพย
ง) ความเศราโศกเสียใจ เมื่อสูญเสียโภคทรัพยนั้นไป อารักขาไวไมสําเร็จ เชน ถูกโจรปลน ไฟไหม
จ) การทะเลาะวิวาทแกงแยง ทํารายกัน ถึงตายบาง ถึงทุกขปางตายบาง ระหวางราชากับราชาบาง
คฤหบดีกับคฤหบดีบาง แมกระทั่งระหวางมารดาบิดากับบุตร พี่กับนอง และเพื่อนกับเพื่อน
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ฉ) การทําสงครามประหัตประหารกันระหวางหมูชน ๒ ฝาย ในสมรภูมิ ซึ่งตางพากันลมตายและไดรับ
ความทุกขแสนสาหัสเพราะถูกอาวุธหรือเนื่องมาจากการตอสูกันนั้น
ช) การทําสงครามที่ฝายหนึ่งรุกรานโจมตีบานเมืองของอีกฝายหนึ่ง และจากการตอสูกันก็ตองบาดเจ็บ
ลมตาย ไดรับทุกขเปนอันมาก
ญ) การทําทุจริตกออาชญากรรมตางๆ เชน ปลนทรัพย ทําความผิดทางเพศ เปนตน แลวถูกจับกุม
ลงโทษตางๆ ถึงตายบาง ไมถึงตายบาง
ฎ) การประกอบกรรมทุจริตทางกาย วาจา ใจ ครั้นตายแลวก็ไปไดรับทุกขในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ในพระบาลีและอรรถกถา ยังกลาวถึงทุกขชื่ออื่นๆ กระจายกันอยูแหงละเล็กละนอยอีกหลายแหง บาง
แหงมีเพียงคําบรรยายอาการของความทุกข (เหมือนอยางในมหาทุกขักขันธสูตร และจูฬทุกขักขันธสูตรขางบนนี้)
โดยไมเรียกชื่อทุกขไวโดยเฉพาะ บางแหงก็ระบุชื่อทุกขเฉพาะอยางลงไป เชน สังสารทุกข165 อบายทุกข วัฏฏมูลกทุกข อาหารปริเยฏฐิทุกข166 เปนตน167
อยางไรก็ดี เรื่องทุกขนี้ เราสามารถพรรณนาแสดงรายชื่อขยายรายการออกไปไดอีกเปนอันมาก เพราะ
ป ญ หาของมนุ ษ ย มี ม ากมาย ทั้ ง ทุ ก ข ที่ เ ป น สามั ญ แก ชี วิ ต โดยทั่ ว ไป และทุ ก ข ที่ แ ปลกกั น ออกไปตาม
สภาพแวดลอมของยุคสมัย ถิ่นฐาน และสถานการณ แตไมจําเปนที่จะตองบรรยายในที่นี้ใหเยิ่นเยอเนิ่นนาน ขอ
สําคัญอยูที่จะตองรูความมุงหมาย
การที่ทานแสดงชื่อทุกขตางๆ ไวมากมายนั้น ก็เพื่อใหเรารูจักมันตามสภาพ คือตามที่เปนจริง (ปริญญา
กิจ) เพื่อปฏิบัติตอทุกขนั้นๆ อยางถูกตอง ดวยการยอมรับรูสูหนาสิ่งที่มีอยู ซึ่งตนจะตองเกี่ยวของ ไมใชเลี่ยงหนี
อําพรางปดตาหลอกตัวเอง หรือแมกระทั่งปลอบใจตนประดุจดังวาทุกขเหลานั้นไมมีอยู หรือตนเองหลีกหลบไป
ไดแลว และกลายเปนสรางปมปญหา เสริมทุกขใหหนักหนาซับซอนและรุนแรงยิ่งขึ้น แตเขาเผชิญหนา ทําความ
รูจัก แลวเอาชนะ อยูเหนือมัน ทําตนใหปลอดพนไดจากทุกขเหลานั้น ปฏิบัติตอทุกขโดยทางที่จะทําใหทุกขไม
อาจเกิดขึ้นได ตั้งแตอยางชั่วคราว จนถึงโดยถาวร
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เชน วิสุทฺธิ.๓/๑๒๖; วิภงฺค.อ.๑๘๘,๑๙๓; บางแหงในจูฬนิทเทส เชน ๓๐/๖๘/๑๔ ฉบับอักษรไทย มี สํสารทุกฺขํ แตความจริงเปน
ปาฐะที่คลาดเคลื่อน ที่ถูกตองเปนสงฺขารทุกฺขํ
ทุกข ๓ ชื่อหลังนี้ กลาวถึงบอยๆ ในสังเวควัตถุ (เรื่องนาสังเวช หรือสิ่งที่เปนที่ตั้งแหงความสังเวช) ๘ ประการ (เชน วิสุทฺธิ.๑/๑๗๑;
ที.อ.๒/๒๕๓; ม.อ.๑/๔๐๘; สํ.อ.๓/๒๕๐; ฯลฯ); อาหารปริเยฏฐิทุกข (ทุกขในการแสวงหาอาหาร หรือทุกขเกิดจากการหากิน) ก็ตรง
กับเนื้อความในขอ ก) ขางบนนี้ สวนทุกขชื่ออื่นๆ ก็รวมอยูแลวในคําบรรยายขางตน ไมโดยตรงก็โดยออม
ในหนังสือธรรมวิจารณ ของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, พิมพครั้งที่ ๒๐
พ.ศ.๒๕๐๑) หนา ๑๓-๑๗ ทรงประมวลทุกขชื่อตางๆ จากหลายแหลงมารวมไว ๑๐ อยาง บางอยางทรงตั้งชื่อเรียกใหมใหเปนพวกๆ
กัน มีดังนี้ ๑. สภาวทุกข์ หรือทุกขประจําสังขาร คือชาติ ชรา มรณะ ๒. ปกิณณกทุกข์ หรือทุกขจร คือโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส
อุปายาส (รวมทั้ง อัปปยสัมปโยค ปยวิปโยค และอิจฉิตาลาภ) ๓. นิพัทธทุกข์ คือ ทุกขเนืองนิตย หรือทุกขเจาเรือน ไดแกหนาว
รอน หิว กระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ ๔. พยาธิทุกข์ หรือทุกขเวทนา ๕. สันตาปทุกข์ ทุกขคือความเรารุม หรือทุกขรอน
ไดแกความกระวนกระวายใจเพราะไฟกิเลส ๖. วิปากทุกข์ หรือผลกรรม ไดแกวิปฏิสาร การถูกลงอาชญา การตกอบาย ๗. สหคตทุกข์ ทุกขไปดวยกันหรือทุกขกํากับกัน คือทุกขที่พวงมากับโลกธรรมที่เปนอิฏฐารมณ เชน ไดลาภแลวทุกขเพราะระวังรักษา ๘.
อาหารปริเยฏฐิทุกข์ คือทุกขในการหากิน ไดแก อาชีวทุกข คือ ทุกขเนื่องดวยการหาเลี้ยงชีวิต ๙. วิวาทมูลกทุกข์ คือทุกขมีวิวาท
เปนมูล เชน กลัวแพ หวั่นหวาดในการรบกัน สูคดีกัน ๑๐. ทุกขขันธ์ หรือทุกขรวบยอด คือ โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข
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๓. อนัตตตา และอนัตตลักษณะ
ก) ขอบเขตความหมาย
ขอทวนความกอ นวา อนัต ตตา คือ ความเปน อนัต ตา มีข อบเขตกวา งขวางครอบคลุม มากกวา
ความไมเที่ยงและความเปนทุกข ขอบเขตนั้นกวางแคบกวากันแคไหน เห็นไดชัดเจนทันทีในพุทธพจนที่
แสดงหลักนั้นเอง คือ
๑. สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา ๒. สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา ๓. สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา -

สังขาร ทั้งปวง ไมเที่ยง
สังขาร ทั้งปวง เปนทุกข
ธรรม ทั้งปวง เปนอนัตตา

พุทธพจนแสดงหลักธรรมนิยาม อันบงบอกถึงไตรลักษณนี้ ชี้ชัดวา เฉพาะสังขารเทานั้นที่เปนอนิจจัง
และเปนทุกขทั้งหมดทั้งสิ้น คือ ยังมีธรรมบางอยางที่ไมเปนอนิจจังและไมเปนทุกขัง ไดแกธรรมที่ไมเปนสังขาร
แตธรรมทุกอยาง รวมทั้งธรรมที่ไมเปนสังขารนั้นดวย เปนอนัตตา คือลวนมิใชอัตตา ไมมีอัตตา ไมเปน
อัตตา หมดทั้งสิ้น ไมยกเวนสิ่งใดทั้งนั้น ไมมีอะไรมีอัตตา ไมมีอะไรเปนอัตตาเลย
คําวา “ธรรม” ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง ไมมีอะไรอยูนอกเหนือคําวา “ธรรม” ไมวาสิ่งใดๆ ใชคําวา
ธรรมเรียกไดทั้งหมด
เมื่อธรรม ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง ธรรม จึงจําแนกออกไปไดไมมีที่สิ้นสุด แตอาจจัดประมวลไดเปน
กลุมเปนประเภท
การจัดกลุมหรือประเภทที่เขากับเรื่องในที่นี้ คือ ธรรม ทั้งปวงจําแนกเปน ๒ จําพวก ไดแก สังขตธรรม
และอสังขตธรรม
สังขตธรรม คือ ธรรมที่ปจจัยปรุงแตง หรือสภาวะที่เกิดจากปจจัยหนุนเนื่องกันขึ้นมา เรียกงายๆ วา
“สังขาร” ไดแก รูปธรรมและนามธรรมทั่วไป ที่จัดเขาในขันธ ๕
อสังขตธรรม คือ ธรรมที่ปจจัยไมปรุงแตง หรือสภาวะที่มิใชเกิดจากปจจัยหนุนเนื่องกันขึ้นมา เรียกอีก
อยางหนึ่งวา “วิสังขาร” ไดแก สภาวะอันพนจากขันธทั้ง ๕ คือนิพพาน
โดยนัยนี้ จึงแสดงหลักธรรมนิยามแบบขยายความได ดังนี้
๑. สังขาร คือ สังขตธรรม (ขันธ ๕)
ทั้งปวง ไมเที่ยง
๒. สังขาร คือ สังขตธรรม (ขันธ ๕)
ทั้งปวง เปนทุกข
๓. ธรรม คือ สังขตธรรม และอสังขตธรรม ทั้งปวง ไมมีไมเปนอัตตา
พึงสังเกตไวใหตระหนักชัดวา พระพุทธเจาตรัสมาตามลําดับใน ๒ ขอแรก ทั้งขอไมเที่ยง และขอเปน
ทุกข เหมือนกันวา “สังขาร ทั้งปวง” แตพอถึงขอ ๓ ที่เปนอนัตตา ทรงเปลี่ยนเปน “ธรรม ทั้งปวง”
เมื่อมองตรงตามพุทธพจนนี้ พุทธประสงค หรือพุทธาธิบายเกี่ยวกับขอบเขตแหงความหมายของ
อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา ก็ชัดแจงอยูในตัวแลว วาขอไหนแคใด ไมจําเปนตองอธิบายเพิ่มเติม

บทที่ ๓ ไตรลักษณ
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ข) ความหมายพื้นฐาน
อนัตตา จะแปลวา ไมเปนอัตตา หรือไมมีอัตตา คือ ไมเปนตัวตน หรือไมมีตัวตน ก็ได ที่วา ธรรมทั้ง
ปวงเปนอนัตตา ก็หมายความวา ทุกสิ่งทุกอยาง เปนสภาวะที่มีอยู เปนอยูหรือเปนไปของมัน เปนธรรมดาอยาง
นั้นๆ เอง ไมเปนไมมีตัวตนที่จะครอบครองสั่งบังคับอะไรใหเปนหรือใหไมเปนอยางนั้นอยางนี้ตามที่ปรารถนา
ในเมื่ออนัตตตาปฏิเสธความเปนอัตตา ถาจะเขาใจความเปนอนัตตา ก็ตองเขาใจความหมายของอัตตา
นั้นกอน
อัตตา (เรียกอยางสันสกฤตวา อาตมัน) คือ ตัวตนอันแทอันจริง ที่เปนแกนเปนแกนหรือซึมแทรกซอน
แฝงหรือโอบคุมสิ่งนั้นๆ อันเที่ยงแทถาวร เปนตัวอยูตัวยืนตัวคงที่ ซึ่งสิงอยู สถิตอยู เปนเจาของ เปนผูครอบ
ครอง เปนตัวผูทําการ เปนตัวผูเสพเสวยความรูสึกตางๆ อยูเบื้องหลังปรากฏการณทั้งหลาย รวมทั้งอยูเบื้องหลัง
ชีวิตนี้ ซึ่งมีอํานาจในตัว สามารถบงการหรือบังคับบัญชาสิ่งนั้นๆ ใหเปนไปตามตองการ หรือตามปรารถนา
ในลัทธิศาสนาบางพวก สอนซอนลึกลงไปอีกวา เบื้องหลังโลกแหงปรากฏการณทั้งหมด และเหนืออัตตา
หรืออาตมันของสัตวและสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ มีอัตตาสูงสุดที่มีอํานาจเหนือทุกสิ่งทุกอยาง ซึ่งเปนตัวผูสรางและ
กําหนดจัดสรรบันดาลบงการทุกสิ่งทุกอยาง หรือเปนแหลงที่มาและที่กลับเขาไปรวมสุดทายของสรรพสิ่งสรรพชีพ
ดังที่ในศาสนาฮินดูเรียกวา พรหมัน หรือปรมาตมัน
สาระสําคัญของหลักอนัตตตา ก็คือการปฏิเสธความมีอยูของอัตตาที่วามานี้ โดยสอนใหรูวา อัตตานั้น
เปนเพียงภาพที่เกิดจากการยึดถือของมนุษยปุถุชน ที่ไมมองเห็นสภาวธรรมคือสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน แต
มนุษยปุถุชนนั้นไดสราง(ภาพ)อัตตาหรือตัวตนขึ้นมาซอนไวบนสภาวธรรม และ(ภาพ)อัตตาหรือตัวตนนั้นเอง ก็
บดบังเขาไมใหมองเห็นสภาวธรรม
ความรู เ ข า ใจอนั ต ตตา จะไถ ถ อนความยึ ด ถื อ นั้ น และสลาย(ภาพ)อั ต ตาหรื อ ตั ว ตนที่ ซ อ นบดบั ง
สภาวธรรมลงไป ทําใหรูเห็นสภาวธรรมคือสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน
หลักอนัตตตาเปนเรื่องของความรูเขาใจมองเห็นดวยปญญาตามที่สิ่งทั้งหลายมันเปนของมันวา สิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเปนสภาวธรรม ซึ่งมีอยูเปนอยูและเปนไปตามสภาวะ หรือตามธรรมดาของมันๆ ไมมีอัตตา
หรือตัวตนอะไรเปนแกนเปนแกนหรือสิงซอนแฝงโอบคุมกุมไว ที่จะเปนเจาของครอบครองครอบงําบงการบัญชา
ไมขึ้นตออํานาจของใคร ไมวาอยูขางใน หรือจากขางนอก
จะเห็นวา ความหมายพื้นฐานแหงความเปนอนัตตาของธรรมทั้งปวง ไมวาจะเปนสังขตธรรม หรือ
อสังขตธรรม ไมวาสังขาร หรือวิสังขาร ก็งายๆ สั้นๆ เหมือนกันหมดวา สิ่งทั้งปวงนั้น ลวนเปนสภาวธรรม ซึ่งมี
อยูเปนอยูตามภาวะของมัน และเปนอยูหรือเปนไปตามธรรมดาของมันๆ ถามีอัตตาเปนแกนเปนแกนแฝงซอน
หรือโอบคุม สภาวธรรมก็เปนอยูเปนไปตามภาวะที่เปนอยางนั้นๆ ตามธรรมดาของมันไมได แตในความเปนจริง
สภาวธรรมก็มีอยูเปนอยูของมันอยางนั้นๆ จึงชัดเจนแนแทวาอัตตาไมมีจริง
แตในตอนที่อธิบายขยายความหมายออกไป จุดที่แยกกัน หรือทําใหมีรายละเอียดของคําอธิบายตางกัน
ก็คือ สภาวะของสังขตธรรม กับสภาวะของอสังขตธรรม หรือธรรมดาของสังขาร กับธรรมดาของวิสังขาร ที่เปน
คนละอยางตางกันไป
ถาเปนอสังขตธรรม หรือวิสังขาร คือนิพพาน ก็ชัดอยูแลววา นิพพานนั้นเปนธรรมธาตุอันดํารงอยูตาม
สภาวะของมัน มีอยู ตามธรรมดาของสภาวะที่ไมเกิดจากปจจัย เปนนิสสัตตะนิชชีวะ มิใชสัตวบุคคลตัวตนเรา
เขา ไมเปนของใคร ไมขึ้นตอใคร ไมมีใครกํากับบังคับควบคุม ไมมีตัวทําการที่จะดลบันดาลอะไรแกใครๆ
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สวนสังขตธรรม คือสังขารทั้งหลาย อันไดแกขันธ ๕ ก็ชัดอยูแลวเชนเดียวกัน คือ ทุกอยางนั้น ดํารงอยู
ตามสภาวะของมัน มีอยูเปนอยูเปนไปตามธรรมดาของมัน แตเปนธรรมดาของสังขตธรรม ซึ่งตรงขามกับ
ธรรมดาของ อสังขตธรรม กลาวคือ มีอยู ตามธรรมดาของสังขตธรรม ที่เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ซึ่งก็ไม
เปนไปตามความปรารถนาของใคร ไมมีตัวตนอะไรสิงซอนอยูอาศัยที่จะเปนตัวทําการในการเสพเสวย สั่งบังคับ
หรือมีอํานาจบงการบัญชาใหขันธ ๕ นั้น ไมวาทั้งหมด หรือแตละอยาง ใหเปนไปตามความตองการของตน โดย
เปนอิสระจากการทําตามหรือทําที่เหตุปจจัย
ความหมายพื้นฐานที่ทานอธิบายอนัตตตา/ความเปนอนัตตา/ความไมเปนไมมีตัวตนนี้ โดยทั่วไปใชคําสั้นๆ
เพียงวา “อวสวตฺตนฏเน” หรือ “อวสวตฺตนโต” (“อวสวตฺติโต” บางก็มี) คือ (ที่วาเปนอนัตตา ก็เพราะวา หรือดวย
ความหมายวา) ไมเปนไปในอํานาจ คือไมอยูใตอํานาจ ใครจะเรียกรองหรือสั่งบังคับใหเปนไปอยางนั้นอยางนี้
ตามความปรารถนาของตนไมได (สํานวนเกาวา ไมอาจไดตามปรารถนาของตน)
ความหมายพื้นฐานของอนัตตตา เปนดังที่วามานี้

ค) ความหมายที่ไมตองอธิบาย
กอนจะอธิบายตอไป พึงทําความเขาใจกอนวา พระพุทธศาสนาพูดถึงเรื่องตัวตนหรืออัตตาเพียงในระดับ
สมมติเทานั้น คือเปนสมมติสัจจะ ไมถือวาเปนของมีจริงแท ดังจะเห็นไดชัดเจนตามหลักที่มีพุทธพจนแสดงไววา
พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนศาสดาที่ไมยกเรื่องอัตตาขึ้นตั้งเปนหลัก คือไมถือวามีอัตตาจริงเลย ดังนี้
“ดูกรเสนิยะ ศาสดานี้ใด ทั้งในปัจจุบัน ก็ไม่บัญญัติอัตตา โดยความเป็นของจริง โดย
ความเป็นของแท้ และในเบื้องหน้า ก็ไม่บัญญัติอัตตา โดยความเป็นของจริง โดยความเป็น
ของแท้ นี้เรียกว่าศาสดาผู้สัมมาสัมพุทธะ”168
โดยนัยนี้ พระพุทธศาสนาจึงไมไดปรารภที่จะพิจารณา และไมไดยกเปนขอที่จะพิจารณาวา อัตตามี
หรือไม หรืออะไรๆ เปนอัตตาหรือไม เรียกวาไมตองพูดถึงเรื่องอัตตา (ในแงหรือในระดับปรมัตถสัจจะ) กันเลย
พรอมนั้นก็มีพุทธพจนสําทับอีกวา
“บุคคลผู้มีความเห็นถูกต้องสมบูรณ์ (ทิฏฐิสัมบัน คือพระโสดาบัน) เป็นผู้ไม่อาจเป็นไป
ได้ ที่จะยึดถือธรรมใดๆ ว่าเป็นอัตตา”169
เมื่อบรรลุธรรมสูงสุด คือเปนพระอรหันตแลว ก็ไมมีเรื่องที่จะมานึกถึงอัตตาอีกเลย ดังที่พระพุทธเจา
ตรัสถึงพระอรหันตวาเปน อตฺตฺชโห/อัตตัชหะ170 แปลวา “ผูละอัตตา” หรือทิ้งอัตตาแลว คือละการถืออัตตา
หรือเลิกเห็นวาเปนหรือมีตัวตนแลว
บางแหงก็ตรัสแบบอธิบายวา พระอรหันตนั้น อตฺตํ ปหาย อนุปาทิยาโน171 แปลวา ละอัตตาแลว ไม
ยึดติดถือมั่นอะไรๆ
เพื่อใหเปนขอสรุปที่อางอิงกันไดสะดวก ในพระไตรปฎกก็ไดแสดงเปนคําวินิจฉัยไววา
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“สังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง สังขตธรรมทั้งปวง เป็นทุกข์และเป็นอนัตตา นิพพานและ
บัญญัติ เป็นอนัตตา วินิจฉัยมีอยู่ดังนี้”172
อยางไรก็ตาม แมวาอัตตาจะไมมีจริง แตการยึดติดถืออัตตาก็มีอยู และมันก็เปนสิ่งที่คนทั่วไปยึดติดถือ
มั่นกันอยางยิ่ง พระพุทธศาสนาจึงมุงมาปฏิเสธอัตตาที่เขายึดกันอยู คือมุงใหคนละเลิกการยึดติดถือมั่นที่เขาจม
วนกันอยูนั้น
พูดงายๆ วา ในพระพุทธศาสนา อัตตาไมไดเปนสาระหรือเปนเรื่องที่ใสใจหรือนึกถึงหรือคํานึงวามีอยู
จริงเลย แตพระพุทธศาสนามองไปที่การยึดติดถือมั่นในอัตตา หรืออัตตาที่มีอยูในความยึดติดถือมั่นของคน
ทั้งหลายนั้น อันจะตองสลัดถอนทิ้งไปเสีย
พระพุทธศาสนาจึงมีแตสอนใหคนละเลิกการยึดติดถือมั่นในอัตตานั้น และเมื่อถอนละความยึดติดนั้น
ไดแลว ก็จบเรื่อง หมดภาระ ไมมีอะไรที่จะตองพูดถึงอัตตาอีก
รวมความว า เมื่ อ รู สั ง ขารหรื อ ขั น ธ ๕ ว า เป น อนั ต ตาแล ว ก็ จ บเรื่ อ งอั ต ตา-อนั ต ตา ผู บ รรลุ ธ รรม
ถึงอสังขตธรรมแลว ก็ไมคิดถึงและไมพูดถึงอะไรอีกวาเปนอัตตา และอสังขตธรรมคือนิพพานก็ไมมีใครตองมา
อธิบายวาเปนอนัตตาอยางไรอีก
การที่ไมตองอธิบายเรื่องนิพพานเปนอนัตตา/ไมเปนอัตตา สรุปไดวา มีเหตุผล ดังนี้
ก) สิ่งที่คนทั้งหลายยึดถือกันอยูและสามารถยึดถือได วาเปนอัตตา ก็คือและแคสังขาร หรือขันธ ๕
ข) ปุถุชนคือคนทั่วไป รูจัก เขาใจ คิดนึกถึงอะไรๆ ไดในขอบเขตของขันธ ๕ แมเมื่อพูดถึงนิพพาน
นิพพานที่เขาพูดถึงนึกถึง ก็ไมใชนิพพานจริง แตเปนเรื่องของขันธ ๕ นั่นเอง สวนอริยชนก็รูเขาใจถึง
นิพพานเองแลว และหมดความถือความเห็นวาเปนอัตตาไปแลว จึงไมพูดและไมตองพูดถึงเรื่องนี้อีก
ถาพูด ก็มีแตบอกวาพระอรหันตเปนผูละหมดอัตตาแลว (อัตตัญชหะ) ไมถืออะไรเปนอัตตาเลย
ค) งานที่ผูสอนจะตองทําในเรื่องอัตตานั้น ก็คือและแคใหคนรูแลวละความเห็นผิดที่ทําใหเขายึดติดเอา
สังขาร หรือขันธ ๕ เปนอัตตา
ง) เมื่อรูแลว ละความเห็นผิด เลิกยึดติดเอาขันธ ๕ เปนอัตตาแลว ก็ไมไขวควาหายึดอะไรเปนอัตตาอีก
เพราะไดประจักษแจงอสังขตธรรมคือนิพพาน ที่พนจากขันธ ๕ และพนจากการยึดถืออัตตาพรอมไป
ดวยกัน
(ผู้มีปัญญารู้แจ้งนิพพาน มองเห็นอสังขตธรรมคือนิพพานนั้นตามสภาวะของมันเอง อันไม่มี
ตัวตนอะไรที่ไหนมาสวมมาซ้อนมาครอบมาครอง เรียกว่าเห็นความเป็นอนัตตาของ อสังขต
ธรรมเองแล้ว ก็ไม่ต้องมาพูดมาอธิบายอะไรกันอีก พูดอีกอย่างหนึ่งว่า เมื่อพ้นความเป็นปุถุชน
ไปแล้ว เป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป ได้เห็นประจักษ์ความจริงแล้ว ทั้งความยึดติดและ
ความสงสัยไขว่คว้าหาอัตตาก็หมดสิ้นไปแล้ว การที่จะต้องพูดถึงความเป็นอนัตตาของอสังขต
ธรรม ก็ยุติไปเอง หรือพูดสั้นๆว่า ไม่มีเรื่องอัตตาอะไร ที่จะขึ้นไปสู่การยึดถือ การสงสัย หรือ
การถกเถียงอย่างใดๆ ของอริยชน)
เมื่อเปนเชนนี้ ในคําอธิบายสามัญเกี่ยวกับอนัตตา ทานจึงมุงไปที่สังขตธรรมคือเบญจขันธ ซึ่งเปนเรื่อง
ปกติธรรมดา เพราะเกี่ยวของกับคนทั่วไป หมายความวามนุษยปุถุชนก็คิดนึกพูดกันอยูแคนั้น
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ง) ความหมายที่อธิบายทั่วไป
ดังไดกลาวแลววา คําอธิบายสามัญของอนัตตตา ทานมุงไปที่สังขตธรรม เพราะเปนการพูดกับมนุษย
ปุถุชนทั้งหลาย ในเรื่องที่เกี่ยวของกับคนทั่วไป ที่ยังตองฝกตองศึกษาตองเรียนตองสอนกันอยู
ยิ่งกวานั้น ขอย้ําวา สิ่งที่มนุษยปุถุชน หรือคนทั่วไป รวมทั้งนักทฤษฎีและเจาลัทธิทั้งหลาย จะมาคิดนึก
พูดจาเอาเปนอัตตากันได ก็มีแคเรื่องของสังขาร คือสิ่งที่อยูในขันธ ๕ ทั้งนั้น และเทานั้น ดังนั้น การชี้ความเปน
อนัตตาจึงเจาะเพียง และจบพอ ที่เรื่องขันธ ๕ นั้น
ทั้งนี้สอดคลองกับพุทธดํารัสที่วา
“ภิกษุทั้งหลาย สมณะทั้งหลาย ก็ดี พราหมณ์ทั้งหลาย ก็ดี เหล่าหนึ่งเหล่าใด ก็ตาม ที่มองเห็น
อัตตา/ตัวตน แบบต่างๆ หลากหลายเป็นอเนก ย่อมมองเห็นอุปาทานขันธ์เหล่านั้นทั้งหมด หรือไม่
ก็มองเห็นขันธ์ใดขันธ์หนึ่ง ในบรรดาอุปาทานขันธ์เหล่านั้น (ว่าเป็นอัตตา) กล่าวคือ:“ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนในโลกนี้ ผู้มิได้เรียนสดับ ... ย่อมมองเห็นรูปว่าเป็นอัตตาบ้าง ย่อม
มองเห็นอัตตามีรูปบ้าง ย่อมมองเห็นรูปในอัตตาบ้าง ย่อมมองเห็นอัตตาในรูปบ้าง ย่อม
มองเห็นเวทนา ... สัญญา ... สังขารทั้งหลาย ... วิญญาณ (ทํานองเดียวกัน) โดยนัยดังกล่าว
นั้น การมองเห็นนี้แล ก็กลายเป็นความปักใจยึดถือของเขาว่า “ตัวเรามี/ตัวเราเป็น”173
พูดอีกอยางหนึ่งวา (การยึดถือ)อัตตามีแคที่มีขันธ ๕ และมีเพราะไปยึดมั่นขันธ ๕ นั้นไว ตามพุทธพจนวา
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดถืออะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นว่า นั่น
ของเรา, เราเป็นนั่น, นั่นเป็นอัตตา/ตัวตนของเรา ...
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูป ... เมื่อเวทนา ... เมื่อสัญญา ... เมื่อสังขาร ... เมื่อวิญญาณมีอยู่
เพราะอาศัย (รูป ... เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ...) วิญญาณ เพราะยึดมั่น (รูป ... เวทนา ...
สัญญา … สังขาร …) วิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นว่า นั่นของเรา, เราเป็นนั่น, นั่นเป็น
อัตตา/ตัวตนของเรา”174
ถึงตอนนี้ จึงมาดูคําอธิบายเกี่ยวกับความเปนอนัตตาของขันธ ๕ แบบทั่วๆ ไป ที่ทานขยายความ
ออกไปในแงตางๆ
แมวาในคําอธิบายทั่วๆ ไปนี้ ทานแสดงความหมายกันไวหลายนัย แตเราอาจจะเริ่มตนดวยคัมภีร
ปฏิสัมภิทามัคคที่แสดงอรรถของอนัตตาไวอยางเดียววา “ชื่อวาเปน อนัต ตา โดยความหมายวาไมมีสาระ
(อสารกฏเน)”175
ที่วาไมมีสาระ ก็คือ ไมมีแกนสาร ไมมีแกน หรือไมมีแกน หมายความวา ไมมีสิ่งซึ่งเปนตัวแทที่ยืนยงคง
ตัวอยูตลอดไป ดังคําอธิบายวา “โดยความหมายวาไมมีสาระ หมายความวาไมมีสาระคือตัวตน (อัตตสาระ =
ตัวตนที่เปนแกน หรือตัวตนที่เปนแกน) ที่คาดคิดกันเอาวาเปนอาตมัน (อัตตา = ตัวตน) เปนผูสิงอยูหรือครอง
อยู (นิวาสี) เปนผูสรางหรือผูสรางสรรคบันดาล (การกะ) เปนผูเสวย (เวทกะ) เปนผูมีอํานาจในตัว (สยังวสี)
เพราะวา สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นยอมเปนทุกข (คงตัวอยูไมได) มันไมสามารถหามความไมเที่ยง หรือความบีบคั้น
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ดวยความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไป แมของตัวมันเองได แลวความเปนผูสรางผูบันดาล เปนตนของมัน จะมี
มาจากที่ไหน เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ก็ถารูปนี้จักไดเปนอัตตาแลวไซร รูปนี้ก็
ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ (มีความบีบคั้นขัดแยงของขัดตางๆ) ดังนี้เปนอาทิ”176
จะสังเกตเห็นวา ความหมายที่วาไมมีสาระคือตัวตนนี้ ทานกลาวไวโดยสัมพันธกับความหมายวา ดล
บันดาลไมไดหรือไมมีอํานาจในตัว ทั้งนี้เพราะถามีตัวตนคงที่ยั่งยืนอยูเปนแกนเปนแกนจริงแลว ก็ยอมขืนยอม
ฝนความเปลี่ยนแปลงได ไมตองเปนไปตามความเปลี่ยนแปลงนั้น ยิ่งถาเปนผูครอบครอง ก็ยอมตองมีอํานาจ
บังคับสิ่งที่ถูกครอบครองใหเปนไปอยางไรๆ ก็ไดตามปรารถนา แตตามความเปนจริง หาเปนเชนนั้นไม ความไม
เปนตัวตนและความไมมีตัวตนสิงสูอยูครอง จึงมีความหมายเดนในแงที่วาไมมีอํานาจบังคับ ไมเปนไปในอํานาจ
ขัดแยงตอความปรารถนา
พึงสังเกตดวยวา ตามคําอธิบายนี้ แมแตพระพรหม พระผูเปนเจา หรือเทพเจาสูงสุดใดๆ ก็ตาม ที่ถือวา
เปนผูสรางผูบันดาล ทั้งหมดทั้งปวงลวนเปนสังขาร รวมอยูในขันธ ๕ ทั้งสิ้น
โดยนัยนี้ คัมภีรรุนอรรถกถาจึงนิยมแสดงความหมายของอนัตตตาวา “ชื่อวาอนัตตา โดยความหมายวา
ไมเปนไปในอํานาจ (อวสวตฺตนฏเน หรือ อวสวตฺตนโต = เพราะไมเปนไปในอํานาจ)”177 และอธิบายในทํานอง
วา ไมมีใครมีอํานาจบังคับ (ตามใจปรารถนาโดยไมทําตามเหตุปจจัย) ตอสังขารทั้งหลายวา สังขารที่เกิดขึ้นแลว
จงอยาถึงความทรงอยู ที่ถึงความทรงอยูแลว อยาชรา ที่ถึงชราแลว จงอยาแตกดับ จงอยาบอบโทรมดวยการ
เกิดขึ้นและการเสื่อมสลาย178 ตลอดจนอางพุทธพจนที่ตรัสวา “บุคคลยอมไมได (ตามปรารถนา) ในรูป (และใน
ขันธอื่นๆ) วา รูปของเราจงเปนอยางนี้ รูปของเราอยาไดเปนอยางนี”้ 179
ขยายความวา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏเปนตางๆ นั้น เมื่อวิเคราะหตามสภาวะถึงที่สุดแลว หาใชมีตัว
แทตัวจริงที่คงที่คงตัวยั่งยืนอยูยงดังที่เรียกชื่อกันวาอยางนั้นอยางนี้ไม แตเปนเพียงกระบวนธรรม (ธรรมปวัตติ)
คือกระบวนการแหงสังขารธรรมทั้งหลาย หรือกระบวนแหงรูปธรรมและนามธรรม (ขันธปวัตติ) ที่เกิดจาก
องคประกอบตางๆ มาประชุมหรือประมวลกันเขา และองคประกอบเหลานั้นแตละอยางๆ ลวนมีการเกิดขึ้น และ
ความเสื่อมสลาย เปนไปโดยอาการที่สัมพันธสืบเนื่องสงทอดเปนเหตุเปนปจจัยแกกัน ทั้งภายในกระบวนธรรมที่
กําหนดแยกวาเปนกระบวนหนึ่งๆ และระหวางกระบวนธรรมตางกระบวนทั้งหลาย ในสภาวะเชนนี้ มีสิ่งที่ควร
กําหนดเปนขอเดนอยู ๔ ประการ คือ
๑. ไมมีตัวตนที่แทจริงของสิ่งนั้นยืนตัวเปนแกนเปนแกนอยู
๒. สภาพที่ปรากฏนั้น เกิดจากองคประกอบตางๆ มาประชุมกันปรุงแตงขึ้น
๓. องคประกอบเหลานั้นเกิดขึ้นแลวเสื่อมสลายอยูตลอดเวลา และสัมพันธเปนปจจัยแกกัน ประมวล
ขึ้นเปนกระบวนธรรม
๔. ถากําหนดแยกออกเปนกระบวนธรรมยอยๆ มากหลาย ก็มีความสัมพันธเปนปจจัยตอกัน ระหวาง
ตางกระบวนธรรมดวย
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๑๐๖

พุทธธรรม

กระบวนธรรมที่องคประกอบตางๆ ซึ่งเกิดสลายและสัมพันธเปนปจจัยแกกันประมวลขึ้นนี้ ดําเนินไป
เรื่อยๆ ปรากฏภาพและกลายไปตางๆ ทั้งนี้จะปรากฏภาพและกลายไปอยางไร ก็สุดแตองคประกอบและความ
เปนเหตุปจจัยแกกันนั้นนั่นเอง เปนเรื่องที่สําเร็จเสร็จสิ้นครบถวนในกระบวนการ โดยไมมีตัวตนอะไรอื่นอีกที่จะ
เขามาแทรกแซงหรือทําใหเปนไปอยางอื่นได หมายความวา ไมมีตัวตนตางหากจากกระบวนการนั้น ไมวาจะใน
ความหมายวา เปนตัวแกนภายในที่ยืนยงคงที่ฝนความเปนไปตามเหตุปจจัย สามารถทําใหเปนไปโดยลําพังตาม
ปรารถนาของตนได หรือในความหมายวาเปนตัวการภายนอกที่สามารถสรางสรรคดลบันดาลใหเปนไปอยางอื่น
โดยไมตองเปนไปตามเหตุปจจัย
เมื่อองคประกอบตางๆ ประชุมกันเขา และสัมพันธเปนปจจัยแกกันปรากฏเปนภาพรวมอยางหนึ่งๆ ขึ้น
มนุษยมักตั้งชื่อเรียกภาพรวมนั้น เชนวา คน มา แมว มด รถ ราน บาน นาฬิกา ปากกา นาย ก. เด็กหญิง ข.
เปนตน แตชื่อเหลานั้นเปนเพียงคําเรียกขานที่สมมติกันขึ้นใช เพื่อใหเกิดความสะดวกในการสื่อสารสําหรับความ
เปนอยูในชีวิตประจําวันของมนุษยเทานั้น มันหาใชเปนสภาวะที่มีอยูแทจริงไม คือ มันไมมีตัวตนอยูจริงตางหาก
จากสวนประกอบที่มารวมกันเขานั้น ถาแยกสวนประกอบทั้งหลายออกจากกัน ก็จะมีเพียงสวนประกอบแตละ
หนวยที่มีชื่อเรียกเฉพาะอยางๆ ของมันอยูแลว หาตัวตนของภาพรวมที่ตั้งชื่อใหนั้นไมพบ จะชี้ตัวลงไปที่ไหนก็ไมมี
ชื่ อ ที่ ตั้ ง ให แ ก ภ าพรวมนั้ น เป น ตั ว ตนสมมติ ที่ ส ร า งขึ้ น ซ อ นสภาวะที่ เ ป น จริ ง ซ อ นอยู ล อยๆ ไม มี
ความสัมพันธโดยตรง ไมมีอํานาจ ไมมีผลกระทบกระเทือนตอกระบวนธรรมที่กําลังเปนไปอยูนั้นเลย นอกจาก
โดยความยึดถือ (ซึ่งก็เปนองคประกอบอยางหนึ่งอยูในกระบวนธรรมเอง) ในเมื่อเปนเพียงของสมมติ และเปน
ของซ อ นอยู ล อยๆ ก็ เ ป น ธรรมดาอยู เ องที่ มั น จะไม มี อํ า นาจหรื อ ไม มี ท างที่ จ ะไปบั ง คั บ กระบวนธรรมหรื อ
องคประกอบใดๆ ในกระบวนธรรมใหเปนไปอยางหนึ่งอยางใดได กระบวนธรรม หรือกระบวนแหงสังขารธรรม
ก็เปนไปของมันตามเหตุปจจัย ไมเปนไปตามความปรารถนา ไมขึ้นตอตัวตนที่ซอนลอยนั้น
ที่วาไมเปนไปตามความปรารถนา ก็เพราะเมื่อวาตามความเปนจริงแลว ความปรารถนานั้นก็หาใชเปน
ความปรารถนาของตัวตนไม แตเปนเพียงองคประกอบอยางหนึ่งอยูในกระบวนธรรม และเปนองคประกอบที่
ไมใชตัวใหสําเร็จกิจ มันจะใหสําเร็จผลไดก็ตอเมื่อมันเปนตัวผลักดันใหเกิดปจจัยขั้นตอไป คือการลงมือทําหรือ
ปฏิบัติการ ซึ่งก็คือเปนไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจัยนั่นเอง
การที่จะมีตัวตนซอนลอย เปนตัวตนจริงๆ อยูตางหาก ยอมเปนไปไมได เพราะถาเปนไปได ความ
เปนไปตามเหตุปจจัยก็ยอมเปนไปไมได เพราะตัวคงที่ ซึ่งไมเปนไปตามเหตุปจจัยนั้น ขวางขืนกระแสอยู พาให
องคประกอบตางๆ เรรวนไปหมด ไมเปนกระบวนธรรม ยิ่งกวานั้น ตัวตนซอนนั้น ก็กลายเปนตัวการพิเศษ ซึ่ง
อาจจะขัดขวางแทรกแซงและบิดผันธรรมทั้งหลายใหเปนไปอยางอื่นจากความเปนไปตามเหตุปจจัยอีกดวย แต
ความเปนไปที่จริงแทก็คือ สังขารธรรมทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ดังนั้น ตัวตนตางหากจากกระบวนธรรม
จึงไมมีอยูจริง ไมวาจะภายในหรือภายนอกกระบวนธรรมนั้นก็ตาม จะมีไดก็แตตัวตนสมมติที่จะพึงรูจักใช
ประโยชนอยางรูเทาทัน ถามิฉะนั้น หากไมมีปญญารูเขาใจ มันก็คือตัวแปลกปลอมที่คอยบีบคั้นบังคับและหลอก
คนใหหลงกอโทษทุกขภัยหลากหลายนานา
เมื่อสวนประกอบทั้งหลายรวมกันเขา ปรากฏรูปเปนอยางใดอยางหนึ่ง ก็มีการบัญญัติเรียกชื่อเปนอยาง
นั้นอยางนี้ อันยอมรับกันโดยสมมติ เมื่อองคประกอบทั้งหลายพรอมอยู ปจจัยตางๆ ค้ําจุนหลอเลี้ยงอํานวย ก็
คงรูปรางหรือคงสภาพอยูสมตามที่สมมติเปนตัวตนอยางนั้น แตเมื่อใดองคประกอบทั้งหลายแยกพรากจากกัน

บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๑๐๗

หรือปจจัยแวดลอมไมเกื้อกูล สภาพตัวตนนั้นก็หายไป เหมือนดังเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึงระดับหนึ่ง น้ําแข็งก็
ละลาย ตัวตนที่ชื่อวาน้ําแข็งหายไป เหลืออยูแตน้ําเหลว เมื่อความรอนเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งโดยสัมพันธกับความ
กดอากาศ น้ําเหลวก็ระเหยกลายเปนไอน้ํา สภาพตัวตนของน้ําเหลวก็สิ้นไป หรือเมื่อกระดาษถูกเผาไฟไหม
หมดแลว เหลือแตฝุนเถาไฟ ก็หาตัวตนที่จะเรียกวากระดาษไมไดอีกตอไป
ความหมายของอนัตตตาที่วา สิ่งทั้งหลายเกิดจากองคประกอบตางๆ มาประชุมกันเขา สัมพันธกัน
เปนไปตามเหตุปจจัย วางเปลาจากตัวตนที่เปนแกนอันยืนยงคงตัว ปราศจากตัวการที่สรางสรรคบันดาลนี้ เปน
ความหมายพื้นฐานที่อาจจะอางความในคัมภีรมาชวยเสริมความเขาใจไดหลายแหง เชน พระบาลีวา
“อาศัยเครื่องไม้ เถาเชือก ดินฉาบ และหญ้ามุง มีช่องว่างแวดล้อม ย่อมเรียกกันว่าเป็น
เรือน ฉันใด อาศัยกระดูก เส้นเอ็น เนื้อ หนัง มีช่องว่างแวดล้อม ย่อมเรียกกันว่าเป็นตัวคน
(รูป) ฉันนั้น”180
มารถามพระวชิราภิกษุณีวา
“สัตว์นี้ (ตัวบุคคลนี้) ใครสร้าง ผู้สร้างสัตว์อยู่ที่ไหน สัตว์เกิดที่ไหน สัตว์ดับที่ไหน?”
พระวชิราภิกษุณีตอบวา
“นี่ แ น่ ะ มาร ท่ า นเชื่ อ หรื อ ว่ า เป็ นสั ต ว์ (เป็ น ตั ว บุ ค คล) ท่ า นมี ค วามเห็ น (อย่ า งนั้ น )
หรือ? นี้คือกองแห่งสังขารล้วนๆ จะหาตัวสัตว์ในนี้ไม่ได้เลย เพราะประชุมส่วนประกอบเข้า
ด้วยกัน ย่อมมีศัพท์เรียกว่ารถ ฉันใด เมื่อขันธ์ (กองแห่งรูปธรรมและนามธรรม) ทั้งหลายมี
อยู่ ก็มีสมมติเรียกว่าสัตว์ ฉันนั้น แท้จริงทุกข์ (สภาพไม่คงตัว) เท่านั้นเกิดมี และทุกข์ก็
ตั้งอยู่และเสื่อมสลายไป นอกจากทุกข์ (สภาพไม่คงตัว) ไม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไร
ดับ”181
พระเสลาภิกษุณีตอบวา
“ร่างนี้ ไม่มีใครสร้าง ตัวนี้ไม่มีใครบันดาล, อาศัยเหตุมันก็เกิดมี, เพราะเหตุสลายมันก็
ดับ, เม็ดพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาหว่านในนา อาศัยรสในแผ่นดินและยางในเมล็ดพืชทั้ง
สองอย่างนี้ ก็ย่อมงอกงามขึ้นได้ ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน ประดาขันธ์ ธาตุทั้งหลาย และ
อายตนะทั้ง ๖ เหล่านี้ อาศัยเหตุย่อมเกิดมี เพราะเหตุสลาย ก็ย่อมดับไป”182
ชางมาเหลาทหารและยานรบทั้งหลายรวมๆ เขาดวยกัน ก็เรียกวากองทัพ ตึกรามบานเรือนผูคนและ
กิจการตางๆ มากหลายชุมนุมกันอยู ก็เรียกวาเมือง มือกับนิ้วรวบเขาดวยกันในทาหนึ่ง เขาเรียกวากําปน หรือ
หมัด กําปนหรือหมัดไมมีอยูจริง มีแตมือและนิ้ว มือ และนิ้ว เมื่อแยกสวนประกอบยอยๆ ออกไป ก็ไม มี
เชนเดียวกัน วิเคราะหกระจายสวนออกไปไดโดยลําดับ จนหาตัวตนอะไรเปนชิ้นเปนอันไมได พระสูตรทั้งหลาย
มากมาย แสดงแตเรื่องนามรูป หรือนามธรรมและรูปธรรม ไมกลาวถึงสัตวหรือบุคคลเลย183
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181
182
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๑๐๘

พุทธธรรม

เมื่อวาโดยสรุป พระอรรถกถาจารยประมวลความหมายของอนัตตาแสดงไวเปนหมวด รวม ๔ นัย ซึ่ง
แมวาทานมักใชอธิบายสังขตธรรม หรือขันธ ๕ ที่คนทั่วไปเกี่ยวของ แตก็อธิบายอสังขตธรรมไดดวย คือ184
๑. สฺุโต เพราะเปนสภาพวาง คือ เปนแตสภาวธรรมซึ่งมีภาวะของมันตามที่เปนอยางนั้นๆ เอง
ปราศจากตัวตนที่เปนแกนเปนแกน (อัตตสาระ = สาระ คือ ตัวตน) หรือวางจากความเปนสัตว
บุคคลตัวตนเราเขาที่แทจริง ไมมีตัวผูสิงสูอยูครอง ไมมีตัวผูสรางสรรคบันดาล ไมมีตัวผูเสวย
นอกจากโดยการสมมติ พูดงายๆ วา วางเปลาจากความเปนสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา จากความ
เปนนั่นเปนนี่ ที่ยึดถือกันไปหรือกําหนดหมายกันขึ้น
๒. อสฺสามิกโต เพราะเปนสภาพไรเจาของ คือไมมีใครเปนเจาของ ไมเปนของของใครหรือของตัวตน
ใดๆ ไมมีตัวตนที่จะเปนเจาของครอบครองสภาวธรรมทั้งหลาย ซึ่งมีภาวะอันเปนของมันอยางนั้นๆ
ตามที่เปนสังขตะหรืออสังขตะอยูแลว
๓. อวสวตฺตนโต เพราะไมเปนไปในอํานาจ คือ โดยธรรมดาที่เปนสภาวธรรมซึ่งมีภาวะตามที่เปนของ
มันอยางนั้นๆ มันจึงไมอยูในอํานาจของใคร ไมขึ้นตอผูใด ไมมีตัวตนที่ไหนจะมีอํานาจสั่งบังคับมัน
ได ใครจะเรียกรองหรือปรารถนาใหมันเปนอยางใดๆ ไมได ใชศัพทอีกอยางหนึ่งวา อนิสฺสรโต
แปลวา เพราะไมมีใครเปนเจาใหญ ไมมีตัวตนอะไรที่ไหนจะมาเปนใหญ ที่จะบงการหรือใชอํานาจ
บังคับมันได บางแหงใชวา อกามการิยโต แปลวา เพราะเปนสภาพที่ไมอาจทําไดตามความอยาก
คือ จะใหเปนไปตามความอยากความปรารถนามิได หรือจะเอาใจอยากเขาวาไมได รวมความวา ไม
มีตัวตนอะไรจะมาเปนใหญเหนือมัน มันไมอยูในอํานาจของใคร ใครจะสั่งบังคับใหเปนไปตาม
ปรารถนาไมได ไมไดขึ้นตออํานาจหรือความปรารถนาของใคร
ถาเปนอสังขตธรรม ก็มีอยูเปนอยูตามสภาวะที่ไมขึ้นตอปจจัยอยูอยางนั้น (ไมมีอัตตาที่ไหน
ไปครอบครองมีอํานาจเหนือมันไดอีก) ถาเปนสังขตธรรม มันก็เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ใครจะ
ไปสั่งบังคับมันใหเปนไปตามปรารถนาตามใจอยากไมได เชน มันเกิดขึ้นแลว จะสั่งวาอยาตั้งอยู
มันตั้งอยูแลว จะสั่งวาอยาโทรม มันโทรมแลว จะสั่งวาอยาสลาย ไมไดทั้งนั้น เมื่อมันขึ้นตอเหตุ
ปจจัยของมัน จึงมีแตวา ถาตองการจะใหมันเปนอยางไร ก็ตองทําการอันเปนเหตุปจจัยที่จะใหมัน
เปนไปของมันที่จะเปนอยางนั้น คือตองทําเหตุทําปจจัยเอา หรือตองทําใหเปนเหตุเปนปจจัยขึ้นมา
๔. อตฺ ต ปฏิ กฺ เ ขปโต เพราะแย ง ต อ อั ต ตา คื อ โดยสภาวะของมั น เองก็ ป ฏิ เ สธอั ต ตาอยู ใ นตั ว
หมายความวา โดยธรรมดาที่เปนสภาวธรรมซึ่งมีภาวะตามที่เปนของมันอยางนั้นๆ ถามีอัตตา ก็
ยอมขัดแยงกัน ทําใหภาวะของสภาวธรรมไมเปนอยูเปนไปตามที่มันเปนของมันอยางนั้นๆ จึง
เปนไปไมไดที่จะมีอัตตา
ในเรื่องนี้ สําหรับคนทั่วไป ก็ดูงายๆ (และเพื่อปฏิบัติใหไดประโยชนดวย) โดยดูที่สังขตธรรม
ซึ่งเปนกระบวนธรรมที่องคประกอบทั้งหลายสัมพันธกันดําเนินไปโดยความเปนไปตามเหตุปจจัย
อันเปนการปฏิเสธอยูในตัววา ไมมีตัวตนตางหากซอนอยูที่จะมาแทรกแซงบงการ หรือแมแตขวาง
ขืนความเปนไปตามเหตุปจจัย และตัวตนตางหากเชนนั้นมีไมได เพราะถามี ก็ไมอาจมีความเปนไป
ตามเหตุปจจัย แตจะกลับกลายเปนวาตองเปนไปตามความบังคับบงการของตัวตนนั้น
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๑๐๙

อีกอยางหนึ่ง กระบวนธรรมที่เปนไปตามเหตุปจจัยนั้น มีความสําเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณพรอม
ในตัวอยูแลว ไมจําเปนและไมอาจจะมีตัวการอยางอื่นที่จะเขามาแทรกแซงสั่งการอีกได
มีความหมายอีก ๒ อยาง ซึ่งแมจะรวมอยูในความหมาย ๔ ขอตนแลว แตเห็นวามีความสําคัญเปน
พิเศษ ควรนับเปนขอตางหากไว เพราะเปนลักษณะที่ใชเสริมคําอธิบายไดดี สําหรับสังขตธรรม ซึ่งมีความเปน
กระบวนธรรม อันจะเห็นเดนชัดเมื่อวิเคราะหกระบวนธรรมออกไป จึงขอนํามาเพิ่มตอไวดวย คือ
๕. สุทฺธสงฺขารปฺุชโต หรือ สุทฺธธมฺมปฺุชโต เพราะเปนกองแหงสังขารทั้งหลายลวนๆ หรือเปน
กองแหงธรรมทั้งหลาย (รูปธรรมและ/หรือนามธรรม) ลวนๆ หรือ องฺคสมฺภารโต เพราะเปนการ
ประกอบกันขึ้นของสวนยอยตางๆ คือเกิดจากสวนประกอบยอยๆ ทั้งหลายมาประชุมหรือประมวล
กันขึ้น ไมเปนตัวตนชิ้นอันที่สมบูรณในตัว ที่จะยั่งยืนคงตัวอยูได ไมมีสัตวบุคคลตัวตนที่แทจริง
นอกเหนือจากสวนประกอบเหลานั้น (ความหมายขอนี้เนนอยูแลวในความหมายขอที่ ๑. ขางตน)
๖. ยถาปจฺจยปวตฺติโต เพราะความเปนไปตามเหตุปจจัย คือ องคประกอบทั้งหลายที่ประมวลหรือ
ประชุมกันเขานั้น ตางสัมพันธเปนปจจัยแกกัน เรียกรวมๆ วา กระบวนธรรมนั้นเปนไปตามเหตุ
ปจจัย ไมเปนไปตามความปรารถนาของใคร และไมอาจมีตัวตน ไมวาจะเปนตัวแกนภายใน หรือ
ตั ว การภายนอก ที่ จ ะขวางขื น หรื อ บงการบั ง คั บ มั น ได (ความหมายข อ นี้ แทรกอยู ทั่ ว ไปใน
ความหมายทั้ง ๔ ขอขางตน โดยเฉพาะขอที่ ๓. และ ๔.)
รวมความวา สิ่งทั้งหลายมีอยูเปนอยูตามภาวะของมัน ถาเปนสังขตะ ก็เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน
เหตุปจจัยมี (ที่จะใหเปนอยางนั้น) มันก็เกิด (เปนอยางนั้น) เหตุปจจัย (ที่จะใหเปนอยางนั้น) หมด มันก็ดับ (จาก
สภาพอยางนั้น) มันหาฟงเสียงใครออนวอนขอรองหรือปรารถนาไม มันไมเปนตัว ไมเปนอะไรๆ (อยางที่วากัน)
หรือเปนของใครทั้งนั้น
ความหมายของอนัตตาเทาที่กลาวมาในตอนนี้ เนนในแงที่เปนลักษณะของสังขารหรือสังขตธรรม ซึ่งคน
ทั่วไปเกี่ยวของและควรจะรูเขาใจ ดังไดชี้แจงไวขางตนแลว
จุดสําคัญที่มีความเขาใจไขวเขวและหลงผิดกันมาก ก็คือความรูสึกวา มีตัวผูคิด ตางหากจากความคิด
(= ผูคิดความคิด) มีผูจงใจหรือเจตนา ตางหากจากเจตนา มีผูเสพเสวยเวทนา ตางหากจากเวทนา ตลอดจนมีตัว
ผูทํากรรม ตางหากจากกรรม หรือตางหากจากการกระทํา
แมแตนักปราชญใหญๆ มากมาย ก็พากันติดอยูในกับดักของความหลงผิดอันนี้ จึงไมสามารถเขาถึง
ความจริงที่ลวนๆ บริสุทธิ์ปราศจากการเคลือบคลุมของความรูสึกที่เปนอัตตวิสัย ดังเชน นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส
ผูมีชื่อเสียงมากทานหนึ่ง พิจารณาไตรตรองเปนนักหนาเกี่ยวกับความสงสัย ครุนคิดไปมาแลว ก็ลงขอสรุปวา
185
“ฉันคิด เพราะฉะนั้น ฉันจึงมี”
ความรู สึ ก ในตั ว ตน คื อ อั ต ตาหรื อ อาตมั น ที่ แ ยกออกมาอย า งนี้ เป น ความรู สึ ก สามั ญ ของปุ ถุ ช น
โดยทั่วไป เปนความรูสึกที่นึกนาสมจริงและคลายจะสมเหตุสมผลโดยสามัญสํานึก แตเมื่อสืบสาวลึกลงไปให
ตลอดสาย จะมีความขัดแยงในตัวเอง
185

“Cogito, ergo sum” (วาทะของ René Descartes, 1596-1650)

๑๑๐

พุทธธรรม

คําถามทํานองนี้ไดมีผูยกขึ้นทูลถามพระพุทธเจามาแลวตั้งแตครั้งพุทธกาล เชนวา “ใครหนอผัสสะ (ใคร
รับรู)? ใครเสวยเวทนา? ใครอยาก? ใครยึด?” พระพุทธเจาตรัสตอบวา คําถามเชนนั้นใชไมได เปนคําถามที่ตั้งขึ้น
ตามความรูสึก ไมสอดคลองกับสภาวะ เขากับสภาพความเปนจริงที่แทไมได ถาจะใหถูก ตองถามวา อะไรเปน
ปจจัยใหมีการรับรู? อะไรเปนปจจัยใหมีเวทนา? อะไรเปนปจจัยใหมีการอยาก การยึด?186
อธิ บ ายว า การคิ ด ก็ ดี ความจงใจเจตนาก็ ดี การอยากการปรารถนาก็ ดี การเสวยเวทนาก็ ดี เป น
องคประกอบอยูในกระบวนการแหงรูปธรรมและนามธรรม ฉันใด ความรูสึกถึงตัวผูคิด หรือตัวผูเจตนา เปนตน
ก็เปนองคประกอบอยูในกระบวนธรรมนั้น ฉันนั้น และองคประกอบเหลานั้นก็สัมพันธโดยอาการเปนเหตุเปน
ปจจัยสืบทอดตอกัน มีแตการคิดและความรูสึกถึงตัวผูคิด (คือความหลงผิดวามีตัวผูคิด ไมใชมีตัวผูคิดเอง)
เปนตน ที่เกิดสืบตอกันอยูในกระบวนธรรมเดียวกัน
ว า ที่ จ ริ ง ความรู สึ ก ว า มี ตั ว ผู คิ ด ก็ เ ป น อาการคิ ด อย า งหนึ่ ง พู ด อย า งง า ยๆ ว า เป น ขณะหนึ่ ง ใน
กระบวนการคิด การที่เกิดความหลงผิด (คิดผิด) รูสึกวามีตัวผูคิด ก็เพราะไมรูจักแยกองคประกอบตางๆ ที่
สัมพันธสืบตอกันอยูในกระบวนธรรม และไมสามารถกําหนดแยกความเปนไปในแตละขณะๆ
ในขณะกํ า ลัง คิ ด ย อ มไม มี ค วามรู สึ ก ถึง ตั วผู คิ ด และในขณะกํ าลั ง รูสึ ก ถึ งตั ว ผู คิด ก็ไ ม มี ก ารคิ ด
กลาวคือ ในขณะกําลังคิดเรื่องที่พิจารณา ยอมไมมีการคิดถึงตัวผูคิด และในขณะกําลังคิดถึงตัวผูคิด ก็ยอมไมมี
การคิดเรื่องที่กําลังพิจารณา
แทจริงแลว การคิดเรื่องก็ดี ความรูสึกถึงตัวผูคิดหรือความคิดวามีตัวผูคิดก็ดี ตางก็เปนความคิดตาง
ขณะกัน ที่อยูในกระบวนธรรมเดียวกัน สวนตัวผูคิด ก็เปนเพียง(ภาพ)ความคิดปรุงแตง ที่กลับมาเปนอารมณ
(สวนประกอบอยางหนึ่ง) ของความคิดอีกขณะหนึ่งเทานั้นเอง
ความเขาใจเขวหรือหลงผิดที่กลาวมานี้ เกิดจากการพิจารณาโดยไมแยบคาย (อโยนิโสมนสิการ) เขา
หลักทิฏฐิ ๖ อยางใดอยางหนึ่ง ในพุทธพจนที่วา
“เมื่ อ ปุ ถุช นนั้ น มนสิ ก ารโดยไม่ แ ยบคายอย่ า งนี้ ทิ ฏฐิ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ในทิ ฏฐิ ๖
อย่าง ย่อมเกิดขึ้น คือ เขาย่อมเกิดทิฏฐิ (ยึดถือ) เอาเป็นจริงเป็นแท้ว่า เรามีอัตตา,... เราไม่
มีอัตตา,... เรากําหนดรู้อัตตาด้วยอัตตา,... เรากําหนดรู้สภาวะที่มิใช่อัตตาด้วยอัตตา,... เรา
กําหนดรู้อัตตาด้วยสภาวะที่มิใช่อัตตา, หรือมิฉะนั้น ก็จะมีทิฏฐิดังนี้ว่า อัตตาของเรานี้แหละ
ที่เป็นตัวบงการ เป็นผู้เสวย ประสบวิบากแห่งกรรมที่ดีและชั่ว ณ ที่นั้นๆ”187
ที่กลาวไวขางตนวา ชื่อที่ตั้งใหแกภาพรวม เปนตัวตนสมมติที่ซอนอยูลอยๆ ไมมีความสัมพันธหรือมีผล
กระทบกระเทือนตอกระบวนธรรมเลย นอกจากโดยความยึดถือนั้น ขอขยายความเสริมเขาอีกวา ถึงแมตัวตนจะ
ไมมีอยูจริงก็ตาม แตความยึดถือในตัวตนนั้นก็กอใหเกิดปญหาได เพราะความยึดถือนั้น เมื่อเกิดขึ้นแลว ก็เปน
องคประกอบอยางหนึ่งในกระบวนธรรม เมื่อเปนองคประกอบอยางหนึ่ง มันก็เปนปจจัยแกองคประกอบอยางอื่น
และทําใหเกิดผลกระทบแกกระบวนธรรมได
เนื่องจากความยึดถือตัวตนนั้น เปนปจจัยฝายอกุศล คือไมเกื้อกูล เพราะเกิดจากอวิชชาความไมรูตาม
เปนจริง และเกิดขึ้นโดยอาการแทรกแซงเขามาขวางขืนกระแส คือ ทั้งที่ไมแกไขเหตุปจจัย ก็จะไมยอมใหเปนไป
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บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๑๑๑

ตามเหตุปจจัย จึงกอใหเกิดผลทางราย ในดานหนึ่ง ก็กอใหเกิดความขัดแยงภายในกระบวนธรรม จนออกผล
เปนความรูสึกบีบคั้นที่เรียกวาทุกขเวทนา
ดังนั้น ผูไมรูเทาทันตามเปนจริง หลงยึดติดในสมมติ ถือมั่นตัวตนที่สมมติขึ้นเปนจริงจัง ก็จะถูกความ
ยึดติดถือมั่นนั้นแหละบีบคั้นกระทบกระแทกเอา ทําใหไดรับความรูสึกทุกขเปนอันมาก
สวนผูรูเทาทันสมมติ ไมยึดติดถือมั่นในตัวตนนั้น ก็มองเห็นแตกระบวนธรรมที่เปนไปตามเหตุปจจัย
เขาสมมติเรียกขานกระบวนธรรมนั้นกันอยางไร ก็รูเขาใจเรียกขานไปตามนั้น แตเมื่อตองการอยางไร ก็แกไขและ
ทําการไปตามเหตุปจจัย ไมหลงใหความอยากความยึดมาเปนเครื่องบีบคั้นตัว ก็ไมตองไดรับความทุกขจากความ
ยึดติดถือมั่นนั้น เรียกวา รูจักใชสมมติใหเปนประโยชน โดยทําการไดสําเร็จดวยปญญาที่หยั่งถึงความจริงแหง
เหตุปจจัย และทั้งอีกดานหนึ่งก็ไมตองประสบโทษทุกขภัยจากความยึดติดในสมมตินั้นดวย
ความยึด ถือ ในตั ว ตนจะก อผลทางร าย หนุน ให เ กิด องคป ระกอบฝา ยอกุศ ลที่ เรี ย กว ากิ เลส ขึ้น ใน
กระบวนธรรมตามติดมาอีกหลายอยาง โดยเฉพาะ ตัณหา คือความเห็นแกตัว ทะยานอยากแสหาเครื่องบํารุง
บําเรอปรนเปรอตน มานะ คือความถือตัว สําคัญตนเปนนั่นเปนนี่ ใฝแสวงอํานาจมาเชิดชูตน และ ทิฏฐิ คือ
ความยึดติดในความเห็นของตน ถือรั้นเอาความเห็นของตนเปนความจริง หรือถือมั่นใหความจริงจะตองเปน
อยางที่ตนเห็น ซึ่งลวนเปนปจจัยกอใหเกิดความบีบคั้นขัดแยงขยายเพิ่มพูนและกวางขวางออกไปทั้งภายในและ
ภายนอก
ผูไมรูเทาทันสมมติ หลงยึดติดถือมั่นตัวตนเปนจริงจัง จะปลอยใหกิเลสเหลานี้เปนตัวบงการบัญชาการ
ดําเนินชีวิตและพฤติกรรมของตน ทําใหความทุกขแพรหลายและเพิ่มทวีทั้งแกตนเองและแกผูอื่นที่เกี่ยวของ
สวนผูรูเทาทันสมมติ ไมหลงยึดติดถือมั่นในตัวตนนั้น ยอมปลอดพนจากอํานาจบงการของกิเลสเหลานี้ ไม
ยึดถือดวยความหลงวา นี่ของฉัน ฉันเปนนี่ นี่เปนตัวของฉัน ครองชีวิตอยูดวยปญญา ที่รูเทาทันสมมติ และให
ทําการตามเหตุปจจัย เปนฐานที่ตั้งและที่แพรขยายแหงความปลอดภัยไรทุกขทั้งแกตนเองและแกผูอื่น
ความหลงผิดอีกอยางหนึ่งที่มักชักพาคนใหเขาไปติด ก็คือ การแลนจากสุดโตงแหงความคิดเห็นดาน
หนึ่ง ไปยังสุดโตงอีกดานหนึ่ง กลาวคือ คนพวกหนึ่งยึดติดถือมั่นในตัวตนวาเปนของจริงแทคงที่ถาวร สัตว
บุคคล เปนตัวตนอยางนั้น ซึ่งมีจริง มิใชสิ่งสมมติ สัตว บุคคล มีตัวจริงตัวแทที่ยั่งยืนคงอยูตลอดไป ไมวาคนจะ
ตาย ชีวิตจะสิ้นสุด ตัวสัตว ตัวบุคคล ตัวตน ดวงชีวะ อาตมัน หรืออัตตา (soul) นี้ ก็จะคงอยูอยางเดิม ไม
เปลี่ยนแปลง ไมสูญสลายไปดวย บางก็วาอัตตาตัวนี้ไปเวียนวายตายเกิด บางก็วาอัตตาตัวนี้รออยูเพื่อไปสูนรก
หรือสวรรคนิรันดรสุดแตคําตัดสินของเทพสูงสุด ความเห็นของคนพวกนี้ เรียกวา สัสสตทิฏฐิ หรือ สัสสตวาท
แปลวา ความเห็นวาเที่ยง คือเห็นวา สัตวบุคคลตัวตนหรืออัตตา เที่ยงแทยั่งยืนตลอดไป
สวนคนอีกพวกหนึ่งก็เห็นวามีตัวตนเชนนั้นอยู คือยึดถือสัตว บุคคล เปนตัวแทตัวจริง แตสัตว บุคคล
นั้นไมเที่ยงแทถาวร สูญสลายไปได เมื่อคนตาย ชีวิตจบสิ้น สัตวบุคคล ก็ขาดสูญ ตัวตนก็หมดไป ความเห็น
ของคนพวกนี้ เรียกวา อุจเฉททิฏฐิ หรือ อุจเฉทวาท แปลวา ความเห็นวาขาดสูญ คือเห็นวา สัตวบุคคล ตัวตน
หรืออัตตา ไมเที่ยงแทถาวร ดํารงอยูชั่วคราวแลวก็สูญสิ้นไป
แมแตผูศึกษาพระพุทธศาสนา ถาเขาใจไมชัดเจนถองแท ก็อาจตกไปในทิฏฐิ ๒ อยางนี้อยางใดอยาง
หนึ่ง โดยเฉพาะผูที่ศึกษาหลักกรรมในแงสังสารวัฏ (เวียนตายเวียนเกิด) ถาเขาใจพลาด ก็อาจกลายเปนสัสสตทิฏฐิ คือเห็นวาเที่ยง ผูที่ศึกษาหลักอนัตตา ถาเขาใจพลาด ก็อาจกลายเปนอุจเฉททิฏฐิ คือเห็นวาขาดสูญ

๑๑๒

พุทธธรรม

จุดพลาดที่เหมือนกันของทิฏฐิสุดโตงทั้งสองอยาง ก็คือ ความเห็นวา หรือยึดถือวา มีสัตว บุคคล ที่เปน
ตัวแทตัวจริง แตพวกหนึ่งยึดถือวาสัตว บุคคล ตัวตนนั้น คงตัวอยูยั่งยืนตลอดไป สวนอีกพวกหนึ่งเห็นไปวา
สัตว บุคคล ตัวตนที่มีอยูนั้นมาถึงจุดหนึ่งตอนหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อกายแตกสลาย ชีวิตนี้สิ้นสุด สัตว บุคคล
ตัวตน หรืออัตตา ก็ถูกตัดขาดสูญสิ้นไปดวย
นอกจากนี้ ยังมีอีกพวกหนึ่งที่เห็นเลยเถิดไปอีกทางหนึ่งวา ความไมมีตัวตนก็คือ ไมมีอะไรเลย ความไม
มีสัตว บุคคล ก็คือไมมีผูรับผล เมื่อไมมีใครรับผล การกระทําใดๆ ก็ไมมีผล ทําก็ไมเปนอันทํา ไมมีความ
รับผิดชอบตอกรรม หรือพูดงายๆ วากรรมไมมีนั่นเอง
ความเห็นและความยึดถือแนวนี้ ถาแยกละเอียดออกไปก็มี ๓ ทิฏฐิ คือ พวกหนึ่งเห็นวา ทําก็ไมเปนอัน
ทํา หรือวาการกระทําไมมีผล เรียกชื่อวา อกิริยทิฏฐิ หรือ อกิริยวาท พวกหนึ่งเห็นวา สิ่งทั้งหลายเปนไปอยาง
เลื่อนลอย สุดแตความบังเอิญ ไมมีเหตุปจจัย พูดงายๆ วาเห็นวาไมมีเหตุ เรียกชื่อวา อเหตุกทิฏฐิ หรือ อเหตุวาท และพวกหนึ่งเห็นวา หรือถือวา ไมมีอะไรเลย ไมมีสภาวะที่จะกําหนดเอาเปนหลักเปนสาระได เรียกชื่อวา
นัตถิกทิฏฐิ หรือ นัตถิกวาท
ในเมื่อสิ่งทั้งหลายเปนกระบวนธรรม เกิดจากสวนประกอบตางๆ ประมวลกันขึ้น และเปนไปตามเหตุ
ปจจัย ก็ยอมไมมีทั้งตัวตนที่จะเที่ยงแทยั่งยืน และทั้งตัวตนที่จะดับสิ้นขาดสูญ คือ แมแตในขณะที่เปนอยูนี้ ก็
ไมมีสัตวบุคคลตัวตนอยูแลว จะเอาตัวตนที่ไหนมายั่งยืน จะเอาตัวตนที่ไหนมาขาดสูญ เปนอันปฏิเสธทั้งสัสสตทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิ
ในเมื่อกระบวนธรรมดําเนินไปอยู โดยองคประกอบทั้งหลายสัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกัน เปนไปตาม
เหตุปจจัย จะวาไมมีอะไรไดอยางไร และจะวาสิ่งทั้งหลายเปนไปอยางเลื่อนลอยตามความบังเอิญ ไมมีเหตุปจจัย
ไดอยางไร เปนอันปฏิเสธทั้งนัตถิกทิฏฐิและอเหตุกทิฏฐิ
ในเมื่อกระบวนธรรมดําเนินไปตามเหตุปจจัย แปรเปลี่ยนไปตามเหตุและผลที่เกิดขึ้นในกระบวนธรรม
นั้น การกระทําทุกอยางที่เกิดขึ้นเปนเหตุอยูในกระบวนธรรมนั้น จึงยอมจะตองมีผล ไมมีทางสูญเปลา และเปน
การมี ผ ลโดยไม ต อ งมีผู รั บ ผล คื อ ผลเกิ ด ขึ้ น ในกระบวนธรรมเอง (เช น สุ ข เวทนา ทุก ขเวทนา และความ
แปรเปลี่ยนหรือเสริมย้ําคุณสมบัติของจิตใจหรือบุคลิกภาพ เปนตน จะเรียกอยางกึ่งสมมติก็วากระบวนธรรมนั้น
แหละเปนผูรับผล) ซึ่งเปนการเกิดผลที่แนนอนยิ่งกวาการมีตัวตนเปนผูรับผลเสียอีก (เพราะถามีตัวตนที่เที่ยงแท
คงตัว ตัวตนนั้นอาจปฏิเสธไมยอมรับผลก็ได) ในเมื่อความเปนไปตามเหตุปจจัยมีอยู เหตุและผลเกิดขึ้นใน
กระบวนธรรม กระบวนธรรมก็แปรเปลี่ยนไป จะวาทําไมเปนอันทําหรือการกระทําไมมีผลไดอยางไร เปนอัน
ปฏิเสธอกิริยทิฏฐิ หรืออกิริยวาท
ขอความตอไปนี้ จากคัมภีรวิสุทธิมัคค อาจชวยเสริมความที่กลาวมาขางตนนี้ได จึงขอยกคําแปลมา
แสดงไว ณ ที่นี้
“ว่าโดยความจริงแท้ (สัจจะ) ในโลกนี้มีแต่นามและรูป (นามธรรมและรูปธรรม) ก็แล ใน
นามและรูป นั้น สั ตว์ห รือ คน ก็ห ามี ไม่ นามและรูปนี้ ว่า งเปล่า ถู ก (ปัจ จัย ) ปรุงแต่ งขึ้ น
เหมือนดังเครื่องยนต์ เป็นกองแห่งทุกข์ (สิ่งไม่คงตัว) เช่นกับหญ้าและฟืน”188
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บทที่ ๓ ไตรลักษณ
“ทุกข์นั่นแหละมีอยู่ แต่ผู้ทุกข์หามีไม่, การกระทํามีอยู่ แต่ผู้ทําไม่มี, นิพพานมีอยู่ แต่
คนผู้นิพพานไม่มี, ทางก็มีอยู่ แต่ผู้เดินทางไม่มี”189
“ผู้ทํากรรมก็ไม่มี ผู้เสวยผลก็ไม่มี มีแต่ธรรมทั้งหลายล้วนๆ เป็นไป (กระบวนธรรม),
อย่างนี้นี่เป็นความเห็นที่ถูกต้อง เมื่อกรรมและวิบาก (ผลของกรรม) พร้อมทั้งเหตุ เป็นไป
อยู่อย่างนี้ ต้น ปลาย ก็ไม่เป็นที่รู้ได้ เหมือนดังก่อนหรือหลังแห่งเมล็ดพืชกับต้นไม้ เป็นต้น
แม้ในอนาคต เมื่อสังสาระยังมีอยู่ ก็ยังมองไม่เห็นการที่จะไม่เป็นไป (ของกรรมและวิบาก)”
“พวกเดียรถีย์ไม่รู้ความข้อนี้ จึงไม่เป็นอิสระ (อสยํวสี = ไม่มีอํานาจในตน หรือไม่เป็น
ตัวของตนเอง ต้องขึ้นต่อผู้อื่นด้วยการยึดถือผิด) ยึดเอาสัตตสัญญา (ความสําคัญหมายว่า
เป็นสัตว์บุคคล) แล้ว มีความเห็นไปว่า เที่ยงแท้ยั่งยืน (เป็นสัสสตะ) บ้าง ว่าขาดสูญ (เป็น
อุจเฉทะ) บ้าง พากันถือทิฏฐิ ๖๒ อย่าง ขัดแย้งกันและกัน, พวกเขาถูกมัดด้วยเครื่อง
พันธนาการคือทิฏฐิ ถูกกระแสตัณหาพัดพาไป, เมื่อล่องลอยไปตามกระแสตัณหา ก็พ้นจาก
ทุกข์ไม่ได้ ส่วนภิกษุพุทธสาวก รู้กระจ่างความที่ว่ามาอย่างนี้ ย่อมเข้าใจปรุโปร่ง (แทงตลอด)
ถึงปัจจัยที่ลึกซึ้งละเอียดและว่าง
“กรรมไม่มีในวิบาก วิบากก็ไม่มีในกรรม ทั้งสองอย่างว่างจากกันและกัน, แต่ปราศจาก
กรรม ผลก็ไม่มี เหมือนดังว่า ไฟมิใช่อยู่ในแสงแดด มิใช่อยู่ในแว่นแก้ว (อย่างเลนส์นูน)
มิใช่อยู่ในมูลโคแห้ง (ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง) แต่ก็มิใช่อยู่ภายนอกจากวัตถุทั้งสามนั้น หากเกิด
จากการประกอบพร้อมเข้าด้วยกัน ฉันใด, วิบากก็หาไม่ได้ที่ภายในกรรม แต่ภายนอกกรรม ก็
หาไม่ได้ ส่วนกรรมเล่าก็ไม่มีในวิบากนั้น กรรมว่างจากผล ผลก็ไม่มีในกรรม แต่ผลก็อาศัย
กรรมนั่นแหละ เกิดขึ้นจากกรรมนั้น ฉันนั้น แท้จริง ในกระบวนแห่งสังสาระนี้ เทพก็ตาม
พรหมก็ตาม ผู้สร้างสังสาระ หามีไม่ มีแต่ธรรมทั้งหลายล้วนๆ เป็นไป ด้วยอาศัยการประชุม
พร้อมแห่งเหตุเป็นปัจจัย”190
“ธรรมชาตินี้ มีเหตุ เกิดขึ้นพรั่งพร้อมแล้วอย่างนี้ เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง คลอนแคลน เป็น
ของชั่วคราว ไม่ยั่งยืน. ธรรมทั้งหลาย ก็เกิดจากธรรมทั้งหลาย โดยเป็นเหตุกัน, ในกระบวน
ความเป็นไปนี้ จึงไม่มีทั้งตัวตน (อัตตา) ไม่มีทั้งตัวอื่น
“ธรรมทั้งหลายยังธรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้น โดยความประกอบพร้อมแห่งเหตุปัจจัย,
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อความดับแห่งเหตุทั้งหลาย. เมื่อเหตุทั้งหลายระงับไป วงจร
(วัฏฏะ) ขาด ก็ไม่หมุนต่อไป, ชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) ย่อมมีเพื่อการทําความจบสิ้นทุกข์
อย่างนี้. เมื่อหาตัวสัตว์ไม่ได้ จึงไม่มีทั้งขาดสูญ ไม่มีทั้งเที่ยงแท้ยั่งยืน”191
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วิสุทฺธิ.๓/๑๐๑
วิสุทฺธิ.๓/๒๒๖-๗
วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๓๘๓

๑๑๓

๑๑๔

พุทธธรรม

กลาวโดยสรุป หลักอนัตตาชวยใหเกิดความกระจางแจง ซึ่งเปนเครื่องยืนยันและมีความสัมพันธ
สอดคลองกับหลักการตอไปนี้ คือ
ก. ปฏิเสธทั้งลัทธิที่ถือวาเที่ยง (สัสสตวาท) และลัทธิที่ถือวาขาดสูญ (อุจเฉทวาท)
ข. ปฏิเสธลัทธิที่ถือวามีเทพสูงสุดผูสรางสรรคบันดาลโลก กําหนดโชคชะตาชีวิตของมนุษย (อิศวรนิรมิตวาท)
ค. เปนเครื่องสนับสนุนหลักกรรมตามความหมายของพุทธธรรม พรอมกันนั้นก็ปฏิเสธลัทธิที่ถือวาการ
กระทําไมมีผล ทําไมเปนอันทํา (อกิริยวาท) ปฏิเสธลัทธิกรรมเกา (ปุพเพกตวาท เชน ลัทธิ
นิครนถ) ปฏิเสธลัทธิกรรมแบบมีอาตมัน หรือลัทธิกรรมแบบมีวรรณะ (เชน ลัทธิฮินดู) ปฏิเสธลัทธิ
เสี่ยงโชคที่ถือวา ทุกอยางเปนไปอยางเลื่อนลอยสุดแตความบังเอิญ ไมมีเหตุปจจัย (อเหตุวาท)
และปฏิเสธลัทธิที่ถือวาไมมีอะไรเลย (นัตถิกวาท)
ง. แสดงลักษณะแหงบรมธรรม (ธรรมสูงสุด คือจุดหมายสุดทาย) ของพระพุทธศาสนา ซึ่งตางจาก
จุดหมายของลัทธิศาสนาจําพวกอาตมวาท (ลัทธิที่ถือวามีอาตมันหรืออัตตา เชน ศาสนาฮินดู เปนตน)
ลักษณะทั้งสาม คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ที่ไดบรรยายมานี้ เปนภาวะที่สัมพันธเนื่องอยูดวยกัน
เปนอาการสามดาน หรือสามอยาง ของเรื่องเดียวกัน เปนเหตุเปนผลของกันและกัน ดังพุทธพจนที่ตรัสบอยๆ วา
“สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข, สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา (ยทนิจฺจํ ตํ ทุกฺขํ, ยํ ทุกฺขํ ตทนตฺตา)” และมักมี
ขอความที่ตรัสตอไปอีกดวยวา “สิ่งใดเปนอนัตตา, สิ่งนั้นพึงเห็นดวยสัมมาปญญา ตามที่มันเปนวา ‘นั่นไมใช
ของเรา, มิใชเราเปนนั่น, นั่นไมเปนตัวตนของเรา’”192 หรือที่ตรัสในรูปคําถามคําตอบในที่หลายแหงวา “รูป ฯลฯ
เที่ยง หรือไมเที่ยง?” เมื่อไดรับคํากราบทูลตอบวาไมเที่ยง ก็ตรัสตอไปวา “สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข หรือ
เปนสุข?” เมื่อไดรับคํากราบทูลตอบวา เปนทุกข ก็ตรัสตอไปวา “ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความปรวนแปรไป
ไดเปนธรรมดา, ควรหรือที่จะมองเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา, เราเปนนั่น, นั่นเปนตัวตนของเรา?"193
ความเนื่องอยูดวยกัน ความสัมพันธสืบตอกัน ความเปนตางดานของเรื่องเดียวกัน และความเปนเหตุ
เปนผลแกกัน ของลักษณะทั้งสามนี้ อาจกลาวใหสั้นที่สุดไดวา สิ่งทั้งหลายเกิดจากองคประกอบตางๆ ประมวล
กันเขา องคประกอบเหลานั้นสัมพันธกันโดยอาการที่ตางก็เกิดขึ้น ตั้งอยู แลวดับสลาย เปนปจจัยสงตอสืบทอด
กัน ผันแปรเรื่อยไป รวมเรียกวาเปนกระบวนธรรมที่เปนไปตามเหตุปจจัย ในสภาพนี้
๑. ภาวะที่องคประกอบทั้งหลายเกิดสลายๆ องคประกอบทุกอยาง หรือกระบวนธรรมทั้งหมด ไมคงที่
= อนิจจตา
๒. ภาวะที่องคประกอบทั้งหลายหรือกระบวนธรรมทั้งหมดถูกบีบคั้นดวยการเกิดสลายๆ ตองผันแปร
ไป ทนอยูในสภาพเดิมมิได ไมคงตัว = ทุกขตา
๓. ภาวะที่เกิดจากองคประกอบทั้งหลายประมวลกันขึ้น ไมมีตัวแกนถาวรที่จะบงการ ตองเปนไปตาม
เหตุปจจัย ไมเปนตัว = อนัตตตา
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เชน สํ.สฬ.๑๘/๑/๑
เชน สํ.ข.๑๗/๑๒๘/๘๓

บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๑๑๕

ถามองดูลักษณะทั้งสามอยางนี้พรอมไปดวยกัน ก็จะมองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สมมติเรียกเปนตัวตน
อันหนึ่งๆ นั้น เปนที่รวมขององคประกอบตางๆ มากมาย ที่มาแออัดยัดเยียดกันอยู และองคประกอบเหลานั้น
ทุกอยาง ลวนกําลังเกิดดับ แตกสลาย ไมคงที่ และตางก็จะแยกพรากกระจัดกระจายกันออกไป เต็มไปดวย
ความบีบคั้นกดดันขัดแยงกัน อันทําใหผันแปรสภาพไป ไมคงตัว ตองอาศัยความสัมพันธตามเหตุปจจัย เปน
เครื่องควบคุมความเปนไปใหคงรูปเปนกระแส เปนกระบวนธรรมอันหนึ่งอยู ไมเปนตัวใดๆ ลวนเปนไปตามเหตุ
ปจจัย ไมเปนไปตามความปรารถนาของใคร
อยางไรก็ตาม แมวาอันใดไมเที่ยง อันนั้นยอมเปนทุกข อันใดเปนทุกข อันนั้นยอมเปนอนัตตา ก็จริง
แตอันใดเปนอนัตตา อันนั้นไมจําเปนตองไมเที่ยง ไมจําเปนตองเปนทุกขเสมอไป กลาวคือ สังขารหรือสังขตธรรมทั้งปวงไมเที่ยง สังขารหรือสังขตธรรมทั้งปวงนั้น ยอมเปนทุกข และเปนอนัตตา แตธรรมทั้งปวง คือทั้ง
สังขตธรรม และอสังขตธรรม หรือทั้งสังขาร และวิสังขาร แมจะเปนอนัตตา แตก็ไมจําเปนจะตองไมเที่ยงและเปน
ทุกขเสมอไป คือ สวนที่เที่ยงและไมเปนทุกข ก็มี
หมายความวา อสังขตธรรม หรือวิสังขาร (คือ นิพพาน) แมจะเปนอนัตตา แตก็พนจากความไมเที่ยง
และพนจากความเปนทุกข
โดยนั ยนี้ คํ าอธิบ ายเกี่ ยวกับ ลักษณะทั้งสามเท าที่แสดงมาในตอนนี้ ซึ่งมีค วามหมายเนื่องเปนอั น
เดียวกัน เปนตางดานของเรื่องเดียวกัน จึงมุงสําหรับสังขารหรือสังขตธรรม ตามความที่กลาวนําหนาไว
สวนความเปนอนัตตาของวิสังขารหรืออสังขตธรรม พึงเขาใจตามนัยที่ไดอธิบายกอนแลวขางตน

๓. อัตตา – อนัตตา และ อัตตา – นิรัตตา
ในสุตตนิบาต มีพุทธพจนหลายแหงตรัสถึงพระอรหันต คือผูบรรลุจุดหมายแหงชีวิตประเสริฐแลว หรือ
ทานผูปฏิบัติถูกตองแลววา เปนผูที่ ไมมีทั้งอัตตาและนิรัตตา หรือทั้ง อตฺตํ และ นิรตฺตํ194 แปลเปนไทยงายๆ วา
ไมมีทั้งอัตตาและไรอัตตา หรือ ไมมีทั้งตัวและไรตัว
คัมภีรมหานิทเทสอธิบาย “อตฺตา” หรือ “อตฺตํ” วาไดแก อัตตทิฏฐิ คือความเห็นวาเปนตัวตน หรือ
สัสสตทิฏฐิ คือความเห็นวา (มีตัวตนที่) เที่ยงแทยั่งยืนคงอยูตลอดไป และ “นิรตฺตา” หรือ “นิรตฺตํ” วา
ไดแกอุจเฉททิฏฐิ คือ ความเห็นวา (ตัวตน) ขาดสูญ อีกนัยหนึ่งอธิบาย “อตฺตา” หรือ “อตฺตํ” วาไดแก สิ่งที่ถือ
ไวหรือสิ่งที่ยึดถือ และ “นิรตฺตา” หรือ “นิรตฺตํ” วาไดแก สิ่งที่จะตองละหรือปลอย
ถือเอาใจความวา พระอรหันต ทานผูปฏิบัติถูกตอง หรือทานผูมีปญญาเขาใจถูกตองแลว ยอมไมมีทั้ง
ความยึดถือตัวตนและทั้งความยึดถือวาไมมีตัวตน (ตัวตนขาดสูญ) ไมมีทั้งสิ่งที่ยึดถือเอาไว และทั้งสิ่งที่จะตอง
ละตองปลอยหรือตองสลัดทิ้ง
คัมภีรมหานิทเทสอธิบายตอไปอีกวา ผูใดมีสิ่งที่ยึดถือไว ผูนั้นก็มีสิ่งที่จะตองปลอยละ ผูใดมีสิ่งที่
จะตองปลอยละ ผูนั้นก็มีสิ่งที่ยึดถือไว พระอรหันตลวงพนการยึดถือและการปลอยละไปแลว195
ความเขาใจในพุทธพจนและอรรถาธิบายขางตนนี้ จะชวยใหเขาใจความหมายของหลักอนัตตาครบถวน
สมบูรณยิ่งขึ้น
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พระไตรปฎกบาลีอักษรไทย ฉบับสยามรัฐ เปน อตฺตา และ นิรตฺตํ บาง เปน อตฺตํ และ นิรตฺตํ บาง ดู ขุ.สุ.๒๕/๔๑๐/๔๘๘; ๔๑๗/
๕๐๑; ๔๒๑/๕๑๔; และดูประกอบ ๒๕/๔๑๑/๔๘๙; ๔๑๒/๔๙๑; ๔๓๕/๕๔๕) แตฉบับอื่นๆ เทาที่พบเปน อตฺตา และ นิรตฺตา ทั้งนั้น
ดู ขุ.ม.๒๙/๑๐๗/๙๗; ๔๒๗/๒๙๗; ๗๒๑/๔๒๖ และดูประกอบ ขุ.ม.๒๙/๑๒๒/๑๐๗; ๑๖๔/๑๒๙; ขุ.จู.๓๐/๔๐๒/๑๙๓

๑๑๖

พุทธธรรม

ธรรมดาวา ปุถุชนยอมมีความยึดถือในตัวตนอยางเหนียวแนน อยางหยาบๆ ก็ถือเอารูป คือรางกาย
เปนตัวตน เมื่อคิดลึกซึ้งลงไป เห็นวารางกายเปนตัวตนไมได เพราะมีความเปลี่ยนแปลงใหเห็นไดชัดๆ โตงๆ ก็
เลื่อนไปยึดเอาจิตหรือคุณสมบัติบางอยางของจิต เชน ความรูสึก ความจํา ปญญา การรับรู เปนตน วาเปนตัวตน
ถาใชศัพททางธรรมก็วา ยึดเอาขันธใดขันธหนึ่งเปนอัตตา บางทีก็ยึดถือรวมๆ คลุมๆ ทั้งกายและใจ คือขันธ ๕
ทั้งหมด วาเปนตัวตน
บางคิดแยบยลลึกซึ้งตอไปอีกวา ทั้งกายและใจ หรือขันธหมดทั้ง ๕ เปนตัวตนไมได แตมีตัวตนอยู
ต า งหาก เป น อั ต ตาหรื อ อาตมั น ตั ว แท ตั ว จริ ง เป น แก น เป น แกนของชี วิ ต ซ อ นอยู ภ ายในขั น ธ ๕ หรื อ อยู
นอกเหนือจากขันธ ๕ แตเปนตัวครอบครองควบคุมอยูอีกชั้นหนึ่ง
เจาลัทธิและนักปราชญเจาปญญาผูสามารถทั้งหลาย พากันคิดคนเรื่องตัวตนนี้โดยโยงเขากับการคนหา
สภาวะแทที่มีอยูจริงในขั้นสุดทาย หรือตัวสัจธรรม หรือบรมธรรม บางทานก็ประกาศวาตนไดเขาถึงสภาวะที่
แทจริงนั้นแลว อันเปนตัวแทตัวจริง เปนอัตตาหรืออาตมันสูงสุด อยางที่บัญญัติเรียกวา ปรมาตมันบาง พรหมัน
บา ง พระผู เป น เจา บา ง ตอ งยอมรับ วา เจา ลัท ธิแ ละนัก ปราชญเ หล านั้ น เปน เจ าความคิ ด อยางสู ง มีค วามรู
ความสามารถมาก อยางที่ทานเรียกวาเปนสมณพราหมณผูประเสริฐ หรือเปนเจาทฤษฎีชั้นพรหม และสภาวะที่
ทานเหลานั้นกลาวถึง ก็ประณีตลึกซึ้งอยางยิ่ง แตตราบใดที่สภาวะนั้นยังมีความเปนตัวตนติดอยู หรือยังเปน
เรื่องของตัวตน ก็พึงทราบวายังไมใชสภาวะที่จริงแท ไมใชปรมัตถธรรม ไมใชบรมธรรม เพราะยังถูกเคลือบคลุม
และยังพัวพันดวยความยึดถือ
สภาวะจริงแทนั้นมีอยู มิใชเปนความสูญสิ้นไมมีอะไรเลย แตก็มิใชเปนสภาวะที่จะเขาถึงหรือประจักษได
ดวยความรูที่ถูกกั้นบังใหพรามัวหรือบิดเบือนโดยภาพเกาๆ ที่ผิดพลาด และดวยจิตที่ถูกฉุดรั้งไวโดยความยึด
ติดในภาพเกาที่ผิดพลาดนั้น การที่สมณพราหมณผูประเสริฐหรือเจาลัทธิชั้นพรหมจํานวนมาก ไมสามารถรูแจง
แทงตลอดถึงสภาวะแทจริงขั้นสุดทาย ก็เพราะวา แมวาสมณพราหมณหรือเจาลัทธิเจาทฤษฎีเหลานั้นจะรูชัดแลว
วา ตัวตนระดับกายใจชนิดที่เคยยึดถือมากอน ไมใชเปนสภาวะที่จริงแท และไมยอมรับแมกระทั่งขันธ ๕ แต
ทานเหลานั้นก็ยังนําเอาเครื่องพรางตาตัวเอง ๒ อยางของปุถุชนติดตัวไปดวยตลอดเวลาในการคนหาสภาวะที่
แทจริงขั้นสุดทาย กลาวคือ
๑) บัญญัติ (concept) แหงอัตตา คือ มโนภาพของตัวตนที่เปนคราบติดมาตั้งแตครั้งยึดติดในตัวตน
หยาบระดับรางกาย แมมโนภาพนี้จะละเอียดประณีตขึ้นมากเพียงใด มันก็เปนภาพอันเดียวกันหรือ
เทือกเถาเดียวกันอยูนั่นเอง และเปนภาพแหงความหลงผิด ซึ่งเมื่อเขาไปเกี่ยวของกับสภาวะใดๆ
เขาก็จะเอาบัญญัติหรือมโนภาพอันนี้ไปปายหรือฉาบทาสภาวะนั้น ทําใหมีสิ่งกั้นบัง เกิดความพรา
มัวหรือบิดเบือน และทําใหสภาวะที่เขาเขาใจ ไมใชสภาวะจริงแทนั้นเองที่ลวนๆ บริสุทธิ์
๒) ความยึดติดถือมั่น (อุปาทาน) ซึ่งเขามีมาแตเดิมตั้งแตยึดติดในอัตตาอยางหยาบๆ ขั้นตน ซึ่งเปน
ความหลงผิดอยูแลว เขาก็ยังพาเอาความยึดติดนี้ไปดวย และนําไปใชในการสัมพันธเกี่ยวของกับ
สภาวะที่จริงแท ความยึดติดในภาพตัวตนนี้จึงกลายเปนเครื่องฉุดรั้งเขาไว ใหไมอาจเขาถึงสภาวะที่
จริงแทนั้นได
ถาพูดอยางสั้นๆ ก็คือ สมณพราหมณหรือเจาทฤษฎีเหลานั้นยังไมหลุดพนนั่นเอง ยังไมหลุดพนจาก
บัญญัติหรือภาพที่หลงผิด และยังไมหลุดพนจากความยึดติดถือมั่น ซึ่งวาที่จริงก็พันกันอยูเปนเรื่องเดียวกัน คือ
พูดรวมเขาดวยกันไดวา พวกเขาหลงผิดหยิบเอาภาพอัตตาที่ติดมาจากอุปาทานเดิมของตน ไปปดทับสภาวะหรือ
กระบวนการที่มีอยูตามธรรมชาติเสีย เลยวนเวียนติดตันอยูตามเดิม

บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๑๑๗

ความหลุดพนนี้ เปนเงื่อนไขสําคัญที่จะใหเขาถึงหรือรูประจักษสภาวะที่จริงแทได เพราะสภาวะจริงแท
ขั้นสุดทายหรืออสังขตธรรม มีภาวะตรงขามกับสภาวะฝายปรุงแตงหรือสังขตธรรม เปนสภาวะที่ถึงเมื่อสภาวะ
ฝายสังขตะสิ้นสุดลง คือเปนสภาวะที่จะเขาถึงเมื่อละความยึดถือในอัตตาไดแลว
แมแตจะพิจารณาในระดับสังขตธรรมคือสังขาร เมื่อพิจารณาตามแนวพุทธธรรมดังไดบรรยายมาแลว
ขางตนวา อัตตาหรือตัวตนเปนสิ่งสมมติ สภาวะที่จริงแทยอมเปนสิ่งตรงขามกับสมมติ เปนคนละเรื่องคนละดาน
กัน อัตตามีสําหรับสิ่งสมมติ เมื่อพนจากสมมติจึงจะเขาถึงสภาวะจริงแท สภาวะจริงแทก็คือไมเปนอัตตา พูด
งายๆ อยางชาวบานวา ของจริงตองไมเปนอัตตา ถายังเปนอัตตาก็ไมใชของจริง หรือพูดอีกสํานวนหนึ่งวา พอพน
สมมติ อัตตาก็หมด พอเลิกยึด อัตตาก็หาย
ตัวการสําคัญของความหลงผิด ก็คือบัญญัติหรือภาพของอัตตา กับความยึดติดถือมั่นหรือความยึดถือ
ในเมื่ออัตตาหรือตัวตนไมมีอยูจริง เปนเพียงของสมมติ มันจึงเปนเพียงสิ่งที่ถูกยึดถือเอาไว ฉะนั้น ในสุตตนิบาต
ที่อางขางตน คําวา “อตฺตา” หรือ “อตฺตํ” จึงแปลได ๒ อยาง คือ แปลวาตัวตน หรือการยึดถือตัวตนก็ได
แปลวา สิ่งที่ยึดถือเอาไวก็ได หมายความวา ตัวตน ก็คือสิ่งที่ยึดถือเอาไวเทานั้นเอง มิใชสภาวะที่มีอยูจริง
อีกประการหนึ่ง ในสุตตนิบาตที่อางถึงนั่นแหละ ทานกลาวถึง “อตฺตา” คูกับ “นิรตฺตา” หรือ “อตฺตํ” คู
กับ “นิรตฺตํ” และบอกวา พระอรหันตหรือผูปฏิบัติชอบ ไมมีทั้งอัตตาหรืออัตตัง และไมมีทั้งนิรัตตาหรือนิรัตตัง
นิรัตตาหรือนิรัตตัง ก็แปลได ๒ อยางเชนเดียวกับอัตตาหรืออัตตัง คือแปลวา (การยึดถือวา) ไมมีอัตตา หรือ
การถือวา (อัตตา) ขาดสูญ ก็ได แปลวา สิ่งที่จะตองปลอยละหรือสลัดทิ้งก็ได ขอนี้หมายความวา เมื่อไมยึดถือ
วามีอัตตาแลว เลิกความเห็นผิดยึดถือผิดตอสิ่งสมมติไดเสร็จแลว ก็แลวกัน จบเทานั้น ไมตองไปยึดถืออีกวา
ไมมีอัตตา ตัวเองจะเปนอิสระสบายดีอยูแลว แตไปจับยึดสิ่งที่พาใหผิดเขา เมื่อเลิกจับเลิกยึดไดแลว ก็จบเรื่อง
ไมตองไปจับไปยึดอะไรอีก เมื่อไมมีสิ่งที่ยึดถือเอาไว ก็ไมมีสิ่งที่จะตองละตองปลอย เหมือนดังพุทธพจนที่วา
“สิ่งที่ยึดถือไวก็ไมมี แลวสิ่งที่ตองปลอยละจะมีมาแตที่ไหน (นตฺถิ อตฺตา กุโต นิรตฺตํ วา)”196
พึงสังเกตดวยวา ถาจะพูดกันใหถูกตองจริงๆ แลว แมแตคําวาความยึดถืออัตตา ก็ใชไมได ตองพูดวา
ความยึดถือในภาพของอัตตา หรือยึดถือบัญญัติแหงอัตตา เพราะอัตตาเปนเพียงสิ่งสมมติ ไมมีอยูจริง ในเมื่อ
อัตตาไมมีอยูจริง ก็เพียงไมยึดถือ (วามี) อัตตา หรือไมยึดถือบัญญัติของอัตตาเทานั้น ไมตองละอัตตา เพราะไม
มีอัตตาที่จะยึดถือได จะไปละอัตตาที่ไหน การถือ (วามี) อัตตา ก็คือการสรางภาพอีกอันหนึ่งขึ้นมาซอนสภาพ
ความเปนจริงที่มีอยูเปนไปอยู สิ่งที่จะตองทํา ก็เพียงเลิกสรางภาพนั้นเทานั้น ถาไมเลิกสรางภาพนั้น แมเลิกยึด
อยางหนึ่งแลว ไปจับสิ่งอื่นอะไรก็ตาม ก็จะเอาภาพหรือคราบของอัตตาไปปะติดหรือปายหรือฉาบทาสิ่งนั้น ใหไม
เห็นตัวจริง หรือเห็นผิดเพี้ยนไป ดังนั้น กิจที่จะตองทํา ก็คือ ถอนเลิกความยึดติดถือมั่นในภาพอัตตาที่เคยมี
แลวไมยึดอะไรใหมวาเปนอัตตา และทั้งไมตกไปใน นิรัตตา ก็จะมีแตสภาวะแทที่มีอยูจริง ซึ่งไมเกี่ยว ไมเปนไป
ตาม ไมขึ้นตอความยึดถือของตน
ในเมื่อตัวตนเปนสิ่งสมมติ เปนบัญญัติ (concept) เพื่อประโยชนในการสื่อสาร ถาเราเพียงแตรูเทาทัน
ใชโดยไมยึดติด มันก็ไมมีพิษสง ไมกอใหเกิดโทษความเสียหายอันใด และถาเราเคยยึดถือมัน ก็เพียงแตเลิกยึด
เทานั้น เมื่อไมมีการยึดแลว ก็เปนอันจบเรื่อง ไมตองเอาภาพอัตตาไปใสใหอะไรอีก ไมตองไปควาเอาอะไรมายึด
เปนอัตตาอีก ตลอดจนไมตองไปคนหาอัตตาที่ไหนอีก
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พุทธธรรม

เพราะฉะนั้น ภาระในการสอนของพระพุทธเจา จึงมีเพียงแคทรงสอนใหเลิกยึดถืออัตตาที่ยึดถืออยูแลว
เทานั้น คือใหเลิกยึดถือขันธ ๕ เปนอัตตา เมื่อเลิกยึดอัตตาแลว ก็เปนอันหมดเรื่องกับอัตตา ตอนั้นไปก็เปนเรื่อง
ของการเขาถึงสภาวะที่จริงแท ซึ่งมีอยู แตไมเกี่ยวอะไรกับอัตตา จึงเรียกวาเปนอนัตตา เปนเรื่องพนจากการ
ยึดถืออัตตาแลว และก็ไมตองไปยึดถือตอไปอีกวามีอัตตาหรือไมมีอัตตา สิ่งที่ไมมี เมื่อรูวาไมมีแลว ก็เสร็จเรื่อง
กัน จากนั้นก็เขาถึงสิ่งที่มีจริงหรือสภาวะจริงแท คืออสังขตธรรม ซึ่งไมตองพูดถึงอัตตาอีกตอไป
ผลรายที่สําคัญอยางหนึ่งของการยึดติดในอัตตา หรือยึดถือบัญญัติแหงอัตตา ก็คือ ผูยึดถือจะโยง
อัตตานี้เขากับความหมายวา เปนตัวแกนหรือตัวการที่มีอํานาจบังคับบัญชาบันดาลใหเปนไปตางๆ เมื่อความคิด
ในเรื่องอัตตานี้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปจนถึงสภาวะขั้นสุดทาย ก็จะสรางความคิดใหมีอัตตาหรืออาตมันใหญอันเปน
สากล ที่เปนผูสรางผูบันดาลทุกสิ่งทุกอยาง จินตนาการใหมีพระผูสรางเขามาซอนแทรกแซงกระบวนการแหงเหตุ
ปจจัยโดยไมจําเปน
ที่วาไมจําเปน ก็เพราะสภาวธรรมทั้งหลายก็มีอยูไดเอง กระบวนธรรมก็สัมพันธกันเกิดความเปนไปตาม
เหตุปจจัยของมันอยูเอง โดยไมตองมีผูสรางผูบันดาล ถาจะวาตองมีผูสรางกอนเปนเบื้องแรกจึงจะมีสิ่งทั้งหลาย
ได จึงตองมีพระเจาเปนผูสรางสภาวธรรม ถาเชนนั้นก็ใหสภาวธรรมทั้งหลายนั่นแหละเปนสิ่งที่มีอยูกอนเปน
เบื้องแรกแทนพระเจาเสียเลย (เพราะสภาวธรรมก็ปรุงแตงกันตามเหตุปจจัย เรียกอยางงายๆ วาสรางกันและ
กันเองไดอยูแลว) จะไดตัดปญหา ไมตองไปวุนวายตอบคําถามยอนตอไปอีกวา อะไรมีอยูกอนแลวพระเจาจึงมี
ขึ้นได หรือวาใครสรางพระเจา คือใครใหกําเนิดพระเจา หรือวาพระเจามาจากไหน
ถาจะวา การที่สภาวธรรมทั้งหลายหรือกระบวนธรรมตางๆ จะเปนไปตามเหตุปจจัย ก็ตองมีผูบันดาลให
เปนไป คือมีพระเจาอยูเบื้องหลัง ขอนี้ก็เกินจําเปน และไมสมจริงอีก เพราะถามีพระเจาเปนผูบันดาลจริง ก็จะ
กลายเปนวามีระบบซอนกันอยู ๒ ชั้น คือ พระเจาชั้นหนึ่ง กับกระบวนธรรมอีกชั้นหนึ่ง กระบวนธรรมจะเปนไป
อยางไร ก็ตองรอการบันดาลจากพระเจา แตกระบวนธรรมจะเปนไปตามการบันดาลของพระเจาก็ไมสะดวก
เพราะมันจะตองเปนไปตามเหตุปจจัยภายในระบบของมันเองอยูแลว คือองคประกอบตางๆ เกิดดับ ก็สัมพันธ
เปนปจจัยสงตอสืบทอดแกกันในกระบวนธรรม การบันดาลของพระเจาเลยจะกลายเปนการแทรกแซงขัดขวาง
และขัดแยงกับความเปนไปของกระบวนธรรมเสียมากกวา
ยิ่งกวานั้น ถาพระเจาบันดาล พระเจามีอารมณเปลี่ยนแปลงได ก็จะใหสภาวธรรมเปนไปตามพระ
ประสงคเดี๋ยวก็จะใหเปนไปอยางโนน เดี๋ยวก็จะใหเปนไปอยางนี้ กระบวนธรรมก็ยิ่งไมมีทางเปนไปตามเหตุ
ปจจัย ก็จะยิ่งปนปวนวุนวายมาก แตความจริงก็ไมเปนเชนนั้น กระบวนธรรมก็คงเปนไปของมันตามเหตุปจจัย
ถาจะวา ที่กระบวนธรรมเปนไปตามเหตุปจจัยนั้นก็เพราะเปนกฎ และพระเจาเปนผูสรางหรือวางกฎนั้น
ไว ถาเชนนั้น กฎก็จะตองไมแนนอน อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อไรก็ได ไมอาจวางใจได เพราะมีผูวางกฎ และผูวางกฎ
ก็ยังอยูตางหากจากกฎ อีกทั้งมีความประสงคของตนที่เปลี่ยนแปรได เพิ่มลดดัดแปลงได แตตามความเปนจริง
กฎก็ไมเคยเปลี่ยนแปลง
ในทางกลับกัน ตามความเปนจริงนั้น ก็ไมจําเปน และไมอาจจะมีผูสรางกฎดวยซ้ํา เพราะสภาวธรรม
ทั้งหลายจะตองเปนไปอยางใดอยางหนึ่ง และมันก็ไดเปนมาอยางที่มันเปนอยูนี้ คือเปนไปตามเหตุปจจัย โดย
ที่มันก็เปนเชนนั้นเอง (ตถตา) เพราะมันไมเปนและไมอาจจะเปนไปอยางอื่น (อวิตถตา) กฎเปนเพียงบัญญัติ
(concept) ซึ่งเกิดจากการที่สภาวธรรมทั้งหลายมันเปนไปอยางนั้นตางหาก
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๑๑๙

อนึ่ง การไมมีพระเจาผูสรางผูบันดาล และการที่กระบวนธรรมเปนไปตามเหตุปจจัยของมันเองนั้น ยัง
ตัดปญหาไปไดอีกอยางหนึ่ง คือ สภาวะแทจริงขั้นสุดทาย หรืออสังขตธรรม ก็มีอยูตามสภาวะของมัน โดยไม
ตองมายุงเกี่ยวเปนผูสรางผูบันดาลสิ่งตางๆ ไมตองมาแทรกแซงขัดขวางหรือขัดแยงกับกระบวนธรรมฝาย
สังขตะ (ในแงนี้จะเห็นวา นิพพานไมมีทางเปนพระเจา หรือ God ไดเลย ไมวาบางทานจะพยายามเพียงใดก็
ตามที่จะเทียบใหเปนอยางเดียวกัน นอกจากจะยอมปรับความหมายของ God เสียใหม)197
เมื่อวาโดยสามัญวิสัย ยอมเปนธรรมดาที่มนุษยทั่วไปจะตองคิดวามีตัวตน มีพระผูสรางผูบันดาลโลก
และชีวิต เพราะตามที่มองเห็นดวยสายตา การที่อะไรจะเกิดขึ้น จะเปนไปอยางไร ก็ตองมีผูสรางหรือผูทํา สวน
การที่จะมองเห็นเหตุปจจัยซึ่งเปนไปอยูเบื้องหลังภาพของผูสรางผูทํานั้น เปนเรื่องลึกซึ้งเห็นไดยาก ดังนั้น ใน
สมัยโบราณ แมแตฟารอง ลมพัด น้ําทวม แผนดินไหว ก็จึงเขาใจกันไปวามีเทวดาประจําอยูเปนผูทําทั้งนั้น ดวย
เหตุนี้ จึงมิใชเรื่องแปลก ที่สมณพราหมณผูประเสริฐหรือเจาลัทธิชั้นพรหม จะพากันมาติดอยูในความคิดเรื่อง
อัตตาหรืออาตมัน และพระผูสรางผูบันดาล ทานผูใดมีปญญามาก ก็ทําความคิดในเรื่องนี้ใหละเอียดซับซอน
กวางขวางมาก แตโดยสาระก็พากันมาวนเวียนติดอยูที่จุดเดียวกันนี้
การที่พระพุทธเจา ซึ่งก็นาจะติดอยูในวงความคิดนั้น แลวขยายบัญญัติใหละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไป แต
กลับทรงคนพบความเปนอนัตตา หลุดพนจากความยึดถือตัวตน มาทรงแสดงใหเห็นวากระบวนธรรมเปนไปตาม
เหตุปจจัยไดอยางไรโดยไมตองมีผูสรางผูบันดาล และอสังขตธรรมซึ่งเปนสภาวะแทจริงสูงสุด มีอยูไดโดยไม
ตองเปนอัตตา ไมตองเกี่ยวกับการสรางสรรคบันดาลอยางไร ขอนี้จึงนับเปนความกาวหนาครั้งยิ่งใหญและสําคัญ
ยิ่ง แหงวิวัฒนาการทางปญญาในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ เปนการถอนตัวหลุดพนจากหลุมดักอันใหญโต
แสนลึก ที่มหาชนพากันมาตกติดอยู
นักปราชญยิ่งใหญในอดีตกอนหนานั้น แมจะเขาใจถึงหลักอนิจจตา และทุกขตา แตก็มาติดอยูใน
ความคิดเรื่องอัตตา ความเปนอนัตตาจึงเปนภาวะที่เห็นไดยากมาก พระพุทธเจาเมื่อจะทรงอธิบายความเปน
อนัตตา ก็มักตองทรงแสดงโดยใชอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะเปนเครื่องชวยชี้นํา ขอที่วาอนัตตตาเห็นได
ยากจนตองใชอนิจจตาและ ทุกขตาเปนเครื่องชวยอธิบายก็ดี การคนพบอนัตตาเปนความกาวหนาสําคัญของ
ปญญา และไมปรากฏกอนหรือนอกพระพุทธศาสนาก็ดี เปนเรื่องที่พระอรรถกถาจารยก็ไดตระหนักอยูแลว ดัง
จะยกคํากลาวของทานมาแสดงไวดังตอไปนี198
้
“แท้จริง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อจะทรงแสดงอนัตตลักษณะ ย่อมแสดงด้วยความไม่
เที่ยงบ้าง ด้วยความเป็นทุกข์บ้าง ด้วยทั้งความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์บ้าง
197

198

วาที่จริง ทั้งคําวาพระเจา และคําวา God ตางก็จัดอยูในจําพวกคําที่มีขอบเขตความหมายไมลงตัว คําวาพระเจานั้น แตเดิมเปนคําที่
ชาวพุทธใชเรียกพระพุทธเจา (พระผูเปนเจา ก็เปนคําเรียกพระภิกษุ) ตอมา เมื่อชาวคริสตใชคํานั้นเรียกเทพสูงสุดของตนแลว ชาว
พุทธก็ปลอยจนลืมความหมายที่ตนเคยใชเดิม สวนคําวา God ชาวคริสตใชเรียกเทพสูงสุดที่ตนนับถือวาเปนผูสรางโลก มีลักษณะ
เปนตัวบุคคล แตนักปรัชญาบางคนแปรขยายความหมายของ God ออกไปเปนสภาวะนามธรรม ซึ่งไมจําเปนตองเกี่ยวกับการสราง
โลก นักปราชญคริสตสมัยใหมบางทานก็อธิบายความหมายของ God ใหมอยางเปนนามธรรม ไมเปนตัวบุคคล แตสถาบันศาสนา
คริสตไมยอมรับ (ถาไมถึงกับถือหรือประณามวานอกคอก); Hans Küng [ใน Does God Exist? An Answer for Today, trans.
Edward Quinn (London: Collins, 1980), pp.594-602] เมื่อพยายามเปรียบเทียบ God กับ นิพพาน ก็ตระหนักดีถึงความ
แตกตางในแงที่นิพพานไมเกี่ยวกับการสรางสรรคบันดาลโลก
วิภงฺค.อ.๖๓-๖๔; และบางสวนใน ม.อ.๒/๑๕๑-๒; วินย.ฏีกา ๔/๘๒

๑๒๐

พุทธธรรม
“ในข้อที่ว่านั้น พระองค์ทรงแสดงอนัตตลักษณะ ด้วยความไม่เที่ยง ในพระสูตรนี้ว่า ภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลใดพึงกล่าวว่า จักขุ (ตลอดถึงกายและใจ) เป็นอัตตา, คํากล่าวของผู้นั้นไม่สม
(เพราะว่า) จักขุ (ตลอดถึงกายและใจ) ย่อมปรากฏแม้ความเกิด แม้ความเสื่อม, ผู้มีความเกิดขึ้น
และความเสื่ อ มไปปรากฏนั้ น ก็ จ ะต้ อ งลงเนื้ อ ความว่ า อั ต ตาของเราเกิ ด ขึ้ น และเสื่ อ มไป,
เพราะฉะนั้น คําที่กล่าวว่าจักขุ (ตลอดถึงกายและใจ) เป็นอัตตานั้น จึงไม่สม. จักขุ (ตลอดถึงกาย
และใจ) ย่อมเป็นอนัตตา ฉะนี้199
“พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักษณะ ด้วยความเป็นทุกข์ ในพระสูตรนี้ว่า ภิกษุ
ทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา. ก็ถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วไซร้, รูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ (มี
ความบีบคั้นข้องขัด=ทุกข์) และใครๆ ก็พึงได้ (ตามปรารถนา) ในรูปว่า รูปของเราจงเป็นอย่างนี้, รูป
ของเราอย่าได้เป็นอย่างนี้. แต่เพราะรูปเป็นอนัตตา ฉะนั้น รูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ (=ทุกข์)
และจึงไม่ได้ (ตามปรารถนา) ในรูปว่า รูปของเราจงเป็นอย่างนี้, รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนี200
้
“พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักษณะ ด้วยทั้งความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์
ในพระสูตรทั้งหลาย เช่นที่ว่า ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง, สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์, สิ่งใด
เป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา, สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามที่มันเป็น
อย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา, มิใช่เราเป็นนั่น, นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา”201
“เพราะเหตุไร จึงทรงแสดงอย่างนี้? เพราะความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์เป็นสภาพ
ปรากฏ (คือมองเห็นได้ง่าย) จริงทีเดียว เมื่อถ้วย ชาม ขัน หรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง ตกจาก
มือแตก ชนทั้งหลายย่อมกล่าวว่า “โอ้ อนิจจัง” อย่างนี้ ความไม่เที่ยง จึงชื่อว่าเป็นของปรากฏ,
เมื่อฝีและตุ่มเป็นต้นเกิดขึ้นตามร่างกาย หรือถูกตอถูกหนามเป็นต้นทิ่มตํา ชนทั้งหลายย่อม
กล่าวว่า “โอย ทุกข์น่ะ” อย่างนี้ ทุกข์จึงชื่อว่าเป็นของปรากฏ ส่วนอนัตต-ลักษณะ ไม่ปรากฏ
คือไม่กระจ่างแจ้ง เข้าใจตลอดได้ยาก แสดงได้ยาก บัญญัติได้ยาก
“อนิจจลักษณะ และทุกขลักษณะนั้น พระตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ก็ย่อม
ปรากฏ, แต่อนัตตลักษณะ ย่อมไม่ปรากฏ นอกจากพระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้น, จะปรากฏก็แต่
ในอุบัติกาลของพระพุทธเจ้าเท่านั้น
“จริงอยู่ ท่านดาบสและปริพาชกทั้งหลาย ผู้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ดังเช่นสรภังค
ศาสดา เป็นต้น ย่อมสามารถกล่าวว่า อนิจจัง ทุกขัง ได้ แต่ไม่สามารถที่จะกล่าวว่า อนัตตา
แม้นหากว่าท่านสรภังคศาสดาเป็นต้นเหล่านั้น จะพึงสามารถกล่าวว่าอนัตตา แก่บริษัทที่ประชุม
กันได้แล้ว, บริษัทที่มาประชุมกัน ก็คงจะมีการบรรลุมรรคผลได้ แท้จริง การบัญญัติ (ยกขึ้นมา
วางให้ดู) อนัตตลักษณะ มิใช่วิสัยของใครๆ อื่น, หากเป็นวิสัยของพระสัพพัญญูพุทธเจ้า
ทั้งหลายเท่านั้น. อนัตตลักษณะนี้เป็นของไม่ปรากฏโดยนัยดังกล่าวฉะนี้”
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ม.อุ.๑๔/๘๑๘/๕๑๒
สํ.ข.๑๗/๑๒๗/๘๒
เชน สํ.ข.๑๗/๔๒/๒๘

๑๒๑
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อัตตา กับ มานะ

ปจจุบันนี้ ไดมีความสับสนเกิดขึ้นบางในการใชคําศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องตัวตน และการ
ยึดถือตัวตน ซึ่งเห็นวาควรจะนํามาชี้แจงเปนเรื่องเบ็ดเตล็ดแทรกไว ณ ที่นี้ดวย คําที่เปนปญหาในกรณีนี้ คือ
อัตตา กับ มานะ
“อัตตา” เปนคําบาลี รูปสันสกฤตเปน “อาตมัน” แปลวา ตน ตัว หรือตัวตน พุทธธรรมสอนวา ตัวตน
หรืออัตตานี้ ไมมีอยูจริง แตเปนสิ่งที่สมมติขึ้นเพื่อสะดวกในการสื่อสาร เพื่อความหมายรูรวมกันของมนุษยใน
ความเปนอยูประจําวัน กําหนดตามชื่อที่บัญญัติขึ้น หรือตั้งขึ้น สําหรับเรียกหนวยรวมหรือภาพรวมหนึ่งๆ
อัตตานี้จะเกิดเปนปญหาขึ้น ก็ตอเมื่อคนหลงผิดเกิดความยึดถือขึ้นมา วามีตัวตนจริงๆ หรือเปนตัวตน
จริงๆ เรียกวารูไมเทาทันความเปนจริง หรือหลงสมมติ
ในการแกปญหาเกี่ยวกับอัตตานี้ พึงทราบวา อัตตาไมใชเปนกิเลส มิใชสิ่งที่จะตองละ เพราะอัตตาไมมี
อยูจริง จึงไมมีอัตตาที่ใครจะละได อัตตามีอยูแตเพียงในความยึดถือ สิ่งที่จะตองทําก็มีเพียงการรูเทาทันตาม
เปนจริงวา ไมมีอัตตา หรือไมเปนอัตตา อยางที่เรียกวา รูทันสมมติเทานั้น พูดอีกนัยหนึ่งวา ละความยึดถือใน
อัตตา ละความยึดถือวาเปนอัตตา หรือถอนความหลงผิดในภาพของอัตตา หรือในบัญญัติแหงอัตตาเสียเทานั้น
เรื่องอัตตาและการปฏิบัติตออัตตาในความหมายที่ใชทั่วไป มีเพียงเทานี้
อยางไรก็ดี ในสุตตนิบาตที่ไดยกมาอางในขอกอน ทานใชคําวา อัตตา คูกับ นิรัตตา (หรือ อัตตัง
คูกับ นิรัตตัง) และไดขยายความหมายของ “อัตตา” ในกรณีนี้ออกไปวา หมายถึงการยึดถือในอัตตา หรือการ
ยึดถือวามีอัตตา และอีกนัยหนึ่งวา สิ่งที่ยึดถือไว คูกับ “นิรัตตา” ซึ่งหมายถึงการยึดถือวาไมมีอัตตา หรือการถือ
วาอัตตาขาดสูญไป และอีกนัยหนึ่งวา สิ่งที่จะตองปลอยละ
ความหมายของอัตตาในกรณีนี้ เปนความหมายแบบขยายตัวเกินศัพท คือ มุงเนนที่ ทิฏฐิ อันไดแก
ความเชื่อถือหรือความยึดถือในอัตตา ที่เรียกวา อัตตทิฏฐิ หรือ อัตตานุทิฏฐิ ซึ่งก็คือความเชื่อวามีตัวตนที่เปน
แกนเปนแกนถาวร ที่เรียกวา สัสสตทิฏฐิ ดังนั้น ในคัมภีรมหานิทเทสและจูฬนิทเทส ที่อธิบายสุตตนิบาตตอนที่
อางนั้น จึงไขความคํา “อัตตา” หรือ “อัตตัง” วาไดแก อัตตทิฏฐิ หรือ สัสสตทิฏฐิ ในเมื่ออัตตาในกรณีนี้
หมายถึงตัวทิฏฐิ ซึ่งเปนกิเลส (คือ ทิฏฐิตออัตตา หรือทิฏฐิวามีอัตตา) จึงเปนสิ่งที่ตองละ ฉะนั้น ในสุตตนิบาต
นั้น จึงมีขอความบาลีกลาวถึงการละอัตตาวา “ผูละอัตตา (อตฺตฺชโห)”202.1 บาง “ละอัตตา (คืออัตตทิฏฐิ
หรือสัสสตทิฏฐิ) ไดแลว (อตฺตํ ปหาย)”191.2 บาง
ยังมีการถือเกี่ยวกับตัวตนอีกอยางหนึ่ง ซึ่งแตกตางจากการถืออยางทิฏฐิ กลาวคือ ทิฏฐินั้นเปนการถือ
วามีตัวตนหรือเปนตัวตน เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เปนตัวตน เห็นวาตัวตนเปนของถาวร เปนตน สวนการถือเกี่ยวกับ
ตัวตนอีกอยางหนึ่งนั้น เปนการถือสําคัญ หมายความวา ถือเทียบเคียงระหวางตัวเองกับตัวอื่น ถือเอาไววัดไว
แขงกัน ถือสูงต่ํา ถือตัวตนในลักษณะที่จะเอาตัวตนนั้นไปเปนนั่นเปนนี่ เชนวา ฉันเปนนี่ ฉันแคนี้ ฉันสูงกวา ฉัน
ต่ํากวา เราดอยกวา เราเทากับเขา เปนตน การถืออยางนี้มีชื่อเฉพาะเรียกวา มานะ แปลวา ความถือตัว ความ
ทะนงตน ความสําคัญตนวาสูง ต่ํา เดน ดอย เทาเทียม เทียบเขาเทียบเรา ตลอดจนความรูสึกภูมิๆ พองๆ ถือตัว
อยูภายใน มานะนี้เปนกิเลสอยางหนึ่ง เชนเดียวกับทิฏฐิ จึงเปนสิ่งที่ตองละหรือตองกําจัดเสีย
ในปจจุบัน ไดเริ่มมีความนิยมขึ้นบางในบางทานหรือบางหมูที่จะใช “อัตตา” ในความหมายของมานะ
อยางนี้ เชนวา คนนั้นมีอัตตามาก อัตตาเขาใหญ อยาเอาอัตตามาวากัน อยาใหอัตตาแรงนัก ดังนี้เปนตน
202.1

ขุ.สุ.๒๕/๔๑๑/๔๘๙ (ดูประกอบ ขุ.ม.๒๙/๑๒๒/๑๐๗)

191.2

ขุ.สุ.๒๕/๔๑๒/๔๙๑ (ดูประกอบ ขุ.ม.๒๙/๑๖๔/๑๒๙)

๑๒๒

พุทธธรรม

พึงตระหนักวา การใช “อัตตา” ในความหมายอยางนี้ เปนเพียงความนิยมเทานั้น แตไมถูก คําที่ถูกตองสําหรับกรณี
นี้คือ “มานะ” ซึ่งเปนกิเลสตัวการที่ทําใหไมฟงกัน ไมลงกัน ไมยอมกัน ทําใหแขงใหอวด ตลอดจนกดขมกัน
อนึ่ง พึงสังเกตดวยวา แมแตการถือตัววาเทากับเขา ก็เปนมานะ เปนกิเลส เชนเดียวกับการถือวาสูงกวา
เหนือกวาเขา หรือต่ํากวา ดอยกวาเขา เพราะตราบใดที่ยังเปนการถือ ตราบนั้นก็ยังเปนการเทียบตัว และการกดบีบ
หรือเบงพองของจิต ซึ่งอาจไมตรงเทากับความเปนจริง หรือเอาความจริงมาเปนฐานกอความกําเริบกดบีบเบงพองจิต
จึงยังเปนภาวะไมอิสระ ไมปลอดโปรงผองใส การที่จะไมใหเปนมานะ ไมใหเปนกิเลส ก็คือการรูตามที่เปนจริง ไมวา
จะรูวาสูง ต่ํา หรือเทากันก็ตาม ถาเปนการเขาถึงความรูและเปนเพียงแครู ก็ไมเปนมานะ ไมเปนกิเลส.
ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งวา “อัตตา” และ “มานะ” เปนคําศัพทเกี่ยวกับตัวตน และการยึดถือตัวตน ๒ คํา ที่
เขามาในภาษาไทยแลว มีความหมายเพี้ยนไป และสับสนกัน สันนิษฐานไดวา ตอนแรก มานะถูกใชเพี้ยนไปกอน
คือ มานะ แทนที่จะหมายถึงการถือตัวถือตน คนไทยใชกันไปมา กลายเปนหมายถึงความพากเพียร เมื่อมานะมี
ความหมายเพี้ยนเปนความเพียรไปเสียแลว ตอมา คนไทยจะพูดถึงความยึดถือตัวตน หรือความถือตัวถือตนนั้น
ก็ตองหาคําอื่นมาใช เห็นคําวา “อัตตา” มีความหมายใกลกัน ก็เลยเอาคําวาอัตตามาใชในความหมายของมานะ
ทําใหทั้งมานะและอัตตามีความหมายคลาดเคลื่อนไปทั้งสองคํา และแถมยังทําใหสับสนกันเสียอีกดวย
อยางไรก็ตาม เรื่องของภาษานี้ เมื่อคนหมูใหญนิยมใชกันไปกวางขวางยาวนานแลว ก็แกไขไดยาก
มักจะตองปลอยไป ยอมใหเปนความหมายที่งอกไปอีกแงหนึ่ง แตสําหรับผูศึกษา เปนเรื่องที่จะตองรูเทาทันและ
ใชดวยความระมัดระวังโดยไมประมาท เฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมาศึกษาธรรม จะใหเขาใจถึงสภาวะ ก็ตองรูใหถึง
ความหมายแทที่ถูกตองชัดเจน
ใจความของเรื่องนี้อยูที่วา อัตตา เปนปญหาของปญญา เปนเรื่องของความรู วาจริงหรือเท็จ มีจริง
หรือไม เปนเรื่องของสภาวะหรือสภาพความเปนจริงที่จะตองรูเขาใจดวยปญญา ถารูไมถึงสภาวะที่แท ก็เกิด
ความเขาใจผิด เห็นผิดวามีตัวมีตน มีอัตตาจริงๆ ก็เปนทิฏฐิขึ้นมา จึงวาเปนปญหาของปญญา คือจะตองแกดวย
ปญญา หนาที่ของเราก็เพียงแครูเขาใจ หรือรูความจริง พอเกิดปญญารูเขาใจถูกตองตามความเปนจริงวา อัตตา
ไมมีจริง มีแคสมมติกัน สิ่งทั้งปวงเปนอนัตตา ไมมีไมเปนอัตตา เทานั้นเรื่องก็จบ
สวนมานะ เปนปญหาของจิตใจ เปนเรื่องของความรูสึก แตเปนความรูสึกที่ไมดี (เรียกวากิเลส) เปน
อาการของจิตที่มุงจะถือใหตัวสําคัญ จะยกตัวขึ้น จะกดเขาลง มัวหมอง กดดัน หนัก เครียด ขัดแยง แบงแยก
เบียดเบง ใหตัวปอง ใหตัวพองโต ไมโลง ไมโปรง ไมเบาสบาย เปนอาการของจิตที่จะตองแกไขไถถอน หนาที่
ของเราคือฝกจิตพัฒนาใจ พยายามเลิกละ กําจัดมันเสีย และหัดเปนคนสุภาพ ออนโยน ออนนอม ถอมตน รูจัก
ใหเกียรติ ใหโอกาส ใหความสําคัญแกผูอื่น เปนตน
พูดใหงายวา มานะเปนปญหาดานจริยธรรม เพื่อไมใหปลอยใจไปตามกิเลส ก็สอนวา ไมควรถือตัวถือตน
สวนอัตตาเปนปญหาดานสัจธรรม ที่แกไขดวยการที่ปญญารูความจริงวา ไมมีตัวตนที่จะถือ
แลวในขั้นสุดทาย ทั้งสองอยางนี้ก็มาบรรจบกัน คือ การรูเขาใจอนัตตา ทําใหละมานะไปเอง เมื่อรูเขาใจ
วาไมมีอัตตา ไมยึดเอาอะไรเปนอัตตาแลว ความยึดถืออัตตาหายไป มานะก็หมดไป; เมื่อเกิดปญญารูเขาใจวา
สิ่งทั้งหลายไมเปนตัวตน มองเห็นความไมเปนตัวตน (เห็นอนัตตา) แลว ปญญาก็ปลดปลอยจิตใจใหหมดความ
ถือตัวถือตน ไมทะนงตัว ไมหยิ่งผยอง ไมลําพองตน เลิกสําคัญตนวาสูงต่ํายิ่งใหญ เปนตน (หมดมานะ)
ดังพุทธพจนวา "ผู้หมายรู้ในสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอนัตตา จะลุถึงภาวะที่ถอนเสียได้ซึ่ง
อัสมิมานะ (ความถือพองว่าเป็นตัวกู) เป็นนิพพานในปัจจุบันทีเดียว"203
203

องฺ.นวก.๒๓/๒๐๕/๓๖๕; ๒๐๗/๓๗๑; ขุ.อุ.๒๕/๘๙/๑๒๘

บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๑๒๓

คุณคาทางจริยธรรม
ในดานคุณคาทางจริยธรรม คําสอนตางๆ มักอางอิงถึงอนิจจตา คือความไมเที่ยง มากกวาลักษณะอื่น
อีกสองอยาง ทั้งนี้เพราะความไมเที่ยง เปนภาวะที่ปรากฏชัด มองเห็นงาย สวนทุกขตาเปนภาวะที่มองเห็นยาก
ปานกลาง จัดเปนลําดับที่สอง และอนัตตตา เปนภาวะที่ประณีต มองเห็นไดยากที่สุด จัดเปนลําดับสุดทาย อีก
ประการหนึ่ง ทานกลาวถึงอนิจจตาที่มองเห็นไดงาย เพื่อเปนพื้นฐานเบื้องตนที่จะนําเขาสูความเขาใจในทุกขตา
และอนัตตตาตอไป
พุทธพจนสองแหงตอไปนี้ ซึ่งก็แสดงอนิจจตาเปนขอเดนนําไว อาจถือไดวาเปนตัวแทนที่ชี้ถึงคุณคาทาง
จริยธรรม ๒ ประการ ของไตรลักษณ คือ
๑. “สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้น
แล้วย่อมดับไป, ความสงบวางแห่งสังขารเหล่านั้น เป็นสุข”204
๒. “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา, เธอทั้งหลายจงยังความไม่
ประมาทให้ถึงพร้อม (หรือจงบําเพ็ญกิจให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท)”205
เบื้องตน ขอใหเขาใจไวกอนวา ที่จริง พุทธพจนขอแรกแสดงถึงสภาวะที่เปนสัจจะ คือภาวะสงบสังขาร
หมายถึงนิพพานนั่นเอง เปนการบอกใหรูวา นิพพานที่เปนภาวะสงบสังขาร ไมตองเปลี่ยนแปรขึ้นตอการเกิดดับ
เสื่อมสลายอีกตอไปนั้น เปนภาวะที่เปนสุข แตพุทธพจนที่เปนคาถาบทนี้เรานํามาพูดนํามาอางกันบอยมากจนอยู
ในประเพณีของคนทั่วไป (คือบทวา “อนิจฺจา วต สงฺขารา ...”) เมื่อเกี่ยวของกับคนทั่วไปจะใหเขาไดรับประโยชน
ก็จึงมองความหมายซึ่งอิงนิพพาน ที่โยงมาสูการปฏิบัติในแนวทางของความสงบสังขารที่คนทั่วไปเหลานั้นจะ
พิจารณาได เปนการชี้นัยที่เนนคุณคาทางจริยธรรม ดังจะกลาวในที่นี้
พุทธพจนขอที่ ๑ ชี้ถึงคุณคาในดานการวางใจตอสังขาร คือโลกและชีวิต ใหรูเทาทันวา สิ่งทั้งหลายซึ่ง
เปนสภาพปรุงแตง ลวนไมเที่ยงแทยั่งยืน ตองเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไป ไมอาจคงสภาพเดิมอยูได มิใชตัวตนที่
จะบังคับบัญชาใหเปนไปไดตามความปรารถนา มันเปนไปตามเหตุปจจัย และเปนธรรมดาของมันอยางนั้นเอง
เมื่อรูเชนนี้แลว ก็จะมีทาทีของจิตใจที่ถูกตอง ไมยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลาย แมสิ่งทั้งหลายที่พบเห็นเกี่ยวของจะ
แปรปรวนเสื่อมสลายพลัดพรากสูญหายไป จิตใจก็ไมถูกครอบงําย่ํายีบีบคั้น ยังคงปลอดโปรง ผองใส เบิกบาน
อยูได ดวยปญญาที่รูเทาทันธรรมดา พาใหถึงความสงบ คุณคาขอนี้เนนความหลุดพนเปนอิสระของจิตใจ เปน
ระดับโลกุตระ เรียกงายๆ วา คุณคาดานการทําจิต
พุทธพจนขอที่ ๒ ชี้ถึงคุณคาในดานการปฏิบัติกิจหนาที่ เพื่อความมีชีวิตที่เรียกวาเปนอยูหรือดําเนินไป
อยางถูกตองดีงามในโลก อันเปนไปเพื่อประโยชนสุขทั้งแกตนเองและบุคคลอื่น และเพื่อใหเขาถึงบรมธรรมที่เปน
จุ ด หมายสู ง สุ ด ของชี วิ ต โดยให รู ต ามความเป น จริ ง ว า สิ่ ง ทั้ ง หลายทั้ ง ปวง ทั้ ง ชี วิ ต และโลก ล ว นเกิ ด จาก
องคประกอบทั้งหลายประมวลกันขึ้น ดํารงอยูไดชั่วคราว ไมเที่ยง ไมยั่งยืน มีความบีบคั้น กดอัดขัดแยงแฝงอยู
204
205

ที.ม.๑๐/๑๘๖/๒๒๘; สํ.นิ.๑๖/๔๖๑/๒๒๘; ทานผูอื่นกลาวใน ที.ม.๑๐/๑๔๗/๑๘๑; สํ.ส.๑๕/๒๕/๘; ๖๒๓/๒๓๒; ขุ.อป.๓๓/๑๗/๓๕
พุทธพจนนี้เปนปจฉิมวาจาของพระพุทธเจา ถือกันวามีความสําคัญอยางมาก มาใน ที.ม.๑๐/๑๐๗/๑๔๑; ๑๔๓/๑๘๐; สํ.ส.๑๕/
๖๒๐/๒๓๑; พระเรวตะ และพระสารีบุตรกลาวคลายกันนี้ใน ขุ.เถร.๒๖/๓๘๒/๓๖๓; ๓๙๖/๔๐๕

๑๒๔

พุทธธรรม

ทั้งภายนอกและภายใน จะตองทรุดโทรมแตกสลายเปลี่ยนแปลงกลายรูปไป ไมอยูในอํานาจของความปรารถนา
ขึ้นตอเหตุปจจัยและเปนไปตามเหตุปจจัย กระบวนการแหงความเปลี่ยนแปลงตามเหตุปจจัยนี้ ดําเนินไปตลอด
ทุกขณะ ไมรอเวลา ไมคอยความปรารถนา ไมฟงเสียงเรียกรองวิงวอนของใคร เฉพาะอยางยิ่ง ชีวิตนี้สั้นนัก และ
ไมแนนอน จะวางใจมิไดเลย เมื่อรูเชนนี้แลว ก็จะไดกระตือรือรนเราเตือน กระตุนตนเองใหเรงรัดขวนขวายทําสิ่ง
ที่ควรทํา และเวนสิ่งที่ควรเวน ไมละเลย ไมรอชา ไมปลอยเวลาและโอกาสใหสูญเสียไปเปลา เอาใจใสแกไขสิ่ง
เสียหายที่ไดเกิดขึ้น ระมัดระวังปองกันหนทางที่จะเกิดความเสื่อมทรุดเสียหายตอไป และสรางสรรคสิ่งดีงาม
ความเจริญกาวหนา โดยไตรตรองพิจารณาและดําเนินการดวยปญญาอันรูที่จะจัดการตามเหตุปจจัย ทําให
เกิดผลสําเร็จดวยดีทั้งในแงกิจที่ทําและจิตใจของตน คุณคาขอนี้เนนดานความไมประมาทเรงรัดทํากิจ เปนระดับ
โลกิยะ เรียกงายๆ วา คุณคาดานการทํากิจ
คุณคาขอที่ ๒ นี้ จะตองใชกับเรื่องของชีวิตและกิจตอโลกทุกขั้นทุกระดับ ตั้งแตเรื่องเล็กนอยสวนตัว
จนถึ ง ความเรี ย บร อ ยดี ง ามของสั ง คมส ว นรวม ตั้ ง แต ป ระโยชน ขั้ น ต น จนถึ ง ประโยชน สู ง สุ ด ตั้ ง แต ก าร
ประกอบการงานอาชีพแสวงหาทุนทรัพยของคฤหัสถ จนถึงการบําเพ็ญเพียรแสวงโพธิญาณของพระพุทธเจา ดัง
จะเห็นพุทธพจนตอไปนี้เปนเครื่องชี้คุณคา
ชุ ด ที่ ๑: “ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ประโยชน์ ต น (อั ต ตั ต ถะ) ก็ ค วรที เ ดี ย วที่ จ ะยั ง
ประโยชน์นั้นให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาท, เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ผู้อื่น (ปรัตถะ) ก็ควร
ทีเดียวที่จะยังประโยชน์นั้นให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาท, เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ทั้ง
สองฝ่าย (อุภยัตถะ) ก็ควรทีเดียวที่จะยังประโยชน์นั้นให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาท”206
ชุดที่ ๒: “มหาบพิตร ธรรมเอกอันเดียวที่ยึดเอาประโยชน์ (อัตถะ) ได้ทั้งสองอย่าง คือ ทั้ง
ประโยชน์บัดนี้ (หรือประโยชนสามัญที่ตาเห็น=ทิฏฐธัมมิกัตถะ) และประโยชน์เบื้องหน้า (หรือ
ประโยชนที่ลึกล้ํายิ่งขึ้นไป=สัมปรายิกัตถะ) นั้น มีอยู่ ฯลฯ นั่นคือ ความไม่ประมาท (อัปปมาทะ)
ฯลฯ ผู้ไม่ประมาทเป็นบัณฑิต ย่อมยึดเอาได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่าง คือทั้งประโยชน์บัดนี้ และ
ประโยชน์เบื้องหน้า, จะเรียกว่าธีรชน (หรือ) บัณฑิต ก็เพราะบรรลุประโยชน์ (ทั้งสองนี้)”207
ชุดที่ ๓: ก) “ภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องนี้ ผู้มีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล อาศัยความไม่ประมาทเป็น
เหตุ ย่อมประสบกองโภคะอันใหญ่”208
ข) “ภิกษุทั้งหลาย โพธิ (ความตรัสรู้) อันเรานั้นได้บรรลุด้วยความไม่ประมาท, แม้นหาก
พวกเธอจะพึงเพียรพยายามอย่างไม่ระย่อท้อถอย ฯลฯ ไม่นานเลย แม้พวกเธอก็จะประจักษ์แจ้ง
จุดหมายของชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) เข้าถึงได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในชาตินี้ทีเดียว”209
คุณคาสองขอนี้ สัมพันธกันและเสริมกัน เมื่อปฏิบัติใหไดคุณคาครบทั้งสองอยาง จึงจะไดรับประโยชน
บริบูรณ และคุณคาทั้งสองนี้ยังมีรายละเอียดที่พึงทราบเพิ่มเติมอีก จึงจะไดบรรยายตอไป
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สํ.นิ.๑๖/๖๗/๓๕; องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๙/๑๓๗
สํ.ส.๑๕/๓๗๘-๓๘๐/๑๒๖-๗; และดู สํ.ส.๑๕/๓๘๕/๑๓๐; องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๓/๕๓; ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๑/๒๔๒
องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๑๓/๒๘๑; และดู ที.ม.๑๐/๘๐/๑๐๒; ที.ปา.๑๑/๒๙๑/๒๔๘; ขุ.อุ.๒๕/๑๗๐/๒๑๗; นอกนี้ พึงดูขอความทอนตนที่
ไมไดคัดมา ณ ที่มาขอกอนดวย
องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑/๖๔

บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๑๒๕

ก. คุณคาที่ ๑: คุณคาดานการทําจิต หรือคุณคาเพื่อความหลุดพนเปนอิสระ
คุณคาดานนี้ พรอมทั้งหลักปฏิบัติเพื่อเขาถึงคุณคานั้น เปนเรื่องเกี่ยวดวยจุดหมายสูงสุดของพุทธธรรม
ซึ่งเปนเรื่องใหญ สําคัญ เปนสวนคลุมยอดของระบบทั้งหมดของพระพุทธศาสนา มีขอบเขตกวางขวาง อีกทั้งมี
รายละเอียดในการปฏิบัติที่พึงทําความเขาใจโดยเฉพาะ คัมภีรทั้งหลายจึงกลาวถึงบอยและมาก บางคัมภีรก็นํามา
ประมวลแสดงเปนขั้นตอนตามลําดับโดยตลอด ดังเชนคัมภีรวิสุทธิมัคค เปนตน แมในหนังสือนี้เอง ก็ได
บรรยายไวทั่วๆ ไปแลว จึงจะไมนํามากลาวรวมไวในที่นี้ แตจะพูดไวพอเปนแนวสําหรับความเขาใจอยางกวางๆ
ตามปกติ ผูเจริญปญญาดวยการพิจารณาไตรลักษณ จะพัฒนาความเขาใจตอโลกและชีวิตใหเขมคม
ชัดเจนยิ่งขึ้น พรอมกับมีความเปลี่ยนแปลงทางดานสภาพจิตเปนขั้นตอนสําคัญ ๒ ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ ๑ เมื่อเกิดความรูเทาทันสังขาร มองเห็นความไมเที่ยง ความเปนทุกข และความไมเปน
ตัวตนชัดเจนขึ้นในระดับปานกลาง จะมีความรูสึกทํานองเปนปฏิกิริยาเกิดขึ้น คือรูสึกในทางตรงกันขามกับ
ความรูสึกที่เคยมีมาแตเดิม กอนนั้นเคยยึดติดหลงใหลในรูปรสกลิ่นเสียง เปนตน มัวเมาเพลิดเพลินอยูกับสิ่ง
เหลานั้น คราวนี้ พอมองเห็นไตรลักษณเขาแลว ความรูสึกเปลี่ยนไป กลายเปนรูสึกเบื่อหนาย รังเกียจ อยากจะ
หนีไปเสียใหพน บางทีถึงกับรูสึกเกลียดกลัว หรือขยะแขยง นับวาเปนขั้นที่ความรูสึกแรงกวาความรู (เรียกอยาง
ภาษาไทยวา อารมณเหนือปญญา)
ขั้นตอนแรกนี้ แมวาจะเปนขั้นตอนที่ปญญายังไมสมบูรณ และความรูสึกยังเอนเอียง แตก็เปนขั้นตอนที่
สําคัญ หรือบางทีถึงกับจําเปน ในการที่จะถอนตนใหหลุดออกไปไดจากความหลงใหลยึดติด ซึ่งเปนภาวะที่มีพลัง
แรงมาก เพื่อจะสามารถกาวตอไปสูภาวะที่สมบูรณในขั้นตอนที่ ๒ ตอไป ในทางตรงขาม ถาหยุดอยูเพียงขั้นนี้
ผลเสียจากความรูสึกที่เอนเอียงก็จะเกิดขึ้นได
ขั้นตอนที่ ๒ เมื่อความรูเทาทันนั้นพัฒนาตอไป จนกลายเปนความรูเห็นตามความเปนจริง ปญญา
เจริญเขาสูภาวะสมบูรณ เรียกวารูเทาทันธรรมดาอยางแทจริง ความรูสึกเบื่อหนายรังเกียจและอยากจะหนีใหพน
ไปเสียนั้น ก็จะหายไป กลับรูสึกเปนกลาง ทั้งไมหลงใหล ทั้งไมหนายแสยง ไมติดใจ แตก็ไมรังเกียจ ไมพัวพัน
แตก็ไมเหม็นเบื่อ มีแตความรูชัดตามที่มันเปน และความรูสึกโปรงโลงเปนอิสระ พรอมดวยทาทีของการที่จะ
ปฏิบัติตอสิ่งนั้นๆ ไปตามความสมควรแกเหตุผล และตามเหตุปจจัย
พัฒนาการทางจิตปญญาในขั้นตอนที่สองนี้ ในระบบการปฏิบัติของวิปสสนา ทานเรียกวา สังขารุเปกขาญาณ (ญาณอันเปนไปโดยความเปนกลางตอสังขาร) เปนขั้นตอนที่สําคัญและจําเปน ในการที่จะเขาถึงความรู
ประจักษแจงสัจจะ และความเปนอิสระของจิตโดยสมบูรณ
คุณคาดานความเปนอิสระหลุดพนของจิตนี้ โดยเฉพาะในระดับที่พัฒนาสมบูรณแลว (ถึงขั้นตอนที่ ๒)
จะมีลักษณะและผลขางเคียงที่สําคัญ ๒ ประการ คือ
๑) ความปลอดทุกข คือ เปนอิสระหลุดพนจากความรูสึกบีบคั้นที่เกิดจากความยึดติดถือมั่นตางๆ มี
ความสุขที่ไมอิงอาศัยอามิส หรือไมขึ้นตอสิ่งลอ ปลอดโปรง ผองใส สดชื่น เบิกบาน ไรกังวล ไมหวั่นไหว ไม
เศราโศก ไมเหี่ยวแหงไปตามความผันผวนปรวนแปรขึ้นๆ ลงๆ ที่เรียกวาโลกธรรม ไมถูกกระทบกระแทก
เนื่องจากความสูญเสียเสื่อมสลายพลัดพราก เปนตน

๑๒๖

พุทธธรรม

ลักษณะขอนี้มีผลไปถึงจริยธรรมดวย ในแงที่จะไมกอปญหาเนื่องจากการระบายทุกขของตนแกผูอื่น
หรือแกสังคม ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งของปญหาจริยธรรม และในแงที่มีสภาพจิตใจซึ่งงายตอการเกิดขึ้น
ของคุณธรรม โดยเฉพาะเมตตากรุณา ความมีไมตรีจิตมิตรภาพ ซึ่งเปนสิ่งที่เกื้อกูลแกจริยธรรมเปนอันมาก
๒) ความปลอดกิเลส คือ เปนอิสระหลุดพนจากอํานาจบีบคั้นครอบงําและบงการของกิเลสทั้งหลาย
เชน ความโลภ ความโกรธ ความติดใคร ชอบชัง ความหลง ความริษยา และความถือตัวถืออํานาจ เปนตน โปรง
โลง เปนอิสระ สงบ และบริสุทธิ์ ลักษณะขอนี้มีผลโดยตรงตอจริยธรรม ทั้งดานภายในที่จะคิดการหรือใชปญญา
อยางบริสุทธิ์เปนอิสระ ไมเอนเอียงไปดวยชอบชังรังเกียจและความปรารถนาผลประโยชนสวนตัว เปนตน และ
ดานภายนอก ที่จะไมทําความผิดความชั่วตางๆ ตามอํานาจบังคับบัญชาของกิเลสทุกอยาง ตลอดจนสามารถทํา
การตางๆ ที่ดีงามตามเหตุผลไดอยางจริงจังเต็มที่ เพราะไมมีกิเลส เชน ความเกียจคราน ความหวงผลประโยชน
เปนตน มาคอยยึดถวงหรือดึงใหพะวักพะวน
อยางไรก็ดี คุณคาขอที่ ๑ นี้ ในขั้นที่อยูระหวางกําลังพัฒนา ยังไมสมบูรณสิ้นเชิง ถามีแตลําพังอยาง
เดียว ก็มีชองทางเสีย คือ อาจกอใหเกิดโทษได ตามหลักที่วา กุศลเปนปจจัยแกอกุศลได210 กลาวคือ เมื่อทําจิต
ไดแลว ใจสบาย มีความสุขแลว ก็ติดใจเพลิดเพลินอยูกับความสุขทางจิตใจเสีย หรือพอใจในผลสําเร็จทางจิต
นั้น แลวหยุดความเพียรพยายามเสีย หรือปลอยปละละเลยไมเรงทํากิจที่ควรทํา ไมจัดการแกไขปญหาภายนอก
ที่คางคาอยู เรียกวาตกอยูในความประมาท ดังตัวอยางในพุทธพจนที่วา
“นันทิยะ อย่างไรอริยสาวกจะชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาท? อริยสาวกในธรรมวินัย
นี้ ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว ในพระพุทธเจ้า... ในพระธรรม... ในพระสงฆ์...
ประกอบด้วยศีลทั้งหลายที่พระอริยะยอมรับ...อริยสาวกนั้น พอใจ (หรืออิ่มพอ=สันโดษ) ด้วย
ความเลื่อมใส... ด้วยศีลทั้งหลายที่พระอริยะยอมรับเหล่านั้น ย่อมไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไป ฯลฯ
อย่างนี้แล นันทิยะ อริยสาวกชื่อว่าเป็นอยู่ด้วยความประมาท”211
ทางออกที่จะปองกันไมใหเกิดผลเสียที่กลาวถึงนี้ ก็คือ จะตองปฏิบัติตามหลักการที่จะใหเกิดคุณคาขอที่
๒ ควบคูกันไปดวย

ข. คุณคาที่ ๒: คุณคาดานการทํากิจ หรือคุณคาเพื่อความไมประมาท
ในดานการทํากิจ คือ ปฏิบัติหนาที่การงานหรือทําสิ่งที่ควรทํานั้น เปนธรรมดาที่วา ปุถุชนทั้งหลายมักมี
ความโนมเอียงดังตอไปนี้
ก. เมื่อถูกทุกขบีบคั้นเขาแลว มีภัยมาถึงตัว เกิดความจําเปนขึ้นเฉพาะหนา จึงหันมาเอาใจใสปญหาหรือ
กิจที่จะตองทํา แลวดิ้นรนหรือบางทีถึงกับตะลีตะลานที่จะพยายามแกไขปญหา หรือทําการนั้นๆ ซึ่งบางคราวก็
แกไขหรือทําไดสําเร็จ แตบางทีก็ไมทันการ ตองประสบความสูญเสีย หรือถึงกับพินาศยอยยับ แมถึงจะแกไข
หรือทําไดเสร็จ ก็ตองเดือดรอนกระวนกระวายมาก และยากที่จะสําเร็จอยางเรียบรอยดวยดี อาจเปนอยางที่
เรียกวา สําเร็จอยางยับเยิน
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บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๑๒๗

ข. ยามปกติอยูสบาย หรือแกไขปญหาลุลวงไปได ทํากิจเฉพาะหนาเสร็จไปทีหนึ่งแลว ก็นอนกายนอน
ใจ เฝาแสวงหาแสเสพแตความสุขสําราญ หลงใหลมัวเมาในความปรนเปรอบํารุงบําเรอ หรือไมก็เพลิดเพลินติด
ในความปกติสุขอยูสบายไปชั่ววันๆ ไมคิดคํานึงที่จะปองกันความเสื่อมและภัยที่อาจมาถึงในวันขางหนา มีกิจที่
ควรทํา ถายังไมจวนตัว ก็ผัดเพี้ยนรอเวลาใวกอน
พอทุกขบีบคั้น ภัยถึงตัว จําเปนเขา ก็ตะลีตะลานแกไข พอผานพนไปได ก็ลงนอนเสพสุขตอไปอีก
ปฏิบัติวนเวียนอยูในวงจรเชนนี้ จนกวาจะถึงวันหนึ่งที่ไมอาจแกไขไดทันการ หรือแกไขสําเร็จอยางยับเยินเกิน
กวาจะดํารงอยูตอไปได ก็เปนอันจบสิ้น
สภาพความเปนอยู หรือการดําเนินชีวิตอยางที่กลาวมานี้ เรียกวาความประมาท ซึ่งแปลงายๆ วา ความ
ละเลย หลงเพลิน ปลอยตัว ทอดทิ้งกิจ ไมใสใจ ไมเห็นสําคัญ ไมกระตือรือรนขวนขวาย ผัดเพี้ยน เรื่อยเปอย
เฉื่อยชา มักพวงมาดวยความเกียจคราน ขาดความเพียรพยายาม
ความเปนอยู หรือการดําเนินชีวิต ที่ตรงขามกับที่กลาวมานั้น เรียกวา ความไมประมาท หรือ อัปปมาท
แปลงายๆ วา การอยูไมขาดสติ หรือการกระทําจริงจังตอเนื่องไมทอดทิ้ง หมายถึงความเปนอยูอยางพากเพียร
โดยมีสติเปนเครื่องเราเตือนและควบคุม คือสํานึกอยูเสมอถึงสิ่งที่จะตองเวนและสิ่งที่จะตองทํา ใสใจเวนการอัน
พึงเวนและทําการอันพึงทําใหสําเร็จ มองเห็นความสําคัญของกาลเวลา กิจกรรม และเรื่องราวทุกอยาง แมที่
เล็กนอย ไมยอมถลําพลาดไปในทางเสื่อมเสีย และไมทอดทิ้งโอกาสสําหรับความดีงาม ความเจริญ เรงรุด
กาวหนาไปในทางที่ดําเนินสูจุดหมาย หรือในทางแหงความดีงาม ไมหยุดยั้ง และคิดเตรียมการโดยรอบคอบ
กลาวไดวา ลักษณะสําคัญของอัปปมาท หรือความไมประมาทนี้มี ๓ อยาง คือ
ก) เห็นคุณคาและความสําคัญของเวลาที่ผานไปทุกๆ ขณะ ไมปลอยกาละและโอกาสใหผานไปเสียเปลา
ใชเวลาอยางมีคุณคา ใหคุมคาและเกิดประโยชนอยางคุมควร
ข) ไมมัวเมา ไมหลงระเริง ไมละเลิงเหลิงไป และไมเลื่อนลอย ระมัดระวังควบคุมตนอยูเสมอ ที่จะ
ไมใหเผลอพลาดลงไปในทางผิด ไมปลอยตัวใหถลําลงไปในทางที่เสื่อมเสีย หรือที่จะทํากรรมชั่ว
ค) เรงสรางสรรคความดีงามและประโยชนสุข กระตือรือรนขวนขวายในการทํากิจหนาที่ ไมละเลย แต
ขะมักเขมนในการพัฒนาจิตปญญา และทําการอยางรอบคอบ (ขอนี้เรียกวา ความไมประมาทในกุศลธรรม
ทั้งหลาย)
ความรูในไตรลักษณ เปนตัวเรงโดยตรงสําหรับความไมประมาท เพราะเมื่อรูวาสิ่งทั้งหลายไมเที่ยงแท
แนนอน ไมคงที่ เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมคงตัว จะตองแตกสลายกลับกลายไป ไมรอเวลาและไมฟงใคร
เปนไปตามเหตุปจจัย เมื่อเปนเชนนี้ ก็จําเปนอยูเองวา วิธีปฏิบัติที่ถูกตองยอมมีอยูอยางเดียว คือ พึงเรงรัดทํา
การตามเหตุปจจัย หมายความวา จะตองเรงขวนขวายปองกันความเสื่อมที่ยังไมเกิดขึ้น แกไขปญหาหรือความ
เสี ย หายผิด พลาดที่ เกิ ด ขึ้น แล ว รั กษาสิ่ งดี ที่ มีใ หค งอยู และทํา สิ่ งที่ ดีเ พื่อ ใหเจริ ญ งอกงามตอ ไป ทั้ง นี้ด ว ย
การศึกษาเหตุปจจัยและทําการตรงตัวเหตุปจจัยนั้น เชน รูอยูวา สิ่งทั้งหลายไมเที่ยง จะเสื่อมสิ้นสูญสลายไปตาม
เหตุปจจัย เมื่อเราตองการความดีงามความเจริญ เราก็ตองเพียรพยายามทํากรรมทั้งหลาย อันจะเปนเหตุใหสิ่งดี
งามนั้นเกิดมีขึ้น เจริญงอกงาม ดํารงอยูไดนานที่สุด และบังเกิดประโยชนแกคนมากที่สุด โดยนัยนี้จึงเรียกวา
คุณคาดานการทํากิจ หรือคุณคาเพื่อความไมประมาท

๑๒๘

พุทธธรรม

เมื่อพิจารณาใหละเอียด จะเห็นไดวา ตัวแกนหรือฐานแทจริง (ตัวบีบหรือแรงดัน) ที่ทําใหเกิดความเรง
ในการทํากิจนั้น ก็คือ ทุกข แตความสัมพันธของคนกับความทุกข จะเปนเงื่อนไขที่ทําใหทาทีตอการทํากิจ
แตกตางกันออกไป เปนความประมาท ความไมประมาท และความไมประมาทที่มีคุณภาพอันแผกกัน การ
แยกแยะในเรื่องนี้จะชวยใหมองเห็นลักษณะและคุณคาของความไมประมาทที่ถูกตองอยางชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอ
นํามากลาว ณ ที่นี้ดวย
ทุกขเปนฐานใหเกิดแรงเรงในการทํากิจ ๓ แบบ คือ
๑. ทําการเพราะถูกทุกขบีบ ไดแก พวกที่หลงใหลเพลิดเพลินอยูในความสุขสบาย ปลอยปละละเลย
กิจ เพลิดเพลินมัวเมา ไมคิดถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นตามเหตุปจจัย รอจนกระทั่งภัยมาถึงตัว เกิด
ความเดือดรอนและจําเปนขึ้นแลว จึงรีบทําการ รีบแกไข หรือปรับปรุงเฉพาะหนา ซึ่งทันการบาง ไมทันการบาง
อยางที่กลาวแลวขางตน
๒. ทําการเพราะกลัวความทุกข ไดแก พวกที่หวาดระแวง หวั่นตอภัยอันตราย ความทุกข ความ
เดือดรอนที่ยังไมมาถึง จึงเรงรีบแกไขปรับปรุงและทําการตางๆ ที่เห็นวาควรทํา เพื่อปองกันภัยหรือความทุกข
คือความเสื่อม ความพินาศ เปนตน และสรางเสริมความเจริญกาวหนามั่นคง ซึ่งการที่ทําก็มักสําเร็จไดผลดี แต
เปนไปดวยจิตใจที่มีความเรารอนกระวนกระวาย พูดงายๆ วากลัวความทุกข แลวก็ทุกขเพราะความกลัว และทํา
การเพราะถูกความกลัวบีบอีกตอหนึ่ง
๓. ทําการดวยความรูทุกข ไดแก พวกที่คิดจัดการกับทุกขที่อาจเกิดมีขางหนาดวยปญญา มิใชหวาด
ผวาดวยความหวั่นกลัว กลาวคือ รูเทาทันสภาวะที่จะตองเปนไปตามไตรลักษณ เขาใจถึงความเปลี่ยนแปลงและ
ความทุกขหรือปญหาที่อาจเกิดมีในภายหนา จึงใชปญญาศึกษาพิจารณาเหตุปจจัยในกระบวนการแหงความ
เปลี่ยนแปลง แลวอาศัยความรูในวิถีแหงอนิจจตา และโอกาสที่อํานวยโดยอนัตตา กําหนดเอาทางเลือกแหง
ความเปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนาหรือที่ดีกวา พรอมทั้งใชความรูในประสบการณสวนอดีตเปนบทเรียน แลว
เรงรัดปรับปรุงแกไข และทําการตางๆ เพื่อตัดทางมิใหทุกขเขามาครอบงําตน หรือบรรเทาเสีย ตลอดจนเบนให
เปนไปในทางที่ดีงามเจริญกาวหนา เทาที่เปนไปได ทําใหสามารถปองกันทุกข หรือทําตนใหปลอดทุกขขางหนา
เทาที่อยูในวิสัยดวย และทั้งปลอดโปรงผองใส ไมมีทุกข ไมหวาดหวั่นกระวนกระวายในขณะกําลังทําการดวย
แบบที่ ๑. ก็คือ ความเปนอยูดวยความประมาทอยางที่กลาวแลวขางตน แบบที่ ๒. และแบบที่ ๓. คือความ
เปนอยูโดยไมประมาท หรือเปนอยูดวยอัปปมาท แตความไมประมาทในแบบที่ ๒. เปนอัปปมาทที่อาศัยกิเลส จึง
เจือปนดวยความทุกข สวนความไมประมาทในแบบที่ ๓. เปนอัปปมาทที่เกิดพรอมดวยปญญา จึงปราศจากปม
ปญหา ไมมีความทุกขในจิตใจ เปนความไมประมาทที่ถูกตองสมบูรณ ซึ่งพระอรหันตเทานั้นจะบําเพ็ญไดอยาง
เต็มความหมาย สวนปุถุชนจะบําเพ็ญความไมประมาทไดดีแคไหน ก็สุดแตวาจะใชปญญา (ตามแบบที่ ๓.) ได
มาก และถูกบีบคั้นดวยความกลัวและความเรารอนกระวนกระวาย (ตามแบบที่ ๒.) นอยลงเพียงใด
ดังไดยกหลักฐานมาใหดูแลวในตอนทายคําอธิบายของคุณคาขอที่ ๑. วา ไมเฉพาะแตปุถุชนเทานั้น แม
ถึงพระอริยบุคคลชั้นตนๆ ก็ยังอาจเปนผูอยูดวยความประมาทได เหตุที่ทําใหประมาทก็คือ ความพอใจ อิ่ม หรือ
สันโดษดวยคุณวิเศษบางอยางบางขั้นที่ตนไดบรรลุแลว ซึ่งเปนความติดเพลินในความสุขสบายและความปลอย
ปละละเลยทอดทิ้งกิจ อยางหนึ่ง

บทที่ ๓ ไตรลักษณ
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ทั้งนี้ กินความรวมถึงการที่มองเห็นไตรลักษณ รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงเปนตนแลว ปลงใจไดตอ
สังขารทั้งหลาย หายเศราโศก ไมทุกข ไมเดือดรอนคับแคนใจเพราะความสูญเสียเสื่อมสลายพลัดพรากเปนตน
เมื่อสุขสบายภายในหรือปรับภายในไดแลว ก็เลยหยุดนิ่ง ไมสนใจ ไมขวนขวาย ไมเพียรพยายามแกไขปญหาที่
คางคาอยูภายนอก ไมทํากิจที่ควรทําเพื่อปองกันหรือปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นตอไป ปลอยปละละเลยสิ่งที่เปนปญหา
ใหดําเนินสภาพของมันตอไปหรือยิ่งขึ้นไป
กรณีอยางนี้ เรียกวาการไดคุณคาขอที่ ๑. คือคุณคาดานการทําจิต หรือคุณคาเพื่อความหลุดพนเปน
อิสระของจิต (ระดับตนๆ) นั้น เปนปจจัยใหเกิดความประมาท เพราะผูนั้นปฏิบัติผิด คือปฏิบัติเพียงดานเดียว
ไมครบถวน ขาดการปฏิบัติเพื่อใหไดคุณคาขอที่ ๒. ดานการทํากิจ หรือคุณคาเพื่อความไมประมาทไปเสีย ซึ่ง
จําเปนจะตองแกไขโดยใหตระหนักในคุณคาทั้งสองดาน แลวปฏิบัติใหคุณคาทั้งสองอยางนั้นเกิดขึ้นโดยสมบูรณ
ปจจัยปลีกยอยอยางหนึ่งที่ทําใหบางคนกลายเปนผูประมาทไปโดยไมสมควร ก็คือ “ความยึดมั่นใน
ความไมยึดมั่น” ซึ่งก็เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับไตรลักษณเหมือนกัน และเปนเรื่องที่พึงเขาใจใหถูกใหชัด
วาตามหลัก ความรูเทาทันสังขารดวยมองเห็นไตรลักษณ ทําใหคลายหรือถอนความยึดติดถือมั่นใน
สังขารทั้งหลายเสียได ความไมยึดติดถือมั่นนี้ เปนหัวใจของความหลุดพนเปนอิสระและความปลอดพนจากทุกข
ซึ่งจะทําใหเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา
ในการปฏิบัติที่ถูกตอง ความไมยึดติดถือมั่นจะเกิดขึ้นเอง เปนผลจากการมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความ
เปนจริงเมื่อมองเห็นไตรลักษณชัดเจนแลว แตความผิดเพี้ยนหรือภาวะครึ่งๆ กลางๆ เกิดขึ้นในกรณีที่บางคนยัง
ไมไดรูเห็นความจริงดวยความประจักษแจงไตรลักษณอยางนั้น เปนแตไดยินไดฟงมาและคิดเห็นไปตามเหตุผล
พรอมทั้งถือตามไปดวยสัญญาวาจะตองไมยึดติดถือมั่นสิ่งใดๆ ในโลก จึงจะหลุดพนจากทุกข
คนที่ถือไปตามสัญญาอยางที่วา เมื่อคิดคํานึงไปเชนนั้น จึงพยายามแสดงทั้งแกตนและแกผูอื่นวาตนไม
ยึดติดถือมั่นตอสิ่งทั้งหลาย หรือหมดกิเลสแลว โดยอาการที่กลายเปนการไมเอาเรื่องเอาราวอะไร212 ทําใหเกิด
การกระทําและการไมกระทําที่เกินพอดี และเกินเลยความสมควรตามความเปนจริง การเพิกเฉยละเลยเรื่องที่
ควรเอาใจใสและการไมกระทํากิจที่ควรทําโดยไมสมเหตุผล อาการละเลยการกระทําในลักษณะนี้ เรียกวา ความ
ยึดมั่นในความไมยึดมั่น เปนความไมยึดมั่นอยางเทียม ไมใชความไมยึดมั่นที่ถูกตองแทจริง
ถานําเอาการกระทําและการไมกระทําหลายๆ แบบ ที่มีแรงจูงใจเบื้องหลังแตกตางกัน มาวางเทียบกันดู
ก็อาจจะทําใหมองเห็นลักษณะของการกระทําและการไมกระทําที่เกิดจากความไมประมาท ชัดเจนมากขึ้น จึงขอ
ลองนําการกระทําและการไมกระทําสัก ๔ แบบมาวางใหพิจารณา ดังตอไปนี้
๑) คนพวกหนึ่ง ถาไมไดผลประโยชนเพื่อตน หรือถาทําจะเสียผลประโยชนของตน ก็ไมทํา จะทํา
ตอเมื่อตนจะไดผลประโยชน หรือทําเพื่อรักษาผลประโยชนของตน
๒) คนพวกหนึ่ง ไมทํา เพราะยึดมั่นในความไมยึดมั่น คือจะแสดงวาตนไมมีกิเลส จึงไมทํา
๓) คนพวกหนึ่ง ไมทํา เพราะมีความประมาท ติดเพลินในความสุขสบาย เนื่องจากไมถูกทุกขบีบคั้น
หรือเนื่องจากปรับใจไดแลว สบายใจ พอใจแลว ก็จึงวางใจนอนใจเสีย
212

การไมเอาอะไรนั้นดี แตการไมเอาเรื่องอะไร ควรระวังใหมาก การไมเอาอะไร คือการทําโดยไมตองการผลประโยชนตอบแทนเพื่อตน
เปนความประพฤติที่นายกยอง แสดงวาไมมีหรือไมตกอยูในอํานาจของตัณหา แตการไมเอาเรื่องอะไร อาจกลายเปนการละเลย
ทอดทิ้งกิจหนาที่ การไมเอาใจใสเรื่องที่ควรใสใจ ซึ่งหมายถึงความประมาท และความหลงผิดถือผิด ตลอดจนความมีตัณหา ที่ทําให
ติดเพลินในความสบาย อยางนอยก็เปนเครื่องแสดงถึงความขาดกุศลฉันทะที่เปนบันไดขั้นตนของคุณความดีทั้งหลาย

๑๓๐

พุทธธรรม

๔) คนพวกหนึ่ง ทําหรือไมทํา แลวแตความสมควรแหงเหตุผล เมื่อรูวาควรทํา แมวาทําแลวตนจะ
ไมไดผลประโยชน ก็ทํา เมื่อรูวาไมควรทํา แมวาทําแลวตนจะไดผลประโยชน ก็ไมทํา และทํา
ในทันทีที่ควรกระทํา ไมละเลย ไมผัดเพี้ยนรีรอ
การกระทําในขอ ๔) เปนลักษณะของการกระทําดวยความไมประมาทที่ถูกตองแทจริง ซึ่งเปนไปพรอม
ดวยสติและปญญาที่บริสุทธิ์เปนอิสระ
คําสอนของพระพุทธเจาที่แนะนําใหทํากิจดวยความไมประมาทนั้น แบงตามประเภทของกิจได ๒ อยาง
คือ
๑. เกี่ยวกับกิจดานใน ไดแก คําสอนที่แนะนํากระตุนเตือนใหเรงพัฒนาจิตใจของตน อยางที่เรียกวา
ทําความเพียรทางจิต เพื่อบรรลุภูมิธรรมที่สูงยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งก็คือ การเขาถึงคุณคาดานการทําจิตของไตรลักษณ
หรือ ความสามารถทําใจของตนใหหลุดพนเปนอิสระไดมากขึ้นไปโดยลําดับนั่นเอง กิจดานนี้อาจเรียกงายๆ วา
การปรับปรุงภายใน หรือเรียกใหสั้นวา ปรับภายใน
๒. เกี่ยวกับกิจดานภายนอก ไดแก คําสอนที่แนะนําเราเตือนใหเรงพัฒนาชีวิตดานนอก เกี่ยวกับความ
เปนอยูประจําวัน การดํารงตนในโลก ใหกระตือรือรนขยันหมั่นเพียร ในการประกอบอาชีพการงาน การทําหนาที่
ของตน การแกไขปองกันปญหาตางๆ การสรางสรรคสิ่งดีงาม และการบําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนสุขของสวนรวม
กิจดานนี้อาจเรียกงายๆ วา การปรับปรุงภายนอก หรือเรียกใหสั้นวา ปรับภายนอก
ในดานกาลเวลา คําสอนเกี่ยวกับความไมประมาท ยอมเกี่ยวของกับกาลทั้ง ๓ คือ
๑) สวนอดีต ใหพิจารณาเหตุการณ ปรากฏการณ หรือประสบการณที่ลวงแลว แลวถือเอามาเปน
บทเรียน เปนเครื่องกระตุนเตือนใหเรงแกไขปรับปรุงและเพียรพยายามทํากิจตอไป
๒) สวนปจจุบัน ใหเรงทํากิจของตนๆ อยางจริงจัง ไมใหรีรอ ไมใหผัดเพี้ยน ใหใชเวลาทุกขณะทุก
โอกาสใหเปนประโยชน
๓) สวนอนาคต ใหคิดถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นไดตอไปภายหนา ทั้งในทางดีและในทางราย
โดยใชปญญาพิจารณาความเปนไปตามเหตุปจจัย แลวเตรียมการปองกันอนาคตภัย และกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อ
สงเสริมความเปนไปในทางที่ดีงามหรือเจริญมั่นคง
ถาเปรียบเทียบกับคําสอนเกี่ยวกับคุณคาดานการทําจิต คําสอนของพระพุทธเจาที่เกี่ยวกับคุณคาดาน
การทํากิจ แสดงเนื้อหาและรายละเอียดนอยกวา กระจายอยูหางๆ และมักเปนคําสอนสั้นๆ ทั้งนี้ เพราะกิจกรรม
ของมนุษยยอมแตกตางกันไปหลากหลายตามกาลเทศะ มิใชเรื่องยืนตัวที่จะพูดไวแนนอนเปนอยางเดียว จึง
แสดงแตหลักการหรือใหคติไวเทานั้นก็เพียงพอ ตางจากการทําจิตที่เปนเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของความเปน
มนุษย ซึ่งตราบใดที่ยังเปนมนุษย สภาวะดานจิตก็เหมือนๆ กัน อีกทั้งเปนเรื่องประณีตล้ําลึก เขาใจไดยาก
ปฏิบัติไดยาก และเปนสวนพิเศษจําเพาะของคําสอน จึงแสดงรายละเอียดเทาที่เปนไปไดไวใหแลวเสียทีเดียว

บทที่ ๓ ไตรลักษณ
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ค. ความสําคัญและความสัมพันธของคุณคาทางจริยธรรม ๒ ดาน
ยังมีขอควรทราบอีกบางประการเกี่ยวกับความสําคัญของคุณคาทางจริยธรรมทั้งสองอยางของไตร
ลักษณ พรอมทั้งความสัมพันธระหวางคุณคาทั้งสองนั้น ซึ่งจะนํามากลาวไว ณ ที่นี้ ดังนี้
๑. คุณคาดานการทําจิต กับคุณคาดานการทํากิจ ชวยปดชองเสียของกันและกัน และชวยเสริมกันให
เกิดคุณประโยชนโดยสมบูรณ
ก. คุณคาดานการทําจิต หรือคุณคาเพื่อความหลุดพนเปนอิสระ ชวยเสริมคุณคาดานการทํากิจ
หรือคุณคาเพื่อความไมประมาท ดังนี้
๑) ชวยใหการทํากิจเปนไปโดยบริสุทธิ์ คือ ทําการดวยจิตใจที่บริสุทธิ์ ไมมีเงื่อนปมของกิเลสที่
แอบแฝงคอยชักพาไป ปฏิบัติตรงไปตรงมาตามเหตุปจจัย เพื่อจุดมุงหมายที่ดีงามอยางแทจริง
๒) ชวยใหการทํากิจดําเนินไปดวยความสุข คือ ปดชองเสียสําคัญของนักทํากิจ ที่เมื่อกระตือรือรน
เรงรัดทํางาน ก็มักทําดวยความเรารอนกระวนกระวาย มีความเครียดกังวลมาก เพราะทําดวย
ถู ก แรงกิ เ ลสบี บ คั้ น เช น ทํ า ด ว ยความกลั ว ด ว ยความคิ ด แข ง ขั น ชิ ง ดี ชิ ง เด น กั น เป น ต น
เปลี่ยนเปนทํางานดวยจิตใจที่สงบสุข เบิกบาน ผองใส ดวยความรูเทาทัน ที่ชวยใหทําใจเปน
อิสระไดเสมอ
นอกจากนั้น ในเมื่อผูทํากิจเห็นคุณคาของความบริสุทธิ์หลุดพนและความสงบสุขของจิตแลว การทํางาน
สรางสรรคพัฒนาตางๆ ภายนอก ก็จะเปนไปโดยมีความมุงหมายเพื่อสงเสริมความมีชีวิตที่บริสุทธิ์และสุขสงบไป
ดวย พูดสั้นๆ วา การพัฒนาวัตถุจะดําเนินไปพรอมกับการพัฒนาจิตใจ
ข. คุณคาดานการทํากิจ หรือคุณคาเพื่อความไมประมาท ชวยเสริมคุณคาดานการทําจิตหรือ
คุณคาเพื่อความหลุดพนเปนอิสระ คือ ตามหลักสามัญที่วา คนทั่วไปเมื่อสุขสบายแลว ก็มักประมาท โดยหยุด
นิ่งเฉยเสีย คือไมกระตือรือรนที่จะทํากิจตอไป ไมเฉพาะคนผูสรางสรรคพัฒนาวัตถุหรือแกไขปญหาภายนอก
เทานั้น ที่เมื่อเจริญสุขสบายแกไขปญหาสําเร็จแลว มักจะประมาท แมแตคนที่ปลงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาไดแลว
จิตใจหายทุกข โลงสบาย ก็มักติดเพลินในความสงบสบายใจนั้น แลวหยุดนิ่งเฉย ไมแกไขปญหาภายนอกที่คาง
คาอยู ไมเรงรัดตนเองใหทํากิจที่ควรทํา ทั้งเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาภายนอกตอไป คุณคาดานการทํากิจของ
ไตรลักษณ จะปดชองเสียนี้ และเรงเราผูนั้นใหกระตือรือรนทํากิจตอไป
กลาวโดยยอ ในการปฏิบัติที่ถูกตอง คุณคาทั้งสองดานนี้จะตองประสานและหนุนเสริมซึ่งกันและกัน
การทําจิตจะตองชวยการทํากิจใหไดผลดียิ่งขึ้น โดยใหทําอยางบริสุทธิ์และมีความสุข ไมใชมาหยุดหรือถวงการ
ทํากิจ การทํากิจก็จะตองเสริมการทําจิตไมใหกลายเปนความติดเพลิน แตใหเรงรัดกาวหนาตอไป
การปฏิบัติที่ถูกตองนั้น จะแกไขปญหาเรื่องทําการดวยใจมีทุกข และสบายแลวหยุด ใหกลายเปนทํากิจ
ดวยจิตสบาย และถึงแมสบายก็ยังทํากิจ หรือ เมื่อสรางความเจริญอยู ก็ไมมีทุกข เมื่อเจริญสบายแลว ก็ไมนิ่ง
หยุด สามารถเอาการทําจิตมาคุมการทํากิจ และเอาการทํากิจไปสนับสนุนการทําจิต ใหไดผลสมบูรณดวยกัน
และพรอมกันทั้งสองดาน

๑๓๒

พุทธธรรม

๒. คุณคาทั้งสองดานตางก็อาศัยปญญา หรือมีแกนรวมที่ปญญา
ก. ในดานการทําจิต ปญญาที่รูเทาทันสังขาร มองเห็นไตรลักษณ ทําใหหายยึดติดถือมั่นในสังขาร
สามารถสละ ละ ปลอยวาง ทําใจใหหลุดพนเปนอิสระ ยิ่งรูเทาทันชัดเจนมากขึ้น ก็ยิ่งเปนอิสระมากขึ้น บรรลุภูมิ
ธรรมสูงขึ้น และสามารถดํารงอิสรภาพของจิตไวไดตลอดเวลา เชน เมื่อไดฌานไดวิปสสนา ก็รูเทาทันแมแตสุขในฌาน
ในวิปสสนานั้นวา ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา แลวไมติดในสุขนั้น ไมติดในฌานในวิปสสนานั้น เปนตน
ข. ในดานการทํากิจ ปญญาที่รูเทาทันสังขาร มองเห็นไตรลักษณ ทําใหเกิดแรงกระตุนเราเตือนที่
จะเรงทํากิจ ใชชีวิตใชเวลาใหเกิดคุณคามากที่สุด ความรูเทาทันวาสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ก็ทําให
พิจารณาคนหาเหตุปจจัย เพื่อแกไขที่เหตุปจจัย หรือทําการใหตรงตัวเหตุตัวปจจัย ความรูและทําใหตรงตัวเหตุ
ปจจัยนี้ รวมไปถึงการพิจารณาทบทวนวิเคราะหหาเหตุปจจัยในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสวนที่ผานมาแลว เพื่อ
เปนบทเรียน และกําหนดเหตุปจจัยที่จะตองเกี่ยวของในการที่จะกระทํา เพื่อปองกันความเสื่อม และสรางสรรค
ความเจริญพัฒนาตอไปดวย
๓. คุณคาทางจริยธรรมทั้งสองขอของไตรลักษณ แสดงถึงความสําคัญอยางยวดยิ่งของหลักไตร
ลักษณ ดังนี้
ก. ไตรลักษณ เปนจุดบรรจบของสภาวสัจจะสําหรับปญญาจะรูเขาใจใหเกิดความหลุดพนเปน
อิสระ และของจริยธรรมที่จะตองประพฤติปฏิบัติดวยความไมประมาท กลาวคือ ไตรลักษณนั้นเปนสภาวสัจจะ
หรือความจริงตามสภาวะ ซึ่งเปนเรื่องสําหรับปญญาจะรูเขาใจ ซึ่งเมื่อรูเขาใจเทาทันแลว ก็จะทําใหจิตหลุดพน
เปนอิสระ และในเวลาเดียวกันนั้น ไตรลักษณ ก็เปนเครื่องเราเตือน ทําใหผูรูเขาใจไตรลักษณแลว เกิดความไม
ประมาท เรงรัดทํากิจที่ควรทํา และหลีกเวนการที่ควรเวน ขวนขวายสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม ดวยการปฏิบัติตาม
หลักจริยธรรมตางๆ
ข. ไตรลักษณเปนจุดกําเนิดของจริยธรรม ตั้งแตขั้นตนจนถึงขั้นสุดทาย ขอนี้ก็มีเหตุผลทํานองเดียวกับ
ขอ ก. คือ ความสํานึกในไตรลักษณเปนเครื่องเราเตือนใหไมประมาท ทําใหเวนชั่ว ทําดี ทํากิจสรางสรรค ทําใหมี
การประพฤติจริยธรรมตั้งแตขั้นเริ่มตนขึ้นไป จนในที่สุดเมื่อมีความรูแจงชัดในไตรลักษณโดยสมบูรณ ก็จะทําให
สามารถดํารงจิตเปนอิสระ ปลอดโปรง หลุดพน เปนเสรีโดยสิ้นเชิง ซึ่งเปนจุดสุดยอดของจริยธรรม
ค. ไตรลักษณ เปนที่บรรจบของโลกิยธรรมและโลกุตรธรรม กลาวคือ คุณคาดานการทําจิตหรือ
ความมีใจหลุดพนเปนอิสระนั้น เปนคุณคาในระดับโลกุตระ สวนคุณคาดานการทํากิจหรือความไมประมาท เปน
คุณคาระดับโลกิยะ การที่คุณคาทั้งสองดานนั้น ชวยหนุนเสริมซึ่งกันและกัน ก็เปนเครื่องแสดงวาในชีวิตที่พึง
ปรารถนา โลกิยธรรมกับโลกุตรธรรมจะอิงอาศัยไปดวยกันพรอมๆ กัน
ดังหลักฐานยืนยันที่ชัดเจน คือ พระอรหันต มีพระพุทธเจาเปนตน ซึ่งเปนบุคคลแบบอยางสูงสุด
เปนผูมีจิตหลุดพน เปนอิสระแลวโดยสมบูรณ และอิสรภาพสมบูรณของจิตนั้น ทานไดทําสําเร็จแลวดวยความ
ไมประมาท พระอรหันตจึงเปนบุคคลระดับเดียวที่ไดชื่อวา เปนผูไดบําเพ็ญความไมประมาทแลวโดยสมบูรณ213
เปนตัวอยางของผูที่ไดทํากิจสําเร็จแลวดวยความไมประมาท แมเมื่อเปนพระอรหันตแลว ทานก็บําเพ็ญกิจเพื่อ
ประโยชนสุขของพหูชนดวยความไมประมาทตอไป
213

มีพุทธพจนบางแหงตรัสแสดงคุณสมบัติของพระอรหันตไววา “เปนผูไมอาจ (คือเปนไปไมได) ที่จะประมาท” (ม.ม.๑๓/๒๓๑-๒/
๒๒๙; สํ.สฬ.๑๘/๒๑๓/๑๕๗) ทานแสดงเหตุผลวา เพราะกิจที่พึงทําดวยความไมประมาท พระอรหันตเหลานั้นไดทําเสร็จแลว

บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๑๓๓

แมคนทั่วไปที่ยังเปนปุถุชน ก็ควรดําเนินตามแบบอยางของทานผูบรรลุจุดหมายสูงสุดแลวเหลานี้
ดวยการดําเนินชีวิตที่จะใหไดคุณคาทั้งสองดานของไตรลักษณ คือ ทั้งทําจิตใจใหหลุดพนเปนอิสระเทาที่จะทําได
ในวิสัยของตน และทั้งทํากิจดวยความไมประมาทไปดวยพรอมกัน214
ง. คุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณ เปนหลักประกันของศีลธรรมที่สมบูรณ ซึ่งไดผลแนนอน
มั่นคง และเด็ดขาด อธิบายวา สิ่งที่จะเปนหลักประกันใหคนมีศีลธรรมไดอยางแนนอนเด็ดขาดมี ๒ อยาง คือ
๑) จิตไมเอา คือ ความรูสึกของจิตใจที่ไมเกาะเกี่ยว ไมอยาก ไมปรารถนาอามิส ไมคิดละเมิด
หรือคิดที่จะทําผิดใดๆ เลย เพราะจิตพนไป ใจอยูเหนือ ไมมีกิเลสที่จะเปนเหตุใหกระทําเชนนั้นเหลืออยู หมด
ความเห็นแกตัว
๒) ความสุขที่ดีกวา อยางที่ทานเรียกวา ความสุขอันประณีต ซึ่งเขาถึงไดดวยวิธีการอื่นที่ไม
ขึ้นตออามิส ไมตองอาศัยการกระทําที่ผิดศีลธรรมเลย
วาที่จริง เพียงขอ ๑) อยางเดียว ก็เปนหลักประกันที่เพียงพออยูแลว สําหรับความเปนอยูที่จะไมมีการ
ประพฤติผิดศีลธรรม หรือละเมิดกฎเกณฑทางศีลธรรม สวนขอที่ ๒) เปนคุณคาที่เสริมย้ําเพิ่มใหแนนหนา
ยิ่งขึ้นไปอีก
คุณคาขอที่ ๑ ของไตรลักษณ คือคุณคาดานการทําจิต หรือคุณคาเพื่อความเปนอิสระหลุดพนของจิต
อํานวยสิ่งที่จะเปนหลักประกันของศีลธรรมทั้งสองขอนี้ กลาวคือ
ความรูเทาทันสังขาร มองเห็นไตรลักษณ ยอมทําใหจิตใจเปนอิสระ หายยึดติดผูกพัน สลัดพนไป
ลอยตัว ไมเห็นสิ่งนั้นๆ เรื่องนั้นๆ วานาเอา นาเปน หรือนาเกลียด นาชัง ที่จะเปนเหตุใหทําการอยางใดอยางหนึ่ง
ที่เรียกวาเปนการผิดศีลธรรม พูดอีกนัยหนึ่งวา ศีลธรรมเกิดขึ้นเองโดยอัตโนวัติ เพราะไมมีแรงจูงใจที่จะทําให
ประพฤติผิดศีลธรรมนั้นเลย
อีกประการหนึ่ง ความหลุดพนเปนอิสระของจิต เปนเหตุใหเกิดความสุขอยางประณีตลึกซึ้ง ซึ่งไมตอง
พึ่งพาอาศัยอะไรๆ ที่เกี่ยวของกับการละเมิดศีลธรรมนั้น คือ ผูหลุดพน มีความรูสึกเปนเสรี ปลอดโปรงโลงเบา
เบิกบานผอ งใส215 และบางทานก็อาจจะไดสมาธิไดฌานที่ทํ าใหมีความสุขประณีต แบบตางๆ ไดอีก เมื่อ มี
ความสุขอยูแลว และเปนสุขที่ดีกวา ก็จึงเปนธรรมดาอยูเอง ที่ผูนั้นยอมจะไมเกิดความคิดใดๆ ที่จะละเมิด
ศีลธรรมเพื่อหวังความสุขที่ตนยังไมได
อยางไรก็ตาม จะตองเขาใจดวยวา สิ่งที่เปนหลักประกันขอที่ ๒) คือความสุขที่ประณีตอยางเดียว ถา
เปนสุขในระดับโลกิยะ เชน ไดฌาน เปนตน ก็ยังไมเปนหลักประกันที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ เพราะผูไดสุข
ประณีตระดับโลกิยะ อาจถอยกลับมาหมกมุนในสุขหยาบๆ ไดอีก จะใหปลอดภัยแทจริง ตองไดหลักประกันขอ
ที่ ๑) คือ จิตไมเอาดวย มิฉะนั้นก็ตองเปนสุขประณีตขั้นโลกุตระ ซึ่งก็ยอมมาดวยกันกับหลักประกันขอที่ ๑ อยู
เองเปนธรรมดา
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ตามหลักอภิธรรม ทานวา พระอรหันตผูบรรลุโลกุตรธรรมสูงสุดแลวนั้น เมื่อทํากิจธุระการงานตางๆ ยอมทําดวยมหากิริยาจิต ที่เปน
โลกิยะ ขั้นกามาวจร
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๑๓๔

พุทธธรรม

บุคคลโสดาบัน เปนผูที่มีหลักประกันทางศีลธรรมทั้งสองขอที่กลาวนี้อยูกับตัวแลว จึงเปนผูมีศีลธรรม
สมบูรณ จะไมมีการประพฤติผิดศีลธรรมใดๆ เลยอยางแนนอน แมโดยหลักการทานก็เรียกพระอริยบุคคล หรือ
อารยชน ตั้งแตชั้นโสดาบันขึ้นไป วาเปนผูมีศีลสมบูรณ216 ดังนั้น ถาตองการใหศีลธรรมแผทั่วไปในสังคมอยาง
มั่นคง ก็จะตองพัฒนาคนสวนใหญใหเปนโสดาบัน จึงจะประสบความสําเร็จแทจริง
ถาไมสามารถสรางหลักประกัน ๒ อยางนี้ขึ้น ความหวังที่จะใหสังคมมีศีลธรรมมั่นคงก็เปนไปไดยาก
เพราะมีเชื้อหรือความโนมเอียงที่จะละเมิดศีลธรรมอยูภายในตัวคนทั่วๆ ไป อันไดแกจิตที่จะเอา หรือกิเลสที่จะ
ละเมิด ในกรณีเชนนี้ การสรางเสริมศีลธรรมจะตองใชวิธีสรางระบบการบังคับควบคุม การขมฝน หรือใชพลัง
อยางอื่นที่แรงกวามากดหรือทวมทนออกไป ซึ่งยอมไมปลอดภัยจริง และไมไดผลสมบูรณ
ตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงความไมสําเร็จผลดวยดีของวิธีการเชนนี้ มีอยูทั่วไป เชน คนในยุคปจจุบันนี้
เอง ไดเลาเรียนกันมามากๆ ทั้งที่รูอยูวาอะไรดีอะไรชั่ว อะไรถูกอะไรผิด เปนคุณหรือเปนโทษ แตเพราะตกอยูใน
อํ า นาจของความอยาก ความชั ง ความหลงมั ว เมา คื อ โลภะ โทสะ โมหะ ก็ ล ะเมิ ด ศี ล ทํ า การที่ เ ป น การ
เบียดเบียนตนเอง (เชน ดื่มสุรา เปนทาสยาเสพติด) บาง เบียดเบียนสังคม (เชน ทุจริต แยงชิง เอาเปรียบคน
ตลอดจนตัดไมทําลายปา) บาง คําชี้แจงโดยเหตุผลก็ดี การใชกฎหมายบังคับก็ดี ปรากฏวาไดผลนอยกวาที่ควร
ไมแนไมจริง บางทีเหมือนเลนเอาเถิดกัน
ในกรณีที่ไมสามารถสรางหลักประกันของศีลธรรมอยางที่กลาวขางตน มนุษยทั่วไปจะใชวิธีการตอไปนี้
ในการรักษาหรือสงเสริมศีลธรรม ซึ่งไดผลมากบางนอยบาง แตไมเด็ดขาด คือ
- ใชพลังความกลัว โดยขูบังคับดวยอํานาจของคน ไดแกการวางกฎเกณฑ กฎหมาย และระบบการ
ลงโทษ ซึ่งจะมีการพยายามหลบเลี่ยง ทําใหตองวางระบบการควบคุมซับซอนยิ่งขึ้น และอาจจะมีความ
ทุจริตในระบบ เชน การสมคบกัน โดยตรงบาง โดยออมบาง ทําใหการรักษาศีลธรรมไดผลนอยลงๆ
- ใชพลังความกลัว โดยขูดวยอํานาจเรนลับ เชน เทพเจาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ซึ่งในสมัยที่คนเชื่อ ก็
ไดผลไมนอย แตเมื่อคนมีความรูอยางปจจุบันมากขึ้น ก็ไดผลนอย การใชพลังความกลัวในขอนี้รวม
ไปถึงความกลัวตอการไปเกิดในนรกดวย
- ใชพลังความกลัว โดยบีบดวยอํานาจเกียรติยศและความนิยมนับถือ คือใชอํานาจบีบคั้นของสังคม ทํา
ใหกลัวความติเตียน ความเสียชื่อเสียง เปนตน สําหรับบางคนก็ไดผล บางคนก็ไมไดผล ถึงแมไดผล
ก็ไมเด็ดขาด (เชน อาจจะลอบทํา หลบทํา)
- ใชพลังความอยาก โดยลอดวยรางวัลหรือผลตอบแทน ทั้งจากคนดวยกัน จากเทพเจาหรืออํานาจเรน
ลับศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนการไปเกิดในสวรรค ซึ่งก็ไดผลบาง ไมไดผลบาง ตามกาลเทศะ ไมแนนอน
- ใชพลังมโนธรรม โดยเราความละอายแกใจ ความเคารพตนเอง และความมีสติสัมปชัญญะ พลังขอนี้
นอยคนจะมีมาก คนสวนมากมีพลังนี้นอย มักพายแพแกพลังความอยากเปนตน จึงรักษาศีลธรรมไว
ไดเพียงบางสวน โดยเฉพาะในยุคที่มีสิ่งลอเราเยายวนมาก และมีคานิยมหยาบ พลังมโนธรรมนี้ก็
คุมครองไมไดมาก
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๑๓๕

- ใชพลังศรัทธา โดยเราใหจิตแลนพุงดิ่งไปในอุดมคติ อุดมการณ หรือสิ่งสูงสงดีงามอยางใดอยางหนึ่ง

ดวยความเชื่อมั่นอยางแรงกลา ซึ่งทําสําเร็จไดยาก และแมสําเร็จแลว ก็ไมแนนอน อาจกลับกลายเปน
อื่นไปได เพราะความเชื่อ เปนการขึ้นตอสิ่งอื่น ไมใชความรูจริง และก็ยังไมหมดเชื้อกิเลสภายใน ซึ่ง
อาจกําเริบมีกําลังแข็งกลาขึ้นมากลบทับศรัทธาในคราวหนึ่งคราวใดก็ได หรือศรัทธานั้นก็อาจจะจางลง
และหายไปเอง (ขอนี้รวมถึงพลังสมาธิในระดับเจโตวิมุตติขั้นตนๆ ดวย)
- ใชพลังฉันทะ โดยเราใหเกิดความอยากสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม หรือความใฝดี ขอนี้เปนพลังตรงขาม
หรือคูปรับโดยตรงกับพลังตัณหาที่เปนตัวการใหประพฤติผิดหรือละเมิดศีลธรรม ในกรณีที่ยังไม
สามารถสรางความหลุดพนเปนอิสระของจิตขึ้นได ควรมุงเนนการสรางพลังฉันทะนี้ เพราะเปนพลังที่
เปนกุศล เจือดวยปญญา และสงตอถึงความหลุดพนเปนอิสระไดโดยตรงกวาขออื่นๆ
ไมวาจะมีพลังชนิดใดอยูเบื้องหลัง การปฏิบัติก็ตองอาศัยสัญญมะ คือการบังคับควบคุมตนเองเปนหลัก
ในการทําใหศีลธรรมสัมฤทธิผล ดังนั้น ในการพัฒนาคนดานศีลธรรม จึงตองฝกใหคนมีความเขมแข็ง รูจักบังคับ
ควบคุมตนได ซึ่งความสําเร็จผลจะงายหรือยาก และผลจะดีมากหรือนอย ก็ขึ้นตอพลังหนุนที่อยูเบื้องหลังดวย
ในบรรดาพลังที่กลาวมานั้น พลังที่จัดวาอยูในขั้นประณีต ก็คือ พลังมโนธรรม พลังศรัทธา และพลัง
ฉันทะ แตทั้งนี้ พึงระลึกไวเสมอวา พลังเหลานี้จะยังไมสามารถใหผลแนนอนเด็ดขาด ศีลธรรมของสังคมจะ
มั่นคงแทจริง ก็ตอเมื่อคนเขาถึงสิ่งที่เปนหลักประกันของศีลธรรม ๒ อยาง ซึ่งทําใหมีศีลธรรมขึ้นมาเองโดยอัต
โนวัติ คือ จิตที่พน และสุขที่ประณีต ซึ่งไมขึ้นตออามิส ดังไดกลาวแลวขางตน
จ. ความไมประมาท ซึ่งเปนคุณคาทางจริยธรรมขอที่ ๒ ของไตรลักษณนั้น เปนเครื่องเรงเราให
เกิดความกาวหนาในธรรม และพรอมกันนั้นก็เปนเครื่องวัดความกาวหนาในธรรมดวย
ดังไดกลาวแลววา พระอรหันตเปนจุดสุดยอด เปนที่บรรจบรวม และเปนที่แสดงออก ทั้งของความหลุด
พนเปนอิสระโดยสมบูรณ และการที่ไดบําเพ็ญความไมประมาทโดยสมบูรณ เปนจุดสมบูรณ ทั้งของการปฏิบัติ
ทางจริยธรรม และของความรูแจงเขาถึงสัจธรรม เปนที่ประสานกลมกลืนของความปลอยวางไมยึดมั่น กับการ
กระทําอยางเอาใจใสจริงจัง เปนจุดเต็มแหงการบรรลุโลกุตรธรรม และการปฏิบัติถูกตองตอโลกิยธรรม เปนที่
แสดงใหเห็นวา สิ่งที่ดูเหมือนขัดแยงตรงขามกัน แตที่จริงสอดคลองไปดวยกันไดอยางไร มิใชเพียงสอดคลองไป
กันไดเทานั้น แตยังชวยค้ําชูสงเสริมกันอีกดวย
ความไมประมาทเปนศูนยรวมของจริยธรรม และเปนตัวเรงใหเกิดการกระทําตลอดกระบวนการแหง
ปฏิบัติการทางจริยธรรม ตั้งแตเริ่มตนจนถึงที่สุด ดังมีพุทธพจนตรัสเรียกวาเปนดุจรอยเทาชางที่ใหญ ซึ่งคุม
รอยเทาของสัตวบกอื่นๆ ไดหมดทุกชนิด ความไมประมาทคุมคุณธรรมขออื่นทุกอยางใหออกทํางาน คุณธรรม
ขออื่นๆ ตองมีความไมประมาทออกรวมปฏิบัติงาน ถาประมาทเสียอยางเดียว คุณธรรมขออื่นๆ ถึงแมมีอยู
มากมาย กลาวถึงเต็มไปทั่วคัมภีรทั้งหลาย ก็เงียบเฉย เหมือนไมมีหรือนอนตายแลวทั้งหมด เปลาประโยชน
ตอเมื่อไมประมาทแลว คุณธรรมทั้งหลายจึงจะสําแดงผลอยางแทจริง
แตสําหรับบุคคลที่มีกิเลส จิตยังไมหลุดพน ความไมประมาทมักจะถูกถวงรั้งใหยอหยอนหรือหยุดเฉย
กลายเปนความประมาทเสียบอยๆ เพราะมัวติดเพลินอยูในอามิส และในอารมณที่ลอใหลุมหลงหรือใหเขวไปเสีย
บาง ถูกกิเลสเชนตัณหา พาใหเกียจคราน หวงกังวล หรือเถลไถลเสียบาง การปฏิบัติจริยธรรม จึงบกพรองอยู
เนืองๆ หรือไมสําเร็จผลเลย

๑๓๖

พุทธธรรม

ในทางตรงขาม ยิ่งมีจิตหลุดพนเปนอิสระมากขึ้น ก็ยิ่งไมติดเพลินในอามิสและในอารมณที่ลอหลอก
และไมถูกกิเลสครอบงํา ไมมีเครื่องถวงรั้งไว จึงยิ่งจะเปนผูไมประมาท เรงรัดทํากิจที่ควรทําไดมากขึ้น ความเปน
อิสระละวางกับความเอาจริงเอาจังในงาน จึงเสริมกันใหตางก็สมบูรณไปดวยกันฉะนี้
พรอมกันนั้น หลักความไมประมาทเทาที่กลาวมา ก็เปนเครื่องเตือนใจใหสํานึกวา ทุกคนแมเปนอริยะ
แลวในชั้นตนๆ ตราบใดที่ยังไมบรรลุอรหัตตผล ก็ยังมีจุดออน อาจไปติดเพลินในความสุขสบาย และอิ่มพอใน
ผลสําเร็จที่ลุถึงแลว กลายเปนผูประมาท คือ พลั้งพลาด เอากุศลธรรมและคุณวิเศษที่ไดบรรลุแลว เปนปจจัย
แหงความประมาทไปเสีย จึงตองเตือนตนอยูเสมอ ใหตั้งอยูในความไมประมาท และหมั่นสรางความสังเวช คือ
คอยเราเตือนจิตสํานึกใหคิดที่จะไมประมาทอยูตลอดทุกเวลา
ในเมื่อคนทั้งหลายมีเชื้อหรือมีความโนมเอียงที่จะเปนผูประมาท จึงเปนธรรมดาวา ในหมูชนที่อยูรวมๆ
กัน มากก็ตาม นอยก็ตาม จะตองมีคนอยางนอยสวนหนึ่งที่ตกอยูในความประมาท จึงเปนความไมประมาทอยาง
หนึ่งของคนผูไมประมาท ที่จะทําตนเปนกัลยาณมิตร ชวยเราเตือนใหคนเหลานั้น ถอนตนจากความประมาทและ
กลายเปนผูไมประมาทดวย
ความมีกัลยาณมิตร หรือกัลยาณมิตตตา เปนหลักสําคัญอยางหนึ่งที่ทานใหใชเปนคูเสริมกันกับความไม
ประมาท เพื่อจะใหตอบไดซึ่งคําถามวา คุณธรรมขออื่นๆ ก็นอนเปนตายหมด ในเมื่อประมาท และก็เมื่อประมาท
แลว จะแกไขไดอยางไร โดยไมตองรอใหทุกขมาบีบคั้นเสียกอน
กลาวโดยสรุป ทุกคนพึงไมประมาท คือ เรงรัดทํากิจหนาที่ ทั้งเพื่อประโยชนตน คือเพื่อพัฒนาตนเอง
และเพื่อประโยชนแกผูอื่น คือเพื่อชวยผูอื่นใหพัฒนา เชน
- ผูปกครองรัฐ พึงไมประมาท ในการสรางเสริมความสงบเรียบรอยเปนสุข จัดสรรสภาพแวดลอมให
เกื้อกูลแกความอยูดีมีธรรม และการแสวงหาคุณคาที่สูงขึ้นไปทางจิตปญญาของประชาชน
- พระเถระ พึงไมประมาท ในการเผยแผธรรมเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ขวนขวายบําเพ็ญกิจเพื่อ
เห็นแกชุมชนที่จะเกิดมาภายหลัง (ปจฉิมาชนตา) และทําการทุกอยางที่จะใหสัทธรรมดํารงมั่นเพื่อ
ประโยชนสุขของชนจํานวนมากตลอดกาลนาน
- พระภิกษุทุกรูป พึงไมประมาท ในการบําเพ็ญสมณธรรม และในการทําจิตของประชาชนใหผองใส
สรางความรูสึกรมเย็นปลอดภัย ทั้งดวยความประพฤติที่ปราศจากการเบียดเบียนของตนเอง และดวย
การสั่งสอนประชาชนใหประพฤติดีงามทําสังคมใหรมเย็น
- คนทุกคน พึงไมประมาท ในการบําเพ็ญประโยชนตน ดวยการทําตนใหเปนที่พึ่งแกตนได และในการ
บําเพ็ญประโยชนผูอื่น ดวยการชวยใหเขาสามารถพึ่งตนโดยมีตนที่พึ่งได พัฒนาจิตปญญาเพื่อเขาถึง
ประโยชนสุขสูงสุด ที่จะใหมีจิตหลุดพนเปนอิสระ และเปนอยูดวยความไมประมาท
อนึ่ง เนื่องดวยเปนสามัญวิสัยของมนุษยทั้งหลายที่วา เมื่อเจริญกาวหนาแกปญหาสําเร็จ มีวัตถุพรั่ง
พรอม อยูสุขสบายแลว มักจะประมาท หรือมองเห็นสภาวะของสิ่งทั้งหลาย ยอมรับความจริง ทําจิตปรับในปลง
ใจไดแลว ก็มักประมาท จึงเปนธรรมเนียมของพระศาสดา ผูนํา และผูบริหารที่ดี จะตองทําตนเปนกัลยาณมิตร
ใหญ คอยหาอุบายเรงเราอยูเสมอ ทั้งโดยตรง และโดยออม ดวยการแนะนําสั่งสอนบาง สรางสถานการณปลุกใจ
บาง ทําเหตุบีบคั้นที่ไมเสียหายบาง เพื่อกระตุนเตือนมนุษยทั้งหลายใหตั้งอยูในความไมประมาท
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ง. คุณคาเนื่องดวยความหลุดพน หรือคุณคาเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณแหงความดีงาม
คุณคาขอนี้ วาที่จริงก็รวมอยูในคุณคาขอแรก คือคุณคาดานการทําจิต ในแงความปลอดกิเลส แตมี
ความสําคัญเดนเฉพาะ จึงยกมากลาวเนนไวตางหาก
คุณคาสองขอแรกนั้นทั้งคู ทานมักกลาวถึงโดยอางอิงหลักอนิจจตา เพราะความเปนอนิจจังเปนภาวะที่
มองเห็นไดงาย ผูปฏิบัติธรรมแมแตในระดับเบื้องตน ก็จะไดรับประโยชนจากไตรลักษณโดยเขาถึงคุณคาสองขอ
แรกนั้นตามสมควรแกปญญาของตน แตคุณคาอยางที่สาม ในขอ ง. นี้ มักจะมาพรอมกับการมนสิการความเปน
อนัตตา217 เชนวา
“ภิกษุมองเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามที่มันเป็นว่า รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ
อย่างหนึ่งอย่างใด เป็นอดีต ปัจจุบัน อนาคต ก็ตาม ฯลฯ ทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเรา มิใช่เราเป็น
นั่น นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา, เมื่อรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล จึงจะไม่มีอหังการ มมังการ และมา
นานุสัย ทั้งในกายอันพร้อมด้วยวิญญาณนี้ และในนิมิตหมายทั้งปวงภายนอก”218
อหังการ ไดแกกิเลสที่เรียกชื่อวาทิฏฐิ มมังการ ไดแกกิเลสที่เรียกชื่อวาตัณหา มานานุสัย ไดแกกิเลสที่
เรียกชื่อสั้นๆ วา มานะ นิยมเรียกเปนชุดวา ตัณหา มานะ ทิฏฐิ
พุทธพจนนี้มีสาระสําคัญวา ผูที่มองเห็นความเปนอนัตตาชัดแจงแลว ก็จะไมมีหรือจะชําระลางเสียได
ซึ่งกิเลสที่เกี่ยวเนื่องผูกพันกับตัวตน หรือกิเลสที่เอาตนเปนศูนยกลาง ทั้งสามอยาง คือ ความเห็นแกตัว ความ
แสหาแตสิ่งบํารุงบําเรอปรนเปรอตน มุงไดมุงเอาผลประโยชนสวนตัว ที่เรียกวา ตัณหา ความถือตัว ความทะนง
ตน สําคัญตนเปนนั่นเปนนี่ อยากยิ่งใหญใฝเดน ขมขี่ครอบงําผูอื่น แสวงหาอํานาจมายกชูตน ที่เรียกวา มานะ
และความยึดติดในความเห็นของตน ความถือมั่น งมงาย ตลอดจนคลั่งไคลในความเชื่อถือ ทฤษฎี ลัทธินิยม
และอุดมการณตางๆ ที่เรียกวา ทิฏฐิ
กิเลส ๓ อยางนี้ มีชื่อเรียกรวมกันเปนชุดวา ปปญจะ หรือ ปปญจธรรม แปลกันมาวา ธรรมเครื่องเนิ่น
ชา ถาจะแปลใหงายก็วา กิเลสตัวปน คือ ปนแตงเรื่องราว ปนใจใหทุกข ปนหัวใหเรื่องมาก ทําใหยืดเยื้อ เยิ่นเยอ
ยุงเหยิง ยืดยาว ฟามเฟอ ฟนเฝอ ลาชา วกวน วุนวาย นุงนัง สับสน สลับซับซอน ทําใหเขวหางหรือไถลเชือนเฉ
ออกไปจากความเปนจริงที่งายๆ เปดเผย ปญหาที่ยังไมมี ก็ทําใหเกิดมีขึ้น ปญหาที่มีอยูแลวก็ไมอาจแกไขอยาง
ตรงไปตรงมาตามเหตุ แตกลับทําใหยุงยากซับซอนนุงนังยิ่งขึ้น เปนตัวบงการพฤติกรรมที่ทําใหมนุษยพลานไป
มา ขัดแยง แขงขัน แยงชิงกัน ตลอดจนกอสงครามระหวางพวกระหวางฝาย
ไมเฉพาะแตจะเปนเหตุใหทําความชั่วรายนานัปการเทานั้น แมเมื่อจะทําสิ่งที่ดีงาม ถามีกิเลสตัวปน
เหลานี้อยูเบื้องหลัง การทําความดีนั้นก็มีเงื่อนงํา มีปมแอบแฝง ไมบริสุทธิ์ และทําไดไมบริบูรณ ไมเต็มที่ กิเลส
เหลานี้จะคอยขัดถวงหรือชักใหเขว
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ความจริง การพิจารณา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ยอมใหผลเนื่องถึงกันหมด ดังนั้น การพิจารณาลักษณะทั้งสาม จึงมีคุณคาสงถึง
ความหลุดพนไดทั้งสิ้น แตกระนั้นตัวเดนในการตัดสินชี้ขาดจะอยูที่ความรูความเขาใจอนัตตา ดังจะเห็นไดจากพุทธพจนที่วา “พึง
เจริญอนิจจสัญญา เพื่อถอนอัสมิมานะ, ดูกรเมฆิยะ แทจริงเมื่อมีอนิจจสัญญา อนัตตสัญญาจึงปรากฏ ผูมีอนัตตสัญญา (หมายรูใน
สิ่งทั้งหลายวาเปนอนัตตา) จะลุถึงภาวะที่ถอนเสียไดซึ่งอัสมิมานะ (ความถือพองวาเปนตัวกู) เปนนิพพานในปจจุบันนี้แหละ” (ขุ.อุ.
๒๕/๘๙/๑๒๘; และดู องฺ.นวก.๒๓/๒๐๕/๓๖๕; ๒๐๗/๓๗๑
ม.อุ.๑๔/๑๒๘/๑๐๕-๖

๑๓๘

พุทธธรรม

ความรูเขาใจมองเห็นไตรลักษณ โดยเฉพาะความเปนอนัตตา จะบรรเทากิเลสที่เกี่ยวเนื่องผูกพันกับ
ตัวตนเหลานี้ใหเบาบางลง ตลอดจนขจัดทําลายลางใหหมดสิ้นไป สุดแตกําลังปญญาจะเห็นประจักษแจงทําจิตให
เปนอิสระหลุดพนไดเพียงไหน เมื่อไมมีกิเลสตัวปนเหลานี้เปนเงื่อนปมแอบแฝง และเปนตัวกีดกั้นจํากัดใหคับ
แคบหรือเปนแรงพัดพาใหเชือนเฉแลว หนทางแหงการทําความดีงามก็เปดโลงกวาง ไมจํากัดขอบเขต จะบําเพ็ญ
คุณธรรมหรือสรางสรรคกรรมที่ดีงามใดๆ เชน ไมตรี กรุณา ทาน ศีล อัตถจริยา (การบําเพ็ญประโยชน) ก็ทําได
อยางบริบูรณเต็มที่ และสะอาดบริสุทธิ์
รวมความวา การเห็นไตรลักษณดวยมนสิการอยางถูกวิธี จะนําใหเกิดคุณคาทางจริยธรรมทั้งความดี
งาม และความงอกงาม ที่มาพรอมดวยความสุข กลาวคือ ดีงามดวยกุศลธรรมที่แลนโลงไป ไมมีอกุศลคอยขัด
ถวงหรือบีบเบียน งอกงามดวยความไมประมาทในการทํากิจ และเปนสุขดวยปญญารูเทาทันธรรมดาของโลกและ
ชีวิต ที่ทําใหจิตปลอดโปรง ผองใส เบิกบาน เปนอิสระ
ความสุขไมเปนจริยธรรมโดยตัวของมันเอง แตเปนคุณคาสําคัญทางจริยธรรม เปนพื้นที่อิงอาศัยของ
จริยธรรม ทําใหจริยธรรมดํารงอยูไดมั่นคง ความสุขในที่นี้มุงเอานิรามิสสุข คือสุขที่ไมอาศัยอามิสเปนสําคัญ
เพราะเปนสุขที่ไมเจือดวยความหมักหมม ที่มักบูดเนาหรืออืดเฟอ และกอโทษขึ้นไดในภายหลัง
ผูที่มองเห็นไตรลักษณ รูเทาทันธรรมดา และมีนิรามิสสุขเปนหลักประกัน แมจะยังเสพกามสุข ก็จะไม
มืดมัวถึงกับหมกมุนหลงใหลหรือถลําลึกจนเกิดโทษรุนแรง โดยเฉพาะจะไมเกินเลยจนกลายเปนเหตุแหงการ
เบียดเบียนตนและผูอื่น และแมเมื่อความสุขนั้นผันแปรไป ก็จะไมถูกความทุกขใหญทวมทับเอา ยังคงดํารงสติ
อยูได มีความกระทบใจแตนอย เปนผูพรอมที่จะเสวยความสุขในทุกระดับไดอยางสมบูรณเต็มอิ่มเต็มรสและ
คลองใจ เพราะไมมีความกังวลขุนของเปนเงื่อนปมหรือเปนเครื่องกีดขวางที่คอยรบกวนอยูภายใน และยิ่งกวานั้น
ทั้งที่สามารถเสวยสุขทั้งหลายไดอยางสมบูรณที่สุด แตก็ไมติดในสุขเหลานั้น ไมวาจะประณีตหรือดีวิเศษเพียงใด

จ. คุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณตามลําดับขอ
เทาที่บรรยายมานี้ เปนการกลาวถึงคุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณอยางรวมๆ กันไป ตอไปนี้ เปน
การพิจารณาคุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณนั้น โดยจําแนกตามลําดับขอ

๑. อนิจจตา
หลักอนิจจตาแสดงความไมเที่ยง ความเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป ของสิ่งทั้งหลาย จนถึงสวนยอยที่
ละเอียดที่สุด ทั้งฝายรูปธรรม และนามธรรม ความไมเที่ยงของสวนยอยตางๆ เมื่อปรากฏเปนผลรวมออกมาแก
สวนใหญที่มนุษยพอสังเกตเห็นได ก็เรียกกันวาความเปลี่ยนแปลง ซึ่งทําใหเกิดความเขาใจหรือรูสึกเหมือนกับวา
สิ่งตางๆ เหลานั้นมีตัวมีตนของมัน ซึ่งเดิมมีสภาพเปนอยางหนึ่ง และบัดนี้ตัวตนอันนั้นเองไดเปลี่ยนแปลงแปร
รูปไปเปนอีกอยางหนึ่ง
ความเขาใจหรือรูสึกเชนนี้ เปนความหลงผิดอยางหนึ่ง เปนเหตุใหเกิดความยึดติดถือมั่น นําตนเขาไป
ผูกพันอยูกับภาพความนึกคิดอยางหนึ่งของตนเอง ซึ่งไมตรงกับความเปนจริง เมื่อดํารงชีวิตอยูอยางผูไมรูเทาทัน
สภาวะ ยอมถูกฉุดลากใหกระเสือกกระสนกระวนกระวายไปตามภาพที่สรางขึ้นลวงตนเองนั้น เรียกวา อยูอยาง
เปนทาส แตผูรูเทาทันสภาวะ ยอมอยูอยางเปนอิสระ และสามารถถือเอาประโยชนจากกฎธรรมดาเหลานี้ได
ในทางจริยธรรม หลักอนิจจตาอาจใชใหเปนประโยชนไดเปนอันมาก เชน

บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๑๓๙

๑) ความเปนอนิจจังนั้น วาตามสภาวะของมัน ยอมเปนกลางๆ ไมดีไมชั่ว แตเมื่อเปนเรื่องเกี่ยวของกับ
ความเปนอยูของมนุษย ก็มีบัญญัติความเปลี่ยนแปลงดานหนึ่งวาเปนความเจริญ และความเปลี่ยนแปลงอีกดานหนึ่ง
วาเปนความเสื่อม อยางไรก็ดี ความเปลี่ยนแปลงจะเปนไปในดานใด อยางไร ยอมแลวแตเหตุปจจัยที่จะใหเปน
ในทางจริยธรรม นําหลักอนิจจตามาสอนอนุโลมตามความเขาใจในเรื่องความเสื่อมและความเจริญไดวา
สิ่งที่เจริญแลว ยอมเสื่อมได สิ่งที่เสื่อมแลว ยอมเจริญได สิ่งที่เสื่อมแลว ยอมเสื่อมลงไปอีกได และสิ่งที่เจริญ
แลว ยอมเจริญยิ่งขึ้นไปได ทั้งนี้แลวแตเหตุปจจัยตางๆ และในบรรดาเหตุปจจัยทั้งหลายนั้น มนุษยยอมเปนเหตุ
ปจจัยที่สําคัญและสามารถบันดาล219เหตุปจจัยอื่นๆ ไดอยางมาก
โดยนัยนี้ ความเจริญและความเสื่อมจึงมิใชเรื่องที่จะเปนไปเองตามลมๆ แตเปนสิ่งที่มนุษยเขาไป
เกี่ยวของ ทําและสรางสรรคได อยางที่เรียกวาตามยถากรรม220 คือแลวแตมนุษยจะทําเอาตามวิสัยแหงเหตุ
ปจจัย โดยไมตองคอยระแวงการแทรกแซงจากตัวการอยางอื่นนอกเหนือธรรมชาติ เพราะตัวการนอกเหนือ
ธรรมชาติไมมี และมิใชปลอยเรื่อยเปอย รอใหมันเปนเอง แบบนอนคอยโชค
ดังนั้น ในทางจริยธรรม ความเปนอนิจจัง หรือแมจะเรียกวาความเปลี่ยนแปลง จึงเปนกฎธรรมชาติที่ทํา
ใหมนุษยมีความหวัง เพราะกฎธรรมชาติยอมเปนกลางๆ จะใหเปนอยางไรแลวแตจะทําเหตุปจจัยที่จะใหเปน
อยางนั้นขึ้น การเปลี่ยนแปลงเพื่อใหดีขึ้น จึงเปนสิ่งที่ทําได ไมวาจะเปนการสรางความเจริญทางวัตถุ หรือทาง
นามธรรม ตั้งแตการทําคนโงใหเปนคนฉลาด จนถึงทําปุถุชนใหเปนพระอรหันต และการแกไข กลับตัว ปรับปรุง
ตนเองทุกอยาง สุดแตจะเขาใจเหตุปจจัยที่จะใหเปนอยางนั้น แลวสรางเหตุปจจัยนั้นๆ ขึ้น
โดยสรุป ความเปนอนิจจัง ในความเขาใจระดับที่เรียกวาเปนความเปลี่ยนแปลง สอนวา สําหรับผูสราง
ความเจริญหรือผูเจริญขึ้นแลว ตองตระหนักวา ความเจริญนั้นอาจเปลี่ยนเปนเสื่อมได เมื่อไมตองการความ
เสื่อม ก็ตองไมประมาท ตองหลีกเวนและกําจัดเหตุปจจัยที่จะใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อม พยายาม
สรางและเปดชองใหแกเหตุปจจัยที่จะใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางที่จะรักษาความเจริญนั้นไว สําหรับผูพลาด
เสื่อมลงไป ก็สามารถแกไขปรับปรุงได โดยละทิ้งเหตุปจจัยที่ทําใหเสื่อมนั้นเสีย กลับมาสรางเหตุปจจัยที่จะทําให
เจริญตอไป ยิ่งกวานั้น ความเปลี่ยนแปลงที่เปนไปในทางเจริญอยูแลว ก็สามารถสงเสริมใหเจริญยิ่งขึ้นได โดย
เพิ่มพูนเหตุปจจัยที่ทําใหเจริญใหมากยิ่งขึ้น พรอมกับที่ตองไมประมาทละเลิงในความเจริญนั้น จนมองไมเห็น
ความเปนไปไดของความเสื่อม และเหตุปจจัยตางๆ ที่จะใหเกิดความเสื่อมนั้นเสียเลย
กลาวมาถึงขั้นนี้ ก็มาถึงหลักธรรมสําคัญที่สุด ที่เปนเครื่องประสานระหวางสัจธรรมกับจริยธรรม คือ
การที่จะตองมีปญญา ตั้งตนแตรูวาความเสื่อมและความเจริญแทจริงที่ตองการนั้น คืออะไร เหตุปจจัยที่จะให
เกิดความเปลี่ยนแปลงอยางที่ตองการนั้นคืออะไร ตลอดจนขอที่วา จะเพิ่มพูนความสามารถของมนุษยในการเขา
ไปบันดาลเหตุปจจัยตางๆ ไดอยางไร
หลั ก อนิ จ จตาจึ ง มี ค วามหมายอย า งยิ่ ง ในทางจริ ย ธรรม ตั้ ง แต ใ ห ค วามหวั ง ในการสร า งความ
เจริญกาวหนา รับรองหลักกรรม คือความมีผลแหงการกระทําของมนุษย จนถึงเนนความสําคัญของการศึกษา
อบรมใหเกิดปญญาที่สําหรับจะเขามาเกี่ยวของกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ อยางมีผลดี
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“บันดาล” ในที่นี้ ใชอยางเปนสํานวนลอความเทานั้น ความหมายก็คือ เปนปจจัยสงตอแกปจจัยอื่นๆ
ในที่นี้ ใชคําวา “ยถากรรม” ตามความหมายทางธรรม ไมใชตามความหมายที่เขาใจในภาษาไทย

๑๔๐

พุทธธรรม

๒) ในดานชีวิตภายใน หรือคุณคาทางจิตใจโดยตรง หลักอนิจจตา ชวยใหดํารงชีวิตอยูอยางผูรูเทาทัน
ความจริง ในขณะที่ทางดานชีวิตภายนอก สามารถใชปญญาหลีกเวนความเสื่อม และสรางสรรคความเจริญได
ตางๆ ภายในจิตใจ ก็ดํารงอยูอยางเปนอิสระ ไมตกเปนทาสของความเสื่อมหรือความเจริญเหลานั้น รูจักที่จะ
ถือเอาประโยชนจากกฎธรรมชาติ และเกี่ยวของกับมันอยางผูรูทัน ที่ทรงตัวอยูไดดวยดี โดยมิตองถูกซัดเหวี่ยง
ฉุดกระชากไปอยางเลื่อนลอยมืดมัว เพราะการเขาไปยึดมั่นเกาะติดอยูกับเกลียวคลื่นสวนโนนสวนนี้ในกระแส
ของมัน อยางไมรูหัวรูหน จนชวยตัวเองไมได ที่จะชวยคนอื่นเปนอันไมตองพูดถึง
ผูมีจิตใจเปนอิสระ รูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง ไมยึดติดถือมั่นดวยตัณหาอุปาทานเทานั้น จึง
จะรูวาอะไรเปนความเสื่อม อะไรเปนความเจริญที่แทจริง มิใชเพียงความเจริญที่อางสําหรับมาผูกรัดตัวเองและ
ผูอื่นใหเปนทาสมากยิ่งขึ้น หรือถวงใหจมต่ําลงไปอีก และจึงจะสามารถใชประโยชนจากความเจริญที่สรางขึ้นนั้น
ไดมากที่สุด พรอมกับที่สามารถทําตนเปนที่พึ่งแกคนอื่นไดอยางดี
ในทางจริยธรรมขั้นตน หลักอนิจจตา สอนใหรูธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย จึงชวยไมใหเกิดความทุกขเกิน
สมควรในเมื่อเกิดความเสื่อมหรือความสูญเสีย และชวยไมใหเกิดความประมาทละเลิงในเวลาเจริญ ในขั้นสูง ทํา
ใหเขาถึงความจริงโดยลําดับจนเขาใจหลักอนัตตา ทําใหดํารงชีวิตอยูดวยจิตที่เปนอิสระ ไมมีความยึดติดถือมั่น
ปราศจากทุกข อยางที่เรียกวามีสุขภาพจิตสมบูรณแทจริง
หลักอนิจจตา มักมีผูนิยมนํามาใชเปนเครื่องปลอบใจตนเอง หรือปลอบใจผูอื่น ในเมื่อเกิดพิบัติ ความ
ทุกข ความสูญเสียตางๆ ซึ่งก็ไดผล ชวยใหคลายทุกขลงไดมากบางนอยบาง การใชหลักอนิจจตาในรูปนี้ ยอม
เปนประโยชนบาง เมื่อใชในโอกาสที่เหมาะสม และโดยเฉพาะสําหรับใหสติแกผูไมคุน หรือไมเคยสํานึกในหลัก
ความจริงนี้มากอน
แตถาถึงกับนําเอาการปลอบใจตัวแบบนี้มาเปนหลักในการดํารงชีวิต หรือมีชีวิตอยูดวยการปลอบใจ
ตัวเองอยางนี้ จะกลับเปนโทษมากกวา เพราะเทากับเปนการปลอยตัวลงเปนทาสในกระแสโลก หรือการไมไดใช
หลักอนิจจตาใหเปนประโยชนนั่นเอง เปนการปฏิบัติผิดตอหลักกรรมในดานจริยธรรม ขัดตอการแกไขปรับปรุง
ตนเองเพื่อเขาถึงจุดหมายที่พุทธธรรมจะใหแกชีวิตได
กลาวโดยยอ จริยธรรม หรือการรูจักถือเอาประโยชนจากหลักอนิจจตา มี ๒ ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่หนึ่ง เมื่อประสบความเปลี่ยนแปลงที่ไมปรารถนา ก็บรรเทาหรือกําจัดทุกขโศกได เมื่อประสบ
ความเปลี่ยนแปลงที่พึงใจ ก็ไมหลงใหลมัวเมา โดยรูเทาทันกฎธรรมดา
ขั้นตอนที่สอง เรงขวนขวายทํากิจที่ควรทําตอไปใหดีที่สุด และทําดวยจิตใจที่เปนอิสระ เพราะรูวาความ
เปลี่ยนแปลงนั้น เปนไปตามเหตุปจจัย ไมใชเปนไปเองหรือเลื่อนลอย หรือตามความปรารถนาของเรา
ผูที่เห็นวา สิ่งทั้งหลายไมยั่งยืน ยอมเปลี่ยนแปลงไป จะทําอะไรไปทําไม แลวปลอยชีวิตใหเลื่อนลอย
ปลอยอะไรๆ เรื่อยเปอยไปตามเรื่อง แสดงถึงความเขาใจผิด และปฏิบัติผิดตอหลักอนิจจตา ขัดกับพุทธโอวาทที่
เปนปจฉิมวาจาวา “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา เธอทั้งหลายจงทํากิจใหสําเร็จดวยความไม
ประมาท”221
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ที.ม.๑๐/๑๔๓/๑๘๐; ประโยคหลังแปลอีกอยางหนึ่งวา “ทานทั้งหลายจงยังประโยชนตนประโยชนผูอื่นใหถึงพรอม ดวยความไม
ประมาท” หรือแปลตรงๆ สั้นๆ วา “(เธอทั้งหลาย) จงยังความไมประมาทใหถึงพรอม”

บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๑๔๑

๒. ทุกขตา
ในหลักทุกขตา มีเกณฑสําคัญสําหรับกําหนดคุณคาทางจริยธรรมอยู ๒ อยาง คือ
ก. ในเมื่อสิ่งทั้งหลายเกิดจากการประชุมกันเขาขององคประกอบตางๆ ที่เปนสวนยอยๆ ลงไป และ
องคประกอบเหลานั้น แตละอยางลวนไมเที่ยง กําลังตกอยูในอาการเกิดขึ้น แปรไป และสลายตัวตามหลักอนิจจ
ตา อยูดวยกันทั้งสิ้น สิ่งที่เปนหนวยรวมนั้น จึงเทากับเปนที่รวมของความปรวนแปร และความขัดแยงตางๆ และ
แฝงเอาภาวะที่พรอมจะแตกแยกและเสื่อมสลายเขาไวในตัวดวยอยางเต็มที่
เมื่อเปนเชนนี้ การที่จะควบคุมองคประกอบตางๆ ที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยูนั้นใหคุมรูปเปนหนวยรวม
ตามรูปแบบที่ประสงคก็ดี การที่จะควบคุมการเปลี่ยนแปลงนั้นใหดําเนินไปในทิศทางที่ตองการก็ดี จะตองใช
พลังงานและวิธีการจัดระเบียบเขามารวมเปนองคประกอบชวยเปนเหตุปจจัยเพิ่มขึ้นอีกดวย ยิ่งองคประกอบ
สวนยอยๆ ตางๆ นั้น มีมากและสลับซับซอนยิ่งขึ้นเทาใด ก็ตองใชพลังงานมากขึ้น และมีการจัดระเบียบที่
ละเอียดรัดกุมยิ่งขึ้นเทานั้น การปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลาย เพื่อใหเปนอยางนั้นอยางนี้ จะตองทําที่ตัวเหตุปจจัยของ
มัน และรูชัดถึงความสําเร็จผล หรือความผิดพลาด พรอมทั้งทางแกไขตอไป ตามความพรอมของเหตุปจจัย
เหลานั้น นี้คือวิธีปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายอยางอิสระ ไมผูกมัดตัว และไมเปนเหตุใหเกิดความทุกข
สวนวิธีที่ตรงขามจากนี้ ก็คือการกระทําตามความยึดอยากดวยตัณหาอุปาทาน โดยเอาตัวเขาไปผูกมัด
ใหสิ่งเหลานั้นบีบคั้น ซึ่งนอกจากจะทําใหเกิดความทุกขแกตนเองแลว ก็ไมชวยใหเกิดผลดีอยางใดๆ ขึ้นมา
ข. ตามหลักกิจในอริยสัจ หนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอทุกข ไดแก “ปริญญา” คือการกําหนดรู หรือทํา
ความเขาใจ หมายความวา เรื่องทุกขนี้ บุคคลมีหนาที่เกี่ยวของเพียงแคกําหนดรู หรือทําความเขาใจเทานั้น
การปฏิบัติตอทุกขโดยถูกตองตามหลักกิจในอริยสัจนี้ เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง แตเปนเรื่องที่มักถูก
มองขามไป พุทธธรรมสอนใหปฏิบัติตอทุกขดวยการศึกษาใหรูวาอะไรเปนอะไร ใหรูจักทุกข คือใหรูจักปญหา
ของตนเอง มิใชเพื่อเปนทุกข แตเพื่อปฏิบัติตอมันไดถูกตอง แลวจะไดไมมีทุกข หรือพูดอยางงายๆ วา เพื่อจะได
มีความสุขที่แทจริงนั่นเอง
พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ หลักกิจในอริยสัจสอนวา สิ่งใดก็ตามที่เปนปญหาแกตน มนุษยจะตองศึกษาสิ่งนั้น
ใหรูใหเขาใจอยางชัดเจนที่สุด กอนที่จะลงมือจัดการแกไขปญหานั้น การศึกษาปญหา มิไดหมายความวาเปนการ
สรางปญหาหรือหาปญหามาใสตน แตเปนวิธีการที่จะทําใหปญหาหมดไปตางหาก
ผูที่ไมทราบหลักกิจในอริยสัจ อาจปฏิบัติตอทุกขอยางผิดพลาด ไรจุดหมาย เขวออกนอกทาง และอาจ
กลายเปนการเพิ่มทุกขแกตนดวยการมองโลกในแงรายไปก็ได
เมื่อทราบหลักเกณฑใหญๆ ๒ ขอนี้แลว จึงควรกําหนดคุณคาตางๆ ในทางจริยธรรมของหลักทุกขตา
ดังตอไปนี้
๑) การที่สิ่งทั้งหลายถูกบีบคั้นดวยการเกิดขึ้น การเจริญ และการสลายตัว ทําใหเกิดความกดดัน
ขัดแยง และการที่จะทนอยูในสภาพเดิมตลอดไปไมได ภาวะเชนนี้แสดงวา สิ่งทั้งหลายมีความบกพรอง มีความ
ไมสมบูรณอยูในตัว ความบกพรองหรือความไมสมบูรณนี้ ยิ่งมีมากขึ้นโดยสัมพันธกับกาลเวลาที่ผานไป และ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก เมื่อเปนเชนนี้ สิ่งทั้งหลายที่จะรักษาสภาพของตนไว หรือ
ขยายตัวเขาสูความสมบูรณ จึงตองตอสูดิ้นรนอยูตลอดเวลา การดํารงสภาพชีวิตที่ดีไว การนําชีวิตเขาสูความ
เจริญ และความสมบูรณ จึงตองมีการแกไขปรับปรุงตัวอยูตลอดเวลา

๑๔๒

พุทธธรรม

๒) เมื่อความขัดแยง ดิ้นรนตอสู เกิดขึ้นจากเหตุปจจัยที่ใหเกิดความเปลี่ยนแปลง จะเปนเหตุปจจัย
ภายในหรือภายนอกก็ตาม การฝนแบบทื่อๆ ยอมใหผลรายมากกวาผลดี ไมวาจะในกรณีของสิ่งตางๆ บุคคล
หรือสถาบัน เชน ในเรื่องวัฒนธรรม ดังนั้น การรูจักปรับตัวและปรับปรุงจึงมีความสําคัญ และขอนี้ ยอมเปนการ
ย้ําความจําเปนของปญญา ในฐานะหลักจริยธรรมสําหรับรูเทาทันและจัดการทุกสิ่งทุกอยางใหตรงเหตุปจจัย
๓) ความสุข และสิ่งที่ใหความสุขอยางที่เขาใจกันในโลก ก็ตกอยูในหลักความจริงขอนี้ดวย ความสุข
เหลานี้ ยอมมีความไมสมบูรณอยูในตัว ในแงที่วา จะตองแปรปรวนไปจากสภาพที่เปนความสุข หรือจากสภาพที่
จะหาความสุขนั้นได อยางหนึ่ง และดังนั้น จึงเปนสิ่งที่ไมอาจใหความพึงพอใจไดโดยสมบูรณ อยางหนึ่ง ผูที่ฝาก
ความหวังในความสุขไวกับสิ่งเหลานี้อยางขาดสติ ยอมเทากับทําตัวใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกับความไมสมบูรณ
ของสิ่งเหลานั้น หรือทิ้งตัวลงไปอยูในกระแสความแปรปรวนของมัน แลวถูกฉุดลากกดดันและบีบคั้นเอาอยาง
ควบคุมตัวเองไมได สุดแตสิ่งเหลานั้นจะแปรปรวนไปอยางไร ความหวังในความสุขมากเทาใด เมื่อความ
แปรปรวนหรือผิดหวังเกิดขึ้น ความทุกขก็รุนแรงมากขึ้นตามอัตรา เปนการหาความสุขชนิดขายตัวลงเปนทาส
หรือเอาคาของชีวิตเปนเดิมพัน
ผูหาความสุขที่ฉลาด เมื่อยังยินดีที่จะหาความสุขจากสิ่งเหลานี้อยู จึงตองมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันความ
จริง แสวงหาและเสวยความสุขอยางมีสติสัมปชัญญะ โดยประการที่วา ความแปรปรวนของมันจะกอโทษใหเกิด
พิษภัย หรือเกิดความกระทบกระเทือนนอยที่สุด พูดอีกอยางหนึ่งวา ถึงจะเปนอยางไร ก็ใหรักษาอิสรภาพของ
จิตใจไวใหดีที่สุด
๔) ความสุขแยกโดยคุณคา มี ๒ ประเภท คือ ความสุขในการไดสนองความอยากความตองการตางๆ
อยางหนึ่ง และความสุขในภาวะจิตที่เปนอิสระปลอดโปรงผองใส ไมมีความอยากความตองการที่จะตองสนอง
อยางหนึ่ง
ความสุขประเภทแรก คือสุขในการไดสนองความอยากความตองการนั้น ยังแยกยอยเปน ๒ จําพวก
คือ สุขในการไดสนองความความอยากความตองการที่เปนอกุศล (ตัณหา) กับสุขในการไดสนองความความ
อยากความตองการที่เปนกุศล (ฉันทะ)
จําพวกแรกเปนการสนองความตองการทางประสาททั้งหาของตน โดยมุงเอาจากของจากคนอื่นมาใหแก
ตัว ดังที่เรียกวาความเห็นแกตัว สวนจําพวกหลังเปนการสนองความตองการความปรารถนาเพื่อความดีความงาม
ความสมบูรณของสรรพสัตวสรรพสิ่ง อันเปนเหตุใหคิดจะทําใหแกเขา ทําเพื่อใหเขาหรือเพื่อใหของเหลานั้นดีงาม
มีความสุขความสมบูรณ ความตองการจําพวกที่สอง คือฉันทะนี้ เปนคุณสมบัติสําคัญในการสรางสรรคความดี
งามและพัฒนาชีวิตพัฒนาคน ใหเกิดความสุขที่ลึกซึ้งสูงขึ้นไป และเปนตัวเชื่อมโยงที่จะนํามนุษยไปสูความสุข
ประเภทที่ ๒ แตเปนสภาวะที่ไมปรากฏเดนชัดสําหรับคนทั่วไป เหมือนซอนหรือซอนอยูขางหลังของจําพวกแรก
เปนขั้นตอนของการพัฒนาและความกาวหนาไปในระหวาง จึงแยกออกไปพูดตางหาก
ในที่นี้ จะพูดถึงความสุขประเภทที่ ๑ เฉพาะจําพวกแรก ซึ่งปรากฏเดนชัดอยูในโลก ที่มนุษยปุถุชนคน
ทั่วไปใฝแสวง ติดของ หมกมุนครุนคิด รานรน ทะยานหา พากันวุนวายอยู ซึ่งเหมือนตรงขามกับความสุข
ประเภทที่ ๒ อันโปรงโลง สงบ ปราศจากสิ่งของขัด กีดกั้น จํากัดความนึกคิด เชน ความวิตกกังวล ความรูสึก
คับแคบ และกิเลสตางๆ ที่พัวพันผูกรัดกดดันจิตใจ

บทที่ ๓ ไตรลักษณ
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ความสุขประเภทแรก จําพวกที่อาศัยการสนองความตองการทางผัสสะนั้น เปนแบบที่ขึ้นตอปจจัย
ภายนอก คือ วัตถุและอารมณสําหรับสนองความตองการตางๆ ลักษณะอาการของจิตในสภาพที่เกี่ยวของกับ
ความสุขประเภทนี้ คือ การแสหาดิ้นรนกระวนกระวายเปนอาการนําหนา อยางหนึ่ง และความรูสึกที่ยึดติด คับ
แคบ หวงแหน ผูกพันเฉพาะตัว อยางหนึ่ง อาการเหลานี้มีความสําคัญมากในทางจริยธรรม เพราะเปนอาการของ
ความยึดอยาก หรือความเห็นแกตัว และในเมื่อไมจัดการควบคุมใหดี ยอมเปนที่มาแหงปญหาตางๆ
การที่ตองอาศัยอารมณอยางอื่น ตองขึ้นตอปจจัยภายนอกเชนนี้ ยอมเปนธรรมดาอยูเอง ที่ความสุข
ประเภทนี้ จะตองทําใหตัวบุคคลตกเปนทาสของปจจัยภายนอก ในรูปใดรูปหนึ่ง ไมมากก็นอย และความ
แปรปรวนของปจจัยภายนอกนั้น ยอมทําใหเกิดความกระทบกระเทือนแกบุคคลนั้นดวย
ความสุขประเภทนี้ ทางธรรมเรียกวาสามิสสุข เปนสุขเนื่องดวยหาสิ่งสําหรับมาเติมความรูสึกบางอยางที่
ขาดไป หรือพรองอยู คือตองอาศัยอามิส
สวนความสุขประเภทหลัง เปนความสุขที่ไมตองอาศัยสิ่งสนองความอยาก (อารมณภายนอก) ตางๆ มา
เปนองคประกอบ หรือเปนเครื่องเสริม เปนภาวะของจิตใจภายใน อยางที่เรียกไดวาเปนตัวของตัวเอง ไมมี
สิ่งรบกวน โดยอาจบรรยายลักษณะไดวา เปนความ สะอาด เพราะไมมีความรูสึกที่เปนกิเลสตางๆ เขาไปปะปน
ขุนมัว สวาง เพราะประกอบดวยปญญา มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน เห็นกวางขวาง ไมมีขีดจํากัด มีความ
เขาอกเขาใจ และพรอมที่จะรับรูพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาววิสัย สงบ เพราะไมมีความกระวนกระวาย ปลอด
จากสิ่งกังวลใจ ไมวาวุนหวั่นไหว ผอนคลาย ราบเรียบ เสรี เพราะเปนอิสระ ไมมีสิ่งที่จํากัดความนึกคิด ไมมี
ความกีดกั้นของขัด โปรงเบา ไมยึดติด ไมคับแคบ เปดกวาง แผความรูสึกรักใครปรารถนาดีดวยเมตตาไปยัง
มนุษย สัตว ทั่วหนา รับรูความทุกขของผูอื่นดวยกรุณา รวมบันเทิงใจดวยมุทิตาในความสุขความรุงเรืองสําเร็จ
ของทุกคน และ สมบูรณ เพราะไมมีความรูสึกขาดแคลน บกพรอง วาเหว มีแตความแชมชื่นเบิกบาน เปรียบ
ในทางรางกายเหมือนการมีสุขภาพดี ยอมเปนภาวะที่เต็มเปยมสมบูรณอยูในตัว ในเมื่อไมมีโรคเปนขอบกพรอง
ในภาวะจิตเชนนี้ คุณธรรมที่เปนสวนประกอบสําคัญก็คือ ความเปน อิสระ ไมเกี่ยวเกาะผูกพันเปนทาส
และ ปญญา ความรูความเขาใจตามความเปนจริง คุณธรรมสองอยางนี้แสดงออกในภาวะของจิตที่เรียกวา
อุเบกขา คือ ภาวะที่จิตราบเรียบ เปนกลาง สมดุล พอดี ลงตัว พรอมที่จะเขาเกี่ยวของจัดการกับสิ่งทั้งหลายตาม
สภาววิสัย ตามที่ควรจะเปน ดวยเหตุผลบริสุทธิ์
ความสุขประเภทนี้ มีคุณคาสูงสุดในทางจริยธรรม เรียกวา นิรามิสสุข222 ไมกอใหเกิดปญหา แตเปน
ภาวะที่ไมมีปญหา และชวยขจัดปญหา เปนภาวะที่ประณีตลึกซึ้ง ซึ่งอาจเกินกวาที่เรียกวาเปนความสุข จึงเรียก
งายๆ วา ความพนจากทุกข เพราะแสดงลักษณะเดนวาพนจากขอบกพรองและความแปรปรวน
ในการดํารงชีวิตของชาวโลก ซึ่งตองเกี่ยวของกับการแสวงหาความสุขประเภทที่หนึ่ง จําพวกสามิสสุข
อยูดวยเปนธรรมดานั้น เปนไปไมไดที่มนุษยจะไดรับสิ่งสนองความตองการทุกอยางไดทันใจทุกครั้ง ตลอดทุก
เวลา สมหวังเสมอไป และคงอยูตลอดไป เพราะเปนเรื่องขึ้นตอปจจัยภายนอก และมีความแปรปรวนไดตามกฎ
ธรรมชาติ จึงเปนความจําเปนที่จะตองพยายามสรางสภาพจิตอยางที่เรียกวาความสุขประเภทที่สองไวดวย อยาง
222

ถาพูดอยางเครงครัด ตองใชคําวา “นิรามิสตรสุข” โดยจําแนกความสุขเปน ๓ อยาง คือ สามิสสุข (กามสุข) นิรามิสสุข (สุขในฌาน)
และนิรามิสตรสุข (สุขเนื่องดวยความเปนอิสระพนกิเลส) จะเห็นวา ปุถุชนยังอาจติดในนิรามิสสุขแลวประมาทได ดังนั้น จะปลอดภัย
จริงตอเมื่อถึงนิรามิสตรสุข (ดูสุข ๓ นี้ที่ สํ.สฬ.๑๘/๔๔๖/๒๙๒)

๑๔๔

พุทธธรรม

นอยพอเปนพื้นฐานของจิตใจ ใหมีสุขภาพจิตดีพอที่จะดํารงชีวิตอยูในโลกอยางที่เรียกวาสุขสบาย มีความทุกข
นอยที่สุด รูจักวาควรจะปฏิบัติตนอยางไรตอความสุขประเภทที่หนึ่งนั้น เพื่อมิใหกลายเปนปญหากอใหเกิดความ
เดือดรอน ทั้งแกตนและบุคคลอื่น สภาพจิตเชนนี้จะสรางขึ้นได ก็ดวยการรูจักมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน เพื่อ
ความมีชีวิตอยูอยางที่เรียกวา ไมยึดติดถือมั่น ซึ่งอาศัยการรูเทาทันหลักความจริงของธรรมชาติ จนถึงขั้นอนัตตา
๕) ในการแสวงหาความสุขประเภทที่หนึ่ง ซึ่งตองอาศัยปจจัยภายนอกนั้น จะตองยอมรับความจริงวา
เปนการเขาไปสัมพันธกันของคูสัมพันธอยางนอย ๒ ฝาย เชน บุคคล ๒ คน หรือ บุคคล ๑ กับ วัตถุ ๑ เปนตน
และแตละฝายมีความทุกข มีความขัดแยง บกพรอง ไมสมบูรณ แฝงติดตัวมาดวยกันอยูแลว เมื่อสิ่งที่มีความ
ขัดแยงกับสิ่งที่มีความขัดแยงมาสัมพันธกัน ก็ยอมมีทางที่จะใหเกิดความขัดแยงเพิ่มขึ้น ทั้งในดานปริมาณและ
ระดับความรุนแรง ตามอัตราการปฏิบัติที่ผิด
ตัวอยางงายๆ ในกรณีการแสวงหาความสุขนี้ เพื่อความสะดวก ยกฝายหนึ่งเปนผูเสวยความสุข และอีก
ฝายหนึ่งเปนผูถูกเสวย ทั้งผูเสวยและผูถูกเสวย มีความบกพรองและขัดแยงอยูในตัวดวยกันอยูแลว เชน ตัวผู
เสวยเอง ไมอยูในภาวะและอาการที่พรอมอยูตลอดเวลาที่จะเสวยความสุขตามความตองการของตน ฝายผูถูก
เสวยก็ไมอยูในภาวะและอาการพรอมอยูตลอดเวลาที่จะถูกเสวย ในภาวะเชนนี้ เปนไปไมไดที่จะไดฝายเดียว
โดยไมยอมเสียบางเลย เมื่อฝายใดฝายหนึ่ง หรือทั้งสองฝาย ไมตระหนักหรือไมยอมรับความจริงนี้ ยอมถือเอา
ความยึดอยากของตนเปนประมาณ และยอมเกิดอาการขัดแยงระหวางกันขึ้น เริ่มแตความขัดใจเปนตนไป
อนึ่ง อาการที่ผูเสวยยึดอยากตอสิ่งที่ถูกเสวยนั้น ยอมรวมไปถึงความคิดผูกหวงแหนไวกับตน และ
ความปรารถนาใหคงอยูในสภาพนั้นตลอดไปดวย อาการเหลานี้เปนการขัดแยงตอกระบวนการของธรรมชาติที่
เปนไปตามกระแสแหงเหตุปจจัยตางๆ จึงเปนการนําตนเขาไปขัดขืนฝนขวางความประสานกลมกลืนกันใน
กระบวนการของธรรมชาติ เมื่อดํารงชีวิตอยูโดยไมรูเทาทันความเปนจริงเหลานี้ ถือเอาแตความอยาก ความยึด
คือ ตัณหาอุปาทานเปนประมาณ ก็คือการเปนอยูอยางฝนทื่อๆ ซึ่งจะตองเกิดความกระทบกระทั่ง ขัดแยง บีบคั้น
และผลสะทอนกลับที่เปนความทุกขในรูปตางๆ เกิดขึ้นเปนอันมาก
ยิ่งกวานั้น ในฐานะที่คูสัมพันธทั้งสองฝาย เปนสวนประกอบอยูในธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางกัน
นอกจากจะเกี่ยวของไปถึงกระบวนการธรรมชาติทั้งหมดเปนสวนรวมแลว ยังมักมีองคประกอบอื่นบางสวนเขามา
เกี่ยวของอยางพิเศษ เปนตัวการอยางที่สามอีกดวย เชน บุคคลที่อยากไดของสิ่งเดียวกัน เปนตน ความยึดอยาก
ที่ถูกขัด ยอมใหเกิดปฏิกิริยาแสดงความขัดแยงออกมาระหวางกัน เชน การแขงขัน ตอสู แยงชิง เปนตน เปน
อาการรูปตางๆ ของความทุกข ยิ่งจัดการกับปญหาดวยความยึดอยากมากเทาใด ความทุกขก็ยิ่งรุนแรงเทานั้น
แตถาจัดการดวยปญญาถูกตรงมากเทาใด ปญหาก็หมดไปเทานั้น
โดยนัยนี้ จากอวิชชา หรือโมหะ คือความไมรูสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน จึงอยากไดอยางเห็นแกตัวดวย
โลภะ เมื่อขัดของหรือถูกขัดขวาง และไมมีปญญารูเทาทัน ก็เกิดโทสะความขัดใจและความคิดทําลาย จากกิเลส
รากเหงา ๓ อยางนี้ กิเลสรูปตางๆ ก็ปรากฏขึ้นมากมาย เชน ความตระหนี่ ความริษยา ความหวาดระแวง ความ
ฟุงซาน ความวิตกกังวล ความกลัว ความพยาบาท ความเกียจคราน ฯลฯ เปนการระดมสรางปจจัยแหงความ
ขัดแยงใหเกิดขึ้นในตัวมากขึ้นๆ และกิเลสอันเปนเครื่องหมายแหงความขัดแยงเหลานี้ ยอมกลายเปนสิ่งสําหรับ
กีดกั้นจํากัด และแยกตนเองออกจากความประสานกลมกลืนของกระบวนการแหงธรรมชาติ ความขัดแยงตอ
ธรรมชาตินี้ ยอมสงผลรายสะทอนกลับมาบีบคั้นกดดันบุคคลนั้นเอง เปนการลงโทษโดยธรรมชาติ

บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๑๔๕

โดยนัยนี้ ทุกขในธรรมชาติ หรือสังขารทุกข จึงแสดงผลออกมาเปนความทุกขที่รูสึกไดในตัวคน เชน
- เกิดความรูสึกคับแคบ มืด ขุนมัว อึดอัด เรารอน กระวนกระวาย กลัดกลุม
- เกิดผลรายตอบุคลิกภาพ และกออาการทางรางกาย เชน โรคภัยไขเจ็บ
- ความทุกขที่เปนอาการตามปกติทางรางกายอันเปนธรรมดาสังขาร เชน ความเจ็บปวดในยามปวยไข
ทวีความรุนแรงเกินกวาที่ควรจะเปนตามปกติของมัน เพราะความเขาไปยึดดวยตัณหาอุปาทาน เปน
การซ้ําเติมตนเองหนักยิ่งขึ้น
- เปนการกอความทุกขความขัดแยง ความคับแคบ อึดอัด ขุนมัว ใหเกิดแกคนอื่นๆ ขยายกวาง
ออกไป
- เมื่อคนสวนใหญในสังคม แตละคน ตางระดมสรางกิเลสขึ้นมาปดกั้นแยกตนเองดวยความเห็นแก
ตัว ความขัดแยงตางๆ ก็เกิดเพิ่มมากขึ้น สังคมก็เสื่อมโทรมเดือดรอน เพราะผลกรรมรวมกันของ
คนในสังคม
นี้คือกระบวนการทําใหสังขารทุกข เกิดกลายเปนทุกขเวทนา หรือความทุกขแทๆ (ทุกขทุกข) ขึ้นมา
เพราะเขาไปเกี่ยวของกับสิ่งทั้งหลายดวยอวิชชา มีชีวิตอยางฝนทื่อๆ ตอกระบวนการธรรมชาติ และปลอยตัวลง
เปนทาสในกระแสของมัน เรียกสั้นๆ วา เพราะความยึดติดถือมั่น
วิถีที่ตรงขามจากนี้ ก็คือ การเปนอยูอยางรูเทาทันความจริง คือ รูจักสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน แลวเขาไป
เกี่ยวของดวยปญญา รูจักที่จะปฏิบัติ โดยประการที่วา ทุกขในธรรมชาติที่เปนไปตามสภาวะของมันเองตามธรรมดา
สังขาร จะคงเปนแตเพียงสังขารทุกขอยูตามเดิมของมันเทานั้น ไมกอใหเกิดความขัดแยงเปนพิษเปนภัยมากขึ้น
ยิ่งกวานี้ ผูที่เปนอยูดวยปญญาอยางนั้น ยังสามารถถือเอาประโยชนจากสังขารทุกขอีกดวย โดยเมื่อรูวา
สิ่งเหลานี้เปนทุกข เพราะเขาไปยึดถือดวยตัณหาอุปาทาน ก็ไมเขาไปยึดถือมัน ไมเปนอยูอยางฝนทื่อๆ ไมสราง
กิเลสสําหรับมาขีดวงจํากัดตนเองใหกลายเปนตัวการสรางความขัดแยงขึ้นมาบีบคั้นตนเองมากขึ้น รูจักที่จะอยู
อยางกลมกลืนประสานกับธรรมชาติ ดวยการประพฤติคุณธรรมตางๆ ซึ่งทําใจใหเปดกวาง และทําใหเกิดความ
ประสานกลมกลืน เชน เมตตา-ความรักความปรารถนาดีตอกัน กรุณา-ความคิดชวยเหลือ มุทิตา-ความบันเทิงใจ
ในความสุขความสําเร็จของผูอื่น อุเบกขา-ความวางใจเปนกลางตัดสินเหตุการณตามเปนจริงตามเหตุปจจัยและ
ราบเรียบไมหวั่นไหวเพราะกระแสโลก ความสามัคคี ความรวมมือ การชวยเหลือบําเพ็ญประโยชนแกกัน ความ
เสียสละ ความสํารวมตน ความอดทน ความเคารพออนนอม ความมีวิจารณญาณไมหลงใหลในเหตุการณ เปนตน
ทั้งนี้ เปนการตรงขามกับกิเลสที่สรางความขัดแยงและความคับแคบ เชน ความเกลียดชัง ความ
พยาบาท ความริษยา ความกลัดกลุมวุนวายใจ ความแตกแยก ความแกงแยงแขงดี การเห็นแกได การตามใจ
ตนเอง ความหุนหัน ความดื้อรั้น ความเยอหยิ่ง ความกลัว ความหวาดระแวง ความเกียจคราน ความเฉื่อยชา
ความหดหู ความมัวเมา ความลืมตัว ความลุมหลงงมงาย เปนตน
นี้คือวิถีแหงความมีชีวิตที่ประสานกลมกลืนในธรรมชาติ การสามารถถือเอาประโยชนจากกฎธรรมชาติ
หรือใชกฎธรรมชาติใหเปนประโยชนได การอยูอยางไมสูญเสียอิสรภาพ อยางที่วา อยูอยางไมยึดติดถือมั่น หรือการมี
ชีวิตอยูดวยปญญา ซึ่งถือวาเปนการมีชีวิตอยูอยางประเสริฐสุด ตามพุทธภาษิตวา “ปญฺญาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฏฺฐ”ํ 223
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๑๔๖

พุทธธรรม
๓. อนัตตตา
ความเขาใจใน อนัตตตา มีคุณคาสําคัญทางจริยธรรม คือ

๑) ในขั้นตน ทางดานตัณหา ชวยลดทอนความเห็นแกตน มิใหทําการตางๆ โดยยึดถือแตประโยชนตน
เปนประมาณ ทําใหมองเห็นประโยชนในวงกวาง ที่ไมมีตัวตนมาเปนเครื่องกีดกั้นจํากัด
อนึ่ง ภาวะที่สิ่งทั้งหลายไมมีตัวตนของมันเอง เกิดจากสวนประกอบ และเปนไปตามเหตุปจจัยนั้น สอน
วา สิ่ ง ทั้ง หลายจะปรากฏรู ป เป น อย างไร ยอ มแล ว แต ก ารปรุ งแต ง ด ว ยการทํ าเหตุป จ จัย และชั ก โยงเชื่ อ ม
ความสัมพันธใหเปนไปตามความมุงหมายและขอบเขตวิสัยความสามารถ โดยนัยนี้ จึงเปนการย้ําขอที่วาบุคคล
ควรปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายตรงตัวเหตุปจจัย ดวยทาทีที่เปนอิสระ ซึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะใหไดทั้งผลสําเร็จตาม
ความมุงหมาย และไมเกิดทุกขเพราะตัณหาอุปาทาน
๒) ในขั้นกลาง ทางดานทิฏฐิ ทําใหจิตใจกวางขวางขึ้น สามารถเขาไปเกี่ยวของ พิจารณา และจัดการกับ
ปญหาและเรื่องราวตางๆ โดยไมเอาตัวตน ความอยากของตน ตลอดจนความเห็น ความยึดติดถือมั่นของตนเขา
ไปขัด แตพิจารณาจัดการไปตามตัวธรรม ตามตัวเหตุตัวผล ตามที่มันเปนของมันหรือควรจะเปนแทๆ คือ
สามารถตั้งอุเบกขา วางจิตเปนกลาง เขาไปเพงตามที่เปนจริง งดเวนอัตตาธิปไตย ปฏิบัติตามหลักธรรมาธิปไตย
๓) ในขั้นสูง การรูหลักอนัตตตา ก็คือ การรูสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปนอยางแทจริง คือ รูหลักความจริง
ของธรรมชาติถึงที่สุด ความรูสมบูรณถึงขั้นนี้ ทําใหสลัดความยืดมั่นถือมั่นเสียได ถึงความหลุดพน บรรลุ
อิสรภาพโดยสมบูรณ อันเปนจุดหมายของพุทธธรรม อยางไรก็ดี ความรูแจมแจงในหลักอนัตตตา ตองอาศัย
ความเขาใจตามแนวปฏิจจสมุปบาท และการปฏิบัติตามแนวมรรค ซึ่งจะกลาวตอไป
๔) กลาวโดยทั่วไป หลักอนัตตตา พรอมทั้งหลักอนิจจตา และหลักทุกขตา เปนเครื่องยืนยันความ
ถูกตองแทจริง ของหลักจริยธรรมอื่นๆ โดยเฉพาะหลักกรรม และหลักการปฏิบัติเพื่อความหลุดพน เชน เพราะ
สิ่งทั้งหลายไมมีตัวตน ความเปนไปในรูปกระแสแหงเหตุปจจัย ที่สัมพันธสืบตอเนื่องอาศัยกันจึงเปนไปได กรรม
จึงมีได และเพราะสิ่งทั้งหลายไมมีตัวตน ความหลุดพนจึงมีได ดังนี้เปนตน อยางไรก็ดี คําอธิบายในเรื่องนี้
จะตองพิจารณาตามแนวปฏิจจสมุปบาทที่จะกลาวตอไป

บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๑๔๗

พุทธพจนเกี่ยวกับไตรลักษณ
ก. ความรูเทาทันสภาวะของไตรลักษณ
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดถืออะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นว่า นั่น
ของเรา, เราเป็นนั่น, นั่นเป็นอัตตา/ตัวตนของเรา...
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูป...เมื่อเวทนา...เมื่อสัญญา...เมื่อสังขาร...เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะ
อาศัย (รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...) วิญญาณ เพราะยึดมั่น (รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...)
วิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นว่า นั่นของเรา, เราเป็นนั่น, นั่นเป็นอัตตา/ตัวตนของเรา”224
“ภิกษุทั้งหลาย สมณะทั้งหลาย ก็ดี พราหมณ์ทั้งหลาย ก็ดี เหล่าหนึ่งเหล่าใด ก็ตาม ที่มองเห็น
อัตตา/ตัวตน แบบต่างๆ หลากหลายเป็นอเนก ย่อมมองเห็นอุปาทานขันธ์เหล่านั้นทั้งหมด
หรือไม่ก็มองเห็นขันธ์ใดขันธ์หนึ่ง ในบรรดาอุปาทานขันธ์เหล่านั้น (ว่าเป็นอัตตา) กล่าวคือ:“ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนในโลกนี้ ผู้มิได้เรียนสดับ...ย่อมมองเห็นรูปว่าเป็นอัตตาบ้าง ย่อม
มองเห็นอัตตามีรูปบ้าง ย่อมมองเห็นรูปในอัตตาบ้าง ย่อมมองเห็นอัตตาในรูปบ้าง ย่อม
มองเห็นเวทนา...สัญญา...สังขารทั้งหลาย...วิญญาณ (ทํานองเดียวกัน) โดยนัยดังกล่าวนั้น การ
มองเห็นนี้แล ก็กลายเป็นความปักใจยึดถือของเขาว่า “ตัวเรามี/ตัวเราเป็น”225
“ภิกษุทั้งหลาย รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ ไม่เที่ยง, สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้น
เป็นทุกข์, สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา, สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญา
ตามที่มันเป็นว่า นั่นไม่ใช่ของเรา มิใช่เราเป็นนั่น นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา”226
“ภิกษุทั้งหลาย รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ ไม่เที่ยง...เป็นทุกข์...เป็นอนัตตา,
แม้สภาวะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รูป ฯลฯ วิญญาณเกิดขึ้น ก็ไม่เที่ยง...เป็นทุกข์...เป็นอนัตตา,
รูป ฯลฯ วิญญาณ ซึ่งเกิดจากสภาวะที่ไม่เที่ยง...เป็นทุกข์...เป็นอนัตตา จักเป็นของเที่ยง...เป็น
สุข...เป็นอัตตา ได้จากที่ไหน”227
“ท่านเอย อริยสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้ว ได้พบเห็นอริยชนทั้งหลาย ฉลาดในอริยธรรม
ฝึกอบรมดีแล้วในอริยธรรม ได้พบเห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ฉลาดในสัปปุริสธรรม ฝึกอบรมดีแล้ว
ในสัปปุริสธรรม ย่อมไม่มองเห็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอัตตา, ไม่มองเห็น
อัตตามีรูป มีเวทนา มีสัญญา มีสังขาร มีวิญญาณ, ไม่มองเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ในอัตตา, ไม่มองเห็นอัตตา ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ
“อริยสาวกนั้น รู้ชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
เป็นสิ่งปรุงแต่ง บั่นรอนกันเอง, ตามที่มันเป็นว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นสิ่งปรุง
แต่ง บั่นรอนกันเอง,
224
225
226
227

สํ.ข.๑๗/๔๑๙/๒๕๐
สํ.ข.๑๗/๙๔/๕๗
เชน สํ.ข.๑๗/๔๒/๒๘
สํ.ข.๑๗/๔๕-๔๗/๒๙-๓๐ (แปลรวบความ ในบาลีทานแยกพูดทีละอยาง)

๑๔๘

พุทธธรรม
“อริ ย สาวกนั้ น ไม่ ยึ ด ติ ด ไม่ ถื อ ค้ า งไว้ ไม่ มั่ น หมายปั ก ใจ รู ป เวทนา สั ญ ญา สั ง ขาร
วิญญาณ ว่าเป็นตัวตนของเรา, อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ ที่อริยสาวกนั้น ไม่ยึดติด ไม่ถือมั่น
แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาลนาน”228
“แน่ะท่านคหบดี อย่างไร จึงชื่อว่าป่วยทั้งกาย ป่วยทั้งใจ? ในข้อนี้ ปุถุชนผู้มิได้เรียนสดับ
ไม่ได้พบเห็นอริยชนทั้งหลาย ไม่ฉลาดในอริยธรรม ไม่ได้ฝึกอบรมในอริยธรรม...ย่อมมองเห็น
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นตน (อัตตา), มองเห็นตน มีรูป มีเวทนา มีสัญญา มี
สังขาร มีวิญญาณ, มองเห็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในตน, มองเห็นตน ในรูป ใน
เวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ, อยู่ด้วยความรู้สึกรุมเร้าว่า รูปเป็นเรา รูปของเรา,
เวทนาเป็นเรา เวทนาของเรา, สัญญาเป็นเรา สัญญาของเรา, สังขารเป็นเรา สังขารของเรา,
วิญญาณเป็นเรา วิญญาณของเรา.
“เมื่อเขาอยู่ด้วยความรู้สึกรุมเร้าว่า รูปเป็นเรา รูปของเรา ฯลฯ วิญญาณเป็นเรา วิญญาณ
ของเรา, รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อมแปรปรวนไป กลายเป็นอย่างอื่น, เขาย่อม
เกิดความโศกเศร้า ความคร่ําครวญ ความทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นผิดหวัง เพราะการที่รูป
ฯลฯ วิญญาณ แปรปรวนไป กลายเป็นอย่างอื่น
“แน่ะท่านคหบดี อย่างไร จะชื่อว่า ป่วยแต่กาย ใจไม่ป่วย? ในข้อนี้ อริยสาวกผู้ได้เรียน
สดับแล้ว...ย่อมไม่มองเห็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นตน (อัตตา), ไม่มองเห็น
ตน มีรูป มีเวทนา มีสัญญา มีสังขาร มีวิญญาณ, ไม่มองเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ในตน, ไม่มองเห็นตน ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ, ไม่อยู่ด้วย
ความรู้สึกรุมเร้าว่า รูปเป็นเรา รูปของเรา, เวทนาเป็นเรา เวทนาของเรา, สัญญาเป็นเรา สัญญา
ของเรา, สังขารเป็นเรา สังขารของเรา, วิญญาณเป็นเรา วิญญาณของเรา.
“เมื่ออริยสาวกนั้น ไม่อยู่ด้วยความรู้สึกเร้ารุมว่า รูปเป็นเรา รูปของเรา ฯลฯ วิญญาณเป็น
เรา วิญญาณของเรา, รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นั้น แปรปรวนไป กลายเป็นอย่างอื่น
, เธอก็ไม่เกิดความโศกเศร้า ความคร่ําครวญ ความทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นผิดหวัง
เพราะการที่รูป ฯลฯ วิญญาณ แปรปรวนไป กลายเป็นอย่างอื่น”229
“ภิกษุทั้งหลาย อย่างไรจึงจะมีความไม่กระวนกระวายที่เกิดจากความไม่ถือมั่น? ในข้อนี้อริย
สาวกผู้ได้เรียนสดับแล้ว... ย่อมไม่มองเห็นรูปเป็นตน, ไม่มองเห็นตนมีรูป, ไม่มองเห็นตนใน
รูป, ไม่มองเห็นรูปในตน ถึงรูปของเธอนั้น จะแปรปรวนไป กลายเป็นอย่างอื่น เธอก็ไม่มี
วิญญาณที่หมุนคล้อยไปตามความแปรปรวนของรูป เพราะการที่รูปแปรปรวนไปกลายเป็นอย่าง
อื่นนั้นด้วย, ความกระวนกระวายและประดาความรู้สึกนึกคิด (ธรรมสมุปบาท) ที่เกิดจากการ
หมุนคล้อยไปตามความแปรปรวนของรูป ก็ครอบงําจิตของเธอไม่ได้,
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สํ.ข.๑๗/๒๐๗/๑๓๙ (แปลรวบความ, เปนภาษิตของพระสารีบุตร); ขอความวา ไมเห็นรูปเปนตน ไมเห็นตนมีรูป ไมเห็นรูปในตน ไมเห็น
ตนในรูปนั้น ถาจะใชเปนคําศัพทสั้นๆ ก็ตรงกับคําในวิสุทธิมัคค วา น อตฺตา (ไมเปนตน) น อตฺตโน (ไมใชของตน) น อตฺตนิ (ไมใช
ในตน) น อตฺตวตี (ไมใชมีตน) ดู วิสุทฺธิ.๓/๑๙๔; วิสุทธิมัคค แสดงวิธีพิจารณาใหเห็นความวางจากตัวตน โดยใชคําพิจารณา
มากมายหลายแง เชน กําหนดพิจารณารูปวา ไมใชสัตว ไมใชชีวะ ไมใชนระ ไมใชมาณวะ ไมใชสตรี ไมใชบุรุษ ไมใชอัตตา ไม
ใชอัตตนิยะ (เนื่องดวยตน) ไมใชเรา ไมใชของเรา ไมใชของผูอื่น ไมใชของใครๆ (วิสุทฺธิ.๓/๒๙๓-๖)
สํ.ข.๑๗/๔-๕/๓-๗ (แปลรวบความ, ภาษิตของพระสารีบุตร)

บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๑๔๙

“เพราะการที่จิตไม่ถูกครอบงํา เธอย่อมไม่มีความหวั่นหวาด ไม่มีความคับแค้นใจ ไม่มีความ
ห่วงหาอาลัย เพราะไม่ถือมั่น จึงไม่กระวนกระวาย”230 (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เชนกัน)
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อรู้แล้วซึ่งความเป็นอนิจจัง ความแปรปรวนไป จางคลายไป ดับไปของ
รูป มองเห็นอยู่ด้วยสัมมาปัญญา ตามที่มันเป็นว่า รูปในกาลก่อนก็ดี รูปทั้งปวงในบัดนี้ก็ดี ล้วน
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ดังนั้น ก็ย่อมละความโศกเศร้า ความคร่ํา
ครวญ ความทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นผิดหวังเสียได้, เพราะละความโศกเศร้า ฯลฯ ได้ ก็
ไม่กระวนกระวาย, เมื่อไม่กระวนกระวาย ก็อยู่เป็นสุข, ภิกษุผู้อยู่เป็นสุข เราเรียกว่า ผู้นิพพาน
เฉพาะกรณีนั้นๆ (ตทังคนิพพุตะ)”231 (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เชนกัน)
“ปุถุชนผู้มิได้เรียนสดับนั้น ย่อมมนสิการโดยไม่แยบคาย (อโยนิโสมนสิการ) อย่างนี้ว่า:
ในอดีตกาลอันยาวนาน เราได้มีแล้วหรือหนอ,...หรือว่าเรามิได้มี,...เราได้เป็นอะไรหนอ,...เราได้
เป็นอย่างไรหนอ,...เราเป็นอะไรแล้วจึงได้เป็นอะไรหนอ, ในอนาคตกาลอันยาวนาน เราจักมี
หรือหนอ,...หรือว่าเราจักไม่มี,...เราจักเป็นอะไรหนอ,...เราจักเป็นอย่างไรหนอ,...เราจักเป็น
อะไรแล้วจึงจะเป็นอะไรหนอ; หรือปรารภกาลปัจจุบันในบัดนี้ มีความสงสัยขึ้นภายในว่า เรามี
อยู่หรือ, หรือว่าเราไม่มี, เราเป็นอะไรหนอ, เราเป็นอย่างไรหนอ, สัตว์นี้มาจากไหนหนอ, สัตว์
นั้นจักไป ณ ที่ใดหนอ?
“เมื่อปุถุชนนั้น มนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ ทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งในทิฏฐิ ๖ อย่าง
ย่อมเกิดขึ้น คือ เขาย่อมเกิดทิฏฐิ (ยึดถือ) เอาเป็นจริงเป็นแท้ว่า เรามีอัตตา,...เราไม่มีอัตตา,...
เรากําหนดรู้อัตตาด้วยอัตตา,...เรากําหนดรู้สภาวะที่มิใช่อัตตาด้วยอัตตา,...เรากําหนดรู้อัตตาด้วย
สภาวะที่มิใช่อัตตา, หรือมิฉะนั้นก็จะมีทิฏฐิดังนี้ว่า อัตตาของเรานี้แหละ ที่เป็นตัวบงการ เป็นผู้
เสวย ประสบวิบากแห่งกรรมที่ดีและชั่ว ณ ที่นั้นๆ เป็นสภาวะที่เที่ยงแท้ ยั่งยืน คงอยู่ตลอดไป
มีความไม่ผันแปรเป็นธรรมดา จักคงอยู่อย่างนั้นเสมอตลอดไป ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ทิฏฐิ
รกชัฏแห่งทิฏฐิ กันดารแห่งทิฏฐิ เสี้ยนหนามทิฏฐิ ความดิ้นรนแห่งทิฏฐิ ทิฏฐิเครื่องผูกมัดสัตว์
, ปุถุชนผู้มิได้เรียนสดับ ซึ่งถูกทิฏฐิเครื่องผูกมัดรัดตัวไว้ ย่อมไม่พ้นจาก ชาติ ชรา มรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส, เรากล่าวว่า ย่อมไม่พ้นจากทุกข์
“ภิกษุทั้งหลาย ส่วนอริยสาวก ผู้ได้เรียนสดับแล้ว ฯลฯ ย่อมรู้ชัดธรรมที่ควรมนสิการ รู้ชัด
ธรรมที่ไม่ควรมนสิการ, ย่อมไม่มนสิการธรรมที่ไม่ควรมนสิการ ย่อมมนสิการธรรมที่ควร
มนสิการ
“ธรรมที่ไม่ควรมนสิการ ซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการ เป็นไฉน? กล่าวคือ เมื่ออริยสาวก
มนสิการธรรมเหล่าใด กามาสวะก็ดี ภวาสวะก็ดี อวิชชาสวะก็ดี ที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้น
แล้ว ก็เจริญ, เหล่านี้คือธรรมที่ไม่ควรมนสิการ ซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการ
“ธรรมที่ควรมนสิการ ซึ่งอริยสาวกมนสิการ เป็นไฉน? กล่าวคือ เมื่ออริยสาวกมนสิการ
ธรรมเหล่าใด กามาสวะก็ดี ภวาสวะก็ดี อวิชชาสวะก็ดี ที่ยังไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ถูก
ละเสียได้, เหล่านี้คือธรรมที่ควรมนสิการ ซึ่งอริยสาวกย่อมมนสิการ
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๑๕๐

พุทธธรรม
“เพราะอริยสาวกนั้น ไม่มนสิการธรรมที่ไม่ควรมนสิการ และมนสิการธรรมที่ควรมนสิการ อา
สวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิด ก็จะไม่เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้ว ก็จะถูกละเสียได้
“อริยสาวกนั้น ย่อมมนสิการโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ว่า นี้ทุกข์...นี้เหตุให้เกิดทุกข์...
นี้ความดับทุกข์...นี้ปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์; เมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการโดยแยบคายอย่างนี้
สังโยชน์ ๓ ย่อมถูกละเสียได้ กล่าวคือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส”232

ข. คุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณ (ด้านทําจิตเป็นอิสระ และด้านทํากิจโดยไม่ประมาท)
- อนิจจตาแหงชีวิต และการเห็นคุณคาของกาลเวลา

“พระอาทิตยพันธุ์ (พระพุทธเจ้า) ได้ตรัสแสดงไว้ว่า รูปอุปมาเหมือนฟูมฟอง
แม่น้ํา เวทนาอุปมาเหมือนฟองน้ําฝน สัญญาอุปมาเหมือนพยับแดด สังขารอุปมา
เหมือนต้นกล้วย วิญญาณอุปมาเหมือนมายากล ภิกษุพินิจดู พิจารณาโดยแยบคาย
ซึ่งเบญจขันธ์น้ันด้วยประการใดๆ ก็มีแต่สภาวะที่ว่างเปล่า พระผู้ทรงปัญญาดังผืน
แผ่นดิน ทรงปรารภร่างกายนี้แล้ว ทรงแสดงการละธรรม ๓ อย่าง (โลภะ โทสะ
โมหะ หรือตัณหา มานะ ทิฏฐิ) ไว้
“ท่านทั้งหลาย จงดูรูปที่เขาทิ้งแล้ว เมื่อใด อายุ ไออุ่น และวิญญาณ ละกายนี้
เมื่อนั้น ร่างกายก็ถูกทิ้ง นอน ไร้จิตใจ กลายเป็นอาหารของสัตว์อื่น นี้แหละการสืบ
ต่อ (ชีวิต) ก็อย่างนี้ มันเป็นมายากลหลอกคนโง่ให้เพ้อ ได้บอกแล้วว่า เบญจขันธ์นี้
เป็นผู้ล่าสังหารอยู่ในตัว, จะหาแก่นสารในเบญจขันธ์นี้ย่อมไม่มี
“ภิกษุระดมเพียรแล้ว พึงพิจารณาขันธ์ทั้งหลายอย่างนี้ โดยมีสัมปชัญญะ มีสติ
มั่ น ทั้ ง วั น ทั้ ง คื น พึ ง ละเครื่ อ งผู ก มั ด เสี ย ให้ ห มด พึ ง สร้ า งที่ พึ่ ง ให้ แ ก่ ต น เมื่ อ
ปรารถนาอัจจุตบท (นิพพาน) ก็พึงประพฤติเหมือนดังคนที่ศีรษะถูกไฟไหม้”233
“ภิกษุทั้งหลาย อายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อย, จะต้องไปสู่ภพหน้า, พึงวินิจฉัยการด้วย
ความรู้คิด, พึงกระทําการดีงาม (กุศล), พึงครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์), ผู้ที่เกิดมาแล้ว ที่
จะไม่ตายเป็นไม่มี ผู้ใดอยู่ได้นาน ผู้นั้นก็อยู่ได้แค่ร้อยปี จะเกินไปบ้างก็เพียงเล็กน้อย
“อายุของมนุษย์ทั้งหลายน้อย สัตบุรุษพึงดูหมิ่นอายุที่น้อยนั้น, พึงประพฤติ
เหมือนดังถูกไฟไหม้ศีรษะ, การที่มัจจุราชจะไม่มาหานั้น เป็นอันไม่มี, วันคืนย่อม
ล่วงไป ชีวิตก็หดสั้นเข้า, อายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมหมดสิ้นไป เหมือนดังน้ําในธาร
น้ําน้อย”234
“ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีเครื่องหมาย ไม่มีใครรู้ ทั้งยาก ทั้งน้อย
และระคนด้วยทุกข์ ความเพียรพยายามที่จะช่วยให้สัตว์ที่เกิดมาแล้ว ไม่ต้องตายได้
นั้น ไม่มีเลย, แม้อยู่ได้ถึงชรา ก็ต้องตาย, เพราะสัตว์ทั้งหลายมีธรรมดาอย่างนี้เอง
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บทที่ ๓ ไตรลักษณ
“ผลไม้สุกแล้ว ก็มีภัยอยู่ตลอดเวลาจากการที่จะต้องร่วงหล่นไป ฉันใด, สัตว์
ทั้งหลายเกิดมาแล้ว ก็มีภัยอยู่ตลอดเวลาจากการที่จะต้องตาย ฉันนั้น. ภาชนะดินที่
ช่างหม้อทําแล้วทั้งหมด ล้วนมีความแตกเป็นที่สุด ฉันใด, ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็มี
ความตายเป็นที่สุด ฉันนั้น
“ทั้งเด็ก ทั้งผู้ ใหญ่ ทั้งคนเขลา ทั้งคนฉลาด ล้ว นไปสู่อํา นาจของมฤตยู มี
มฤตยูเป็นที่ไปเบื้องหน้าด้วยกันทั้งหมด
“เมื่อเขาเหล่านั้น ถูกมฤตยูครอบงําแล้ว ต้องไปปรโลก, บิดาจะป้องกันบุตรไว้
ก็ไม่ได้ ญาติทั้งหลายจะป้องกันเหล่าญาติไว้ก็ไม่ได้. ดูเถิด ทั้งที่หมู่ญาติกําลังมองดู
พร่ํารําพันอยู่ด้วยประการต่างๆ ผู้จะต้องตายก็ถูกพาไปแต่ลําพังคนเดียว เหมือนโค
ที่เขาเอาไปฆ่า.
“โลกถูกความแก่และความตายบดขยี้อย่างนี้เอง, ปราชญ์ทั้งหลายรู้เท่าทัน
กระบวนความเป็นไปของโลกแล้ว จึงไม่เศร้าโศก.
“ท่านไม่รู้ทาง ไม่ว่าของผู้มาหรือของผู้ไป, เมื่อมองไม่เห็นปลายสุดทั้งสองด้าน
จะคร่ําครวญไปก็ไร้ประโยชน์. ถ้าคนหลงใหลคร่ําครวญเบียดเบียนตนเองแล้ว จะทํา
ประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นมาได้บ้างแล้วไซร้, ท่านผู้มีวิจารณญาณก็คงทําอย่างนั้นบ้าง.
“การร้องไห้หรือโศกเศร้า จะช่วยให้จิตใจสงบสบาย ก็หาไม่, มีแต่จะเกิดทุกข์ทบ
ทวี ทั้งร่างกายก็จะพลอยทรุดโทรม จะเบียดเบียนตัวของตัวเอง จนกลายเป็นคนซูบ
ผอม หมดผิวพรรณ, ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จะอาศัยการร้องไห้คร่ําครวญนั้นเป็น
เครื่องช่วยตัวเขา ก็ไม่ได้, การคร่ําครวญร่ําไห้จึงไร้ประโยชน์. คนที่สลัดความเศร้า
โศกไม่ได้ มัวทอดถอนใจถึงคนที่ตายไปแล้ว ตกอยู่ในอํานาจความโศกเศร้า ก็มีแต่จะ
ทุกข์หนักยิ่งขึ้น.
“ดูสิ ถึงคนอื่นๆ ก็กําลังเตรียมตัวจะเดินทางกันไปตามกรรม. ที่นี่ ประดาสัตว์
เผชิญกับอํานาจของพญามัจจุราชเข้าแล้ว ต่างก็กาํ ลังดิ้นรนกันอยู่ทั้งนั้น.
“คนทั้งหลายคิดหมายไว้อย่างใด ต่อมาการณ์ก็กลับกลายไปเป็นอย่างอื่น.
ความพลัดพรากจากกันก็เป็นอย่างนี้แหละ. ดูเถิด กระบวนความเป็นไปของโลก, แม้
จะมีคนอยู่ได้ถึงร้อยปี หรือเกินกว่านั้น เขาก็ต้องพลัดพรากจากหมู่ญาติ ต้องทิ้งชีวิต
ไว้ในโลกนี้อยู่ดี.
“เพราะฉะนั้น สาธุชน สดับคําสอนของท่านผู้ไกลกิเลสแล้ว พึงระงับความคร่ํา
ครวญรําพันเสีย. เห็นคนล่วงลับจากไป ก็ทําใจได้ว่า ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เราจะขอให้
เป็ น อยู่ อี ก ย่ อ มไม่ ไ ด้ . ธี ร ชน คนฉลาด มี ปั ญ ญา เป็ น บั ณ ฑิ ต พึ ง ระงั บ ความ
โศกเศร้าที่เกิดขึ้นแล้วได้โดยฉับพลัน เหมือนเอาน้ําดับไฟที่ลุกลาม และเหมือนลม
พัดปุยนุ่น
“ผู้ปรารถนาสุขแก่ตน พึงระงับความคร่ําครวญรําพัน ความโหยหา และโทมนัส
เสีย, พึงถอนลูกศรที่เสียบตัวทิ้งไป. ผู้ที่ถอนลูกศรได้แล้ว เป็นอิสระ ก็จะพบความ
สงบใจ. จะผ่านพ้นความโศกเศร้าไปได้หมด กลายเป็นผู้ไร้โศก เย็นใจ.”235
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๑๕๑

๑๕๒

พุทธธรรม
“มนุษย์นี้ ตั้งแต่เริ่มเกิดอยู่ในครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน เมื่อเริ่ม
ชีวิตขึ้นมาแล้ว ก็มีแต่จะบ่ายหน้าไป ไม่หวนหลังกลับคืน. คนทั้งหลาย ถึงจะพรั่ง
พร้อมด้วยกําลังพล จะต่อสู้ให้ไม่แก่ไม่ตาย ก็ไม่ได้, ปวงสัตว์ล้วนถูกชาติและชราย่ํายี,
เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่า จะบําเพ็ญธรรม.
“ราชาผู้เป็นรัฏฐาธิบดี อาจเอาชนะกองทัพ ซึ่งมีพลทั้งสี่เหล่า (ช้าง ม้า รถ
ราบ) ที่น่าสะพรึงกลัวได้ แต่ไม่สามารถเอาชนะพญามัจจุราช...
“ราชาบางพวก แวดล้อมด้วยพลช้าง พลม้า พลรถ และพลราบแล้ว หลุดพ้นเงื้อมมือ
ข้าศึกไปได้ แต่ไม่อาจตีหักให้พ้นพญามัจจุราช...ราชาทั้งหลายผู้แกล้วกล้า สามารถหัก
ค่าย ทําลายข้าศึกมากมายได้ ด้วยพลช้าง พลม้า พลรถ และพลราบ แต่ไม่อาจย่ํายี
พญามัจจุราช ฯลฯ
“มนุษย์ทั้งหลาย ย่อมบวงสรวง ทําให้ยักษ์ ปีศาจ หรือเปรตทั้งหลาย แม้ที่
เกรี้ยวกราดแล้ว ยอมสงบพิโรธได้ แต่จะทําให้พญามัจจุราชยินยอมหาได้ไม่ ฯลฯ
ผู้ต้องหาทําผิดฐานประทุษร้ายต่อองค์ราชา หรือต่อราชสมบัติ ก็ดี ผู้ร้ายที่เบียดเบียน
ประชาชนก็ดี ยังมีทางขอให้พระราชาทรงผ่อนปรนพระราชทานอภัยโทษได้ แต่จะทํา
ให้พญามัจจุราชผ่อนผันยอมตามหาได้ไม่...
“จะเป็นกษัตริย์ ก็ตาม พราหมณ์ ก็ตาม จะร่ํารวย มีกําลังอิทธิพล หรือมีเดชศักดาแค่
ไหน พญามัจจุราชก็ไม่เห็นแก่ใครเลย เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่า จะบําเพ็ญ
ธรรม ฯลฯ
“ธรรมนั่นแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม. ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนําสุขมา
ให้, นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้ว. ผู้ประพฤติธรรม ย่อมไม่ไปสู่ทุคติ.
ธรรมกับอธรรม สองอย่างนี้ จะมีผลเสมอกันก็หาไม่, อธรรมย่อมนําไปสู่นรก, ธรรม
ย่อมให้ถึงสุคติ”236
“เปรียบเหมือนว่า ภูเขาใหญ่ศิลาล้วน สูงจดท้องฟ้า กลิ้งเข้ามารอบด้าน ทั้งสี่
ทิศ บดขยี้สัตว์ทั้งหลายเสีย ฉันใด ความแก่และความตาย ก็ครอบงําสัตว์ทั้งหลาย
ฉันนั้น, ทั้งกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ และศูทร ตลอดจนจัณฑาลและคนเก็บกวาด
ขยะ ชราและมรณะย่อมย่ํายีทั้งหมด ไม่ละเว้นใครเลย. ณ ที่นั้น ไม่มียุทธภูมิสําหรับ
พลช้าง สําหรับพลรถ หรือสําหรับพลราบ. จะใช้เวทมนต์ต่อสู้ หรือเอาทรัพย์สินจ้าง
ก็ไม่อาจเอาชนะได้.
“เพราะฉะนั้น คนฉลาด (บัณฑิต) เมื่อมองเห็นประโยชน์ (ที่แท้) แก่ตน พึง
ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์. ผู้ใดประพฤติธรรมด้วยกาย
วาจา ใจ ผู้นั้นย่อมเป็นที่สรรเสริญในโลกนี้, จากไปแล้ว ก็บันเทิงในสวรรค์”237
“ชาวโลกถูกมัจจุราชคอยประหัตประหาร ถูกชราปิดล้อมไว้ ถูกลูกศรแห่งตัณหา
ทิ่มแทง พล่านไปด้วยความปรารถนาตลอดทุกเวลา.
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“ชาวโลกถูกมัจจุราชห้ําหั่น ถูกชราล้อมไว้ ไม่มีอะไรต้านทานได้ จึงเดือดร้อนอยู่
ร่ําไป ราวกะเป็นคนร้ายที่ถูกลงโทษ.
“ความตาย ความเจ็บไข้ และความแก่ เป็นเหมือนไฟ ๓ กองที่คอยไล่ตาม,
กําลังที่จะรับมือได้ ก็ไม่มี แรงเร็วที่จะวิ่งหนีก็ไม่พอ
“(เพราะฉะนั้ น) เวลาแต่ ล ะวั นอย่ า ให้ผ่ า นไปเปล่ า จะน้อ ยหรือ มากก็ ใ ห้ ไ ด้
อะไรบ้าง เพราะวันคืนล่วงไป ชีวิตของคนก็พร่องลงไปจากประโยชน์ที่จะทํา. จะเดิน
อยู่ก็ตาม ยืนอยู่ก็ตาม นั่งหรือนอนอยู่ก็ตาม วาระสุดท้ายก็ใกล้เข้ามาๆ, ท่านจึงไม่
ควรประมาทเวลา.”238
“ข้าพเจ้าเห็นลูกชาย ของท่านทั้งหลาย เรียกขานว่าแม่จ๊ะพ่อจ๋า เป็นบุตรรักที่ได้มา
โดยยาก แต่อยู่มาได้ยังไม่ทันเข้าวัยชรา ก็ตายก่อนเสียแล้ว. ข้าพเจ้าเห็นลูกหญิง
ของท่านทั้งหลาย เป็นรุ่นสาว สวยงามน่าชม แต่ก็มาสิ้นชีวิตไปเสีย เหมือนหน่อไม้
ไผ่ที่ยังอ่อน ถูกเขาถอนเอาไป.
“แท้จริง ชายหรือหญิงก็ตาม ถึงยังหนุ่มยังสาว ก็ตายได้, ใครเล่าจะพึงวางใจ
ในชีวิตว่า เรายังหนุ่มยังสาวอยู่. วันคืนเคลื่อนคล้อย อายุก็น้อยเข้าทุกที เหมือน
อายุ ข องฝู ง ปลาในที่ น้ํ า งวด. ความเป็ นหนุ่ ม เป็ น สาวจะเป็ น หลั ก อะไรได้ . ฯลฯ
ชาวโลกถูกมัจจุราชประหัตประหาร ถูกชราปิดล้อมไว้. คืนวันไม่ผ่านไปเปล่า...
“เมื่อเขาเอาด้ายมาทอผ้า เขาทอไปได้เท่าใด ส่วนที่จะต้องทอต่อไป ก็เหลือ
น้อยเข้าเท่านั้น นี้ฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็ฉันนั้น. แม่น้ําเต็มฝั่ง ไม่ไหลทวน
ขึ้น ที่ สู ง ฉั น ใด อายุ ข องมนุ ษ ย์ ทั้ ง หลาย ก็ ไ ม่ เ วี ย นกลั บ มาสู่ วั ย เด็ ก อี ก ฉั น นั้ น .
แม่น้ําที่เต็มฝั่ง พัดพาเอาต้นไม้ที่เกิดอยู่ริมฝั่งให้หักโค่นไป ฉันใด ความแก่และ
ความตายก็พัดพาประดาสัตว์ไป ฉันนั้น. ฯลฯ
“ผลไม้ที่สุกแล้ว ย่อมมีภัยอยู่ตลอดเวลา จากการที่จะต้องร่วงหล่นไป ฉันใด
สัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้ว ก็มีภัยอยู่ตลอดเวลาจากการที่จะต้องตาย ฉันนั้น.
“ตอนเช้า ยังเห็นกันอยู่มากคน พอตกเย็น บางคนก็ไม่เห็น, เมื่อเย็น ยังเห็นกันอยู่
มากคน ถึงรุ่งเช้า บางคนก็ไม่เห็น. ควรรีบทําความเพียรเสียแต่วันนี้, ใครเล่ารู้ว่าจะตาย
ในวันพรุ่ง เพราะความผัดเพี้ยนกับพญามัจจุราชเจ้าทัพใหญ่นั้น ไม่มีเลย.”239
“บุตรของข้าพเจ้าทิ้งร่างไป เหมือนงูลอกคราบเก่าทิ้งเสีย เมื่อร่างกายใช้สอย
ไม่ได้ เขาก็ตายจากไปแล้ว... เขามาจากปรโลก ข้าพเจ้าก็มิได้เชื้อเชิญ เขาไปจากโลกนี้
ข้าพเจ้าก็มิได้อนุญาต เขามาอย่างใด ก็ไปอย่างนั้น การคร่ําครวญรําพันในการจากไป
ของเขานั้น จะมีประโยชน์อะไร... ถ้าร้องไห้ไป ร่างกายข้าพเจ้าก็จะผ่ายผอม, การ
ร้องไห้ของข้าพเจ้าจะมีผลดีอะไร, ญาติมิตรสหายทั้งหลายของข้าพเจ้า ก็จะยิ่งมีแต่
ความไม่สบายใจ...
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๑๕๓

๑๕๔

พุทธธรรม
“ผู้ที่เศร้าโศกถึงคนตาย ก็เหมื อนเด็กที่ร้ อ งไห้ขอพระจั นทร์ ซึ่งโคจรไปใน
อากาศ. คนตายถูกเผาอยู่ ย่อมไม่รู้ว่าญาติคร่ําครวญถึง. เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่
เศร้าโศก เขาไปแล้วตามวิถีทางของเขา.”240
“ถ้าจะเศร้าโศกถึงคนที่ไม่มีอยู่แก่ตน คือคนที่ตายไปแล้ว ก็ควรจะเศร้าโศกถึง
ตนเอง ซึ่งตกอยู่ในอํานาจของพญามัจจุราชตลอดเวลา.
“อายุสังขารใช่จะประมาทไปตามสัตว์ ผู้ยืน นั่ง นอน หรือเดินอยู่ ก็หาไม่. วัย
ย่อมเสื่อมลงเรื่อยไป ทุกหลับตา ทุกลืมตา.
“เมื่อวัยเสื่อมสิ้นไปอย่างนี้ ความพลัดพรากจากกัน ก็ต้องมี โดยไม่ต้องสงสัย.
หมู่สัตว์ที่ยังเหลืออยู่ ควรเมตตาเอื้อเอ็นดูต่อกัน, ไม่ควรจะมัวเศร้าโศกถึงผู้ที่ตายไป
แล้ว.”241
“ภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการเหล่านี้ เป็นสิ่งที่สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือ
ใครๆ ก็ตามในโลก ไม่อาจจะได้ ๕ ประการอะไรบ้าง? ได้แก่ข้อว่า ขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา จง
อย่าแก่, ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จงอย่าเจ็บไข้, ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา จงอย่า
ตาย, ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา จงอย่าสิ้นไป, ขอสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดา จงอย่า
พินาศ
“สําหรับปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ก็ย่อมแก่, สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็น
ธรรมดา ก็ย่อมเจ็บไข้, สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา ก็ย่อมตาย, สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา
ก็ย่อมสิ้นไป, สิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดา ก็ย่อมพินาศไป;
“ปุถุชนนั้น... (เมื่อสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้น) ย่อมไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่า มิใช่เฉพาะแต่ของ
เราผู้เดียวเท่านั้น...(ที่เป็นไปเช่นนั้น) แท้จริงแล้ว ตราบใด สัตว์ทั้งหลายยังมีการมา การไป การ
จุติ การอุบัติกันอยู่ ตราบนั้น สําหรับสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นทีเดียว สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ก็
ย่อมแก่...สิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดา ก็ย่อมพินาศด้วยกันทั้งนั้น, ก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็น
ธรรมดา มาแก่ไป...เมื่อสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดา มาพินาศไป ถ้าเราจะเศร้าโศก หม่นหมอง
ร้องไห้ ตีอก คร่ําครวญ หลงใหลฟั่นเฟือนไป แม้อาหารก็จะไม่เป็นอันอยากรับประทาน ร่างกาย
ก็จะซูบโทรม การงานก็จะไม่เป็นอันทํา พวกศัตรูก็จะพากันชอบใจ ฝ่ายมิตรสหายก็จะพลอย
เสียใจ;...
“(ครั้นสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นจริง) เขาย่อมเศร้าโศก หม่นหมอง ร้องไห้ ตีอก คร่ําครวญ
หลงใหลฟั่นเฟือนไป; นี้เรียกว่า ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ถูกลูกศรคือความเศร้าโศกอันมีพิษ เสียบ
แทงแล้ว ทําตัวเองให้เดือดร้อน.
“แต่สําหรับอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ก็ย่อมแก่...สิ่งที่มีความพินาศ
เป็นธรรมดา ก็ย่อมพินาศไป;
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๑๕๕

“อริยสาวกนั้น...(เมื่อสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้น) ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า มิใช่เฉพาะแต่ของ
เราผู้เดียวเท่านั้น...(ที่เป็นไปเช่นนั้น) แท้จริงแล้ว ตราบใดสัตว์ทั้งหลาย ยังมีการมา การไป การ
จุติ การอุบัติ กันอยู่ ตราบนั้น สําหรับสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นทีเดียว สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ก็
ย่อมแก่...สิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดา ก็ย่อมพินาศด้วยกันทั้งนั้น, ก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็น
ธรรมดา มาแก่ไป...เมื่อสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดา มาพินาศไป ถ้าเราจะเศร้าโศก หม่นหมอง
ร้องไห้ ตีอก คร่ําครวญ หลงใหลฟั่นเฟือนไป แม้อาหารก็จะไม่เป็นอันอยากรับประทาน ร่างกาย
ก็จะซูบโทรม การงานก็จะไม่เป็นอันทํา พวกศัตรูก็จะพากันชอบใจ ฝ่ายมิตรสหายก็จะพลอย
เสียใจ;...
“(ครั้นสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นจริง) อริยสาวกนั้น ย่อมไม่เศร้าโศก ไม่หม่นหมอง ไม่ร้องไห้ ไม่ตี
อก ไม่คร่ําครวญ ไม่หลงใหลฟั่นเฟือน; นี้เรียกว่า อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้, เขาถอนลูกศร คือความ
เศร้าโศก อันมีพิษ ที่เป็นเครื่องเสียบแทงปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ซึ่งได้แต่ทําตัวเองให้เดือนร้อน ออก
ได้แล้ว; อริยสาวกนั้น เป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศก ปราศจากลูกศรที่เสียบแทง ย่อมดับทุกข์ร้อน ทํา
ตนให้สุขเย็น.
“การโศกเศร้า การพิไรรําพัน จะช่วยให้ได้ประโยชน์อะไรสักนิดหน่อย ก็หาไม่.
เหล่าคนที่มุ่งร้ายรู้ว่า เขาเศร้าโศก มีความทุกข์ ย่อมจะดีใจ ส่วนบัณฑิต ผู้ฉลาดใน
การวินิจฉัยเหตุผล ย่อมไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ร้ายทั้งหลาย. เมื่อมองเห็นหน้า
ของบัณฑิตนั้น เป็นเหมือนเดิมไม่ผิดแปลกไป พวกอมิตรทั้งหลายกลับกลายเป็น
ฝ่ายทุกข์.
“ประโยชน์ ที่ มุ่ ง หมาย ตนจะได้ ใ นที่ ใ ด ด้ ว ยวิ ธี ใ ด จะด้ ว ยการเข้ า ไปพู ด กั น
เฉพาะตัว ด้วยการปรึกษาท่านผู้รู้ ด้วยการรู้จักเจรจา ด้วยการจ่ายทรัพย์ หรือด้วย
ขนบธรรมเนียมอย่างใดก็ตาม ก็พึงพากเพียร ในที่นั้นๆ ด้วยวิธีการนั้นๆ.
“หากรู้ชัดว่า ผลที่หมายนั้น เป็นสิ่งที่เราก็ตาม ผู้อื่นก็ตาม ไม่อาจจะได้ ก็ไม่พึง
เศร้าโศก, พึงยับยั้งตั้งกําหนดใจอย่างมั่นคงว่า ทีนี้เราจะทําอย่างไรต่อไป”242
“จะตายก็ไปคนเดียว จะเกิดก็มาคนเดียว. ความสัมพันธ์ของสัตว์ทั้งหลาย ก็แค่
ได้มาพบปะเกี่ยวข้องกัน. เพราะฉะนั้น สําหรับท่านผู้ได้เรียนรู้มามาก เป็นปราชญ์
มองเห็นโลกนี้โลกหน้า รู้ทั่วถึงธรรมแล้ว ความโศกเศร้าทั้งหลาย แม้ใหญ่หลวง ก็ไม่
ทําให้ท่านเร่าร้อน.
“เรานั้นจะบริหารยศ ฐานะ และโภคทรัพย์ จะบํารุงเลี้ยงภรรยาและหมู่ญาติ
กับทั้งประดาชาวประชานอกนั้น. นี้คือกิจหน้าที่ของท่านผู้รู้.”243
“คนเขลาย่อมคิดการแต่ว่า ฤดูฝน เราจะอยู่ที่นี้ ฤดูหนาว ฤดูร้อน เราจะอยู่ที่นี้ หา
ตระหนักถึงอันตรายไม่. เมื่อเขาหลงใหลอยู่กับลูกหลานและสัตว์เลี้ยง มีจิตติดข้อง
อยู่ในทรัพย์สินสิ่งของต่างๆ มัจจุราชก็มาพาเอาเขาไป เหมือนห้วงน้ําใหญ่พัดพา
ชาวบ้านที่หลับใหลไป ฉะนั้น.
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๑๕๖

พุทธธรรม
“เมื่อถูกพญามัจจุราชครอบงํา ไม่ว่าบุตร ไม่ว่าบิดา ไม่ว่าญาติพวกพ้อง ถึงจะมี
ก็ช่วยต้านทานไม่ได้, จะหาที่ปกป้องในหมู่ญาติ เป็นอันไม่มี.
“บัณฑิตสํารวมตนด้วยศีล ทราบเหตุผลดั่งนี้แล้ว พึงรีบชําระทางดําเนินสู่
นิพพานโดยเร็วพลัน.”244
“ชีวิตนี้น้อยจริงหนอ. คนย่อมตาย ทั้งที่อายุยังไม่ถึงร้อยปี, ถึงแม้อยู่ได้เกิน
กว่านั้น ก็ต้องตาย เพราะชราอย่างแน่นอน.
“ชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศก เพราะสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นของเรา แต่แท้จริงแล้ว
สิ่งที่หวงแหนไว้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้เลย. ผู้ที่มองเห็นว่า ความพลัดพรากกันจะต้องมี
แน่นอนดั่งนี้แล้ว ไม่ควรอยู่ครองเรือน. คนสําคัญหมายสิ่งใดว่า นี้ของเรา ก็ต้องละ
สิ่งนั้นไปเพราะความตาย. บัณฑิตพุทธมามกะทราบความข้อนี้แล้ว ไม่พึงโน้มเอียงไป
ในการที่จะยึดถืออะไรๆ ว่าเป็นของเรา.
“คนที่รักใคร่ ตายจากไปแล้ว ย่อมไม่ได้พบเห็นอีก เหมือนคนตื่นขึ้น ไม่เห็นสิ่ง
ที่ได้พบในฝัน. คนที่เขาเรียกว่าชื่อนี้ๆ นั้น ก็แค่ได้พบเห็นกันบ้าง ได้ยินถึงบ้าง, คน
ที่ตายจากไปแล้ว ก็เหลือแต่ชื่อเท่านั้น ที่จะพึงกล่าวขวัญถึงได้. ผู้ที่ติดใคร่ในสิ่งที่
ยึดถือว่าเป็นของเรา ย่อมละความโศกเศร้าความคร่ําครวญและความตระหนี่ไม่ได้.
เพราะฉะนั้น มุนีทั้งหลาย ผู้มองเห็นความเกษม จึงละสิ่งที่เคยหวงแหนเที่ยวไป.
“บัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงท่านผู้ไม่แสดงตนในภพ (คือพระอรหันต์) ว่าเป็น
บุคคลที่สอดคล้องเหมาะกัน สําหรับภิกษุผู้บําเพ็ญความหลีกเร้นถอนจิต (ได้แก่พระ
ที่ยังศึกษาอยู่ คือเป็นเสขะ หรือกัลยาณปุถุชน) ซึ่งเสพเสนาสนะอันสงัด.
“มุนี ไม่ติดในสิ่งทั้งปวง ไม่ทําใครๆ อะไรๆ ให้เป็นที่รักให้เป็นที่ชัง. ความร่ํา
ไห้และความตระหนี่จึงไม่แปดเปื้อนมุนีนี้ เหมือนดังน้ําไม่เปียกใบบัว.
“หยาดน้ําไม่ติดใบบัว วารีไม่ติดปทุม ฉันใด มุนีก็ไม่ติดในสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน ได้สบทราบ
ฉันนั้น.
“ท่านผู้ทรงปัญญา (พระอรหันต์) ย่อมไม่สําคัญมั่นหมายด้วยสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน
หรือสบทราบ ย่อมไม่ปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยวิธีการอย่างอื่น, ท่านไม่ติดใคร่ (อย่าง
พาลปุถุชน) และก็ไม่หน่ายแหนง (อย่างกัลยาณปุถุชนและพระเสขะ).”245
“ทรัพย์สมบัติละทิ้งคนไปก่อน ก็มี, คนละทิ้งทรัพย์สมบัติไปก่อน ก็มี. ท่านผู้
ใคร่กามารมณ์เอย ผู้ครองทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนเลย, เพราะฉะนั้น
ข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศก ในยามที่คนทั้งหลายพากันโศกเศร้า
“ดวงจันทร์อุทัยขึ้น เต็มดวง แล้วก็แรมลับ. ดวงอาทิตย์ ฉายแสงส่องโลก
แล้วก็อัสดง. โลกธรรมทั้งหลายนั้น ข้าพเจ้ารู้เท่าทันแล้ว, เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึง
ไม่เศร้าโศก ในยามที่คนทั้งหลายพากันโศกเศร้า.”246
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บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๑๕๗

“ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข และทุกข์ เหล่านี้เป็น
ธรรมดาในหมู่ ม นุ ษ ย์ เป็ น ของไม่ เ ที่ ย ง ไม่ ยั่ ง ยื น มี ค วามแปรปรวนไปได้ เ ป็ น
ธรรมดา.
“ผู้มีปัญญาดี มีสติ รู้จักสิ่งเหล่านี้แล้ว พิจารณาเห็นว่าเป็นของผันแปรไปได้เป็น
ธรรมดา, สิ่งน่าปรารถนา ก็ย่ํายีจิตของท่านไม่ได้ ถึงสิ่งไม่น่าปรารถนา ก็ไม่ทําให้ท่าน
คับแค้น. ความยินดี ก็ตาม ความยินร้าย ก็ตาม ท่านกําจัดได้หมด หายลับ ไม่มีเหลือ.
ท่านทราบสภาวะที่ไร้โศก ไร้ธุลี มีสัมมาปัญญา เป็นผู้ลุถึงฟากฝั่งภพ.”247
“รูปกายของสัตว์ย่อมร่วงโรยไป แต่ชื่อและโคตรไม่เสื่อมสลาย”248
“กาลเวลาย่อมกลืนกินสัตว์ทั้งหลาย พร้อมกันไปกับตัวมันเอง”249
“วัยสิ้นไป ตามคืนและวัน”250
“กาลเวลาล่วงไป คืนวันผ่านพ้นไป วัยก็หมดไปทีละตอนตามลําดับ. ผู้เล็งเห็น
ภัยในความตายดั่งนี้ หวังความสงบ พึงละเหยื่อล่อในโลกเสีย”251
“ข้าพเจ้าไม่มีความชั่วซึ่งได้ทําไว้ ณ ที่ไหนๆ เลย เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่
หวั่นกลัวความตายที่จะมาถึง”252
“ตั้งอยู่ในธรรมแล้ว ไม่ต้องกลัวปรโลก”253
“อานนท์...สมัยนั้น เราเป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์. พระนครแปดหมื่นสี่พัน อันมีกุสาวดีราช
ธานีเป็นประมุข เหล่านั้น ก็ของเรา. ปราสาทแปดหมื่นสี่พัน อันมีธรรมปราสาทเป็นประมุข
เหล่านั้น ก็ของเรา. ฯลฯ รถแปดหมื่นสี่พัน...มีเครื่องอลังการแล้วด้วยทอง มีธงแล้วด้วยทอง มี
ตาข่ายเครื่องปกคลุมแล้วด้วยทอง อันมีรถเวชยันต์เป็นประมุขเหล่านั้น ก็ของเรา ฯลฯ
“อานนท์ บรรดาพระนครแปดหมื่นสี่พัน พระนครที่เราอยู่ครอบครองสมัยนั้น ก็เพียงนคร
เดียวเท่านั้น คือ กุสาวดีราชธานี. บรรดาปราสาทแปดหมื่นสี่พัน ปราสาทที่เราอยู่ครอบครอง
สมัยนั้น ก็เพียงปราสาทเดียวเท่านั้น คือ ธรรมปราสาท. ฯลฯ บรรดารถแปดหมื่นสี่พัน รถที่เรา
นั่งสมัยนั้น ก็เพียงคันเดียวเท่านั้น คือรถเวชยันต์ ฯลฯ
“อานนท์ จงดูเถิด สังขารเหล่านั้นทั้งหมด ล้วนเป็นอดีต ดับสิ้นไปแล้ว ผันแปรไปแล้ว.
สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยงอย่างนี้แล, สังขารทั้งหลาย ไม่ยั่งยืนอย่างนี้แล, สังขารทั้งหลาย ให้
ความโปร่งโล่งมั่นใจไม่ได้อย่างนี้แล. อานนท์ เพียงเท่านี้ ก็เพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายในสังขาร
ทั้งหลายทั้งปวง เพียงพอที่จะเลิกติดใคร่ เพียงพอที่จะหลุดพ้นไปเสีย. ฯลฯ
“สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา,
เกิดขึ้นแล้ว ก็ดับไป ความสงบวางแห่งสังขารเหล่านั้น เป็นสุข.”254
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๑๕๘

พุทธธรรม
“นครของเราชื่อว่ากบิลพัสดุ์. พระราชา พุทธบิดา พระนามว่าสุทโธทนะ. พระ
มารดา ผู้ชนนี มีพระนามว่ามายาเทวี. เราครองอาคาริยวิสัยอยู่ ๒๙ พรรษา, มี
ปราสาทเลิศ ๓ หลัง ชื่อว่า สุจันทะ โกกนุท และโกญจะ. พร้อมด้วยสตรีสี่หมื่นนาง
เฝ้าแหนอลังการ. ยอดนารีมีนามว่า ยโสธรา, โอรสนามว่าราหุล.
“เราเห็ นนิ มิ ต ๔ ประการ จึ งออกบวชด้ ว ยอัศ วราชยาน, ได้ บํ า เพ็ญ เพี ย ร
ประพฤติทุกรกิริยาอยู่ ๖ พรรษา. เราประกาศธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
แขวงเมืองพาราณสี.
“เราคือพระสัมพุทธเจ้า นามว่าโคตมะ เป็นสรณะของสรรพสัตว์ ฯลฯ อายุของ
เราในยุคสมัยบัดนี้ น้อยเพียงชั่วร้อยปี. ถึงจะดํารงชีวีอยู่เพียงเท่านั้น เราก็ช่วยหมู่
ชนให้ข้ามพ้นวัฏฏะไปได้จํานวนมากมาย, และได้ตั้งคบเพลิงธรรมไว้ปลุกประชาชน
ภายหลังให้เกิดปัญญาตื่นขึ้นมาตรัสรู้ต่อไป.
“ไม่นานเลย เรา พร้อมทั้งหมู่สาวก ก็จักปรินิพพาน เหมือนไฟดับไปเพราะสิ้น
เชื้อ. เรือนกายร่างนี้ที่ทรงไว้ซึ่งคุณสมบัติ วิจิตรด้วยวรลักษณ์ทั้ง ๓๒ ประการ มีเดชหา
ที่เทียบเทียมมิได้ กับทั้งทศพลและประดาฤทธิ์ ฉายประภาฉัพพรรณรังสี สว่างไสวทั่ว
ทศทิศ ดุจดังดวงอาทิตย์ศตรังสี ก็จักลับดับหาย สังขารทั้งหมดทั้งหลายไร้แก่นสาร ล้วน
ว่างเปล่าดังนี้แหละหนอ.”255
“ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งคนพาล ทั้งบัณฑิต ทั้งคนมี ทั้งคนจน ล้วนเดินหน้าไป
หาความตาย ทั้งนั้น. ภาชนะดินที่ช่างหม้อทําแล้ว ทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งสุกและดิบ
ล้วนมีความแตกทําลายเป็นที่สุด ฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็มีความตายเป็น
ที่สุด ฉันนั้น.
“วัยของเราหง่อมแล้ว, ชีวิตของเรายังอยู่เพียงเล็กน้อย, เราจะจากพวกเธอไป,
เราได้ทําสรณะให้แก่ตนแล้ว. ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท มีสติ มี
ความประพฤติดีงาม มีความดําริมั่นคง จงตามรักษาจิตของตน. ผู้ใดในธรรมวินัยนี้
จักเป็นอยู่อย่างไม่ประมาท, ผู้นั้นจะละชาติสงสาร กระทําความจบสิ้นทุกข์ได้.”256
“ภิกษุทั้งหลาย ปัจจุบันนี้ เมื่อจะกล่าวให้ถูกต้อง พึงกล่าวว่า ชีวิตของมนุษย์นั้นน้อย เป็นของ
นิดหน่อย พลันลับหาย มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก, พึงตริตรองการด้วยความรู้คิด พึงทําความดี
งาม (กุศล) พึงครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์), ผู้เกิดมาแล้ว ที่จะไม่ตาย เป็นไม่มี.
“บัดนี้คนที่มีอายุอยู่ได้นาน ก็อยู่ได้เพียงร้อยปี หรือเกินกว่าเล็กน้อย. ผู้ที่มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปี
ก็อยู่ได้เพียง ๓๐๐ ฤดู เท่านั้น...ผู้ที่อยู่ครบ ๓๐๐ ฤดู ก็อยู่ได้เพียง ๑,๒๐๐ เดือน...ผู้ที่อยู่ครบ
๑,๒๐๐ เดื อ น ก็ อ ยู่ ไ ด้ เ พี ย ง ๒,๔๐๐ ปั ก ษ์ . ..ผู้ ที่ อ ยู่ ค รบ ๒,๔๐๐ ปั ก ษ์ ก็ อ ยู่ ไ ด้ เ พี ย ง
๓๖,๐๐๐ ราตรี...ผู้ที่อยู่ครบ ๓๖,๐๐๐ ราตรี ก็บริโภคอาหารเพียง ๗๒,๐๐๐ มื้อ คือ ฤดู
หนาว ๒๔,๐๐๐ มื้อ ฤดูร้อน ๒๔,๐๐๐ มื้อ ฤดูฝน ๒๔,๐๐๐ มื้อ ทั้งนี้ นับรวมทั้งเวลาที่
ดื่มนมมารดา และที่มีอันตราย (เหตุขัดข้อง) ต่อการบริโภคอาหารด้วย.
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ขุ.พุทฺธ.๓๓/๒๖/๕๔๔
ที.ม.๑๐/๑๐๘/๑๔๑

บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๑๕๙

“อันตรายต่อการบริโภคอาหารมีดังนี้ คือ โกรธแล้ว ไม่บริโภคอาหารเสียบ้าง มีความทุกข์
แล้ว ไม่บริโภคเสียบ้าง เจ็บไข้ จึงไม่ได้บริโภคเสียบ้าง รักษาอุโบสถ จึงไม่ได้บริโภคเสียบ้าง ไม่ได้
อาหาร จึงไม่ได้บริโภคเสียบ้าง.
“ภิกษุทั้งหลาย อายุของมนุษย์ผู้เป็นอยู่ ๑๐๐ ปี เราได้คํานวณนับแล้ว ประมาณอายุก็นับ
แล้ว ฤดู ปี เดือน คืน วัน มื้ออาหาร อันตรายต่อการบริโภคอาหาร ก็ได้นับแล้ว ฉะนี้แล.
“ภิกษุทั้งหลาย กิจใดที่ศาสดาผู้อนุเคราะห์ ผู้แสวงประโยชน์แก่สาวกทั้งหลาย จะพึงทําด้วย
อาศัยน้ําใจเกื้อกูล, กิจนั้นเราได้กระทําแล้วแก่เธอทั้งหลาย.
“ภิกษุทั้งหลาย นั่นโคนไม้ นั่นเรือนว่าง, เธอทั้งหลาย จงเพ่งพินิจ อย่าประมาท อย่าต้อง
เป็นผู้มีความเดือดร้อนใจในภายหลังเลย, นี้คืออนุศาสนีของเรา สําหรับเธอทั้งหลาย.”257
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) ก็ควรทีเดียว ที่จะยังประโยชน์
ตนนั้นให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาท, เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ผู้อื่น (ปรัตถะ) ก็ควร
ทีเดียว ที่จะยังประโยชน์ผู้อื่นนั้นให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาท, เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์
ทั้งสองฝ่าย (อุภยัตถะ) ก็ควรทีเดียว ที่จะยังประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั้นให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่
ประมาท.”258
- เรงทํากิจ และเตรียมการเพื่ออนาคต

“ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย, ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย. ผู้ไม่
ประมาทย่อมไม่ตาย, คนประมาทเหมือนคนตายแล้ว ฯลฯ ผู้ไม่ประมาท เพ่งพินิจ
อยู่ ย่อมประสบความสุขอันไพบูลย์.”259
“เพราะฉะนั้ น ในชี วิ ต ที่ เ หลื อ อยู่ นี้ ทุ ก คนควรกระทํ า กิ จ หน้ า ที่ และไม่ พึ ง
ประมาท.”260
“บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ ว่า วันคืนล่วงไป บัดนี้เราทําอะไรอยู่.”261
“อย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไปเสีย...พึงถอนลูกศรที่เสียบตัวออกเสีย ด้วย
ความไม่ประมาท และด้วยวิชชา.”262
“รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ (ชีวิต) ตน ก็ควรรีบลงมือทํา”263
“ในเวลาที่ควรลุกขึ้นทํางาน ไม่ลุกขึ้นทํา. ทั้งที่ยังหนุ่มแน่นมีกําลัง กลับเฉื่อย
ชา ปล่อยความคิดให้จมปลัก เกียจคร้าน มัวซึ มเซาอยู่ ย่อ มไม่ประสบทางแห่ ง
ปัญญา.”264
257
258
259
260
261
262
263

องฺ.สตฺตก.๒๓/๗๑/๑๔๐
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ขุ.สุ.๒๕/๓๒๗/๓๘๙
สํ.ส.๑๕/๒๘๑/๘๑

๑๖๐

พุทธธรรม
“คนที่เรียนรู้ (สุตะ) น้อยนี้ ย่อมแก่เหมือนโคถึก. เนื้อของเขาย่อมเจริญ (แต่)
ปัญญาของเขาหาเจริญไม่.”265
“เมื่อยังหนุ่มสาว พรหมจรรย์ก็ไม่บําเพ็ญ ทรัพย์ก็ไม่หาเอาไว้ (ครั้นแก่เฒ่าลง)
ก็ต้องนั่งซบเซา เหมือนนกกระเรียนแก่ จับหงอยอยู่กับเปือกตมที่ไร้ปลา.”
“เมื่อยังหนุ่มสาว พรหมจรรย์ก็ไม่บําเพ็ญ ทรัพย์ก็ไม่หาเอาไว้ (ครั้นแก่เฒ่า) ก็ได้แต่
นอนทอดถอนถึงความหลัง เหมือนดังลูกศรที่เขายิงตกไปแล้ว (หมดพิษสง).”266
“ผลประโยชน์ทั้งปวง ตั้งอยู่ที่หลัก ๒ ประการ คือ การได้สิ่งที่ยังไม่ได้ และการ
รักษาสิ่งที่ได้แล้ว.”267
“ภิกษุทั้งหลาย ตระกูลเหล่าหนึ่งเหล่าใดก็ตาม ที่ถึงความเป็นใหญ่ในโภคสมบัติ จะดํารงอยู่ได้ยืน
นาน ด้วยเหตุ ๔ สถาน หรือสถานใดสถานหนึ่ง กล่าวคือ รู้จักแสวงหาสิ่งที่พินาศสูญหาย ปฏิสังขรณ์สิ่ง
ที่ชํารุดทรุดโทรม รู้จักประมาณในการกินการใช้ และตั้งสตรีหรือบุรุษผู้มีศีลให้เป็นใหญ่.”268
“ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย, ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย. ผู้ไม่
ประมาทย่อมไม่ตาย, คนประมาทเหมือนคนตายแล้ว.
“จากความมัวเมา ก็เกิดความประมาท, จากความประมาท ก็เกิดความเสื่อม,
จากความเสื่อม ก็เกิดโทษประดัง, ผู้มีภาระปกครองรัฐ จงอย่าได้ประมาทเลย.
“กษัตริย์จํานวนมาก มีความประมาท ต้องสูญเสียประโยชน์ สูญเสียรัฐ, แม้แต่
ชาวบ้าน ประมาท ก็สูญเสียบ้าน, อนาคาริกประมาท ก็สูญเสียความเป็นอนาคาริก.
เมื่อผู้ครองแผ่นดินประมาท โภคทรัพย์ในรัฐย่อมพินาศทั้งหมด, นี่แล เรียกว่า ทุกข์
ภัยของผู้ครองแผ่นดิน.
“ความประมาทนี้ เป็นหลักอะไรไม่ได้. ผู้ครองแผ่นดินประมาทเกินขอบเขต
โจรทั้งหลายก็กําจัดชนบทที่มั่งคั่งบริบูรณ์เสีย. โอรสทั้งหลายก็จะไม่มีเหลือ, เงิน
ทองทรัพย์สินก็จะไม่มีเหลือ. เมื่อรัฐถูกปล้น ก็จะเสื่อมจากโภคสมบัติทุกอย่าง. ถึงจะ
เป็นขัตติยราช เมื่อโภคสมบัติย่อยยับหมดแล้ว ญาติมิตรสหายทั้งหลาย ก็ไม่นับถือ
ในความคิดอ่าน, พลช้าง พลม้า พลรถ พลราบ ทั้งหลาย ที่อาศัยเลี้ยงชีพอยู่ ก็ไม่
นับถือในความคิดอ่าน.
“ผู้นําที่จัดการงานไม่ดี เขลา ด้อยความคิดอ่าน ทรามปัญญา ย่อมหมดศรีสง่า
เหมือนคราบเก่าที่งูทิ้งไปแล้ว. ส่วนผู้นําที่จัดแจงการงานเป็นอย่างดี หมั่นขยันถูกกาล
ไม่เฉื่อยชา ย่อมมีโภคสมบัติที่เจริญยิ่งขึ้นๆ ทุกด้าน เหมือนฝูงโคที่มีโคผู้นํา.
“ฉะนั้น พระองค์จงเสด็จเที่ยวสดับดูความเป็นอยู่เป็นไปในแว่นแคว้นแดน
ชนบท, ครั้นได้เห็นได้สดับแล้ว จึงดําเนินราชกิจนั้นๆ.”269
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บทที่ ๓ ไตรลักษณ

๑๖๑

“เป็นคนควรหวังเรื่อยไป บัณฑิตไม่ควรท้อแท้. เราเห็นประจักษ์มากับตนเอง
เราปรารถนาอย่างใด ก็ได้สมตามนั้น.”270
“ภิกษุทั้งหลาย เราประจักษ์ (คุณค่า) ของธรรม ๒ ประการ คือ ความไม่สันโดษในกุศล
ธรรมทั้งหลาย และความไม่ระย่อในการบําเพ็ญเพียร ฯลฯ โพธิอันเรานั้นได้บรรลุด้วยความไม่
ประมาท, ความลุโ ล่งโปร่งใจ (โยคเกษม) อย่างเยี่ยมยอด อันเรานั้นได้บรรลุด้ว ยความไม่
ประมาท.”271
“ภิกษุ ยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะ อย่าได้นอนใจ เพียงด้วยความมีศีลและวัตร
ด้ว ยความเป็ นผู้ ไ ด้เ ล่ า เรี ยนศึ กษามาก ด้ว ยการได้ ส มาธิ ด้ ว ยการอยู่ วิเ วก หรื อ
(แม้แต่) ด้วยการประจักษ์ว่า เราได้สัมผัสเนกขัมมสุขที่พวกปุถุชนไม่เคยได้รู้จัก”272
“เตรียมกิจสําหรับอนาคตให้พร้อมไว้ก่อน, อย่าให้กิจนั้นบีบคั้นตัวเมื่อถึงเวลา
ต้องทําเฉพาะหน้า.”273
“พึงระแวงสิ่งที่ควรระแวง, พึงป้องกันภัยที่ยังไม่มาถึง, ธีรชนตรวจตราโลกทั้ง
สอง เพราะคํานึงภัยที่ยังไม่มาถึง.”274
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมองเห็นภัยที่ยังไม่มาถึง (อนาคตภัย) ๕ ประการต่อไปนี้ (คือ ความ
ชรา ความเจ็บไข้ ความขาดแคลน คราวบ้านเมืองไม่สงบ คราวสงฆ์แตกแยก ที่อาจจะเกิดมีขึ้น)
ย่อมควรแท้ ที่ภิกษุจะเป็นอยู่โดยเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศตัวเด็ดเดี่ยว เพื่อบรรลุ
ธรรมที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ เพื่ อ เข้ า ถึ ง ธรรมที่ ยั ง ไม่ เ ข้ า ถึ ง เพื่ อ ประจั ก ษ์ แ จ้ ง ธรรมที่ ยั ง ไม่ ป ระจั ก ษ์
แจ้ง.”275
“ภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัย ๕ ประการเหล่านี้ (คือ ภิกษุทั้งหลายที่มิได้อบรมพัฒนากาย
ศีล จิต ปัญญา จะเป็นอุปัชฌาย์ให้อุปสมบท จะเป็นอาจารย์ จะเป็นผู้กล่าวอภิธรรมกถา เวทัลล
กถา จะไม่ตั้งใจฟังพระสูตรที่เป็นตถาคตภาษิต จะเป็นพระเถระผู้นําในทางย่อหย่อน) ซึ่งยังไม่
เกิดขึ้นในบัดนี้ จักเกิดขึ้นในกาลต่อไป. เธอทั้งหลายพึงตระหนักทันการไว้, ครั้นตระหนักแล้ว
พึงพยายามเพื่อป้องกันอนาคตภัยเหล่านั้น.”276
“ภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัย ๕ ประการเหล่านี้ (คือ ภิกษุทั้งหลาย จะมัวหมกมุ่นติดในเรื่องจีวร
ดีๆ อาหารดีๆ ที่อยู่อาศัยดีๆ แล้วทําการแสวงหาผิดวินัย จะอยู่คลุกคลีกับภิกษุณี สิกขมานาและ
สามเณร จะอยู่คลุกคลีกับคนวัดและสามเณร) ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้ จักเกิดขึ้นในกาลต่อไป. เธอ
ทั้งหลายพึงตระหนักล่วงหน้าไว้, ครั้นตระหนักแล้ว พึงพยายามเพื่อป้องกันอนาคตภัยเหล่านั้น.”277
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ขุ.ชา.๒๗/๕๑/๑๗; ๑๘๕๔/๓๖๒; ๒๘/๔๕๐/๑๖๗ เปนตน
องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑/๖๔
ขุ.ธ.๒๕/๒๙/๕๑ (เนกขัมมสุข อรรถกถาวา หมายถึงสุขของพระอนาคามี)
ขุ.ชา.๒๗/๑๖๓๖/๓๒๘
ขุ.ชา.๒๗/๕๔๕/๑๓๖; ๑๐๙๒/๒๓๑
องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๘/๑๑๗ (อางละเอียด หนา ๗๐๕)
องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๗/๑๑๕ (อางละเอียด หนา ๗๐๖)
องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๙/๑๒๑ (อางละเอียด หนา ๗๐๗)

๑๖๒

พุทธธรรม
“แน่ ะ สารี บุ ต ร พระผู้ มี พ ระภาคกกุ สั น ธะ ก็ ดี พระผู้ มี พ ระภาคโกนาคมน์ ก็ ดี พระผู้ มี พ ระ
ภาคกัสสปะ ก็ดี ไม่คร้านที่จะแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายโดยพิสดาร และสุตตะ เคยยะ ฯลฯ
เวทัลละ ของพระผู้มีพระภาคเหล่านั้น ก็มีมาก, สิกขาบท ท่านก็บัญญัติไว้แก่สาวกทั้งหลาย,
ปาฏิโมกข์ ท่านก็แสดงไว้. เมื่อพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า และเหล่าสาวกที่ตรัสรู้ตาม ลับล่วงไป
แล้ว สาวกทั้งหลายรุ่นภายหลัง ซึ่งมีชื่อ โคตร ชาติตระกูลต่างๆ กัน ออกบวชแล้ว ก็ดํารงศาสนา
ไว้ได้ตลอดกาลยาวนาน,
“เปรียบเหมือนดอกไม้นานาพรรณ ที่เขาวางไว้บนแผ่นไม้ แต่เอาด้ายร้อยไว้แล้วอย่างดี
ลมกระพือพัดมา ก็พาให้กระจัดกระจายไม่ได้ ทั้งนี้เพราะถูกด้ายร้อยรวมกันไว้เป็นอย่างดี... นี้คือ
เหตุปัจจัย ให้ศาสนาของพระผู้มีพระภาคกกุสันธะ พระผู้มีพระภาคโกนาคมน์ และพระผู้มีพระ
ภาคกัสสปะ ดํารงอยู่ได้ยืนนาน.”278
“ครั้งนั้นแล ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกะภิกษุทั้งหลายว่า ฯลฯ ท่านทั้งหลาย ธรรมนี้ พระผู้
มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลาย ตรัสไว้ดีแล้ว ประกาศไว้ดีแล้ว เป็นเครื่องนําสู่ความหลุดพ้น
เป็นไปเพื่อสันติ เป็นคําประกาศของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, ทุกท่านทีเดียว พึงสังคายนาในธรรม
นั้น ไม่พึงวิวาทกัน อันจะช่วยให้พระศาสนา (พรหมจรรย์) ยั่งยืน ดํารงอยู่ตลอดกาลนาน เพื่อ
ประโยชน์ เพื่อ เกื้อกู ลแก่ คนจํ านวนมาก เพื่อ อนุเ คราะห์ช าวโลก เพื่อ ประโยชน์เกื้ อกูล และ
ความสุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลาย.”279
“ครั้งนั้นแล ท่านพระมหากัสสปะ กล่าวกะภิกษุทั้งหลายว่า ฯลฯ ท่านทั้งหลาย ขอเชิญพวก
เรามาสังคายนาธรรมและวินัยกันเถิด ก่อนที่อธรรมจะรุ่งเรือง ธรรมจะถูกขัดขวาง อวินัยจะ
รุ่งเรือง วินัยจะถูกขัดขวาง, ก่อนที่พวกอธรรมวาทีจะมีกําลัง ธรรมวาทีจะอ่อนกําลัง พวก อวินย
วาทีจะมีกําลัง วินยวาทีจะอ่อนกําลัง.”280
“อานนท์ ตราบใดที่เจ้าวัชชีทั้งหลาย ยังจักประชุมกันเนืองนิตย์... ตราบใดที่พวกเจ้าวัชชี
ยังจักพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทํากิจการหน้าที่ของ
ชาววัชชี, (ตราบนั้น) พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อมเลย...
“ภิกษุ ทั้งหลาย ตราบใดที่ภิ กษุทั้ งหลาย ยั งจัก ประชุม กันเนือ งนิ ตย์... ตราบใดที่ ภิก ษุ
ทั้งหลาย ยังจักพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทํากิจการ
หน้าที่ของสงฆ์, (ตราบนั้น) ภิกษุทั้งหลายพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มเี สื่อมเลย...
“ภิกษุทั้งหลาย ตราบใดที่ภิกษุทั้งหลาย ยังจักเป็นผู้มีศรัทธา... มีหิริ... มีโอตตัปปะ... เป็น
ผู้เล่าเรียนศึกษามาก (พหูสูต)... เป็นผู้ตั้งหน้าเพียร... เป็นผู้มีสติกํากับตัว... เป็นผู้มีปัญญา,
(ตราบนั้น) ภิกษุทั้งหลายพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อมเลย”281
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วินย.๑/๗/๑๔
ที.ปา.๑๑/๒๒๕/๒๒๕
วินย.๗/๖๑๔/๓๘๐
ที.ม.๑๐/๖๘,๗๐,๗๒/๘๖-๙๓; ในการทําจิต ทานสอนใหรูเทาทันวา สิ่งทั้งปวงไมเที่ยง มีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา แตพุทธ
พจนชุดนี้กลับสอนวา ถาทํากิจดวยความไมประมาท ก็จะไมมีความเสื่อมเลย มีแตความเจริญอยางเดียว พึงศึกษาพุทธพจนสอง
แบบนี้ใหชัดเจน จะไดเขาใจถูกตอง และปฏิบัติไมผิดพลาด นอกจากนี้ พึงสังเกตดวยวา ความไมประมาทในการปรับปรุงพัฒนาตน
ซึ่งเปนกิจสวนตัว จะตองดําเนินเคียงคูไปดวยกันกับความไมประมาทในการทํากิจที่เปนความรับผิดชอบตอสวนรวม

ตอน ๓: ชีวิต เปนไปอยางไร?
ปฏิจจสมุปบาท
การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันๆ จึงเกิดมี

๑
บทที่ ๔

ตัวกฎหรือตัวสภาวะ
๑. ฐานะและความสําคัญ
ปฏิจจสมุปบาท แปลพอใหไดความหมายในเบื้องตนวา การเกิดขึ้นพรอมแหงธรรมทั้งหลายโดยอาศัย
กัน การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันๆ จึงเกิดมีขึ้น หรือการที่ทุกขเกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัยสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันมา
ปฏิจจสมุปบาท เปนหลักธรรมอีกหมวดหนึ่ง ที่พระพุทธเจาทรงแสดงในรูปของกฎธรรมชาติ หรือหลัก
ความจริงที่มีอยูโดยธรรมดา ไมเกี่ยวกับการอุบัติของพระศาสดาทั้งหลาย
พุทธพจนแสดงปฏิจจสมุปบาทในรูปของกฎธรรมชาติวาดังนี้
“ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็ดํารงอยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็ น
ธรรมนิยาม คือ อิทัปปัจจยตา282
ตถาคตตรัสรู้ เข้าถึงหลักนั้นแล้ว จึงบอก แสดง วางเป็นแบบ ตั้งเป็นหลัก เปิดเผย แจก
แจง ทําให้เข้าใจง่าย และจึงตรัสว่า “จงดูสิ”
“เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ”
“ภิกษุทั้งหลาย ตถตา (ภาวะที่เป็นอย่างนั้น) อวิตถตา (ภาวะที่ไม่คลาดจากการเป็นอย่าง
นั้ น ) อนั ญ ญถตา (ภาวะที่ ไ ม่ เ ป็ น อย่ า งอื่ น ) คื อ อิ ทั ป ปั จ จยตา ดั ง กล่ า วมานี้ แ ล เรี ย กว่ า
ปฏิจจสมุปบาท”283
ความสําคัญของปฏิจจสมุปบาท จะเห็นไดจากพุทธพจนวา
284
“ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้น เห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้น เห็นปฏิจจสมุปบาท”
“ภิกษุทั้งหลาย แท้จริง อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ในเรื่องนี้ โดยไม่ต้อง
เชื่อผู้อื่นว่า เมื่อนี้มี นี้จึงมี เพราะนี้เกิดขึ้น นี้จึงเกิดขึ้น ฯลฯ
เมื่อใด อริยสาวกรู้ทั่วถึงความเกิดและความดับของโลกตามที่มันเป็นอย่างนี้ อริยสาวกนี้
เรี ย กว่ า เป็ น ผู้ มี ทิ ฏ ฐิ ส มบู ร ณ์ ก็ ไ ด้ ผู้ มี ทั ศ นะสมบู ร ณ์ ก็ ไ ด้ ผู้ ลุ ถึ ง สั ท ธรรมนี้ ก็ ไ ด้ ว่ า ผู้
ประกอบด้วยเสขญาณ ก็ได้ ผู้ประกอบด้วยเสขวิชชา ก็ได้ ผู้บรรลุกระแสธรรมแล้ว ก็ได้ พระ
อริยะผู้มีปัญญาชําแรกกิเลส ก็ได้ ผู้อยู่ชิดประตูอมตะ ก็ได้”285
282

เปนชื่อหนึ่งของหลักปฏิจจสมุปบาท แปลตามตัวอักษรวา การประชุมปจจัยของสิ่งเหลานี้ หรือ ภาวะที่มีอันนี้ๆ เปนปจจัย; ในคัมภีร
ชั้นรองลงมา บางทีเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ปจจยาการ แปลวา อาการที่เปนปจจัย (mode of conditionality)
283
สํ.นิ.๑๖/๖๑/๓๐; ขอใหเทียบความหมายที่ใชในภาษาอังกฤษ; ตถตา = objectivity, อวิตถตา = necessity, อนัญญถตา =
invariability, อิทัปปจจยตา = conditionality, ปฏิจจสมุปบาท = dependent origination
284
ม.มู.๑๒/๓๔๖/๓๕๙
285
สํ.นิ.๑๖/๑๘๔-๑๘๗/๙๔-๙๖ เปนตน

๑๖๔

พุทธธรรม
“สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ชัดธรรมเหล่านี้ รู้ชัดเหตุเกิดแห่งธรรมเหล่านี้ รู้

ชัดความดับแห่งธรรมเหล่านี้ รู้ชัดทางดําเนินถึงความดับแห่งธรรมเหล่านี้ ฯลฯ สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่านั้นแล จึงควรแก่การยอมรับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ และยอมรับได้ว่าเป็น
พราหมณ์ ใ นหมู่ พ ราหมณ์ และจึ ง ได้ ชื่ อ ว่ า ได้ บ รรลุ ป ระโยชน์ ข องความเป็ น สมณะ และ
ประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์ ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน”286
อยางไรก็ดี มีพุทธพจนตรัสเตือนไว ไมใหประมาทหลักปฏิจจสมุปบาทนี้วา เปนหลักเหตุผลที่เขาใจงาย
เพราะเคยมีเรื่องที่พระอานนทเขาไปกราบทูลพระองค และไดตรัสตอบ ดังนี้
“น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาเลย พระเจ้าข้า หลักปฏิจจสมุปบาทนี้ ถึงจะเป็นธรรมลึกซึ้ง และ
ปรากฏเป็นของลึกซึ้ง ก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์ เหมือนเป็นธรรมง่ายๆ”
“อย่ากล่าวอย่างนั้น อย่ากล่าวอย่างนั้น อานนท์ ปฏิจจสมุปบาทนี้ เป็นธรรมลึกซึ้ง และ

ปรากฏเป็นของลึกซึ้ง เพราะไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่แทงตลอดหลักธรรมข้อนี้แหละ หมู่สัตว์นี้จึง
วุ่นวายเหมือนเส้นด้ายที่ขอดกันยุ่ง จึงขมวดเหมือนกลุ่มเส้นด้ายที่เป็นปม จึงเป็นเหมือน
หญ้ามุงกระต่าย และหญ้าปล้อง จึงผ่านพ้น อบาย ทุคติ วินิบาต สังสารวัฏ ไปไม่ได้”287
ผูศึกษาพุทธประวัติแลว คงจําพุทธดําริเมื่อครั้งหลังตรัสรูใหมๆ กอนเสด็จออกประกาศพระศาสนาไดวา
ครั้งนั้น พระพุทธเจาทรงนอมพระทัยไปในทางที่จะไมทรงประกาศธรรม ดังความในพระไตรปฎกวา
“ภิกษุทั้งหลาย เราได้มีความดําริเกิดขึ้นว่า ‘ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ เป็นของลึกซึ้ง เห็น
ได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบระงับ ประณีต ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรก ละเอียด บัณฑิต จึงจะรู้ได้’”
288
“ก็แหละ หมู่ประชานี้ เป็นผู้เริงรมย์อยู่ด้วยอาลัย ยินดีอยู่ในอาลัย ระเริงอยู่ในอาลัย

สําหรับหมู่ประชาผู้เริงรมย์ รื่นระเริงอยู่ในอาลัย (เช่นนี้) ฐานะอันนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก
กล่าวคือ อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท
“แม้ฐานะอันนี้ ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก กล่าวคือ ความสงบแห่งสังขารทั้งปวง ความสลัด
อุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา วิราคะ นิโรธ นิพพาน
“ก็ ถ้ า เราพึ ง แสดงธรรม และคนอื่ น ไม่ เ ข้ า ใจซึ้ ง ต่ อ เรา ข้ อ นั้ น ก็ จ ะพึ ง เป็ น ความเหน็ ด
เหนื่อยเปล่าแก่เรา จะพึงเป็นความลําบากเปล่าแก่เรา”289
พุทธดําริตอนนี้ กลาวถึงหลักธรรม ๒ อยาง คือ ปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน เปนการย้ําทั้งความยาก
ของหลักธรรมขอนี้ และความสําคัญของหลักธรรมนี้ ในฐานะเปนสิ่งที่พระพุทธเจาตรัสรู และจะทรงนํามาสั่งสอน
แกหมูประชา
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สํ.นิ.๑๖/๔๑,๙๔-๕, ๓๐๖-๘/ ๑๙, ๕๓, ๑๕๘
สํ.นิ.๑๖/๒๒๔-๕/๑๑๐-๑
อาลัย = ความผูกพัน ความยึดติด สิ่งที่ติดเพลิน สภาพพัวพันอิงอาศัย ชีวิตที่ขึ้นตอปจจัยภายนอก
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๑๖๕

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท

๒. ตัวบทและแบบความสัมพันธ ในหลักปฏิจจสมุปบาท
พุทธพจน ที่เปนตัวบทแสดงหลักปฏิจจสมุปบาทนั้น แยกไดเปน ๒ ประเภท คือ ที่แสดงเปนกลางๆ ไม
ระบุชื่อหัวขอปจจัย อยางหนึ่ง กับที่แสดงเจาะจงระบุชื่อหัวขอปจจัยตางๆ ซึ่งสืบทอดตอกัน โดยลําดับเปน
กระบวนการ อยางหนึ่ง
อยางแรก มักตรัสไวนําหนาอยางหลัง เปนทํานองหลักกลาง หรือหลักทั่วไป สวนอยางหลัง พบได
มากมาย และสวนมากตรัสไวลวนๆ โดยไมมีอยางแรกอยูดวย อยางหลังนี้ อาจเรียกไดวาเปนหลักแจงหัวขอ
หรือขยายความ เพราะแสดงรายละเอียดใหเห็น หรือเปนหลักประยุกต เพราะนําเอากระบวนการธรรมชาติมา
แสดงใหเห็นความหมายตามหลักทั่วไปนั้น
อนึ่ง หลักทั้ง ๒ อยางนั้น แตละอยางแบงออกไดเปน ๒ ทอน คือ ทอนแรกแสดงกระบวนการเกิด
ทอนหลังแสดงกระบวนการดับ เปนการแสดงใหเห็นแบบความสัมพันธ ๒ นัย
ทอนแรกที่แสดงกระบวนการเกิด เรียกวา สมุทยวาร และถือวาเปนการแสดงตามลําดับ จึงเรียกวา
อนุโลมปฏิจจสมุปบาท เทียบในอริยสัจเปนขอที่ ๒ คือ ทุกขสมุทัย
ทอนหลังที่แสดงกระบวนการดับ เรียกวา นิโรธวาร และถือวาเปนการแสดงยอนลําดับ จึงเรียกวา
ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท เทียบในหลักอริยสัจเปนขอที่ ๓ คือ ทุกขนิโรธ
แสดงตัวบททั้ง ๒ อยาง ดังนี้
๑) หลักทั่วไป
ก. อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ
เมื่อนี้มี
นี้จึงมี
อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ
เพราะนี้เกิดขึ้น นี้จึงเกิดขึ้น
ข. อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ
เมื่อนี้ไมมี
นี้ก็ไมมี
290
อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ
เพราะนี้ดับไป นี้ก็ดับ
พิจารณาตามรูปพยัญชนะ หลักทั่วไปนี้ เขากับชื่อที่เรียกวา อิทัปปจจยตา291
๒) หลักแจงหัวขอ หรือ หลักประยุกต
ก. อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ
วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ
นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ
สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส
ผสฺสปจฺจยา เวทนา
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา
ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ
290
291

เพราะอวิชชาเปนปจจัย
เพราะสังขารเปนปจจัย
เพราะวิญญาณเปนปจจัย
เพราะนามรูปเปนปจจัย
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย
เพราะผัสสะเปนปจจัย
เพราะเวทนาเปนปจจัย
เพราะตัณหาเปนปจจัย

สังขารจึงมี
วิญญาณจึงมี
นามรูปจึงมี
สฬายตนะจึงมี
ผัสสะจึงมี
เวทนาจึงมี
ตัณหาจึงมี
อุปาทานจึงมี

สํ.นิ.๑๖/๖๔, ๑๔๔/๓๓, ๗๘, ฯลฯ
วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๒๔๖ ชี้วา หลักทั่วไปนี้ บางครั้งทานขยายความโดยแสดงเพียงปจจัยเดียว ก็มี (เชน สํ.นิ.๑๖/๒๓๗/๑๑๗) เรียกวา
เอกังคปฏิจจสมุปบาท (ปฏิจจสมุปบาทแบบหัวขอเดียว)

๑๖๖

พุทธธรรม
อุปาทานปจฺจยา ภโว
ภวปจฺจยา
ชาติ
ชาติปจฺจยา
ชรามรณํ

เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมี
เพราะภพเปนปจจัย
ชาติจงึ มี
เพราะชาติเปนปจจัย ชรามรณะจึงมี

.........................................................................................................................................................................................

โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ
ความโศก ความคร่ําครวญ ทุกข โทมนัส และความคับแคนใจ จึงมีพรอม
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งปวงนี้ จึงมีได ดวยประการฉะนี้
ข. อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา
สงฺขารนิโรโธ
สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ
วิญฺญาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ
นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ
สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ
ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ
เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ
ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ
อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ
ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ
ชาตินิโรธา ชรามรณํ

เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไมเหลือ
สังขารจึงดับ
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ
เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ
เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ
เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ
เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ
เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ
เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ
เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ
เพราะภพดับ
ชาติจึงดับ
เพราะชาติดับ ชรามรณะ (จึงดับ)

.........................................................................................................................................................................................

โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ
ความโศก ความคร่ําครวญ ทุกข โทมนัส ความคับแคนใจ ก็ดับ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ292
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการฉะนี้
ขอให สังเกตว า คํ าสรุ ปปฏิ จจสมุป บาทนี้ บง วา เปน กระบวนการเกิด ขึ้นและดั บไปแหง ความทุก ข
ขอความเชนนี้ เปนคําสรุปสวนมากของหลักปฏิจจสมุปบาทที่ปรากฏในที่ตางๆ
แตบางแหงสรุปวา เปนการเกิดขึ้นและสลายหรือดับไปของโลก ก็มี โดยใชคําบาลีวา “อยํ โข ภิกฺขเว
โลกสฺส สมุทโย – นี้แล ภิกษุทั้งหลาย คือความเกิดขึ้นแหงโลก” “อยํ โข ภิกฺขเว โลกสฺส อตฺถงฺคโม – นี้แล ภิกษุ
ทั้งหลาย คือความดับสลายแหงโลก”293 หรือวา “เอวมยํ โลโก สมุทยติ – โลกนี้ยอมเกิดขึ้นดวยอาการอยาง
นี้” “เอวมยํ โลโก นิรุชฺฌติ – โลกนี้ยอมดับไปดวยอาการอยางนี้”294
292
293
294

วินย.๔/๑-๓/๑-๕; สํ.นิ.๑๖/๑-๓, ๑๔๔/๑, ๗๘, ฯลฯ
สํ.นิ.๑๖/๑๖๔-๕/๘๗-๘
สํ.นิ.๑๖/๑๗๙-๑๘๖/๙๓-๙๕

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท

๑๖๗

อยางไรก็ดี วาโดยความหมายที่แทจริงแลว คําสรุปทั้งสองอยางนี้ ไดความตรงกัน และเทากัน ปญหา
อยูที่ความหมายของศัพท ซึ่งจะตองทําความเขาใจกันตอไป
อนึ่ง หลักปฏิจจสมุปบาทนี้ ในคัมภีรที่เปนสวนทายของพระไตรปฎก เริ่มปรากฏคําเรียกชื่ออีกอยาง
หนึ่งวา “ปจจยาการ” (แปลวา อาการที่สิ่งทั้งหลายเปนปจจัยแกกัน) และตอมา ในอรรถกถา-ฎีกา นิยมใชคํา
วาปจจยาการนั้นมากขึ้นจนปรากฏบอยครั้งกวาคําวาอิทัปปจจยตา
ในหลักที่แสดงเต็มรูปอยางในที่นี้ องคประกอบทั้งหมดมีจํานวน ๑๒ หัวขอ องคประกอบเหลานี้ เปน
ปจจัยเนื่องอาศัยสืบตอกันไป ไมมีตน ไมมีปลาย คือไมมีตัวเหตุเริ่มแรกที่สุด หรือตัวการตนเดิมเริ่มแรก (มูล
การณ หรือ The First Cause) การยกเอาอวิชชาตั้งเปนขอที่หนึ่ง ไมไดหมายความวา อวิชชาเปนเหตุเบื้องแรก
หรือเปนมูลการณของสิ่งทั้งหลาย แตเปนการตั้งหัวขอเพื่อความสะดวกในการทําความเขาใจ โดยตัดตอนยกเอา
องคประกอบอันใดอันหนึ่ง ที่เห็นวาเหมาะสมที่สุด ขึ้นมาตั้งเปนลําดับที่ ๑ แลวก็นับตอไปตามลําดับ
บางคราวทานปองกันมิใหมีการยึดเอาอวิชชาเปนมูลการณ โดยแสดงความเกิดของอวิชชาวา “อวิชชา
เกิด เพราะอาสวะเกิด อวิชชาดับ เพราะอาสวะดับ – อาสวสมุทยา อวิชฺชาสมุทโย อาสวนิโรธา อวิชฺชานิโรโธ”295
องคประกอบ ๑๒ ขอของปฏิจจสมุปบาทนั้น นับตั้งแตอวิชชา ถึง ชรามรณะเทานั้น (คือ อวิชชา →
สังขาร → วิญญาณ → นามรูป → สฬายตนะ→ ผัสสะ→ เวทนา→ ตัณหา→ อุปาทาน→ ภพ→
ชาติ→ ชรามรณะ) สวน โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส (ความคับแคนใจ) เปนเพียงตัวพลอยผสม เกิด
แกผูมีอาสวกิเลสเมื่อมีชรามรณะแลว เปนตัวการหมักหมมอาสวะซึ่งเปนปจจัยใหเกิดอวิชชาหมุนวงจรตอไปอีก
ในการแสดงปฏิจจสมุปบาทแบบประยุกต พระพุทธเจามิไดตรัสตามลําดับ และเต็มรูปอยางนี้ (คือ ชัก
ตนไปหาปลาย) เสมอไป การแสดงในลําดับและเต็มรูปเชนนี้ มักตรัสในกรณีเปนการแสดงตัวหลัก แตในทาง
ปฏิบัติซึ่งเปนการเริ่มตนดวยขอปญหา มักตรัสในรูปยอนลําดับ (คือ ชักปลายมาหาตน) เปน ชรามรณะ ←ชาติ
←ภพ ← อุปาทาน ←ตัณหา ←เวทนา ←ผัสสะ ←สฬายตนะ ←นามรูป ←วิญญาณ ←สังขาร
←อวิชชา296
ในทางปฏิบัติเชนนี้ การแสดงอาจเริ่มตนที่องคประกอบขอหนึ่งขอใดในระหวางก็ได สุดแตองคประกอบ
ขอไหนจะกลายเปนปญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณา เชน อาจจะเริ่มที่ชาติ297 ที่เวทนา298 ที่วิญญาณ299 อยางใด
อยางหนึ่ง แลวเชื่อมโยงกันขึ้นมาตามลําดับจนถึงชรามรณะ (ชักกลางไปหาปลาย) หรือสืบสาวยอนลําดับลงไป
จนถึงอวิชชา (ชักกลางมาหาตน) ก็ได หรืออาจเริ่มตนดวยเรื่องอื่นๆ ที่มิใชชื่อใดชื่อหนึ่งใน ๑๒ หัวขอนี้ แลวชัก
เขามาพิจารณาตามแนวปฏิจจสมุปบาทก็ได300
โดยนัยที่กลาวมา การแสดงปฏิจจสมุปบาท จึงไมจําเปนตองครบ ๑๒ หัวขออยางขางตน และไม
จําเปนตองอยูในรูปแบบที่ตายตัวเสมอไป
295
296
297
298
299
300

ม.มู.๑๒/๑๓๐/๑๐๑
ดู สํ.นิ.๑๖/๒๒-๒๗, ๑๘๙/๕-๑๓, ๙๗ ฯลฯ
เชน สํ.นิ.๑๖/๑๐๗/๖๑
เชน ม.มู.๑๒/๔๕๓/๔๘๙
เชน สํ.นิ.๑๖/๑๗๘/๙๓
เชน สํ.นิ.๑๖/๒๘, ๒๔๖/๑๔, ๑๒๒, ฯลฯ

๑๖๘

พุทธธรรม

ขอควรทราบที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ ความเปนปจจัยแกกันขององคประกอบเหลานี้ มิใชมีความหมาย
ตรงกับคําวา “เหตุ” ทีเดียว เชน ปจจัยใหตนไมงอกขึ้น มิใชหมายเพียงเมล็ดพืช แตหมายถึง ดิน น้ํา ปุย อากาศ
อุณหภูมิ เปนตน ซึ่งเปนปจจัยแตละอยาง และการเปนปจจัยแกกันนี้ เปนความสัมพันธที่ไมจําตองเปนไป
ตามลําดับกอนหลังโดยกาละหรือเทศะ เชน พื้นกระดาน เปนปจจัยแกการตั้งอยูของโตะ เปนตน301

๓. การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาท
หลักปฏิจจสมุปบาทนี้ ถูกนํามาแปลความหมายและอธิบายโดยนัยตางๆ ซึ่งพอสรุปเปนประเภทใหญๆ
ไดดังนี้
๑. การอธิบายแบบแสดงวิวัฒนาการของโลกและชีวิต โดยการตีความพุทธพจนบางแหงตามตัวอักษร
เชน พุทธดํารัสวา โลกสมุทัย302 เปนตน
๒. การอธิบายแบบแสดงกระบวนการเกิด – ดับแหงชีวิต และความทุกขของบุคคล ซึ่งแยกไดเปน ๒
นัย
๑) แสดงกระบวนการช ว งกว า งระหว า งชี วิ ต ต อ ชี วิ ต คื อ แบบข า มภพข า มชาติ เป น การแปล
ความหมายตามรูปศัพทอีกแบบหนึ่ง และเปนวิธีอธิบายที่พบทั่วไปในคัมภีรรุนอรรถกถา ซึ่ง
ขยายความหมายออกไปอยางละเอียดพิสดาร ทําใหกระบวนการนี้มีลักษณะเปนแบบแผน มี
ขั้นตอนและคําบัญญัติเรียกตางๆ จนดูสลับซับซอนแกผูเริ่มศึกษา
๒) แสดงกระบวนการที่ ห มุ น เวี ย นอยู ต ลอดเวลาในทุ ก ขณะของการดํ า รงชี วิ ต เป น การแปล
ความหมายที่แฝงอยูในคําอธิบายนัยที่ ๑) นั่นเอง แตเล็งเอานัยอันลึกซึ้งหรือนัยประยุกตของ
ศัพทตามที่เข าใจวาเปนพุ ทธประสงค (หรือ เจตนารมณของหลัก ธรรม) เฉพาะสว นที่เป น
ปจจุบัน วิธีอธิบายนัยนี้ยืนยันตัวเองโดยอางพุทธพจนในพระสูตรไดหลายแหง เชน ในเจตนา
สูตร303 ทุกขนิโรธสูตร304 และโลกนิโรธสูต ร305 เปนตน สวนในพระอภิธรรม มีบาลีแสดง
กระบวนการแหงปฏิจจสมุปบาททั้งหมดที่เกิดครบถวนในขณะจิตอันเดียวไวดวย จัดเปนตอน
หนึ่งในคัมภีรทีเดียว306
ในการอธิบายแบบที่ ๑ บางครั้งมีผูพยายามตีความหมายใหหลักปฏิจจสมุปบาทเปนทฤษฎีแสดงตน
กําเนิดของโลก โดยถือเอาอวิชชาเปนมูลการณ (The First Cause)307 แลวจึงวิวัฒนาการตอมาตามลําดับหัวขอ
ทั้ง ๑๒ นั้น
301
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303
304
305
306
307

ในคัมภีรอภิธรรม แสดงความเปนปจจัยในอาการตางๆ ไวถึง ๒๔ แบบ (ดู ปฏฐาน พระไตรปฎกบาลี เลม ๔๐-๔๕)
เชน สํ.นิ.๑๖/๑๖๔/๘๗
สํ.นิ.๑๖/๑๔๕/๗๘
สํ.นิ.๑๖/๑๖๓/๘๗
สํ.นิ.๑๖/๑๖๔/๘๗
อภิธรรมภาชนียแหงปจจยาการวิภังค, อภิ.วิ.๓๕/๒๗๔-๔๓๐/๑๘๕-๒๕๗
ผูตีความหมายอยางนี้ บางพวกแปลคํา “อวิชชา” วา สิ่งหรือภาวะที่ไมมีความรู จึงอธิบายวา วัตถุเปนตนกําเนิดแหงชีวิต บางพวก
แปลคํา “อวิชชา” วา ภาวะที่ไมอาจรูได หรือภาวะที่ไมมีใครรูถึง จึงอธิบายอวิชชาเปน God ไปเสีย สวนคําวา “สังขาร” ก็
ตีความหมายคลุมเอาสังขตธรรมไปเสียทั้งหมด ดังนี้เปนตน

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท

๑๖๙

การแปลความหมายอยางนี้ ทําใหเห็นไปวาคําสอนในพระพุทธศาสนามีสวนคลายคลึงกับศาสนาและ
ระบบปรัชญาอื่นๆ ที่สอนวามีตัวการอันเปนตนเดิมสุด เชน พระผูสราง เปนตน ซึ่งเปนตนกําเนิดของสัตวและสิ่ง
ทั้งปวง ตางกันเพียงวา ลัทธิที่มีพระผูสราง แสดงกําเนิดและความเปนไปของโลกในรูปของการบันดาลโดยอํานาจ
เหนือธรรมชาติ สวนคําสอนในพระพุทธศาสนา (ที่ตีความหมายอยางนี้) แสดงความเปนไปในรูปวิวัฒนาการตาม
กระบวนการแหงเหตุปจจัยในธรรมชาติเอง
อยางไรก็ดี การตีความหมายแบบนี้ยอมถูกตัดสินไดแนนอนวา ผิดพลาดจากพุทธธรรม เพราะคําสอน
หรือหลักลัทธิใดก็ตามที่แสดงวาโลกมีมูลการณ (คือเกิดจากตัวการที่เปนตนเดิมที่สุด) ยอมเปนอันขัดตอหลัก
อิทัปปจจยตา หรือหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ หลักปฏิจจสมุปบาทแสดงเหตุผลเปนกลางๆ วา สิ่งทั้งหลายเปนปจจัย
เนื่องอาศัยกัน เกิดสืบตอกันมาตามกระบวนการแหงเหตุผลอยางไมมีที่สิ้นสุด มูลการณเปนสิ่งที่เปนไปไมได ไม
วาจะในรูปพระผูสรางหรือสิ่งใดๆ
ดวยเหตุนี้ การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาทใหเปนคําอธิบายวิวัฒนาการของโลกและชีวิต จึง
เปนที่ยอมรับไดเฉพาะในกรณีที่เปนการอธิบายใหเห็นความคลี่คลายขยายตัวแหงกระบวนธรรมชาติในทางที่
เจริญขึ้น และทรุดโทรมเสื่อมสลายลงตามเหตุปจจัยหมุนเวียนกันเรื่อยไป ไมมีเบื้องตน ไมมีเบื้องปลาย
เหตุผลอยางหนึ่งสําหรับประกอบการพิจารณาวาการแปลความหมายอยางใดถูกตอง ควรยอมรับหรือไม
ก็คือ พุทธประสงคในการแสดงพุทธธรรม ซึ่งตองถือวาเปนความมุงหมายของการทรงแสดงหลักปฏิจจสมุปบาท
ดวย โดยเปนไปตามหลักความสอดคลองที่ยอนกลับมาบงบอกวา ความจริงของหลักปฏิจจสมุปบาทนั้นอํานวย
ความมุงหมายเชิงปฏิบัติดังที่กลาว
ในการแสดงพุทธธรรมนั้น พระพุทธเจาทรงมุงหมายและสั่งสอนเฉพาะสิ่งที่จะนํามาใชปฏิบัติใหเปน
ประโยชนในชีวิตจริงได เกี่ยวของกับชีวิต การแกไขปญหาชีวิต และการลงมือทําจริงๆ ไมทรงสนับสนุนการ
พยายามเขาถึงสัจธรรมดวยวิธีครุนคิดและถกเถียงหาเหตุผลเกี่ยวกับปญหาทางอภิปรัชญา ซึ่งเปนไปไมได ดวย
เหตุนี้ การกําหนดความเปนพุทธธรรม จึงพึงพิจารณาคุณคาทางจริยธรรมประกอบดวย
ในกรณีการแปลความหมายแบบวิวัฒนาการชนิดหมุนเวียนไมมีตนปลายนั้น แมจะพึงยอมรับได ก็ยัง
จัดวามีคุณคาทางจริยธรรม (คือคุณคาในทางปฏิบัติเพื่อประโยชนแกชีวิตจริง) นอย หรืออยางไมมั่นใจเต็มที่ คือ
ไดเพียงโลกทัศนหรือชีวทัศนอยางกวางๆ วา ความเปนไปของโลกและชีวิตดําเนินไปตามกระแสแหงเหตุผล ขึ้น
ตอเหตุปจจัยในกระบวนการของธรรมชาติเอง ไมมีผูสราง ผูบันดาล และไมเปนไปลอยๆ โดยบังเอิญ ดังนั้น จึง
เอื้อหรือนอมไปในทางที่จะใหเกิดคุณคาในทางปฏิบัติ ๓ ประการตอไปนี้ คือ
๑. การมองเห็นตระหนักวา ผลที่ตองการ ไมอาจใหสําเร็จเพียงดวยความหวังความปรารถนา ดวยการ
ออนวอนตอพระผูสรางหรืออํานาจเหนือธรรมชาติใดๆ หรือดวยการรอคอยโชคชะตาความบังเอิญ แตตองสําเร็จ
ดวยการลงมือกระทํา คือ บุคคลจะตองพึ่งตนดวยการทําเหตุปจจัยที่จะใหผลสําเร็จที่ตองการนั้นเกิดขึ้น
๒. การกระทํ า เหตุ ป จ จั ย เพื่ อ ให ไ ด ผ ลที่ ต อ งการ จะเป น ไปได ต อ งอาศั ย ความรู ค วามเข า ใจใน
กระบวนการของธรรมชาตินั้นอยางถูกตอง จึงถือปญญาเปนคุณธรรมสําคัญ คือ ตองเกี่ยวของและจัดการกับสิ่ง
ทั้งหลายดวยปญญา

๑๗๐

พุทธธรรม

๓. การรูเขาใจในกระบวนการของธรรมชาติ วาเปนไปตามกระแสแหงเหตุปจจัย ยอมชวยลดหรือทําลาย
ความหลงผิดที่เปนเหตุใหเขาไปยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลายวาเปนตัวตนของตนลงได ทําใหเขาไปเกี่ยวของกับสิ่ง
ทั้งหลายอยางถูกตองเปนประโยชนตามวัตถุประสงค โดยไมกลับตกไปเปนทาสของสิ่งที่เขาไปเกี่ยวของนั้นเสีย
ยังคงเปนอิสระอยูได
โลกทัศนและชีวทัศนที่กลาวนี้ แมจะถูกตอง และมีคุณคาตรงตามความมุงหมายของพุทธธรรมทุก
ประการ ก็ยังนับวาหยาบ ไมหนักแนนและกระชั้นชิดพอที่จะใหมั่นใจเด็ดขาดวาจะเกิดคุณคาทั้ง ๓ ประการนั้น
(โดยเฉพาะประการที่ ๓) อยางครบถวนและแนนอน
เพื่อใหการแปลความหมายแบบนี้มีคุณคาสมบูรณยิ่งขึ้น จะตองพิจารณากระบวนการหมุนเวียนของ
ธรรมชาติ ใหชัดเจนถึงสวนรายละเอียดยิ่งกวานี้ คือ จะตองเขาใจรูเทาทันสภาวะของกระบวนการนี้ ไมวา ณ จุด
ใดก็ตามที่ปรากฏตัวใหพิจารณาเฉพาะหนาในขณะนั้นๆ และมองเห็นกระแสความสืบตอเนื่องอาศัยกันแหงเหตุ
ปจจัยทั้งหลาย แมในชวงสั้นๆ เชนนั้นทุกชวง
เมื่อมองเห็นสภาวะแหงสิ่งทั้งหลายตอหนาทุกขณะโดยชัดแจงเชนนี้ คุณคา ๓ ประการนั้น จึงจะเกิดขึ้น
อยางครบถวนแนนอน และยอมเปนการครอบคลุมเอาความหมายแบบวิวัฒนาการชวงยาวเขาไวในตัวไปดวย
พรอมกัน
ในการแปลความหมายแบบที่ ๑ ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ไมวาจะเปนความหมายอยางหยาบหรืออยาง
ละเอียดก็ตาม จะเห็นวา การพิจารณาเพงไปที่โลกภายนอก คือเปนการมองออกไปขางนอก สวนการแปล
ความหมายแบบที่ ๒ เนนหนักทางดานชีวิตภายใน สิ่งที่พิจารณาไดแกกระบวนการสืบตอแหงชีวิต และความ
ทุกขของบุคคล เปนการมองเขาไปขางใน
การแปลความหมายแบบที่ ๒ นัยที่ ๑ เปนแบบที่ยอมรับและนําไปอธิบายกันมากในคัมภีรรุนอรรถกถา
ทั้งหลาย308 มีรายละเอียดพิสดาร และมีคําบัญญัติตางๆ เพิ่มอีกมากมาย เพื่อแสดงกระบวนการใหเห็นเปน
ระบบที่มีขั้นตอนแบบแผนชัดเจนยิ่งขึ้น แตในเวลาเดียวกัน ก็อาจทําใหเกิดความรูสึกตายตัวจนกลายเปนยึดถือ
แบบแผน ติดระบบขึ้นได พรอมกับที่กลายเปนเรื่องลึกลับซับซอนสําหรับผูเริ่มศึกษา ในที่นี้จึงจะไดแยกไป
อธิบายไวตางหากอีกตอนหนึ่ง สวนความหมายตามนัยที่ ๒ ก็มีลักษณะสัมพันธกับนัยที่ ๑ ดวย จึงจะนําไป
อธิบายไวในลําดับตอกัน
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๔. ความหมายโดยสรุป เพื่อความเขาใจเบื้องตน
เพื่อความเขาใจอยางงายๆ กวางๆ ในเบื้องตน เห็นวา ควรแสดงความหมายของปฏิจจสมุปบาทไวโดย
สรุปครั้งหนึ่งกอน
คําสรุปของปฏิจจสมุปบาท แสดงใหเห็นวาหลักปฏิจจสมุปบาททั้งหมด เปนกระบวนการเกิดดับของ
ทุกข หรือหลักปฏิจจสมุปบาททั้งหมด มีความมุงหมายเพื่อแสดงความเกิด-ดับของทุกขเทานั้นเอง
คําวาทุกข มีความสําคัญและมีบทบาทมากในพุทธธรรม แมในหลักธรรมสําคัญอื่นๆ เชน ไตรลักษณ
และอริยสัจ ก็มีคําวาทุกขเปนองคประกอบสําคัญ จึงควรเขาใจคําวาทุกขกันใหชัดเจนกอน ในตอนตน เมื่อพูดถึง
ไตรลักษณ ไดแสดงความหมายของทุกขไวสั้นๆ ครั้งหนึ่งแลว แตในที่นี้ควรอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อศึกษาคําวา “ทุกข” ในพุทธธรรม ใหสลัดความเขาใจแคบๆ ในภาษาไทยทิ้งเสียกอน และพิจารณา
ใหมตามความหมายในพุทธพจน ที่แบงทุกขตา (ภาวะแหงทุกข) เปน ๓ อยาง309 (ในพระไตรปฎก แสดงไวเพียง
ชื่อขอธรรม ไมไดแสดงความหมาย) พรอมดวยคําอธิบาย310 ดังนี้
๑. ทุกขทุกขตา ทุกขที่เปนความรูสึกทุกข คือ ความทุกขกายทุกขใจ ไมสบาย เจ็บปวด เมื่อยขบ
โศกเศรา เปนตน อยางที่เขาใจกันโดยสามัญ ตรงตามชื่อ ตามสภาพ ที่เรียกกันวา ทุกขเวทนา
(ความทุกขอยางปกติที่เกิดขึ้น เมื่อประสบอนิฏฐารมณ หรือสิ่งกระทบกระทั่งบีบคั้น)
๒. วิปริณามทุกขตา ทุกขเนื่อ งดวยความผั นแปร หรือทุ กขที่แฝงอยูในความผันแปรของสุข คื อ
ความสุขที่กลายเปนความทุกข หรือทําใหเกิดทุกข เพราะความแปรปรวนกลับกลายของมันเอง
(ภาวะที่ตามปกติ ก็สบายดีเฉยอยู ไมรูสึกทุกขอยางใดเลย แตครั้นไดเสวยความสุขบางอยาง พอ
สุขนั้นจางลงหรือหายไป ภาวะเดิมที่เคยรูสึกสบายเปนปกตินั้น กลับกลายเปนทุกขไป เสมือนเปน
ทุกขแฝง ซึ่งจะแสดงตัวออกมาในทันทีที่ความสุขนั้นจืดจางหรือเลือนรางไป ยิ่งสุขมากขึ้นเทาใด ก็
กลับกลายเปนทุกขรุนแรงมากขึ้นเทานั้น เสมือนวาทุกขที่แฝงขยายตัวตามขึ้นไป ถาความสุขนั้นไม
เกิดขึ้น ทุกขเพราะสุขนั้นก็ไมมี แมเมื่อยังเสวยความสุขอยู พอนึกวาสุขนั้นอาจจะตองสิ้นสุดไป ก็
ทุกขดวยหวาดกังวล ใจหายไหวหวั่น ครั้นกาลเวลาแหงความสุขผานไปแลว ก็หวนระลึกดวยความ
ละหอยหาวา เราเคยมีสุขอยางนี้ๆ บัดนี้ สุขนั้นไมมีเสียแลวหนอ)
๓. สังขารทุกขตา ทุกขตามสภาพสังขาร คือ สภาวะของตัวสังขารเอง หรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจาก
เหตุปจจัยไดแก ขันธ ๕ (รวมถึง มรรค ผล ซึ่งเปนโลกุตรธรรม) เปนทุกข คือ เปนสภาพที่ถูกบีบ
คั้นดวยปจจัยที่ขัดแยง มีการเกิดขึ้น และการสลายหรือดับไป ไมมีความสมบูรณในตัวของมันเอง
อยู ใ นกระแสแห ง เหตุ ป จ จั ย จึ ง เป น สภาพซึ่ ง พร อ มที่ จ ะก อ ให เ กิ ด ทุ ก ข (ความรู สึ ก ทุ ก ข ห รื อ
ทุกขเวทนา) แกผูไมรูเทาทันตอสภาพและกระแสของมัน และเขาไปฝนกระแสอยางทื่อๆ ดวยความ
อยากความยึด (ตัณหาอุปาทาน) อยางโงๆ (อวิชชา) ไมเขาไปเกี่ยวของและปฏิบัติตอมันดวยปญญา
ทุกขขอสําคัญ คือขอที่ ๓ แสดงถึงสภาพของสังขารทั้งหลายตามที่มันเปนของมันเอง311.๑ แตสภาพนี้จะ
กอใหเกิดความหมายเปนภาวะในทางจิตวิทยาขึ้นได ในแงที่วา มันไมอาจใหความพึงพอใจโดยสมบูรณ300.๒
และสามารถกอใหเกิดทุกขไดเสมอ300.๓ แกผูเขาไปเกี่ยวของดวยอวิชชาตัณหาอุปาทาน
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ทุกขในขอสังขารทุกขนี้ ถาเทียบความหมายในภาษาอังกฤษ บางทานอาจชัดขึ้น; ทอนที่ ๑ = stress, conflict, oppression,
unrest, imperfection; ทอนที่ ๒ = unsatisfactoriness; และทอนที่ ๓ = state of being liable to suffering
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ความที่ ก ล า วมาตอนนี้ ก็ คื อ บอกให รู ว า ทุ ก ข ข อ ที่ ๓ นี้ กิ น ความกว า งขวางครอบคลุ ม ตรงตาม
ความหมายของทุกขในไตรลักษณ (ที่วาสังขารทั้งปวงเปนทุกข) ซึ่งอาจจะโยงตอไปเปนทุกขในอริยสัจ โดยเปนที่
กอใหเกิดผลของอวิชชาตัณหาอุปาทาน ที่ทําใหขันธ ๕ ในธรรมชาติ กลายเปนอุปาทานขันธ ๕ ของคนขึ้นมา
ถาจับเอาเวทนา ๓ (สุข ทุกข อุเบกขา) ซึ่งเปนเรื่องของความสุข-ความทุกขอยูแลว มาจัดเขาในทุกขตา
๓ ขอนี้ บางคนจะเขาใจชัดขึ้นหรืองายขึ้น ดังจะเห็นวา ทุกขเวทนานั้นเขาตั้งแตขอแรก คือเปนทุกขทุกข สุข
เวทนาเจอตั้งแตขอ ๒ คือเปนวิปริณามทุกข สวนอุเบกขาเวทนารอดมาไดสองขอ แตก็มาจอดที่ขอ ๓ คือเปน
สังขารทุกข หมายความวา แมแตอุเบกขาก็คงอยูเรื่อยไปไมได ตองแปรปรวนผันแปร ขึ้นตอเหตุปจจัยของมัน
ถาใครชอบใจติดใจอยากเพลินอยูกับอุเบกขา ก็พนทุกขไปไมได เพราะมาเจอขอที่ ๓ คือ สังขารทุกขตานี้ (อรรถกถาไขความวา อุเบกขาเวทนา และบรรดาสังขารในไตรภูมิ เปนสังขารทุกข เพราะถูกบีบคั้นดวยการเกิดสลาย)
เปนอันวา เวทนาทั้ง ๓ ไมวาสุข หรือทุกข หรือไมสุขไมทุกข ก็เปนทุกขในความหมายนี้ หมดทั้งนั้น
หลักปฏิจจสมุปบาท แสดงใหเห็นอาการที่กระบวนการของธรรมชาติ เกิดเปนปญหาขึ้นแกคน เพราะ
อวิชชาตัณหาอุปาทาน ไดอยางไร และในเวลาเดียวกัน กระบวนการของธรรมชาตินั้น ก็แสดงใหเห็นอาการที่สิ่ง
ทั้งหลายสัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยตอกันเปนรูปกระแสซึ่งไหลวน
ในภาวะที่เปนกระแสนี้ ขยายความหมายออกไปใหเห็นแงตางๆ ได คือ สิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธเนื่อง
อาศัยเปนปจจัยแกกัน สิ่งทั้งหลายมีอยูโดยความสัมพันธ สิ่งทั้งหลายมีอยูดวยอาศัยปจจัย สิ่งทั้งหลายไมมี
ความคงที่อยูอยางเดิม แมแตขณะเดียว สิ่งทั้งหลาย ไมมีอยูโดยตัวของมันเอง คือ ไมมีตัวตนที่แทจริงของมัน
สิ่งทั้งหลายไมมีมูลการณ หรือตนกําเนิดเดิมสุด
พูดอีกนัยหนึ่งวา อาการที่สิ่งทั้งหลายปรากฏรูปเปนตางๆ มีความเจริญความเสื่อมเปนไปตางๆ นั้น
แสดงถึงสภาวะที่แทจริงของมันวาเปนกระแส ความเปนกระแสแสดงถึงการประกอบขี้นดวยองคประกอบตางๆ
รูปกระแสปรากฏเพราะองคประกอบทั้งหลายสัมพันธเนื่องอาศัยกัน กระแสดําเนินไปแปรรูปไดเพราะองคประกอบ
ตางๆ ไมคงที่อยูแมแตขณะเดียว องคประกอบทั้งหลายไมคงที่อยูแมแตขณะเดียวเพราะไมมีตัวตนที่แทจริงของ
มัน ตัวตนที่แทจริงของมันไมมี มันจึงขึ้นตอเหตุปจจัยตางๆ เหตุปจจัยตางๆ สัมพันธตอเนื่องอาศัยกัน จึงคุมรูป
เปนกระแสได ความเปนเหตุปจจัยตอเนื่องอาศัยกัน แสดงถึงความไมมีตนกําเนิดเดิมสุดของสิ่งทั้งหลาย
พูดในทางกลับกันวา ถาสิ่งทั้งหลายมีตัวตนแทจริง ก็ตองมีความคงที่ ถาสิ่งทั้งหลายคงที่แมแตขณะ
เดียว ก็เปนเหตุปจจัยแกกันไมได เมื่อเปนเหตุปจจัยแกกันไมได ก็ประกอบกันขึ้นเปนกระแสไมได เมื่อไมมี
กระแสแหงปจจัย ความเปนไปในธรรมชาติก็มีไมได และถามีตัวตนที่แทจริงอยางใดในทามกลางกระแส ความ
เปนไปตามเหตุปจจัยอยางแทจริงก็เปนไปไมได
กระแสแหงเหตุปจจัยที่ทําใหสิ่งทั้งหลายปรากฏโดยเปนไปตามกฎธรรมชาติ ดําเนินไปได ก็เพราะสิ่ง
ทั้งหลายไมเที่ยง ไมคงอยู เกิดแลวสลายไป ไมมีตัวตนที่แทจริงของมัน และสัมพันธเนื่องอาศัยกัน
ภาวะที่ไมเที่ยง ไมคงอยู เกิดแลวสลายไป เรียกวา อนิจจตา ภาวะที่ถูกบีบคั้นดวยเกิดสลาย มีความ
กดดันขัดแยงแฝงอยู ไมสมบูรณในตัว เรียกวา ทุกขตา ภาวะที่ไรอัตตา ไมมีตัวตนที่แทจริง ไมวาขางในหรือขาง
นอกของมัน ที่จะเปนตัวแกนตัวกุมสิงสูอยูครองเปนเจาของควบคุมสั่งบังคับใหเปนไปอยางนั้นอยางนี้ตามที่
ปรารถนาได เรียกวา อนัตตตา
ปฏิจจสมุปบาทแสดงใหเห็นภาวะทั้ง ๓ นี้ในสิ่งทั้งหลาย และแสดงใหเห็นความสัมพันธตอเนื่องเปน
ปจจัยแกกันของสิ่งทั้งหลายเหลานั้น จนปรากฏรูปออกมาเปนตางๆ ในธรรมชาติ
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ภาวะและความเปนไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ มีแกสิ่งทั้งปวง ทั้งที่เปนรูปธรรม ทั้งที่เปนนามธรรม
ทั้งในโลกฝายวัตถุ ทั้งแกชีวิตที่ประกอบพรอมดวยรูปธรรมนามธรรม โดยแสดงตัวออกเปนกฎธรรมชาติตางๆ
คือ ธรรมนิยาม-กฎความสัมพันธระหวางเหตุกับผล อุตุนิยาม-กฎธรรมชาติฝายอนินทรียวัตถุ พีชนิยาม-กฎ
ธรรมชาติฝายอินทรียวัตถุรวมทั้งพันธุกรรม จิตนิยาม-กฎการทํางานของจิต และกรรมนิยาม-กฎแหงกรรม ซึ่งมี
ความเกี่ยวของเปนพิเศษกับเรื่องความสุขความทุกขของชีวิต และเปนเรื่องที่จริยธรรมจะตองเกี่ยวของโดยตรง
เรื่องที่ควรย้ําเปนพิเศษ เพราะมักขัดกับความรูสึกสามัญของคน คือ ควรย้ําวา กรรมก็ดี กระบวนการ
แหงเหตุผลอื่นๆ ทุกอยางในธรรมชาติก็ดี เปนไปได ก็เพราะสิ่งทั้งปวงเปนของไมเที่ยง (เปนอนิจจัง) และไมมี
ตัวตนของมันเอง (เปนอนัตตา) ถาสิ่งทั้งหลายเปนของเที่ยง มีตัวตนจริงแลว กฎธรรมชาติทั้งมวลรวมทั้งหลัก
กรรม ยอมเปนไปไมได นอกจากนั้น กฎเหลานี้ยังยืนยันดวยวา ไมมีมูลการณหรือตนกําเนิดเดิมสุดของสิ่ง
ทั้งหลาย เชน พระผูสราง เปนตน
สิ่งทั้งหลาย ไมมีตัวตนแทจริง เพราะเกิดขึ้นดวยอาศัยปจจัยตางๆ และมีอยูอยางสัมพันธกัน ตัวอยาง
งายๆ หยาบๆ เชน เตียงเกิดจากนําสวนประกอบตางๆ มาประกอบเขาดวยกันตามรูปแบบที่กําหนด ตัวตนของ
เตียงที่ตางหากจากสวนประกอบเหลานั้นไมมี เมื่อแยกสวนประกอบตางๆ หมดสิ้นแลว ก็ไมมีเตียงอีกตอไป
เหลืออยูแตบัญญัติวาเตียงที่เปนความคิดในใจ แมบัญญัตินั้นเองที่มีความหมายอยางนั้น ก็ไมมีอยูโดยตัวของ
มันเอง แตตองสัมพันธเนื่องอาศัยกับความหมายอื่นๆ เชน บัญญัติวาเตียง ยอมไมมีความหมายของมันเอง โดย
ปราศจากความสัมพันธกับ การนอน แนวระนาบ ที่ตั้ง ชองวาง เปนตน
ในความรูสึกสามัญของมนุษย ความรูในบัญญัติตางๆ เกิดขึ้นโดยพวงเอาความเขาใจในปจจัยและ
ความสัมพันธที่เกี่ยวของเขาไวดวยเหมือนกัน แตเมื่อเกิดความกําหนดรูขึ้นแลว ความเคยชินในการยึดติดดวย
ตัณหา อุปาทาน ก็เขาเกาะกับสิ่งในบัญญัตินั้น จนเกิดความรูสึกเปนตัวตนขึ้นอยางหนาแนน บังความสํานึกรู
และแยกสิ่งนั้นออกจากความสัมพันธกับสิ่งอื่นๆ ทําใหไมรูเห็นตามที่มันเปน อหังการและมมังการจึงแสดง
บทบาทไดเต็มที่
อนึ่ง ธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย ยอมไมมีมูลการณหรือเหตุตนเคา หรือตนกําเนิดเดิมสุด เมื่อหยิบยกสิ่ง
ใดก็ตามขึ้นมาพิจารณา ถาสืบสาวหาเหตุตอไปโดยไมหยุด จะไมสามารถคนหาเหตุดั้งเดิมสุดของสิ่งนั้นได แตใน
ความรูสึกสามัญของมนุษย มักคิดถึงหรือคิดอยากใหมีเหตุตนเคาสักอยางหนึ่ง ซึ่งเปนความรูสึกที่ขัดกับ
ธรรมดาของธรรมชาติ แลวกําหนดหมายสิ่งตางๆ คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง เรียกไดวาเปนสัญญาวิปลาส
อยางหนึ่ง
ทั้งนี้ เหตุเพราะความเคยชินของมนุษย เมื่อเกี่ยวของกับสิ่งใดและคิดสืบสวนถึงมูลเหตุของสิ่งนั้น
ความคิดก็จะหยุดจับติดอยูกับสิ่งที่พบวาเปนเหตุแตอยางเดียว ไมสืบสาวตอไปอีก ความเคยชินเชนนี้ จึงทําให
ความคิดสามัญของมนุษยในเรื่องเหตุผล เปนไปในรูปชะงักติดตัน และคิดในดานที่ขัดกับกฎธรรมดา โดยคิดวา
ตองมีเหตุตนเคาของสิ่งทั้งหลายอยางหนึ่ง ซึ่งถาคิดตามธรรมดาแลว ก็ตองสืบสาวตอไปวา อะไรเปนเหตุของเหตุ
ตนเคานั้น ตอไปไมมีที่สิ้นสุด เพราะสิ่งทั้งหลายมีอยูอยางสัมพันธ เนื่องอาศัยเปนปจจัยสืบตอกัน จึงยอมไมมี
มูลการณหรือเหตุตนเคาเปนธรรมดา ควรตั้งคําถามกลับซ้ําไปวา ทําไมสิ่งทั้งหลายจะตองมีเหตุตนเคาดวยเลา?

๑๗๔

พุทธธรรม

ความคิดฝนธรรมดาอีกอยางหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความเคยชินของมนุษย และสัมพันธกับความคิดวามีเหตุ
ตนเคา คือ ความคิดวา เดิมทีเดียวนั้น ไมมีอะไรอยูเลย ความคิดนี้เกิดจากความเคยชินในการยึดถืออัตตา
โดยกําหนดรูขึ้นมาในสวนประกอบที่คุมเขาเปนรูปลักษณะแบบหนึ่ง แลววางความคิดหมายจําเพาะลงเปน
บัญญัติ ยึดเอาบัญญัตินั้นเปนหลัก เกิดความรูสึกคงที่ลงวาเปนตัวตนอยางใดอยางหนึ่ง จึงเห็นไปวาเดิมสิ่งนั้น
ไมมีแลวมามีขึ้น
ความคิดแบบชะงักทื่อติดอยูกับสิ่งหนึ่งๆ จุดหนึ่งๆ แงหนึ่งๆ ไมแลนเปนสายเชนนี้ เปนความเคยชิน
ในทางความคิดอยางที่เรียกวาติดสมมติ หรือไมรูเทาทันสมมติ จึงกลายเปนไมรูตามที่มันเปน เปนเหตุใหตองคิด
หาเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอยูเปนนิรันดรขึ้นมาเปนเหตุตนเคา เปนที่มาแหงการสําแดงรูปเปนตางๆ หรือเปนผูสราง
สิ่งทั้งหลาย ทําใหเกิดขอขัดแยงขึ้นตางๆ เชน สิ่งนิรันดรจะเปนที่มาหรือสรางสิ่งไมเปนนิรันดรไดอยางไร ถาสิ่ง
เปนนิรันดรเปนที่มาของสิ่งไมเปนนิรันดร สิ่งไมเปนนิรันดร จะไมเปนนิรันดรไดอยางไร เปนตน
แทจริงแลว ในกระบวนการอันเปนกระแสแหงความเปนเหตุปจจัยสืบเนื่องกันนี้ ยอมไมมีปญหาแบบบง
ตัวตนวามีอะไรหรือไมมีอะไรอยูเลย ไมวาเดิมทีเดียว หรือบัดนี้ เวนแตจะพูดกันในขั้นสมมติสัจจะเทานั้น ควร
ยอนถามใหคิดใหมดวยซ้ําไปวา ทําไมจะตองไมมีกอนมีดวยเลา?
แมความเชื่อวาสิ่งทั้งหลายมีผูสราง ซึ่งปรกติถือกันวาเปนความคิดธรรมดานั้น แทจริงก็เปนความคิดขัด
ธรรมดาเชนกัน ความคิดเชื่อเชนนี้เกิดขึ้น เพราะมองดูตามขอเท็จจริงตางๆ ซึ่งเห็นและเขาใจกันอยูสามัญวา
มนุษยเปนผูสรางอุปกรณ สิ่งของ เครื่องใช ศิลปวัตถุ ฯลฯ ขึ้น สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นไดเพราะการสรางของมนุษย
ฉะนั้น สิ่งทั้งหลายทั้งโลกก็ตองมีผูสรางดวยเหมือนกัน
ในกรณีนี้ มนุษยพรางตนเอง ดวยการแยกความหมายของการสราง ออกไปเสียจากความเปนเหตุเปน
ปจจัยตามปรกติ จึงทําใหเกิดการตั้งตนความคิดที่ผิด ความจริงนั้น การสรางเปนเพียงความหมายสวนหนึ่งของ
การเปนเหตุปจจัย การที่มนุษยสรางสิ่งใด ก็คือการที่มนุษยเขาไปรวมเปนเหตุปจจัยสวนหนึ่ง ในกระบวนการ
แหงความสัมพันธของเหตุปจจัยตางๆ ที่จะทําใหผลรวมที่ตองการนั้นเกิดขึ้น แตมีพิเศษจากกระบวนการแหงเหตุ
ปจจัยฝายวัตถุลวนๆ ก็เพียงที่ในกรณีนี้ มีปจจัยฝายนามธรรมที่ประกอบดวยเจตนาเปนลักษณะพิเศษเขาไป
รวมบทบาทดวย ดังเชนที่เรียกวาความตองการ แตถึงอยางนั้น มันก็มีฐานะเปนเพียงปจจัยอยางหนึ่งรวมกับ
ปจจัยอื่นๆ และตองดําเนินไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจัย จึงจะเกิดผลที่ตองการ
ดังตัวอยางเชนวา เมื่อมนุษยจะสรางตึก ก็ตองเขาไปเกี่ยวของ เปนเหตุเปนปจจัยชวยผลักดันเหตุปจจัย
ตางๆ ใหดําเนินไปตามสายของมันจนเกิดผลสําเร็จ ถาการสรางเปนการบันดาลผลไดอยางพิเศษกวาการเปนเหตุ
ปจจัย มนุษยก็เพียงอยู ณ ที่ใดที่หนึ่ง แลวคิดบันดาลใหเรือนหรือตึกเกิดขึ้นในที่ปรารถนาตามตองการ ซึ่ง
เปนไปไมได การสรางจึงมิไดมีความหมายนอกเหนือไปจากการเปนเหตุปจจัยแบบหนึ่ง และในเมื่อสิ่งทั้งหลาย
เปนไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจัยตอเนื่องกันอยูตามวิถีของมันเชนนี้ ปญหาเรื่องผูสราง ยอมไมอาจมีไดใน
ตอนใดๆ ของกระบวนการ
อยางไรก็ดี การพิจารณาเหตุผลในปญหาเกี่ยวกับเหตุตนเคา และผูสราง เปนตนนี้ ถือวามีคุณคานอย
ในพุทธธรรม เพราะไมมีความจําเปนตอการประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชนในชีวิตจริง แมวาจะชวยใหเกิดโลก
ทัศนและชีวทัศนกวางๆ ในทางเหตุผล อยางที่กลาวขางตน ก็อาจขามไปเสียได ดวยวาการพิจารณาคุณคาในทาง
จริยธรรมอยางเดียว มีประโยชนที่มุงหมายคุมถึงอยูแลว ในที่นี้จึงควรพุงความสนใจไปในดานที่เกี่ยวกับชีวิต
ในทางปฏิบัติเปนสําคัญ

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท

๑๗๕

ดังไดกลาวแลวแตตนวา ชีวิตประกอบดวยขันธ ๕ เทานั้น ไมมีสิ่งใดอื่นอีกนอกเหนือจากขันธ ๕ ไมวา
จะแฝงอยูในขันธ ๕ หรืออยูตางหากจากขันธ ๕ ที่จะมาเปนเจาของหรือควบคุมขันธ ๕ ใหชีวิตดําเนินไป ในการ
พิจารณาเรื่องชีวิต เมื่อยกเอาขันธ ๕ ขึ้นเปนตัวตั้งแลว ก็เปนอันครบถวนเพียงพอ
ขันธ ๕ เปนกระบวนการที่ดําเนินไปตามกฎแหงปฏิจจสมุปบาท คือมีอยูในรูปเปนกระแสแหงปจจัย
ตางๆ ที่สัมพันธเนื่องอาศัยสืบตอกัน ไมมีสวนใดในกระแสคงที่อยูได มีแตการเกิดขึ้นแลวสลายตัวไป พรอมกับ
ที่เปนปจจัยใหมีการเกิดขึ้นแลวสลายตัวตอๆ ไปอีก สวนตางๆ สัมพันธกัน เนื่องอาศัยกัน เปนปจจัยแกกัน จึง
ทําใหกระแสหรือกระบวนการนี้ดําเนินไปอยางมีเหตุผลและคุมเปนรูปรางตอเนื่องกัน
ในภาวะเชนนี้ ขันธ ๕ หรือ ชีวิต จึงเปนไปตามกฎแหงไตรลักษณ คือ อยูในภาวะแหง อนิจจตา ไม
เที่ยง ไมคงที่ เกิดดับเสื่อมสลายอยูตลอดเวลา อนัตตตา ไมมีสวนใดที่มีที่เปนตัวตนแทจริง และไมอาจยึดถือ
เอาเปนตัว จะเขายึดครองเปนเจาของ บังคับบัญชาใหเปนไปตามความปรารถนาของตนจริงจังไมได ทุกขตา ถูก
บีบคั้นดวยการเกิดขึ้นและสลายตัวอยูทุกขณะ และพรอมที่จะกอใหเกิดความทุกขไดเสมอ ในกรณีที่มีการเขาไป
เกี่ยวของดวยความไมรูและยึดติดถือมั่น
กระบวนการแหงขันธ ๕ หรือชีวิต ซึ่งดําเนินไปพรอมดวยการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดทุกขณะ โดยไมมี
สวนที่เปนตัวเปนตนคงที่อยูนี้ ยอมเปนไปตามกระแสแหงเหตุปจจัยที่สัมพันธแกกันลวนๆ ตามวิถีทางแหง
ธรรมชาติของมัน
แตในกรณีของชีวิตมนุษยปุถุชน ความฝนกระแสจะเกิดขึ้น โดยที่จะมีความหลงผิดเกิดขึ้น และยึด
ถือเอารูปปรากฏของกระแส หรือสวนใดสวนหนึ่งของกระแส วาเปนตัวตน และปรารถนาใหตัวตนนั้นมีอยู หรือ
เปนไปในรูปใดรูปหนึ่ง ในเวลาเดียวกัน ความเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนที่เกิดขึ้นในกระแส ก็ขัดแยงตอความ
ปรารถนา เปนการบีบคั้นและเรงเราใหเกิดความยึดอยากรุนแรงยิ่งขึ้น ความดิ้นรนหวังใหมีตัวตนในรูปใดรูปหนึ่ง
และใหตัวตนนั้นเปนไปอยางใดอยางหนึ่งก็ดี ใหคงที่เที่ยงแทถาวรอยูในรูปที่ตองการก็ดี ก็ยิ่งรุนแรงขึ้น เมื่อไม
เปนไปตามที่ยึดอยาก ความบีบคั้นก็ยิ่งแสดงผลเปนความผิดหวัง ความทุกขความคับแคนรุนแรงขึ้นตามกัน
พรอมกันนั้น ความตระหนักรูในความจริงอยางมัวๆ วาความเปลี่ยนแปลงจะตองเกิดขึ้นอยางใดอยาง
หนึ่งแนนอน และตัวตนที่ตนยึดอยู อาจไมมี หรืออาจสูญสลายไปเสีย ก็ยิ่งฝงความยึดอยากใหเหนียวแนนยิ่งขึ้น
พรอมกับความกลัว ความประหวั่นพรั่นพรึง ก็เขาแฝงตัวรวมอยูดวยอยางลึกซึ้งและสลับซับซอน ภาวะจิตเหลานี้
ก็คือ อวิชชา (ความไมรูตามเปนจริงหลงผิดวามีตัวตน) ตัณหา (ความอยากใหตัวตนที่หลงวามีนั้นได เปน
หรือไมเปนตางๆ) อุปาทาน (ความยึดถือผูกตัวตนในความหลงผิดนั้นไวกับสิ่งตางๆ) กิเลสเหลานี้แฝงลึกซับซอน
อยูในจิตใจ และเปนตัวคอยบังคับบัญชาพฤติกรรมทั้งหลายของบุคคลใหเปนไปตางๆ ตามอํานาจของมัน ทั้ง
โดยรูตัวและไมรูตัว ตลอดจนเปนตัวหลอหลอมบุคลิกภาพ และมีบทบาทสําคัญในการชี้ชะตากรรมของบุคคล
นั้นๆ กลาวในวงกวาง มันเปนที่มาแหงความทุกขของมนุษยปุถุชนทุกคน
โดยสรุป ขอความที่กลาวมานี้ แสดงการขัดแยง หรือปะทะกันระหวางกระบวนการ ๒ ฝาย คือ
๑. กระบวนการแหงชีวิต ที่เปนไปตามกฎแหงไตรลักษณ อันเปนกฎธรรมชาติที่แนนอน คือ อนิจจตา
ทุกขตา และอนัตตตา ซึ่งแสดงอาการออกมาเปน ชาติ ชรา มรณะ ทั้งในความหมายหยาบตื้น และลึกละเอียด
๒. ความไมรูจักกระบวนการแหงชีวิตตามความเปนจริง หลงผิดวาเปนตัวตนและเขาไปยึดติดถือมั่น
เอาไว จะใหมันเปนไปตามที่ใจอยาก แฝงพรอมดวยความหวาดกลัวและความกระวนกระวาย

๑๗๖

พุทธธรรม

พูดใหสั้นลงไปอีกวา เปนการขัดแยงกันระหวางกฎธรรมชาติ กับความยึดถือตัวตนไวดวยความหลงผิด
หรือใหตรงกวานั้นวา การเขาไปสรางตัวตนขวางกระแสแหงกฎธรรมชาติไว
พูดใหงายกวานั้นวา เกิดการขัดการสวนทางกันขึ้น ระหวางกระแสเหตุปจจัยในธรรมชาติ กับกระแส
ความอยากในใจของคน เมื่อกระแสความอยากในใจไมมั่นคงหรือพายพังไป ก็กลายเปนความทุกขในรูป
ลักษณาการตางๆ
นี้คือชีวิตที่เรียกวา เปนอยูดวยอวิชชา อยูอยางยึดติดถือมั่น อยูอยางเปนทาส อยูอยางขัดแยงฝนตอ
กฎธรรมชาติ หรืออยูอยางเปนทุกข
การมีชีวิตอยูเชนนี้ ถาพูดในทางจริยธรรม ตามสมมติสัจจะ ก็อาจกลาวไดวา เปนการมีตัวตนขึ้น ๒ ตน
คือ ตัวกระแสแหงชีวิตที่ดําเนินไปตามกฎธรรมชาติ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย แมจะไมมีตัวตนแทจริง
แตกําหนดแยกออกเปนกระแสหรือกระบวนการอันหนึ่งตางหากจากกระแสหรือกระบวนการอื่นๆ เรียกโดย
สมมติสัจจะวาเปนตน และใชประโยชนในทางจริยธรรมได อยางหนึ่ง กับตัวตนจอมปลอม ที่ถูกคิดสรางขึ้น
ยึดถือเอาไวอยางมั่นคงดวยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ดังกลาวแลว อยางหนึ่ง
ตัวตนอยางแรกที่กําหนดเรียกเพื่อความสะดวกในขั้นสมมติสัจจะ โดยรูสภาพตามที่เปนจริง ยอมไม
เปนเหตุใหเกิดความยึดติดถือมั่นดวยความหลงผิด แตตัวตนอยางหลังที่สรางขึ้นซอนไวในตัวตนอยางแรก ยอม
เปนตัวตนแหงความยึดติดถือมั่น คอยรับกระทบกระเทือนจากตัวตนอยางแรก จึงเปนที่มาของความทุกข
การมีชีวิตอยูอยางที่กลาวขางตน นอกจากเปนการแฝงเอาความกลัวและความกระวนกระวายไวในจิตใจ
สวนลึกที่สุด เพื่อไวบังคับบัญชาพฤติกรรมของตนเอง ทําใหกระบวนการชีวิตไมเปนตัวของมันเอง หรือทําตนเอง
ใหตกเปนทาสไปโดยไมรูตัวแลว ยังแสดงผลรายออกมาอีกเปนอันมาก คือ ทําใหมีความอยากไดอยางเห็นแกตัว
ความแสหาสิ่งตางๆ ที่จะสนองความตองการของตนอยางไมมีที่สิ้นสุด และยึดอยากหวงแหนไวกับตน โดยไม
คํานึงถึงผูใดอื่น312
ทีนี้ เพื่อใหความอยากความตองการนั้นมั่นคง มีที่อางอิง ก็ทําใหเกาะเหนี่ยวเอาความคิดเห็น ทิฏฐิ
ทฤษฎีหรือทัศนะอยางใดอยางหนึ่ง ที่สนองหรือเขากับความอยาก เอามาหรือตั้งขึ้นมา ตีความเทิดคาเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกับตนหรือเปนของตน แลวกอดรัดยึดมั่นทะนุถนอมความคิดเห็น ทิฏฐิ ทฤษฎีหรือทัศนะนั้นๆ ไว
เหมือนอยางปองกันรักษาตัวเอง เปนการสรางกําแพงขึ้นมากั้นบังตนเองไมใหติดตอกับความจริง หรือถึงกับหลบ
ตัวปลีกตัวจากความจริง ทําใหเกิดความกระดางทื่อๆ ไมคลองตัวในการคิดเหตุผลและใชวิจารณญาณ ตลอดจน
เกิดความถือรั้น การทนไมไดที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น313
เมื่อคิดเห็น ยึดมั่น เชื่อถือ มีทิฏฐิวาอะไรอยางไรดี อะไรควรเอา ควรได ควรถึง และจะลุจะถึงได
อยางไร ก็ประพฤติปฏิบัติ ดําเนินชีวิต ตลอดจนถือลัทธิธรรมเนียมพิธีตางๆ ที่บอกที่ทําตามๆ กันไป แมโดยงม
งายไร เ หตุ ผ ล ทํ า ไปเพี ย งด ว ยความยึ ด มั่ น ในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ แ บบแผนลั ท ธิ พิ ธี เ หล า นั้ น เพราะรู เ ห็ น
ความสัมพันธในทางเหตุผลของสิ่งเหลานั้นเพียงรางๆ มัวๆ ไมมีความรูเขาใจที่จะมองเห็นความสัมพันธแหงเหตุ
ปจจัยหรือความเปนเหตุเปนผลแนชัด
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๑๗๗

เหมือนอยางพวกถือพรตบําเพ็ญตบะ เอาเปนเอาตายกับขอปฏิบัติจุกจิกหยุมหยิมที่ทําตอตามกันมา
โดยยึดมั่นวา ดวยการบําเพ็ญพรตถือปฏิบัติอยางนั้น จะบริสุทธิ์หลุดพนได จะบรรลุจุดหมาย หรือตายแลว
จะไปเกิดในสวรรค เปนตน แลวก็ดูถูกดูหมิ่นขัดแยงกันกับคนอื่นพวกอื่น เพราะลัทธิธรรมเนียมขอยึดถือ
ปฏิบัติเหลานั้น314
ในเวลาเดียวกัน ลึกลงไป ในที่สุด ก็คือความหวงใยในความมีอยูคงอยูของตัวตน ที่สรางขึ้นมายึดติด
ถือมั่นไว อันเปนตัวตนเลื่อนลอย ที่ไมรูวาอยูที่ไหนเปนอะไรแน ก็เลยจะตองคอยยึดคอยถือ คอยแบกเอาไว
คอยรักษาทะนุถนอมปองกัน และดวยความกลัววาจะตองสูญเสียตัวตนนั้นไป ก็ไขวควายึดฉวยเอาอะไรๆ ที่
พอจะหวังไดเอาไวยืนยันตัว แมจะอยูในรูปที่รางๆ มืดมัวก็ตาม พรอมกันนั้น ก็กลายเปนการจํากัดตนเองให
แคบ ใหไมเปนอิสระ และพลอยถูกกระทบกระแทกไปกับตัวตนที่สรางขึ้นยึดถือแบกไวนั้นเองดวย315
โดยนัยนี้ ความขัดแยง บีบคั้น และความทุกข จึงมิไดมีอยูเฉพาะในตัวบุคคลผูเดียวเทานั้น แตยังขยาย
ออกไปเปนความขัดแยง บีบคั้น และความทุกขแกคนอื่นๆ และระหวางกันในสังคมดวย กลาวไดวา ภาวะเชนนี้
เปนที่มาแหงความทุกขความเดือดรอนและปญหาทั้งปวงของสังคม ในฝายที่เกิดจากการกระทําของมนุษย
หลักปฏิจจสมุปบาทแบบประยุกต แสดงการเกิดขึ้นของชีวิตแหงความทุกข หรือการเกิดขึ้นแหงการ (มี
ชีวิตอยูอยาง) มีตัวตน ซึ่งจะตองมีทุกขเปนผลลัพธแนนอน
เมื่อ ทํา ลายวงจรในปฏิจ จสมุป บาทลง ก็เ ทา กับ ทํา ลายชีวิต แหง ความทุก ข หรือ ทํา ลายความทุก ข
ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการ (มีชีวิตอยูอยาง) มีตัวตน นี่ก็คือภาวะที่ตรงกันขาม อันไดแกชีวิตที่เปนอยูดวย
ปญญา อยูอยางไมมีความยึดติดถือมั่นในตัวตน อยูอยางอิสระ อยูอยางประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ หรือ
อยูอยางไมมีทุกข
การมีชีวิตอยูดวยปญญา หมายถึง การอยูอยางรูเทาทันสภาวะและรูจักถือเอาประโยชนจากธรรมชาติ
การถือเอาประโยชนจากธรรมชาติได เปนอยางเดียวกับการอยูอยางประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ การอยู
ประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ เปนการอยูอยางอิสระ การอยูอยางเปนอิสระ ก็คือการไมตองตกอยูในอํานาจของ
ตัณหาอุปาทาน หรือการอยูอยางไมยึดติดถือมั่น การอยูอยางไมยึดติดถือมั่น ก็คือการมีชีวิตอยูดวยปญญา
หรือการรูและเขาเกี่ยวของจัดการกับสิ่งทั้งหลายตามวิถีทางแหงเหตุปจจัย
มีขอควรย้ําเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติอีกเล็กนอย ตามหลักพุทธธรรม ยอมไมมี
สิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ หรือนอกเหนือธรรมชาติ ในแงที่วามีอิทธิฤทธิ์บันดาลความเปนไปในธรรมชาติได หรือแม
ในแงที่วาจะมีสวนเกี่ยวของอยางหนึ่งอยางใดกับความเปนไปในธรรมชาติ สิ่งใดอยูนอกเหนือธรรมชาติ สิ่งนั้น
ยอ มไมเ กี่ย วข อ งกับ ธรรมชาติ คือ ย อ มพน จากธรรมชาติ สิ้น เชิ ง สิ่ง ใดเกี่ย วข อ งกับ ธรรมชาติ สิ่ง นั้น ไม อ ยู
นอกเหนือธรรมชาติ แตตองเปนสวนหนึ่งในธรรมชาติ
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พุทธธรรม

อนึ่ง กระบวนการความเปนไปทั้งปวงในธรรมชาติยอมเปนไปตามเหตุปจจัย ไมมีความเปนไปลอยๆ
และไม มี ก ารบั น ดาลให เ กิ ด ขึ้ น ได โ ดยปราศจากเหตุ ป จ จั ย ความเป น ไปที่ ป ระหลาดน า เหลื อ เชื่ อ ดู เ ป น
อิทธิปาฏิหาริย หรืออัศจรรยใดๆ ก็ตาม ยอมเปนสิ่งที่เกิดขึ้นและเปนไปตามเหตุปจจัยทั้งสิ้น แตในกรณีที่เหตุ
ปจจั ยในเรื่อ งนั้ นสลับซั บซ อนและยั งไมถู กรูเ ทา ทัน เรื่อ งนั้ นก็ กลายเปน เรื่ อ งประหลาดอัศ จรรย แตค วาม
ประหลาดอัศจรรยจะหมดไปทันทีเมื่อเหตุปจจัยตางๆ ในเรื่องนั้นถูกรูเทาทันหมดสิ้น ดังนั้น คําวาสิ่งเหนือหรือ
นอกเหนือธรรมชาติตามที่กลาวมาแลว จึงเปนเพียงสํานวนภาษาเทานั้น ไมมีอยูจริง
ในเรื่องมนุษยกับธรรมชาติ ก็เชนกัน การที่แยกออกมาเปนคําตางหากกันวา มนุษยกับธรรมชาติ ก็ดี
มนุษยสามารถบังคับควบคุมธรรมชาติได ก็ดี เปนเพียงสํานวนภาษา แตตามเปนจริงแลว มนุษยเปนเพียงสวน
หนึ่งในธรรมชาติ
ที่พูดกันวามนุษยควบคุมบังคับธรรมชาติได ก็เปนเพียงการที่มนุษยรวมเปนเหตุปจจัยอยางหนึ่งและ
ผลักดันปจจัยอื่นๆ ในธรรมชาติใหตอเนื่องสืบทอดกันไป จนบังเกิดผลอยางนั้นๆ ขึ้น เปนแตในกรณีของมนุษย
นี้ มีปจจัยฝายจิต อันประกอบดวยเจตนา เขารวมในกระบวนการดวย จึงมีการกระทําและผลการกระทําอยางที่
เรียกวาสรางสรรคขึ้น ซึ่งก็เปนเรื่องของเหตุปจจัยลวนๆ ทั้งสิ้น
มนุษยไมสามารถสราง ในความหมายที่วาใหมีใหเปนขึ้นลอยๆ โดยปราศจากการเปนเหตุปจจัยกันตาม
วิถีทางของมัน ที่วามนุษยบังคับควบคุมธรรมชาติได ก็คือการที่มนุษยรูเหตุปจจัยตางๆ ที่จะเปนกระบวนการให
เกิดผลที่ตองการแลว จึงเขารวมเปนปจจัยผลักดันปจจัยตางๆ เหลานั้น ใหตอเนื่องสืบทอดกันจนเกิดผลที่
ตองการ ขั้นตอนในเรื่องนี้มี ๒ อยาง อยางที่ ๑ คือรู จากนั้นจึงมีอยางหรือขั้นที่ ๒ คือ เปนปจจัยใหแกปจจัย
อื่นๆ ตอๆ กันไป
ใน ๒ อยางนี้ อยางที่สําคัญและจําเปนกอนคือ ตองรู ซึ่งหมายถึงปญญา เมื่อรูหรือมีปญญาแลว ก็เขา
รวมในกระบวนการแหงเหตุปจจัย อยางที่เรียกวาจัดการใหเปนไปตามประสงคได
การเกี่ยวของจัดการกับสิ่งทั้งหลายดวยความรูหรือปญญาเทานั้น จึงจะชื่อวาเปนการถือเอาประโยชน
จากธรรมชาติได หรือจะเรียกตามสํานวนภาษาก็วา สามารถบังคับควบคุมธรรมชาติได และเรื่องนี้มีหลักการ
อยางเดียวกันทั้งในกระบวนการฝายรูปธรรมและนามธรรม หรือทั้งฝายจิตและฝายวัตถุ ฉะนั้น ที่กลาวไวขางตน
วา การถือเอาประโยชนจากธรรมชาติได เปนอยางเดียวกับการอยูอยางประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ จึงเปน
เรื่องของขอเท็จจริงของการเปนเหตุเปนปจจัยแกกันตามกฎธรรมดานี่เอง จะพูดเปนสํานวนภาษาวาสามารถ
บังคับควบคุมธรรมชาติฝายนามธรรมได ควบคุมจิตใจของตนได ควบคุมตนเองได ก็ถูกตองทั้งสิ้น
ดวยเหตุดังกลาวมานี้ การมีชีวิตอยูดวยปญญา จึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง ทั้งในฝายรูปธรรมและนามธรรม ที่
จะชวยใหมนุษยถือเอาประโยชนไดทั้งจากกระบวนการฝายจิตและกระบวนการฝายวัตถุ
ชีวิตแหงปญญา จึงมองลักษณะได ๒ ดาน คือ ดานภายใน มีลักษณะสงบเยือกเย็น ปลอดโปรง ผอง
ใส ดวยความรูเทาทัน เปนอิสระ เมื่อเสวยสุข ก็ไมหลงระเริงหรือสยบมัวเมา และไมเหลิงละเลิงลืมตัว เมื่อขาด
พลาด หรือพรากจากเหยื่อลอสิ่งปรนปรือตางๆ ก็มั่นคง ปลอดโปรงอยูได ไมหวั่นไหว ไมหดหู ซึมเศรา สิ้นหวัง
หมดอาลัยตายอยาก ไมปลอยตัวฝากสุขทุกขของตนไวในกํามือของอามิสภายนอกที่จะตัดสินใหเปนไป ดาน
ภายนอก มีลักษณะคลองตัว วองไว พรอมอยูเสมอที่จะเขาเกี่ยวของและจัดการกับสิ่งทั้งหลายตามที่มันควรจะ
เปน โดยเหตุผลบริสุทธิ์ ไมมีเงื่อนปม หรือความยึดติดภายใน ที่จะมาเปนนิวรณเขาขัดขวาง กั้นบัง ถวง ทําให
เขว ลําเอียง หรือทําใหพรามัว

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท

๑๗๙

มีพุทธพจนบางตอนที่แสดงใหเห็นลักษณะบางอยาง ที่แตกตางกันระหวางชีวิตแหงความยึดติดถือมั่น
กับชีวิตแหงปญญา เชน
“ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ย่อมเสวยสุขเวทนาบ้าง ทุกขเวทนาบ้าง อทุกขมสุขเวทนา (เฉยๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข) บ้าง
“อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้ว ก็ย่อมเสวยสุขเวทนาบ้าง ทุกขเวทนาบ้าง อทุกขมสุขเวทนา
บ้าง
“ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนั้น อะไรเป็นความพิเศษ เป็นความแปลก เป็นข้อแตกต่าง
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ กับปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้?”
“ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้ว ย่อมเศร้าโศกคร่ํา
ครวญ ร่ําไห้ รําพัน ตีอกร้องไห้ หลงใหลฟั่นเฟือนไป เขาย่อมเสวยเวทนาทั้ง ๒ อย่าง คือ
เวทนาทางกาย และเวทนาทางใจ
“เปรียบเหมือนนายขมังธนู ยิงบุรุษด้วยลูกศรดอกหนึ่ง แล้วยิงซ้ําด้วยลูกศรดอกที่ ๒
อีก เมื่อเป็นเช่นนี้ บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรทั้ง ๒ ดอก คือ ทั้งทางกาย ทั้งทาง
ใจ ฉันใด ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ก็ฉันนั้น... ย่อมเสวยเวทนาทั้ง ๒ อย่าง คือ ทั้งทางกาย และ
ทางใจ
“อนึ่ง เพราะถูกทุกขเวทนานั้นกระทบ เขาย่อมเกิดความขัดใจ เมื่อเขามีความขัดใจ
เพราะทุกขเวทนา ปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนาก็ย่อมนอนเนื่อง เขาถูกทุกขเวทนากระทบ
เข้าแล้ว ก็หันเข้าระเริงกับกามสุข316 เพราะอะไร? เพราะปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ย่อมไม่รู้ทางออก
จากทุกขเวทนา นอกไปจากกามสุข และเมื่อเขาระเริงอยู่กับกามสุข ราคานุสัยเพราะสุขเวทนา
นั้ น ย่ อ มนอนเนื่ อ ง เขาย่ อ มไม่ รู้ เ ท่ า ทั น ความเกิ ด ขึ้ น ความสู ญ สลาย ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย และ
ทางออกของเวทนาเหล่านั้นตามที่มันเป็น เมื่อเขาไม่รู้...ตามที่มันเป็น อวิชชานุสัยเพราะ
อทุกขมสุขเวทนา (=อุเบกขาเวทนา) ย่อมนอนเนื่อง
“ถ้าได้เสวยสุขเวทนา เขาก็เสวยอย่างถูกมัดตัว ถ้าเสวยทุกขเวทนา เขาก็เสวยอย่างถูก
มัดตัว ถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนา เขาก็เสวยอย่างถูกมัดตัว
“ภิกษุทั้งหลาย นี้แล เรียกว่าปุถุชน ผู้มิได้เรียนรู้ ผู้ประกอบ317 ด้วยชาติ ชรา มรณะ
โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส เราเรียกว่าผู้ประกอบด้วยทุกข์”
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กามสุข = สุขในการสนองความตองการทางประสาททั้ง ๕; ตัวอยางในทางจริยธรรมขั้นตน เชน หันเขาหาการพนัน การดื่มสุรา และ
สิ่งเริงรมยตางๆ
สฺุตฺต = ผูกมัด พัวพัน ประกอบ (ประกอบดวยกิเลส – สํ.อ.๓/๑๕๐)

๑๘๐

พุทธธรรม
“ภิกษุทั้งหลาย ฝ่ายอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ ถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก
ไม่คร่ําครวญ ไม่ร่ําไร ไม่รําพัน ไม่ตีอกร้องไห้ ไม่หลงใหลฟั่นเฟือน เธอย่อมเสวยเวทนาทาง
กายอย่างเดียว ไม่เสวยเวทนาทางใจ
“เปรียบเหมือนนายขมังธนู ยิงบุรุษด้วยลูกศร แล้วยิงซ้ําด้วยลูกศรดอกที่ ๒ ผิดไป
เมื่อเป็นเช่นนี้ บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรดอกเดียว ฉันใด อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ ก็
ฉันนั้น... ย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่างเดียว ไม่ได้เสวยเวทนาทางใจ
“อนึ่ ง เธอย่ อ มไม่ มี ค วามขั ด ใจเพราะทุ ก ขเวทนานั้ น เมื่ อ ไม่ มี ค วามขั ด ใจเพราะ
ทุกขเวทนานั้น ปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนานั้น ย่อมไม่นอนเนื่อ ง เธอถูกทุกขเวทนา
กระทบ ก็ไม่หันเข้าระเริงกับกามสุข เพราะอะไร? เพราะอริยสาวกผู้เรียนรู้แล้ว ย่อมรู้ทางออก
จากทุกขเวทนา นอกจากกามสุขไปอีก เมื่อเธอไม่ระเริงกับกามสุข ราคานุสัยเพราะสุขเวทนา
นั้นก็ไม่นอนเนื่อง เธอย่อมรู้เท่าทันความเกิดขึ้น ความสูญสลาย ข้อดี ข้อเสีย และทางออก
ของเวทนาเหล่านั้นตามที่มันเป็น เมื่อเธอรู้...ตามที่มันเป็น อวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุข
เวทนา ก็ไม่นอนเนื่อง
“ถ้าเสวยสุขเวทนา เธอก็เสวยอย่างไม่ถูกมัดตัว ถ้าเสวยทุกขเวทนา เธอก็เสวยอย่างไม่
ถูกมัดตัว ถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนา เธอก็เสวยอย่างไม่ถูกมัดตัว ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า
อริยสาวก ผู้ได้เรียนรู้ ผู้ปราศจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส
เราเรียกว่า ผู้ปราศจากทุกข์”
“ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเป็นความพิเศษ เป็นความแปลก เป็นข้อแตกต่าง ระหว่างอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ กับปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้”318

ที่กลาวมานี้ เปนเพียงใหรูวาอะไรเปนอะไร อะไรควรกําจัดแกไข เมื่อกําจัดแกไขแลวจะไดอะไร อะไร
ควรทําใหเกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแลวจะไดอะไร
สวนที่วา ในการกําจัดแกไขและทําใหเกิดขึ้นนั้น จะตองทําอะไรบาง เปนเรื่องของจริยธรรม ที่จะกลาว
ตอไปขางหนา
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บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท
บ

๕. คําออธิบายตามแแบบ
คําอธิบายแบบนี้ มีความละเอียดลึกซึ้ง และกวางขวาางพิสดารมาก เปนเรื่องทางงวิชาการโดยเเฉพาะ ผู
ศึกษาตอองอาศัยพื้นคววามรูทางพุทธธธรรมและศัพททวิชาการภาษาาบาลีมาก และะมีคัมภีรที่แสสดงไวเปนเรื่องจํ
ง าเพาะที่
319
จะศึกษาไไดโดยตรงอยูยูแลว จึงควรแสดงในที่นี้เพียงโดยสรุป พอเปนหลักเท
เ านั้น

ก. หัวขอและะโครงรูป
หัวขอทั้งหมดด ไดแสดงไวในตอนว
น าดวยตตัวบทแลว จึงแสดงในที
ง
่นแบบรวบรั
ี้แ
ด เขขาใจงายๆ ดังนีน้
อวิชชา→ สังขาร
ง → วิญญาณ
ญ → นามรูรูป→ สฬายตตนะ→ ผัสสะะ→ เวทนา→ ตัณหา→
1

2

3

4

5

6

7

8

อุปาทานน→ ภพ→ ชาติ
ช → ชรามรรณะ + โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส
า = ทุกขสสมุทัย
9

10

11

12
1

สวนฝายดับ หรื
ห อทุกขนิโรธธ ก็ดําเนินไปตตามหัวขอเชนเดียวกันนี้
อนึ่ง โดยที่กระบวนธรรมข
ร
องปฏิจจสมุปปบาท หมุนเวียนเป
ย นวัฏฏะ หรือวงจร ไมมมีจุดเริ่มตน ไม
ไ มีจุดจบ
ไมมีเบื้องงตนเบื้องปลายย จึงควรเขียนเสี
น ยใหม เพื่ออไมใหเกิดควาามเขาใจผิดในนแงนี้ ดังนี้
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๑๘๒

พุทธธรรม

ข. คําจํากัดความองคประกอบ หรือหัวขอ ตามลําดับ320
กอนแสดงคําจํากัดความและความหมายตามแบบ จะใหคําแปลและความหมายงายๆ ตามรูปศัพท เปน
พื้นฐานความเขาใจไวชั้นหนึ่งกอน ดังนี้
๑. อวิชชา
ความไมรูแจง คือ ไมรูความจริง หรือไมรูตามเปนจริง
ความคิดปรุงแตง เจตจํานงและทุกสิ่งที่จิตไดสะสมไว
๒. สังขาร
๓. วิญญาณ ความรูตอสิ่งที่ถูกรับรู คือ การเห็น-ไดยิน-ฯลฯ-รูเรื่องในใจ
๔. นามรูป นามธรรมและรูปธรรม ชีวิตทั้งกายและใจ
๕. สฬายตนะ อายตนะ คือ ชองทางรับรู ๖ ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
๖. ผัสสะ
การรับรู การประจวบกันของอายตนะ+อารมณ(สิ่งที่ถูกรับรู)+วิญญาณ
๗. เวทนา ความเสวยอารมณ ความรูสึกสุข ทุกข หรือเฉยๆ
ความทะยานอยาก คือ อยากได อยากเปน อยากไมเปน
๘. ตัณหา
๙. อุปาทาน ความยึดติดถือมั่น การยึดถือคางใจ การยึดถือเขากับตัว
๑๐. ภพ
ภาวะชีวิตที่เปนอยู สภาพชีวิต ผลรวมกรรมทั้งหมดของบุคคล
๑๑. ชาติ
ความเกิด ความปรากฏแหงขันธทั้งหลายที่ยึดถือเอาเปนตัวตน
๑๒. ชรามรณะ ความแก-ความตาย คือ ความเสื่อมอินทรีย-ความสลายแหงขันธ
ต่อไปนี้ คือ คําจํากัดความองค์ประกอบ หรือหัวข้อทั้ง ๑๒ ตามแบบ
๑. อวิชชา = ความไมรูทุกข – สมุทัย – นิโรธ – มรรค (อริยสัจ ๔) และ (ตามแบบอภิธรรม)
ความไมรูหนกอน – หนหนา – ทั้งหนกอนหนหนา321 – ปฏิจจสมุปบาท
๒. สังขาร
= กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร322
และ (ตามนัยอภิธรรม) ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร323
๓. วิญญาณ = จักขุ∼ โสต∼ ฆาน∼ ชิวหา∼ กาย∼ มโนวิญญาณ (วิญญาณ ๖)324
๔. นามรูป = นาม (เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ) หรือตามแบบอภิธรรม (เวทนาขันธ
สัญญาขันธ สังขารขันธ) + รูป (มหาภูต ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูต ๔)325
๕. สฬายตนะ = จักขุ – ตา โสตะ – หู ฆานะ – จมูก ชิวหา – ลิ้น กาย – กาย มโน - ใจ
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คําจํากัดความเหลานี้ ดู สํ.นิ.๑๖/๖-๑๘/๓-๕; อภิ.วิ.๓๕/๒๕๖-๒๗๒/๑๘๑-๑๘๕; เปนตน สวนคําอธิบายขยายความใหดู วิสุทฺธิ.
และ วิภงฺค.อ. ตามที่อางขางตน
ปุพพันตะ – อปรันตะ – ปุพพันตาปรันตะ (= อดีต – อนาคต – ทั้งอดีตอนาคต) ดู อภิ.สํ.๓๔/๗๑๒/๒๘๓
กายสังขาร = กายสัญเจตนา (ความจงใจทางกาย) = เจตนา ๒๐ ทางกายทวาร (กามาวจรกุศล ๘ อกุศล ๑๒) วจีสังขาร = วจีสัญเจตนา (ความจงใจทางวาจา) = เจตนา ๒๐ ทางวจีทวาร (กามาวจรกุศล ๘ อกุศล ๑๒) จิตตสังขาร = มโนสัญเจตนา (ความจง
ใจในใจ) = เจตนา ๒๙ ในมโนทวาร ที่ยังมิไดแสดงออกเปนกายวิญญัติหรือวจีวิญญัติ
ปุญญาภิสังขาร (ความดีที่ปรุงแตงชีวิต) = กุศลเจตนาฝายกามาวจรและฝายรูปาวจร ๑๓ (กามาวจรกุศล ๘ รูปาวจรกุศล ๕)
อปุญญาภิสังขาร (ความชั่วที่ปรุงแตงชีวิต) = อกุศลเจตนาฝายกามาวจรทั้ง ๑๒
อาเนญชาภิสังขาร (ภาวะมั่นคงที่ปรุงแตงชีวิต) = กุศลเจตนาฝายอรูปาวจรทั้ง ๔
กระจายออก = โลกิยวิญญาณ ๓๒ (วิญญาณ ๕ ฝายกุศลวิบาก และอกุศลวิบาก = ๑๐ + มโนวิญญาณ ๒๒) หรือ
= วิญญาณ ๑๓ (วิญญาณ ๕ ทั้งสองฝาย + มโนธาตุ ๒ มโนวิญญาณธาตุอเหตุกะโสมนัสสสหรคต ๑)
เปนไปในปวัตติกาล (ระหวางปฏิสนธิ ถึงจุติ) กับ วิญญาณ ๑๙ ที่เหลือ เปนไปทั้งในปวัตติกาลและปฏิสนธิกาล
บันทึกพิเศษทายบท ที่ ๑ วาดวยขันธ ๕

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท

๑๘๓

= จักขุสัมผัส โสต∼ ฆานะ∼ ชิวหา∼ กาย∼ มโนสัมผัส (สัมผัส ๖)326
= เวทนาเกิดจากจักขุสัมผัส จากโสต∼ ฆาน∼ ชิวหา∼ กาย∼ และมโนสัมผัส
(เวทนา ๖)327
๘. ตัณหา = รูปตัณหา (ตัณหาในรูป) สัททตัณหา (ในเสียง) คันธตัณหา (ในกลิ่น) รสตัณหา (ในรส)
โผฏฐัพพตัณหา (ในสัมผัสทางกาย) ธัมมตัณหา (ในธรรมารมณ) (ตัณหา ๖)328
๙. อุปาทาน = กามุปาทาน (ความยึดมั่นในกาม คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ตางๆ)
ทิฏฐุปาทาน (ความยึดมั่นในทิฏฐิ คือ ความเห็น ขอยึดถือ ลัทธิ ทฤษฎี ตางๆ)
สีลัพพตุปาทาน (ความยึดมั่นในศีลและพรต วาจะทําใหคนบริสุทธิ์ได)
อัตตวาทุปาทาน (ความยึดมั่นในอัตตา สรางตัวตนขึ้นยึดถือไวดวยความหลงผิด)
๑๐. ภพ
= กามภพ รูปภพ อรูปภพ อีกนัยหนึ่ง
= กรรมภพ (ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร)
กับ อุปปตติภพ (กามภพ รูปภพ อรูปภพ, สัญญาภพ อสัญญาภพ
เนวสัญญานาสัญญาภพ, เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ)
๑๑. ชาติ
= ความปรากฏแหงขันธทั้งหลาย การไดมาซึ่งอายตนะตางๆ
หรือความเกิด ความปรากฏขึ้นของธรรมตางๆ เหลานั้นๆ329
๑๒. ชรามรณะ = ชรา (ความเสื่อมอายุ ความหงอมอินทรีย) กับ
มรณะ (ความสลายแห่งขันธ์ ความขาดชีวิตินทรีย์) หรือ
ความเสื่อมและความสลายแหงธรรมตางๆ เหลานั้นๆ๑
๖. ผัสสะ
๗. เวทนา

ค. ตัวอยางคําอธิบายแบบชวงกวางที่สุด
เพื่อใหคําอธิบายสั้นและงาย เห็นวาควรใชวิธียกตัวอยาง ดังนี้
(อาสวะ →) อวิชชา เขาใจวาการเกิดในสวรรคเปนยอดแหงความสุข เขาใจวาฆาคนนั้นคนนี้เสียได
เปนความสุข เขาใจวาฆาตัวตายเสียไดจะเปนสุข เขาใจวาเขาถึงความเปนพรหมแลวจะไมเกิดไมตาย เขาใจวาทํา
พิธีบวงสรวงเซนสังเวยแลวจะไปสวรรคได เขาใจวาจะไปนิพพานไดดวยการบําเพ็ญตบะ เขาใจวาตัวตนอันนี้นั่น
แหละจะไดไปเกิดเปนนั่นเปนนี่ดวยการกระทําอยางนี้ เขาใจวาตายแลวสูญ ฯลฯ จึง
→ สังขาร นึกคิด ตั้งเจตจํานงไปตามแนวทางหรือโดยสอดคลองกับความเขาใจนั้นๆ คิดปรุงแตง
วิธีการและลงมือกระทําการ (กรรม) ตางๆ ดวยเจตนาเชนนั้น เปนกรรมดี (บุญ) บาง เปนกรรมชั่ว (อบุญ หรือ
บาป) บาง เปนอาเนญชาบาง จึง
→ วิญญาณ เกิดความตระหนักรูและรับรูอารมณตางๆ เฉพาะที่เปนไปตามหรือเขากันไดกับเจตนา
อยางนั้นเปนสําคัญ พูดเพื่อเขาใจกันงายๆ ก็วา จิตหรือวิญญาณถูกปรุงแตงใหมีคุณสมบัติเฉพาะขึ้นมาอยางใด
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ผัสสะ = การกระทบระหวางอายตนะภายใน ภายนอก และวิญญาณทางอายตนะนั้นๆ
เวทนา แบงโดยลักษณะเปน ๓ [สุข ทุกข อทุกขมสุข] หรือ ๕ [สุข (ทางกาย) ทุกข (ทางกาย) โสมนัส (ทางใจ) โทมนัส (ทางใจ) อุเบกขา]
ตัณหา แบงโดยอาการเปน ๓ คือ กามตัณหา (อยากในสิ่งเสพทางประสาททั้ง ๕) ภวตัณหา (อยากใหคงอยูนิรันดร) วิภวตัณหา
(อยากใหดับสูญ); หรือกามตัณหา (อยากดวยความยินดีในกาม) ภวตัณหา (อยากอยางมีสัสสตทิฏฐิ) วิภวตัณหา (อยากอยางมี
อุจเฉททิฏฐิ); ตัณหา ๓ นี้ x ตัณหา ๖ ขางบน = ๑๘ x ภายในภายนอก = ๓๖ x กาล ๓ = ๑๐๘ (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๙/๒๙๐)
ความหมายนัยหลัง ใชอธิบายปฏิจจสมุปบาทที่เปนไปในขณะจิตเดียว ตามหลักใน อภิ.วิ.๓๕/๓๐๒-๓/๑๙๔; ๓๓๘/๒๑๓;๔๒๘/๒๕๖

๑๘๔

พุทธธรรม

อยางหนึ่ง หรือแบบใดแบบหนึ่ง เมื่อตาย พลังแหงสังขารคือกรรมที่ปรุงแตงไวจึงทําใหปฏิสนธิวิญญาณที่มี
คุณสมบัติเหมาะกับตัวมัน ปฏิสนธิขึ้นในภพ และระดับชีวิตที่เหมาะกัน คือถือกําเนิดขึ้นจากนั้น
→ นามรูป กระบวนการแหงการเกิดก็ดําเนินการ กอรูปเปนชีวิตที่พรอมจะปรุงแตงกระทํากรรมตางๆ
ตอไปอีก จึงเกิดมีรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธขึ้นโดยครบถวน ประกอบดวยคุณสมบัติและ
ขอบกพรองตางๆ ตามพลังปรุงแตงของสังขาร คือ กรรมที่ทาํ มา และภายในขอบเขตแหงวิสัยของภพที่ไปเกิดนั้น
สุดแตจะไปเกิดเปนมนุษย ดิรัจฉาน เทวดา เปนตน
→ สฬายตนะ แตชีวิตที่จะสนองความตองการของตัวตน และพรอมที่จะกระทําการตางๆ โตตอบตอ
โลกภายนอก จะตองมีทางติดตอกับโลกภายนอก สําหรับใหกระบวนการรับรูดําเนินงานได ดังนั้น อาศัยนามรูป
เปนเครื่องสนับสนุน กระบวนการแหงชีวิตจึงดําเนินตอไปตามพลังแหงกรรม ถึงขั้นเกิดอายตนะทั้ง ๖ คือ
ประสาท ตา หู จมูก ลิ้น กาย และเครื่องรับรูอารมณภายใน คือ ใจ จากนั้น
→ ผัสสะ กระบวนการแหงการรับรูก็ ดําเนินงานได โดยการเขากระทบหรือประจวบกันระหวาง
องคประกอบ ๓ ฝาย คือ อายตนะภายใน (ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ) กับอารมณ หรืออายตนะภายนอก (รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ) และวิญญาณ (จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ) เมื่อการรับรูเกิดขึ้นครั้งใด
→ เวทนา ความรูสึกที่เรียกวา การเสวยอารมณ ก็จะตองเกิดขึ้นในรูปใดรูปหนึ่ง คือ สุขสบาย (สุขเวทนา) ไมสบาย เจ็บปวด เปนทุกข (ทุกขเวทนา) หรือไมก็เฉยๆ (อทุกขมสุขเวทนา หรือ อุเบกขาเวทนา) และ
โดยวิสัยแหงปุถุชน กระบวนการยอมไมหยุดอยูเพียงนี้ จึง
→ ตัณหา ถาสุขสบาย ก็ชอบใจ ติดใจ อยากได หรืออยากไดใหมากยิ่งๆ ขึ้นไปอีก เกิดการทะยาน
อยากและแสหาตางๆ ถาเปนทุกข ไมสบาย ก็ขัดใจ ขัดเคือง อยากใหสูญสิ้น ใหหมดไป หรือใหพนๆ ไปเสีย
ดวยการทําลายหรือหนีไปใหพนก็ตาม เกิดความกระวนกระวายดิ้นรนอยากใหพนจากอารมณที่เปนทุกข ขัดใจ
หันไปหาไปเอาสิ่งอื่นอารมณอื่นที่จะใหความสุขได หรือไมก็รูสึกเฉยๆ คืออุเบกขา ซึ่งเปนความรูสึกอยางละเอียด
จัดเขาในฝายสุข เพราะไมขัดใจ เปนความสบายอยางออนๆ รูสึกเรื่อยๆ เพลินๆ จากนั้น
→ อุปาทาน ความอยากเมื่อรุนแรงขึ้น ก็กลายเปนยึด คือยึดติดถือมั่นติดสยบหมกมุนในสิ่งนั้น หรือ
เมื่อยังไมได ก็อยากดวยตัณหา เมื่อไดหรือถึงแลว ก็ยึดฉวยไวดวยอุปาทาน และเมื่อยึดมั่น ก็มิใชยึดแตอารมณ
ที่อยากได (กามุปาทาน) เทานั้น แตยังพวงเอาความยึดมั่นในความเห็น ทฤษฎี ทิฏฐิตางๆ ที่เกี่ยวเนื่อง (ทิฏุปาทาน) ความยึดมั่นในแบบแผนความประพฤติและขอปฏิบัติที่จะใหไดสิ่งที่ปรารถนา (สีลัพพตุปาทาน) และ
ความยึดติดถือมั่นในตัวตน (อัตตวาทุปาทาน) พัวพันเกี่ยวเนื่องกันไป ดวยความยึดติดถือมั่นนี้ จึงกอใหเกิด
→ ภพ เจตนา เจตจํานงที่จะกระทําการ เพื่อใหไดมาและใหเปนไปตามความยึดติดถือมั่นนั้น และนํา
ใหเกิดกระบวนพฤติกรรม (กรรมภพ) ทั้งหมดขึ้นอีก เปนกรรมดี กรรมชั่ว หรืออาเนญชา สอดคลองกับตัณหา
อุปาทานนั้นๆ เชน อยากไปสวรรค และมีความเชื่อที่ยึดไววาจะไปสวรรคไดดวยการกระทําเชนนี้ ก็กระทํากรรม
อยางนั้นๆ ตามที่ตองการ พรอมกับการกระทํานั้น ก็เปนการเตรียมภาวะแหงชีวิต คือขันธ ๕ ที่จะปรากฏในภพที่
สมควรกับกรรมนั้นไวพรอมดวย (อุปปตติภพ)
เมื่อกระบวนการกอกรรมดําเนินไปเชนนี้แลว ครั้นชีวิตชวงหนึ่งสิ้นสุดลง พลังแหงกรรมที่สรางสมไว
(กรรมภพ) ก็ผลักดันใหเกิดการสืบตอขั้นตอนตอไปในวงจรอีก คือ
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ชาติ เริ่มแตปฏิสนธิวิญญาณที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับพลังแหงกรรมนั้น ปฏิสนธิขึ้นในภพที่
สมควรกับกรรม บังเกิดขันธ ๕ ขึ้นพรอม เริ่มกระบวนการแหงชีวิตใหดําเนินตอไป คือ เกิด นามรูป สฬายตนะ
ผัสสะ และเวทนา ขึ้นหมุนเวียนวงจรอีก และเมื่อการเกิดมีขึ้นแลว ยอมเปนการแนนอนที่จะตองมี
→ ชรามรณะ ความเสื่อมโทรม และแตกดับแหงกระบวนการของชีวิตนั้น สําหรับปุถุชน ชรามรณะนี้
ยอมคุกคามบีบคั้น ทั้งโดยชัดแจง และแฝงซอน (อยูในจิตสวนลึก) ตลอดเวลา ดังนั้น ในวงจรชีวิตของปุถุชน
ชรามรณะจึงพวงมาพรอมดวย
..... โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ซึ่งเรียกรวมวาความทุกขนั่นเอง คําสรุปของปฏิจจสมุปบาท
จึงมีวา “กองทุกขทั้งปวง จึงเกิดมีดวยอาการอยางนี”้
อยางไรก็ดี ในฐานะที่เปนวัฏฏะ หรือวงจร ความสิ้นสุดจึงไมมี ณ ที่นี้ แทจริง องคประกอบชวงนี้ กลับ
เปนขั้นตอนที่สําคัญอยางยิ่งอีกตอนหนึ่งที่จะทําใหวงจรหมุนเวียนตอไป กลาวคือ โสกะ (ความแหงใจ) ปริเทวะ
(ความร่ําไร) ทุกข โทมนัส (ความเสียใจ) อุปายาส (ความผิดหวังคับแคนใจ) เปนอาการสําแดงออกของการมี
กิเลสที่เปนเชื้อหมักดองอยูในจิตสันดาน ที่เรียกวา อาสวะ
อาสวะ นั้น ไดแกความใฝใจในสิ่งสนองความอยากทางประสาททั้ง ๕ และทางใจ (กามาสวะ) ความเห็น
ความยึดถือตางๆ เชน ยึดถือวา รูปเปนเรา รูปเปนของเรา เปนตน (ทิฏฐาสวะ) ความชื่นชอบอยูในใจวาภาวะ
แหงชีวิตอยางนั้นอยางนี้เปนสิ่งดีเลิศ ประเสริฐ มีความสุข หวังใจใฝฝนที่จะไดอยูครองภาวะชีวิตนั้นเสวยสุขให
นานแสนนาน หรือตลอดไป (ภวาสวะ) และความไมรูสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน (อวิชชาสวะ)
ชรามรณะเปนเครื่องหมายแหงความเสื่อมสิ้นสลาย ซึ่งขัดกับอาสวะเหลานี้ เชน ในดานกามาสวะ ชรา
มรณะทําใหปุถุชนเกิดความรูสึกวา ตนกําลังพลัดพราก หรือหมดหวังจากสิ่งที่ชื่นชอบ ที่ปรารถนา ในดาน
ทิฏฐาสวะ เมื่อยึดถืออยูวารางกายเปนตัวเราเปนของเรา พอรางกายแปรปรวนไป ก็ผิดหวังแหงใจ ในดานภวาสวะ ทํา
ใหรูสึกตัววา จะขาด พลาด พราก ผิดหวัง หรือหมดโอกาสที่จะครองภาวะแหงชีวิตที่ตัวชื่นชอบอยางนั้นๆ ใน
ดานอวิชชาสวะ ก็คือขาดความรูความเขาใจมูลฐานตั้งตนแตวาชีวิตคืออะไร ความแกชราคืออะไร ควรปฏิบัติ
อยางไร ตอความแกชรา เปนตน เมื่อขาดความรูความคิดในทางที่ถูกตอง พอนึกถึงหรือเขาเกี่ยวของกับชรา
มรณะก็บังเกิดความรูสึกและแสดงอาการในทางหลงงมงาย ขลาดกลัว และเกิดความซึมเซาหดหูตางๆ
ดังนั้น อาสวะ จึงเปนเชื้อ เปนปจจัยที่จะให โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เกิดขึ้นไดทันทีที่ชรา
มรณะเขามาเกี่ยวของ
อนึ่ง โสกะ เปนตนเหลานี้ แสดงถึงอาการมืดมัวของจิตใจ เวลาใดความทุกขเหลานี้เกิดขึ้น จิตใจจะพรา
มัว รอนรน อับปญญา เมื่อเกิดอาการเหลานี้ ก็เทากับพวงอวิชชาเกิดขึ้นมาดวย
อยางที่กลาวในวิสุทธิมัคควา “โสกะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส ไม่แยกไปจากอวิชชา และธรรมดา
ปริเทวะ ก็ย่อมมีแก่คนหลง เหตุนั้น เมื่อโสกะ เป็นต้น สําเร็จแล้ว อวิชชาก็ย่อมเป็นอันสําเร็จแล้ว”330.1 วา “ใน
เรื่องอวิชชา พึงทราบว่า ย่อมเป็นอันสําเร็จมาแล้วแต่ธรรมมีโสกะ เป็นต้น”319.2 และวา “อวิชชาย่อมยังเป็นไป
ตลอดเวลาที่โสกะ เป็นต้น เหล่านั้น ยังเป็นไปอยู”่ 319.3
โดยนัยนี้ ทานจึงกลาววา “เพราะอาสวะเกิด อวิชชาจึงเกิด”331 และสรุปไดวา ชรามรณะของปุถุชน ซึ่งพวง
ดวยโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ยอมเปนปจจัยใหเกิดอวิชชา หมุนวงจรตอไปอีก สัมพันธกันไมขาดสาย
330.1
331
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319.3

วิสุทฺธิ.๓/๑๒๔
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พุทธธรรม

จากคําอธิบายตามแบบนี้ มีขอสังเกตและสิ่งที่ควรทําความเขาใจเปนพิเศษ ดังนี้
๑. วงจรแหงปฏิจจสมุปบาทตามคําอธิบายแบบนี้ นิยมเรียกวา “ภวจักร” ซึ่งแปลวาวงลอแหงภพ หรือ
“สังสารจักร” ซึ่งแปลวา วงลอแหงสังสารวัฏ และจะเห็นไดวา คําอธิบายคาบเกี่ยวไปถึง ๓ ชวงชีวิต คือ อวิชชา
กับสังขาร ชวงหนึ่ง วิญญาณ ถึง ภพ ชวงหนึ่ง และชาติ กับ ชรามรณะ (พวงดวย โสกะ เปนตน) อีกชวงหนึ่ง ถา
กําหนดเอาชวงกลาง คือ วิญญาณ ถึง ภพ เปนชีวิตปจจุบัน ชวงชีวิตทั้ง ๓ ซึ่งประกอบดวยองค (หัวขอ) ๑๒ จึง
แบงเปน ๓ กาล ดังนี้
๑) อดีต
= อวิชชา สังขาร
๒) ปจจุบัน = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ
๓) อนาคต = ชาติ ชรามรณะ (+ โสกะ ฯลฯ)
๒. เมื่อแยกออกเปน ๓ ชวงเชนนี้ ยอมถือเอาชวงกลาง คือ ชีวิตปจจุบัน หรือชาตินี้ เปนหลัก เมื่อ
ถือเอาชวงกลางเปนหลัก ก็ยอมแสดงความสัมพันธในฝายอดีตเฉพาะดานเหตุ คือสืบสาวจากผลที่ปรากฏใน
ปจจุบันวาเกิดมาจากเหตุอะไรในอดีต (= อดีตเหตุ → ปจจุบันผล) และในฝายอนาคตแสดงเฉพาะดานผล คือ
ชักโยงจากเหตุในปจจุบันออกไปวาจะใหเกิดผลอะไรในอนาคต (=ปจจุบันเหตุ → อนาคตผล)
โดยนัยนี้ เฉพาะชวงกลาง คือปจจุบันชวงเดียว จึงมีพรอมทั้งฝายผล และเหตุ และแสดงไดเปน ๔ ชวง
(เรียกวา สังคหะ หรือ สังเขป ๔) ดังนี้
๑) อดีตเหตุ = อวิชชา สังขาร
๒) ปจจุบันผล = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา
๓) ปจจุบันเหตุ = ตัณหา อุปาทาน ภพ
๔) อนาคตผล = ชาติ ชรามรณะ (+ โสกะ ฯลฯ)
๓. จากคํ า อธิ บ ายขององค ป ระกอบแต ล ะข อ จะเห็ น ความหมายที่ ค าบเกี่ ย วเชื่ อ มโยงกั น ของ
องคประกอบบางขอ ซึ่งจัดเปนกลุมไดดังนี้
๑) อวิชชา กับ ตัณหา อุปาทาน
- จากคําอธิบายของอวิชชา จะเห็นชัดวา มีเรื่องของความอยาก (ตัณหา) และความยึดมั่น (อุปาทาน)
โดยเฉพาะความยึดมั่นในเรื่องตัวตน เขาแฝงอยูดวยทุกตัวอยาง เพราะเมื่อไมรูจักชีวิตตามความเปนจริง หลง
ผิดวามีตัวตน ก็ยอมมีความอยากเพื่อตัวตน และความยึดถือเพื่อตัวตนตางๆ และในคําที่วา “อาสวะเกิด อวิชชา
จึงเกิด” นั้น กามาสวะ ภวาสวะ และทิฏฐาสวะ ก็เปนเรื่องของตัณหาอุปาทานนั่นเอง ดังนั้น เมื่อพูดถึงอวิชชา จึง
มีความหมายพวงหรือเชื่อมโยงไปถึงตัณหาและอุปาทานดวยเสมอ
- ในคําอธิบายตัณหาและอุปาทานก็เชนเดียวกัน จะเห็นไดวา มีอวิชชาแฝงหรือพวงอยูดวยเสมอ ในแง
ที่วา เพราะหลงผิดวาเปนตัวตน จึงอยากและยึดถือเพื่อตัวตนนั้น เพราะไมรูสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน จึงเขาไป
อยากและยึดถือในสิ่งเหลานั้นวาเปนเรา เปนของเรา หรืออยากไดเพื่อเรา เปนเรื่องของความเห็นแกตัวทั้งสิ้น
และในเวลาที่อยากและยึดถือเชนนั้น ยิ่งอยากและยึดแรงเทาใด ก็ยิ่งมองขามเหตุผล มองไมเห็นสิ่งทั้งหลายตาม
สภาพของมัน และละเลยการปฏิบัติตอมันดวยสติปญญาตามเหตุตามผล มากขึ้นเพียงนั้น โดยเหตุนี้ เมื่อพูดถึง
ตัณหา อุปาทาน จึงเปนอันพวงเอาอวิชชาเขาไวดวย
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โดยนัยนี้ อวิชชา ในอดีตเหตุ กับ ตัณหา อุปาทาน ในปจจุบันเหตุ จึงใหความหมายที่ตองการไดเปน
อยางเดียวกัน แตการที่ยกอวิชชาขึ้นในฝายอดีต และยกตัณหาอุปาทานขึ้นในฝายปจจุบัน ก็เพื่อแสดงตัว
ประกอบที่เดนเปนตัวนํา ในกรณีที่สัมพันธกับองคประกอบขออื่นๆ ในภวจักร
๒) สังขาร กับ ภพ
- สังขารกับภพ มีคําอธิบายในวงจรคลายกันมาก สังขารอยูในชวงชีวิตฝายอดีต และภพอยูในชวงชีวิต
ฝายปจจุบัน ตางก็เปนตัวการสําคัญ ที่ปรุงแตงชีวิตใหเกิดในภพตางๆ ความหมายจึงใกลเคียงกันมาก ซึ่งความ
จริงก็เกือบเปนอันเดียวกัน ตางที่ขอบเขตของการเนน
สังขารมุงไปที่ ตัวเจตนา หรื อเจตจํานง ผู ป รุงแตงการกระทํา เปนตัว นําในการทํากรรม สว นภพมี
ความหมายกวางกวา โดยแบงเปนกรรมภพกับ อุปปตติภพ กรรมภพแมจะมีเจตนาเปนตัวการสําคัญเหมือน
สังขาร แตใหความรูสึกครอบคลุมมากกวา โดยเพงเอากระบวนพฤติกรรมทั้งหมดทีเดียว สวนอุปปตติภพ
หมายถึงขันธ ๕ ที่เกิดเพราะกรรมภพนั้น โดยนัยนี้ สังขาร กับกรรมภพ จึงพูดพวงไปดวยกันได
๓) วิญญาณ ถึง เวทนา กับ ชาติ ชรามรณะ (+ โสกะ ฯลฯ)
- วิญญาณ ถึง เวทนา เปนตัวชีวิตปจจุบัน ซึ่งเปนผลมาจากเหตุในอดีต การที่แสดงไวเปนอยางๆ
ตามลําดับอยางนี้ เพราะมุงกระจายกระบวนธรรมออกใหเห็นอาการที่องคประกอบตางๆ ของชีวิต ซึ่งเปนฝายผลใน
ปจจุบัน เขาสัมพันธกันจนเกิดองคประกอบอื่นๆ ที่เปนฝายเหตุในปจจุบัน อันจะนํามาซึ่งผลในอนาคตตอไปอีก
- สวน ชาติ ชรามรณะ แสดงไวเปนผลในอนาคต ตองการชี้ใหเห็นเพียงวา เมื่อเหตุปจจุบันยังมีอยู
ผลในอนาคตก็จะยังมีตอไป จึงพูดสั้นใชเพียงคําวา ชาติ และ ชรามรณะ ซึ่งก็หมายถึงการเกิดดับของวิญญาณ
ถึง เวทนา นั่นเอง แตเปนคําพูดแบบสรุป และตองการเนนในแงการเกิดขึ้นของทุกข ใหเห็นจุดที่จะเชื่อมโยงกลับ
เขาสูวงจรอยางเดิมไดอีก
- ดังนั้น ตามหลักจึงกลาววา วิญญาณถึงเวทนา กับ ชาติชรามรณะ เปนอันเดียวกัน พูดแทนกันไปได
เมื่อถือตามแนวนี้ เรื่องเหตุผล ๔ ชวง ในขอ ๒. จึงแยกองคประกอบเปนชวงละ ๕ ไดทุกตอน คือ
๑) อดีตเหตุ ๕ = อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ
๒) ปจจุบันผล ๕ = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา (= ชาติ ชรามรณะ)
๓) ปจจุบันเหตุ ๕ = อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ
๔) อนาคตผล ๕ = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา (= ชาติ ชรามรณะ)
เมื่อนับหัวขอดังนี้ จะได ๒๐ เรียกกันวา อาการ ๒๐
๔. จากคําอธิบายในขอ ๓. จึงแยกประเภทองค ๑๒ ของปฏิจจสมุปบาท ตามหนาที่ของมันในวงจรเปน
๓ พวก เรียกวา วัฏฏะ ๓ หรือ ไตรวัฏฏ (วน ๓) คือ
๑) อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เปน กิเลส คือ ตัวสาเหตุผลักดันใหคิดปรุงแตงกระทําการตางๆ
เรียกวา กิเลสวัฏฏ
๒) สังขาร (กรรม)ภพ เปน กรรม คือ กระบวนการกระทํา หรือกรรมทั้งหลาย ที่ปรุงแตงชีวิตให
เปนไปตางๆ เรียกวา กรรมวัฏฏ
๓) วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา เปน วิบาก คือ สภาพชีวิตที่เปนผลแหงการปรุง
แตงของกรรม และกลับเปนปจจัยเสริมสรางกิเลสตอไปไดอีก เรียกวา วิปากวัฏฏ

๑๘๘
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ท
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วัฏฏะทั้ง ๓ นี้ หมุนเวียนตตอเนื่องเปนปจจัยอุดหนุนแก
แ กัน ทําใหวงจรแห
ว
งชีวิตดดําเนินไปไมขาดสาย
ข
ซึ่งอาจเขียนเปนภาพไดดดังนี้

๕. ในฐานะทีที่กิเลสเปนตัวมูลเหตุของกาารทํากรรมตางๆ ที่จะปรุงแต
แ งชีวิตใหเปนนไป จึงกําหนนดใหกิเลส
เปนจุดเริริ่มตนในวงจร เมื่อกําหนดเชชนนี้ก็จะไดจดุดเริ่มตน ๒ แหหงในวงจรนี้ เรีเ ยกวา มูล ๒ ของ ภวจักร คือ
ช เปนจุดเริมต
่ม นในชวงอดีดีต ที่สงผลมายังปจจุบัน ถึงเวทนาเปนที่สสุุ ด
๑) อวิชชา
๒) ตัณหา
ห เปนจุดเริมต
่ม นในชวงปจจุบันตอจากเววทนา สงผลไปปยังอนาคต ถึงงชรามรณะเปปนที่สุด
เหตุผลที่แสดดงอวิชชาในชวงแรก
ว
และตัณณหาในชวงหลลังนั้น เห็นไดชัดอยูแลวอยยางที่กลาวในขขอ ๓. คือ
ฯ สวนตัณณหา ตอเนื่องกักับเวทนา ดังนัน้น อวิชชา แลละ ตัณหา จึงเป
ง นกิเลส
อวิชชา ตตอเนื่องกับ โสสกะ ปริเทวะ ฯลฯ
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ตัวเดนตรรงกับกรณีนั้นๆ
น
อนึ่ง ในแงของการเกิ
อ
ดในภภพใหม คําอธิบบายตามแบบก็ไดแสดงควาามแตกตางระะหวางกรณีทอวิ
ี่อ ชชาเปน
กิเลสตัวเเดน กับกรณีทีที่ตัณหาเปนกิเลสตั
เ วเดนไวดดวย คือ
- อวิชชา เปปนตัวการพิเศษ
ศ ที่จะใหสัตตวไปเกิดในทุคติ เพราะผูถูถกู อวิชชาครอบบงําไมรูวาอะไไรดี อะไร
ชั่ว อะไรรถูก อะไรผิด อะไรเปนประะโยชน ไมเปนนประโยชน อะไรเป
อ นเหตุให
ใ เกิดความเสืสื่อมพินาศ ยอมทํ
อ าการ
ตางๆ ดววยความหลงมืมืดมัว ไมมีหลััก จึงมีโอกาสท
สทํากรรมที่ผิดพลาดไดมาก
- ภวตัณหาา เปนตัวการรพิเศษที่จะใหหสัตวไปเกิดในนสุคติ ในกรณ
ณีที่ภวตัณหาาเปนตัวนํา บุคคลยอม
คํานึงถึงแและใฝใจในภภาวะแหงชีวิตทีท่ดีๆ ถาเปนโโลกหนา ก็คิดอยากไปเกิ
ด
ดในสวรรค
ใ
ในนพรหมโลก เปปนตน ถา
เปนภพปปจจุบัน ก็อยากกเปนเศรษฐี อยากเป
อ
นคนมีมีเกียรติ ตลอดดจนอยากไดชืช่อื วาเปนคนดีดี
332
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วัฏฏะะ ๓ เปนมติรุนอรรรถกถา ที่อาจถือได
อ วา เปนการออธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบเข
ป
าใจกกันงายๆ จะวาเปปนการแสดงสังสารวั
ส ฏฏแบบ
ชาวบาานก็วาได เชน เมืมื่อมีกิเลสอยากไได จึงทํากรรมใใหไดสิ่งนั้นมาเสสพเสวย ไดรับวิบากคื
บ อเวทนาที่เป นสุข จึงเกิดกิเลสอยากได
เ
ยิ่งขึ้นไไป แลวทํากรรม และไดรับวิบากตอไปอีก; หรือ เมื่ออยากได แลละทํากรรมใหไดมา
ม แตไมสมใจ ไไดวิบากคือเวทนนาที่เปนทุกข
ทําใหเกิดกิเลส คือโทสะ จึงทํากรรม แลลวไดรับวิบากไปอีอีกแบบหนึ่ง ดังนี้ เปนตน
คัมภีรรรุนอรรถกถากลาวว
า า การตรัสอวิชชาและตั
ช
ณหาเปปนมูลไว ๒ อยางนี
ง ้ มีความมุงหมมายตางกัน อวิชชชา หมายสําหรับคนทิ
ค ฏฐิจริต
ตัณหาสําหรับคนตัณหาจริต อีกนัยหนึนง่ ทอนอวิชชาเปปนมูล ตรัสเพื่อถอนอุจเฉททิฏฐิ ทอนตัณหาเปนมู ล ตรัสเพื่อถอนนสัสสตทิฏฐิ
อีกนัยหหนึ่ง ทอนอวิชชาาเปนมูลหมาย สําหรั
า บคัพภไสยกสสัตว ทอนตัณหาเปนมูล มุงสําหรัับโอปปาติกสัตว ดู วิสุทฺธิ.๓/๑๙๕

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท

๑๘๙

เมื่อมีความอยากดวยอํานาจภวตัณหาเชนนี้ ก็จึงคิดการและลงมือกระทํากรรมตางๆ ที่จะเปนทางให
บรรลุจุดหมายนั้นๆ เชน อยากไปเกิดเปนพรหม ก็บําเพ็ญฌาน อยากไปสวรรค ก็ใหทานรักษาศีล อยากเปน
เศรษฐี ก็ขยันหาทรัพย อยากเปนคนมีเกียรติ ก็สรางความดี ฯลฯ ทําใหรูจักยั้งคิด และไมประมาท ขวนขวาย
ในทางที่ดี มีโอกาสทําความดีไดมากกวาผูอยูดวยอวิชชา
เรื่องที่ยกอวิชชา และภวตัณหา เปนหัวขอตนของวัฏฏะ แตก็มิใชเปนมูลการณนั้น มีพุทธพจนแสดงไว
อีก เชน
“ภิกษุทั้งหลาย ปลายแรกสุดของอวิชชาจะปรากฏก็หาไม่ว่า ‘ก่อนแต่นี้ อวิชชามิได้มี ครั้น

มาภายหลังจึงมีขึ้น’ เรื่องนี้ เรากล่าวดังนี้ว่า ‘ก็แล เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัย อวิชชาจึงปรากฏ’...”334
สวนภวตัณหา ก็มีพุทธพจนแสดงไว มีความอยางเดียวกัน335 ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย ปลายแรกสุดของภวตัณหาจะปรากฏก็หาไม่ว่า ‘ก่อนแต่นี้ ภวตัณหามิได้มี ครั้น
มาภายหลัง จึงมีขึ้น’ เรื่องนี้ เรากล่าวดังนี้ว่า ‘ก็แล เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัย ภวตัณหาจึงปรากฏ’...”
ขอที่อวิชชาและตัณหาเปนตัวมูลเหตุ และมาดวยกัน ก็มีพุทธพจนแสดงไว เชน
“ภิกษุทั้งหลาย กายนี้ เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้ แก่คนพาล...แก่บัณฑิต ผู้ถูกอวิชชาปิดกั้น
ผู้ถูกตัณหาผูกรัด ก็แล กายนี้นั้นเอง กับนามรูปภายนอก จึงมีเป็น ๒ อย่าง อาศัย ๒ อย่างนั้น
จึงมีผัสสะเพียง ๖ อายตนะเท่านั้น คนพาล...บัณฑิต ได้ผัสสะโดยทางอายตนะเหล่านี้ หรือ
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงได้เสวยความสุขและความทุกข์”336
๖. อาการที่องคประกอบตางๆ ในปฏิจจสมุปบาท สัมพันธเปนปจจัยแกกันนั้น ยอมเปนไปโดยแบบ
ความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ในบรรดาแบบความสัมพันธที่เรียกวาปจจัย ๒๔ อยาง ตาม
คําอธิบายในแนวที่เรียกวา ปฏฐานนัย337
อนึ่ง องคประกอบแตละขอยอมมีรายละเอียดและขอบเขตความหมายกวางขวางอยูในตัว เชน เรื่อง
วิญญาณ หรือจิต ก็แยกออกไปไดอีกวา วิญญาณ หรือจิต ที่ดีหรือชั่ว มีคุณสมบัติอยางไรบาง มีกี่ระดับ จิตอยาง
ใดจะเกิดได ณ ภพใด ดังนี้ เปนตน หรือในเรื่องรูป ก็มีรายละเอียดอีกเปนอันมาก เชน รูป มีกี่ประเภท แตละ
อยางมีคุณสมบัติอยางไร ในสภาวะเชนใด จะมีรูปอะไรเกิดขึ้นบาง ดังนี้เปนตน
เรื่องปจจัย ๒๔ นั้นก็ดี รายละเอียดโดยพิสดารขององคประกอบแตละขอๆ ก็ดี เห็นวายังไมจําเปน
จะตองนํามาแสดงไวในที่นี้ทั้งหมด ผูสนใจพิเศษพึงศึกษา โดยเฉพาะจากคัมภีรฝายอภิธรรม

334
335
336
337

องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๐; วิสุทฺธิ.๓/๑๑๘; ตามความในพระสูตรนี้ อวิชชามีอาหาร คือนิวรณ ๕
องฺ.ทสก.๒๔/๖๒/๑๒๔; วิสุทฺธิ.๓/๑๑๘; อาหารของภวตัณหา คือ อวิชชา
สํ.นิ.๑๖/๕๗/๒๘
อภิธรรมปฎก คัมภีรมหาปฎฐาน (อภิ.ป.) เลม ๔๐-๔๕; สงฺคห.๔๖-๔๙

๑๙๐

พุทธธรรม
ท
จากคําอธิบายยขางตน อาจแแสดงเปนแผนนภาพประกอบบความเขาใจไดด ดังนี้

หมายเหตตุ:
- เทียบบตามแนวอริยสัจ เรียกชวงเเหตุวา “สมุทัย” เพราะเปนตัวการกอทุกข เรียกชวงผลลวา “ทุกข”
อีกอยยางหนึ่ง เรียกช
ก วงเหตุวา “กรรมภพ
ก
” เพพราะเปนกระบบวนการฝายสสรางเหตุ เรียก ชวงผลวา “อุปปตติภพ” เเพราะเปนกระะบวนการฝายเกิดผล
- จุดเชื่ออมตอระหวาง เหตุกับผล และ
แ ผลกับเหตุ เรียกวา “สนธิ
ส ” มี ๓ คือ
สนธิททีี่ ๑ = เหตุผลสนธิ
ล
สนธิธิที่ ๒ = ผลเหหตุสนธิ สนนธิที่ ๓ = เหตุตุผลสนธิ

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท
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๖. ความหมายในชีวิตประจําวัน
คําอธิบายที่ผานมาแลวนั้น เรียกวาคําอธิบายตามแบบ โดยความหมายวา เปนคําอธิบายที่มีในคัมภีร
อรรถกถาตางๆ และนิยมยึดถือกันสืบมา จะเห็นไดวา คําอธิบายแบบนั้นมุงแสดงในแงสังสารวัฏ คือ การเวียน
วายตายเกิด ขามชาติขามภพ ใหเห็นความตอเนื่องกันของชีวิตในชาติ ๓ ชาติ คือ อดีต ปจจุบัน และอนาคต
และไดจัดวางรูปคําอธิบายจนดูเปนระบบ มีแบบแผนแนนอนตายตัว
ผูไมเห็นดวย หรือไมพอใจกับคําอธิบายแบบนั้น และตองการอธิบายตามความหมายที่เปนไปอยูทุก
ขณะในชีวิตประจําวัน นอกจากจะสามารถอางคําอธิบายในคัมภีรอภิธรรม ที่แสดงปฏิจจสมุปบาทตลอดสายใน
ขณะจิตเดียวแลว ยังสามารถตีความพุทธพจนขอเดียวกันกับที่ฝายอธิบายตามแบบไดใชอางอิงนั่นเอง ใหเปนไป
ตามความเห็นฝายตนได นอกจากนั้น ยังสามารถอางเหตุผลและหลักฐานในคัมภีรอยางอื่นๆ เปนเครื่องยืนยัน
ความเห็นฝายตนใหหนักแนนยิ่งขึ้นไปอีกไดดวย
คําอธิบายแบบนี้ มีความหมายที่นาสนใจพิเศษเฉพาะตัว จึงแยกมาตั้งเปนหัวขออันหนึ่งตางหาก
เหตุผลที่อางไดในการอธิบายแบบนี้มีหลายอยาง เชนวา การดับทุกข และอยูอยางไมมีทุกขของพระ
อรหันต เปนเรื่องที่เปนไปอยูตั้งแตชีวิตปจจุบันนี้แลว ไมตองรอใหสิ้นชีวิตเสียกอน จึงจะไมมีชาติใหม ไมมีชรา
มรณะ แลวจึงไมมี โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ในอนาคตชาติ แตโสกะ ปริเทวะ ฯลฯ ไมมีตั้งแตชาติ
ปจจุบันนี้แลว วงจรของปฏิจจสมุปบาทในการเกิดทุกข หรือดับทุกขก็ดี จึงเปนเรื่องของชีวิตที่เปนไปอยูใน
ปจจุบันนี้เอง ครบถวนบริบูรณ ไมตองไปคนหาในชาติกอน หรือรอไปดูชาติหนา
นอกจากนั้น เมื่อเขาใจวงจรที่เปนไปอยูในชีวิตปจจุบันดีแลว ก็ยอมเขาใจวงจรในอดีต และวงจรใน
อนาคตไปดวย เพราะเปนเรื่องอยางเดียวกันนั่นเอง
ในดานพุทธพจน ก็อาจอางพุทธดํารัสตอไปนี้ เปนตัวอยาง
“ดูกรอุทายี ผู้ใดระลึกขันธ์ที่เคยอยู่มาก่อนได้ต่างๆ มากมาย...ผู้นั้นจึงควรถามปัญหากะเรา

ในเรื่องหนหลัง (ชาติก่อน)338 หรือเราจึงควรถามปัญหาในเรื่องหนหลังกะผู้นั้น ผู้นั้นจึงจะทําให้
เราถูกใจได้ด้วยการแก้ปัญหาในเรื่องหนหลัง หรือเราจึงจะทําให้ผู้นั้นถูกใจได้ด้วยการแก้ปัญหาใน
เรื่องหนหลัง ผู้ใดเห็นสัตว์ทั้งหลายทั้งที่จุติอยู่ ทั้งที่อุบัติอยู่ ด้วยทิพยจักษุ...ผู้นั้นจึงควรถาม
ปัญหากะเราในเรื่องหนหน้า (ชาติหน้า)339 หรือว่าเราจึงควรถามปัญหาในเรื่องหนหน้ากะผู้นั้น
ผู้นั้นจึงจะทําให้เราถูกใจได้ด้วยการแก้ปัญหาในเรื่องหนหน้าหรือเราจึงจะทําให้ผู้นั้นถูกใจได้ด้วย
การแก้ปัญหาในเรื่องหนหน้า”
“ก็แล อุทายี เรื่องหนก่อน ก็งดไว้เถิด เรื่องหนหน้า ก็งดไว้เถิด เราจักแสดงธรรมแก่ท่าน:‘เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิด เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่ง
นี้จึงดับ’”340
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ปุพฺพนฺต
อปรนฺต
ม.ม.๑๓/๓๗๑/๓๕๕

๑๙๒

พุทธธรรม
“นายบ้าน ชื่อ คันธภัก นั่งลง ณ ที่สมควรแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดแสดงความอุทัยและความอัสดงแห่งทุกข์แก่ข้า
พระองค์ด้วยเถิด”
“พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า: แน่ะท่านนายบ้าน ถ้าเราแสดงความเกิดขึ้นและความอัสดง
แห่งทุกข์แก่ท่าน โดยอ้างกาลส่วนอดีตว่า ‘ในอดีตกาล ได้มีแล้วอย่างนี้’ ความสงสัยเคลือบ
แคลงในข้อนั้น ก็จะมีแก่ท่านได้ ถ้าเราแสดงความเกิดขึ้นและความอัสดงแห่งทุกข์แก่ท่าน โดย
อ้างกาลส่วนอนาคตว่า ‘ในอนาคตกาล จักเป็นอย่างนี้’ ความสงสัย ความเคลือบแคลง ก็จะมีแก่
ท่านแม้ในข้อนั้นได้อีก ก็แล ท่านนายบ้าน เรานั่งอยู่ที่นี่แหละ จักแสดงความเกิดขึ้นและความ
อัสดงแห่งทุกข์แก่ท่าน ผู้นั่งอยู่ ณ ที่นี้เหมือนกัน”341
“ดูกรสิวก เวทนาบางอย่างเกิดขึ้น มีดีเป็นสมุฏฐานก็มี...มีเสมหะเป็นสมุฏฐานก็มี...มีลม

เป็นสมุฏฐานก็มี...มีการประชุมแห่งเหตุเป็นสมุฏฐานก็มี...เกิดจากความแปรปรวนแห่งอุตุก็มี...
เกิดจากบริหารตนไม่สม่ําเสมอก็มี...เกิดจากถูกทําร้ายก็มี...เกิดจากผลกรรมก็มี ข้อที่เวทนา...
เกิดขึ้นโดยมี (สิ่งที่กล่าวมาแล้ว) เป็นสมุฏฐาน เป็นเรื่องที่รู้ได้ด้วยตน ทั้งชาวโลกก็รู้กันทั่วว่า
เป็นความจริงอย่า งนั้น ในเรื่อ งนั้น สมณพราหมณ์ เหล่ าใด มีว าทะ มีความเห็นอย่า งนี้ว่ า
“บุคคลได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ตาม เป็นทุกข์ก็ตาม เวทนาทั้งหมดนั้น เป็น
เพราะกรรมที่กระทําไว้ในปางก่อน”342 สมณพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าแล่นไปไกลเกินสิ่งที่รู้กันได้
ด้วยตน แล่นไปไกลเกินสิ่งที่ชาวโลกเขารู้กันทั่วว่าเป็นความจริง ฉะนั้น เรากล่าวว่าเป็นความผิด
ของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเอง”343
“ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจงใจ กําหนดจดจ่อ ครุ่นคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อให้

วิญญาณดํารงอยู่ เมื่ออารมณ์มีอยู่ วิญญาณก็มีที่อาศัย เมื่อวิญญาณตั้งมั่นแล้ว เมื่อวิญญาณ
เจริญขึ้นแล้ว การบังเกิดในภพใหม่ต่อไปจึงมี เมื่อการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปมีอยู่ ชาติ ชรา
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส จึงมีต่อไป ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อม
มีได้อย่างนี้”344
ความหมายของปฏิจจสมุปบาทตามแนวนี้ แมจะตองทําความเขาใจเปนพิเศษ ก็ไมทิ้งความหมายเดิมที่
อธิบายตามแบบ ดังนั้น กอนอานความหมายที่จะกลาวตอไป จึงควรทําความเขาใจความหมายตามแบบที่กลาว
มาแลวเสียกอน เพื่อวางพื้นฐานความเขาใจ และเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบตอไป
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บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท

๑๙๓

ความหมายเชิงอธิบาย
๑. อวิชชา (ignorance, lack of knowledge) = ความไมรู ไมเห็นตามความเปนจริง ไมรูเทาทันตามสภาวะ
หลงไปตามสมมติบัญญัติ ความไมรูที่แฝงอยูกับความเชื่อถือตางๆ ภาวะขาดปญญา ความไมเขาใจเหตุผล
การไมใชปญญา หรือปญญาไมทํางานในขณะนั้นๆ
๒. สังขาร (volitional activities) = ความคิดปรุงแตง ความจงใจ มุงหมาย ตัดสินใจ และการที่จะแสดง
เจตนาออกเปนการกระทํา; การจัดสรรกระบวนความคิด และมองหาอารมณมาสนองความคิด โดย
สอดคลองกับพื้นนิสัย ความถนัด ความโนมเอียง ความเชื่อถือ และทัศนคติ เปนตน ของตน ตามที่ไดสั่ง
สมไว; การปรุงแตงจิต ปรุงแตงความคิด หรือปรุงแตงกรรม ดวยเครื่องปรุง คือ คุณสมบัติตางๆ ที่เปน
ความเคยชินหรือไดสั่งสมไว
๓. วิญญาณ (consciousness) = ความรูตออารมณตางๆ คือ เห็น ไดยิน ไดกลิ่น รูรส รูสัมผัส รูตออารมณ
ที่มีในใจ ตลอดจนสภาพพื้นเพของจิตใจในขณะนั้นๆ
๔. นามรูป (animated organism) = ความมีอยูของรูปธรรมและนามธรรม ในความรับรูของบุคคล ภาวะที่
รางกายและจิตใจทุกสวนอยูในสภาพที่สอดคลองและปฏิบัติหนาที่เพื่อตอบสนองในแนวทางของวิญญาณที่
เกิดขึ้นนั้น สวนตางๆ ของรางกายและจิตใจที่เจริญหรือเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพจิต
๕. สฬายตนะ (the six sense-bases) = ภาวะที่อายตนะที่เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่โดยสอดคลองกับ
สถานการณนั้นๆ
๖. ผัสสะ (contact) = การเชื่อมตอความรูกับโลกภายนอก การรับรูอารมณตางๆ
๗. เวทนา (feeling) = ความรูสึกสุขสบาย ถูกใจ หรือทุกข ไมสบาย หรือเฉยๆ ไมสุข ไมทุกข
๘. ตัณหา (craving) = ความอยาก ทะยาน รานรนหาสิ่งอํานวยสุขเวทนา หลีกหนีสิ่งที่กอทุกขเวทนา, โดย
อาการ ไดแก อยากได อยากเปน อยากคงอยูอยางนั้นๆ ยั่งยืนตลอดไป อยากใหดับสูญ ใหพินาศไปเสีย
๙. อุปาทาน (attachment, clinging) = ความยึดติดถือมั่นในเวทนาที่ชอบหรือชัง รวบรั้งเอาสิ่งตางๆ และ
ภาวะชีวิตที่อํานวยเวทนานั้นเขามาผูกพันกับตัว; ความยึดมั่นตอสิ่งซึ่งทําใหเกิดเวทนาที่ชอบหรือไมชอบ จน
เกิดทาทีหรือตีราคาตอสิ่งตางๆ ในแนวทางที่เสริมหรือสนองตัณหาของตน
๑๐. ภพ (process of becoming) = กระบวนพฤติกรรมทั้งหมดที่แสดงออก เพื่อสนองตัณหา อุปาทานนั้น
(กรรมภพ – the active process); และ ภาวะชีวิตที่ปรากฏเปนอยางใดอยางหนึ่ง (อุปปตติภพ – the
passive process) โดยสอดคลองกับอุปาทานและกระบวนพฤติกรรมนั้น345
๑๑. ชาติ (birth) = การเกิดความตระหนักในตัวตนวาอยูหรือไมไดอยูในภาวะชีวิตนั้นๆ หรือไมไดมี ไมไดเปน
อยางนั้นๆ; การเขาครอบครองภาวะชีวิตนั้น หรือเขาสวมเอากระบวนพฤติกรรมนั้น โดยการยอมรับ
ตระหนักชัดขึ้นมาวาเปนภาวะชีวิตของตน เปนกระบวนพฤติกรรมของตน
๑๒. ชรามรณะ (decay and death) = ความสํานึกในความขาด พลาด หรือ พรากแหงตัวตนจากภาวะชีวิตอัน
นั้น ความรูสึกวาตัวตนถูกคุกคามดวยความสูญสิ้นสลาย หรือพลัดพรากจากภาวะชีวิตนั้นๆ หรือจากการได
มี ไดเปนอยางนั้นๆ จึงเกิด โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส พวงมาดวย คือ รูสึกคับแคน ขัดของ ขุน
มัว แหงใจ หดหู ซึมเซา ไมสมหวัง กระวนกระวาย และทุกขเวทนาตางๆ
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อุปปตติภพ เปนศัพทอภิธรรม (เชน อภิ.วิ.๓๕/๒๖๕/๑๘๓) ในพระสูตรรุนหลังเรียก “ปฏิสนธิปุนภพ” (ดู ขุ.จู.๓๐/๑๘๐/๙๒;๕๘๒/๒๘๕)

๑๙๔

พุทธธรรม

คําอธิบายแสดงความสัมพันธอยางงาย
๑. อวิชชา เปนปจจัยแกสังขาร: เพราะไมรูตามเปนจริง ไมเห็นความจริง ไมรูขอเท็จจริง ไมเขาใจ
ชัดเจน หรือไมใชปญญาพินิจพิจารณาในขณะที่ประสบสถานการณนั้นๆ จึงคิดปรุงแตงไปตางๆ เดาเอาบาง คิด
วาดภาพเอาเองตางๆ ฟุงเฟอวุนวายไปบาง นึกเห็นมั่นหมายไปตามความเชื่อ ความหวาดระแวง หรือแนวนิสัย
ของตนที่ไดสั่งสมไวบาง ตลอดจนตั้งใจ คิดมุงหมายวาจะเอาอยางไรๆ จะพูดจะทําอะไรๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น
๒. สังขาร เปนปจจัยแกวิญญาณ: เมื่อมีเจตนาคิดมุงหมายตั้งใจ หรือใจเลือกที่จะเกี่ยวของกับสิ่งใด
หรือรับรูอะไรๆ จึงจะเกิดมีวิญญาณ คือ เห็น ไดยิน ไดกลิ่น รูรส รูสัมผัส รูคิดตอเรื่องนั้นๆ สิ่งนั้นๆ โดยเฉพาะ
เจตนาจะชักจูงนําจิตนําวิญญาณใหรูไปตามคิด ใหรูไปกับการคิด ใหรับรูไปในเรื่องที่มันตองการปรุงแตงเรื่อยไป
ไมรูจักจบสิ้น และพรอมกันนั้น มันก็จะปรุงแตงสภาพพื้นเพของจิต หรือของวิญญาณนั้น ใหกลายเปนจิตที่ดี
งามหรือชั่วราย มีคุณธรรม ไรคุณธรรม หรือมีคุณสมบัติตางๆ ตามแตเจตนาที่ดีหรือชั่วนั้นๆ ดวย
๓. วิญญาณ เปนปจจัยแกนามรูป: เมื่อมีวิญญาณที่รูเห็นไดยิน เปนตน ก็ตองมีรูปธรรมและนามธรรม
ที่ถูกรูถูกเห็น เปนตน อยูพรอมไปดวยกัน และเมื่อวิญญาณทําหนาที่ รูปธรรมนามธรรมตางๆ ที่เปนตัวรวมงาน
รวมอาศัยกันของวิญญาณนั้น เชน อวัยวะที่เกี่ยวของ เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย ตางก็ตองทํางานรวมไป
ดวยตามหนาที่ ยิ่งกวานั้น วิญญาณขณะนั้นถูกปรุงแตงใหเปนอยางไร มีคุณสมบัติอยางไร นามธรรมและ
รูปธรรมทั้งหลายที่แสดงตัวออกมารวมงานในขณะนั้นๆ ก็จะมีแตจําพวกที่เปนทํานองนั้น หรือพลอยมีคุณสมบัติ
อยางนั้นไปดวย เชน เมื่อวิญญาณประกอบดวยสังขารจําพวกโกรธเปนตัวปรุงแตง สัญญาที่ออกโรงดวยก็จะเปน
สัญญาเกี่ยวกับถอยคําหยาบคาย คําดา ตลอดจนมีดพราอาวุธ เปนตน รูปธรรม เชน หนาตาก็จะบูดบึ้ง
กลามเนื้อเขม็งเครียด เลือดไหลฉีดแรง เวทนาก็บีบคั้น เปนทุกข เปนตน เมื่อวิญญาณเปนไปในสภาพอยางใดซ้ํา
บอย นามธรรมและรูปธรรมที่เกิดดับสืบตอก็จะกอเปนลักษณะกายใจจําเพาะตัวที่เรียกวาบุคลิกภาพอยางนั้น
๔. นามรูป เปนปจจัยแกสฬายตนะ: เมื่อนามรูปตื่นตัวทํางานพรอมอยูในรูปแบบ ลักษณะ หรือทิศทาง
อยางใดอยางหนึ่งนั้น มันจําตองอาศัยบริการของอายตนะใดๆ เปนสื่อปอนความรูหรือเปนชองทางดําเนิน
พฤติกรรม อายตนะนั้นๆ ก็จะถูกปลุกเราใหพรอมในการทําหนาที่
๕. สฬายตนะ เปนปจจัยแกผัสสะ: เมื่ออายตนะตางๆ มี ผัสสะคือการรับรูรับอารมณดานตางๆ
เหลานั้น จึงมีได เมื่ออายตนะใดทําหนาที่ ก็มีผัสสะคือการรับรูรับอารมณโดยอาศัยอายตนะนั้นได
๖. ผัสสะ เปนปจจัยแกเวทนา: เมื่อมีการรับรูรับอารมณแลว ก็ตองมีความรูสึกที่เปนเวทนาอยางใด
อยางหนึ่ง ไมสุขสบาย ก็ทุกข ไมสบาย หรือไมก็เฉยๆ
๗. เวทนา เปนปจจัยแกตัณหา: เมื่อรับรูอารมณใด ไดความสุขสบายชื่นใจ ก็ชอบใจ ติดใจ อยากได
อารมณนั้น เกิดเปนกามตัณหา อยากคงอยูอยากเขาอยูในภาวะที่จะไดครอบครองเสวยสุขเวทนาจากอารมณนั้น
เกิดเปนภวตัณหา เมื่อรับรูอารมณใด เกิดความทุกขบีบคั้นไมสบาย ก็เกลียดชัง ขัดใจ อยากพรากอยากพน
อยากกําจัด ทําใหสูญหายไป เกิดเปนวิภวตัณหา ถารูสึกเฉยๆ ก็เรื่อยๆ ซึมๆ เพลินๆ อยูในโมหะ และติดได
อยางเปนสุขเวทนาออนๆ พรอมที่จะขยายออกเปนความอยากไดสุขเวทนาตอไป

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท

๑๙๕

๘. ตัณหา เปนปจจัยแกอุปาทาน: เมื่อความอยากนั้นแรงขึ้น ก็กลายเปนยึดติด เหมือนจับถือคางอยูใน
ใจ วางไมลง เกิดมีทาทีขึ้นมาอยางใดอยางหนึ่งตอสิ่งนั้น ถาชอบก็เอาตัวเขาไปผูกติดเหมือนดังเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกับมัน ใจคลอยตามมันไป อะไรเกี่ยวกับมันเปนเห็นดีเห็นงามไปหมด อะไรกระทบมันเปนกระทบถึงเรา
ดวย ถาชังก็เกิดความรูสึกปะทะกระทบเหมือนดังเปนตัวปรปกษคูกรณีกับตน อะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้น บุคคลนั้น
หรือภาวะนั้น ใหรูสึกกระทบกระแทกขัดผลักผละอยูเรื่อย ไมเห็นดีไมเห็นงาม มันขยับเขยื้อนทําอะไรเปนดัง
กระทําตอเราไปหมด
พรอมกันนี้ ทาทีไมวาในทางชอบหรือในทางชังก็ตาม ยอมเปนเครื่องเสริมย้ํา และเปนไปดวยกันกับ
ความยึดติดถือมั่นเชิดชูคุณคาความสําคัญของสิ่งตอไปนี้ คือ สิ่งปรนเปรออํานวยความสุขที่จะถูกไดหรือถูกขัด
ถูกแยง (กาม) ความเห็นความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวของตลอดจนเกี่ยวกับโลกและชีวิต (ทิฏฐิ) ระบบ
แบบแผนขอปฏิบัติพิธีกรรมวิธีการตางๆ ที่จะใหบรรลุผลสําเร็จทั้งในทางที่จะไดและที่จะเลี่ยงพน (ศีลวัตร) และ
ความรูสึกเกี่ยวกับตัวตนที่จะไดหรือที่ถูกปะทะขัดขวาง (อัตตวาท)
๙. อุปาทาน เปนปจจัยแกภพ: เมื่อมีความยึดถือ มีทาทีตอสิ่ง บุคคล หรือภาวะอันใดอันหนึ่งอยางหนึ่ง
อยางใด คนก็สรางภพหรือภาวะชีวิตของเขาขึ้นตามความยึดถือหรือทาทีอยางนั้น ทั้งในดานกระบวนพฤติกรรม
ทั้งหมด (กรรมภพ) เริ่มแตระบบความคิดหรือนิสัยของความคิดออกมา และในดานบุคลิกภาพทั้งรูปธรรมและ
นามธรรมที่เปนลักษณะหรือภาวะแหงชีวิตของเขาในเวลานั้น (อุปปตติภพ) เชน กระบวนพฤติกรรมและบุคลิกภาพของคนอยากร่ํารวย คนชอบอํานาจ คนชอบเดนดัง คนชอบสวยงาม คนชอบโกเก คนเกลียดสังคม เปนตน
๑๐. ภพ เปนปจจัยแกชาติ: เมื่อเกิดมีภพที่จะเขาอยูเขาครอบครองเฉพาะตัวแลว ก็ปรากฏตัวตนเปน
ความรูสึกตระหนักอันชัดเจนที่เขาอยูครอบครองหรือสอดสวมรับเอาภพหรือภาวะชีวิตนั้น โดยมีอาการถือหรือ
ออกรับวาเปนเจาของภพ เปนผูเสวยผล เปนผูกระทํา เปนผูรับการกระทบกระแทก เปนผูชนะ ผูแพ เปนผูได ผู
เสีย เปนตน อยูในภพนั้น
๑๑. ชาติ เปนปจจัยแกชรามรณะ: เมื่อเกิดมีตัวตนเขาอยูครอบครองภพหรือภาวะชีวิตนั้นแลว การที่จะ
ไดประสบความเปนไปทั้งในทางเสื่อมและทางเจริญในภพนั้น ก็ยอมตองมีขึ้นเปนธรรมดา ทั้งนี้รวมไปถึงการที่จะ
เสื่อมถอยดอยลงในภพนั้น การถูกกระแทกกระเทือนและการที่จะสูญเสียหลุดหลนออกไปจากภพนั้นดวย
โดยเฉพาะการที่ตองถูกคุกคามหวงกังวลเกี่ยวกับความเสื่อมสูญจากภพนั้นและการที่จะตองคอยรักษาภพนั้นอยู
ตลอดเวลา ความลดดอยถอยเสื่อมสูญเสีย และการคอยถูกคุกคามเหลานี้ลวนนํา โสกะ ปริเทวะ เปนตน คือ
ความทุกขมาใหไดตลอดทุกเวลา

คําอธิบายแสดงความสัมพันธเชิงขยายความ
๑. อวิชชา→ สังขาร: เพราะไมรูตามเปนจริง ไมเห็นแจง ไมเขาใจชัด จึงคิดปรุงแตง เดาคิดวาดภาพไปตางๆ
เหมือนคนอยูในความมืด เห็นแสงสะทอนนัยนตาสัตว มีความเชื่อเรื่องผีอยูแลว จึงคิดเห็นเปนรูปหนาตาหรือตัว
ผีขึ้นมาจริงๆ และเห็นเปนอาการตางๆ เกิดความกลัว คิดกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน วิ่งหนี เปนตน หรือ
เหมือนคนไมเห็นของทายที่อยูในกํามือ จึงคิดหาเหตุผลมาทาย เดา และถกเถียงตางๆ
คนที่เชื่อวาเทวดาชอบใจจะบันดาลอะไรๆ ใหได ก็คิดปรุงแตงคําออนวอน พิธีบวงสรวงสังเวยตางๆ ขึ้น
กระทําการเซนสรวงออนวอนตางๆ

๑๙๖

พุทธธรรม

คนไมรูเทาทันสภาวะของสังขารที่ไมเที่ยงแท ไมยั่งยืน เกิดจากการปรุงแตงขององคประกอบตางๆ ลวน
เปนไปตามเหตุปจจัย จึงคิดเห็นเปนของดีงาม นาเอา นาครอบครอง คิดวาดภาพไปตางๆ ตั้งความมุงหมาย คิด
หาทางและทําการตางๆ ที่จะไดจะเอามาครอบครอง
๒. สังขาร→ วิญญาณ:: เมื่อมีเจตนา คือ ตั้งใจ จงใจ มุงหมาย ใจเลือก ใจจะรับเอา หรือตกลงจะเกี่ยวของ
วิญญาณที่เห็น ไดยิน เปนตน จึงจะเกิดขึ้น แตถาไมจํานง ไมจงใจ ไมเอาใจใส ใจไมมุงออกรับ ถึงจะอยูในวิสัย
ที่จะรับรูได วิญญาณก็ไมเกิดขึ้น เหมือนคนกําลังคิดมุงหรือทํางานอะไรอยางจดจองสนใจอยูอยางหนึ่ง จิตใจไม
วอกแวก ไมฟุงซานเลื่อนลอย เชน อานหนังสืออยางเพลิดเพลิน จิตรับรูเฉพาะเรื่องที่อาน มีเสียงดังควรไดยินก็
ไมไดยิน ยุงกัดก็ไมรูตัว เปนตน; กําลังมุงคนหาของอยางใดอยางหนึ่ง มองไมเห็นคนหรือของอื่นที่ผานมาในวิสัย
ที่จะพึงเห็น; มองของสิ่งเดียวกันคนละครั้งดวยเจตนาคนละอยาง รูเห็นไปตามแงของเจตนานั้น เชน มองไปที่
พื้นดินวางแหงหนึ่ง ดวยความคิดของเด็กที่จะเลน ไดความรับรูและความหมายอยางหนึ่ง มองไปอีกครั้งดวย
ความคิดจะปลูกสรางบาน ไดความรับรูและความหมายไปอีกอยางหนึ่ง มองไปอีกครั้งหนึ่งดวยความคิดของ
เกษตรกร ไดความรับรูและความหมายอยางหนึ่ง มองดวยความคิดของอุตสาหกร ไดความรับรูและความหมาย
อีกอยางหนึ่ง มองของสิ่งเดียวกันคนละครั้งดวยความคิดนึกคนละอยาง เกิดความรับรูคนละแงละดาน
ตัวอยางงายๆ เชน ในกลุมของหลายอยางที่วางอยูใกลกัน และอยูในวิสัยของการเห็นครั้งเดียวทั้งหมด มี
มีดกับดอกไมอยูดวย คนที่รักดอกไม มองเขาไป จิตอาจรับรูเห็นแตดอกไมอยางเดียว และการรับรูจะเกิดซ้ําอยู
ที่ดอกไมอยางเดียว จนไมไดสังเกตเห็นของอื่นที่วางอยูใกล ยิ่งความสนใจชอบใจติดใจในดอกไมมีมากเทาใด
การรับรูตอดอกไมก็ยิ่งถี่ขึ้น และการรับรูตอสิ่งของอื่นๆ นอยลงไปเทานั้น สวนคนที่กําลังจะใชอาวุธมองเขาไป
จิตก็จะรับรูแตมีดเชนเดียวกัน และแมในกรณีเห็นมีดเปนอารมณดวยกัน สําหรับคนหนึ่งอาจรับรูมีดในฐานะ
อาวุธสําหรับประหารผูอื่น อีกคนหนึ่งอาจรับรูในแงสิ่งที่จะใชประโยชนในครัว อีกคนหนึ่งอาจรับรูในฐานะเปนชิ้น
โลหะชิ้นหนึ่ง สุดแตผูนั้นเปนโจร เปนคนครัว หรือเปนคนรับซื้อโลหะเกา และอยูในภาวะแหงความคิดนึก
เจตจํานงอยางใด ฯลฯ
เมื่อคิดนึกในเรื่องที่ดีงาม จิตก็รับรูอารมณที่ดีงาม และรับรูความหมายในแงที่ดีงามของอารมณนั้น เมื่อ
คิดนึกในทางที่ชั่วราย จิตก็รับรูอารมณสวนที่ชั่วราย และรับรูความหมายในแงที่ชั่วรายของอารมณนั้น โดย
สอดคลองกัน (ตอไปขางหนา จะกลาวถึงวิธีตัดกระบวนในบทที่วาดวยโยนิโสมนสิการ)
๓. วิญญาณ→ นามรูป:: วิญญาณกับนามรูปอาศัยซึ่งกันและกัน อยางที่พระสารีบุตรกลาววา
“ไม้อ้อ ๒ กํา ตั้งอยู่ได้เพราะต่างอาศัยซึ่งกันและกัน ฉันใด เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึง
มีวิญญาณ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป ฯลฯ ฉันนั้น ไม้อ้อ ๒ กํานั้น ถ้าเอาออก
เสียกําหนึ่ง อีกกําหนึ่งย่อมล้ม ถ้าดึงอีกกําหนึ่งออก อีกกําหนึ่งก็ล้ม ฉันใด เพราะนามรูปดับ
วิญญาณก็ดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปก็ดับ ฯลฯ ฉันนั้น”346
โดยนัยนี้ เมื่อวิญญาณเกิดมี นามรูปจึงเกิดมีได และตองเกิดมีดวย ในกรณีที่สังขารเปนปจจัยใหเกิด
วิญญาณนั้น ก็เปนปจจัยใหเกิดนามรูปพรอมกันไปดวย แตเพราะนามรูปจะมีไดตองอาศัยวิญญาณในฐานะที่มัน
เปนคุณสมบัติและเปนตัวประกอบรวมของวิญญาณ จึงแยกออกกลาววา สังขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ
วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป ในที่นี้ อาจแยกภาวะที่วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูปได ดังนี้
346
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๑) ที่วาจิตรับรูตออารมณอยางใดอยางหนึ่ง เชน เห็นของสิ่งหนึ่ง ไดยินเสียงอยางหนึ่งนั้น แทจริงก็คือ
รับรูตอนามรูป (ในที่นี้หมายถึง รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ และสังขารขันธ) ตางๆ นั่นเอง สิ่งที่
มีสําหรับบุคคลผูใดผูหนึ่ง ก็คือ สิ่งที่มีอยูในความรับรูของเขาในขณะนั้นๆ หรือนามรูปที่ถูกวิญญาณ
รับรูในขณะนั้นๆ เทานั้น เชน ดอกกุหลาบที่มีอยู ก็คือดอกกุหลาบที่กําลังถูกรับรูทางจักษุประสาท
หรือทางมโนทวารในขณะนั้นๆ นอกจากนี้ ดอกกุหลาบอยางนั้นๆ ก็มิไดมีอยูตางหากจากบัญญัติ
(concept) ในมโนทวาร และมิไดผิดแปลกไปจากเวทนา สัญญา และสังขารที่มีอยูในขณะนั้นๆ เลย
โดยนัยนี้ เมื่อวิญญาณมี นามรูปจึงมีอยูพรอมนั่นเอง และมีอยูอยางอิงอาศัยค้ําจุนซึ่งกันและกัน
๒) นามรูปที่เนื่องอาศัยวิญญาณ ยอมมีคุณภาพสอดคลองกับวิญญาณนั้นดวย โดยเฉพาะนามทั้งหลาย
ก็คือคุณสมบัติของจิตนั่นเอง เมื่อความคิดปรุงแตง (สังขาร) ดีงาม ก็เปนปจจัยใหเกิดวิญญาณซึ่ง
รับรูอารมณที่ดีงามและในแงที่ดีงาม ในขณะนั้น จิตใจก็ปลอดโปรงผองใสไปตาม อากัปกิริยาหรือ
พฤติกรรมตางๆ ดานรางกาย ก็แสดงออกหรือปรากฏรูปลักษณะในทางที่ดีงามสอดคลองกัน เมื่อคิด
นึกในทางที่ชั่ว ก็เกิดความรับรูอารมณในสวนและในแงที่ชั่วราย จิตใจก็มีสภาพขุนมัวหมนหมอง
อากัปกิริยาหรือพฤติกรรมตางๆ ทางรางกาย ก็แสดงออกหรือปรากฏรูปลักษณะเปนความเครียด
กระดางหมนหมองไปตาม ในสภาพเชนนี้ องคประกอบตางๆ ทั้งในทางจิตใจและรางกาย อยูใน
ภาวะที่พรอมหรืออยูในอาการที่กําลังปฏิบัติหนาที่โดยสอดคลองกับสังขารหรือวิญญาณที่เกิดขึ้น
เมื่อรูสึกรักใครมีไมตรี (สังขาร) ก็เกิดความรับรูอารมณสวนที่ดีงาม (วิญญาณ) จิตใจก็แชม
ชื่นเบิกบาน (นาม) สีหนาก็สดชื่นยิ้มแยมผองใส ตลอดจนกิริยาอาการตางๆ ก็กลมกลืนกัน (รูป) อยู
ในภาวะที่พรอมจะแสดงออกในทางที่ดีงามตอไป เมื่อโกรธเคือง ก็เกิดความรับรูอารมณแตสวนที่เลว
จิตใจก็ขุนมัวขัดของ สีหนากิริยาอาการก็บึ้งบูดเครงเครียด อยูในภาวะที่พรอมจะแสดงอาการและ
กระทําการตางๆ ในแนวทางนั้นตอไป นักกีฬาที่อยูในสนามเมื่อการแขงขันเริ่มขึ้น ความนึกคิด
เจตจํานงตางๆ จะพุงไปในกีฬาที่แขงขันอยูนั้น ความรับรูตางๆ ก็เกิดดับอยูในเรื่องนั้น ดวยอัตรา
ความถี่มากนอยตามกําลังของเจตจํานงความสนใจที่พุงไปในกีฬานั้น จิตใจและรางกายทุกสวนที่
เกี่ยวของ ก็อยูในภาวะพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่แสดงพฤติกรรมออกมาโดยสอดคลองกัน
ความเปนปจจัยในขอนี้ หมายรวมไปถึงการเกิดดับสืบตอของนามรูปใหมๆ คือสวนตางๆ
ของรางกายและจิตใจที่มากอหรือเสริมบุคลิกภาพ ใหเปนไปตามสภาพของวิญญาณที่ถูกสังขารปรุง
แตงแลวนั้น (พึงสังเกตความสัมพันธกับภพ)
ความเปนไปในชวงนี้ เปนขั้นตอนสําคัญสวนหนึ่งในกระบวนแหงกรรมและการใหผลของ
กรรม วงจรแหงวัฏฏะหมุนมาครบรอบเล็ก (อวิชชา: กิเลส → สังขาร: กรรม → วิญญาณ
และนามรูป: วิบาก) และกําลังจะเริ่มตั้งตนหมุนตอไป นับวาเปนขั้นตอนสําคัญสวนหนึ่งในการสราง
นิสัย ความเคยชิน ความรู ความชํานาญ และบุคลิกภาพทั้งหมด
๔. นามรูป→ สฬายตนะ:: การที่นามรูปจะปฏิบัติหนาที่ตอๆ ไป ตองอาศัยความรูตอโลกภายนอก หรือดึง
ความรูที่สะสมไวแตเดิมมาเปนเครื่องประกอบการตัดสิน หรือเลือกวาจะดําเนินพฤติกรรมใดตอไปในทิศทางใด
ดังนั้น นามรูปสวนที่มีหนาที่เปนสื่อหรือชองทางติดตอรับรูอารมณตางๆ คืออายตนะที่เกี่ยวของในกรณีนั้นๆ จึง
อยูในสภาพตื่นตัวและปฏิบัติหนาที่สัมพันธสอดคลองกับปจจัยขอกอนๆ ตามลําดับมา

๑๙๘
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ดังเชน ในกรณีของนักฟุตบอลในสนาม อายตนะที่ทําหนาที่รับรูอารมณอันเกี่ยวกับกีฬาที่เลนอยูนั้น เชน
ประสาทตา ประสาทหู เปนตน ก็จะอยูในสภาพตื่นตัวที่จะรับรูอารมณที่เกี่ยวของกับกีฬาที่เลนดวยความไวเปน
พิเศษ ในขณะเดียวกัน อายตนะที่ไมเกี่ยวกับการรับรูอารมณที่มุงหมายนั้น ก็จะไมอยูในสภาพตื่นตัวที่จะใหเกิด
การรับรูอารมณ พูดงายๆ วาผอนการปฏิบัติหนาที่ลงไปตามสวน เชน ความรูสึกกลิ่น และความรูสึกรส อาจไม
เกิดขึ้นเลย ในขณะที่กําลังเลนอยางกระชั้นชิดติดพัน เปนตน
๕. สฬายตนะ→ ผัสสะ:: เมื่ออายตนะปฏิบัติหนาที่ การรับรูก็เกิดขึ้น โดยมีองคประกอบ ๓ อยาง เขาบรรจบ
กัน คือ อายตนะภายใน (ตา หู จมูก ลิ้น กาย มโน อยางใดอยางหนึ่ง) กับ อารมณภายนอก (รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ อยางใดอยางหนึ่ง) และวิญญาณ (ทางจักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน อยางใดอยาง
หนึ่ง) การรับรูก็เกิดขึ้นโดยสอดคลองกับอายตนะนั้นๆ
๖. ผัสสะ→ เวทนา:: เมื่อผัสสะเกิดขึ้นแลว ก็จะตองมีความรูสึกเกี่ยวดวยสุขทุกขเกิดขึ้น อยางใดอยางหนึ่ง
ใน ๓ อยาง คือ สบาย ชื่นใจ เปนสุข (สุขเวทนา) หรือไมก็ บีบคั้น ไมสบาย เจ็บปวด เปนทุกข (ทุกขเวทนา)
หรือไมก็เฉยๆ เรื่อยๆ ไมสุขไมทุกข (อุเบกขา หรือ อทุกขมสุขเวทนา)
ปฏิจจสมุปบาทตั้งแตหัวขอที่ ๓ ถึง ๗ คือ วิญญาณ ถึง เวทนานี้ เปนกระบวนการในชวงวิบาก คือ ผล
ของกรรม โดยเฉพาะขอ ๕ – ๖ – ๗ (สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา) ไมเปนบุญไมเปนบาป ไมดีไมชั่ว โดยตัวของมัน
เอง แตจะเปนเหตุแหงความดี ความชั่วไดตอไป
๗. เวทนา→ ตัณหา:: เมื่อไดรับสุขเวทนา ก็พอใจ ชอบใจ ติดใจ อยากได และอยากไดยิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อไดรับ
ทุกขเวทนา ก็ขัดใจ อยากใหสิ่งนั้นสูญสิ้นพินาศไปเสีย อยากใหตนพนไปจากทุกขเวทนานั้น และอยากได แส ดิ้น
รนไปหาสิ่งอื่นที่จะใหสุขเวทนาตอไป เมื่อไดรับอุเบกขาเวทนา รูสึกเฉยๆ ก็ชวนใหเกิดอาการซึมๆ เพลิน อยางมี
โมหะ เปนสุขเวทนาอยางออนๆ ที่ทําใหติดใจได และเปนเชื้อใหขยายตัวออกเปนความอยากไดสุขเวทนาตอไป
ตัณหานั้น เมื่อแยกใหชัดโดยอาการ ก็มี ๓ อยาง คือ
๑) กามตัณหา (craving for sense-pleasure) ความอยากไดสิ่งสําหรับสนองความตองการทาง
ประสาททั้ง ๕
๒) ภวตัณหา (craving for self-existence) ความอยากไดสิ่งตางๆ โดยสัมพันธกับภาวะชีวิตอยางใด
อยางหนึ่ง หรือความอยากในภาวะชีวิตที่จะอํานวยสิ่งที่ปรารถนานั้นๆ ได ในความหมายที่ลึกซึ้ง
คือ ความอยากในความมีอยูคงอยูของตัวตนที่จะไดจะเปนอยางใดอยางหนึ่งยั่งยืนตลอดไป
๓) วิภวตัณหา (craving for non-existence or self-annihilation) ความอยากใหตัวตนพนไป ขาด
หาย พรากหรือสูญสิ้นไปเสียจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือภาวะชีวิตอยางใดอยางหนึ่งที่ไมปรารถนา
ตัณหาชนิดนี้ แสดงออกในรูปที่หยาบ เชน ความรูสึกเบื่อหนาย ความเหงา วาเหว ความเบื่อตัวเอง
ความชังตัวเอง ความสมเพชตนเอง ความอยากทําลาย เปนตน347
347

การแปลความหมายตัณหา ๓ อยางนี้ โดยเฉพาะอยางที่ ๒ และ ๓ (ภวตัณหา และวิภวตัณหา) ยังมีความขัดแยงกันอยูเปน ๒ - ๓
แบบ (ดู อภิ.วิ.๓๕/๙๓๓/๔๙๔; วิสุทฺธิ.๓/๑๗๙ เปนตน) บางทานเทียบ ภวตัณหาวา = life-instinct หรือ life-wish และ
วิภวตัณหาวา = death-instinct หรือ death-wish ตามหลักจิตวิทยาของ Sigmund Freud (ดู M.O’C. Walshe, Buddhism for
Today, George Allen and Unwin, London, 1962, pp. 37-40); ความหมายของภวตัณหา และ วิภวตัณหา ที่ชัดมากแหงหนึ่ง
คือ ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๗/๒๖๓
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ตัณหาจึงแสดงออกในรูปตางๆ เปนความอยากไดกามคุณตางๆ บาง อยากไดภาวะแหงชีวิตบางอยาง
เชน ความเปนเศรษฐี ความเปนผูมีเกียรติ ความเปนเทวดา เปนตน ซึ่งจะอํานวยสิ่งที่ปรารถนาใหบาง อยากพน
ไปจากภาวะที่ไมปรารถนา เบื่อหนาย หมดอาลัยตายอยาก ตลอดจนถึงอยากตายบาง หรือในกรณีที่แสดงออก
ในภายนอก เมื่อถูกขัดหรือฝนความปรารถนา ก็เปนเหตุใหเกิดปฏิฆะ ความขัดใจขัดเคือง โทสะ ความคิด
ประทุษราย ความคิดทําลายผูอื่น สิ่งอื่น เปนตน
๘. ตัณหา→ อุปาทาน:: เมื่ออยากไดสิ่งใด ก็ยึดมั่นเกาะติดเหนียวแนน ผูกมัดตัวตนติดกับสิ่งนั้น ยิ่งอยากได
มากเทาใด ก็ยิ่งยึดมั่นแรงขึ้นเทานั้น ในกรณีที่ประสบทุกขเวทนา อยากพนไปจากสิ่งนั้น ก็มีความยึดมั่นในแง
ชิงชังตอสิ่งนั้นอยางรุนแรง พรอมกับที่มีความยึดมั่นในสิ่งอื่นที่ตนจะดิ้นรนไปหารุนแรงขึ้นในอัตราเทาๆ กัน จึง
เกิดความยึดมั่นในสิ่งสนองความตองการตางๆ ยึดมั่นในภาวะชีวิตที่จะอํานวยสิ่งที่ปรารถนา ยึดมั่นในตัวตนที่
จะไดจะเปนอยางนั้นอยางนี้ ยึดมั่นในความเห็น ความเขาใจ ทฤษฎี และหลักการอยางใดอยางหนึ่งที่สนอง
ตัณหาของตน ตลอดจนยึดมั่นในแบบแผน ขอยึดถือปฏิบัติ วิธีการตางๆ ที่สนองความตองการของตัวตน
๙. อุปาทาน→ ภพ:: ความยึดมั่นยอมเกี่ยวของไปถึงภาวะชีวิตอยางใดอยางหนึ่ง ความยึดมั่นนั้นแสดงถึง
ความสัมพันธระหวางสิ่งสองสิ่ง คือ เปนการนําเอาตัวตนไปผูกมัดไว หรือทําใหเปนสิ่งเดียวกันกับภาวะชีวิตอยาง
ใดอยางหนึ่ง ซึ่งอาจเปนภาวะชีวิตที่อํานวยสิ่งที่ปรารถนา หรือเปนภาวะชีวิตที่ชวยใหพนไปจากสิ่งที่ไมปรารถนา
ในเวลาเดียวกัน เมื่อมีภาวะชีวิตที่ตองการ ก็ยอมมีภาวะชีวิตที่ไมตองการอยูดวยพรอมกัน ภาวะชีวิตที่ถูกยึด
เกี่ยวเกาะไวนี้เรียกวา อุปปตติภพ
เมื่อยึดมั่นในภาวะชีวิตนั้น จึงคิดมุงหมายหรือมีเจตจํานงเพื่อเปนอยางนั้นๆ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงความ
เปนอยางนั้นๆ แลวลงมือทําการตางๆ เริ่มแตคิดสรางสรรคปรุงแตงแสวงวิธีการตางๆ ดําเนินการตามจุดมุงหมาย
แตความคิดและการกระทําทั้งหมดนั้นยอมถูกผลักดันใหดําเนินไปในทิศทาง และในรูปแบบที่อุปาทานกําหนด
คือ เปนไปตามอํานาจของความเชื่อถือ ความคิดเห็น ความเขาใจ ทฤษฎี วิธีการ ความพอใจ ชอบใจอยางใด
อยางหนึ่งที่ตนยึดถือไว จึงแสดงออกซึ่งพฤติกรรมและกระทําการตางๆ โดยสอดคลองกับอุปาทานนั้น
ตัวอยางในชั้นหยาบ เชน อยากเกิดเปนเทวดา จึงยึดถือในลัทธิคําสอน ประเพณี พิธีกรรม หรือแบบ
แผนความประพฤติอยางใดอยางหนึ่งที่เชื่อวาจะใหไปเกิดไดอยางนั้น จึงคิดมุงหมาย กระทําการตางๆ ไปตาม
ความเชื่อนั้น จนถึงวา ถาความยึดมั่นรุนแรง ก็ทําใหมีระบบพฤติกรรมที่เปนลักษณะพิเศษจําเพาะตัวเกิดขึ้นแบบ
ใดแบบหนึ่ง หรือตัวอยางใกลเขามา เชน อยากเปนคนมีเกียรติ ก็ยอมยึดมั่นเอาคุณคาอยางใดอยางหนึ่งวาเปน
ความมีเกียรติ ยึดมั่นในแบบแผนความประพฤติที่สอดคลองกับคุณคานั้น ยึดมั่นในตัวตนที่จะมีเกียรติอยาง
นั้นๆ เจตจํานง และการกระทํา ก็มุงไปในทิศทางและรูปแบบที่ยึดไวนั้น พฤติกรรมตางๆ ที่แสดงออกก็มี
รูปลักษณะสอดคลองกัน อีกตัวอยางหนึ่ง อยากไดของมีคาของผูอื่น จึงยึดมั่นในภาวะที่ตนจะเปนเจาของสิ่งของ
นั้น จึงยึดมั่นในความเคยชิน หรือวิธีการที่จะใหไดสิ่งของนั้นมา ไมรูโทษและความบกพรองของวิธีการที่ผิด จึง
คิดนึก มุงหมาย และกระทําการตามความเคยชินหรือวิธีการที่ยึดไว กลายเปนการลักขโมย หรือการทุจริตขึ้น
ความเปนเจาของที่ยึดไวเดิม กลายเปนความเปนโจรไป
โดยนัยนี้ เพื่อผลที่ปรารถนา มนุษยจึงทํากรรมชั่ว เปนบาป เปนอกุศลบาง ทํากรรมดี เปนบุญ เปน
กุศลบาง ตามอํานาจความเชื่อถือ ความยึดมั่นที่ผิดพลาด หรือถูกตอง ในกรณีนั้นๆ
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พุทธธรรม

- กระบวนพฤติกรรมที่ดําเนินไปในทิศทางแหงแรงผลักดันของอุปาทานนั้น และปรากฏรูปลักษณะ
อาการสอดคลองกันกับอุปาทานนั้น เปนกรรมภพ
- ภาวะแหงชีวิตที่สืบเนื่องมาจากกระบวนพฤติกรรมนั้น เชน ความเปนเทวดา ความเปนคนมีเกียรติ
ความเปนเจาของ และความเปนโจร เปนตน เปนอุปปตติภพ อาจเปนภพ (ภาวะแหงชีวิต) ที่ตรงกับความ
ตองการ หรือภพที่ไมตองการก็ได
ปฏิจจสมุปบาทชวงนี้ เปนขั้นตอนสําคัญในการทํากรรม-รับผลกรรม การกอนิสัยและสรางบุคลิกภาพ
๑๐. ภพ→ ชาติ:: ชีวิตที่เปนไปในภาวะตางๆ ทั้งหมดนั้น วาตามความหมายที่แท ก็คือขันธ ๕ ที่เกิด-ดับ
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีคุณสมบัติที่สะสมเพิ่ม-ลด ในดานตางๆ ตามเหตุปจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมี
เจตจํานงคือเจตนาเปนตัวนํา ทําใหกระแสโดยรวม หรือกระบวนธรรมนั้นๆ มีลักษณะอาการอยางใดอยางหนึ่ง
ขันธ ๕ ที่รวมเปนชีวิตนั้น เกิดดับเปลี่ยนแปลงอยูทุกขณะตลอดเวลา เมื่อกลาวถึงความจริงนั้นดวยภาษา
ตามสมมติ จึงพูดวา คนเรานี้เกิด-แก-ตายอยูทุกขณะ อยางที่อรรถกถาแหงหนึ่งกลาววา
“โดยปรมัตถ์ เมื่อขันธ์ทั้งหลาย เกิดอยู่ แก่อยู่ ตายอยู่ การที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ‘ดูก่อน
ภิกษุ เธอเกิด แก่ และตายอยู่ ทุกขณะ’ ดังนี้ ก็พึงทราบว่า เป็นอันได้ทรงแสดงให้เห็นแล้วว่า
ในสัตว์ทั้งหลายนั้น การเล็งถึงขันธ์ เสร็จอยู่แล้วในตัว”348
อยางไรก็ตาม สําหรับปุถุชน ยอมมิใชมีเพียงการเกิด-ดับของขันธ ๕ ตามธรรมดาของธรรมชาติเทานั้น
แตเมื่อมีภพขึ้นตามอุปาทานแลว ก็เกิดมีตัวตนซึ่งสํานึกตระหนักขึ้นมาวา “เรา”349 ไดเปนนั่นเปนนี่ อยูในภาวะ
ชีวิตอันนั้นอันนี้ ซึ่งตรงกับความตองการ หรือไมตรงกับความตองการ พูดสั้นๆ วา ตัวตนเกิดขึ้นในภพนั้น จึงมี
ตัวเราที่เปนเจาของ ตัวเราที่เปนโจร ตัวเราที่เปนคนไมมีเกียรติ ตัวเราที่เปนผูชนะ ตัวเราที่เปนผูแพ ฯลฯ
ในชีวิตประจําวันของปุถุชน การเกิดของตัวตน จะเห็นไดเดนชัด ในกรณีความขัดแยง เชน การถกเถียง
แมในการเถียงหาเหตุผล ถาใชกิเลส ไมใชปญญา ก็จะเกิดตัวตน ที่เปนนั่นเปนนี่ชัดขึ้นมาวา เราเปนนาย เราเปน
ผูมีเกียรติ (พรอมกับ เขาเปนลูกนอง เขาเปนคนชั้นต่ํา) นี่เปนความเห็นของเรา เราถูกขัดแยง ทําใหความเปนนั่น
เปนนี่ดอยลงพรองลง หรือจะสูญสลายไป เมื่อชรามรณะปรากฏ ชาติก็ยิ่งชัด แตเพราะมีชาติ จึงมีชรามรณะได
๑๑. ชาติ→ ชรามรณะ:: เมื่อมีตัวตนที่ไดเปนอยางนั้นอยางนี้ ก็ยอมมีตัวตนที่ไมไดเปนอยางนั้นอยางนี้ ตัวตน
ที่ขาด พลาด หรือพรากจากความเปนอยางนั้นอยางนี้ ตัวตนที่ถูกคุกคามดวยความขาด พลาดหรือพรากไปจาก
ความเปนอยางนั้นอยางนี้ และตัวตนที่ถูกกระทบกระทั่ง ถูกขัดขวาง ขัดแยงใหกระแสความเปนอยางนั้นๆ
สะดุด หวั่นไหว สะเทือน ลดดอยลง พรองลง เสื่อมลงไป ไมสมบูรณเต็มเปยมอยางที่อยากใหเปน และอยางที่
ยึดถืออยู เมื่อตัวตนเกิดมีขึ้นแลว ก็อยากจะดํารงอยูตลอดไป อยากจะเปนอยางนั้นอยางนี้อยางที่ตองการ หรือ
อยากใหภาวะแหงชีวิตที่ตองการนั้นอยูกับตัวตนตลอดไป แตเมื่อตัวตนเกิดมีขึ้นได ตัวตนก็ยอมเสื่อมสลายได
แมเมื่อยังไมสูญสลาย ก็ถูกคุกคามดวยความพรองตัว และความสูญสลายที่จะมีมา จึงเกิดความหวาดกลัวตอ
ความถูกหวั่นไหว กระทบกระแทก และความสูญสลาย และทําใหเกิดความยึดมั่นผูกพันตัวตนไวกับภาวะชีวิต
นั้นใหเหนียวแนนยิ่งขึ้น
348
ขุทฺทก.อ.๘๕
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ดู บันทึกที่ ๑ ตัวเรา ของเรา, ตัวกู ของกู ใน บันทึกพิเศษทายบท

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท
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ความกลัวตอความสูญสลายแหงตัวตนนี้ เกิดสืบเนื่องมาจากความรูสึกถูกคุกคามและหวาดกลัวตอ
ความตายของชีวิตนี้นั่นเอง ซึ่งแฝงอยูในจิตใจอยางละเอียดลึกซึ้งตลอดเวลา และคอยบีบคั้นพฤติกรรมทั่วๆ ไป
ของมนุษย ทําใหหวาดกลัวตอความพลัดพราก สูญสลาย ทําใหดิ้นรนไขวควาภาวะชีวิตที่ตองการอยางเรารอน
ทําใหเกรงกลัวและผิดหวังเมื่อไดรับทุกขเวทนา และทําใหเสวยสุขเวทนาอยางกระวนกระวาย และดวยความ
หวาดกลัวความพลัดพราก
โดยนัยนี้ เมื่อตัวตนเกิดขึ้นในภาวะชีวิตที่ไมตองการ ไมเกิดในภาวะชีวิตที่ตองการ ก็ดี เมื่อตัวตนเกิด
ไดเปนอยางนั้นอยางนี้ อยูในภาวะชีวิตที่ตองการ แตตองสูญสลายพรากไป ก็ดี ถูกคุกคามดวยความขาด พลาด
และพรากจากภาวะชีวิตที่ตองการ ก็ดี ความทุกขแบบตางๆ ก็ยอมเกิดขึ้น คือ เกิดโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
และอุปายาส และในภาวะแหงความทุกขเชนนี้ ยอมมีแตความไมรูไมเขาใจในสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง มีความ
ขัดของขุนมัว ความหลงใหล และความมืดบอด อันเปนลักษณะของอวิชชา จึงเกิดการดิ้นรนหาทางออกดวย
วิธีการแหงอวิชชาตามวงจรตอไป350
ตัวอยางงายๆ ในชีวิตประจําวัน เมื่อมีการแขงขัน และมีการชนะเกิดขึ้น สําหรับปุถุชนจะไมมีเพียงการ
ชนะที่เปนเหตุการณทางสังคม ซึ่งมีความหมายและวัตถุประสงคตามที่ตกลงกําหนดวางกัน (สมมติ) ไวเทานั้น
แตจะมีความเปนผูชนะที่ยึดมั่นไวกับความหมายพิเศษบางอยางเฉพาะตัวดวยอุปาทาน (ภพ) ดวย ในบางโอกาส
โดยเฉพาะในกรณีของคนมักหยิ่งผยอง หรือในกรณีเกิดเรื่องกระทบกระเทือนใจ ก็จะเกิดความรูสึกโผลขึ้นมาวา
เราเปนผูชนะ = ตัวเราเกิดขึ้นในความเปนผูชนะ (ชาติ) แตความเปนผูชนะของเราในความหมายสมบูรณเต็มตัว
ตองพวงเอาความมีเกียรติ ความยกยองเยินยอ ความไดผลประโยชน ความนิยมชมชอบ การยอมรับของผูอื่น
เปนตนไวดวย ความเกิดของตัวเราในความชนะ หรือความชนะของเราจึงเกิดพรอมกับการจะตองมีผูยอมรับ ยก
ยองเชิดชู การทําใหผูใดผูหนึ่งแพไปได การไดทําหรือแสดงออกอะไรสักอยางที่สุดขีดของความอยาก ฯลฯ อยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง
จากนั้น ในขณะเดียวกับที่ตัวเราในฐานะผูชนะ พรอมทั้งความหมายตางๆ ที่พวงอยูกับมัน เกิดขึ้น
ความสมหวัง หรือไมสมหวังก็เกิดขึ้น เมื่อสมหวัง ก็จะตามมาดวยความรูสึกที่จะตองผูกพันมัดตัวไวกับความ
เปนผูชนะนั้นใหแนนแฟน เพราะกลัววาความเปนผูชนะจะสูญสิ้นไปจากตน กลัววา ความยอมรับนิยมยกยอง
เชิดชูที่ไดรับในฐานะนั้น จะไมคงอยูอยางเดิม จะลดนอยลง เสื่อมไป หรือหมดไปจากตน เมื่อพบเห็นผูใดผูหนึ่ง
แสดงอาการไมเชิดชูใหเกียรติอยางที่หวัง หรือเทาที่หวัง หรือการยกยองเชิดชูเกียรติที่เคยไดอยู มาลดนอยลง ก็
ยอมเกิดความขุนมัวหมนหมองใจและอุปายาส เพราะตัวตนในภาวะผูชนะนั้นกําลังถูกกระทบกระแทกหรือถูกบีบ
คั้นกําจัดใหพรากไปเสียจากภาวะผูชนะ คือ กําลังถูกคุมคามดวยความเสื่อมโทรม (ชรา) และความสูญสลาย
(มรณะ) จากความเปนผูชนะพรอมทั้งคุณคาผนวกตางๆ ที่ยึดไว (ภพ)
เมื่อภาวการณดําเนินไปเชนนี้ ความรูสึกขุนมัวหมนหมอง กังวล ผิดหวังตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งมิได
ถูกขุดทิ้งโดยสติและสัมปชัญญะ (ปญญา) ก็จะเขาหมักหมมทับถมในสันดาน มีผลตอบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของ
บุคคลนั้น ตามวงจรปฏิจจสมุปบาทตอไป เปนการเสวยเวทนาอยางที่เรียกวาหมกตัวหรือผูกมัดตัว
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ขอใหตั้งขอสังเกตงายๆ วา เมื่อมีตัวตน (ในความรูสึก) เกิดขึ้น ก็ยอมมีความกินเนื้อที่ เมื่อกินเนื้อที่ ก็
มีขอบเขตหรือถูกจํากัด เมื่อถูกจํากัด ก็มีการแยกตัวออกตางหาก เมื่อมีการแยกตัวออกตางหาก ก็มีการแบงวา
ตัวเราและมิใชตัวเรา เมื่อตัวตนของเราเกิดขึ้นแลว ก็ขยายตัวเบงพองออกพรอมดวยความอยากไดอยากแสดง
ตอตัวตนอื่นๆ พลุงออกมา แตตัวตนและความอยากนั้นไมสามารถขยายออกไปอยางอิสระ ไมมีที่สุด ตองถูกฝน
กดหรือขมไว โดยบุคคลนั้นเอง ในกรณีที่เขามีความสํานึกในการแสดงตัวแกผูอื่นวาตนเปนคนดี หรือถาตนเอง
ไมกดหรือขมไว ปลอยใหแสดงออกเต็มที่ ก็ยอมเกิดการปะทะขัดแยงในภายนอก และแมแสดงออกไดเต็มที่ ก็
ทําใหพลังในตนเองลดนอยลง เสริมกําลังความอยากใหแรงยิ่งๆ ขึ้น และความรูสึกพรองใหมากขึ้นๆ ในคราวตอๆ ไป
เปนการเพิ่มโอกาสใหแกความขัดแยงและการปะทะ ที่จะแรงยิ่งๆ ขึ้น และหมดความเปนตัวของตัวเองลงไปทุกที
ความสมบูรณเต็มอยากจึงไมมี และความกดดันขัดแยงกระทบกระทั่งบีบคั้น ยอมเกิดขึ้นไดในทุกกรณี

ตัวอยางกรณีปลีกยอยในชีวิตประจําวัน
ก. กับ ข. เปนเพื่อนนักเรียนที่รักและสนิทสนมกัน ทุกวันมาโรงเรียน พบกันก็ยิ้มแยมทักทายกัน วัน
หนึ่ง ก. เห็น ข. ก็ยิ้มแยม เขาไปทักทายตามปกติ แต ข. หนาบึ้ง ไมยิ้มดวย ไมพูดตอบ ก. จึงโกรธ ไมพูดกับ
ข. บาง ในกรณีนี้ กระบวนธรรมจะดําเนินไปในรูปตอไปนี้
๑. อวิชชา: เมื่อเห็น ข. หนาบึ้ง ไมยิ้มตอบ ไมพูดตอบ ก. ไมรูความจริงวาเหตุผลตนปลายเปนอยางไร และไม
ใชปญญาพิจารณาเพื่อหาขอเท็จจริงวา ข. อาจมีเรื่องไมสบายใจ มีอารมณคางอะไรมาจากที่อื่น
๒. สังขาร: ก. จึงคิดนึกปรุงแตงสรางภาพในใจไปตางๆ ตามพื้นนิสัย ตามทัศนคติ หรือตามกระแสความคิดที่
เคยชินของตนวา ข. จะตองรูสึกนึกคิดตอตนอยางนั้นอยางนี้ แลวเกิดความฟุงซาน โกรธ มีมานะ เปนตน
ตามพื้นกิเลสของตน
๓. วิญญาณ: จิตของ ก. ขุนมัวไปตามกิเลสที่ฟุงขึ้นมาปรุงแตงเหลานั้น คอยรับรูการกระทําและอากัปกิริยา
ของ ข. ในแงในความหมายที่จะมาปอนความรูสึกนึกคิดที่เปนอยูในเวลานั้น เหมือนอยางที่พูดกันวา ยิ่งนึก
ก็ยิ่งเห็น ยิ่งคิดก็ยิ่งเปนอยางนั้น สีหนากิริยาทาทางตางๆ ของ ข. ดูจะเปนเรื่องที่กระทบกระทั่ง ก. ไปเสีย
ทั้งนั้น
๔. นามรูป: ความรูสึก ภาพที่คิด ภาวะตางๆ ของจิตใจ สีหนา กิริยาทาทาง คือทั้งกายและใจทั้งหมดของ ก.
คลอยไปดวยกันในทางที่จะแสดงออกมาเปนผลรวม คือ ภาวะอาการของคนโกรธ คนปนปง คนงอน เปน
ตน (สุดแตสังขาร) พรอมที่จะทํางานรวมไปกับวิญญาณนั้น
๕. สฬายตนะ: อายตนะตางๆ มีตา หู เปนตนของ ก. เฉพาะที่เกี่ยวของจะตองใชรับรูเรื่องราวในกรณีนี้ ตื่นตัว
พรอมที่จะทําหนาที่รับความรูกันเต็มที่
๖. ผัสสะ: สัมผัสกับลักษณะอาการแสดงออกตางๆ ของ ข. ที่เดน นาสนใจ เกี่ยวของกับกรณีนั้น เชน ความ
บูดบึ้ง ความกระดาง ทาทางดูหมิ่น ไมใหเกียรติ หรือเหยียดศักดิ์ศรี เปนตน
๗. เวทนา: รูสึกไมสบายใจ บีบคั้นใจ เจ็บปวดรวดราว หรือเหี่ยวแหงใจ
๘. ตัณหา: เกิดวิภวตัณหา อยากใหภาพที่บีบคั้น ทําใหไมสบายใจนั้น พนหายอันตรธาน ถูกกด ถูกปราบ ถูก
ทําลายใหพินาศไปเสีย

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท
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๙. อุปาทาน: เกิดความยึดถือผูกใจตอพฤติกรรมของ ข. วาเปนสิ่งเกี่ยวของโดยเฉพาะกับตน กระทบตอตน

เปนคูกรณีกับตน ซึ่งจะตองจัดการเอากันอยางใดอยางหนึ่ง
๑๐. ภพ: พฤติกรรมที่สืบเนื่องตอไปของ ก. ตกอยูใตอิทธิพลของอุปาทาน เกิดเปนกระบวนพฤติกรรมจําเพาะ
อยางใดอยางหนึ่งที่สนองอุปาทานนั้น คือพฤติกรรมปฏิปกษกับ ข. (กรรมภพ); ภาวะชีวิตทั้งทางกายทางใจที่
รองรับกระบวนพฤติกรรมนั้น ก็สอดคลองกันดวย คือเปนภาวะแหงความเปนปฏิปกษ กับ ข. (อุปปตติภพ)
๑๑. ชาติ: ก. เขาสวมรับเอาภาวะชีวิตที่เปนปฏิปกษนั้น โดยมองเห็นความเปนปฏิปกษระหวางตนกับ ข. ชัดเจน
ลงไป แยกออกเปนเรา-เขา มีตัวตนที่จะเขาไปกระทําและถูกกระทบกระแทกกับ ข.
๑๒. ชรามรณะ: ตัวตนที่เกิดขึ้นในภาวะปฏิปกษนั้น จะดํารงอยูและเติบโตขึ้นได ตองอาศัยความหมายตางๆ ที่
พวงติดมา เชน ความเกง ความสามารถ ความมีเกียรติ ความมีศักดิ์ศรี และความเปนผูชนะ เปนตน ซึ่งมี
ภาวะฝายตรงขามขัดแยงอยูในตัว คือ ความดอย ความไรคา ไรเกียรติ ความแพ เปนตน ทันทีที่ตัวตนนั้น
เกิดขึ้น ก็ตองถูกคุกคามดวยภาวะขาดหลักประกันวาตนจะไดเปนอยางที่ตองการ และหากไดเปน ภาวะนั้น
จะยั่งยืนหรือทรงคุณคาอยูไดยาวนานเทาใด คือ อาจไมไดเปน ก. ในฐานะปฏิปกษที่เกง ที่มีศักดิ์ศรี ที่ชนะ
แตเปนปฏิปกษที่แพ ที่ออนแอ หรือที่ไมสามารถรักษาเกียรติ ศักดิ์ศรี และความชนะไวได เปนตน ความ
ทุ ก ข ใ นรู ป ต า งๆ จึ ง เกิ ด แทรกอยู ต ลอดเวลา เริ่ ม ตั้ ง แต ทุ ก ข จ ากความหวั่ น กลั ว ว า อาจจะไม ส มหวั ง
ความเครียดและกระวนกระวายในการดิ้นรนเพื่อใหตัวตนอยูในภาวะที่ตองการ ตลอดจนความผิดหวัง หรือ
แมสมหวังถึงที่แลว แตคุณคาของมันก็ตองจืดจางไปจากความชื่นชม
ความทุกขในรูปตางๆ เหลานี้ ปกคลุมหอหุมจิตใจใหหมนหมองมืดมัว เปนปจจัยแกอวิชชาที่จะเริ่มตน
วงจรตอไปอีก
นอกจากนั้น ทุกขเหลานี้ยังเปนเหมือนของเสียที่ระบายออกไมหมด คั่งคางหมักหมมอยูในวงจรคอย
ระบายพิษออกในรูปตางๆ ทําใหเกิดปญหาตอๆ ไป แกชีวิตทั้งของตนเองและผูอื่น มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ครั้งตอๆ ไป และการดําเนินชีวิตทั้งหมดของเขา ดังในกรณีของ ก. อาจใจไมสบายขุนมัวไปทั้งวัน เรียน
หนังสือและใชความคิดในวันนั้นทั้งหมดไมไดผลดี พลอยใหแสดงกิริยาอาการไมงาม วาจาไมสุภาพตอคน
อื่นๆ เกิดความขัดแยงกับคนเพิ่มขึ้นอีกหลายคน เปนตน
ถา ก. ปฏิบัติถูกตองตั้งแตตน วงจรปญหาก็ไมเกิดขึ้น คือ ก. เห็น ข. ไมยิ้มตอบ ไมทักตอบแลว ใช
ปญญา จึงคิดวา ข. อาจมีเรื่องไมสบายใจ เชน ถูกผูปกครองดุมา ไมมีเงินใช หรือมีเรื่องกลุมใจอยางใดอยาง
หนึ่งเปนอารมณคางอยู พอคิดอยางนี้ ก็ไมมีอะไรกระทบกระทั่งตัว จิตใจยังกวางขวางเปนอิสระ และกลับเกิด
ความกรุณา รูสึกสงสารคิดชวยเหลือ ข. อาจเขาไปสอบถาม ปลอบโยน ชวยหาทางแกปญหา หรือใหโอกาสเขาที่
จะอยูสงบ เปนตน
แมแตเมื่อวงจรรายเริ่มขึ้นแลว ก็ยังอาจแกไขได เชน วงจรหมุนไปถึงผัสสะ ไดรับรูอาการกิริยาที่ไมนา
พอใจของ ข. ทําให ก. เกิดทุกขบีบคั้นใจขึ้นแลว แต ก. มีสติเกิดขึ้น แทนที่จะตกอยูใตอิทธิพลของวิภวตัณหาที่
จะตามมาตอไป ก็ตัดวงจรเสียโดยใชปญญา พิจารณาขอเท็จจริง และเกิดความรับรูอยางใหมเกี่ยวกับการ
แสดงออกของ ข. คิดเหตุผลทั้งที่เกี่ยวกับการกระทําของ ข. และขอควรปฏิบัติของตนเอง จิตใจก็จะหายบีบคั้น
ขุนมัว กลับปลอดโปรง และคิดชวยเหลือแกไขทุกขของ ข. ไดอีก
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ดังนั้น เมื่อปญญาหรือวิชชาเกิดขึ้น จึงทําใหจิตใจเปนอิสระ ไมเกิดตัวตนขึ้นมาใหถูกกระทบกระแทก
นอกจากจะไมเกิดปญหาสรางทุกขแกตนแลว ยังทําใหเกิดกรุณาที่จะไปชวยแกปญหาคลายทุกขใหแกผูอื่นดวย
ตรงขามกับอวิชชา ซึ่งเปนตัวชักนําเขาสูสังสารวัฏ ทําใหเกิดตัณหาอุปาทาน สรางตัวตนขึ้นมาจํากัดตัวเองสําหรับ
ใหถูกกระทบกระแทกเกิดทุกขเปนปญหาแกตนเอง และมักขยายทุกขกอปญหาใหแกผูอื่นกวางขวางออกไปดวย
กอนจะผานตัวอยางปลีกยอยนี้ไป เห็นควรย้ําขอควรระลึกบางอยางไว เพื่อใหมองเห็นหลักปฏิจจสมุปบาทรอบดานมากขึ้น
- ในสถานการณจริง วงจรหรือกระบวนธรรมทั้งหมดที่กลาวถึงในตัวอยางขางตน เปนไปไดอยาง
รวดเร็วตลอดสายเพียงชั่วแวบเดียว เชน นักเรียนบางคนทราบขาวสอบตก คนทราบขาวการสูญเสีย
บุคคลผูเปนที่รัก หญิงเห็นชายคนรักอยูกับหญิงอื่น เปนตน เสียใจมาก ตกใจมาก อาจเขาออนทรง
ตัวไมอยู อาจรองกรี๊ด หรืออาจเปนลมลมพับไปทันที ยิ่งความยึดติดถือมั่นเทิดคาใหราคารุนแรง
เทาใด ผลก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเทานั้น
- ขอย้ําอีกวา ความเปนปจจัยในกระบวนธรรมนี้ ไมจําเปนตองเปนไปอยางเรียงลําดับกาล เชน ชอลค
กระดานดํา พื้นสีดําสะอาด และการเขียน เปนปจจัยแหงตัวหนังสือสีขาว (ที่มองเห็นบนกระดานดํา)
- การอธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทมุงใหเขาใจกฎธรรมดา หรือกระบวนธรรมที่เปนไปอยูตามธรรมชาติ
เปนสําคัญ เพื่อใหมองเห็นสาเหตุและจุดที่จะตองแกไข สวนรายละเอียดของการแกไขหรือวิธีปฏิบัติ
ไมใชเรื่องของปฏิจจสมุปบาทโดยตรง แตเปนเรื่องของมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาที่จะกลาวขางหนา
อยางไรก็ดี ตัวอยางที่กลาวมานี้ มุงความเขาใจงายเปนสําคัญ บางตอนจึงมีความหมายผิวเผิน ไมให
ความเขาใจแจมแจงลึกซึ้งเพียงพอ โดยเฉพาะหัวขอที่ยากๆ เชน อวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสังขาร และโสกะ
ปริเทวะทําใหวงจรเริ่มตนใหม เปนตน ตัวอยางขางบนที่แสดงในขอ อวิชชา เปนเรื่องที่มิไดเกิดขึ้นเปนสามัญ ใน
ทุกชวงขณะของชีวิต ชวนใหเห็นไปไดวา มนุษยปุถุชนสามารถเปนอยูในชีวิตประจําวันโดยไมมีอวิชชาเกิดขึ้นเลย
หรือเห็นวา ปฏิจจสมุปบาท ไมใชหลักธรรมที่แสดงความจริงเกี่ยวกับชีวิตอยางแทจริง จึงเห็นวา ควรอธิบาย
ความหมายลึกซึ้งของบางหัวขอที่ยากใหละเอียดชัดเจนออกไปอีก

ความหมายลึกลงไปขององคธรรมบางขอ
ตามปรกติ มนุษยปุถุชนทุกคน เมื่อประสบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออยูในสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง จะ
แปลความหมาย ตัดสินสิ่งหรือเหตุการณนั้น พรอมทั้งคิดหมายตั้งเจตจํานง แสดงออกซึ่งพฤติกรรมและกระทํา
การตางๆ ตามความโนมเอียง หรือตามแรงผลักดันตอไปนี้ คือ
๑. ความใฝในการสนองความตองการทางประสาททั้ง ๕ (กาม)
๒. ความใฝหรือหวงในความมีอยูคงอยูของตัวตน ตลอดจนการที่ตัวตนจะไดเปนอยางนั้นอยางนี้ และ
การที่จะดํารงอยูในภาวะที่อยากเปนนั้นยั่งยืนตลอดไป (ภพ)
๓. ความเห็น ความเชื่อถือ ความเขาใจ ทฤษฎี แนวคิด ที่สั่งสมอบรมมา และยึดถือเชิดชูไว (ทิฏฐิ)
๔. ความหลง ความไมเขาใจ คือ ความไมตระหนักรู และไมกําหนดรู ความเปนมาเปนไป เหตุ ผล
ความหมาย คุณคา วัตถุประสงค ตลอดจนความสัมพันธของสิ่งตางๆ หรือเหตุการณทั้งหลายตาม
สภาวะโดยธรรมชาติของมันเอง ความหลงผิดวามีตัวตนที่เขาไปกระทําและถูกกระทํากับสิ่งตางๆ
ไมมองเห็นความสัมพันธทั้งหลายในรูปของกระบวนการแหงสภาวธรรมที่เปนไปตามเหตุปจจัย พูด
สั้นๆ วา ไมรูเห็นตามที่มันเปน แตรูเห็นตามที่คิดวามันเปน หรือคิดใหมันเปน (อวิชชา)

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท

๒๐๕

โดยเฉพาะขอ ๓ และ ๔ จะเห็นไดวาเปนสภาพที่สัมพันธตอเนื่องกัน คือ เมื่อไมไดกําหนดรู ไมเขาใจ
ชัด หรือหลงเพลินไป ก็ยอมทําไปตามความเห็น ความเชื่อถือ ความเขาใจที่สั่งสมอบรมมากอน หรือแนวคิด
ความประพฤติที่ยึดถือเคยชินอยู
อนึ่ง ขอ ๓ – ๔ นี้ มีความหมายกวางขวางมาก รวมไปถึง ทัศนคติ แบบแผน ความประพฤติตางๆ ที่
เปนผลมาจากการศึกษาอบรม นิสัย ความเคยชิน คานิยมหรือคตินิยมทางสังคม การถายทอดทางวัฒนธรรม
เปนตน สิ่งเหลานี้ แสดงอิทธิพลสัมพันธกับขอที่ ๑ และ ๒ กลายเปนตัวการกําหนดและควบคุมความรูสึกนึก
คิดและพฤติกรรมทั้งหมดของบุคคล ตั้งตนแตวาจะใหชอบอะไร ตองการอะไร จะสนองความตองการของตนใน
รูปแบบและทิศทางใด แสดงพฤติกรรมออกมาอยางไร คือเปนสิ่งที่แฝงอยูลึกซึ้งในบุคคล และคอยบัญชา
พฤติกรรมของบุคคลนั้น โดยเจาตัวไมรูตัวเลย
ในความเขาใจตามปกติ บุคคลนั้นยอมรูสึกวาตัวเขากําลังกระทํากําลังประพฤติอยางนั้นๆ ดวยตนเอง
ตามความตองการของตนเองอยางเต็มที่ แตแทจริงแลว นับเปนความหลงผิดทั้งสิ้น เพราะถาสืบสาวลงไปใหชัด
วา เขาตองการอะไรแน ทําไมเขาจึงตองการสิ่งที่เขาตองการอยูนั้น ทําไมเขาจึงกระทําอยางที่กระทําอยูนั้น ทําไม
จึงประพฤติอยางที่ประพฤติอยูนั้น ก็จะเห็นวา ไมมีอะไรที่เปนตัวของเขาเองเลย เปนแบบแผนความประพฤติที่
เขาไดรับถายทอดในการศึกษาอบรมบาง วัฒนธรรมบาง ความเชื่อถือทางศาสนาบาง เปนความนิยมในทางสังคม
บาง เขาเพียงแตเลือกและกระทําในขอบเขตแนวทางของสิ่งเหลานี้ หรือทําใหแปลกไปอยางใดอยางหนึ่ง โดยเอา
สิ่งเหลานี้เปนหลักคิดแยกออกไปและสําหรับเทียบเคียงเทานั้นเอง สิ่งที่เขายึดถือวาเปนตัวตนของเขานั้น จึงไมมี
อะไรนอกไปจากสิ่งที่อยูในขอ ๑ ถึง ๔ (ทั้งหมดอยูในขันธ ๕) เทานั้นเอง สิ่งเหลานี้นอกจากไมมีตัวตนแลว ยัง
เปนพลังผลักดันที่อยูพนอํานาจควบคุมของเขาดวย จึงไมมีทางเปนตัวตนของเขาไดเลย
ในทางธรรมเรียกสิ่งทั้งสี่นี้วา อาสวะ แปลตามรูปศัพทวา สิ่งที่ไหลซานไปทั่ว หรืออีกนัยหนึ่งวา สิ่งที่
หมักหมมหรือหมักดอง หมายความวา เปนสิ่งที่หมักดองสันดาน คอยมอมพื้นจิตไว และเปนสิ่งที่ไหลซานไป
อาบยอมจิตใจเมื่อประสบอารมณตางๆ ไมวาคนจะรับรูอะไรทางอายตนะใด หรือจะคิดนึกสิ่งใด อาสวะเหลานี้ก็
เที่ยวกําซาบซานไปแสดงอิทธิพลอาบยอมมอมมัวสิ่งที่รับรูเขามาและความนึกคิดนั้นๆ แทนที่จะเปนอารมณของ
จิตและปญญาลวนๆ กลับเสมือนเปนอารมณของอาสวะไปหมด ทําใหไมไดความรูความคิดที่บริสุทธิ์ และเปน
เหตุกอทุกขกอปญหาเรื่อยไป
อาสวะอยางที่ ๑ เรียก กามาสวะ ที่ ๒ เรียก ภวาสวะ ที่ ๓ เรียก ทิฏฐาสวะ ที่ ๔ เรียก อวิชชาสวะ
อาสวะ ๔ นี้ เปนการแสดงตามแนวอภิธรรม ในพระสูตรทานนิยมแบงอาสวะเพียง ๓ อยาง คือ ไม
มีทิฏฐาสวะ ทั้งนี้พอจับเหตุผลไดวา เปนเพราะในพระสูตรทานกําหนดเฉพาะอาสวะที่เปนตัวเจาของบทบาท
เดนชัด ทานไมระบุทิฏฐาสวะ เพราะอยูระหวางอวิชชา กับภวาสวะ กลาวคือ ทิฏฐาสวะ อาศัยอวิชชาเปนฐานกอ
ตัวแลวแสดงอิทธิพลออกทางภวาสวะ สวนในอภิธรรม ทานตองการจําแนกใหละเอียดจึงแสดงเปน ๔351
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อาสวะ ๓ = กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ. ดู ที.ม.๑๐/๗๖/๙๖; สํ.สฬ.๑๘/๕๐๔/๓๑๕, ฯลฯ
อาสวะ ๔ = กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ. ดู อภิ.วิ.๓๕/๙๖๑/๕๐๔, ฯลฯ
ในภาษาอังกฤษแปลอาสวะกันตางๆ เชนวา inflowing impulses หรือ influxes หรือ biases หรือ cankers และแปลอาสวะ ๔
นั้นวา sense-gratification, becoming หรือ self-centered pursuits, views และ ignorance ตามลําดับ
ม.อ.๑/๙๓ วา ทิฏฐาสวะรวมลงในภวาสวะ เพราะความอยากในภพก็ดี ความติดใจในฌานก็ดี ยอมมีสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ
ประกอบอยูดวย; คําอธิบายทั่วไป ดู ขุ.จู.๓๐/๗๐/๑๕; ที.อ.๓/๒๓๐; วินย.ฏีกา.๑/๔๗๖

๒๐๖

พุทธธรรม

จึงเห็นไดวา อาสวะตางๆ เหลานี้ เปนที่มาแหงพฤติกรรมของมนุษยปุถุชนทุกคน เปนตัวการที่ทําให
มนุษยหลงผิด มองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนตัวตนของตน อันเปนอวิชชาชั้นพื้นฐานที่สุด แลวบังคับบัญชาใหนึกคิด
ปรุ ง แต ง แสดงพฤติ ก รรม และกระทํ า การต า งๆ ตามอํ า นาจของมั น โดยไม รู ตั ว เป น ขั้ น เริ่ ม ต น วงจร
แหงปฏิจจสมุปบาท คือเมื่ออาสวะเกิดขึ้น อวิชชาก็เกิดขึ้น แลวอวิชชาก็เปนปจจัยใหเกิดสังขาร ในภาวะที่แสดง
พฤติกรรมดวยความหลงวาตัวตนทําเชนนี้ จะพูดแยงยอนความเสียก็ไดวา มนุษยไมเปนตัวของตัวเอง เพราะ
พฤติกรรมถูกบังคับบัญชาดวยสังขารที่เปนแรงขับไรสํานึกทั้งสิ้น
กลาวโดยสรุปเพื่อตัดตอนใหชัด ภาวะที่เปนอวิชชา ก็คือ การไมมองเห็นไตรลักษณ โดยเฉพาะความ
เปนอนัตตา ตามแนวปฏิจจสมุปบาท คือ ไมรูตระหนักวา สภาพที่ถือกันวาเปนสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา นั้น
เปนเพียงกระแสแหงรูปธรรมนามธรรมสวนยอยตางๆ มากมาย ที่สัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบตอกัน
โดยอาการเกิดสลายๆ ทําใหกระแสนั้นอยูในภาวะที่กําลังแปรรูปอยูตลอดเวลา หรือพูดใหงายขึ้นวา บุคคลก็คือ
ผลรวมแหงความรูสึกนึกคิด ความปรารถนา ความเคยชิน ความโนมเอียง ทัศนคติ ความรู ความเขาใจ ความ
เชื่อถือ (ตั้งแตขั้นหยาบที่ผิดหรือไมมีเหตุผล จนถึงขั้นละเอียดที่ถูกตองและมีเหตุผล) ความคิดเห็น ความรูสึก
ในคุณคาตางๆ ฯลฯ ทั้งหมดในขณะนั้นๆ ที่เปนผลมาจากการถายทอดทางวัฒนธรรม การศึกษาอบรม และ
ปฏิกิริยาตาง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นภายใน และที่มีตอสิ่งแวดลอมทั้งหลาย อันกําลังดําเนินไปอยูตลอดเวลา
เมื่อไมตระหนักรูเชนนี้ จึงยึดถือเอาสิ่งเหลานี้อยางใดอยางหนึ่ง เปนตัวตนของตนในขณะหนึ่งๆ เมื่อยึดถือ
สิ่งเหลานี้เปนตัวตน ก็คือถูกสิ่งเหลานั้นหลอกเอา จึงเทากับตกอยูในอํานาจของมัน ถูกมันชักจูงบังคับเอาใหเห็นวา
ตัวตนนั้นเปนไปตางๆ พรอมทั้งความเขาใจวา ตนเองกําลังทําการตางๆ ตามความตองการของตน เปนตน
ที่กลาวมานี้ นับวาเปนคําอธิบายในหัวขออวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสังขาร ในระดับที่จัดวาละเอียดลึกซึ้ง
กวากอน สวนหัวขอตอจากนี้ไปถึงเวทนา เห็นวาไมยากนัก พอจะมองเห็นไดตามคําอธิบายที่กลาวมาแลว จึงขาม
มาถึงตอนสําคัญอีกชวงหนึ่ง คือ ตัณหา เปนปจจัยใหเกิดอุปาทาน ซึ่งเปนชวงของกิเลสเหมือนกัน
ตัณหาทั้ง ๓ อยางที่พูดถึงมาแลวนั้น ก็คืออาการแสดงออกของตัณหาอยางเดียวกัน และมีอยูเปน
สามัญโดยครบถวนในชีวิตประจําวันของปุถุชนทุกคน แตจะเห็นไดตอเมื่อวิเคราะหดูสภาพการทํางานของจิตใน
สวนลึก เริ่มแต มนุษยไมรูไมเขาใจและไมรูจักมองสิ่งทั้งหลายในรูปของกระบวนการแหงความสัมพันธกันของ
เหตุปจจัยตางๆ ตามธรรมชาติ จึงมีความรูสึกมัวๆ อยูวามีตัวตนของตนอยูในรูปใดรูปหนึ่ง มนุษยจึงมีความ
อยากที่เปนพื้นฐานสําคัญคือ ความอยากมีอยูเปนอยู หรืออยากมีชีวิตอยู ซึ่งหมายถึงความอยากใหตัวตนใน
ความรูสึกมัวๆ นั้นคงอยูยั่งยืนตอไป352
แตความอยากเปนอยูนี้ สัมพันธกับความอยากได คือไมใชอยากเปนอยูเฉยๆ แตอยากอยูเพื่อเสวยสิ่งที่
อยากได คือเพื่อเสวยสิ่งที่จะใหสุขเวทนาสนองความตองการของตนตอไป จึงกลาวไดวา ที่อยากเปนอยู ก็เพราะ
อยากได เมื่ออยากได ความอยากเปนอยูก็ยิ่งรุนแรงขึ้น
เมื่อความอยากเปนอยูรุนแรง อาจเกิดกรณีที่ ๑ คือ ไมไดสิ่งที่อยากทันอยาก จึงเกิดปฏิกิริยาขึ้น คือ
ภพ หรือความมีชีวิตเปนอยูในขณะนั้น ไมเปนที่นาชื่นชม ชีวิตขณะนั้นเปนที่ขัดใจ ทนไมได อยากใหดับสูญไปเสีย
ความอยากใหดับสูญจึงติดตามมา แตทันทีนั้นเอง ความอยากไดก็แสดงตัวออกมาอีก จึงกลัววาถาดับสูญไปเสีย
ก็จะไมไดเสวยสุขเวทนาที่อยากไดตอไป ความอยากเปนอยูจึงเกิดตามติดมาอีก
352

ในที่นี้ แปลกามตัณหาวา อยากได ภวตัณหาวา อยากเปนอยู วิภวตัณหาวา อยากใหดับสูญ

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท

๒๐๗

ในกรณีที่ ๒ ไมไดสิ่งที่อยาก หรือกรณีที่ ๓ ไดไมเต็มขีดที่อยาก ไดไมสมอยาก หรือกรณีที่ ๔ ไดแลว
อยากไดอื่นตอไป กระบวนการก็ดําเนินไปในแนวเดียวกัน แตกรณีที่นับวาเปนพื้นฐานที่สุดและครอบคลุมกรณี
อื่นๆ ทั้งหมด ก็คืออยากยิ่งๆ ขึ้นไป
เมื่อกําหนดจับลงที่ขณะหนึ่งขณะใดก็ตาม จะปรากฏวา มนุษยกําลังแสหาภาวะที่เปนสุขกวาขณะที่
กําหนดนั้นเสมอไป ปุถุชนจึงปดหรือผละทิ้งจากขณะปจจุบันทุกขณะ ขณะปจจุบันแตละขณะ เปนภาวะชีวิตที่ทน
อยูไมได อยากใหดับสูญหมดไปเสีย อยากใหตนพนไป ไปหาภาวะที่สนองความอยากไดตอไป ความอยากได
อยากอยู อยากไมอยู จึงหมุนเวียนอยูตลอดเวลาในชีวิตประจําวันของมนุษยปุถุชน แตเปนวงจรที่ละเอียดชนิด
ทุกขณะจิต อยางที่แตละคนไมรูตัวเลยวา ชีวิตที่เปนอยูแตละขณะของตน ก็คือ การดิ้นรนใหพนไปจากภาวะชีวิต
ในขณะเกา และแสหาสิ่งสนองความตองการในภาวะชีวิตใหมอยูทุกขณะนั่นเอง
เมื่อสืบสาวลงไป ยอมเห็นไดวา ตัณหาเหลานี้ สืบเนื่องมาจากอวิชชานั่นเอง กลาวคือ เพราะไมรูสิ่งทั้งหลาย
ตามที่มันเปน ไมรูจักมันในฐานะกระบวนการแหงเหตุปจจัยที่สัมพันธตอเนื่องกัน จึงเกิดความเห็นผิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรื่องตัวตนขึ้นมาในรูปใดรูปหนึ่ง คือ เห็นวาสิ่งทั้งหลายมีตัวมีตน เปนชิ้นเปนอัน เปนแนนอนตายตัว ซึ่งจะ
ยั่งยืนอยูได353.1 หรือไมก็เห็นวาสิ่งทั้งหลายแตกดับสูญสิ้นสลายตัวหมดไปไดเปนสิ่งๆ เปนชิ้นๆ เปนอันๆ ไป342.2
มนุษยปุถุชนทุกคนมีความเห็นผิดในรูปละเอียดอยูในตัวทั้งสองอยาง จึงมีตัณหา ๓ อยางนั้น คือ
เพราะเขาใจมืดมัวอยูในจิตสวนลึกวา สิ่งทั้งหลายมีตัวตนยั่งยืนแนนอนเปนชิ้นเปนอัน จึงเกิดความอยาก ใน
ความเปนอยู หรือภวตัณหาได และในอีกดานหนึ่ง ดวยความไมรูไมแนใจ ก็เขาใจไปไดอีกแนวหนึ่งวา สิ่ง
ทั้งหลายเปนตัวเปนตน เปนชิ้นเปนอันแตละสวนละสวนไป มันสูญสิ้นหมดไป ขาดหายไปได จึงเกิดความอยาก
ในความไมเปนอยู หรือวิภวตัณหาได
ความเห็นผิดทั้งสองนี้ สัมพันธกับตัณหาในรูปของการเปดโอกาสหรือชองทางให ถารูเขาใจเห็นเสียแลว
วา สิ่งทั้งหลายเปนกระแส เปนกระบวนการแหงเหตุปจจัยที่สัมพันธตอเนื่องกัน ก็ยอมไมมีตัวตนที่จะยั่งยืน
ตายตัวเปนชิ้นเปนอันได และก็ยอมไมมีตัวตนเปนชิ้นเปนอันที่จะหายจะขาดสูญไปได ภวตัณหาและวิภวตัณหาก็
ไมมีฐานที่กอตัวได สวนกามตัณหานั้น ก็ยอมสืบเนื่องมาจากความเห็นผิดทั้งสองนั้นดวย เพราะกลัววาตัวตน
หรือสุขเวทนาก็ตามจะขาดสูญ สิ้นหายหมดไปเสีย จึงเรารอนแสหาสุขเวทนาแกตน และเพราะเห็นวาสิ่งทั้งหลาย
เปนตัวเปนตนเปนชิ้นเปนอันแนนอนคงตัวอยูได จึงดิ้นรนไขวควา กระทําย้ําใหหนักแนนใหมั่นคงอยูใหได
ในรูปที่หยาบ ตัณหาแสดงอาการออกมาเปนการดิ้นรนแสหาสิ่งสนองความตองการตางๆ การแสหา
ภาวะชีวิตที่ใหสิ่งสนองความตองการเหลานั้น ความเบื่อหนายสิ่งที่มีแลว ไดแลว เปนแลว ความหมดอาลัยตาย
อยาก ทนอยูไมไดโดยไมมีสิ่งสนองความตองการใหมๆ เรื่อยๆ ไป
ภาพที่เห็นไดชัดก็คือ มนุษยที่เปนตัวของตัวเองไมได ถาปราศจากสิ่งสนองความตองการทางประสาททั้ง
๕ แล ว ก็ มี แ ต ค วามเบื่ อ หน า ยว า เหว ท นไม ไ หว ต อ งเที่ ย วดิ้ น รนไขว ค ว า สิ่ ง สนองความต อ งการใหม ๆ อยู
ตลอดเวลา เพื่อหนีจากภาวะเบื่อหนายตัวเอง ถาขาดสิ่งสนองความตองการ หรือไมไดตามที่ตองการเมื่อใด ก็
ผิดหวัง หมดอาลัยตายอยาก เบื่อตัวเอง ชังตัวเอง ความสุขความทุกขจึงขึ้นตอปจจัยภายนอกอยางเดียว เวลา
วางจึงกลับเปนโทษเปนภัยแกมนุษยไดทั้งสวนบุคคลและสังคม
353.1

342.2
สัสสตทิฏฐิ = ความเห็นวาเที่ยง วายั่งยืนตายตัว
อุจเฉททิฏฐิ = ความเห็นวาขาดสูญ ตัดขาดลอยตัว
ทั้งสองอยางนี้ เปนความเห็นผิดวามีตัวตนในรูปใดรูปหนึ่งทั้งสิ้น อยางแรกชัดอยูแลว แตอยางหลังอธิบายสั้นๆ ไดวา เพราะเห็น
วาสิ่งทั้งหลายมีตัวมีตน เปนชิ้นเปนอันเปนสวนๆ จึงเห็นวาสิ่งเหลานี้ หรือตัวตนเหลานี้ สูญสิ้นดับหาย ขาดหวนหมดไปได

๒๐๘

พุทธธรรม

ความเบื่อหนาย ความซึมเศรา ความวาเหว ความไมพอใจ จึงมีมากขึ้น ทั้งที่มีสิ่งสนองความตองการ
มากขึ้น และการแสวงหาความปรนปรือทางประสาทสัมผัสตางๆ จึงหยาบและรอนแรงยิ่งขึ้น การติดสิ่งเสพติด
ตางๆ ก็ดี การใชเวลาวางทําความผิดความชั่วของเด็กวัยรุนก็ดี ถาสืบคนลงไปในจิตใจอยางลึกซึ้งแลว จะเห็นวา
สาเหตุสําคัญ ก็คือ ความทนอยูไมได ความเบื่อหนายจะหนีไปใหพนจากภพที่เขาเกิดอยูในขณะนั้นนั่นเอง
ในกรณีที่มีการศึกษาอบรม การไดรับคําแนะนําสั่งสอนทางศาสนา การมีความเชื่อถือในทางที่ถูกตอง
การยึดถือในอุดมคติที่ดีงามตางๆ (ในขออวิชชา) ตัณหายอมถูกชักจูงมาใชในทางที่ดีได จึงมีการทําดีเพื่อจะได
เปนคนดี การขยันหมั่นเพียร เพื่อผลที่หมายระยะยาว การบําเพ็ญประโยชนเพื่อเกียรติคุณหรือเพื่อไปเกิดใน
สวรรค การใชเวลาวางใหเปนประโยชน ตลอดจนการอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาก็ได
กิเลสที่สืบเนื่องจากตัณหา ไดแก อุปาทาน (ความยึดติดถือมั่น) ซึ่งมี ๔ อยาง คือ
๑. กามุปาทาน ความยึดมั่นในกาม354 (clinging to sensuality): เมื่ออยากได ดิ้นรนแสหา ก็ยึดมั่น
ติดพันในสิ่งที่อยากไดนั้น เมื่อไดแลว ก็ยึดมั่นเพราะอยากสนองความตองการใหยิ่งๆ ขึ้นไป และกลัวหลุดลอย
พรากไปเสีย ถาแมผิดหวังหรือพรากไป ก็ยิ่งปกใจมั่นดวยความผูกใจอาลัย ความยึดมั่นแนนแฟนขึ้นเพราะสิ่ง
สนองความตองการตางๆ ไมใหภาวะเต็มอิ่มหรือสนองความตองการไดเต็มขีดที่อยากจริงๆ ในคราวหนึ่งๆ จึง
พยายามเพื่อเขาถึงขีดที่เต็มอยากนั้นดวยการกระทําอีกๆ และเพราะสิ่งเหลานั้นไมใชของของตนแทจริง จึงตอง
ยึดมั่นไวดวยความรูสึกจูงใจตนเองวาเปนของตนในแงใดแงหนึ่งใหได ความคิดจิตใจของปุถุชนจึงไปยึดติด
ผูกพันของอยูกับสิ่งสนองความอยากอยางใดอยางหนึ่งอยูเสมอ ปลอดโปรง เปนอิสระ และเปนกลางไดยาก
๒. ทิฏุปาทาน ความยึดมั่นในทฤษฎีหรือทิฏฐิตางๆ (clinging to views): ความอยากใหเปนหรือ
ไมใหเปนอยางใดอยางหนึ่งตามที่ตนตองการ ยอมทําใหเกิดความเอนเอียงที่จะยึดมั่นในทิฏฐิ ทฤษฎี หรือหลัก
ปรัชญาอยางใดอยางหนึ่งที่เขากับความตองการของตน ความอยากไดสิ่งสนองความตองการของตน ก็ทําใหยึด
มั่นในหลักการ แนวคิดความเห็น ลัทธิ ความเชื่อถือ หลักคําสอนที่สนองหรือเปนไปเพื่อสนองความตองการของ
ตน เมื่อยึดถือความเห็นหรือหลักความคิดอันใดอันหนึ่งวาเปนของตนแลว ก็ผนวกเอาความเห็นหรือหลัก
ความคิดนั้น เปนตัวตนของตนไปดวย จึงนอกจากจะคิดนึกและกระทําการตางๆ ไปตามความเห็นนั้นๆ แลว
เมื่อมีทฤษฎีหรือความเห็นอื่นๆ ที่ขัดแยงกับความเห็นที่ยึดไวนั้น ก็รูสึกวาเปนการคุกคามตอตัวตนของตนดวย
เปนการเขามาบีบคั้นหรือจะทําลายตัวตนใหเสื่อม ดอย พรองลง หรือสลายตัวไป อยางใดอยางหนึ่ง จึงตองตอสู
รักษาความเห็นนั้นไวเพื่อศักดิ์ศรีเปนตนของตัวตน จึงเกิดการขัดแยงที่แสดงออกภายนอก เกิดการผูกมัดตัวให
คั บ แคบ สร า งอุ ป สรรค กั ก ป ญ ญาของตนเอง ความคิ ด เห็ น ต า งๆ ไม เ กิ ด ประโยชน ต ามความหมายและ
วัตถุประสงคแทๆ ของมัน ทําใหไมสามารถถือเอาประโยชนจากความรู และไมสามารถรับความรูตางๆ ได
เทาที่ควรจะเปน355
๓. สีลัพพตุปาทาน ความยึดมั่นในศีลและพรต (clinging to mere rule and ritual) ความอยากได
อยากเปนอยู ความกลัวตอความสูญสลายของตัวตน โดยไมเขาใจกระบวนการแหงเหตุปจจัยในธรรมชาติ ผสม
กับความยึดมั่นในทิฏฐิอยางใดอยางหนึ่ง ทําใหประพฤติปฏิบัติไปตามๆ กันอยางงมงาย ในสิ่งที่นิยมวาขลัง วา
ศักดิ์สิทธิ์ ที่จะสนองความอยากของตนได ทั้งที่ไมมองเห็นความสัมพันธโดยทางเหตุผล
354
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กาม = สิ่งสนองความตองการทางประสาททั้ง ๕ และความใครในสิ่งสนองความตองการเหลานั้น
ทิฏฐิที่สนองตัณหาขั้นพื้นฐานที่สุด ก็คือ สัสสตทิฏฐิ กับ อุจเฉททิฏฐิ และทิฏฐิที่อยูในเครือเดียวกัน

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท

๒๐๙

ความอยากใหตัวตนคงอยู มีอยู และความยึดมั่นในตัวตน แสดงออกมาภายนอก หรือทางสังคม ในรูป
ของความยึดมั่น ในแบบแผนพฤติกรรมตางๆ การทําสืบๆ กันมา ระเบียบวิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิพิธี
ตลอดจนสถาบันตางๆ ที่แนนอนตายตัว วาจะตองเปนอยางนั้นๆ โดยไมตระหนักรูในความหมาย คุณคา
วัตถุประสงค และความสัมพันธโดยเหตุผล กลายเปนวา มนุษยสรางสิ่งตางๆ เหลานี้ขึ้นมาเพื่อกีดกั้น ปดลอม
ตัวเอง และทําใหแข็งทื่อ ยากแกการปรับปรุงตัวและการที่จะไดรับประโยชนจากสิ่งทั้งหลายที่ตนเขาไปสัมพันธ
ในเรื่องสีลัพพตุปาทานนี้ มีคําอธิบายของทานพุทธทาสภิกขุ ตอนหนึ่ง ที่เห็นวาจะชวยใหความหมาย
ชัดเจนขึ้นอีก ดังนี้
“เมื่ อ มาประพฤติ ศี ล หรื อ ธรรมะข อ ใดข อ หนึ่ ง แล ว ไม ท ราบความมุ ง หมาย ไม คํ า นึ ง ถึ ง
เหตุผล ไดแตลงสันนิษฐานเอาเสียวาเปนของศักดิ์สิทธิ์ เมื่อลงไดปฏิบัติของศักดิ์สิทธิ์แลว ยอม
ตองไดรับผลดีเอง ฉะนั้น คนเหลานี้จึงสมาทานศีล หรือประพฤติธรรมะ แตเพียงตามแบบฉบับ
ตามตัวอักษร ตามประเพณี ตามตัวอยาง ที่สืบปรัมปรากันมาเทานั้น ไมเขาถึงเหตุผลของสิ่งนั้นๆ
แตเพราะอาศัยการประพฤติกระทํามาจนชิน การยึดถือจึงเหนียวแนน เปนอุปาทานชนิดแกไขยาก
...ตางจากอุปาทานขอที่สองขางตน ซึ่งหมายถึงการถือในตัวทิฏฐิ หรือความคิดความเห็นที่ผิด
สวนขอนี้ เปนการยึดถือในตัวการปฏิบัติ หรือการกระทําทางภายนอก”356
๔. อัตตวาทุปาทาน ความยึดมั่นในวาทะวาตัวตน (clinging to the ego-belief): ความรูสึกวามี
ตัวตนที่แทจริงนั้น เปนความหลงผิดที่มีเปนพื้นฐานอยูแลว และยังมีปจจัยอื่นๆ ที่ชวยเสริมความรูสึกนี้อีก เชน
ภาษาอันเปนถอยคําสมมติสําหรับสื่อความหมาย ที่ชวนใหมนุษยผูติดบัญญัติมองเห็นสิ่งตางๆ แยกออกจากกัน
เปนตัวตนที่คงที่ แตความรูสึกนี้กลายเปนความยึดมั่นเพราะตัณหาเปนปจจัย กลาวคือ เมื่ออยากได ก็ยึดมั่นวามี
ตัวตนที่เปนผูไดรับและเสวยสิ่งที่อยากนั้น มีตัวตนที่เปนเจาของสิ่งที่ไดนั้น เมื่ออยากเปนอยู ก็อยากใหมีตัวตน
อันใดอันหนึ่งเปนอยู เมื่ออยากไมเปนอยู ก็ยึดในตัวตนอันใดอันหนึ่งที่จะใหสูญสลายไป เมื่อกลัววาตัวตนจะสูญ
สลายไป ก็ยิ่งตะเกียกตะกายย้ําความรูสกึ ในตัวตนใหแนนแฟนหนักขึ้นไปอีก
ที่สําคัญคือ ความอยากนั้นสัมพันธกับความรูสึกวามีเจาของผูมีอํานาจควบคุม คือ มีตัวตนที่เปนนาย
บังคับบัญชาสิ่งตางๆ ใหเปนไปอยางที่อยากใหเปนได และก็ปรากฏวามีการบังคับบัญชาไดสมปรารถนาบาง
เหมือนกัน จึงหลงผิดไปวามีตัวฉันหรือตัวตนของฉันที่เปนเจาของ เปนนายบังคับสิ่งเหลานั้นได แตความจริงมี
อยูวา การบังคับบัญชานั้น เปนไปไดเพียงบางสวนและชั่วคราวเทานั้น เพราะสิ่งที่ยึดวาเปนตัวตนนั้น ก็เปนเพียง
ปจจัยอยางหนึ่งในกระบวนการแหงเหตุปจจัย ไมสามารถบังคับบัญชาสิ่งอื่นๆ ที่เขาไปยึด ใหเปนไปตามที่อยาก
ใหเปนไดถาวรและเต็มอยากจริงๆ การที่รูสึกวาตัวเปนเจาของควบคุมบังคับบัญชาไดอยูบาง แตไมเต็มสมบูรณ
จริงๆ เชนนี้ กลับเปนการย้ําความหมายมั่น และตะเกียกตะกายเสริมความรูสึกวาตัวตนใหแนนแฟนยิ่งขึ้นไปอีก
เมื่อยึดมั่นในตัวตนดวยอุปาทาน ก็ไมรูจักที่จะจัดการสิ่งตางๆ ตามเหตุตามปจจัยที่จะใหมันเปนไปอยาง
นั้นๆ กลับหลงมองความสัมพันธผิด ยกเอาตัวตนขึ้นยึดไวในฐานะเจาของที่จะบังคับควบคุมสิ่งเหลานั้นตาม
ความปรารถนา เมื่อไมทําตามกระบวนการแหงเหตุปจจัย และสิ่งเหลานั้นไมเปนไปตามความปรารถนา ตัวตนก็
ถูกบีบคั้นดวยความพรองเสื่อมดอยและความสูญสลาย ความยึดมั่นในตัวตนนี้นับวาเปนขอสําคัญ เปนพื้นฐาน
ของความยึดมั่นขออื่นๆ ทั้งหมด
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พระอริยนันทมุนี, หลักพระพุทธศาสนา (สุวิชานน, ๒๔๙๙) หนา ๖๐

๒๑๐

พุทธธรรม

ความหมายงายๆ แงหนึ่งสําหรับแสดงความสัมพันธภายในวงจรปฏิจจสมุปบาทชวงนี้ เชน เมื่อประสบ
สิ่งใด ไดรับเวทนาอันอรอย ก็เกิดตัณหาชอบใจอยากไดสิ่งนั้น แลวเกิด กามุปาทาน ยึดติดในสิ่งที่อยากไดนั้น วา
จะตองเอาตองเสพตองครอบครองสิ่งนั้นใหได เกิด ทิฏุปาทาน ยึดถือมั่นวา ตองอยางนี้จึงจะดี ไดอยางนี้จึงจะ
เปนสุข ตองไดเสพเสวยครอบครองสิ่งนี้หรือประเภทนี้ ชีวิตจึงจะมีความหมาย หลักการหรือคําสอนอะไรๆ
จะตองสงเสริมการแสวงหาและไดมาซึ่งสิ่งเหลานี้จึงจะถูกตอง เกิด สีลัพพตุปาทานวา เมื่อจะประพฤติปฏิบัติศีล
พรต ขนบธรรมเนียม ระเบียบ แบบแผนอยางใดๆ ก็มองในแงเปนวิธีการที่จะใหไดมาซึ่งสิ่งที่อยากไดนั้น หรือ
จะตองเปนเครื่องมือใหไดมาซึ่งสิ่งที่อยากไดนั้น จึงจะยอมหรือคิดหายกขึ้นมาประพฤติปฏิบัติ และเกิด อัตตวาทุปาทาน ยึดติดถือมั่นในตัวตนที่จะไดจะเสพจะครอบครองสิ่งที่อยากไดนั้น
วาโดยสรุป อุปาทานทําใหมนุษยปุถุชนมีจิตใจไมปลอดโปรงผองใส ความคิดไมแลนคลองไปตาม
กระบวนการแหงเหตุปจจัย ไมสามารถแปลความหมาย ตัดสิน และกระทําการตางๆ ไปตามแนวทางแหงเหตุ
ปจจัยตามที่มันควรจะเปน โดยเหตุผลบริสุทธ แตมีความติดของ ความเอนเอียง ความคับแคบ ความขัดแยง
และความรูสึกถูกบีบคั้นอยูตลอดเวลา
ความบีบคั้นเกิดขึ้นเพราะความยึดวาเปนตัวเรา ของเรา เมื่อเปนตัวเราของเรา ก็ตองเปนอยางที่เราอยาก
ใหเปน แตสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ไมใชเปนไปตามที่เราอยากใหเปน เมื่อมันไมอยูในบังคับความอยาก
กลับเปนอยางอื่นไปจากที่อยากใหเปน ตัวเราก็ถูกขัดแยงกระทบกระแทกบีบคั้น สิ่งที่ยึดถูกกระทบเมื่อใด ตัวเรา
ก็ถูกกระทบเมื่อนั้น สิ่งที่ยึดไวมีจํานวนเทาใด ตัวเราแผไปถึงไหน ยึดไวดวยความแรงเทาใด ตัวเราที่ถูกกระทบ
ขอบเขตที่ถูกกระทบ และความแรงของการกระทบ ก็มีมากเทานั้น และผลที่เกิดขึ้น มิใชแตเพียงความทุกข
เทานั้น แตหมายถึงชีวิตที่เปนอยูและกระทําการตางๆ ตามอํานาจความยึดความอยาก ไมใชเปนอยูและทําการ
ดวยปญญาตามเหตุปจจัย357
ตอจากอุปาทาน กระบวนการดําเนินตอไปถึงขั้น ภพ ชาติ ชรามรณะ จนเกิดโสกะ ปริเทวะ เปนตน ตาม
แนวที่อธิบายแลว เมื่อเกิดโสกะ ปริเทวะ เปนตนแลว บุคคลยอมหาทางออกดวยการคิด ตัดสินใจ และกระทํา
การตางๆ ตามความเคยชิน ความโนมเอียง ความเขาใจ และความคิดเห็นที่ยึดมั่นสะสมไวอีก โดยไมมองเห็น
ภาวะที่ประสบในขณะนั้นๆ ตามที่มันเปนของมันจริงๆ วงจรจึงเริ่มขึ้นที่อวิชชา แลวหมุนตอไปอยางเดิม
แมอวิชชาจะเปนกิเลสพื้นฐาน เปนที่กอตัวของกิเลสอื่นๆ แตในขั้นแสดงออกเปนพฤติกรรมตางๆ
ตัณหายอมเปนตัวชักจูง เปนตัวบงการและแสดงบทบาทที่ใกลชิดเห็นไดชัดเจนกวา ดังนั้น ในทางปฏิบัติ เชนใน
อริยสัจ ๔ จึงกําหนดวา ตัณหาเปนเหตุใหเกิดทุกข
เมื่ออวิชชา เปนไปอยางมืดบอดเลื่อนลอย ตัณหาไมมีหลัก ไมถูกควบคุม เปนไปสุดแตจะใหสนอง
ความตองการไดสําเร็จ ยอมมีทางใหเกิดกรรมฝายชั่วมากกวาฝายดี แตเมื่ออวิชชาถูกปรุงดัดแปลงดวยความ
เชื่อถือในทางที่ดีงาม ความคิดที่ถูกตอง ความเชื่อความเขาใจที่มีเหตุผล ตัณหาถูกชักจูงใหเบนไปสูเปาหมายที่ดี
งาม ถูกควบคุมขัดเกลา และขับใหพุงไปอยางมีจุดหมาย ก็ยอมใหเกิดกรรมฝายดี และเปนประโยชนไดอยาง
มาก และถาไดรับการชักนําอยางถูกตอง ก็จะเปนเครื่องอุปถัมภ สําหรับกําจัดอวิชชาและตัณหาไดตอไปดวย
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อุปาทาน ๔ มาใน ที.ปา.๑๑/๒๖๒/๒๔๒; อภิ.วิ.๓๕/๙๖๓/๕๐๖; ฯลฯ, โดยเฉพาะ อัตตวาทุปาทานนั้น เมื่อวิเคราะหออกไปจะเห็นวา
เปนการยึดมั่นในเรื่องขันธ ๕ อยางใดอยางหนึ่ง ตามบาลีวา “ปุถุชน...ยอมเขาใจวารูปเปนอัตตา หรือเขาใจวาอัตตามีรูป หรือเขาใจวา
รูปอยูในอัตตา หรือเขาใจวาอัตตาอยูในรูป เขาใจวาเวทนา...สัญญา...สังขาร (ทํานองเดียวกัน) เขาใจวาวิญญาณเปนอัตตา หรืออัตตา
มีวิญญาณ หรือวาวิญญาณอยูในอัตตา หรือวาอัตตาอยูในวิญญาณ”

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท

๒๑๑

วิถีอยางแรก เปนวิถีแหงความชั่ว แหงบาปอกุศล อยางหลังเปนวิถีแหงความดี แหงบุญกุศล คนดีและ
คนชั่ว ตางก็ยังมีทุกขอยูตามแบบของตนๆ แตวิถีฝายดีเทานั้นที่สามารถนําไปสูความสิ้นทุกข ความหลุดพน และ
ความเปนอิสระได
ตัณหาที่ถูกใชในทางที่เปนประโยชนนั้น มีตัวอยางถึงขั้นสูงสุด เชน:“ดู ก รน้ อ งหญิ ง

ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ได้ ยิ น ว่ า ภิ ก ษุ ชื่ อ นี้ กระทํ า ให้ แ จ้ ง ซึ่ ง เจโตวิ มุ ต ติ
ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ ฯลฯ เธอจึงมีความดําริว่า เมื่อไรหนอ เราจักกระทําให้แจ้งซึ่ง
เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ฯลฯ บ้าง สมัยต่อมา เธออาศัยตัณหาแล้วละตัณหาเสียได้ ข้อที่เรา
กล่าวว่า กายนี้เกิดจากตัณหา พึงอาศัยตัณหาละตัณหานี้เสีย เราอาศัยความข้อนี้เองกล่าว”358
ถาไมสามารถทําอยางอื่น นอกจากเลือกเอาในระหวางตัณหาดวยกัน พึงเลือกเอาตัณหาในทางที่ดีเปน
แรงชักจูงในการกระทํา แตถาทําได พึงเวนตัณหาทั้งฝายชั่วฝายดี เลือกเอาวิถีแหงปญญา อันเปนวิถีที่บริสุทธิ์
อิสระ และไรทุกข

358

องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๕๙/๑๙๕

๒๑๒

พุทธธรรม

ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะมัชเฌนธรรมเทศนา
ความเขาใจในปฏิจจสมุปบาท เรียกวาเปนสัมมาทิฏฐิ หรือเห็นถูกตอง และความเห็นที่ถูกตองนี้เปน
ความเห็นชนิดที่เรียกวาเปนกลางๆ ไมเอียงสุดไปทางใดทางหนึ่ง ปฏิจจสมุปบาทจึงเปนหลักหรือกฎที่แสดงความ
จริงเปนกลางๆ ไมเอียงสุด อยางที่เรียกวา “มัชเฌนธรรมเทศนา”359
ความเปนกลางของหลักความจริงนี้ มีโดยการเทียบกับลัทธิหรือทฤษฎีเอียงสุดตางๆ และความเขาใจ
ปฏิจจสมุปบาทโดยถูกตอง จะตองแยกออกจากทฤษฎีเอียงสุดเหลานี้ดวย ดังนั้น ในที่นี้ จึงควรนําทฤษฎีเหลานี้
มาแสดงไวเปรียบเทียบเปนคูๆ โดยการใชวิธีอางพุทธพจนเปนหลัก และอธิบายใหนอยที่สุด:
คูที่ ๑: ๑. อัตถิกวาทะ360 ลัทธิวาสิ่งทั้งหลายมีอยูจริง (Extreme realism)
๒. นัตถิกวาทะ ลัทธิวาสิ่งทั้งหลายไมมีจริง (Nihilism)
“ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา “สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ” ดังนี้ แคไหน จึงจะชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ?”
“แน่ ะ ท่ า นกั จ จานะ โลกนี้ โ ดยมากอิ ง (ทฤษฎี ข องตน) ไว้ กั บ ภาวะ ๒ อย่ า งคื อ อั ต ถิ ต า (ความมี )
และนัตถิตา (ความไม่มี) เมื่อเห็นโลกสมุทัยตามที่มันเป็นด้วยสัมมาปัญญา นัตถิตาในโลกก็ไม่มี เมื่อเห็นโลก
นิโรธตามที่มันเป็นด้วยสัมมาปัญญา อัตถิตาในโลกนี้ก็ไม่มี
โลกนี้โดยมากยึดติดถือมั่นในอุบาย (systems) และถูกคล้องขังไว้ด้วยอภินิเวส (dogmas) ส่วนอริย-สาวก
ย่อมไม่เข้าหา ไม่ยึด ไม่ติดอยู่กับความยึดติดถือมั่นในอุบาย ความปักใจ อภินิเวส และอนุสัยว่า “อัตตาของเรา”
ย่อมไม่เคลือบแคลงสงสัยว่า “ทุกข์นั่นแหละ เมื่อเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้น ทุกข์ เมื่อดับ ก็ย่อมดับ อริยสาวกย่อมมี
ญาณในเรื่องนี้ โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเลย เพียงเท่านี้แล ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิ”
“ดูก่อนกัจจานะ ข้อว่า “สิ่งทั้งปวงมีอยู่” นี้เป็นที่สุดข้างหนึ่ง ข้อว่า “สิ่งทั้งปวงไม่มี” นี้เป็นที่สุดข้าง
หนึ่ง ตถาคตย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆ ไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองนั้นว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี
เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชานั่นแหละสํารอกดับไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ เพราะ
สังขารดับไป วิญญาณจึงดับ ฯลฯ”361

ถาม
ตอบ
ถาม:
ตอบ:
ถาม:
ตอบ:
359
360
361

พราหมณนักโลกายัตคนหนึ่งมาเฝาทูลถามปญหาวา “ทานพระโคตมะผูเจริญ สิ่งทั้งปวงมีอยูหรือ?”
พระพุทธเจาตรัสตอบวา “ข้อว่า ‘สิ่งทั้งปวงมี’ เป็นโลกายัตหลักใหญ่ที่สุด”
“สิ่งทั้งปวงไมมีหรือ?”
“ข้อว่า ‘สิ่งทั้งปวงไม่ม’ี เป็นโลกายัตที่สอง”
“สิ่งทั้งปวงเปนภาวะหนึ่งเดียว (เอกัตตะ – unity) หรือ?”
“ข้อว่า ‘สิ่งทั้งปวงเป็นภาวะหนึ่งเดียว’ เป็นโลกายัตที่สาม”
“สิ่งทั้งปวง เปนภาวะหลากหลาย (ปุถุตตะ – plurality) หรือ ?”
“ข้อว่า ‘สิ่งทั้งปวงเป็นภาวะหลากหลาย’ เป็นโลกายัตที่สี่”

นี้เรียกตามพุทธพจนวา “มชฺเฌน ธมฺมํ เทเสติ” (แสดงธรรมโดยทามกลาง) แต สํ.อ.๒/๔๖ อธิบายวา ทรงดํารงในมัชฌิมาปฏิทาแลว
แสดง (อยางนี้); วิสุทฺธิ.๓/๑๑๓ เรียกเปน มัชฌิมาปฏิปทา; เห็นวาเรียกตามบาลีเดิมอยางขางบน เปนดีที่สุด
ในกรณีของลัทธิหรือทฤษฎีตางๆ คําวา “วาทะ” เปลี่ยนเรียกวา “ทิฏฐิ” ไดทุกแหง ดังนั้น วาทะทั้งสองนี้ และตอจากนี้ไป จึงเรียกได
อีกอยางหนึ่งวา อัตถิกทิฏฐิ นัตถิกทิฏฐิ สัสสตทิฏฐิ อุจเฉททิฏฐิ ฯลฯ เฉพาะอัตถิกวาทะ เรียกอีกอยางหนึ่งวา สัพพัตถิกวาทะ
สํ.นิ.๑๖/๔๒-๔๔/๒๐-๒๑; ๑๗๓/๙๑; สํ.ข.๑๗/๒๓๔/๑๖๕

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท

๒๑๓

“ดูก่อนพราหมณ์ ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้างเหล่านี้ ย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆ ว่า เพราะ

อวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไม่เหลือ
สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ”362
คูที่ ๒: ๑. สัสสตวาทะ ลัทธิถือวาเที่ยง (Eternalism)
๒. อุจเฉทวาทะ ลัทธิถือวาขาดสูญ (Annihilationism)
คูที่ ๓: ๑. อัตตการวาทะ หรือ สยังการวาทะ ลัทธิถือวาสุขทุกข เปนตน ตนทําเอง
(Self-generationism หรือ Karmic autogenesisism)
๒. ปรการวาทะ ลัทธิถือวาสุขทุกข เปนตน เกิดจากตัวการภายนอก
(Other-generationism หรือ Karmic heterogenesisism)
คูที่ ๓ และ ๔ นี้ มีความสําคัญมากในแงของหลักกรรม เมื่อศึกษาเขาใจดีแลว จะชวยปองกันความ
เขาใจผิดในเรื่องกรรมไดเปนอยางมาก จึงควรสังเกตตามแนวพุทธพจนดังนี้
ถาม: “ทุกข ตนทําเองหรือ?”
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างนั้น”
ถาม: “ทุกข ตัวการอื่นทําใหหรือ?”
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างนั้น”
ถาม: “ทุกข ตนทําเองดวย ตัวการอื่นทําใหดวยหรือ?”
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างนั้น”
ถาม: “ทุกข มิใชตนทําเอง มิใชตัวการอื่นทําให แตเกิดขึ้นเองลอยๆ (เปนอธิจจสมุปบัน) หรือ?”
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างนั้น”
ถาม: “ถาอยางนั้น ทุกขไมมีหรือ?”
ตอบ: “ทุกข์มิใช่ไม่มี ทุกข์มีอยู่”
ถาม: “ถาอยางนั้น ทานพระโคตมะ ไมรู ไมเห็นทุกขหรือ?”
ตอบ: “เรามิใช่ไม่รู้ไม่เห็นทุกข์ เรารู้ เราเห็นทุกข์แท้ทีเดียว”
ถาม: “...ขอพระผูมีพระภาคเจา ไดโปรดบอก โปรดแสดงทุกข แกขาพเจาดวยเถิด”
ตอบ: “เมื่อว่า “ทุกข์ตนทําเอง” อย่างที่ว่าทีแรก ก็เท่ากับบอกว่า “ผู้นั้นทํา ผู้นั้นเสวย (ทุกข์)” กลายเป็น
สัสสตทิฏฐิไป เมื่อว่า “ทุกข์ตัวการอื่นทําให้” อย่างที่ผู้ถูกเวทนาทิ่มแทงรู้สึก ก็เท่ากับบอกว่า “คนหนึ่ง
ทํา คนหนึ่งเสวย (ทุกข์) กลายเป็นอุจเฉททิฏฐิไป
ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้างนั้น ย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆ ว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย
สังขารจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ”363
362
363

สํ.นิ.๑๖/๑๗๖/๙๒
สํ.นิ.๑๖/๔๙-๕๐/๒๓-๒๕

๒๑๔

พุทธธรรม

ถาม: “สุขทุกข ตนทําเอง หรือ?
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างนั้น”
ถาม: “สุขทุกข ตัวการอื่นทําใหหรือ?”
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างนั้น”
ถาม: “สุขทุกข ตนทําเองดวย ตัวการอื่นทําใหดวยหรือ?”
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างนั้น”
ถาม: “สุขทุกข มิใชตนทําเอง มิใชตัวการอื่นทําให แตเกิดขึ้นเองลอยๆ (เปนอธิจจสมุปบัน) หรือ?”
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างนั้น”
ถาม: “(ถาอยางนั้น) สุขทุกข ไมมีหรือ?”
ตอบ: “สุขทุกข์มิใช่ไม่มี สุขทุกข์มีอยู่”
ถาม: “ถาอยางนั้น ทานพระโคตมะ ไมรู ไมเห็นสุขทุกขหรือ?”
ตอบ: “เรามิใช่ไม่รู้ ไม่เห็นสุขทุกข์ เรารู้ เราเห็นสุขทุกข์แท้ทีเดียว”
ถาม: “...ขอพระผูมีพระภาคเจา โปรดบอก โปรดแสดงสุขทุกข แกขาพเจาดวยเถิด”
ตอบ: “เพราะเข้าใจเอาแต่แรกว่า เวทนาก็นั่น ผู้เสวยเวทนาก็นั่น จึงเกิดยึดถือขึ้นว่า สุขทุกข์ตนทําเอง เราหา
กล่าว (ว่าเป็น) อย่างนั้นไม่ เพราะเข้าใจว่า เวทนาก็อย่าง ผู้เสวยเวทนาก็อย่าง จึงเกิดความยึดถืออย่างที่
ผู้ถูกเวทนาทิ่มแทงรู้สึกว่า สุขทุกข์ ตัวการอื่นทําให้ เราหากล่าว (ว่าเป็น) อย่างนั้นไม่
ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้างนั้น ย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆ ว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย
สังขารจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ ฯลฯ”364
“ดูก่อนอานนท์ เรากล่าวว่าสุข ทุกข์เป็นปฏิจจสมุปบั นธรรม (สิ่งที่อาศัยเหตุปัจจั ย
เกิดขึ้น) อาศัยอะไร? อาศัยผัสสะ”
“เมื่อกายมีอยู่ อาศัยความจงใจทางกายเป็นเหตุ สุขทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นได้ เมื่อวาจามี
อยู่ อาศัยความจงใจทางวาจาเป็นเหตุ สุขทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นได้ เมื่อมโนมีอยู่ อาศัยมโนสัญเจตนาเป็นเหตุ สุขทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นได้”
“เพราะอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัย บุคคลจึงปรุงแต่งกายสังขารขึ้นเอง เป็นปัจจัยให้เกิด
สุขทุกข์ภายในบ้าง เนื่องจากผู้อื่น (ถูกคนอื่นหรือตัวการอื่นๆ กระตุ้นหรือชักจูง) จึงปรุงแต่ง
กายสังขาร เป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกข์ภายในบ้าง รู้ตัวอยู่ จึงปรุงแต่งกายสังขาร เป็นปัจจัยให้
เกิดสุขทุกข์ภายในบ้าง ไม่รู้ตัวอยู่ ย่อมปรุงแต่งกายสังขาร เป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกข์ภายใน
บ้าง จึงปรุงแต่งวจีสังขาร...มโนสังขารขึ้นเองบ้าง...เนื่องจากผู้อื่นบ้าง...โดยรู้ตัวบ้าง...โดยไม่
รู้ ตั ว บ้ า ง เป็ น ปั จ จั ย ให้ เ กิ ด สุ ข ทุ ก ข์ ภ ายใน ในกรณี เ หล่ า นี้ อวิ ช ชาเข้ า แทรกอยู่ แ ล้ ว
(ทั้งนั้น)”365

364
365

สํ.นิ.๑๖/๕๔-๕๕/๒๖-๒๘
สํ.นิ.๑๖/๘๒-๘๓/๔๖-๔๘, ฯลฯ; ผูตองการความกระจางนอกจากนี้พึงดู ที.สี.๙/๙๕/๖๙; สํ.ส.๑๕/๕๕๑/๑๙๗; ที.ปา.๑๑/๑๒๓/๑๕๑;
ขุ.อุ.๒๕/๑๓๙/๑๘๖; องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๐๙/๓๗๖; ๓๖๖/๔๘๙; อภิ.วิ.๓๕/๙๗๕/๕๐๙

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท
คูที่ ๔: ๑. การกเวทกาทิเอกัตตวาท366 การถือวาผูทําและผูเสวยผลเปนตน

๒๑๕
เปนตัวการเดียวกัน (The

extremist view of a self-identical soul หรือ The monistic view of subject-object unity)
๒. การกเวทกาทินานัตตวาท๒ การถือวาผูทําและผูเสวยผลเปนตน เปนคนละอยางขาดจากกัน (The
extremist view of individual discontinuity หรือ The dualistic view of subject-object
distinction)

ถาม:
ตอบ:
ถาม:
ตอบ:

ถาม:
ตอบ:

ถาม:
ตอบ:

ถาม:
ตอบ:

ถาม:
ตอบ:

366
367
368
369

“ตัวที่ทําก็อันนั้น ตัวที่เสวย (ผล) ก็อันนั้นหรือ?”
“ข้อว่า ตัวที่ทําก็อันนั้น ตัวที่เสวย (ผล) ก็อันนั้น เป็นที่สุดข้างหนึ่ง”
“ตัวที่ทําก็อยาง ตัวที่เสวย (ผล) ก็อยางหรือ?”
“ข้อว่า ตัวที่ทําก็อย่าง ตัวที่เสวย (ผล) ก็อย่าง เป็นที่สุดข้างที่สอง ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้าง
นั้น ย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆ ว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับไป
ไม่เหลือ สังขารจึงดับ ฯลฯ”367
“พระองคผูเจริญ ชรามรณะ คืออะไร ? ชรามรณะนี้ของใคร?”
“ตั้งปัญหายังไม่ถูก ผู้ใดกล่าวว่า “ชรามรณะคืออะไร? ชรามรณะนี้ของใคร?” หรือผู้ใดกล่าวว่า “ชรามรณะ
ก็อย่าง เจ้าของชรามรณะก็อย่าง” คําพูดทั้งสองแบบนี้มีความหมายอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะ
เท่านั้น เมื่อมีความเห็นว่า “ชีวะก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น” การครองชีวิตอันประเสริฐ (พรหมจรรย์) ก็มี
ไม่ได้ เมื่อมีความเห็นว่า “ชีวะก็อย่าง สรีระก็อย่าง” การครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) ก็มีไม่ได้
ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองนั้น ย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆ ว่า “เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึง
มี”
“พระองคผูเจริญ ชาติ...ภพ...อุปาทาน...ตัณหา...เวทนา...ผัสสะ...สฬายตนะ...นามรูป...วิญญาณ...สังขาร
คืออะไร? ของใคร?”
“ตั้ ง ปั ญ หายั ง ไม่ ถู ก (เนื้ อ ความต อ ไปแนวเดี ย วกั บ ข อ ชรามรณะ) เพราะอวิ ช ชาสํ า รอกดั บ ไปไม่ เ หลื อ
ความเห็นที่บิดเบือน ส่ายพร่า ขัดกัน อย่างใดๆ ก็ตามว่า “ชรามรณะคืออะไร? ชรามรณะนี้ของใคร?” ก็ดี
“ชรามรณะก็อย่าง เจ้าของชรามรณะก็อย่าง” ก็ดี “ชีวะอันนั้น สรีระก็อันนั้น” ก็ดี “ชีวะก็อย่าง สรีระก็
อย่าง” ก็ดี ความเห็นเหล่านั้นทั้งหมด เป็นอันถูกกําจัด ถอนรากทิ้ง ทําให้สิ้นซาก ถึงความไม่มี หมดทาง
เกิดขึ้นได้ต่อไป”368
“ใครหนอยอมผัสสะ (ใครเปนผูรับผัสสะ)?”
“ตั้งปัญหายังไม่ถูก เรามิได้กล่าวว่า “ย่อมผัสสะ” ถ้าเรากล่าวว่า “ย่อมผัสสะ” ในกรณีนั้นจึงควรตั้งปัญหา
ได้ถูกต้องว่า “ใครหนอย่อมผัสสะ?” แต่เรามิได้กล่าวอย่างนั้น เมื่อเราไม่กล่าวอย่างนั้น ผู้ใดถามอย่างนี้
ว่า “เพราะอะไรเป็นปัจจัยผัสสะจึงมี?” นี้ชื่อว่าตั้งปัญหาถูกต้อง ในกรณีนั้น ก็มีคําเฉลยที่ถูกต้องว่า
“เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี”
“ใครหนอเสวยเวทนา? ใครหนอทะยานอยาก (มีตัณหา)? ใครหนอยอมยึดมั่น (มีอุปาทาน)?”
“ตั้งปัญหายังไม่ถูก....ผู้ใดถามว่า “เพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอ เวทนาจึงมี? เพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอ
ตัณหาจึงมี? เพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอ อุปาทานจึงมี? นี้ชื่อว่าตั้งปัญหาถูกต้อง ในกรณีนั้นๆ ก็มีคํา
เฉลยที่ถูกต้องว่า “เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี ฯลฯ”369

ศัพททั้งสองผูกขึ้นใชใหม ทั้งสองอยางเปนรูปหนึ่งๆ ของสัสสตทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิตามลําดับ
สํ.นิ.๑๖/๑๗๐/๙๐
สํ.นิ.๑๖/๑๒๙-๑๓๓/๗๒-๗๔
สํ.นิ. ๑๖/๓๓-๓๖/๑๖-๑๗

๒๑๖

พุทธธรรม
“ภิกษุทั้งหลาย กายนี้ มิใช่ของพวกเธอ แล้วก็มิใช่ของใครอื่น พึงเห็นว่า กรรมเก่านี้เป็นสิ่ง

ที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น ถูกจงใจจํานงขึ้นมา (เกิดจากเจตนา หรือมีเจตนาเป็นมูล) เป็นที่ตั้งของ
เวทนา”
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในเรื่ อ งนั้ น อริ ย สาวกผู้ ไ ด้ เ รี ย นรู้ แ ล้ ว ย่ อ มพิ จ ารณาสื บ สาว (โยนิ โ สมนสิการ) เป็นอย่างดี ถึงการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้น (ปฏิจจสมุปบาท) ว่า “เมื่อ
สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ย่อมดับ กล่าวคือ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะ
สังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ เพราะ
สังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ”370
หลักปฏิจจสมุปบาท แสดงความจริงของธรรมชาติใหเห็นวา สิ่งทั้งหลายมีลักษณะเปนอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ที่เรียกวาไตรลักษณ เปนไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจัย ไมมีปญหาในเรื่องที่วา สิ่งทั้งหลายมีหรือไม
มีจริง ยั่งยืนหรือขาดสูญ เปนตน แตผูไมรูความหมายของหลักปฏิจจสมุปบาท มักเขาใจไตรลักษณผิดพลาด
โดยเฉพาะหลักอนัตตานั้น มักไดยินไดฟงกันอยางผิวเผิน แลวตีความเอาวา อนัตตาหมายถึงไมมีอะไร กลาย
เปนนัตถิกวาท อันเปนมิจฉาทิฏฐิอยางรายแรงไปเสีย
ผูเขาใจหลักปฏิจจสมุปบาทดีแลว ยอมพนจากความเขาใจผิดแบบตาง ๆ ที่แตกแขนงออกมาจากทฤษฎี
ทั้งหลายขางตนนั้น เชน ความเชื่อวาสิ่งทั้งหลายมีมูลการณหรือเหตุตนเคาเดิมสุด (First Cause) และความ
เขาใจวามีสิ่งวิเศษนอกเหนือธรรมชาติ (the Supernatural) เปนตน ดังกลาวมาแลวขางตน ตัวอยางพุทธพจน
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เชน
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดอริยสาวกเห็นปฏิจจสมุปบาทนี้ และปฏิจจสมุปบั นธรรม (สิ่งที่
อาศัยกันเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาท) เหล่านี้ ชัดเจนตามที่มันเป็น ด้วยสัมมาปัญญาแล้ว
เมื่อนั้น การที่อริยสาวกนั้นจะแล่นเข้าหาที่สุดข้างต้นว่า “ในอดีต เราได้เคยมีหรือไม่หนอ? ใน
อดีต เราได้เป็นอะไรหนอ? ในอดีต เราได้เป็นอย่างไรหนอ? ในอดีต เราเป็นอะไรแล้วจึงได้มา
เป็นอะไรหนอ?” หรือจะแล่นเข้าหาที่สุดข้างปลายว่า “ในอนาคต เราจักมีหรือไม่หนอ? ใน
อนาคต เราจักเป็นอะไรหนอ? ในอนาคต เราจักเป็นอย่างไรหนอ? ในอนาคต เราเป็นอะไรแล้ว
จักได้เป็นอะไรหนอ?” หรือแม้แต่จะเป็นผู้มีความสงสัยกาลปัจจุบันเป็นภายใน ณ บัดนี้ว่า “เรามี
อยู่หรือไม่หนอ? เราคืออะไรหนอ? เราเป็นอย่างไรหนอ? สัตว์นี้มาจากที่ไหน แล้วจักไป ณ ที่
ไหนอีก?” ดังนี้ ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะอะไร? ก็เพราะว่า อริยสาวกได้เห็นปฏิจจสมุปบาทนี้ และปฏิจจสมุปบันธรรมเหล่านี้ ชัดเจนแล้วตามที่มันเป็น ด้วยสัมมาปัญญา”371
โดยนัยนี้ ผูเห็นปฏิจจสมุปบาท จึงไมสงสัยในปญหาอภิปรัชญาตางๆ ที่เรียกวา อันตคาหิกทิฏฐิ และจึง
เปนเหตุผลที่พระพุทธเจาทรงนิ่งเสีย ไมตรัสตอบปญหาเหลานี้ ในเมื่อใครก็ตามมาทูลถาม โดยตรัสวา เปน
อัพยากตปญหา หรือปญหาที่ไมทรงพยากรณ เพราะเมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาท เขาใจการที่สิ่งทั้งหลายเปนไปตาม
กระบวนการแหงเหตุปจจัยแลว ปญหาเหลานี้ยอมกลายเปนเรื่องเหลวไหลไป
370
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สํ.นิ.๑๖/๑๔๓/๗๗-๗๘
สํ.นิ.๑๖/๖๓/๓๑

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท

๒๑๗

ขอยกตัวอยางพุทธพจนที่แสดงเหตุผลในการไมตรัสตอบปญหาเหลานี้ เชน
ถาม: “ทานพระโคตมะผูเจริญ อะไรเปนเหตุเปนปจจัยใหพวกปริพาชกผูถือลัทธิอื่นทั้งหลาย เมื่อถูกถามอยางนี้วา
๑. โลกเที่ยง (ยั่งยืนนิรันดร) หรือ?
๒. โลกไมเที่ยงหรือ?
๓. โลกมีที่สุดหรือ?
๔. โลกไมมีที่สุดหรือ?
๕. ชีวะอันนั้น สรีระก็อันนั้นหรือ?
๖. ชีวะก็อยาง สรีระก็อยางหรือ?
๗. สัตว372 หลังจากตายแลว มีอยูหรือ?
๘. สัตวหลังจากตายแลว ไมมีหรือ?
๙. สัตวหลังจากตายแลว ทั้งมี ทั้งไมมีหรือ?
๑๐. สัตวหลังจากตายแลว จะวามีอยู ก็ไมใช ไมมีก็ไมใชหรือ?
จึงพยากรณ (ตอบ) วา “โลกเที่ยง” บาง “โลกไมเที่ยง” บาง ฯลฯ “สัตวหลังจากตายแลว จะวามีก็ไมใช ไม
มีก็ไมใช” บาง? (แต) อะไรเปนเหตุเปนปจจัยใหทานพระโคตมะผูเจริญ เมื่อถูกทูลถามอยางนั้น จึงไม
พยากรณ (ตอบ) ไปวา “โลกเที่ยง” หรือ “โลกไมเที่ยง ฯลฯ?”
ตอบ: “แน่ะท่านวัจฉะ เหล่าปริพาชกผู้ถือลัทธิอื่น ย่อมเข้าใจว่ารูปเป็นอัตตาบ้าง ว่าอัตตามีรูปบ้าง ว่ารูปอยู่ใน
อัตตาบ้าง ว่าอัตตาอยู่ในรูปบ้าง เข้าใจว่า เวทนา...สัญญา...สังขาร...เป็นอัตตาบ้าง ฯลฯ เข้าใจว่า
วิญญาณเป็นอัตตาบ้าง ว่าอัตตามีวิญญาณบ้าง ว่าวิญญาณอยู่ในอัตตาบ้าง ว่าอัตตาอยู่ในวิญญาณบ้าง
เพราะฉะนั้น เหล่าปริพาชกผู้ถือลัทธิอื่นเหล่านั้น เมื่อถูกถามอย่างนั้น จึงพยากรณ์ไปว่า “โลกเที่ยง” บ้าง
ฯลฯ
“ส่วนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมไม่เข้าใจเอารูปเป็นอัตตา หรือว่าอัตตามีรูป หรือว่ารูปอยู่
ในอัตตา หรือว่าอัตตาอยู่ในรูป ฯลฯ ว่าวิญญาณเป็นอัตตา หรือว่าอัตตามีวิญญาณ หรือว่าวิญญาณอยู่
ในอัตตา หรือว่าอัตตาอยู่ในวิญญาณ เพราะฉะนั้น พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อถูกทูลถาม
อย่างนี้ จึงไม่พยากรณ์ว่า “โลกเที่ยง” หรือว่า “โลกไม่เที่ยง ฯลฯ”373
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คําวา สัตว ในที่นี้ บาลีเปนตถาคโต แปลตามไขความของอรรถกถาแหงมัชฌิมนิกาย (ม.อ.๓/๑๓๕); แตตามคําอธิบายใน สํ.อ.๓/
๑๙๒ บงความวาหมายถึงพระพุทธเจา, ใน อุ.อ.๔๓๐ วาหมายถึง อัตตา หรือ อาตมัน.
สํ.สฬ.๑๘/๗๙๔/๔๘๐; ฯลฯ การที่พระพุทธเจาไมทรงตอบปญหาที่เรียกวาอภิปรัชญา (สมัยกอนเรียกอัธยาตมวิทยา) เหลานี้ มี
เหตุผลหลายประการ ที่สําคัญก็คือ ปญหาเหลานี้ตั้งขึ้นโดยเอาความเขาใจผิดเปนมูลฐาน ผูตั้งปญหา คิดปญหาขึ้นจากความเห็นผิด
ของตนเอง เชน เขาใจวามีอัตตา เปนตน ปญหาที่ถามจึงไมมีภาวะที่ตรงกับความจริง เปนอยางที่พระพุทธเจาตรัสเรียกวา ตั้งปญหา
ไมถูก อยางพุทธพจนขางตนนี้ ประการหนึ่ง
ความจริงที่ปญหานี้เล็งไปถึง มิใชสิ่งที่จะเขาถึงไดดวยเหตุผล การอธิบายดวยเหตุผลยอมไมมีทางใหผูฟงมองเห็นความจริงได
เปนอยางที่เรียกวา สิ่งที่ตองดูดวยตา จะเอามามองใหเห็นดวยหู ยอมเปนการสิ้นเปลืองเวลาเปลา นี้อยางหนึ่ง และที่สืบเนื่องจาก
เหตุผลขอที่แลวมา ก็คอื ในเมื่อไมอาจเขาถึงไดดวยเหตุผล การยังมามัวตีวาทะแสดงเหตุผลกันอยู ยอมไมชวยใหเกิดผลทางปฏิบัติ
ในชีวิตจริง พระพุทธเจาทรงสนพระทัยสิ่งที่เปนปญหาเกี่ยวของกับชีวิตจริงในทางปฏิบัติ นํามาใชเปนประโยชนได จึงทรงปดปญหา
เหลานี้เสียทีเดียว ทรงชักผูถามกลับมาหาปญหาที่เกี่ยวกับชีวิตจริงในทันที เพื่อไมใหเสียเวลาใดๆ และถาหากความจริงเหลานี้

๒๑๘

พุทธธรรม

ทฤษฎีหรือลัทธิที่ผิด ซึ่งขัดแยงตอหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ ยังมีอีกบางขอที่เกี่ยวของเปนพิเศษ ในแงของ
กรรม แตจะงดไวไมพูดถึง ณ ที่นี้กอน เพราะไดยกเรื่องกรรมไปอธิบายตางหากอีกสวนหนึ่งแลว จึงจะไดนําไป
รวมแสดงไว ณ ที่นั้น

ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะปจจยาการทางสังคม
ในมหานิทานสูตร374 ซึ่งเปนพระสูตรที่สําคัญมากสูตรหนึ่ง และเปนสูตรใหญที่สุดที่แสดงปฏิจจสมุปบาท
พระพุทธเจาทรงแสดงหลักปจจยาการ ทั้งที่เปนไปภายในจิตใจของบุคคล และที่เปนไปในความสัมพันธระหวาง
มนุษย หรือในทางสังคม แตเทาที่กลาวมาแลวในหนังสือนี้ ไดอธิบายเฉพาะปจจยาการภายในจิตใจของบุคคล
หรือปจจยาการแหงชีวิตอยางเดียว กอนจะผานเรื่องนี้ไป เห็นควรกลาวถึงปฏิจจสมุปบาทในฐานะปจจยาการทาง
สังคมไวสักเล็กนอย พอเปนเคาเปนแนว แมวาในที่นี้จะยังไมมีโอกาสบรรยายเรื่องนี้โดยพิสดาร
ปฏิจจสมุปบาทแหงทุกข หรือความชั่วรายทางสังคม ก็ดําเนินมาตามวิถีเดียวกันกับปฏิจจสมุปปบาทแหง
ทุกขของชีวิตนั่นเอง แตเริ่มแยกออกแสดงอาการที่เปนไปภายนอกตอแตตัณหาเปนตนไป แสดงพุทธพจน
เฉพาะชวงตอนนี้ ดังนี้
“อานนท์! ด้วยประการดังนี้แล อาศัยเวทนา จึงมีตัณหา อาศัยตัณหา จึงมีปริเยสนา
(การแสวงหา) อาศัยปริเยสนา จึงมีลาภะ (การได้) อาศัยลาภะ จึงมีวินิจฉัย (การกะการ) อาศัย
วินิจฉัย จึงมีฉันทราคะ (ความติดใครใฝกระสัน) อาศัยฉันทราคะ จึงมีอัชโฌสาน (ความฝังใจ
พะวง) อาศัยอัชโฌสาน จึงมีปริคคหะ (การยึดถือครอบครอง) อาศัยปริคคหะ จึงมีมัจฉริยะ
(ความหวงแหนตระหนี่) อาศัยมัจฉริยะ จึงมีอารักขะ (ความเก็บกั้นป้องกัน) อาศัยอารักขะ
สืบเนื่องจากอารักขะ จึงมีการถือไม้ ถือมีด การทะเลาะ แก่งแย่ง วิวาท ขึ้นเสียงด่าว่า มึง! มึง!
การส่อเสียด มุสาวาท บาปอกุศลธรรม (ปัญหาความชั่วร้าย) ทั้งหลาย เป็นอเนก ย่อมเกิดมีพรั่ง
พร้อมด้วยอาการอย่างนี้...”375

374
375

บุคคลสามารถเขาถึงไดจริง พระองคทรงบอกใหผูนั้นลงมือทําหรือปฏิบัติตามวิธีการที่จะใหเขาถึงความจริงนั้นเสียทีเดียว ไมใหมัวมา
ถกเถียงเปนตาบอดคลําชางอยู
ประการสุดทาย พระพุทธเจาทรงอุบัติในสมัยที่คนกําลังสนใจกันนักหนาในปญหาเหลานี้ เจาลัทธิที่สนใจคิดถกเถียงตอบ
ปญหาเหลานี้กันก็มีทั่วไป คนถามก็นิยมถามปญหาเหลานี้จนกลาวไดวาเปนลักษณะความคิดของคนยุคนั้น ซึ่งหลงวุนวายในเรื่องนี้
กันจนเหินหางจากความจริงของชีวิต การที่จะไปรวมวงตอบกับเขาอีก ก็ไมทําใหเกิดอะไรดีขึ้น พระพุทธเจาจึงทรงนิ่งไมตอบเสียเลย
ซึ่งนอกจากเปนการไมสงเสริมการถกเถียงในเรื่องนี้แลว ยังเปนการกระตุกอยางแรง ใหหันมาหาสิ่งที่พระองคทรงมุงสั่งสอน คือ
ความจริงที่เกี่ยวกับชีวิตจริง อันเปนวิธีการที่ไดผลทางจิตวิทยาอยางหนึ่ง
สําหรับเหตุผลในทางปฏิบัติสําหรับการไมตอบปญหาเหลานี้ พึงดูในตอนวาดวยอริยสัจ
สวนในดานคัมภีร พึงดูประกอบใน ม.ม.๑๓/๑๔๗-๑๕๒/๑๔๓-๑๕๓; ๒๔๕-๒๔๗/๒๔๐-๒๔๔; สํ.นิ.๑๖/๕๒๙/๒๖๒; สํ.สฬ.
๑๘/๗๕๒-๘๐๓/๔๕๕-๔๘๙; องฺ.สตฺตก.๒๓/๕๑/๖๙; องฺ.ทสก.๒๔/๙๕-๙๖/๒๐๖-๒๑๒; ฯลฯ
ที.ม.๑๐/๕๗-๖๖/๖๕-๘๔ (พึงสังเกตวา ในสูตรนี้ ตอนแสดงปจจยาการทางจิตใจ ทานอธิบายวา ตัณหา ไดแกตัณหา ๖ คือ ตัณหา
ในรูป เสียง กลิ่น รส เปนตน สวนในตอนปจจยาการทางสังคม ทานอธิบายตัณหาวา ไดแก กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา)
ที.ม.๑๐/๕๙/๖๙; ธรรมหมวดนี้ ที่แสดงตั้งแตตัณหาเปนตนไป มีที่มาอีกหลายแหง แตเรียกชื่อวา ตัณหามูลกธรรม (ธรรมมีตัณหา
เปนมูล) ๙ เชน ที.ปา.๑๑/๔๕๘/๓๓๐; องฺ.นวก.๒๓/๒๒๗/๔๑๓; อภิ.วิ.๓๕/๑๐๒๓/๕๒๗; อนึ่ง ที่ ขุ.ปฏิ.๓๑/๒๘๕/๑๘๙ ทานกลาว
วา โลกสันนิวาสยอมกลัดอยูดวยตัณหามูลกธรรม ๙ เหลานี้

๒๑๙

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท

ในที่นี้ เพื่อใหเห็นกระบวนธรรมที่ตอเนื่องมาแตตน ตั้งแตรวมอยูในปจจยาการของชีวิต จนขยายแยก
ออกไปสูปจจยาการของสังคม คือตลอดมาถึงการเกิดขึ้นของความชั่วรายทั้งหลายในสังคม ตามนัยแหงมหา
นิทานสูตร จึงจะนํามาเขียนใหดู โดยแยกใหชัดเปน ๒ ชวง คือ ชวงที่ ๑ ซึ่งยังอยูในปจจยาการของชีวิต ตั้งแต
อวิชชา ถึงตัณหา และชวงที่ ๒ คือตอนที่แยกออกไปเปนปจจยาการแหงทุกขของสังคม ตั้งแตตัณหา จนถึง
ปญหาความชั่วราย ที่เรียกวา อกุศลธรรมทั้งหลาย ดังจะเขียนใหดูงายขึ้น ดังนี้
๑) ปฏิจจสมุปบาท ชวงกระบวนธรรมรวม
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
เพราะอวิชชาเปนปจจัย
สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ
เพราะสังขารเปนปจจัย
วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ
เพราะวิญญาณเปนปจจัย
นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ
เพราะนามรูปเปนปจจัย
สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย
ผสฺสปจฺจยา เวทนา
เพราะผัสสะเปนปจจัย
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา
เพราะเวทนาเปนปจจัย

สังขารจึงมี
วิญญาณจึงมี
นามรูปจึงมี
สฬายตนะจึงมี
ผัสสะจึงมี
เวทนาจึงมี
ตัณหาจึงมี

๒) ปฏิจจสมุปบาท ชวงปจจยาการแหงทุกขของสังคม
เวทนํ ปฏิจฺจ ตณฺหา
อาศัยเวทนา จึงมีตัณหา
ตณฺหํ ปฏิจฺจ ปริเยสนา อาศัยตัณหา จึงมีปริเยสนา (การแสวงหา)
ปริเยสนํ ปฏิจฺจ ลาโภ
อาศัยปริเยสนา จึงมีลาภะ (การได)
ลาภํ ปฏิจฺจ วินิจฺฉโย
อาศัยลาภะ จึงมีวินิจฉัย (การกะการ)
วินิจฺฉยํ ปฏิจฺจ ฉนฺทราโค อาศัยวินิจฉัย จึงมีฉันทราคะ (ความติดใครใฝกระสัน)
ฉนฺทราคํ ปฏิจฺจ อชฺโฌสานํ อาศัยฉันทราคะ จึงมีอัชโฌสาน (ความฝงใจพะวง)
อชฺโฌสานํ ปฏิจฺจ ปริคฺคโห
อาศัยอัชโฌสาน จึงมีปริคคหะ (การยึดถือครอบครอง)
ปริคฺคหํ ปฏิจฺจ มจฺฉริยํ
อาศัยปริคคหะ จึงมีมัจฉริยะ (ความหวงแหนตระหนี่)
มจฺฉริยํ ปฏิจฺจ อารกฺโข
อาศัยมัจฉริยะ จึงมีอารักขะ (ความเก็บกั้นปองกัน)
อารกฺขํ ปฏิจฺจ อารกฺขาธิกรณํ อาศัยอารักขะ สืบเนื่องจากอารักขะ...
.........................................................................................................................................................................................

ทณฺฑาทาน-สตฺถาทาน-กลห-วิคฺคห-วิวาท-ตุวํตุวํ-เปสฺุญ-มุสาวาทา
จึงมีการถือไม ถือมีด การทะเลาะ แกงแยง วิวาท ขึ้นเสียงดาวา มึง! มึง! การสอเสียด มุสาวาท
อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ
บาปอกุศลธรรม (ปญหาความชั่วราย) ทั้งหลาย เปนอเนก ยอมเกิดมีพรั่งพรอมดวยอาการอยางนี้
ปจจยาการแหงปญหาความชั่วรายในสังคม หรือเรียกงายๆ วา ปจจยาการแหงทุกขของสังคมนี้ เปน
เรื่องใหญ มีรายละเอียดมากมาย และกระบวนของเรื่องก็แตกตางออกไปอีกแบบหนึ่ง จึงควรแยกออกไปพูด
ตางหาก ในที่นี้ เพียงตั้งเคาไว โดยจะบอกแหลงคําสอนที่เกี่ยวของเพียงคราวๆ
กอนผานความตอนนี้ จะเขียนรูปรางของกระบวนธรรมตลอดทั้งหมด ตั้งแตตน จนแยกเปน ๒ สาย
เปนการสรุปไวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อชวยทบทวนหลัก และเชื่อมโยงความตอไปไดงาย

๒๒๐

พุทธธรรม
แสดงกระบวนธรรมที่แยกเปน ๒ สาย ใหดูอยางงายๆ ดังนี้

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

ปริเยสนา ¨ ลาภะ¨ วินิจฉัย ¨ ฉันทราคะ ¨ อัชโฌสาน ¨ ปริคคหะ ¨ มัจฉริยะ
¨ อารักขะ ¨ การทะเลาะ แกงแยง วิวาท สอเสียด มุสาวาท ฯลฯ = ทุกขของสังคม

ในกลหวิวาทสูตร พระพุทธเจาทรงแสดงกระบวนธรรมคลายกับในที่นี้ แตเปนคําสนทนาถามตอบ และ
เปนความรอยกรอง จึงมีรายละเอียดแปลกกันไปบาง376
ในการศึกษากระบวนธรรมขางตนนั้น อาจนํากระบวนธรรมปลีกยอยซึ่งตรัสไวในที่อื่นๆ มาพิจารณา
ประกอบดวย เพื่อชวยใหเกิดความแจมชัดมากขึ้น เชน กระบวนธรรมแหงนานัตต (ความแตกตางหลากหลาย)
ซึ่งเขียนใหดูงายได ดังนี้
ธาตุนานัตต์ (ความเปนตางๆ แหงธาตุ หรือธาตุตางชนิด)→ ผัสสนานัตต์ (ความเปนตางๆ แหงผัสสะ)
→ เวทนานานัตต์ (ความเปนตางๆ แหงเวทนา) → สัญญานานัตต์ (ความเปนตางๆ แหงสัญญา) →
สังกัปปนานัตต์ (ความเปนตางๆ แหงสังกัปปคือความดําริตริตรึก) → ฉันทนานัตต์ (ความเปนตางๆ แหง
ฉันทะ) → ปริฬาหนานัตต์ (ความเปนตางๆ แหงความรุนเรา) → ปริเยสนานานัตต์ (ความเปนตางๆ แหง
การแสวงหา) → ลาภนานัตต์ (ความเปนตางๆ แหงการไดผล)377
ชวงตน ตั้งแตธาตุถึงสัญญา พูดรวบทีเดียวก็ไดวา เพราะธาตุตางๆ หลากหลาย จึงทําใหเกิดสัญญา
ตางๆ หลากหลายดวย บาลีอีกแหงหนึ่งจึงแสดงลําดับกระบวนธรรม ดังนี้
ธาตุนานัตต์ (ธาตุตางชนิด)→ สัญญานานัตต์ (สัญญาตางชนิด)→ สังกัปปนานัตต์ (สังกัปปตางชนิด)
→ ผัสสนานัตต์ (ผัสสะตางชนิด) → เวทนานานัตต์ (เวทนาตางชนิด) → ฉันทนานัตต์ (ฉันทะตางชนิด)
→ ปริฬาหนานัตต์ (ความเรารุนตางชนิด) → ปริเยสนานานัตต์ (การแสวงหาตางชนิด) → ลาภนานัตต์
(การไดผลตางชนิด)378
ปฏิจจสมุปบาทแนวนี้ แสดงกระบวนธรรมที่เชื่อมตอระหวางความเปนไปภายในจิตใจของบุคคล กับ
ความเปนไปภายนอกเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษย ชี้ใหเห็นที่มาแหงปญหา ความทุกข หรือความชั่วราย
ตางๆ ในสังคม ที่เกิดจากกิเลสของคน เปนกระบวนธรรมพื้นฐาน ใหเห็นความเปนไปอยางกวางๆ
สวนคําอธิบายที่เนนความเปนไปภายนอกในระดับสังคมเปนพิเศษหรือโดยเฉพาะ จะไปปรากฏในพระ
สูตรอื่นๆ เชน อัคคัญญสูตร379 จักกวัตติสูตร380 และวาเสฏฐสูตร381 เปนตน อาจกลาวไดวา พระสูตรเหลานั้น
เปนตัวอยางอธิบายกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทชวงความเปนไปในระดับสังคม
376
377
378
379
380
381

ขุ.สุ.๒๕/๔๑๘/๕๐๒
ที.ปา.๑๑/๔๖๑/๓๓๒; ขุ.ปฏิ.๓๑/๑๘๔/๑๒๗; ธาตุในที่นี้หมายถึงสภาวะ ๑๘ อยาง คือ อายตนะภายใน ๖ อารมณ ๖ และวิญญาณ ๖.
สํ.นิ.๑๖/๓๔๘/๑๗๕; ดูประกอบตลอด ๑๖/๓๓๓-๓๕๑/๑๗๐-๑๗๘.
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อยางไรก็ตาม ในที่นี้ ยังมิไดมุงจะขยายความในเรื่องปจจยาการทางสังคม จึงจะไมขยายความในเรื่องนี้
ใหพิสดารออกไป แตขอกลาวถึงขอสังเกตที่ควรกําหนดในการศึกษาเรื่องนี้สัก ๒ อยาง คือ
๏ ขอทวนย้ําความหมายของความเปนปจจยาการไวอีก เชน อาศัยเวทนาจึงมีตัณหา หรือ เพราะเวทนา
เปนปจจัยจึงมีตัณหา ขอความนี้หมายความดวยวา ตัณหาจะมี ตองอาศัยเวทนา หรือ ตองมีเวทนา ตัณหาจึงจะมี
ได แตเมื่อมีเวทนาแลว ไมจําเปนตองมีตัณหาเสมอไป การเขาใจความหมายนี้เปนสิ่งสําคัญ และจุดนี้เปนชวง
ตอนสําคัญ ที่จะทําลายวงจรแหงปฏิจจสมุปบาท หรือตัดวัฏฏะใหขาดตอน ดังจะเห็นไดในสูตรตางๆ ที่ยกมาอาง
ในตอนตนๆ ที่กลาวถึงการเสวยเวทนาโดยไมใหเกิดตัณหา ซึ่งอาศัยสติสัมปชัญญะ หรือสติปญญา คือ เสวย
เวทนาโดยมีสติสัมปชัญญะตัดตอนไมใหเกิดตัณหา
ขอใหสังเกตไวเปนขอสําคัญวา พระพุทธเจาทรงแยกแสดงปจจยาการของทุกขในสังคม โดยทรงเริ่มตน
ที่เวทนา ดังที่ตรัสวา “เวทนํ ปฏิจฺจ ตณฺหา” ชวงเวทนาเปนปจจัยใหเกิดตัณหานี้ เปนชวงสําคัญยิ่งฝายภายใน ใน
การสงผลสืบเนื่องออกมาบันดาลพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย ตลอดจนวิวัฒนาการของสังคมทั้งหมด
๏ พระสูตรตางๆ ที่ไดออกชื่อมาแลวนั้น แสดงความเปนไปตางๆ ในสังคมของมนุษย เชน เรื่องชั้น
วรรณะและความแตกตางหรือเปนตางๆ ของมนุษย เปนตน วาเปนผลแหงความสัมพันธหรือการกระทําตอกัน
ของมนุษย ภายในสภาพแวดลอมของธรรมชาติที่เกี่ยวของ พูดอีกอยางหนึ่งวา เปนผลแหงวิวัฒนาการที่เกิดจาก
ความเปนปจจัยอาศัยกันและกันระหวางมนุษย (ตั้งแตองคประกอบภายในจิตใจออกมา) สังคม และธรรมชาติ
แวดลอมทั้งหมด เชน เวทนาที่มนุษยไดรับ ตองอาศัยผัสสะ ซึ่งมีองคประกอบทางสังคมหรือธรรมชาติแวดลอม
เปนสวนรวม กับองคประกอบภายในเชนสัญญาที่มีอยู เมื่อไดเวทนาแลวเกิดตัณหาขึ้น ก็มีพฤติกรรม อาจจะ
แสดงออกโดยกระทําตอ มนุษยอื่ นหรือตอ สภาพแวดลอม ภายในขอบเขตจํากัดของสภาวะทางสั งคมและ
ธรรมชาติแวดลอมนั้น แลวผลเกิดขึ้น กระทบตอองคประกอบทุกฝายที่เกี่ยวของ
มนุษยไมใชเปนผูกําหนดสังคมและสภาพแวดลอมฝายเดียว สังคมก็ไมใชเปนตัวกําหนดมนุษยขาง
เดียว และธรรมชาติแวดลอมก็ไมใชตัวกําหนดมนุษยหรือสังคมฝายเดียว แตเปนกระบวนธรรมแหงการอาศัยซึ่ง
กันและกัน เปนปจจัยแกกัน
ความบางตอนในอัคคัญญสูตร ที่แสดงแนวความคิดวิวัฒนาการตามหลักปจจยาการ เชน
• คนเกียจครานนําขาวมาเก็บสั่งสม และเกิดความนิยมทําตามกัน
เกิดการปกปนกั้นเขตแบงสวนขาว
คนโลภลักสวนของคนอื่นมาเพิ่มแกตน (เกิดอทินนาทาน)
เกิดการตําหนิ ติเตียน การกลาวเท็จ การทํารายลงโทษ การตอสู
± ผูมีปญญาเห็นความจําเปนตองมีการปกครอง เกิดการเลือกตั้ง เกิดมีคําวา “กษัตริย”
± มีคนเบื่อหนายความชั่วรายในสังคม คิดลอยลางบาป ไปอยูปาบําเพ็ญฌาน บางพวกอยูใกล
ชุมชน เลาเรียนเขียนตํารา เกิดมีคําวา “พราหมณ” เปนตน
± คนมีครอบครัว ประกอบการอาชีพประเภทตางๆ เกิดมีคําวา “แพศย”
± คนนอกจากนี้ ซึ่งประพฤติเหลวไหลทําการต่ําทราม ถูกเรียกวา “ศูทร”
คนทั้งสี่พวกนั้น บางสวนละเลิกขนบธรรมเนียมของตน สละเหยาเรือนออกบวช เกิดมี “สมณะ”
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พุทธธรรม

จุดหมายของการตรัสพระสูตรนี้ มุงใหเห็นวา การเกิดมีชนชั้นวรรณะตางๆ เปนเรื่องของความเปนไป
ตามเหตุปจจัยโดยกฎธรรมดาแหงความสัมพันธ ไมใชพระผูเปนเจาสรางสรรคกําหนด ทุกคนสามารถประพฤติดี
ประพฤติชั่ว และไดรับผลตามกฎธรรมดาเสมอกัน เมื่อประพฤติธรรมถูกตอง ก็ปรินิพพานไดเหมือนกันทั้งหมด
จักกวัตติสูตร ที่กลาวถึงขางตน แสดงการเกิดขึ้นแหงอาชญากรรม และความชั่วรายเดือดรอนตางๆ ใน
สังคม ตามแนวปจจยาการ ดังนี้
u

(ผูปกครอง) ไมจัดสรรปนทรัพยใหแกเหลาชนผูไรทรัพย
→ ความยากจนแพรระบาด
→ อทินนาทานแพรระบาด
→ การใชศัสตราอาวุธแพรระบาด
→ ปาณาติบาต (การฆาฟนกันในหมูมนุษย) แพรระบาด
→ มุสาวาทระบาด + การสอเสียด + กาเมสุมิจฉาจาร + ผรุสวาทและสัมผัปปลาป + อภิชฌาและ
พยาบาท + มิจฉาทิฏฐิ + อธรรมราคะ ความละโมบ มิจฉาธรรม + ความไมนับถือพอแม
สมณพราหณ และการไมเคารพนับถือกันตามฐานะ แพรระบาด
→ อายุวรรณะเสื่อม
เรื่องปจจยาการแหงทุกขของสังคมนี้ กลาวไวเปนเคา พอใหเห็นแนวคิดของพระพุทธศาสนาเพียงเทานี้

หมายเหตุ: การตีความเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท
ไดกลาวในเชิงอรรถของหนาที่ ๘ แหงบทวาดวยปฏิจจสมุปบาทนี้ (หนังสือ หน้า ๑๗๑) วา คัมภีรอรรถ
กถาวิภังคแหงพระอภิธรรมปฎก (สัมโมหวิโนทนี) หนา ๒๖๐–๒๗๘ ไดแสดงกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทแบบ
ที่เกิดครบถวนในขณะจิตเดียว
ขอความนี้เห็นวา ควรยกมากลาวย้ําไวอีก เพราะการเลาเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่สืบๆ กันมา ลวนเปน
การแปลความและอธิบายแบบขามภพขามชาติทั้งนั้น เมื่อมีผูตีความและอธิบายปฏิจจสมุปบาทนั้นแบบกระบวน
ธรรมในชีวิตประจําวัน ทานผูยึดถือหลักฐานทางคัมภีรเปนใหญอาจเห็นไปวา การทําเชนนั้นเปนการตีความนอก
แบบแผน ขาดหลักฐาน และเกิดความหวงใย ไมสบายใจ
เพื่ อ ความอุ น ใจและสบายใจร ว มกั น จึ ง ได ย กหลั ก ฐานมาแสดงให เ ห็ น ว า การอธิ บ ายความแห ง
ปฏิจจสมุปบาทแบบชีวิตประจําวันนั้น มีหลักฐานในคัมภีร แมวาจะอธิบายไมถึงกับเหมือนหรือตรงกันทีเดียว แต
หลักฐานนั้นแสดงใหเห็นชัดและมั่นใจวา การอธิบายแมแตในระดับที่กระบวนธรรมดําเนินไปอยางละเอียด
รวดเร็วที่สุดในปจจุบันถึงอยางนี้ ก็ยังมีคําอธิบายไวแลว เปนแตมีขอนาสังเกตวา หลักฐานที่มีนั้น อาจเปน
รองรอยของอดีตที่เลือนราง มองขาม หรือปลอยลืมกันไป และที่ยังเหลืออยูได ก็เพราะมีแกนคือพระไตรปฎก
ยืนยันบังคับอยู
ที่พูดมานี้ ขอขยายความวา คําอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบขามภพขามชาติที่ยึดถือเปนหลักกันอยูในวง
การศึกษาพุทธศาสนานั้น มาจากคัมภีรวิสุทธิมัคค ซึ่งเปนนิพนธของพระพุทธโฆสาจารย เมื่อ พ.ศ.๙๐๐ เศษ แต
ยังมีคัมภีรอีกเลมหนึ่ง ซึ่งอธิบายปฏิจจสมุปบาทไวดวยเชนกัน คือ คัมภีรส ัมโมหวิโนทนี ที่กลาวถึงขางตนนั้น
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คําอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทในสัมโมหวิโนทนีแบงเปน ๒ ตอน ตอนแรกอธิบายแบบขามภพขามชาติ
เหมือนวิสุทธิมัคค แตตอนสองอธิบายแบบความเปนไปในขณะจิตเดียว
คัมภีรสัมโมหวิโนทนีนี้ ก็เปนนิพนธของพระพุทธโฆสาจารยเชนเดียวกัน และตามตํานานวาทานเขียน
หลังคัมภีรวิสุทธิมัคคดวย แปลกกันเพียงวา วิสุท ธิมัคคทานแตงเปนอิสระอยางเปนผลงานของทานเอง
สวนสัมโมหวิโนทนีเปนอรรถกถาอธิบายความในพระอภิธรรมปฎก และพระพุทธโฆสาจารยไดกลาวไวในอารัมภกถาดวยวา คัมภีรสัมโมหวิโนทนีนั้น “ขาพเจาสะสางนัยอรรถกถาเกาๆ เรียบเรียงขึ้น”382
แมคัมภีรวิสุทธิมัคค ที่วาเปนผลงานอิสระของทานเอง พอถึงตอนวาดวยปฏิจจสมุปบาท พระพุทธโฆสาจารยก็เขียนออกตัววา “การอธิบายความแหงปฏิจจสมุปบาท ทําไดยาก” “วันนี้ ใครจะกลาวพรรณนา
ปจจยาการ ทั้งที่ยังหาที่อาศัยไมได เหมือนดังกาวลงสูสาครยังไมไดที่เหยียบยัน ก็แตวา คําสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ ประดับประดาไปดวยนัยแหงเทศนาตางๆ อีกทั้งแนวทางของบูรพาจารยก็ยังเปนไปอยูไมขาดสาย เพราะ
เหตุนั้น ขาพเจาจะอาศัยหลักสองอยางนั้น ลงมือพรรณนาความแหงปฏิจจสมุปบาท”383
คําอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทในวิสุทธิมัคค นี้ เมื่อเทียบกับในสัมโมหวิโนทนี มีตอนเดียว คือ ตอน
แรกที่อธิบายแบบขามภพขามชาติ ไมมีตอนที่อธิบายแบบเปนไปในขณะจิตเดียว และตอนที่อธิบายแบบขามภพ
ขามชาติ ก็แทบไมแตกตางกันเลยกับคําอธิบายในสัมโมหวิโนทนี เพียงแตขยายความบางสวนใหพิสดารออกไป
กวากันบาง384
เมื่อเปนเชนนี้ ก็อาจมีผูตั้งคําถามวา เหตุใดในวิสุทธิมัคค จึงไมมีตอนที่อธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบ
เปนไปในขณะจิตเดียวเหมือนอยางในสัมโมหวิโนทนี ที่เปนเชนนี้ อาจเปนไดวา แมแตในสมัยของพระพุทธโฆสาจารย การเรียนการสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทในวงการศึกษาพระศาสนามีแตอธิบายแบบขามภพขามชาติกัน
ทั้งนั้น ในวิสุทธิมัคคทานจึงจับเฉพาะแงนั้น
อีกอยางหนึ่ง อาจเปนดวยวา ในการอธิบายแบบขามภพขามชาติ ทานอาจรูสึกสะดวกใจมากกวา เพราะ
ถึงจะยากอยางที่ทานเขียนปรารภไว ก็ยังมีแนวของอาจารยสอนกันสืบๆ มาจนถึงเวลานั้น สวนการอธิบายแบบ
เปนไปในขณะจิตเดียว เปนเรื่องทั้งยาก และการอธิบายในวงการศึกษาก็ขาดตอนไปเสียแลว ดังจะเห็นไดวา
แมแตในคัมภีรสัมโมหวิโนทนีเอง ตอนที่อธิบายแบบขณะจิตเดียว ก็สั้นอยางยิ่ง อาจเปนไดวา ที่ยังมีอยู ก็เพราะ
มีพระไตรปฎกยืนยันบังคับอยู จําเปนตองอธิบาย เมื่อไมอธิบายมาก ก็อธิบายแตนอย และเพราะมีรองรอยจาก
อรรถกถาเกาๆ เหลืออยู จึงวาไปตามที่พอจะมีหลักฐานเดิมเทานั้น
ทีนี้ หันมาพูดถึงคําอธิบายในสัมโมหวิโนทนีโดยเฉพาะ สัมโมหวิโนทนีเปนอรรถกถาอธิบายคัมภีรวิภังค
ซึ่งเปนคัมภีรที่ ๒ แหงพระอภิธรรมปฎก
คัมภีรวิภังคแหงพระอภิธรรมปฎกนั้น ตอนที่อธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาท เรียกวา “ปจจยาการวิภังค”
(แตฉบับอักษรพมาเรียกชื่อตอนนี้วา “ปฏิจจสมุปบาทวิภังค”, ในอรรถกถาที่ตางๆ มีเรียกทั้งสองชื่อ) แบงเปน ๒
ตอน คือ สุตตันตภาชนีย (แจงความหรือขยายความแบบพระสูตร) และอภิธรรมภาชนีย (แจงความหรือขยาย
ความแบบอภิธรรม)
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วิภงฺค.อ.๑.
วิสุทฺธิ.๓/๑๑๔, ตรงกับวิภงฺค.อ.๑๑๘.
คําอธิบายในวิสุทธิมัคคมี ๑๐๐ หนา (๓/๑๐๖-๒๐๕) สวนในสัมโมหวิโนทนีมี ๙๒ หนา หนา ๑๖๘-๒๖๐).

๒๒๔

พุทธธรรม

คัมภัรสัมโมหวิโนทนี ซึ่งเปนอรรถกถา ก็แบงอธิบายเปน ๒ ตอนตามนี้ดวย คัมภีรสัมโมหวิโนทนีได
แสดงความแตกตางแหงคําอธิบาย ๒ ตอนนี้ไววา
“พระศาสดา ครั้นทรงแสดงปัจจยาการ...แบบจิตต่างๆ ดวงในสุตตันตภาชนีย์แล้ว,

เนื่องด้วยปัจจยาการนี้จะมีเฉพาะในจิตต่างๆ ดวงอย่างเดียวก็หาไม่ ย่อมมีแม้ในจิตขณะ
เดียวนี่แหละ ฉะนั้น ในบัดนี้ ทรงประสงค์จะแสดงปัจจยาการที่เป็นไปในขณะจิตเดียวโดย
ประการต่างๆ แบบอภิธรรมภาชนีย์”385
อีกแหงหนึ่ง ใกลกันนั้น ทานกลาววา
“ในสุตตันตภาชนีย์นั้น

ทรงจําแนกปัจจยาการเป็นไปในขณะจิตต่างๆ กัน,
อภิธรรมภาชนีย์นี้ ทรงปรารภปัจจยาการเป็นไปในขณะจิตเดียว”386

ใน

มีตัวอยางคําอธิบายแบบเปนไปในขณะจิตเดียวในชีวิตประจําวัน เชน
“เพราะชาติ เป็นต้น (ความเกิด แก่ ตาย) เหล่านี้ ได้แก่ ความเกิด (แก่ ตาย) ของอรูป

ธรรมทั้งหลาย ฉะนั้น จึงมิได้ตรัสว่าภาวะที่ฟันหัก ภาวะที่ผมหงอก ภาวะที่หนังเหี่ยวย่น การ
จุติ กิริยาที่เคลื่อน (จากภพ) ดังนี้”387
มีขอนาสังเกตวา ในคัมภีรวิภังค คือในพระไตรปฎก ภาคสุตตันตภาชนียที่วาดวยปจจยาการในจิตตางๆ
ดวง (แบบเนนการขามภพขามชาติ) มีเพียง ๕ หนา ภาคอภิธรรมภาชนียที่วาดวยปจจยาการในจิตดวงเดียวมีถึง
๗๒ หนา388 แตคําอธิบายในสัมโมหวิโนทนีกลับตรงขาม คือ ตอนอธิบายสุตตันตภาชนียยาวถึง ๙๒ หนา สวน
คําอธิบายอภิธรรมภาชนียมีเพียง ๑๙ หนา389
การที่คําอธิบายในอภิธรรมภาชนียสั้นนัก อาจเปนเพราะพระอรรถกถาจารย คือพระพุทธโฆสาจารย ไมมี
อะไรจะพูดมากนักเกี่ยวกับเรื่องนั้น หรือเปนเพราะทานเห็นวา ในพระไตรปฎกแสดงไวยืดยาวละเอียดดีแลว ไม
ตองอธิบายมาก
จะอย า งไรก็ ต าม เป น อั น ให เ ห็ น ว า ความหมายปฏิ จ จสมุ ป บาทที่ เ ป น ฐานของการอธิ บ ายแบบ
ชีวิตประจําวัน เปนของมีมาแตเดิมตั้งแตในพระไตรปฎก และมีรองรอยอยูในอรรถกถา เปนแตวาไดคอยๆ เลือน
ราง ละเลย หรือถูกปลอยลืมกันไปในเวลาตอๆ มา
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วิภงฺค.อ.๒๖๐.
วิภงฺค.อ.๒๖๒.
วิภงฺค.อ.๒๗๒
อภิ.วิ.สุตตันตภาชนีย ๓๕/๒๕๕/๑๖๑-๒๗๓/๑๘๕; อภิธรรมภาชนีย ๓๕/๒๗๔/๑๘๕-๔๓๐/๒๕๗
วิภงฺค.อ.สุตตันตภาชนีย ๑๖๘-๒๖๐; อภิธรรมภาชนีย ๒๖๐-๒๗๘.

๒๒๕

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท

บันทึกพิเศษทายบท
เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง
บันทึกที่ ๑: ธรรมนิยาม ๑ และ ธรรมนิยาม ๓
มีหลักธรรม ๒ หมวดใหญ ที่พระพุทธเจาทรงแสดงโดยตรัสเรียกวาเปน “ธมฺมนิยามตา” ซึ่งในภาษาไทยนิยมใชรูป
ศัพทที่เรียกไดสะดวกขึ้นวา “ธรรมนิยาม” และแปลเปนภาษาไทยอยางงายวา “ภาวะที่แนนอนแหงธรรม” “ธรรมดา” หรือ “กฎ
ธรรมชาติ” คือ หลักความจริงที่มีอยูโดยธรรมดา หรือความเปนจริงของธรรมชาติตามที่ดํารงอยูหรือเปนไปของมันเอง
(พระพุทธเจาจะอุบัติขึ้นหรือไม มันก็มีก็เปนไปของมันอยูอยางนั้นๆ
หลักธรรม ๒ หมวดสําคัญ หรือธรรมนิยาม ๒ ชุดนั้น คือ
ชุดที่ ๑ อิทัปปจจยตา ไดแก ปฏิจจสมุปบาทมีองค ๑๒ หรือพูดใหงายวา ๑๒ หัวขอ (พระไตรปฎกเลม ๑๖ สังยุตตนิกาย นิทานวัคค)
ชุ ด ที่ ๒ อนิ จ จตา ทุ ก ขตา และอนั ต ตตา ซึ่ ง ในยุ ค อรรถกถาเป น ต น มา นิ ย มเรี ย กชื่ อ รวมชุ ด ว า “ไตรลั ก ษณ ”
(พระไตรปฎกเลม ๒๐ อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต)
ที่จริง คําที่ทรงเรียกหลักนี้ ตรัสเปนคําคูวา “ธมฺมฏิตตา ธมฺมนิยามตา” ซึ่งในภาษาไทยเรียกกันวา “ธรรมฐิติ ธรรมนิยาม” และนิยมใชคําเดียววา “ธรรมนิยาม”
ธรรมนิยาม ๒ ชุดนี้ มีความหมายดังไดอธิบายมาแลวในบทที่ ๓ และบทที่ ๔ ตามลําดับ แตเมื่อไดอานผานมาครบแลว
เห็นวาควรสรุปขอควรทราบไวดวยกัน และกลาวถึงขอสังเกตบางอยางไวในที่นี้ เปนความรูเสริมประกอบสักเล็กนอย

ธรรมนิยาม ชุด ๑ ขอ และชุด ๓ ขอ เรียงตอกันเปน ๔ ขอ และโยงถึงอริยสัจ ๔
ธรรมนิยาม ๒ ชุดนั้น ถานับจํานวนเรียงตอกัน ก็รวมเปนธรรมนิยาม ๔ คือ ธรรมนิยาม ๑ (อิทัปปจจยตา) กับ
ธรรมนิยาม ๓ (อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา)
ธรรมนิยาม (ธมฺมนิยามตา) ชุดที่ ๑ คือ อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอดวยธรรมนิยามชุดที่ ๒ ที่แสดงไตรลักษณ
(๓ ขอ) นํามาเรียงตอกัน รวมเปนธรรมนิยาม ๔ ขอ ดังนี้
๑. …อุ ปฺ ป าทา วา ตถาคตานํ อนุ ปฺ ป าทา วา ตถาคตานํ  ิต าว สา ธาตุ ธมฺ ม ฏฺ  ิต ตา ธมฺ ม นิ ย ามตา
อิทปฺปจฺจยตา …
๒. อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺิตตา ธมฺมนิยามตา สพฺเพ
สงฺขารา อนิจฺจาติ
๓. อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺิตตา ธมฺมนิยามตา สพฺเพ
สงฺขารา ทุกฺขาติ
๔. อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺิตตา ธมฺมนิยามตา สพฺเพ
ธมฺมา อนตฺตาติ
มีคําแปลดังนี้
๑. “… ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็ดํารงอยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม คือ
อิทัปปัจจยตา…”
๒. “ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็ดํารงอยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็น
ธรรมนิยาม ว่า สังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง”

๒๒๖

พุทธธรรม
๓. “ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็ดํารงอยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็น
ธรรมนิยาม ว่า สังขารทั้งปวง คงทนอยู่มิได้”
๔. “ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็ดํารงอยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็น
ธรรมนิยาม ว่า ธรรมทั้งปวง ไม่เป็นอัตตา”
จับแตหัวขอมาเรียงเปน ๔ คือ
ธรรมนิยามที่ ๑ อิทัปปจจยตา
ธรรมนิยามที่ ๒ อนิจจตา
ธรรมนิยามที่ ๓ ทุกขตา
ธรรมนิยามที่ ๔ อนัตตตา

(ปฏิจจสมุปบาท)
(ภาวะที่สังขารทั้งปวง ไมเที่ยง)
(ภาวะที่สังขารทั้งปวง คงอยูมิได)
(ภาวะที่ธรรมทั้งปวง ไมเปนอัตตา)

อยางที่พูดแลววา ขอ ๑ อิทัปปจจยตา (ปฏิจจสมุปบาท) เปนธรรมนิยามที่แสดงความเปนไปของขันธ ๕ ในอาการที่
สัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกัน เปนเรื่องอาการความเปนไปของสังขตธรรม คือประดาสังขาร ที่เรียกไดวาอยูเบื้องหลัง
ปรากฏการณในโลกแหงสมมุติ
ขอ ๒ - ๓ อนิจจตา และ ทุกขตา เปนธรรมนิยามที่แสดงสภาวะของประดาสังขาร อันเปนสังขตธรรม ไดแกขันธ
๕ ทั้งหมด วามีลักษณะรวมกันที่วา “สพฺเพ สงฺขารา” สังขาร ทั้งปวง คือทุกอยางที่เปนสังขตะ ลวนไมเที่ยง คงอยูมิได เสมอ
เหมือนกันทั้งหมด
ขอ ๔ อนัตตตา เปนธรรมนิยามที่แสดงสภาวะของธรรมทุกสิ่งทุกอยาง ไมวาจะเปนสังขตธรรม หรืออสังขตธรรม ไมวา
จะอยูในขันธ ๕ หรือพนจากขันธ ๕ (ขันธวินิมุต) วามีลักษณะรวมกัน คือ “สพฺเพ ธมฺมา” ธรรม ทั้งปวง ไมวาสังขาร เปน
สังขตะ หรือวิสังขาร เปนอสังขตะ ลวนไมเปนอัตตา (อนัตตา) เสมอกันทั้งสิ้น
ธรรมนิยามที่ ๑ คือ อิทัปปจจยตา (ปฏิจจสมุปบาท) แสดงอาการที่สภาวธรรมทั้งหลายอันเรียกรวมๆ วาขันธ ๕
สัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกันในแนวทางที่รวมเปนกระบวนการแหงการกอใหเกิดทุกข ถือวาเปนความหมายของอริยสัจ ขอที่ ๒
คือ สมุทัยอริยสัจ ดังที่เรียกวา ปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวาร
อาการที่ขันธ ๕ เปนไปตามกฎอิทัปปจจยตานี้ แสดงออกมาในตัวมันเองถึงลักษณะที่เปนอนิจจัง และทุกขัง ของขันธทั้ง ๕
หรือของประดาสังขตธรรมนั้น นี่ก็คือ ธรรมนิยามที่ ๒ และ ๓ คือ อนิจจตา และ ทุกขตา (พูดใหเต็มตามหลักวา สพฺเพ
สงฺขารา อนิจฺจา, สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา)
เมื่อขันธ ๕ เปนไปตามอิทัปปจจยตา โดยมีลักษณะเปนอนิจจา ทุกขา อยางนี้ แลวยังไปรวมอยูใตธรรมนิยามที่ ๔ คือ
อนัตตตาขอตอไปดวย มันจึงมีสภาพเปนที่ตั้งแหงทุกข เปนที่กอตัวของทุกข หรือเปนที่รวมไวแหงศักยภาพของการที่จะเปน
ทุกข และนี่ก็คือความหมายของอริยสัจขอที่ ๑ อันไดแก ทุกขอริยสัจ
ในที่สุด ถึงแมสังขารทั้งปวงนั้นจะเปนอยางไรก็ตาม มันก็คือธรรม มันเปนสภาวธรรม เมื่อเปนสภาวธรรม มันก็มีภาวะ
ของมันเอง ไมเปนใคร ไมเปนของใคร ไมใชตัวตนของใคร ไมอยูในอํานาจของใครที่จะไปสั่งไปบังคับมันไดจริง แลวตามฐานะที่
เปนสังขตธรรม มันก็จึงเปนไปตามเหตุปจจัยที่ปรุงแตงมัน แลวก็เปนอนิจจา เปนทุกขาไปตามเหตุปจจัยนั้น ไมมีใครสั่งบังคับ
ใหมันไมเปนอยางนั้นได ดังนั้น สังขารหรือสังขตธรรมทั้งปวงนั้นจึงมีลกั ษณะรวมตามธรรมนิยามที่ ๔ ขอ อนัตตตา คือ “สพฺเพ
ธมฺมา อนตฺตา”
ทีนี้ นอกจากธรรมที่เปนสังขตธรรมหรือสังขาร ก็ยังมีธรรมที่เปนอสังขตธรรม ซึ่งพนเหนืออิทัปปจจยตา ไมถูกปจจัย
ปรุงแตง จึงเปนนิจจา ไมเปนทุกขา เปนทุกขนิโรธ นี่ก็คือ อริยสัจขอที่ ๓ ที่เรียกวา นิโรธอริยสัจ อันไดแกนิพพาน
แตเมื่อเปนธรรม เปนสภาวธรรม ก็อยางที่วาแลว คือ จึงมีภาวะของมันเอง ไมเปนใคร ไมเปนของใคร ไมใชตัวตนของ
ใคร ไมอยูในอํานาจของใครที่จะไปสั่งบังคับมันได นี่ก็คือเปนอนัตตาเชนกัน ดังนั้น ธรรมนิยามที่ ๔ ขอ อนัตตตา คือ “สพฺเพ
ธมฺมา อนตฺตา” จึงเปนลักษณะรวมของธรรมทั้งปวง ทั้งสังขาร และวิสังขาร หรือทั้งสังขตธรรม และอสังขตธรรม

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท
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เปนอันวา อสังขตธรรมแหงนิโรธ อันประจักษในที่จบ ที่สิ้นสุด ที่ไมเปนไปแหงปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวาร คือในนิโรธวาร
แหงปฏิจจสมุปบาท หรือพูดใหงายวา อันลุถึงดวยการหยุด ดับ ไมเปนไป ไมเกิดขึ้นแหงปฏิจจสมุปบาทนี้ แมจะพนจากภาวะที่
เปนสังขตะ จึงไมเปนอนิจจัง ไมเปนทุกขัง แตก็เชนเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายในแงที่วา ไมเปนอัตตา (อนัตตา) ไมเปนของ
ใคร ไมเปนใครๆ ไมเปนตัวตนของใคร ไมเปนไปตามปรารถนาของใคร คือเปนสภาวะตามที่เปนของมันเอง
สวนอริยสัจขอที่ ๔ คือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ที่เรียกสั้นๆ วา มรรค พูดอยางรวบยอดก็คือ วิธีปฏิบัติใน
การที่จะใหกระบวนการของอิทัปปจจยตา ที่เปนปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวาร ไมเปนไป หยุดลับดับสลายหายไป หรือใหพลิกกลับ
เปนปฏิจจสมุปบาทนิโรธวารนั่นเอง แตในการปฏิบัติที่จะใหเปนอยางนี้ เมื่อแยกแยะออกไป ก็มีรายละเอียดมากมาย ซึ่งจัดเปน
ระบบชีวิตดีงามที่เรียกวา มรรคมีองค ๘ อันสําเร็จดวยไตรสิกขา ซึ่งทั้งหมดนี้ วาโดยสาระก็คือ การละอกุศล และเจริญกุศล
แลวทั้งอกุศลและกุศล ก็อยูในขันธทั้ง ๕ นั่นเอง (จะพูดใหงายวา พัฒนากุศลขันธ หรืออยางที่บางทานชอบพูดใหสะดวกปาก
พอรูกันโดยนัยวา พัฒนาขันธ ๕ ก็พอได) ดังนั้น อริยสัจขอที่ ๔ คือมรรคนี้ จึงเปนไปตามธรรมนิยามที่ ๒-๓-๔ คือ อนิจจตา
ทุกขตา และ อนัตตตา ทั้งหมด
เปนอันวา ในธรรมนิยาม ๔ ขอนี้
ขอที่ ๑ อิทัปปจจยตา แสดงอาการที่เปนไปของสังขตธรรม (เปนสาระของอริยสัจขอ ๒)
ขอที่ ๒-๓ อนิจจตา, ทุกขตา แสดงลักษณะรวมของสังขตธรรม (ครอบคลุมอริยสัจขอ ๑, ๒ และ ๔)
ขอที่ ๔ อนัตตตา แสดงลักษณะรวมของสัพพธรรม คือทุกสภาวะ (ครอบคลุมอริยสัจหมดทั้ง ๔ ขอ)

ตถตา - ความเปนเชนนั้นเอง
ในหลักธรรมนิยาม (ธมฺมนิยามตา) ชุดที่ ๑ คือ อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท ผูศึกษาคงสังเกตเห็นวา พุทธพจนที่ตรัส
เริ่มตนเหมือนกันกับในหลักธรรมนิยามชุดที่เรียกวาไตรลักษณ คือมีคํา ๒ คําวา “ธมฺมฏิตตา ธมฺมนิยามตา” นําหนา แตตอนลง
ทายแปลกออกไปวา อิทัปปจจยตา มีคํานําหนาเพิ่มเขามา ๓ คํา คือ “ตถตา อวิตถตา อนฺถตา” ซึ่งไมปรากฏในหลักไตรลักษณ
ขอความเต็มตรงนี้ว่า:
“อิติ โข ภิกฺขเว ยา ตตฺร ตถตา อวิตถตา อนฺญถตา อิทปฺปจฺจยตา อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท”
แปลวา:
“ภิกษุทั้งหลาย ความเป็นตถา (ตถตา/ภาวะที่เปนเชนนั้น เปนอยูคงอยูอยางนั้น) ความเป็นอวิตถา
(อวิตถตา/ภาวะที่ไมเพี้ยนไมผันแปรไปจากที่เปนอยางนั้น) ความเป็นอนัญญถา (อนัญญถตา/ภาวะที่ไมเปน
อยางอื่น) คือ อิทัปปัจจยตา ดังกล่าวมานี้แล เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท”
ที่จริง คําเหลานี้ ก็คือคําเนนย้ํา หรือสําทับใหหนักแนน หรือใหใสใจจริงจังนั่นเอง แตบางคําเปนคําที่กระชับและให
ความรูสึกสะดุดเดน ก็มีการยกขึ้นมาเอยอางบอยจนคุนหรือเปนที่นิยม อยางใน ๓ คํานี้ คําวา “ตถตา” ไดกลายเปนคําที่มีการ
กลาวถึงคอนขางมาก หรือไดยินคอนขางบอย และเพราะเหตุที่คํานี้พบเฉพาะที่ตรัสไวกับอิทัปปจจยตา จึงอาจจะทําใหเขาใจวา
จําเพาะหมายถึงอิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาทเทานั้น
เพื่อใหมองกวางออกไป จึงยกพุทธพจนตอไปนี้มาใหดู ดังนี้ (สํ.ม.๑๙/๑๖๙๗/๕๔๐; ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๔๔/๔๔๘)
“ภิกษุทั้งหลาย สภาวะ ๔ อย่างนี้ เป็นตถา (เปนเชนนั้น หรือจริงแท) เป็นอวิตถา (ไมเพี้ยนไปจากที่
เปนอยางนั้น) เป็นอนัญญถา (ไมเปนไปอยางอื่น) สภาวะ ๔ อย่างเป็นไฉน? คือ สภาวะที่ว่า นี้ทุกข์…
สภาวะที่ว่า นี้ทุกขสมุทัย… สภาวะที่ว่า นี้ทุกขนิโรธ… สภาวะที่ว่า นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา…
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลายพึงกระทําการประกอบความเพียร เพื่อรู้ตามเป็นจริงว่า
นี้ทุกข์ … นี้ทุกขสมุทัย … นี้ทุกขนิโรธ … นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”
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พุทธธรรม

เห็นชัดวา สภาวะที่เปน ตถา อวิตถา อนัญญถา ในพุทธพจนนี้ ก็คือสภาวะที่เรียกกันทั่วไปวาอริยสัจ ๔ นั่นเอง และ
คําทั้ง ๓ ซึ่งมีคําแปลดังวาแลวนั้น ก็คือคําเสริมความหมายของคําวา “สัจจะ” นั่นแหละ นอกจากนั้น ในคัมภีรชั้นอรรถกถาฎีกา
บางทีก็เรียกอริยสัจวา “ตถธรรม” เชนเดียวกับที่บางครั้งเรียกวา “สัจธรรม” (แต “สัจธรรม” มิใชหมายถึงอริยสัจเสมอไป)
คําที่กลาวถึงอริยสัจ ๔ โดยใชคําวา ตถา อวิตถา อนัญญถา ยังมีอีกในพระไตรปฎก และก็นารูนาสนใจ จะยกมาใหดู
กันบาง แหงหนึ่งตอจากขางบนนั้น (ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๔๕/๔๔๙) วา
“ทุกข์เป็นสัจจะ ด้วยอรรถอันเป็นตถา (เป็นเช่นนั้น หรือจริงแท้) อย่างไร? ทุกข์ มีความหมายว่าเป็น
ทุกข์ ๔ ความหมาย อันเป็นตถา (เป็นเช่นนั้น หรือจริงแท้) เป็นอวิตถา (ไม่เพี้ยนไปจากที่เป็นอย่างนั้น)
เป็นอนัญญถา (ไม่เป็นไปอย่างอื่น) คือ ทุกข์มี ความหมายว่าเป็นการบีบคั้น ๑ ความหมายว่าเป็นสังขตะ
๑ ความหมายว่าเป็นภาวะเผาร้อน ๑ ความหมายว่าเป็นความผันแปรกลับกลาย ๑ …
“สมุทัยเป็นสัจจะ ด้วยอรรถอันเป็นตถา อย่างไร? สมุทัย มีความหมายว่าเป็นสมุทัย ๔ ความหมาย อัน

เป็นตถา เป็นอวิตถา เป็นอนัญญถา คือ สมุทัยมี ความหมายว่าเป็นที่รวมตัวก่อขึ้น ๑ ความหมายว่าเป็น
เหตุ (แหล่งที่มา/นิทาน) ๑ ความหมายว่าประกบประกอบผูกไว้ ๑ ความหมายว่าหน่วงเหนี่ยวพันพัว ๑
…
“นิโรธเป็นสัจจะ ด้วยอรรถอันเป็นตถา อย่างไร? นิโรธ มีความหมายว่าเป็นนิโรธ ๔ ความหมาย อัน
เป็นตถา เป็นอวิตถา เป็นอนัญญถา คือ ความหมายว่าเป็นที่พ้นโล่ง (เป็นอิสระ) ๑ ความหมายว่าเป็นภาวะ
ปลอดสงัด (ไร้สิ่งรบกวน) ๑ ความหมายว่าเป็นอสังขตะ ๑ ความหมายว่าเป็นอมตะ ๑ …
“มรรคเป็นสัจจะ ด้วยอรรถอันเป็นตถา อย่างไร? มรรค มีความหมายว่าเป็นมรรค ๔ ความหมาย อัน

เป็นตถา เป็นอวิตถา เป็นอนัญญถา คือ ความหมายว่าเป็นเครื่องนําออกไป ๑ ความหมายว่าเป็นเหตุ ๑
ความหมายว่าเป็นการมองเห็น ๑ ความหมายว่าเป็นอธิปไตย ๑ …”
ขอจบดวยขอความสรุปอริยสัจ ๔ ตอไปนี้ (ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๔๖/๔๕๐) ซึ่งเปนคําตอบตอคําถามหลายอยางพรอมไปในตัว วา
“สัจจะ ๔ มีการรู้แจ้งแทงตลอดพร้อมด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว โดยอาการเท่าไร? สัจจะ ๔ มีการรู้แจ้ง

แทงตลอดพร้อมด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว โดยอาการ ๔ คือ โดยอรรถที่เป็นตถา ๑ โดยอรรถที่เป็นอนัตตา ๑
โดยอรรถที่เป็นสัจจะ ๑ โดยอรรถที่เป็นปฏิเวธ ๑
“สัจจะทั้ง ๔ สังเคราะห์เป็นหนึ่งเดียว ด้วยอาการ ๔ เหล่านี้ โดยที่สัจจะอันสังเคราะห์เป็นหนึ่งเดียว
แต่ละอย่างนั้นๆ มีภาวะเป็นหนึ่งเดียวๆ ที่รู้แจ้งแทงตลอดด้วยญาณอันเดียว เพราะเหตุนั้น สัจจะทั้ง ๔
จึงมีการรู้แจ้งแทงตลอดพร้อมด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว …”
ตถตา ก็คือภาวะที่เปนตถา (ตา= ภาวะ) เหมือนกับคําวา อนิจจตา ก็คือภาวะที่เปนอนิจจา ทุกขตา ก็คือภาวะที่เปนทุกขา
อนัตตตา ก็คือภาวะที่เปนอนัตตา
ตรงนี้ก็เลยเปนโอกาสใหสังเกตวา คําศัพทธรรมะเดิมในภาษาบาลีนั้น ทานมีหลักภาษาที่มักชวยใหแยกความหมายไว
คอนขางชัดเจนดี แตเวลานํามาใชในภาษาไทย บางทีเราใชปนเปกัน แลวบางทีก็ทําใหเกิดความสับสนในการศึกษา
ขอที่ใหสังเกตในที่นี้ก็คือ “ตา” นี่แหละ จะเห็นวา คําศัพทในจําพวกนิยามนี้ มี “ตา” ตอทายบอยๆ
ที่วาควรสังเกตไว ก็เชน ธมฺมนิยามตา (ธรรมนิยามตา) กับ ธมฺมนิยาม (ธรรมนิยาม) ตัวหลักแทที่พระพุทธเจาตรัสไวใชคํา
วา ธมฺมนิยามตา ซึ่งมีความหมายวาเปน ภาวะ (-ตา) ลักษณะ อาการ หรือความเปนไปของสภาวธรรมที่เปนธรรมนิยาม
สวนธรรมนิยาม เป นคําที่นิ ยมใช กันในคั มภีรชั้นอรรถกถาและฎีกาเปนตนมา ซึ่งใชอย างหลวมสักหนอย หมายถึ ง
สภาวธรรมที่เปนปจจัยนั้นๆ ในปฏิจจสมุปบาท ก็ได หมายถึงธัมมนิยามตาที่เปนภาวะ เปนลักษณะ หรือความเปนไปของ
สภาวธรรมเหลานั้น ก็ได
ธมฺมฏิตตา คือ ภาวะ ลักษณะ หรือความเปนไปของสภาวธรรมที่เปนไปตามเหตุปจจัย สวน ธมฺมฏิติ (ธรรมฐิติ)
หมายถึงภาวะอยางนั้น ก็ได แตมักหมายถึงตัวสภาวธรรมนั้นๆ เอง ที่เปนเหตุปจจัย หรือเปนไปตามเหตุปจจัย

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท
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อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา ก็คือภาวะ ลักษณะ อาการ หรือความเปนไป ของสภาวธรรมทั้งหลาย ที่เปนอนิจจา เปน
ทุกขา เปนอนัตตา ดังกลาวมาแลว
เมื่อไดขอสังเกตอยางนี้แลว จึงขอย้ําใหเขาใจรวมกันวา ธรรมนิยาม ในที่นี้ โดยทั่วไปใชในความหมายของ “ธมฺมนิยามตา”
(ธรรมนิยามตา) คือ เปนลักษณะ เปนอาการ ที่แสดงความเปนอยูเปนไปของธรรม หรือของสภาวะนั้นๆ ไมใชเปนองคธรรม ไมใช
เปนตัวสภาวธรรมนั้นเอง
ดังนั้น ธัมมนิยามตา (ที่ใชกันสบายๆ วา “ธรรมนิยาม”) อิทัปปจจยตา ตถตา อนิจจตา อนัตตตา ฯลฯ จึงไมใชเปน
เบญจขันธ ไมใชเปนนิพพาน ไมใชเปนสังขาร ไมใชเปนสังขตธรรม ไมใชเปนอสังขตธรรม เปนตน

ขอควรรูควรสังเกต: คําศัพทธรรมชุด “ไตรลักษณ”
นอกจากเรื่องคําที่มี “-ตา” ตอทายแลว ยังมีขอควรรูควรสังเกตเกี่ยวกับคําศัพททางธรรมอีกมาก ในที่นี้ ขอพูดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับคําในจําพวกธรรมนิยามนี้อีกเล็กนอย
“ไตรลักษณ” (ภาษาบาลีวา “ติลกฺขณ”) เปนคําหนึ่งที่คุนหูคุนปาก พูดเขียนกันมาก ไดยินกันบอยยิ่ง ที่จริงมิใชเปนคํา
ดั้งเดิม ไมมีในพระไตรปฎก แตเปนคําที่นิยมใชกันมาตั้งแตยุคอรรถกถา สวนในพระไตรปฎกเอง ตรัสไวเปนหลักธัมมนิยามตา
๓ ที่แสดงแลวขางตน และในที่ทั่วไป ไมมีชื่อเรียกรวมกัน แมจะตรัสไวหลายแบบ ก็ระบุแยกเปนแตละอยาง เชนวา (สํ.ข.๑๗/
๓๙–๔๑/๒๗)

“รูปํ ภิกฺขเว อนิจฺจํ เวทนา อนิจฺจา สฺญา อนิจฺจา สงฺขารา อนิจฺจา วิฺญาณํ อนิจฺจํ ... รูปํ ภิกฺขเว
ทุกฺขํ เวทนา ทุกฺขา สฺญา ทุกฺขา สงฺขารา ทุกฺขา วิฺญาณํ ทุกฺขํ ... รูปํ ภิกฺขเว อนตฺตา เวทนา อนตฺตา สฺญ
า อนตฺตา สงฺขารา อนตฺตา วิฺญาณํ อนตฺตา”
(ในพระไตรปฎก แมจะพบคําบาลีที่แปลวาลักษณะ ๓ หรือไตรลักษณ ซึ่งเรียงตามหลักภาษาวา “ตีณิ ลกฺขณานิ” ก็มีแต
ที่หมายถึงลักษณะ ๓ อยางอื่นทั้งนั้น อยางใกลที่สุด ก็หมายถึงสังขตลักษณะ ๓ [อุปฺปาทลกฺขณ วยลกฺขณ ิต
ฺ ถตฺตลกฺขณ - ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๓๙/๕๕๓] ซึ่งเปนคนละชุด และมีชื่อเรียกเฉพาะตางหากอยูแลว)

สวนคําวา “สามัญลักษณะ” ก็ไมเปนคําที่มีมาเดิมในพระไตรปฎก แตใชบอยในอรรถกถาเปนตนมา และมักใชใน
ความหมายเชิงแยกแยะเพื่อเทียบเคียง โดยมีการจําแนกวา สิ่งทั้งหลายมีลักษณะ ๒ อยาง คือ ลักษณะจําเพาะตัว เรียกวา
“ปจจัตตลักษณะ” และลักษณะรวมที่เสมอเหมือนกันกับสิ่งอื่น เรียกวา “สามัญลักษณะ” เชน รูปมีภาวะที่ถูกบีบเบียนเปน
ปจจัตตลักษณะ เวทนามีการเสวยรสอารมณเปน ปจจัตตลักษณะ แตทั้งรูปและเวทนานั้น มีภาวะที่ไมเที่ยง (อนิจจตา) คงทนอยู
มิได (ทุกขตา) ไมเปนตัวตนของใครที่จะยึดถือเปนเจาของครอบครองสั่งบังคับบัญชาใหเปนไปตามปรารถนาไดจริง (อนัตตตา)
เปน สามัญลักษณะ
ปจจัตตลักษณะนั้น บางทีก็เรียกวา “วิเสสลักษณะ” คือลักษณะพิเศษ หรือลักษณะของสิ่งนั้น ที่แปลกหรือแตกตางจาก
สิ่งอื่น คือไมเหมือนกับสิ่งทั้งหลายที่เหลือจากตัวมัน ถาใชคํานี้ ก็บอกวาสิ่งทั้งหลายมีลักษณะ ๒ คือ วิเสสลักษณะ และ
สามัญลักษณะ
บางแหง ทานพูดใหชัดขึ้นอีก และใชคําเรียกอยางอื่นก็มี เชนบอกวา ปรมัตถธรรมทั้งหลายมีลักษณะ ๒ คือ สภาวลักษณะ (ลักษณะที่เปนภาวะของมันเอง) กับสามัญลักษณะ ทั้งนี้ สภาวลักษณะนั้นบางทีก็เรียกสั้นๆ แควา “สลักษณะ”
(ลักษณะของมันเอง)
ในความรูเขาใจสิ่งทั้งหลายนั้น การรูเขาใจถึงสภาวลักษณะ เปนงานของปญญาที่เรียกวา “อภิญญา” (ความรูเจาะตรง
หรือรูประจักษตรงตัวตรงหนาถึงสภาวะ ใชคําวา “อภิชานน” ก็ได, ไมใชอภิญญาในคําวา อภิญญา ๕ และอภิญญา ๖)
เมื่อรูเขาใจชัดดวยอภิญญาแลว จัดวาเปนปริญญาขั้นตนที่ชื่อวา “ญาตปริญญา” สวนการรูเขาใจถึงสามัญลักษณะ เปน
งานของปญญาที่เรียกวา “ปริญญา” ในระดับที่ชื่อวา “ตีรณปริญญา”

๒๓๐

พุทธธรรม

อนึ่ง พึงเขาใจดวยวา ไมจําเปนตองพูดยืนตัวเสมอไปวา สามัญลักษณะ ไดแก อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา เพียงแต
บอกใหตรงพอดีตามเปนจริง ดังที่บางแหงทานก็พูดวา สังขารทั้งหลายมีสามัญลักษณะคือสภาวะที่มีที่เปนตามเหตุปจจัย (มีเหตุ
ปจจัยอยูเบื้องหลัง)
พึงสังเกตดวยวา คําที่ตั้งรูปขึ้นมาใหใชเปนหลักความคิดไดสะดวกวา อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา นี้ มิไดมาใน
พระไตรปฎกพรอมดวยกันเปนชุด แตทานใชแยกตางหากกันตามแตกรณี
อนิจจตา แมจะพบมากแหงสักหนอยโดยมักใชในการอธิบายความแตกดับของรูปธรรมตลอดจนความตายคือมรณะ แต
ไมมีเลยที่มาในพุทธพจนโดยตรง (เปนคําของพระสารีบุตรบาง ของผูอื่นบาง และคําอธิบายในพระอภิธรรมปฎกบาง) ทุกขตา เปน
พุทธวจนะ แตก็มีเฉพาะในชุดทุกขตา ๓ (ทุกขทุกขตา สังขารทุกขตา วิปริณามทุกขตา) สวนอนัตตตา ไมเปนรูปที่ใชใน
พระไตรปฎก
มาถึงชั้นอรรถกถา คงเปนเพราะทานกลาวถึง อธิบาย และอางอิงธรรมชุดนี้อยูเสมอ จึงมักใชคําเหลานี้ซึ่งเอยอางไดสะดวก
โดยไมตองออกชื่อครบ ใชเพียง “อนิจฺจตา” ตอดวยคําวา “อาทิ” ก็พอ เชน “อนิจฺจตาทิปฏิสํยุตฺตํ” “อนิจฺจตาทิลกฺขณตฺตยํ”
“อนิจฺจตาทิวเสน” “อนิจฺจตาทิสามฺลกฺขณํ” “อนิจฺจตาทีนํ” เปนตน จนกระทั่งในคัมภีรรุนฎีกา จึงพบที่มีการนํามาเรียงใหเห็น
พรอมกันเต็มทั้งชุดบาง แตก็ไมมากแหง

ขอควรรูควรสังเกต: คําศัพทธรรมชุด “อิทัปปจจยตา”
หันไปดูหลักธรรมนิยามชุดที่ ๑ หลักนี้ถือกันวาเปนธรรมระดับปญญาที่ลึกซึ้งและยากยิ่ง ในวรรณกรรมหรือตามเอกสารที่
สืบกันมานานในสังคมไทย ดูเหมือนแทบไมมีการกลาวถึงหลักธรรมนี้ (แตอยาเพิ่งถือเปนยุติ เพราะยังไมไดสํารวจตรวจสอบอยาง
จริงจังทั่วตลอด) จนมาในชวงศตวรรษที่ผานมานี้ จึงมีการกลาวถึงในระบบการศึกษา และคําเรียกชื่อหลักธรรมนี้ที่คุนที่สุดในยุค
แรกของชวงเวลานั้น คือ “ปฏิจจสมุปบาท”
การที่หลักธรรมนี้ปรากฏขึ้นมามีการเอยอางชื่อในวงการศึกษาธรรมวา “ปฏิจจสมุปบาท” นั้น เทาที่ทราบ คงสืบจากการที่
สมเด็ จ พระมหาสมณเจ า กรมพระยาวชิ รญาณวโรรส ทรงตั้ ง ระบบการเรี ย นวิ ชานั ก ธรรมขึ้ น และทรงนิ พ นธ คํ าอธิ บ าย
หลักปฏิจจสมุปบาทไวในหนังสือ ธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ ๒ ซึ่งกําหนดเปนหลักสูตรพระปริยัติธรรมสําหรับนักธรรมชั้นโท
ชื่อหลักธรรมนี้ ที่เรียกวาปฏิจจสมุปบาทนั้น พบมาก ทั้งในพระไตรปฎก และอรรถกถาฎีกา เปนตน การที่รูจักชื่อนี้กันมาก
จึงนับวาสอดคลองกันดี แตที่นาสังเกตก็คือ “อิทัปปจจยตา” ซึ่งเปนคําหลัก (มักมาดวยกันและนําหนา “ปฏิจจสมุปบาท”) กลับดู
เหมือนวาไมไดเห็น ไมไดยินใครพูดถึง เหมือนจะเปนเครื่องแสดงวา ผูเลาเรียนในระบบการศึกษาที่เปนอยูนั้น ไมไดคนควาขยาย
ออกไปจากความรูในหนังสือที่เปนแบบเรียน จนกระทั่งประมาณครึ่งศตวรรษมานี้เอง คํานี้จึงเริ่มเดนขึ้นมา และเทาที่นึก เทาที่ทวน
ระลึกได นาจะเกิดจากการที่ทานพุทธทาสภิกขุไดยกหลักธรรมนี้ขึ้นมาสอน มาอธิบายอยางจริงจัง พรอมทั้งย้ําชื่อที่เรียกวา
“อิทัปปจจยตา”
(คําวา “อิทปฺปจฺจยตา” ปรากฏในพระไตรปฎกในพุทธพจน ๒ วาระ คือ ครั้งแรก เมื่อตรัสรูใหมๆ ทรงปรารภวาธรรมที่
ตรัสรูนั้นคนทั่วไปเขาใจยาก การที่จะทรงแสดงธรรมนั้นจึงเปนความลําบาก และอีกครั้งหนึ่ง เมื่อทรงแสดงธรรมนิยามหลักที่ ๑ แต
ทั้งนี้ ทานเลาไวหลายแหง นอกจากนั้นก็มาเฉพาะในคําวา “อิทปฺปจฺจยา” และ “อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ”)
พึงสังเกตดวยวา คําวา “ปจฺจยาการ” ที่เปนอีกชื่อหนึ่งของปฏิจจสมุปบาท ซึ่งไดพิมพกํากับไวดวยในหนังสือแบบเรียน
นักธรรมชั้นโทนั้น เปนคําที่เกิดภายหลัง ไมมีในคัมภีรที่เปนหลักของพระสูตร แตมาปรากฏขึ้นใน อปทาน อันเปนคัมภีรสืบเนื่องที่
จัดเขาในพระสุตตันตปฎก พบ ๒ แหงใกลๆ กัน ในหัวขอและเรื่องเดียวกัน คือ ในประวัติของพระเขมาเถรี พระอัครสาวิกาฝาย
ขวา ซึ่งเปนเอตทัคคะทางปญญา (ปจฺจยาการกุสลา, ขุ.อป.๓๓/๑๕๘/๓๐๒ และ ปจฺจยาการโกวิทา, ขุ.อป.๓๓/๑๕๘/๓๐๙)
ในพระวินัยปฎก แมจะเลาเหตุการณในพุทธประวัติตั้งแตเสวยวิมุตติสุขหลังตรัสรูใหมๆ เริ่มดวยการทรงพิจารณา
ปฏิจจสมุปบาท แตทั้งปฎกไมใชคําวาปจจยาการเลย

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท

๒๓๑

สวนในพระอภิธรรมปฎก คัมภีรใหญซึ่งมีบทที่วาดวยเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยตรง คือ วิภังค ทั้งที่อธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทอยางยืดยาว (ประมาณ ๗๕ หนา) แตในเนื้อความที่อธิบายตลอดทั้งหมด ไมมีคําวา “ปจฺจยาการ” เลย (แมแตคําที่เรียกชื่อ
หลักโดยตรงวา “ปฏิจฺจสมุปฺปาท” ก็ไมปรากฏ มีเพียงคํากลาวถึงสภาวธรรมที่เปน “ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน-” หรือ “อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺน-”) มีแตชื่อบทหรือชื่อหัวขอที่พระอาจารยผูรวบรวมคัมภีร (พระธรรมสังคาหกาจารย) ตั้งใสให ซึ่งก็ตั้งไมเหมือนกัน
คือ ฉบับสยามรัฐของไทย ตั้งชื่อวา ปจฺจยาการวิภงฺโค และฉบับฉัฏฐสังคีติอักษรพมา ตั้งชื่อวา ปฏิจฺจสมุปฺปาทวิภงฺโค
รวมแลว ในพระไตรปฎก คําที่ใชบอยใชมากก็คือ “ปฏิจฺจสมุปฺปาท” ทั้งที่มาโดดๆ และมาคูกับอิทัปปจจยตา ทั้งนี้
โดยมากมาในพระสูตร สําหรับในพระวินัย มีนอยแหงเปนธรรมดา สวนในพระอภิธรรม มีกลาวโดยตรงใน กถาวัตถุ เทานั้น
นอกนั้นกลาวถึงใน ธัมมสังคณี เฉพาะในคําวา ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลตา และครั้งหนึ่งใน ธาตุกถา ตอนทายมาติกา ซึ่งมีลําดับธรรมที่
นาสังเกต (ปฺจกฺขนฺธา ทฺวาทสายตนานิ อฏารส ธาตุโย จตฺตาริ สจฺจานิ พาวีสตินฺทฺริยานิ ปฏิจฺจสมุปฺปาโท จตฺตาโร สติปฏานา
จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา จตฺตาโร อิทฺธิปาทา, อภิ.ธา.๓๖/๑/๑)
ในคัมภีรชั้นอรรถกถาลงมา ใชมากทั้งคําวา “ปฏิจฺจสมุปฺปาท” และคําวา “ปจฺจยาการ” สวน “อิทปฺปจฺจยตา” ก็กลาวถึง แต
ไมบอยนัก
อีกขอสังเกตหนึ่ง คือ สืบเนื่องจากคําคูวา “ธมฺมฏิตตา ธมฺมนิยามตา” ที่เปนชื่อของหลักธรรมนิยามนี้ ไดเกิดคําศัพท
สําคัญที่พึงทราบอีกชื่อหนึ่ง คือ “ธรรมฐิติญาณ” ซึ่งมาในพุทธพจนวา “ธมฺมฏฐิติาณํ ปุพฺเพ, ปจฺฉา นิพฺพาเน ญาณํ” (“ธรรมฐิติ
ญาณกอน ญาณในนิพพานทีหลัง” หรือ “มีธรรมฐิติญาณกอน แลวญาณในนิพพานก็ตามมา”, สุสิมสูตร, สํ.นิ.๑๖/๒๙๑/๑๕๑)
พุทธพจนนี้ตรัสแกพระสุสิมะ ซึ่งเปนปริพาชกมากอน แลวมาขอบวชในธรรมวินัยนี้ โดยมีความเขาใจผิดติดมาวา ผูบรรลุ
ธรรมสูงสุดคือเปนพระอรหันต คงตองมีฤทธิ์ หูทิพย ตาทิพย เปนตน พระพุทธเจาจึงตรัสขอความนี้เพื่อใหเขาหายเขาใจผิด และรู
ใหถูกตองวา พระอรหันตปญญาวิมุต สําเร็จดวยเกิดธรรมฐิติญาณขึ้น แลวก็มีญาณในนิพพาน โดยไมตองมีฤทธิ์เปนตนนั้นแต
อยางใด
“ธรรมฐิติญาณ” แปลตามตัววา ญาณในธรรมฐิติ ก็คือความหยั่งรูธรรมนิยามนี้เอง ไดแกเขาใจชัดแจงในสภาวธรรมแหง
ขันธทั้ง ๕ วาเปนอนิจจา ทุกขา อนัตตา ตลอดจนรูอาการที่สังขตธรรมเหลานั้นเปนเหตุปจจัยกันไปใหเกิดผลตามกระบวน
แหงปฏิจจสมุปบาทที่เปนสมุทยวาร และจบลงดวยรูความดับเหตุปจจัยแหงปฏิจจสมุปบาทนั้นแจงเปนนิโรธวาร ประจักษนิพพาน
ในที่สุด
แมวาธรรมฐิติญาณตามพุทธพจนขางตน จะครอบคลุมความรูแจงไตรลักษณและปฏิจจสมุปบาทจนจบนิโรธวาร แตใน
คําอธิบายที่ถือไดวารวบรัด อยางเรื่องญาณ ๗๗ ในพระไตรปฎกเลมเดียวกันนี้เอง (สํ.นิ.๑๖/๑๒๗/๗๑) พระองคตรัสถึงหรือทรงเนน
เฉพาะปฏิจจสมุปบาท (สมุทยวาร)
ปรากฏวา ตอมา ธรรมฐิติญาณเปนหลักธรรมที่กลาวถึงบอยขึ้น โดยมีการแสดงความหมายและอธิบายเนนหรือเจาะจง
ไปที่ปฏิจจสมุปบาท ดังที่ในปฏิสัมภิทามัคคใหความหมายวา ธรรมฐิติญาณ คือปญญาในปจจยปริคคหะ (ปจจัยปริเคราะห คือ
การกําหนดจับปจจัย [ขุ.ปฏิ.๓๑/๙๔/๗๒] ที่ตอมานิยมเรียกวา “ปจจยปริคคหญาณ”) และในคัมภีรชั้นอรรถกถาลงมา ทานได
อธิบายหรือกลาวถึงธรรมฐิติญาณนี้ไมนอยทีเดียว เชนวา ธรรมฐิติญาณ คือปจจัยปริคคหญาณ หรือปจจยาการญาณ เปน
กังขาวิตรณวิสุทธิ เรียกวาเปน ยถาภูตญาณ บาง สัมมาทัศนะ บาง บางทีก็บอกสั้นๆ วาเปนวิปสสนาญาณ บางวาเปนญาณอัน
ถึงจุดยอดของการเห็นอิทัปปจจยตา สวน “นิพฺพาเน าณํ” ทานวาไดแกมัคคญาณ (เชน ที.อ. ๓/๓๕๙/๒๖๕; สํ.อ.๒/๓๔/๗๗; ๗๐/
๑๔๓; ปฏิสํ.อ.๑/๖๒/๑๓๙; วิภงค.อ.๘๐๖/๔๕๒; วิสุทฺธิ.๓/๒๒๘; วิสุทฺธิ.ฏี.๓/๓๑๘/๕๘๗)

หลักความจริง และกฎธรรมชาติ ที่ครอบคลุม
ในพุทธพจนที่ตรัสถึงการตรัสรูของพระองค พระพุทธเจาทรงประมวลสรุปธรรมที่ตรัสรูเปน ๒ อยาง ครั้งที่ชัดมาก
คือพระดําริหลังจากตรัสรูใหมๆ (นับตามลําดับเหตุการณที่ปรากฏในพระไตรปฎกเปนสัปดาหที่ ๕ แตนับตามอรรถกถาที่เลา
เหตุการณแทรกเพิ่มอีก ๓ สัปดาห เปนขึ้นสัปดาหที่ ๘) ทรงปรารภวา ธรรมที่ตรัสรู อันไดแก อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท และ
นิพพานนั้น เปนของทวนกระแส คนทั่วไปเขาใจยาก จึงไมนอมพระทัยไปในการที่จะทรงแสดงธรรม (วินย.๔/๗/๘)

๒๓๒

พุทธธรรม

เรื่องนี้ ทานเลาไวในพระวินัยปฎก โดยลําดับเหตุการณตั้งแตตรัสรูแลว ยังประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขภายใตรมโพธิพฤกษ
ไปจนแสดงปฐมเทศนา มีปฐมสาวก มีการอุปสมบท เกิดพระสงฆ เกิดการบวชแบบตางๆ และมีพระวินัยสืบมา
พระดําริที่ยกมาอางขางตนนั้น เปนเหตุการณตอจากเสวยวิมุตติสุขตามที่อรรถกถาวาผานไป ๗ สัปดาหแลว กอนจะเสด็จ
จากที่ตรัสรูไปทรงแสดงธรรมที่อิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี
ทีนี้ ยอนไปกอนหนานั้น เหตุการณแรกที่ทานเลาไวเริ่มดวยพระพุทธอุทาน ๓ คาถา ตั้งแตราตรีแรกในสัปดาหที่ ๑ ของ
การเสวยวิมุตติสุข กลาวถึงการที่พระพุทธเจาทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลม (“ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ อนุโลมปฏิโลมํ มนสากาสิ”, พึงสังเกตวา ที่นี่มีแตคําวาปฏิจจสมุปบาท ไมมีคําวาอิทัปปจจยตา) และทรงเปลงพุทธอุทานในยามทั้ง ๓ แหง
ราตรี ยามละ ๑ คาถา รวมเปน ๓ คาถา
แมวาครั้งนี้ พุทธพจนซึ่งเปนคํารอยกรอง จะมิไดระบุชื่อธรรมที่ตรัสรูออกมาชัดตรงอยางคราวทรงปรารภการออกแสดง
ธรรม แตก็เปนคําจําพวกไวพจนที่ผูไดเลาเรียน รูกันไมยากวา ก็คือตรัสถึงปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน ดังพุทธอุทานวา
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คาถาที่ ๑: “เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่วิสุทธชน ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้น ความ
สงสัยทั้งปวงของวิสุทธชนนั้น ย่อมสิ้นสลายหายไป เพราะรู้ชัดธรรมพร้อมทั้งเหตุ” (สเหตุธมฺม = ทุกข +
สมุทัย)
คาถาที่ ๒: “เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่วิสุทธชน ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้น ความสงสัย
ทั้งปวงของวิสุทธชนนั้น ย่อมสิ้นสลายหายไป เพราะได้รู้ถึงภาวะที่สิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลาย” (ขย ปจฺ
จยาน = ปจจยักขัย คือ นิพพาน)
คาถาที่ ๓: “เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่วิสุทธชน ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้น วิสุทธชน
กําจัดมารและเสนาเสียได้ ดํารงอยู่ดุจดวงสุริยาทอแสงส่องท้องฟ้าเจิดจ้าอําไพ”
คาถาที่ ๑ วาโดยสาระก็คือ ปฏิจจสมุปบาทฝายอนุโลม (ที่คัมภีรชั้นอรรถกถาบางทีเรียกวา สมุทัยวาร) ซึ่งแสดงทุกขสมุทัย คือกระบวนเหตุปจจัยที่ทําใหทุกขเกิดขึ้น พูดกลับกันวา ทุกขพรอมทั้งสมุทัย
คาถาที่ ๒ วาโดยสาระก็คือ ปฏิจจสมุปบาทฝายปฏิโลม (ที่คัมภีรชั้นอรรถกถาบางทีเรียกวา นิโรธวาร) ซึ่งแสดงทุกขนิโรธ คือการถึงภาวะไรทุกข ปลอดทุกข หรือไมมีทุกขเกิดขึ้น ดวยความสิ้นสลายแหงเหตุปจจัยที่ทําใหทุกขเกิดขึ้น หรือความไม
เปนไปแหงปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง จึงวาหมายถึง นิพพาน อันเปนภาวะที่สิ้นไรเหตุปจจัยแหงทุกข
คาถาที่ ๓ แสดงภาวะเมื่อตรัสรูแลว ผูแจงนิโรธ ประจักษนิพพาน มีโพธิปญญาโลงสวางปลอดโปรงเปนอิสระ (อรรถกถาอธิบายวา เปนคาถาที่แสดงอานุภาพของอริยมรรค)
เปนอันวา พุทธอุทานคาถาชุดนี้ มีความหมายชี้ไปทีห่ ลักธรรมอันเดียวกันกับพระพุทธดําริขางตน และเปนการบงชัดวา การ
ปฏิบัติที่จะบรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนา ทํานิพพานใหแจง ประจักษความจริงสูงสุดนั้น ตองรูเขาใจความจริงของกฎธรรมชาติ
ที่เปนหลักธรรมนิยาม (ธัมมนิยามตา) ที่ ๑ นี่คือเขาถึงความจริงหรือสัจจะ ๒ ระดับ อันครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง คือ ความจริงที่
เปนธรรมดาของประดาสังขารหรือสังขตธรรม และความจริงที่เปนปรมสัจจะของวิสังขารหรืออสังขตธรรม
พรอมกันนั้นก็ตองย้ําความเขาใจไวดวยวา การเขาถึงความจริงที่วานั้น มีความหมายโยงไปที่และรวมอยูในตัวและเทากับ
ความจริงแหงธรรมนิยามชุด ๓ (ที่เรียงตอเปน ๒-๓-๔) คือ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา ดวย
ทีนี้ ในพระสุตตันตปฎก มีหลายสูตรที่พระพุทธเจาตรัสเลาการเสด็จออกผนวชและการบําเพ็ญเพียรของพระองคจน
ตรัสรู พุทธพจนสําคัญก็คือ ตรงที่ตรัสถึงการตรัสรูวา (เชน ปาสราสิสูตร หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา อริยปริเยสนสูตร, ม.มู.๑๒/
๓๑๗/๓๑๗)
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คําบาลีเดิมวา “พฺราหฺมณ” ซึ่งในที่นี้หมายถึงพระอรหันต หรือพระขีณาสพ ใชคาํ แปลวา “วิสุทธชน” เปนการเลียนความหมายของ พฺราหฺมณ ที่ถอื วาเปนผูที่ได
ลอยบาปแลว คือเปนผูบริสุทธิ์

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท

๒๓๓

“เรานั้น ครั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิ ... อย่างนี้แล้ว ก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ (ญาณที่ทําให้สิ้นอาสวะ =
ตรัสรู้), เรานั้นรู้ชัดตามที่มันเป็นว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา, รู้ชัดตามที่
มันเป็นว่า เหล่านี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา, เรานั้น เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่
อย่างนี้ จิตก็หลุดพ้นแล้ว …”

พระดํารัสในพระสูตรนี้บงชัดวา ธรรมที่ตรัสรูคือ อริยสัจ ๔ ฟงเหมือนวาตางจากที่ยกมาอางอิงขางตน แตเมื่อ
วิเคราะหจริงจัง ก็เห็นไดวามีสาระอยางเดียวกัน
ที่วาอริยสัจ ๔ นั้น เมื่อตรวจดูตามหลัก ก็มี ๒ คู คือ ทุกข-สมุทัย กับ นิโรธ-มรรค ถาดูความหมายตามธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเปนปฐมเทศนา (วินย.๔/๑๔/๑๘) ซึ่งพระวินัยปฎกเองเลาไวตอจากพระดําริในการที่จะแสดงธรรมขางตน สมุทัย
ไดแก ตัณหา ๓ และนิโรธ ก็คือการดับ ละ สลัดตัณหานั้น หลุดพนเปนอิสระไปได เมื่อดูตามนี้ ยังไมเห็นชัดวาจะโยงไปถึง
ธรรมนิยามแหงปฏิจจสมุปบาทอยางไร
ดังที่ทราบกันดี ตัณหาเปนองคธรรมหนึ่งซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยูในกระบวนปฏิจจสมุปบาท และก็ชัดเจนอยูแลววา อนุโลม
ปฏิจจสมุปบาท หรือปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทยวาร เปนกระบวนเหตุปจจัยอันใหเกิดผลคือทุกข เปนคูแหงทุกข-สมุทัย คืออริยสัจ
ขอที่ ๑ และ ๒ สวนปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท หรือปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร เปนการหยุดสลายหายไปของเหตุปจจัยใน
กระบวนการกอทุกข หรือความไมเปนไปของปฏิจจสมุปบาท ก็คือนิโรธ อันเปนอริยสัจ ขอที่ ๓ สวนอริยสัจ ขอที่ ๔ คือมรรค เปน
กระบวนวิธีที่จัดวางไว เพื่อการที่คนจะปฏิบัติใหเกิดมีความเปนไปตามธรรมดาของธรรมชาติที่เปนปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท จึงนับ
เนื่องเขาในปฏิโลมปฏิจจสมุปบาทนั้นดวย นี่เปนการกลาวอยางยนยอหรือรวบรัด และจะเปนสาระที่พึงขยายความตอไป
กอนจะผานไป มีขอที่นารูนาสังเกตอีกอยางหนึ่ง คือ เกี่ยวกับเรื่องความจริงแหงกฎธรรมชาติ หรือธรรมนิยามนั้น ในคัมภีร
ชั้นอรรถกถา มีการจําแนกกฎธรรมชาติออกไปเปนดานๆ จะเรียกวาเปนการซอยธรรมนิยามแยกยอยออกไปก็ได ทานใชชื่อรวม
เรียกวา “นิยาม” คือกฎธรรมชาตินั่นเอง และจัดเปน ๕ อยาง เรียกวา นิยาม ๕ คือ
๑. อุตุนิยาม กฎแหงความเปนไปในโลกวัตถุ โดยเฉพาะความเปนไปของธรรมชาติแวดลอมที่เนื่องดวยอุณหภูมิ
๒. พีชนิยาม กฎเกี่ยวกับพันธุกรรม
๓. จิตตนิยาม กฎการทํางานของจิต
๔. กรรมนิยาม กฎแหงกรรม
๕. ธรรมนิยาม กฎแหงความสัมพันธในความเปนไปตามเหตุปจจัย โดยเฉพาะที่เรียกวา ความเปนไปตามธรรมดา
เชนวา สิ่งที่อาศัยปจจัย ยอมจะตองสิ้นสลายไปเปนธรรมดา, พระโสดาบันมีอันไมถอยกลับเปนธรรมดา ฯลฯ
ขอนาสังเกตในเรื่องนิยาม ๕ นี้ อยูที่ขอ ๕ คือ ธรรมนิยาม ซึ่งเปนหลักใหญ ที่มีทั้งพุทธพจนแสดงความหมาย และมี
คําอธิบาย พรอมทั้งตัวอยางแสดงหลักนั้นมากมาย แตพอมาจัดรวมเขาในชุดนี้ นาแปลกใจวา พระอรรถกถาจารยไมไดอธิบายอยาง
นั้น ทานเพียงยกเอาเรื่องธรรมดาของพระโพธิสัตวมาแสดงเปนตัวอยางแทนคําอธิบาย (ที.อ.๒/๓๔; สงฺคณี อ. ๔๐๘; เชน ในเวลาที่พระ
โพธิสัตวทรงถือปฏิสนธิ ทรงประสูติ ตรัสรู เปนตน เปนธรรมดาที่หมื่นโลกธาตุจะหวั่นไหว, เมื่อพระโพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภ
ของพระมารดาแลว พระมารดาจะทรงศีลเปนปกติ, ในเวลาที่พระโพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา อาพาธใดๆ ยอมไม
เกิดแกพระมารดาเลย)
ที่จริง ธรรมดาในโอกาสตางๆ ของพระโพธิสัตว ที่มาในมหาปทานสูตร (นับได ๑๖ ขอ) ทานใชคําวา “ธมฺมตา” และไมมี
คําวา “ธมฺมนิยาม” อยูดวยเลย แมวาคําทั้งสองนี้จะใชเปนไวพจนกันได แตก็คงแคคาบหรือกายเกยกัน ในที่นี้จึงยกมาใหดูเปนขอที่
นาสังเกตดวย
เรื่องที่ยกมาตั้งใหสังเกตคอนขางมากนี้ บางอยางก็ลงลึกมากสักหนอย บางอยางก็มิไดสําคัญอะไร แตอาจมีแงมุมที่
นาสนใจหรือเปนประโยชนไดสําหรับผูใฝศึกษา จึงนํามาจาระไนแถมไว

๒๓๔

พุทธธรรม

บันทึกที่ ๒: ตัวเรา ของเรา ตัวกู ของกู
ความยึดถือวาเรา วาของเรา หรือที่ปราชญบางทานนิยมใชถอยคําใหหนักแนนกินใจวา ตัวกู ของกู นั้น เปนความรูสึก
ที่ฝงแนนในจิตของมนุษย มีอิทธิพลอยางลึกซึ้งตอการดําเนินชีวิตของบุคคลแตละคน ตอความสุขความทุกขของเขา ตอ
ความสัมพันธระหวางบุคคล และตอการเกิดปญหาแทบทุกอยางทางสังคม ในทางธรรม ถือเรื่องนี้เปนจุดรวมแหงความสนใจ
ระดับแกนกลางเรื่องหนึ่ง เปนเรื่องที่จะตองแกไข และปฏิบัติใหถูกตอง จึงมีคําสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมาย ถอยคําที่ใชเรียก
ความรูสึกยึดถือนี้ ก็มีเปนถอยคําเฉพาะหลายแบบ มีทั้งที่เปนคําศัพท ทั้งที่เปนขอความ หรือเปนประโยคใชเรียกกันเปนชุดๆ
ในที่นี้ จะยกมากลาวไวโดยสังเขปพอเปนแนวทางศึกษา ผูสนใจพิเศษพึงคนควาใหละเอียดตอไป
เบื้องแรก ขอนําถอยคําและขอความเหลานั้น มาเรียงใหดูเปนชุดๆ ดังนี้
ชุดที่ ๑: เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา-ติ
(นี่ ของเรา, เราเปนนี่, นี่ เปนตัวตนของเรา)
ชุดที่ ๒: อหนฺติ วา มมนฺติ วา อสฺมีติ วา
(การถือ วาเรา วาของเรา หรือวาเราเปน)
ชุดที่ ๓: อหังการ มมังการ มานานุสัย
(การถือวาเรา การถือวาของเรา อนุสัยคือมานะ)
ชุดที่ ๔: มมายิตะ หรือ มมัตตะ และอัสมิมานะ
(การยึดถือวาเรา วาของเรา และมานะวาเราเปน)
ชุดที่ ๕: อัตตา อัตตนิยะ (+ อสฺมีติ)
(ตน และสิ่งที่เนื่องดวยตน)
ชุดที่ ๖: ตัณหา มานะ ทิฏฐิ
ชุดที่ ๑ พบบอยที่สุด โดยมากมาในคําสอนใหพิจารณาแยกสัตวบุคคลออกเปนขันธ ๕ หรือเปนสวนประกอบอยาง
อื่น เชน อายตนะ ผัสสะ เปนตน หรือพิจารณาไตรลักษณ จนเขาใจสภาพที่ไมอาจยึดถือไดวา นี่ของเรา เราเปนนี่ นี่เปนตัวตน
ของเรา (ความตรงขามคือ เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เอโส เม อตฺตา-ติ) ตัวอยางที่มา ดู วินย.๔/๒๑/๒๖; สํ.นิ.๑๖/๒๙๑/๑๕๑;
๖๑๘/๒๙๒; สํ.ข.๑๗/๑๒๘/๘๓; ๑๙๒/๑๒๗; ๓๔๙/๒๒๒; ๓๖๔/๒๒๘; ๔๖๔/๒๗๔; สํ.สฬ.๑๘/๗๖๕/๔๖๕; สํ.ข.๑๗/๙๑/๕๖;
๓๔/๒๔; ๔๒๐/๒๕๐; สํ.นิ.๑๖/๖๐๐-๖๓๑/๒๘๗-๒๙๕; ๒๓๐/๑๑๔; สํ.สฬ.๑๘/๑-๖/๑-๔; ๓๕/๒๙; ๖๕/๔๑; ๘๕-๘๗/๕๓-๕๕;
๑๐๓/๖๘; ๑๐๙/๗๓; ๑๑๘/๘๐; ๑๘๘/๑๓๓; ๒๖๓-๒๘๔/๑๙๐-๕; ๗๙๐/๔๗๗; ม.มู.๑๒/๑๐๑/๗๒;๒๘๑/๒๗๒; ๓๔๒-๕/
๓๕๐-๖; ๓๙๘-๔๐๒/๔๓๐-๔; ม.ม.๑๓/๑๓๕/๑๓๕; ม.อุ.๑๔/๖๘๔/๔๓๗; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๗๗/๒๒๒; ๑๙๖/๒๗๔; ๑๘๑/
๒๓๒; องฺ.ติก.๒๐/๕๗๓/๓๖๖; ม.อุ.๑๔/๗๖๙/๔๘๗; องฺ.ทสก.๒๔/๙๓/๒๐๑
ชุดที่ ๒ เปนรูปยอของชุดที่ ๑ นั่นเอง กลาวคือ
อหนฺติ (ถือวาเรา)
= เอโส เม อตฺตา,
มมนฺติ (ถือวาของเรา)
= เอตํ มม,
อสฺมีติ (ถือวาเราเปนนั่นเปนนี่ หรือยังมีเรามีเขา) = เอโสหมสฺมิ
ชุดนี้มีที่มาไมมากนัก เชน ม.มู.๑๒/๓๔๒-๕/๓๕๐-๖; สํ.สฬ.๑๘/๓๔๕/๒๔๕
ชุดที่ ๓ เปนคําศัพท ซึ่งถือไดวา เปนสรุปใจความของชุดที่ ๑ เทียบไดดังนี้
อหังการ = เอโส เม อตฺตา,
มมังการ = เอตํ มม,
มานานุสัย = เอโสหมสฺมิ

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท

๒๓๕

ชุดนี้มักมาในขอความวา “ไมมี(หรือปราศจาก หรือถอนไดแลวซึ่ง) อหังการ มมังการ และมานะ (หรือมานานุสัย) ใน
กายพรอมทั้งวิญญาณนี้ และในนิมิตทั้งปวงภายนอก” ตัวอยางที่มา ดู ม.อุ.๑๔/๑๗๑-๗/๑๒๗-๑๓๒;๑๒๘/๑๐๖; สํ.นิ๑๖/
๖๓๓/๒๙๕; สํ.ข.๑๗/๑๔๗/๙๘; ๑๙๑/๑๒๕; ๓๑๘-๙/๒๐๖-๗; ๑๔๘/๙๘;๒๓๖/๑๖๖; ๕๐๘-๕๑๖/๒๙๑-๕; สํ.นิ.๑๖/๖๙๐/
๓๑๙; สํ.สฬ.๑๘/๗๗/๔๙; องฺ.ติก.๒๐/๔๗๑/๑๖๘; องฺ.สตฺตก.๒๓/๔๖/๕๔; ม.ม.๑๓/๒๔๗/๒๔๓; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๗๕/๔๙๔
ชุดที่ ๔ มมายิตะ โดยมากใชในความหมายวา “ความยึดถือวาเปนของเรา” หรือ “สิ่งที่ถูกยึดถือวาเปนของเรา”
คือตรงกับ เอตํ มม (เชน สํ.นิ.๑๖/๒๓๐/๑๑๔; ขุ.สุ.๒๕/๓๐๖/๓๕๐;๓๕๙/๔๑๕;๔๐๙/๔๘๖;๔๑๓/๔๙๒; ๔๒๒/๕๑๙;๔๒๘/
๔๓๕; สํ.อ.๒/๑๒๕; นิทฺ.อ.๑/๑๘; วินย.อ.๑/๓๖๒)
แตบางแหงทานอธิบายวา หมายถึงทั้งความยึดถือ วาเรา และวาของเรา (=เอตํ มม, เอโส เม อตฺตา หรือ=ตัณหา
และทิฏฐิ) เชน ธ.อ.๘/๖๒; สุตฺต.อ.๑/๒๖๕;๔๐๗; นิทฺ.อ.๑/๑๙๗; ม.อ.๒/๔๑๕;
สวน มมัตตะ หรือ มมัตตา มีความหมายเทากับมมายิตะนั่นเอง แตนิยมใชในคาถา คูกับมมายิตะ หรือไมก็แทน
มมายิตะ เชน ขุ.สุ.๒๕/๔๑๓/๔๙๒;๔๑๘/๕๐๔;๔๒๒/๕๑๙; ขุ.เถร.๒๖/๓๘๕/๓๗๐; หรือใชอธิบาย มมายิตะ เชน ขุ.ม.๒๙/๕๖/
๕๖;๑๘๗/๑๔๖;๑๙๕/๑๕๐;๒๐๖/๑๕๕;๘๖๑/๕๓๑;๘๖๖/๕๓๗;ขุ.จู.๓๐/๑๘๒/๙๔;
สวน อัสมิมานะ แปลวา มานะวาเราเปน คือ ถือตัวในลักษณะที่ยังมีเรา เปนเรา หรือเราเปนนั่นเปนนี่ ซึ่งตามปกติ
เรียกเพียงวามานะ แตในอภิธรรมจัดเปนมานะอยางหนึ่งในมานะ ๗ (อภิ.วิ.๓๕/๑๐๑๐/๕๑๘ และดูประกอบที่ อภิ.วิ.๓๕/๘๔๙/
๔๖๘;๘๘๓-๙๐๑/๔๗๖-๔๘๒) เพราะอัสมิมานะเปนมานะอยางละเอียด ซึ่งแมแตพระอนาคามีก็ยังละไมได (เชน สํ.ข.๑๗/
๒๒๗-๙/๑๕๖-๑๖๑; องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๑/๙๗) พระอรหันตจึงละได ทานจําแนกประเภทไว เพื่อแยกอัสมิมานะนี้จากมานะอยาง
อื่นๆ ที่หยาบๆ เชน การดูถูกดูหมิ่นถือสูงถือต่ํา ซึ่งพระอริยบุคคลชั้นตนๆ สามารถละได
อัสมิมานะ นี้ มักตรัสไวโดยฐานเปนเปาหมายที่ผูปฏิบัติธรรมจะพึงกําจัดเสีย (เชน ที.ปา.๑๑/๓๗๐/๒๘๙; ขุ.ปฎิ.๓๑/
๖๔/๓๘; วินย.๔/๕/๖; ขุ.อุ.๒๕/๕๑/๘๖; ม.มู.๑๒/๒๘๕/๒๗๗; องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๑-๒/๙๗-๘; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๐๐/๓๖๓; ม.ม.
๑๓/๑๔๕/๑๔๐; ม.อุ.๑๔/๓๕๐/๒๔๑; สํ.ข.๑๗/๒๗๓/๑๙๑; ๑๕๓/๑๐๑; ขุ.เถร.๒๖/๓๕๕/๓๓๒; สํ.สฬ.๑๘/๓๒๓/๒๒๕; องฺ.
จตุกฺก.๒๑/๓๘/๕๓;๒๐๐/๒๙๖; ขุ.ม.๒๙/๓๙๖/๒๖๘; องฺ.เอก.๒๐/๒๓๐/๕๗; องฺ.นวก.๒๓/๒๐๕/๓๖๕; ๒๐๗/๓๗๑; ขุ.อุ.๒๕/
๘๙/๑๒๘; และดูความหมายที่ อภิ.วิ.๓๕/๙๐๐/๔๘๑
โดยสาระ อัสมิมานะ ก็ตรงกับ เอโสหมสฺมิ และเรียกงายๆ เพียงวามานะ (ขั้นละเอียดสุด)
ชุดที่ ๕ อัตตา (ตัวตน) อัตตนิยะ หรือเรียกเขาสําเนียงไทยใหคลองจองกับอัตตา วาอัตตนิยา หรืออัตตนียา (สิ่งที่
เนื่องดวยตน) ชุดนี้ ไมใชตัวความยึดถือ แตเปนสิ่งที่ยึดถือ หรือภาพที่ปรากฏขึ้นเพราะการยึดถือ
ถาจะจัดเทียบอยางคราวๆ กับชุดที่ ๑ อัตตา ก็เขาไดกับ เอโส เม อตฺตา และ เอโสหมสฺมิ สวน อัตตนิยะ ก็เขากับ
เอตํ มม แตถากลาวอยางเครงครัด อัตตา หมายถึงความเห็นหรือการยึดถือวามีอัตตาหรือเปนอัตตาเทานั้น (คือเปนเรื่อง
ของทิฏฐิ) จึงหมายถึง เอโส เม อตฺตา อยางเดียว ไมกินความถึง เอโสหมสฺมิ โดยนัยนี้ ถาใหครบ จึงตองเติม อสฺมีติ เขามาอีก
คําหนึ่ง ตามแนวนี้ อาจแปลอัตตาวา ตัวกู และ อัตตนิยะวา ของกู แตจะเห็นไดวา “ตัวกู” มีความหมายไมเจาะจงหรือ
ตายตัวนัก ยังอาจดิ้นไดระหวางความยึดถือ ๒ อยางในชุดที่ ๑ และเปนเรื่องที่จะพูดกันตอไปอีก
อัตตา และ อัตตนิยะ มีบาลีแสดงไวบางแหง เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๗๗/๒๒๓; ม.มู.๑๒/๒๘๔-๗/๒๗๕-๒๘๐;
๕๐๔/๕๔๕; ม.ม.๑๓/๘๖/๗๗; สํ.ข.๑๗/๗๒/๔๒; ๒๒๗/๑๕๗; สํ.สฬ.๑๘/๑๔๙/๑๐๒; ๒๑๙/๑๖๒; ๓๐๒/๒๑๐; ๕๗๔/๓๖๕;
ขุ.ม.๒๙/๓๙๓/๒๖๖; ๘๖๕/๕๓๕-๗; ขุ.จู.๓๐/๕๐๕/๒๕๒; ขุ.ปฏิ.๓๑/๒๔๙/๑๖๐; ๔๗๐/๓๕๔
ชุดที่ ๖ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ เปนอกุศลธรรมที่ทานมักกลาวไวดวยกัน บางทีเรียกชื่อเฉพาะชุดวา ปปญจะ หรือ
ปปญจธรรม (ธรรมเครื่องเนิ่นชา, ตัวผันพิสดาร, ตัวที่ทําใหฟามเฟอ) ๓ อยาง เชน ขุ.ม.๒๙/๕๐๕/๓๓๗; ที.อ.๒/๔๒๕; สํ.อ.๒/
๓๗๕; ฯลฯ เปนตัวการที่ทําใหเกิดสัญญาประเภทซับซอนหลากหลาย ที่เรียกวา ปปญจสัญญา ดังที่เคยกลาวบรรยายแลวในบท
ที่ ๒

๒๓๖

พุทธธรรม

การที่นํามาจัดเปนชุดไว ณ ที่นี้ ก็ดวยถือตามนัยของอรรถกถา ในเมื่อจะเทียบความรูสึกยึดถือทั้งหลายในชุดกอนๆ
วาตรงกับกิเลสขอใดๆ หรือเมื่อตองการเรียกชื่องายๆ จะเรียกดวยชื่อของกิเลสตัวใด ลําดับชื่อกิเลสชุดทายนี้ ตรงกันกับลําดับ
ในชุดที่ ๑ และจะขอสรุปเทียบไวใหดูทั้งหมด ดังนี้
๑ ตัณหา = เอตํ มม
= มมนฺติ
= มมังการ
= มมายิตะ
= ยึดอัตตนิยะ
๒ มานะ = เอโสหมสฺมิ
= อสฺมีติ
= มานานุสัย = อัสมิมานะ = (อสฺมีติ)
๓ ทิฏฐิ = เอโส เม อตฺตา = อหนฺติ
= อหังการ
= มมายิตะ
= ยึดอัตตา
อรรถกถาซึ่งไขความเทียบไว เชน ม.อ.๑/๑๕๒; ๒/๑๔๖,๓๐๓,๓๗๖; สํ.อ.๒/๒๖๔;๓/๑๓; อง.อ.๒/๓๑๘,๔๕๕;
วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๕๑๘-๙; สํ.อ.๒/๒๖๕; องฺ.อ.๒/๑๒๖;๓/๑๗๕,๒๐๖
ในดานคําแปลภาษาไทย ถาใหเต็มจํานวน ๓ ครบชุด คําวา เรา ของเรา หรือ ตัวกู ของกู นับวายังไมครบ คงจะตองเพิ่มเปน
ตัวเรา (ทิฏฐิหรืออหังการ) ของเรา (ตัณหาหรือมมังการ) และ นี่เรานะ (มานะ) หรือภาษาที่หนักแนนวา ตัวกู ของกู นี่กูนะ
อยางไรก็ตาม คําแปลสําหรับมานะ ยังไมสูกระชับ และถาวาครบดวยสํานวนอยางนี้ ในภาษาไทยพูดหรือฟงไมติดปาก
ไมติดใจ นอกจากนั้น ความหมายของคําก็ยังดิ้นหรือยืดหยุนได ทางออกคือ อาจใชเพียง ๒ คําวา ตัวเรา ของเรา หรือ ตัวกู
ของกู แลวแปลความหมายคําวา ตัวเรา หรือ ตัวกู ใหกินความหมายไดทั้งทิฏฐิและมานะ กลาวคือ ถาเปนความเห็นความเขาใจ
ยึดถือวามีตัวเรา มีตัวกู ก็เปนทิฏฐิ ถาเปนความรูสึกเกี่ยวกับฐานะของตัวเราหรือตัวกูที่สําหรับเทียบ สําหรับวัด หรือถือภูมิๆ ไว
ก็เปนมานะ สวน “ของเรา ของกู” ก็เปนตัณหา ชัดอยู เปนอันครบชุด
บรรดาอกุศลธรรม หรือเรียกกันงายๆ วา กิเลส ๓ อยางนี้
ทิฏฐิ หรือ อหังการ (เอโส เม อตฺตา) พระโสดาบันละได (ตามหลักที่วาละสังโยชนได ๓ นั้น ทิฏฐิ = สักกายทิฏฐิ และ
สีลัพพตปรามาส)
สวนตัณหา และ มานะ พระอรหันตเทานั้นจึงละได (ตามหลักของการละสังโยชน ตัณหา = กามราคะ รูปราคะ และ
อรูปราคะ พระอนาคามีละกามราคะได แตยังละรูปราคะ และอรูปราคะไมได พระอรหันตเทานั้นละไดหมด สวนมานะเปน
สังโยชนเบื้องสูงที่พระอรหันตละได ชัดเจนอยูแลว นอกจากนั้น อรรถกถาที่อธิบายเกี่ยวกับอัสมิมานะ ยังไดกลาวย้ําไวอีกมาก
เชน ม.อ.๑/๑๑๙; สํ.อ.๑/๓๑๘; ๒/๓๔๒; ๓/๑๔๘ ;องฺ.อ.๓/๑๑๖;อุ.อ.๑๒๙; อิติ.อ.๒๕๔; ปฏิสํ.อ.๑๔๐)
ถาตกลงความหมายของ ตัวเรา ของเรา หรือ ตัวกู ของกู อยางที่กลาวมาแลว ก็ไดความสรุปวา
ความยึดถือตัวเรา หรือตัวกู ในแงที่เปนทิฏฐิ ละไดตั้งแตเปนโสดาบัน
สวนความรูสึกถือตัวเรา หรือตัวกู ในแงที่เปนมานะ และความผูกพันในของกู จะหมดไปตอเมื่อบรรลุอรหัตตผล
ทั้งนี้ พึงดูประกอบที่ ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๐๖/๒๐๑; ปฏิสํ.อ.๓๓๔ และ สงฺคณี.อ.๓๗๐ ดวย เพื่อเห็นความใกลเคียงระหวาง
ทิฏฐิ กับมานะ;
ถาตองการดูวา มานะและกิเลสอื่นๆ ของพระอริยบุคคลชั้นสูงเปนอยางไร ดูตัวอยางที่เรื่องพระอนุรุทธใน อง.ติก.
๒๐/๕๗๐/๓๖๓

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท

๒๓๗

บันทึกที่ ๓: เกิดและตายแบบปจจุบัน
ผูตองการสืบความในบาลีเกี่ยวกับสังสารวัฏ หรือการเวียนวายตายเกิด แบบที่เปนไปในปจจุบัน ภายในชาตินี้ อาจ
ศึกษาพระสูตรตอนหนึ่งตอไปนี้ เปนตัวอยาง
“‘ความสําคัญตนที่เปนกิเลสหมักหมม ยอมไมเปนไปแกบุคคลผูดํารงอยูในธรรม ๔ ประการ (คือ
ปญญา สัจจะ จาคะ อุปสมะ), เมื่อไมมีความสําคัญตนที่เปนกิเลสหมักหมมเปนไป ยอมเรียกไดวา เปนมุนีผู
สงบ’
“ขอความที่กลาวไวดังนี้นั้น เราไดกลาวโดยอาศัยเหตุผลอะไร? (ชี้แจงวา) ความสําคัญตนยอมมีวา
เราเปนบาง เราไมเปนบาง เราจักเปนบาง เราจักไมเปนบาง เราจักเปนผูมีรูปบาง เราจักเปนผูไมมีรูปบาง เราจัก
เปนผูมีสัญญาบาง เราจักเปนผูไมมีสัญญาบาง เราจักเปนเนวสัญญานาสัญญีบาง; ดูกรภิกษุ ความสําคัญตน
เปนโรคราย เปนฝราย เปนศรราย, เพราะกาวลวงความสําคัญตน (วาเปนอยางนั้นอยางนี้) ทั้งหมดได จึงจะ
เรียกวาเปนมุนีผูสงบ;
“ดูกรภิกษุ มุนีผูสงบ ยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอมไมตาย ยอมไมวุนใจ ยอมไมใฝทะยาน, สิ่งอัน
เปนเหตุที่เขาจะเกิด ยอมไมมี, เมื่อไมเกิด จักแกไดอยางไร, เมื่อไมแก จักตายไดอยางไร, เมื่อไมตาย จักวุนใจ
ไดอยางไร, เมื่อไมวุนใจ จักใฝทะยานไดอยางไร;
“‘ความสําคัญตนที่เปนกิเลสหมักหมม ยอมไมเปนไปแกบุคคลผูดํารงอยูในธรรม ๔ ประการ, เมื่อ
ไมมีความสําคัญตนที่เปนกิเลสหมักหมมเปนไป ก็เรียกไดวาเปนมุนีผูสงบ’ ขอความที่เรากลาวไวดังนี้ เราได
กลาวโดยอาศัยเหตุผลดังวามานี้; ดูกรภิกษุ เธอจงทรงจําการจําแนกธาตุ ๖ โดยยอ แหงเรา ดังนี้”
บาลีนี้มาใน ม.อุ.๑๔/๖๙๓/๔๔๖; นอกนี้ พึงดูประกอบที่ ม.อุ.๑๔/๖๔๓/๔๑๕; สํ.ข.๑๗/๔๗๙/๒๘๓; สํ.สฬ.๑๘/๒๑/
๑๗; ขุ.สุ.๒๕/๔๒๒/๕๑๙; ขุ.ม.๒๙/๘๖๓/๕๓๒ (แก=เสื่อมหรือสูญเสีย); ขุ.เถร.๒๖/๓๑๖/๓๐๗; ขุ.ชา.๒๗/๑๘๑๑/๓๕๔ เปนตน

บันทึกที่ ๔: ปฏิจจสมุปบาทแนวอภิธรรม
ในพระอภิธรรมปฎก ทานจําแนกกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทออกเปนหลายแบบ ตามประเภทแหงจิตที่เปนอกุศล
กุศล อัพยากฤต (วิบาก และกิริยา) และซอยละเอียดออกไปอีกตามระดับจิตที่เปน กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตระ (อภิ.
วิ.๓๕/๒๕๕-๔๓๐/๑๘๑-๒๕๗) องคธรรมที่เปนปจจัยในกระบวนธรรมเหลานั้นบางอยางเปลี่ยนแปลกออกไปตามประเภทของ
จิตดวย ไมเปนแบบเดียวเหมือนอยางที่แสดงไวในพระสูตร เชน ในกุศลจิตบางอยาง กระบวนธรรมอาจเริ่มตนดวยสังขาร
ทีเดียว ไมมีอวิชชา หรืออาจเริ่มดวยกุศลมูลแทนอวิชชา เปนตน
โดยเฉพาะที่นาสังเกตยิ่ง คือ ตัณหามีเฉพาะในอกุศลจิตอยางเดียวเทานั้น ในจิตประเภทอื่นๆ ตัณหาถูกแทนดวย
ปสาทะ หรือไมก็ขามไปเสียทีเดียว ทั้งนี้เพราะอภิธรรมศึกษาจิตซอยเปนแตละขณะๆ จึงวิเคราะหองคธรรมทั้งหลายที่เปนปจจัย
ในกระบวนธรรมเฉพาะขณะนั้นๆ อวิชชาและตัณหา เปนตน ที่ถูกขมถูกเบียนในขณะนั้นๆ จะไมถูกแสดงไวตามชื่อของมัน แต
แสดงในรูปองคธรรมอื่นที่ปรากฏเดนชัดขึ้นมาแทนที่ หรือไมก็ขามไปทีเดียว
นอกจากนั้น บาลีในพระอภิธรรมปฎกยังไดแสดงองคธรรมทั้งหลายในลักษณะที่สัมปยุต (ประกอบรวม) และที่เปน
ปจจัยในทางกลับกัน (เชน อวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสังขาร สังขารก็เปนปจจัยใหเกิดอวิชชา สังขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ
วิญญาณก็เปนปจจัยใหเกิดสังขาร ฯลฯ) ไวดวย
ในที่นี้ จะนําเอาเฉพาะกระบวนธรรมแบบหลักใหญมาแสดงไว เพื่อประกอบการพิจารณา

๒๓๘

พุทธธรรม

ก. อกุศลจิต ๑๒

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

อวิชชา
สังขาร
วิญญาณ
นาม
ฉัฏฐายตนะ
ผัสสะ
เวทนา
เวทนา
เวทนา
เวทนา
ตัณหา
ตัณหา
ปฏิฆะ
อุทธัจจะ
อุปาทาน
อธิโมกข
วิจิกิจฉา
ภพ
ชาติ

เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด

สังขาร
วิญญาณ
นาม
ฉัฏฐายตนะ
ผัสสะ
เวทนา
ตัณหา
ปฏิฆะ
วิจิกิจฉา
อุทธัจจะ
อุปาทาน
อธิโมกข
อธิโมกข
อธิโมกข
ภพ
ภพ
ภพ
ชาติ
ชรามรณะ
= ความเกิดพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้น

หมายเหตุ: ฉัฏฐายตนะ = อายตนะที่ ๖ คือ มโน;
ปฏิฆะ
= ความขัดเคือง กระทบกระทั่งใจ
อธิโมกข = ความนอมใจดิ่งไป, ความปลงใจ

ข. กุศลจิต (เฉพาะกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร)
อวิชชา
เปนปจจัยใหเกิด
หรือ กุศลมูล
เปนปจจัยใหเกิด
สังขาร
เปนปจจัยใหเกิด
วิญญาณ
เปนปจจัยใหเกิด
นาม
เปนปจจัยใหเกิด
ฉัฏฐายตนะ
เปนปจจัยใหเกิด
ผัสสะ
เปนปจจัยใหเกิด
เวทนา
เปนปจจัยใหเกิด
ปสาทะ
เปนปจจัยใหเกิด
อธิโมกข
เปนปจจัยใหเกิด
ภพ
เปนปจจัยใหเกิด
ชาติ
เปนปจจัยใหเกิด
หมายเหตุ: ปสาทะ = ความผองใสแชมชื่น, ศรัทธา

สังขาร
สังขาร
วิญญาณ
นาม
ฉัฏฐายตนะ
ผัสสะ
เวทนา
ปสาทะ
อธิโมกข
ภพ
ชาติ
ชรามรณะ
= ความเกิดพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้น

๒๓๙

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท
ค. วิบากจิต และกิริยาจิต (เฉพาะกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร)
(กุศลมูล
เปนปจจัยใหเกิด
สังขาร
เปนปจจัยใหเกิด
วิญญาณ
เปนปจจัยใหเกิด
นาม
เปนปจจัยใหเกิด
ฉัฏฐายตนะ
เปนปจจัยใหเกิด
ผัสสะ
เปนปจจัยใหเกิด
เวทนา
เปนปจจัยใหเกิด
หรือ เวทนา
เปนปจจัยใหเกิด
อธิโมกข
เปนปจจัยใหเกิด
หรือ เวทนา
เปนปจจัยใหเกิด
ปสาทะ
เปนปจจัยใหเกิด
อธิโมกข
เปนปจจัยใหเกิด
ภพ
เปนปจจัยใหเกิด
ชาติ
เปนปจจัยใหเกิด

สังขาร)
วิญญาณ
นาม
ฉัฏฐายตนะ
ผัสสะ
เวทนา
ภพ
อธิโมกข
ภพ๑
ปสาทะ
อธิโมกข
ภพ๒
ชาติ
ชรามรณะ
= ความเกิดพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้น

หมายเหตุ: ๑ = หมวดนี้ไดในอเหตุกกุศลวิบากจิตที่ ๖-๗-๘, อกุศลวิบากจิตที่ ๖-๗, อเหตุกกิริยาจิตทั้ง ๓
๒ = หมวดนี้ไดใน กามาวจรวิบากจิต รูปาวจรวิบากจิต อรูปาวจรวิบากจิต, กามาวจรกิริยาจิต รูปาวจรกิริยาจิต อรูปาวจรกิริยาจิต ทั้งหมด
ขอความที่อยูในวงเล็บ หมายความวา ขอที่ ๑ นั้น อาจวาง เริ่มที่ขอ ๒ คือ สังขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณทีเดียว ก็ได หรืออาจเริ่ม
ดวยอกุศลมูลเปนปจจัยใหเกิดสังขาร ก็ได แตถาเริ่มตนดวยอกุศลมูล จะไดเฉพาะในอกุศลวิบากจิต ๗ เทานั้น

ง. โลกุตรจิต (กุศล และวิบาก)
กุศล:
อวิชชา
หรือ กุศลมูล
วิบาก:
(กุศลมูล
สังขาร
วิญญาณ
นาม
ฉัฏฐายตนะ
ผัสสะ
เวทนา
ปสาทะ
อธิโมกข
ภพ
ชาติ

เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด

สังขาร
สังขาร
สังขาร)
วิญญาณ
นาม
ฉัฏฐายตนะ
ผัสสะ
เวทนา
ปสาทะ
อธิโมกข
ภพ
ชาติ
ชรามรณะ
= ความเกิดพรอมแหงธรรมเหลานี้

ขอสังเกต: โลกุตรกุศลจิต อาจเริ่มดวยอวิชชา หรือกุศลมูล แตโลกุตรวิบากจิต เริ่มดวยกุศลมูล หรือไมก็เริ่มที่สังขาร ทีเดียว
อนึ่ง คําสรุปทาย เปลี่ยนจาก ความเกิดพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้น เปน ความเกิดพรอมแหงธรรมเหลานี้

๒๔๐

พุทธธรรม

บันทึกที่ ๕: ปญหาการแปลคําวา “นิโรธ”
“นิโรธ” แปลกันมาอยางเดียววา “ดับ” จนกลาวไดวากลายเปนแบบตายตัว ถาแปลอยางอื่น อาจถูกหาวาแปลผิด
หรือเขาใจวาแปลจากคําอื่น ที่ไมใชนิโรธ แมในหนังสือนี้ก็ตองแปลตามนิยมวา “ดับ” เพื่อสะดวก และไมใหเขาใจเปนคําอื่น
(และยังหาคํากะทัดรัดแทนไมได) แตความจริง การแปลวา ดับ นั่นแหละ มีหลายกรณีที่อาจทําใหเขาใจผิด และวาตามหลัก
บางคราวก็ไมใชคําแปลที่ถูกตอง
คําวา “ดับ” ตามปกติหมายถึง การทําสิ่งที่เกิดมีขึ้นแลวใหหมดสิ้นไป หรือการหมดสิ้นไปของสิ่งที่เกิดมีขึ้นแลว
แต “นิโรธ” ในปฏิจจสมุปบาท (และในทุกขนิโรธอริยสัจ) หมายถึง การที่สิ่งนั้นๆ ไมเกิดขึ้น ไมมีขึ้น เพราะไมมีเหตุที่จะทํา
ใหมันเกิดขึ้น เชน เพราะอวิชชานิโรธ สังขารจึงนิโรธ ซึ่งแปลกันวา เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ นั้น ความจริงหมายถึงวา
เพราะอวิชชาไมมีหรือไมเกิดขึ้น หรือหมดปญหาที่เนื่องจากอวิชชาแลว สังขารก็ไมมี ไมเกิดขึ้น หรือจึงหมดปญหาที่
เนื่องจากสังขาร มิใชจะตองหมายความวา ทําอวิชชาที่เกิดขึ้นแลวใหหมดสิ้นไป สังขารที่เกิดขึ้นแลวจึงหมดสิ้นไป
“นิโรธ” ที่ควรแปลวาดับนั้น ตามปกติทานใชในความหมายที่แสดงสภาวะตามธรรมดา หรือธรรมชาติของสิ่งปรุง
แตงทั้งหลาย เปนไวพจนอยางหนึ่งของคําวา ภังค (แตกสลาย) หรือ อนิจจะ ขยะ วยะ เปนตน เชน ในบาลีวา “อิมา โข
ภิกฺขเว ติสฺโส เวทนา อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา” (ภิกษุทั้งหลาย เวทนา
สามเหลานี้แล เปนสิ่งปรุงแตง อาศัยกันเกิดขึ้น ไมเที่ยง มีอันเสื่อมสิ้น มลาย จางหาย ดับไปเปนธรรมดา) – สํ.สฬ.๑๘/
๓๘๘/๒๖๖ (องคทุกขอในปฏิจจสมุปบาทมีสภาวะเปนอยางนี้ทั้งหมด) ความหมายในแงนี้วา สังขารทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นแลว
ก็ตองเสื่อมสลายไปเองตามธรรมดาของเหตุปจจัย ไมตองไปพยายามดับ มันก็ดับ กรณีนี้มุงพูดแสดงสภาวะ สัมพันธกับ
การปฏิบัติเพียงวา เปนของเกิดได ก็ดับได
สวน “นิโรธ” ในทุกขนิโรธอริยสัจ (=ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร) แมจะกลาวถึงกระบวนการตามธรรมชาติ แตเปน
กระบวนการที่แสดงโดยมุงใหชี้บงถึงการปฏิบัติ ทานใหแปลได ๒ อยาง (วิสุทฺธิ.๓/๗๗-๗๘) อยางหนึ่งมาจาก นิ (=อภาวะ
=ไมมี) + โรธ (=จารก =คุก ที่คุมขัง เรือนจํา ที่กักกัน เครื่องปดลอม สิ่งกีดขวางจํากัด) จึงแปลวา ไมมีสิ่งกีดกั้นจํากัด
หรือหมดเครื่องกักกัน อธิบายวา ไมมีเครื่องปดกั้นจํากัด อันไดแกที่คุมขังคือสังสาระ อีกอยางหนึ่ง นิโรธในที่นี้ ตรงกับ
อนุปปาทะ แปลวา ไมเกิดขึ้น วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๑๗๓ กํากับความไวอีกวา นิโรธศัพท (ในที่นี้) ไมแปลวา ภังค (ดับ สลาย)
เปนอันวา การแปล นิโรธ วา ดับ ถาไมถึงกับผิด ก็ไมสูตรงความหมายที่ถูกตอง แตจะหาคําแปลอื่น ก็ยังหาคํา
โดดที่รัดกุมคุมความดีไมได จึงยอมไปตามนิยมกอน แตตองทําความเขาใจกันวาหมายความอยางนี้ๆ
โดยนัยนี้ สูตรปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร อาจแปลทํานองนี้วา “เพราะปลอดอวิชชา จึงปลอดสังขาร ฯลฯ”
“เพราะอวิชชาปลอดไป สังขารจึงปลอดไป ฯลฯ” “เพราะอวิชชาหยุดกอผล สังขารจึงหยุดกอผล ฯลฯ” หรือ “เพราะอวิชชา
หมดปญหา สังขารจึงหมดปญหา ฯลฯ” ดังนี้เปนตน
แมในปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทัยวาร ก็มีปญหาในการแปลบางเหมือนกัน คําบาลีนั้นกินความหมายกวางกวาที่จะ
แปลตายตัวเปนอยางใดอยางหนึ่งในภาษาไทย ความที่วา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ฯลฯ นั้น กินความหมายดวยวา “เพราะ
อวิชชาอยางนี้ สังขารจึงอยางนี้, สังขารอยางนี้ วิญญาณจึงอยางนี้, วิญญาณอยางนี้ นามรูปจึงอยางนี้, นามรูปอยางนี้
สฬายตนะจึงอยางนี้, สฬายตนะอยางนี้ ผัสสะจึงอยางนี้, ผัสสะอยางนี้ เวทนาจึงอยางนี้, เวทนาอยางนี้ ตัณหาจึงอยางนี้,
ตัณหาอยางนี้ อุปาทานจึงอยางนี้, อุปาทานอยางนี้ ภพจึงอยางนี้, ภพอยางนี้ ชาติจึงอยางนี้, เพราะชาติ ชรามรณะจึงมี ฯลฯ”

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท

๒๔๑

บันทึกที่ ๖: ความหมายยอขององคธรรม ในปฏิจจสมุปบาท
ความหมายขององคธรรมตางๆ แหงปฏิจจสมุปบาท ที่ไดแสดงไวในตัวบท ยังคอนขางยืดยาวเยิ่นเยอ จึงเสนอ
ความหมายสั้นๆ งายๆ ไวดังนี้
๑. อวิชชา
ความไมรู ไมรูตามเปนจริง การไมใชปญญา
๒. สังขาร
ความคิดปรุงแตง เจตจํานง จิตนิสัย และทุกสิ่งที่จิตไดสั่งสมอบรมไว
๓. วิญญาณ ความรูตอโลกภายนอก ตอเรื่องราวในจิตใจ สภาพพื้นจิต
๔. นามรูป
องคาพยพ สวนประกอบของชีวิต ทั้งกายและใจ
๕. สฬายตนะ สื่อแหงการรับรู คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
๖. ผัสสะ
การรับรู การติดตอกับโลกภายนอก การประสบอารมณ
๗. เวทนา
ความรูสึกสุข ทุกข สบาย ไมสบาย หรือเฉยๆ
๘. ตัณหา
ความอยาก คือ อยากได อยากเปน อยากคงอยูตลอดไป อยากเลี่ยง สลาย หรือทําลาย
๙. อุปาทาน ความยึดติดถือมั่น ความผูกพันถือคางไวในใจ ใฝนิยม เทิดคา การถือรวมเขากับตัว
๑๐. ภพ
ภาวะชีวิตที่เปนอยู เปนไป บุคลิกภาพ กระบวนพฤติกรรมทั้งหมดของบุคคล
๑๑. ชาติ
การเกิดมีตัวที่คอยออกรูออกรับเปนผูอยูในภาวะชีวิตนั้น เปนเจาของบทบาทความเปนอยูเปนไปนั้นๆ
๑๒. ชรามรณะ การประสบความเสื่อม ความไมมั่นคง ความสูญเสียจบสิ้น แหงการที่ตัวไดอยูครอบครองภาวะชีวิต
นั้นๆ
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส = ความเศรา เสียใจ เหี่ยวแหงใจ คร่ําครวญ หวนไห เจ็บปวดรวดราว นอยใจ
สิ้นหวัง คับแคนใจ คือ อาการหรือรูปตางๆ ของความทุกข อันเปนของเสียมีพิษที่คั่งคางหมักหมมกด
ดันอั้นอยูภายใน ซึ่งคอยจะระบายออกมา เปนทั้งปญหาและปมกอปญหาตอๆ ไป

บันทึกที่ ๗: ความหมายของภวตัณหา และวิภวตัณหา
การแปลความหมายของตัณหา ๓ อยาง โดยเฉพาะขอที่ ๒ คือ ภวตัณหา และขอที่ ๓ คือ วิภวตัณหา มักมีปญหา
เกี่ยวกับความไมชัดเจน และความเห็นที่ขัดแยงกัน จึงขอนําหลักฐานตางๆ มาใหชวยกันพิจารณา
ในพระสูตร แมบางแหงจะจําแนกตัณหาออกเปน ๓ อยาง และบอกชื่อไว คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา
ดังเชนในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (วินย.๔/๑๓/๑๘; สํ.ม.๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘) สังคีติสูตร และทสุตตรสูตร (ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๒๘;
๓๙๒/๒๙๑) เปนตน แตก็ไมมีที่ใดใหคําจํากัดความหรือแสดงความหมายไวโดยตรงเลย ผูศึกษาจึงตองหันไปพึ่งคัมภีรฝายพระ
อภิธรรม และคัมภีรชั้นอรรถกถา ครั้นไดหลักฐานมาเพียงบางแงบางสวน ไมครบถวนก็ดี หลักฐานที่ไดพบตนไมสามารถแปล
ความหมายไดชัดแจงก็ดี ก็ทําใหเกิดความเห็นแตกตางและขัดแยงกันขึ้น
ในพระสูตรนั้น แมวาทานจะไมไดใหคําจํากัดความและแสดงความหมายไวโดยตรง แตก็มีขอความประกอบและพุทธ
พจนตรัสสอนในบางกรณี ที่จะชวยสองใหเห็นความหมายของตัณหา ๓ อยางชัดเจนขึ้นได ในที่นี้ จึงจะแสดงหลักฐานทั้งฝาย
พระสูตร พระอภิธรรม และคําอธิบายของอรรถกถา เพื่อผูศึกษาจะไดพิจารณาอยางกวางขวาง
ตัณหาสูตร ในอิติวุตตกะ (ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๖/๒๖๘) เปนพระบาลีแหงหนึ่งที่พระพุทธเจาทรงจําแนกตัณหา ๓ อยาง ไว
ณ ที่นี้ แมวาพระองคจะมิไดทรงแสดงความหมายของตัณหาแตละอยางไวโดยตรง แตก็ไดตรัสขอความเปนคาถา ซึ่งอาจใช
ประกอบในการที่จะเขาใจความหมายตอไป
พระสูตรนี้ เมื่อแปลตรงไปตรงมาตามคําศัพทเทาที่มี โดยยังไมนําเอาคําอธิบายเสริมความของอรรถกถาเขาไปปรุง จะ
ไดดังนี้

๒๔๒

พุทธธรรม

“ภิกษุทั้งหลาย ตัณหาเหล่านี้มี ๓ ประการ, ๓ ประการเป็นไฉน? ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา. ภิกษุทั้งหลาย ตัณหา ๓ ประการ ดั่งนี้แล...
“ชนทั้งหลายผูกพันด้วยเครื่องผูกพันคือตัณหา มีจิตยินดีในภพและอภพ (ภวาภเว). พวกเขาพัวพัน
ด้วยเครื่องผูกของมาร ไม่มีความลุโล่งโปร่งใจ เป็นสัตว์ไปสู่สงสาร ถึงความเกิดและความตาย.ส่วนชนเหล่าใด
กําจัดตัณหาได้แล้ว เป็นผู้ปราศจากตัณหาในภพและอภพ (ภวาภเว) บรรลุความสิ้นอาสวะ, ชนเหล่านั้น
เป็นผู้ถึงฝั่งแล้วในโลก.”
อีกสูตรหนึ่ง ในอิติวุตตกะนั้นเอง ชื่อ ทิฏฐิสูตร (ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๗/๒๖๓) มุงแสดงเรื่องทิฏฐิ ๒ ซึ่งหมายถึง ภวทิฏฐิ
และวิภวทิฏฐิ แตเนื้อหาที่ตรัสเปนการแสดงภวตัณหาและวิภวตัณหาไปดวยในตัว ขอแปลมาใหดูทั้งสูตร ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย เทพและมนุษย์ทั้งหลาย ถูกทิฏฐิ ๒ จําพวก เข้าครองใจแล้ว พวกหนึ่งติดล้าอยู่ พวก
หนึ่งวิ่งเลยไปเสีย ส่วนพวกที่มีตาจึงมองเห็น
“ภิกษุทั้งหลาย พวกหนึ่งติดล้าอยู่เป็นอย่างไร? (กล่าวคือ) เทพและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้มีภพเป็นที่
ยินดี (ภวารามา) รื่นรมย์ในภพ (ภวรตา) บันเทิงในภพ (ภวสัมมุทิตา), เมื่อตถาคตแสดงธรรมเพื่อความดับ
แห่งภพ (ภวนิโรธ) จิตของเทพและมนุษย์เหล่านั้น ย่อมไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งแน่วลง ไม่น้อมดิ่งไป,
พวกหนึ่งติดล้าอยู่อย่างนี้.
“ภิกษุทั้งหลาย พวกหนึ่งวิ่งเลยไป เป็นอย่างไร? (กล่าวคือ) คนพวกหนึ่ง อึดอัดระอา รังเกียจอยู่ด้วย
ภพนั่นแหละ จึงพร่ําชื่นชมวิภพ (หรือจึงยินดียิ่งซึ่งวิภพ = วิภวํ อภินนฺทนฺติ, วิภวะ หรือ วิภพ = ความ
ปราศจากภพ อรรถกถา อิติ.อ.๒๓๓ ไขความวา = อุจเฉทะ แปลวา ความขาดสูญ) ว่า นี่แน่ะท่านเอย นัยว่า
หลังจากร่างกายแตกทําลายตายไปแล้ว อัตตานี้ก็จะขาดสูญ มลายสิ้น, นี่ละคือภาวะสุดประเสริฐ, นี่ละคือ
ภาวะดีเยี่ยม, นี่ละคือภาวะที่เป็นของแท้, พวกหนึ่งวิ่งเลยไปอย่างนี้.
“ภิกษุทั้งหลาย พวกที่มีตาจึงมองเห็น เป็นอย่างไร? (กล่าวคือ) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมมองเห็น
สภาพภพ (ภูต อรรถกถาวา = ขันธ ๕) โดยความเป็นสภาพภพ (คือเห็นตามสภาวะที่เป็นจริง), ครั้นเห็น
สภาพภพโดยความเป็นสภาพภพแล้ว ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อหายติด (นิพพิทา) เพื่อหมดใคร่ (วิราคะ) เพื่อ
นิโรธแห่งสภาพภพนั้น, ส่วนพวกที่มีตาจึงมองเห็นอย่างนี้....
“ผู้ใดเห็นสภาพภพโดยความเป็นสภาพภพ และเห็นสภาวะที่ล่วงพ้นสภาพภพ, ผู้นั้น
ย่อมน้อมใจดิ่งไปในภาวะที่เป็นจริง เพราะหมดสิ้นภวตัณหา, ถ้าเขากําหนดรู้สภาพภพ เขาจะ
เป็นผู้ปราศตัณหา ทั้งในภพและอภพ (ภวาภเว), เพราะความหมดภพแห่งสภาพภพ ภิกษุ
ทั้งหลายจะไม่มาสู่ภพอีก..”
ในพระสูตรนี้ มีขอสังเกตสําคัญที่ควรกลาว ณ ที่นี้ ๒ ประการ คือ
๑. พระพุทธเจาตรัส ตัณหา และทิฏฐิ ควบคูไปดวยกัน เพราะเปนของเนื่องกัน อิงอาศัยกัน คนพวกหนึ่งยินดีในภพ
ปรารถนาภพ (ภวรม, ภวอภิรม = ภวตัณหา) และมีความเห็นยึดติดถือมั่นวา ภพนั้นเปนที่นายินดี เปนที่รองรับความยั่งยืน
ของอัตตา เปนสภาพที่นาปรารถนา (ภวทิฏฐิ) สวนคนอีกพวกหนึ่งเกลียดชังภพ ชื่นชมยินดีวิภพ ปรารถนาความขาดสูญ
(วิภวอภินันท = วิภวตัณหา) และมีความเห็นเชื่อถือยึดถือวา อัตตาจะขาดสูญ (วิภวทิฏฐิ = อุจเฉททิฏฐิ)
๒. ความในพระสูตร แสดงความแตกตางระหวาง วิภวะ หรือ วิภพ (ความปราศจากภพ ไมมีภพ หมายถึง ความขาด
สูญ) ซึ่งเปนที่ยึดถือของความเห็นผิด กับ ภวนิโรธ (ความดับภพ) ซึ่งเปนคําสอนและเปนสภาวะที่พึงมุงหมายในพุทธธรรม
วิภวะ หรือวิภพ เปนสภาวะที่ตรงขามกับภวะ หรือภพ เปนปลายสุดสองขาง ที่ทรงมุงอธิบายในพระสูตรนี้วา คนพวก
หนึ่งติดลาอยูปลายสุดดานภพ อีกพวกหนึ่งวิ่งเลยเถิดไปยังปลายสุดดานวิภพ พระพุทธเจาตรัสสอนใหหลีกเวนปลายสุดทั้งสอง
ดานนั้น สิ่งที่พระองคทรงสอนใหมุงหมาย คือ ภวนิโรธ ซึ่งไมใชทั้งสองอยางนั้น เปนเรื่องกลางๆ ตามสภาวะ
ถาเขาใจเรื่องนี้ ก็จะเขาใจเรื่องมัชเฌนธรรมเทศนา และมัชฌิมาปฏิปทา

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท

๒๔๓

ตัณหา กับทิฏฐินั้น เปนองคธรรมตางอยาง แตใกลชิด อยูในชุดเดียวกัน อิงอาศัยกัน เมื่อเห็นวาอยางใดดี ก็อยากได
อยางนั้น เมื่ออยากไดอยางใด ก็จะเห็นจะมองใหเปนอยางนั้น โดยเฉพาะในเมื่อปฏิบัติตอสิ่งที่ไมรู ซึ่งเปนเรื่องของความคิดปรุง
แตง ดังนั้น ในความหมายของตัณหา ที่จะยกมาแสดงตอไปนี้ ทานจึงนําเอาทิฏฐิมาชวยอธิบายตัณหาดวย วาตัณหาอยางนั้นคือ
ความอยากที่ประกอบดวยทิฏฐิอยางนั้น แตกระนั้นก็ตองตระหนักวา ตัณหากับทิฏฐิก็ยังคงเปนองคธรรมคนละอยาง ตัณหาก็
อยางหนึ่ง ทิฏฐิก็อยางหนึ่ง หรือความอยากก็อยางหนึ่ง ความเห็นก็อยางหนึ่ง
ในปุราเภทสูตร ในสุตตนิบาต (ขุ.สุ.๒๕/๔๑๗/๕๐๑) มีขอความในคาถาหนึ่ง พรอมทั้งคําอธิบายในมหานิทเทส และใน
อรรถกถา ซึ่งจะชวยใหเขาใจความหมายของภวตัณหาและวิภวตัณหาชัดเจนยิ่งขึ้น ขอความในพระสูตรตอนนั้นวา
“ผู้ใดไม่มีความอิงอาศัย (คือไม่ขึ้นต่อตัณหาและทิฏฐิ), รู้ธรรมแล้ว ไม่ขึ้นต่ออะไรๆ (คือจิตใจเป็น
อิสระ), ไม่มีตัณหา ไม่ว่าเพื่อภพ หรือเพื่อวิภพ (ภวาย วิภวาย วา ตณฺหา = ความทะยานอยากเพื่อจะเป็น
หรือเพื่อจะไม่เป็น), เราเรียกผู้นั้นว่า เป็นผู้สงบ”
คําสําคัญในที่นี้ คือ ภวาย วิภวาย วา ตณฺหา ซึ่งแยกออกไดเปน ภวาย ตณฺหา (ตัณหาเพื่อภพ หรือความทะยานอยาก
เพื่อจะเปน) กับ วิภวาย ตณฺหา (ตัณหาเพื่อวิภพ หรือความทะยานอยากเพื่อจะไมเปน)
กลาวไดวา คําทั้งสองนี้ ก็คือรูปขยายหรือแยกศัพทของภวตัณหา และวิภวตัณหา นั่นเอง อยางไรก็ตาม คัมภีรมหานิทเทส ซึ่งอธิบายสุตตนิบาตชวงนี้ และเปนคัมภีรในพระไตรปฎกเชนเดียวกัน ไดไขความพระบาลีตอนนี้ (ขุ.ม.๒๙/๔๒๐/๒๙๔)
โดยอธิบายตัณหาวา ไดแก ตัณหาในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ และไขความ ภวาย และวิภวาย หลายนัย
นัยที่ ๑ วาภวาย หมายถึง ภวทิฏฐิ และ วิภวาย หมายถึง วิภวทิฏฐิ นัยที่ ๒ วา ภวาย หมายถึง สัสสตทิฏฐิ วิภวาย หมายถึง
อุจเฉททิฏฐิ (นัยที่ ๒ วาโดยสาระก็เหมือนกับนัยแรกนั่นเอง) นัยที่ ๓ ไขความเฉพาะแต ภวาย วาหมายความวา (ตัณหาหรือ
ความทะยานอยาก) เพื่อความเปน (ภพ) บอยๆ เพื่อความไป (คติ)บอยๆ เพื่อความอุบัติบอยๆ เพื่อปฏิสนธิบอยๆ เพื่อความ
บังเกิดแหงอัตภาพบอยๆ สวนวิภวาย ทานไมไขความไว แตกระนั้นก็ตาม การไขความ ภวาย ตามนัยที่ ๓ นี้ ก็เทากับเปน
เครื่องชี้บงใหแปล วิภวาย วา (ตัณหาหรือความทะยานยาก) เพื่อความไมเปน (วิภพ หรือปราศจากภพ) หรือเพื่อความขาดสูญ
ในพระอภิธรรมปฎก คัมภีรไดใหคําจํากัดความตัณหาตางๆ ไว บางแหง (อภิ.สํ.๓๔/๘๔๕/๓๒๘; อภิ.วิ.๓๕/๙๑๒/
๔๘๕) อธิบายเฉพาะภวตัณหา ซึ่งในที่นั้นมาคูกับอวิชชา วา “บรรดาองคธรรม ๒ อยางนั้น ภวตัณหาเปนไฉน? ความพอใจใน
ภพ ความยินดีในภพ ความเพลิดเพลินในภพ ความปรารถนาในภพ ความเสนหาในภพ ความรานรนในภพ ความสยบในภพ
ความหมกมุนในภพ อันใด นี้เรียกวา ภวตัณหา”
อีกแหงหนึ่ง (อภิ.วิ.๓๕/๙๓๓/๔๙๔) อธิบายตัณหาทั้ง ๓ อยางดังนี้ “บรรดาตัณหา ๓ นั้น ภวตัณหา เปนไฉน? ความ
ใคร ความติดใคร ความยินดี ความคลอยไปหา ความเพลิดเพลิน ความใฝรักเพลิดเพลิน ความติดใครแหงจิต ที่เปนไปพรอม
ดวยภวทิฏฐิ, นี้เรียกวา ภวตัณหา. วิภวตัณหา เปนไฉน? ความใคร ความติดใคร ความยินดี ความคลอยไปหา ความ
เพลิดเพลิน ความใฝรักเพลิดเพลิน ความติดใครแหงจิต ที่เปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิ, นี้เรียกวา วิภวตัณหา, ตัณหาที่เหลือ
นอกนั้น เรียกวา กามตัณหา (อีกนัยหนึ่ง) บรรดาตัณหา ๓ นั้น กามตัณหา เปนไฉน? ความใคร ความติดใคร ฯลฯ ความติด
ใครแหงจิต ที่ประกอบดวยกามธาตุ, นี้เรียกวากามตัณหา, ความใคร ความติดใคร ฯลฯ ความติดใครแหงจิต ที่ประกอบดวยรูป
ธาตุและอรูปธาตุ, นี้เรียกวา ภวตัณหา, ความใคร ความติดใคร ฯลฯ ความติดใครแหงจิต ที่เปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิ, นี้
เรียกวา วิภวตัณหา.”
ในอรรถกถาแหงอิติวุตตกะ ซึ่งอธิบายพระสูตรที่ยกมาอางขางตนนั้น แหงแรก (อิติ.อ.๒๖๐) อธิบายคํา ภวาภเว วา
หมายถึง (มีใจติดของอยู) ในภพนอยภพใหญ และอธิบายอีกนัยหนึ่งวา ภพ หมายถึงสัสสตทิฏฐิ อภพ หมายถึงอุจเฉททิฏฐิ
เพราะฉะนั้น มีใจติดของในภพและอภพ ก็คือในสัสสตทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิ ซึ่งก็มุงหมายเอาภวตัณหา และวิภวตัณหา นั่นเอง
สวนแหงหลัง (อิติ.อ.๒๓๕) อธิบายคํา ภวาภเว วาหมายถึง ในภพนอยและภพใหญ หรือในเพราะการเห็นความขาดสูญ เปนตน.
อรรถกถานั้นเอง อีกแหงหนึ่ง (อิติ.อ.๔๓๗) อธิบายคํา ภวาภโว วา ภว(ภพ)=สมบัติ อภว(อภพ)=วิบัติ ภว(ภพ)=ความเจริญ
เพิ่มพูน อภว(อภพ)=ความเสื่อมหรือลดลง

๒๔๔

พุทธธรรม

ในอรรถกถาแหงสุตตนิบาต (สุตฺต.อ.๒/๔๕๑) และอรรถกถาแหงมหานิทเทส (นิทฺ.อ.๒/๔๗) ตอนที่อธิบายปุราเภท
สูตรชวงที่อางขางตนนั้น ไขความตอนสําคัญวา “ภวาย วิภวาย วาติ สสฺสตาย อุจฺเฉทาย วา.” ซึ่งแปลไดความวา (ตัณหา) เพื่อ
ภพ หรือเพื่อวิภพ คือ เพื่อความเที่ยงแทยั่งยืน หรือเพื่อความขาดสูญ (บางทานแปลเติมศัพทหรือเสริมความเพื่อใหเหมือนกับที่
อื่นๆ วา เพื่อสัสสตทิฏฐิ หรือเพื่ออุจเฉททิฏฐิ)
อรรถกถาแหงปฏิสัมภิทามัคคอธิบายตัณหา ๓ ไวอยางชัดเจนมาก พรอมทั้งยกเอาคําจํากัดความในพระอภิธรรมปฎก
มาอางไวอยางครบครัน และอธิบายไวถึง ๒ แหง
แหงที่หนึ่ง (ปฏิสํ.อ.๑๔๐) อธิบาย ภวตัณหา ที่มาคูกับอวิชชาวา “ภวตัณหา ไดแก ความปรารถนาในภพทั้งหลาย มี
กามภพ เปนตน แลวยกบาลีในธัมมสังคณีและวิภังคที่แสดงขางตนมาอาง (อภิ.สํ.๓๔/๘๔๕/๓๒๘; อภิ.วิ.๓๕/๙๑๒/๔๘๕; ดูขางตน)
จากนั้นอธิบายตัณหาทั้ง ๓ อยาง โดยยกความในพระบาลีในคัมภีรวิภังคที่แสดงแลวขางตนมาอาง (อภิ.วิ.๓๕/๙๓๓/๔๙๔; ดู
ขางตน) แลวอธิบายตอทายวา “แตในอรรถกถาทานกลาววา ราคะที่เนื่องดวยกามคุณ ๕ ชื่อวากามตัณหา, ราคะในรูปภพและอรูปภพ
ความติดใจในฌาน ราคะที่เปนไปพรอมดวยสัสสตทิฏฐิ ความปรารถนาดวยอํานาจภพ ชื่อวาภวตัณหา, ราคะที่เปนไปพรอมดวย
อุจเฉททิฏฐิ ชื่อวา วิภวตัณหา” ความหมายอยางนี้ ในวรรณนาแหงสังคีติสูตร (ที.อ.๓/๒๒๙) ก็อธิบายไวอยางเดียวกัน
แหงที่สอง (ปฏิสํ.อ.๑๘๙) อธิบายตัณหา ๓ ตามลําดับดังนี้ “กามตัณหา ไดแก ตัณหาในกาม (กาเม ตณฺหา), คําวา
กามตัณหานี้ เปนชื่อของราคะ ที่เนื่องดวยกามคุณ ๕. ภวตัณหา ไดแกตัณหาในภพ (ภเว ตณฺหา), คําวา ภวตัณหานี้ เปนชื่อของ
ราคะที่เปนไปพรอมดวยสัสสตทิฏฐิ ซึ่งเกิดขึ้นดวยอํานาจความปรารถนาภพ เปนชื่อของราคะในรูปภพและอรูปภพและเปนชื่อ
ของความติดใจในฌาน. วิภวตัณหา ไดแก ตัณหาในวิภพ (ความไมเปน, ความปราศจากภพ, ความขาดสูญ; วิภเว ตณฺหา), คํา
วาวิภวตัณหานี้ เปนชื่อของราคะที่เปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิ.” คําอธิบายอยางนี้ มาในอรรถกถาแหงวิภังคในพระอภิธรรม
ปฎกก็มี (วิภงฺค.อ.๑๔๓ แตฉบับอักษรไทยที่มีใชอยูในปจจุบัน ถอยคําตกหลนไปบาง ไมครบถวนอยางใน ปฏิสํ.อ.)
วิสุทธิมัคค ซึ่งเปนคัมภีรระดับอรรถกถาที่ใชอางอิงกันมากในวงการศึกษาคนควาทางพระพุทธศาสนา และตามปกติ
มักอธิบายเรื่องสําคัญๆ เหมือนกันกับอรรถกถาอื่นๆ แตสําหรับเรื่องตัณหา ๓ นี้ กลับพูดนอย โดยอธิบายไวเฉพาะในตอนที่พูด
ถึงตัณหา ๑๐๘ ซึ่งจะใหมองเห็นแงความหมายอีกดานหนึ่ง ดังจะคัดมาใหดูดังนี้ (วิสุทฺธิ.๓/๑๗๙ ตรงกับ วิภงฺค.อ.๒๓๔):
“ก็แล บรรดาตัณหา (ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ รวม ๖ อยาง) เหลานั้น ตัณหาแตละอยาง
ตรัสไวอยางละ ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตามอาการที่เปนไป.จริงอยู รูปตัณหานั่นเอง เมื่อยินดีอยางชนิดยินดี
กาม ในเวลาที่รูปารมณมาสูคลองจักษุ ในเวลานั้น ชื่อวากามตัณหา. รูปตัณหานั้นแหละ ในเวลาใด เปนไปพรอมดวยทิฏฐิวารูปา
รมณนั้นแล เที่ยงแท ยั่งยืน ในเวลานั้น ชื่อวา ภวตัณหา เพราะราคะที่เปนไปพรอมดวยสัสสตทิฏฐิ ทานเรียกวา ภวตัณหา. แต
ในเวลาใด รูปตัณหานั้นเปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิวา รูปารมณนั้นแล ขาดสูญ พินาศ ในเวลานั้นชื่อวา วิภวตัณหา เพราะ
ราคะที่เปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิ ทานเรียกวา วิภวตัณหา” (อยางไรก็ตาม พึงดูคําอธิบายตามมติของมหาฎีกาประกอบดวย
- วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๑๘๐,๓๖๒); คัมภีรปปญจสูทนี และสารัตถปกาสินี (ม.อ.๑/๓๐๓; สํ.อ.๒/๒๐) ก็อธิบายไวทํานองเดียวกันนี้
แตสํานวนภาษาที่ตางออกไป อาจชวยใหเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น ผูสนใจโปรดดูตามที่อาง
เท า ที่ ก ล า วมา คงจะยุ ติ ไ ด ว า คํ า อธิ บ ายในคั ม ภี ร สั ท ธรรมปกาสิ นี อรรถกถาแห ง ปฏิ สั ม ภิ ท ามั ค ค เป น ข อ สรุ ป
ความหมายของตัณหา ๓ ที่สมบูรณและนาพอใจ ทั้งในแงความชัดเจน และในแงที่ครอบคลุมความหมายซึ่งทานไดแสดงไวใน
คัมภีรทั้งหลาย ทั้งระดับพระบาลี และระดับอรรถกถา ขอนําขอสรุปนั้นมาเรียบเรียงไวใหดูงาย ดังนี้
๑. กามตัณหา คือ ตัณหาในกาม ไดแก ราคะที่เนื่องดวยกามคุณ ๕
๒. ภวตัณหา คือ ตัณหาในภพ ไดแก ราคะ (ความติดใครปรารถนา) ในรูปภพและอรูปภพ ความติดใจในฌาน
และราคะที่เปนไปพรอมดวยสัสสตทิฏฐิ ซึ่งแสดงตัวออกมาในรูปของความปรารถนาภพ
๓. วิภวตัณหา คือ ตัณหาในวิภพ ไดแก ราคะที่เปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิ ซึ่งแสดงตัวออกมาในรูปของความ
ปรารถนาความปราศจากภพ หรือความขาดสูญ
(ขอพึงระวัง คือ จะตองระลึกไวเสมอวา วิภพ คือ ความปราศจากภพ ความสิ้นภพ หรือความขาดสูญนั้น เปนคนละ
อยางกับ ภวนิโรธ ที่แปลวาความดับภพ หรือความไมเกิดภพ ซึ่งเปนสภาวะที่พึงประสงค ถาไมชัด พึงพิจารณาทบทวนพระบาลี
ในทิฏฐิสูตรขางตนอีกครั้งหนึ่ง)

ตอน ๓: ชีวิต เปนไปอยางไร?
กรรม

๑

ในฐานะหลักธรรมที่เนื่องอยูในปฏิจจสมุปบาท

บทที่ ๕
ความนํา
หลักธรรมตางๆ ไมวาจะมีชื่อใดๆ ลวนสัมพันธเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งสิ้น เพราะแสดงถึงหรือสืบ
เนื่องมาจากสัจธรรมเดียวกัน และเปนไปเพื่อจุดหมายเดียวกัน แตนํามาแสดงในชื่อตางๆ กัน โดยชี้ความจริง
เพียงสวนใดสวนหนึ่งคนละสวนละตอนกันบาง เปนความจริงอันเดียวกัน แตแสดงคนละรูปละแนว เพื่อ
วัตถุประสงคคนละอยางบาง ดวยเหตุนี้ หลักธรรมบางขอจึงเปนเพียงสวนยอยของหลักใหญ บางขอเปนหลัก
ใหญดวยกัน ครอบคลุมความหมายของกันและกัน แตมีแนวหรือรูปแบบการแสดงและความมุงหมายจําเพาะใน
การแสดงตางกัน
ปฏิ จ จสมุ ป บาทเป น หลั ก ธรรมใหญ ที่ แ สดงความเป น ไปของชี วิ ต ไว ทั้ ง หมด มี ข อบเขตกว า งขวาง
ครอบคลุมหลักธรรมปลีกยอยในระดับตางๆ อยางทั่วถึง เรียกไดวาเปนกระบวนการแหงชีวิต หรือกระบวนธรรม
เบ็ดเสร็จ ถาเขาใจหลักปฏิจจสมุปบาทแลว ก็ชื่อวาเขาใจชีวิต หรือเขาใจพระพุทธศาสนาทั้งหมด ดังพุทธพจน
ที่วา “ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูนั้นเห็นธรรม”391
อยางไรก็ตาม เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา ปฏิจจสมุปบาทเปนหลักธรรมที่ลึกซึ้ง เขาใจยากอยางยิ่ง แมการ
อธิบายก็ทําไดยาก ดังนั้น หนังสือหรือคัมภีรที่อธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทอยางจําเพาะโดยตรง จึงมีนอยอยางยิ่ง
จนหาแทบไมไดเลย แตกระนั้นก็ตาม ก็ไดมีหนังสือและคัมภีรจํานวนมาก อธิบายหลักธรรมบางหมวด บางเรื่อง
ที่เปนสวนยอยของหลักปฏิจจสมุปบาทนั้น
หลักธรรมสวนยอยของปฏิจจสมุปบาท ที่นิยมอธิบายกันมากที่สุด คงจะไดแก หลักกรรม การนําหลัก
กรรมมาอธิบาย อาจมองไดทั้งในแงที่วา กรรมเปนเรื่องนาสนใจในตัวของมันเอง และในแงที่วา ความเขาใจ
เกี่ยวกับกรรมนั้น เปนบันไดสําคัญที่จะกาวเขาสูความเขาใจหลักปฏิจจสมุปบาท
วาที่จริง การอธิบายหลักกรรมตามเนื้อหาอยางตลอดสาย ก็คือ วิธีการที่งายขึ้นอยางหนึ่ง ในการอธิบาย
หลักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
กรรมเปนเพียงสวนหนึ่งในกระบวนการแหงปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเห็นไดชัดเมื่อแยกสวนในกระบวนการ
นั้นออกเปน ๓ วัฏฏะ (วน, วังวน) คือ กิเลส กรรม และวิบาก หลักปฏิจจสมุปบาทแสดงถึงกระบวนการทํา
กรรมและการใหผลของกรรมทั้งหมด ตั้งตนแตกิเลสที่เปนเหตุใหทํากรรม จนถึงวิบากอันเปนผลที่จะไดรับ เมื่อ
เขาใจปฏิจจสมุปบาทดีแลว ก็เปนอันเขาใจหลักกรรมชัดเจนไปดวย ดังนั้น วาโดยตัวกฎหรือสภาวะ จึงไมมี
ความจําเปนอะไรที่จะตองชี้แจงเรื่องกรรมไวตางหาก ณ ที่นี้อีก
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อยางไรก็ดี การอธิบายตามแนวปฏิจจสมุปบาทนั้น เปนการพิจารณาในแงของกระบวนการธรรมชาติวา
ดว ยตั ว กฎหรื อ สภาวะล ว นๆ และเปน การมองอย า งกว า งๆ ตลอดทั้ ง กระบวนการ ไม เ น น ที่ จุ ด ใดจุ ด หนึ่ ง
โดยเฉพาะ แตในทางปฏิบัติ เมื่อมองในแงความเปนไปในชีวิตจริง จะเห็นวาสวนของปฏิจจสมุปบาทที่ปรากฏ
เดนชัดออกมาในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนเรื่องของการแสดงออก และเกี่ยวของกับความรับผิดชอบของคน
โดยตรง ก็คือสวนที่เรียกวากรรม ถาเพงในทางปฏิบัติอยางนี้ ก็อาจยกเอากรรมขึ้นเปนจุดเนนและเปนบทตั้ง
แลวเอาสวนอื่นๆ ของปฏิจจสมุปบาท เปนตัวประกอบสําหรับสืบสาวราวเรื่องตอไป
ถาทําอยางนี้ ปฏิจจสมุปบาท ก็จะปรากฏในรูปรางที่นิยมเรียกกันวา “กฎแหงกรรม”392 และจะมี
เรื่องราวในแงอื่นๆ ที่นาสนใจเขามาเกี่ยวของเพิ่มขึ้นอีก นับวาเปนแนวการอธิบายที่นาศึกษา ดังปรากฏวา ใน
สมัยหลังๆ นี้ ก็นิยมพูดถึงกฎแหงกรรมกันมากกวาจะพูดถึงปฏิจจสมุปบาท เพราะการพูดถึงกรรม เปนการ
พูดถึงกิริยาอาการ ซึ่งเปนสิ่งที่หยาบ ปรากฏชัด เห็นงาย เกี่ยวของอยูเฉพาะหนาทุกขณะทุกเวลา เหมาะที่จะ
ถือเอาเปนจุดเริ่มตนของการพิจารณา
ยิ่งกวานั้น การอธิบายเรื่องกรรม อาจทําไดหลายระดับ คือ จะอธิบายอยางงายๆ ในระดับผิวเผิน พอ
ใหเห็นเหตุเห็นผลในสายตาของชาวบานก็ได จะยกเอาเหตุการณหรือบทบาทของคนทั้งหลายขึ้นมาเปนตัวอยาง
ก็ทําไดสะดวก หรือจะอธิบายลึกลงไปถึงกระบวนธรรมภายในจิต จนตองใชหลักปฏิจจสมุปบาทเต็มรูปก็ได
ดวยเหตุผลดังกลาวมานี้ จึงจะไดเสนอคําอธิบายหลักกรรม หรือกฎแหงกรรมไว ณ ที่นี้ดวย พอเปน
แนวสําหรับทําความเขาใจ

ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับกรรม
ก. กรรม ในฐานะกฎธรรมชาติอย่างหนึ่ง
พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงวา สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไมวาจะเปนคนสัตวหรือสิ่งของ เปนรูปธรรม
หรือนามธรรม เปนวัตถุหรือเปนเรื่องจิตใจ ไมวาชีวิตหรือโลกที่แวดลอมอยูก็ตาม393 ทั้งหมดลวนเปนไปตาม
ธรรมดาแหงเหตุปจจัย เปนเรื่องของปจจัยสัมพันธ ธรรมดาที่วานี้มองดวยสายตาของมนุษย เรียกวา กฎ
ธรรมชาติ เรียกในภาษาบาลีวา “นิยาม” แปลวา กําหนดอันแนนอน ทํานองหรือแนวทางที่แนนอน หรือความ
เปนไปอันมีระเบียบแนนอน เพราะปรากฏใหเห็นวา เมื่อมีเหตุปจจัยอยางนั้นๆ แลว ก็จะมีความเปนไปอยางนั้นๆ
แนนอน
กฎธรรมชาติหรือนิยามนั้น แมจะมีลักษณะทั่วไปอยางเดียวกันทั้งหมด คือ ความเปนไปตามธรรมดา
แหงเหตุปจจัย แตก็อาจแยกประเภทออกไปไดตามลักษณะอาการจําเพาะที่เปนแนวทางหรือเปนแบบหนึ่งๆ ของ
ความสัมพันธ อันจะชวยใหกําหนดศึกษาไดงายขึ้น เมื่อวาตามสายความคิดของพระพุทธศาสนา พระอรรถกถาจารยแสดงกฎธรรมชาติ หรือ นิยาม ไว ๕ อยาง394 คือ
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ตัวอยางพุทธพจนแหงหนึ่งที่เชื่อมปฏิจจสมุปบาทกับกฎแหงกรรมสนิทกันเปนอยางดี คือที่ตรัสวา “บัณฑิตผูเห็นปฏิจจสมุปบาท
ฉลาดในกรรมและวิบาก ยอมมองกรรมตามเปนจริงดังนี้...” (ม.ม.๑๓/๗๐๗/๖๔๘; ขุ.สุ.๒๕/๓๘๒/๔๕๗)
หมายถึง สังขตธรรม ทั้งหมด
(เชน ที.อ.๒/๓๔; สงฺคณี อ.๔๐๘); พึงเทียบความหมายของนิยามตามที่ทานผูรูแปลเปนภาษาอังกฤษวา orderliness of nature; the five
aspects of natural law; ความหมาย และคําแปลภาษาอังกฤษของนิยาม ๕ แสดงไวที่เชิงอรรถหนาแรกของบทที่ ๓ - ไตรลักษณ ดวย

บทที่ ๕ กรรม

๒๔๗

๑. อุตุนิยาม395 กฎธรรมชาติเกี่ยวกับปรากฏการณฝายวัตถุ โดยเฉพาะความเปนไปของธรรมชาติ
แวดลอมและความเปลี่ยนแปลงทางวัตถุ เชน เรื่องลมฟาอากาศ ฤดูกาล ฝนตกฟารอง การที่ดอกบัวบาน
กลางวันหุบกลางคืน การที่ดินน้ําปุยชวยใหตนไมงาม การที่คนไอหรือจาม การที่สิ่งทั้งหลายผุพังเนาเปอย เปน
ตน แนวความคิดของทานมุงเอาความผันแปรที่เนื่องดวยความรอนหรืออุณหภูมิ
๒. พีชนิยาม396 กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ หรือที่เรียกกันวาพันธุกรรม เชน หลักความจริงที่วา
พืชเชนใด ก็ใหผลเชนนั้น พืชมะมวงก็ออกผลเปนมะมวง เปนตน
๓. จิตตนิยาม397 กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทํางานของจิต เชน เมื่ออารมณ (สิ่งเรา) กระทบประสาท จะ
มีการรับรูเกิดขึ้น จิตจะทํางานอยางไร คือ มีการไหวแหงภวังคจิต ภวังคจิตขาดตอน แลวมีอาวัชชนะ แลวมีการ
เห็น การไดยิน ฯลฯ มีสัมปฏิจฉันนะ สันตีรณะ ฯลฯ หรือเมื่อจิตที่มีคุณสมบัติอยางนี้เกิดขึ้น จะมีเจตสิก
อะไรบางประกอบได หรือประกอบไมได เปนตน
๔. กรรมนิยาม398 กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย คือกระบวนการกอการกระทําและการ
ใหผลของการกระทํา หรือพูดใหจําเพาะลงไปอีกวา กระบวนการแหงเจตจํานง หรือความคิดปรุงแตงสรางสรรค
ตางๆ พรอมทั้งผลที่สืบเนื่องออกไปอันสอดคลองสมกัน เชน ทํากรรมดี มีผลดี ทํากรรมชั่ว มีผลชั่ว เปนตน
๕. ธรรมนิ ย าม 399 กฎธรรมชาติ เ กี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ แ ละอาการที่ เ ป น เหตุ เ ป น ผลแก กั น ของสิ่ ง
ทั้งหลาย โดยเฉพาะอยางที่เรียกกันวา ความเปนไปตามธรรมดา เชนวา สิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้น ตั้งอยู และ
ดับไป เปนธรรมดา คนยอมมีความเกิดแกเจ็บตายเปนธรรมดา ธรรมดาของคนยุคนี้มีอายุขัยประมาณรอยป
ไมวาพระพุทธเจาจะอุบัติหรือไมก็ตาม ยอมเปนธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่เปนสภาพไมเที่ยง ถูกปจจัยบีบคั้น
และไมเปนอัตตา ดังนี้เปนตน
ความจริง กฎ ๔ อยางแรกยอมรวมลงในกฎที่ ๕ คือ ธรรมนิยาม ทั้งหมด หรือจําแนกออกไปจาก
ธรรมนิยามนั่นเอง หมายความวา ธรรมนิยามมีความหมายครอบคลุมกฎธรรมชาติหมดทั้ง ๕ ขอ
เมื่อเปนเชนนี้ อาจมีผูสงสัยวา ธรรมนิยามเปนกฎใหญ เมื่อเอามากระจายเปนกฎยอย ก็นาจะกระจาย
ออกไปใหหมด เหตุไร เมื่อแจงเปนกฎยอยแลว ยังมีธรรมนิยามอยูในรายชื่อกฎยอยอีกดวยเลา
คําตอบสําหรับความขอนี้พึงทราบดวยอุปมา เหมือนคนทั้งหมดในประเทศไทยนี้ บางทีมีผูพูดจําแนก
ออกวา รัฐบาล ขาราชการ พอคา และประชาชนบาง วา ตํารวจ ทหาร ขาราชการ นักศึกษา และประชาชนบาง วา
อยางอื่นอีกบาง ความจริง คําวา “ประชาชน” ยอมครอบคลุมคนทุกหมูเหลาในประเทศ ขาราชการพลเรือน
ทหาร พอคา นักศึกษา ก็ลวนเปนประชาชนดวยกันทั้งสิ้น แตที่พูดแยกออกไปก็เพราะวา คนเหลานั้นนอกจากจะ
มีลักษณะหนาที่โดยทั่วไปในฐานะประชาชนเหมือนคนอื่นๆ แลว ยังมีลักษณะหนาที่จําเพาะพิเศษตางหากออกไป
อีกสวนหนึ่งดวย สวนคนที่ไมมีลักษณะหรือหนาที่จําเพาะพิเศษแปลกออกไป ก็รวมอยูในคําวาประชาชน
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แปลกันวา law of energy; law of physical phenomena; physical inorganic order หรือเหมารวมวา physical laws
แปลกันวา genetic laws; law of heredity; physical organic order; biological laws
แปลกันวา psychic law; psychological laws
แปลกันวา law of karma; order of act and result; karmic laws; moral laws
แปลกันวา the general law of cause and effect; order of the norm; ธรรมนิยามนี้ อรรถกถาอธิบายโดยยกตัวอยางธรรมดาใน
โอกาสตางๆ เกี่ยวกับพุทธประวัติ เชนวา ในเวลาที่พระโพธิสัตวทรงถือปฏิสนธิ ทรงประสูติ ตรัสรู เปนตน เปนธรรมดาที่หมื่น
โลกธาตุจะหวั่นไหว
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อนึ่ง การจําแนกนั้นอาจแตกตางกันออกไปตามวัตถุประสงคจําเพาะของการจําแนกครั้งนั้นๆ แตทุกครั้ง
ก็จะมีคําวาประชาชน หรือราษฎร หรือคําที่มีความหมายกวางทํานองนั้นไวเปนที่รวมเขาของคนทั้งหมดที่เหลือ ซึ่ง
ไมตองจําแนกออกไปตางหากตามวัตถุประสงคจําเพาะคราวนั้น
เรื่องนิยาม ๕ ก็พึงเขาใจความทํานองเดียวกันนี้
การจําแนกกฎธรรมชาติเปน ๕ อยางนี้ จะเปนการแบงแยกที่ครบจํานวนหรือไม ควรจะมีกฎยอยอะไร
อื่นนอกจากนี้หรือไม ไมใชปญหาในที่นี้ เพราะทานไดกฎเดนๆ ที่ทานตองการพอแกการใชตามวัตถุประสงคของ
ทานแลว และกฎที่เหลือยอมรวมลงในกฎที่ ๕ คือธรรมนิยาม โดยนัยที่กลาวมาแลว แตสิ่งสําคัญที่พึงเขาใจก็คือ
สาระที่มุงหมายหรือเจตนารมณของการแสดงนิยามทั้ง ๕ นี้ อันเปนขอที่ควรสังเกต จะขอเนนไวบางอยาง ดังนี้
ประการแรก เปนการย้ําเนนแนวคิดแบบพุทธ ที่มองเห็นความเปนไปของสิ่งทั้งหลาย หรือของโลกและ
ชีวิต ตามธรรมดาของเหตุปจจัย ใหหนักแนนชัดเจนยิ่งขึ้น แมจะแยกแยะกฎใหละเอียดออกไป ก็มองเห็นแต
ความเปนไปตามธรรมดา หรือสภาวะปจจัยสัมพันธเทานั้น เปนอันจะไดตั้งใจเรียนรู เปนอยู และปฏิบัติดวย
ความเขาใจเทาทันธรรมดานี้แนนอนไป ไมตองมัวหวงกังวลถึงทานผูสรางผูบันดาลที่จะมาผันแปรกระแสธรรมดา
ใหผิดเพี้ยน (นอกจากจะเขามารวมเปนปจจัยอยางหนึ่งในธรรมดานั้นเอง)
หากจะมีผูทวงวา ถาไมมีผูวางกฎ กฎธรรมชาติจะมีขึ้นไดอยางไร ก็ไมพึงตองมัวยุงคิดกับ คําถาม
อําพรางตนเองของมนุษยขอนี้ ลองมองงายๆ วา ถาปลอยใหสิ่งทั้งหลายเปนไปของมันเอง มันก็ตองเปนไปอยาง
ใดอยางหนึ่ง และมันก็ไดเปนมาเปนไปแลวอยางนี้แหละ เพราะมันไมมีทางจะเปนไปอยางอื่นนอกจากเปนไปตาม
เหตุปจจัยสัมพันธ มนุษยเราสังเกตและเรียนรูเอาความเปนไปอยางนี้มาซึมทราบในความคิดของตน แลวก็เรียก
มันวาเปนกฎ จะเรียกหรือไมเรียก มันก็เปนของมันอยางนั้น
ถาขืนมีผูสรางผูตั้งกฎธรรมชาติ ก็จะยิ่งยุงที่จะสืบลึกตอไปอีกวา ทานผูตั้งกฎนั้น ดํารงอยูดวยกฏอะไร
มีใครสรางกฎใหทาน หรือคุมทานไว ถาขืนไมคุม ทานสรางกฎไดตามชอบใจ ทานก็ยอมเปลี่ยนกฎไดตามชอบใจ
อยูไป วันดีคืนดี ทานอาจจะเปลี่ยนกฎธรรมชาติใหมนุษยอลหมานกันหมดก็ได (ความจริงถามีผูสรางกฎ และ
ทานมีกรุณา ทานก็คงชวยเปลี่ยนกฎ ชวยสัตวโลกไปแลวหลายกฎยอย เชน ไมใหมีคนเกิดมาพิการ งอยเปลี้ย
อวัยวะบกพรอง ไรปญญา เปนตน)
ประการที่สอง เมื่อแยกแยะออกเปนกฎยอยๆ หลายกฎแลว ก็อยาเผลอพลอยแยกปรากฏการณตางๆ
ที่เปนผลใหเปนเรื่องเฉพาะกฎๆ ตางหากกันไปเด็ดขาด ความจริง ปรากฏการณอยางเดียวกัน อาจเกิดจากเหตุ
ปจจัยที่เปนไปตางๆ หรือเนื่องดวยหลายกฎรวมกันก็ได เชน การที่ดอกบัวบานกลางวันและหุบกลางคืน ก็มิใช
เพราะอุตุนิยามอยางเดียวเทานั้น แตตองเนื่องจากพีชนิยามดวย การที่คนน้ําตาไหล อาจเปนเพราะจิตตนิยาม
เปนตัวเดน เชน ดีใจ เสียใจ ก็ได แตอาจเปนเพราะอุตุนิยาม เชน ถูกควันรมตา ก็ได คนเหงื่อออก อาจเปน
เพราะอุตุนิยาม เชนอากาศรอน ก็ได หรือเปนเพราะจิตตนิยามและกรรมนิยาม เชน หวาดกลัว หรือคิดหวั่น
ความผิด เปนตน ก็ได คนปวดศีรษะ อาจเปนเพราะอุตุนิยาม เชน อากาศรอนอบอาว ที่อุดอูทึบ อากาศไมพอ ก็
ได หรือเพราะพีชนิยาม เชน ความบกพรองของอวัยวะภายใน หรือกรรมนิยามบวกจิตตนิยาม เชน คิดกลัดกลุม
กังวลเดือดรอนใจ เปนตน ก็ได
ประการที่สาม และสําคัญที่สุด คือ ทานแสดงใหเห็นวา ในบรรดากฎธรรมชาติทั้งหลายนั้น มีกฎแหง
กรรม หรือกรรมนิยาม รวมอยูเปนขอหนึ่งดวย
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เมื่อมองในแงของมนุษย กรรมนิยามเปนกฎสําคัญที่สุด เพราะเปนเรื่องของมนุษยโดยตรง มนุษยเปนผู
เสกสรรปรุงแตงกรรม และกรรมก็เปนเครื่องปรุงแตงวิถีชีวิตโชคชะตาของมนุษย
ถาแบงขอบเขตอํานาจในโลกตามอยางที่คนปจจุบันนิยม คือ แบงเปนเขตแดนหรือวิสัยของธรรมชาติ
กับเขตแดนหรือวิสัยของมนุษย ก็จะเห็นวา กรรมนิยามเปนเขตแดนของมนุษย สวนกฎหรือนิยามขออื่นๆ
ทั้งหมดเปนเขตแดนของธรรมชาติ
มนุษยเกิดจากธรรมชาติ และเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ แตมนุษยก็มีวิสัยพิเศษสวนหนึ่งที่เปนของ
ตนเอง กลาวคือกรรมนิยามนี้ ซึ่งไดสรางสังคมและสิ่งประดิษฐตางๆ ของมนุษยขึ้น เปนดุจอีกโลกหนึ่งตางหาก
จากโลกธรรมชาติ
อนึ่ง ในเขตแดนแหงกรรมนิยามนั้น สาระหรือตัวแทของกรรมก็คือเจตนาหรือเจตจํานง ดังนั้น กรรมนิยามจึงเปนกฎที่ครอบคลุมโลกแหงเจตจํานง หรือโลกแหงความคิดนึกปรุงแตงสรางสรรค (และทําลาย)
ทั้งหมด เทาที่เกิดจากฝมือของมนุษย ไมวามนุษยจะไปเกี่ยวของกับนิยามอื่นใดหรือไมก็ตาม ก็ตองมีกรรม
นิยามเปนกฎยืนพื้น ตลอดถึงวาจะไปเกี่ยวของและใชนิยามอื่นเหลานั้นอยางไร ก็อยูที่กรรมนิยาม
กรรมนิยามเปนวิสัยของมนุษย เปนขอบเขตที่มนุษยมีอํานาจปรุงแตงควบคุมเสกสรรบันดาล หรือพูด
ใหถูกวา การที่มนุษยกาวเขาไปมีสวนรวมเปนเหตุปจจัยดวยอยางหนึ่งในกระบวนการของธรรมชาติ จนเกิดเปน
สํานวนพูดของมนุษยขึ้นวา ตนสามารถบังคับควบคุมธรรมชาติหรือเอาชนะธรรมชาติไดนั้น ก็ดวยอาศัยกรรม
นิยามนี้เอง กลาวคือ มนุษยเกี่ยวของกับนิยามหรือกฎธรรมชาติขออื่นๆ ที่เปนเขตแดนของธรรมชาติ ดวยการ
เรียนรูความจริงของมันแลวปฏิบัติตอมันหรือใชประโยชนมันตามเจตจํานงของตน จึงเรียกวา เจตจํานงของ
มนุษยเปนผูปรุงแตงบังคับควบคุมโลกของธรรมชาติ นอกจากนั้น มนุษยก็ใชเจตจํานง หรือเจตนานี้ เปนเครื่อง
กําหนดการปฏิบัติตอกันระหวางมนุษยเองดวย
พรอมกับที่มนุษยปฏิบัติตอผูอื่น สิ่งอื่น ตอธรรมชาติที่แวดลอมตน ตลอดจนปรุงแตงโลกของธรรมชาติ
อยูนั้นเอง มนุษย หรือวาใหถูกคือเจตจํานงของมนุษยนั้น ก็ปรุงแตงตัวของเขาเอง ปรุงแตงบุคลิกภาพและวิถี
ชีวิตหรือชะตากรรมของเขาไปดวย
เนื่องดวยกรรมนิยาม เปนเรื่องของมนุษยโดยตรง ครอบคลุมโลกแหงเจตจํานง และการปรุงแตง
สรางสรรคทั้งหมดของมนุษย เปนแกนนําในการปรุงแตงชีวิตตนเองของมนุษยแตละคน เปนเครื่องชี้กําหนด
แนวทางของสังคม และผลงานสรางสรรคทําลายของมนุษย เปนฐานที่มนุษยอาศัย กาวเขาไปเกี่ยวของกับนิยาม
อื่นๆ เพื่อปรุงแตงบังคับควบคุมโลกของธรรมชาติ โดยนัยที่กลาวมาแลว ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงสอนเนนถึง
ความสําคัญของกรรมเปนอยางมาก ดังพุทธพจนที่คุนกันดีวา “กมฺมุนา วตฺตตี โลโก”400 แปลวา โลกเปนไปตาม
กรรม หรือโลกเปนไปเพราะกรรม กรรมจึงเปนคําสอนสําคัญยิ่งเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนา
อยางไรก็ตาม การที่ทานรวมเอากรรมนิยามเขาไวเปนขอหนึ่งในนิยามถึง ๕ ขอนั้น ก็เปนการบอกใหมอง
ความจริงอีกดานหนึ่งดวยวา กรรมนิยามหรือกฎแหงกรรมนั้น เปนเพียงกฎธรรมชาติอยางหนึ่งในบรรดากฎ
ธรรมชาติหลายๆ อยาง ดังนั้น เมื่อมีปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น หรือเมื่อมนุษยผูห นึ่งประสบ
400
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พุทธธรรม

เหตุการณสุขทุกขอยางใดอยางหนึ่ง ก็อยาเพิ่งเหมาไปเสียทั้งหมดวาเปนอยางนั้นเพราะกรรม401 ดังตัวอยางที่ได
อธิบายแลวขางตน แมพุทธพจนที่อางขางตนวา โลกเปนไปตามกรรมนั้น ก็หมายถึงโลกคือหมูสัตว ไดแกชาวโลก
หรือสัตวโลก ถาพูดอยางสมัยใหมก็คลายวากรรมชี้นําสังคม หรือกรรมกําหนดวิถีของสังคมนั่นเอง
อาจพูดในแงหนึ่งวา กรรมนิยามเปนเพียงกฎยอยอยางหนึ่งของธรรมชาติ แตเปนกฎที่สําคัญที่สุด
สําหรับมนุษย
นอกจากกฎธรรมชาติทั้ง ๕ ที่กลาวมาแลว ยังมีกฎอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเปนเรื่องของมนุษยโดยเฉพาะ ไม
มีอยูในธรรมชาติ ไมเกี่ยวกับธรรมชาติโดยตรง ไดแกกฎที่มนุษยกําหนดวางกันขึ้น เปนขอตกลงเพื่อควบคุม
ความประพฤติในหมูมนุษย ดวยกันเองใหอยู รวมกันโดยผาสุก นับ วาเปนบัญญัติ ทางสัง คม เชน ระเบีย บ
ขอบังคับ กติกา กฎหมาย จารีต ประเพณี วินัยบัญญัติ เปนตน อาจจัดเขาตอทายนอกชุดเปนกฎที่ ๖
กฎของมนุษย ที่เปนบัญญัติทางสังคมนี้ เพื่อสะดวกในการเรียกขาน อาจตั้งชื่อรวมโดยเลียนชื่อกฎ
ธรรมชาติ ในเชิงที่จะใหนึกเทียบเคียงไปกับกฎธรรมชาติ โดยรูชัดไปในตัววาอยูนอกชุด ตางหากจากชุดของกฎ
ธรรมชาตินั้น ชื่อเชนนั้นมีใหเลือกหลายอยาง เชน สังคมนิยาม สังคมนิยมน402 สมมตินิยาม และบัญญัตินิยาม
ตัวอยางชื่อใหเลือก ๔ อยางนั้น ทุกคําชัดวาเปนกฎของมนุษย ไมใชกฎธรรมชาติ สองคําแรกบอกวา
เปนกฎของสังคม ก็คือกฎของคน ไมใชกฎของธรรมชาติ คําที่ ๓ บอกวาเปนกฎโดยสมมติ คือตามที่มนุษยตก
ลงยอมรับในสังคม สวนคําสุดทายก็ชัดวาเปนกฎที่เกิดจากการบัญญัติจัดตั้งวางกําหนดของมนุษย
ในที่นี้ ตกลงใชคําวา “สมมตินิยาม” โดยขอใหรูเขาใจคํานี้ที่จะใชตอแตนี้ไป ในความหมายที่กลาวนั้น
กฎเกณฑของสังคมนี้ เปนเรื่องการปรุงแตงของมุนษย จึงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากกรรม และขึ้นตอกรรม
นิยามดวย แตเปนเพียงสวนซอนเสริมเขามาในกรรมนิยามเทานั้น ไมใชกรรมนิยามเอง จึงมิไดมีลักษณะในดาน
ปจจัยสัมพันธและความเปนจริงเหมือนกับกรรมนิยาม แตเพราะซอนอิงอยูกับกรรมนิยาม จึงมักทําใหเกิดความ
สับสนกับกรรมนิยาม และมีปญหาถกเถียงกันเนื่องจากความสับสนนั้นบอยๆ
โดยเหตุที่กฎสองประเภท คือ กรรมนิยาม และสมมตินิยามนี้ เปนเรื่องของมนุษย เกี่ยวของกับมนุษย
ใกลชิดที่สุด จึงเปนเรื่องสําคัญที่พึงเขาใจความแตกตางใหชัดเจน
ในขั้นตน อาจพูดเปนเคาไวกอนวา กรรมนิยาม หรือกฎแหงกรรม เปนกฎธรรมชาติที่เกี่ยวของกับการ
กระทําของคน สวนสมมตินิยามหรือกฎของสังคม เปนกฎของคนซึ่งคนบัญญัติกันขึ้นเอง มีสวนเกี่ยวของกับกฎ
ธรรมชาติเพียงในแงวา เปนสิ่งหนึ่งที่เกิดจากการกระทําคือกรรมหรือการปรุงแตงสรางสรรคแหงเจตจํานงของคน
และอีกแงหนึ่ง โดยกฎแหงกรรม มนุษยรับผิดชอบตอการกระทําของตนตามกระบวนการของธรรมชาติ แตโดย
กฎของสังคมมนุษย มนุษยรับผิดชอบตอการกระทําของตน ตามกระบวนการที่บัญญัติจัดวางขึ้นเองของมนุษย
ขอที่พึงศึกษาพนจากนี้ไป จะพิจารณากันในตอนวาดวยปญหาเกี่ยวกับความดี ความชั่ว และปญหา
เกี่ยวกับการรับผลของกรรม ที่จะกลาวตอไป
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ผูศึกษาอภิธรรม ยอมบอกไดวา ชีวิตเราที่ประกอบดวยขันธ ๕ นั้น เปนไปตามธรรมดาหรือตามกฎธรรมชาติทั้งหมดก็จริง แตขันธ
๕ บางสวนเทานั้นที่เกิดจากกรรมและเปนไปตามกรรมโดยตรง เชน รูปธรรมในรางกายของเรา อภิธรรมก็แยกวา เกิดจากกรรมก็มี
เกิดจากจิตก็มี เกิดจากอุตุก็มี เกิดจากอาหารก็มี ดังนี้เปนตน
“สังคม” เปนศัพทบัญญัติในภาษาไทย แมจะมีใชในภาษาบาลีแตเดิม ก็มีความหมายไมเหมือนกับที่บัญญัติในภาษาไทย ในที่นี้ใช
โดยอนุวัตรตามภาษาไทย สวนนิยมน วาโดยรูปศัพทก็มีความหมายตรงกับนิยาม หรือนิยมนั่นเอง แตเลี่ยงคําวานิยาม เพื่อใหหาง
จากคําเรียกกฎธรรมชาติ สวนสังคมนิยม ก็มีผูบัญญัติใชในความหมายอยางอื่นแลว จึงเลี่ยงใหแปลกกันพอเปนที่สังเกตความตาง
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ข. ความหมายของกรรม
“กรรม” แปลตามศัพทวา การงาน หรือการกระทํา แตในทางธรรมตองจํากัดความจําเพาะลงไปวา
หมายถึง การกระทําที่ประกอบดวยเจตนา หรือการกระทําที่เปนไปดวยความจงใจ403 ถาเปนการกระทําที่ไมมี
เจตนา ก็ไมเรียกวาเปนกรรมในความหมายทางธรรม
อยางไรก็ตาม ความหมายที่กลาวมานี้ เปนความหมายอยางกลางๆ พอคลุมความไดกวางๆ เทานั้น ถา
จะใหชัดเจนมองเห็นเนื้อหาและขอบเขตแจมแจง ควรพิจารณาการแยกแยะความหมายออกเปนแง หรือเปน
ระดับตางๆ ดังนี้
ก. เมื่อมองใหถึงตัวแทจริงของกรรม หรือมองใหถึงตนตอ เปนการมองตรงตัวหรือเฉพาะตัว กรรมก็
คือ “เจตนา” อันไดแกเจตจํานง ความจงใจ การเลือกคัดตัดสิน มุงหมายที่จะกระทํา หรือพลังนําที่เปนตัวกระทํา
นั่นเอง เจตนาหรือเจตจํานงนี้ เปนตัวนํา บงชี้ความมุงหมาย และกําหนดทิศทางแหงการกระทําทั้งหมดของ
มนุษย เปนตัวการหรือเปนแกนนําในการริเริ่ม ปรุงแตง สรางสรรคทุกอยาง จึงเปนตัวแทของกรรม ดังพุทธพจน
ที่วา “เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ” เปนตน แปลความวา ภิกษุทั้งหลาย เจตนานั่นเอง เราเรียกวากรรม
บุคคลจงใจแลว จึงกระทําดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ404
ข. มองขยายออกไปใหเห็นตัวการอื่นๆ คือมองเขาไปที่ภายในกระบวนการแหงชีวิตของบุคคลแตละ
คน จะเห็นกรรมในแงตัวประกอบซึ่งมีสวนรวมอยูในกระบวนการแหงชีวิต เปนเจาหนาที่ในการปรุงแตง
โครงสรางและวิถีที่จะดําเนินไปของชีวิตนั้น กรรมในแงนี้ตรงกับคําวา “สังขาร” หรือมักเรียกชื่อวา สังขาร เชน
อยางที่เปนหัวขอหนึ่งในปฏิจจสมุปบาท ซึ่งแปลกันวา สภาพที่ปรุงแตงจิต หมายความวา องคประกอบหรือ
คุณสมบัติตางๆ ของจิต มีเจตนาเปนตัวนํา ซึ่งแตงจิตใหดีหรือชั่ว หรือใหเปนกลางๆ ปรุงแปรการตริตรึกนึกคิด
ในใจ และการแสดงออกทางกายวาจา เปนกรรมแบบตางๆ ถาจะแปลงายๆ ก็วา ความคิดปรุงแตง แมใน
ความหมายแงนี้ ก็ยึดเอาเจตนานั่นเองเปนหลัก บางครั้งทานก็แปลเอางายๆ รวบรัดวา สังขารก็คือเจตนา
ทั้งหลายนั่นเอง405
ค. มองเลยออกมาขางนอกเล็กนอย คือมองในแงของชีวิตที่สําเร็จรูปแลวเปนหนวยหนึ่งๆ หรือมอง
ชีวิตที่ดานนอกอยางเปนหนวยรวมหนวยหนึ่งๆ ตามที่สมมติเรียกกันวา บุคคลผูหนึ่งๆ ซึ่งดําเนินชีวิตอยูในโลก
เปนเจาของบทบาทของตนๆ ตางหากๆ กันไป กรรมในแงนี้ก็คือ การทํา การพูด การคิด หรือการคิดนึก และ
การแสดงออกทางกายวาจา หรือความประพฤติที่เปนไปตางๆ ซึ่งบุคคลผูนั้นจะตองรับผิดชอบเก็บเกี่ยวผลเปน
สวนตัว ไมวาจะมองแคบๆ เฉพาะเวลาเฉพาะหนา หรือมองกวางไกลออกไปในอดีตและอนาคตก็ตาม
กรรมในความหมายนี้ เขากับความหมายกวางๆ ที่แสดงไวขางตน และเปนแงความหมายที่กลาวถึงบอย
ที่สุด เพราะปรากฏในคําสอนตอบุคคล มุงใหทุกคนรับผิดชอบตอการกระทําของตนและพยายามประกอบแต
กรรมดี เชน ในพุทธพจนวา
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พุทธธรรม

“ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ ประการนี้ เป็นเหตุให้เดือดร้อน สองประการ คืออะไร? บุคคล
บางคนในโลกนี้ เป็นผู้มิได้ทําความดีงามไว้ มิได้ทํากุศล มิได้ทําบุญซึ่งเป็นเครื่องต่อต้านความ
ขลาดกลัวไว้ ทําแต่บาป ทําแต่กรรมหยาบช้า ทําแต่กรรมร้ายกาจ, เขาย่อมเดือดร้อนว่า เรา
ไม่ได้ทํากรรมดีงาม ดังนี้บ้าง ว่าเราได้ทําบาปไว้ ดังนี้บ้าง...”406
นาสังเกตวา เทาที่สอนกันอยูบัดนี้โดยมาก นอกจากเนนกรรมในความหมายนี้แลว ยังมักเนนแตแง
อดีตอีกดวย
ง. มองกวางออกไปอีก คือมองในแงกิจกรรมของหมูมนุษย ไดแก กรรม ในความหมายของการ
ประกอบอาชีพการงาน การดําเนินชีวิต และการดําเนินกิจการตางๆ ของมนุษย ที่เปนผลสืบเนื่องมาจากเจตจํานง
การคิดปรุงแตงสรางสรรค ซึ่งทําใหเกิดความเปนไปในสังคมมนุษยอยางที่เปนที่เห็นกันอยู เชน พุทธพจนใน
วาเสฏฐสูตร วา
“ดูกรวาเสฏฐะ ท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดอาศัยโครักขกรรมเลี้ยงชีพ ผู้นั้นเป็น
ชาวนา มิใช่พราหมณ์...ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยศิลปะต่างๆ ผู้นั้นเป็นศิลปิน...ผู้ใดอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพ ผู้
นั้นเป็นพ่อค้า...ผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วยการรับใช้ผู้อื่น ผู้นั้นเป็นคนรับใช้...ผู้ใดอาศัยการลักทรัพย์เลี้ยงชีพ
ผู้นั้นเป็นโจร...ผู้ใดอาศัยศรและศัสตราเลี้ยงชีพ ผู้นั้นเป็นทหารอาชีพ...ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยหน้าที่
ปุโรหิต ผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่การบูชา หาใช่พราหมณ์ไม่...ผู้ใดปกครองบ้านเมือง ผู้นั้นเป็นราชา หาใช่
พราหมณ์ไม่...ฯลฯ เราเรียกคนที่ไม่มีกิเลสค้างใจ ไม่มีความถือมั่น ว่าเป็นพราหมณ์...
“คนมิใช่เป็นพราหมณ์เพราะชาติกําเนิด แต่เป็นพราหมณ์เพราะกรรม ไม่เป็นพราหมณ์ก็
เพราะกรรม เป็นชาวนาก็เพราะกรรม (การงาน อาชีพ ความประพฤติ การดําเนินชีวิต) เป็น
ศิลปิน เป็นพ่อค้า เป็นคนรับใช้ เป็นโจร เป็นทหาร เป็นปุโรหิต และแม้แต่เป็นราชา ก็เพราะ
กรรม บัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในกรรมและวิบาก ย่อมมองกรรมตามเป็น
จริงอย่างนี้ โลกย่อมเป็นไปเพราะกรรม หมู่ประชาย่อมเป็นไปเพราะกรรม...”407
หรือดังพุทธพจนในอัคคัญญสูตร เชนวา
“ครั้งนั้นแล พวกสัตว์ที่เป็นผู้ใหญ่จึงประชุมกัน ครั้นแล้วต่างปรับทุกข์กันว่า ท่านเอ๋ย
ธรรมชั่วร้ายทั้งหลายปรากฏขึ้นในหมู่สัตว์ทั้งหลายเสียแล้วหนอ อันเป็นเหตุให้การลักทรัพย์ก็
ปรากฏมี การติเตียนกันก็ปรากฏมี การพูดเท็จก็ปรากฏมี การถือไม้พลองก็ปรากฏมี อย่ากระนั้น
เลย พวกเราจักเลือกตั้ง (สมมติ) สัตว์ผู้หนึ่งขึ้น ให้เป็นผู้ว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวได้โดยชอบ ให้
เป็นผู้ตําหนิผู้ที่ควรตําหนิได้โดยชอบ ให้เป็นผู้ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดยชอบ พวกเราจักแบ่งส่วน
ข้าวสาลีให้แก่ผู้นั้น ดังนี้
“ครั้นแล้ว สัตว์เหล่านั้นจึงพากันเข้าไปหาสัตว์ผู้สง่างาม น่าดูน่าชม น่าเลื่อมใส และน่า
เกรงขาม ยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหมดนั้นแล้ว แจ้งความดั่งนี้ว่า มาเถิด ท่านสัตว์ผู้เจริญ ท่านจงว่ากล่าว
ผู้ที่ควรว่ากล่าวได้โดยชอบ จงตําหนิผู้ที่ควรตําหนิได้โดยชอบ จงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดยชอบ
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เถิด พวกข้าพเจ้าจักแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ท่าน สัตว์ผู้นั้นได้รับคําของสัตว์เหล่านั้นแล้ว....เพราะ
เหตุที่เป็นผู้ซึ่งมหาชนเลือกตั้งดังนี้แล จึงเกิดถ้อยคําว่า ‘มหาสมมต’ ขึ้นเป็นประถม...”408
หรือในจักกวัตติสูตร เชนวา
“ภิกษุทั้งหลาย โดยนั ยดังนี้แล เมื่อผู้ครองแผ่นดินไม่จัดเสริ มเพิ่มทรัพ ย์ให้แก่ช น
ทั้งหลายผู้ไร้ทรัพย์ ความยากจนก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อความยากจนถึงความแพร่หลาย การ
ลักทรัพย์ก็ถึงความแพร่หลาย เมื่อการลักทรัพย์ถึงความแพร่หลาย ศัสตราก็ได้ถึงความแพร่หลาย
เมื่อศัสตราถึงความแพร่หลาย การฆ่าฟันสังหารกัน (ปาณาติบาต) ก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อ
การฆ่าฟันสังหารกันถึงความแพร่หลาย การพูดเท็จก็ได้ถึงความแพร่หลาย...การพูดส่อเสียด...
กาเมสุมิจฉาจาร...ธรรมสองอย่าง คือ ผรุสวาท และการพูดเพ้อเจ้อ...อภิชฌาและพยาบาท...
มิจฉาทิฏฐิ ก็ได้ถึงความแพร่หลาย..”409
อยางไรก็ตาม แมจะใหมองความหมายของกรรมครบทั้ง ๔ ระดับอยางนี้ เพื่อไดความหมายที่สมบูรณ
แตก็ขอสรุปย้ําไววา จะตองถือเอาความหมายในแงของเจตนาเปนแกนยืนเสมอไป เพราะเจตนาเปนตัวการที่นํา
มนุษยเขาไปเกี่ยวของกับสิ่งทั้งหลาย และกําหนดแนวทางวาจะเกี่ยวของแบบไหน อยางไร จะเลือกรับอะไร
หรือไม จะมีปฏิกิริยาตอสิ่งเหลานั้นอยางไร จะปรุงแปร ดัดแปลงแตงเสริมโลกอยางไร จะทําตัวเปนชองทาง
แสดงออกของอกุศลธรรมในรูปของตัณหา หรือในรูปของโลภะ โทสะ และโมหะ หรือจะนําหนาพากุศลธรรมออก
ปฏิบัติงานสงเสริมประโยชนสุข ทั้งหมดนั้นยอมเปนอํานาจอิสระของเจตนาที่จะทํา
การกระทําใดไรเจตนา ก็ยอมไมมีผลตามกรรมนิยาม คือ ไมเปนกรรม ไมเปนไปตามกฎแหงกรรม
กลายเปนเรื่องของนิยามอื่นทําหนาที่ไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุตุนิยาม คือมีคาเหมือนกับการที่ดินถลม กอนหินผุ
กรอนรวงหลนจากภูเขา หรือกิ่งไมแหงหักลงมา เปนตน

ค. ประเภทของกรรม
กรรมนั้น เมื่อจําแนกตามคุณภาพ หรือตามธรรมที่เปนมูลเหตุ แบงไดเปน ๒ อยาง คือ410
๑. อกุศลกรรม กรรมที่เปนอกุศล การกระทําที่ไมดี กรรมชั่ว หมายถึงการกระทําที่เกิดจากอกุศลมูลคือ
โลภะ โทสะ หรือโมหะ
๒. กุศลกรรม กรรมที่เปนกุศล การกระทําที่ดี หรือกรรมดี หมายถึง การกระทําที่เกิดจากกุศลมูล คือ
อโลภะ อโทสะ หรืออโมหะ
แตถาจําแนกตามทวาร คือทางที่ทํากรรม หรือทางแสดงออกของกรรม จัดเปน ๓ คือ411
408
409
410

ที.ปา.๑๑/๖๒-๓/๑๐๑-๒ (คําวาสัตวในภาษาบาลี ปกติหมายถึงคนเปนหลัก เชน เรียกพระพุทธเจาเมื่อกอนตรัสรูวา โพธิสัตวบาง
มหาสัตวบาง และเรียกแมภายหลังตรัสรูแลววาสัตวผูไมมีทางหลงไดเลยบาง เชน ม.มู.๑๒/๔๖/๓๗; ๑๙๒/๑๖๕)
ที.ปา.๑๑/๔๕/๗๗ (จัดเสริมเพิ่มให แปลจาก อนุปทาน ซึ่งหมายถึงคอยจัดเพิ่มให หรือเอาใจใส คอยจัดแบงปนให จะแปลวา ปน
เฉลี่ย ก็ได)
ดู. องฺ.ติก.๒๐/๔๔๕/๑๓๑, ๕๕๑/๓๓๘; ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๘-๙ ๒๔๘-๙; ๒๔๒-๓/๒๗๒; อกุศลมูล และกุศลมูล ดู ที.ปา.๑๑/๓๙๔/
๒๙๒; อง.ติก.๒๐/๕๐๙/๒๕๘; อภิ.สํ.๓๔/๖๖๓/๒๕๙; อนึ่ง ในกุศลมูล ๓ นั้น พึงทราบวา อโลภะ ไมโลภ หมายถึงธรรมที่เปน
ปฏิปกษกับความโลภ รวมถึงจาคะ, อโทสะ ไมคิดประทุษราย หมายถึงธรรมที่เปนปฏิปกษกับโทสะ โดยเฉพาะเมตตา, อโมหะ ไม
หลง หมายถึงธรรมที่เปนปฏิปกษกับความหลง โดยเฉพาะปญญา (ดู อภิ.สํ.๓๔/๖๙๐/๒๗๑, ม.ฏี.ฉบับพมา ๑/๕๖)

๒๕๔

พุทธธรรม

๑. กายกรรม กรรมทําดวยกาย หรือการกระทําทางกาย
๒. วจีกรรม กรรมทําดวยวาจา หรือการกระทําทางวาจา
๓. มโนกรรม กรรมทําดวยใจ หรือการกระทําทางใจ
เมื่อจําแนกใหครบตามหลักสองขอที่กลาวมาแลว ก็จะมีกรรมรวมทั้งหมด ๖ อยาง คือ กายกรรม
วจีกรรม และมโนกรรม แตละอยาง ที่เปนอกุศล กับกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม แตละอยาง ที่เปนกุศล412
อีกอยางหนึ่ง ทานจําแนกกรรมตามสภาพที่สัมพันธกับวิบาก หรือการใหผล จัดเปน ๔ อยาง คือ413
๑. กรรมดํา มีวิบากดํา ไดแก กายสังขาร วจีสังขาร และมโนสังขาร ที่มีการเบียดเบียน ตัวอยางงายๆ
เชน ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท และติดสุราเมรัยตั้งอยูในความประมาท
๒. กรรมขาว มีวิบากขาว ไดแก กายสังขาร วจีสังขาร และมโนสังขาร ที่ไมมีการเบียดเบียน ตัวอยาง
คือ การประพฤติตามกุศลกรรมบถ ๑๐
๓. กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาว ไดแก กายสังขาร วจีสังขาร และมโนสังขาร ที่มีการ
เบียดเบียนบาง ไมมีการเบียดเบียนบาง เชน การกระทําของมนุษยทั่วๆ ไป
๔. กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว เปนไปเพื่อความสิ้นกรรม ไดแก เจตนาเพื่อละกรรมทั้ง
สามอยางขางตน หรือวาโดยองคธรรม ไดแก โพชฌงค ๗ หรือ มรรคมีองค ๘
ในชั้นอรรถกถา มีการแบงประเภทของกรรมอีกแบบหนึ่ง ซึ่งนิยมถือตามกันมา และเปนที่รูจักกันดีใน
ยุคหลังๆ คือ การจัดแบงเปนกรรม ๑๒ หรือกรรมสี่ ๓ หมวด เชนที่แสดงไวในคัมภีรวิสุทธิมัคค เปนตน แต
เพื่อปองกันความฟนเฝอ จึงจะไมกลาวไวในที่นี้414
ในบรรดากรรม ๓ อยาง คือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ที่กลาวไวขางตนนั้น มโนกรรมสําคัญ
ที่สุด และมีผลกวางขวางรุนแรงที่สุด ดังบาลีวา
“ดูกรตปัสสี บรรดากรรม ๓ อย่างเหล่านี้ ที่เราจําแนกไว้แล้วอย่างนี้ แสดงความแตกต่าง
กันแล้วอย่างนี้ เราบัญญัติมโนกรรมว่ามีโทษมากกว่า ในการทําบาปกรรม ในความเป็นไปแห่ง
บาปกรรม หาบัญญัติกายกรรมอย่างนั้นไม่ หาบัญญัติวจีกรรมอย่างนั้นไม่”415
เหตุที่มโนกรรมสําคัญที่สุด ก็เพราะเปนจุดเริ่มตน คนคิดกอนแลวจึงพูดจึงกระทํา คือแสดงออกทาง
กายและวาจา ดังนั้น วจีกรรมและกายกรรม จึงขยายออกมาจากมโนกรรมนั่นเอง และที่วามีผลกวางขวางรุนแรง
ที่สุด ก็เพราะวามโนกรรมรวมถึง ความเชื่อถือ ความเห็น ทฤษฎี แนวคิด และคานิยมตางๆ ที่เรียกวาทิฏฐิ
ทิฏฐินี้เปนตัวกําหนดพฤติกรรมทั่วๆ ไปของบุคคล ความเปนไปในชีวิตของบุคคล และคติของสังคม
ทั้งหมด เมื่อเชื่อ เมื่อเห็น หรือนิยมอยางไร ก็คิดการ พูดจา สั่งสอน ชักชวนกัน และทําการตางๆ ไปตามที่เชื่อที่
เห็นที่นิยมอยางนั้น ถาเปนมิจฉาทิฏฐิ การดําริ พูดจา และทําการ ก็ดําเนินไปในทางผิด เปนมิจฉาไปดวย ถาเปน
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ม.ม.๑๓/๖๔/๕๖; องฺ.ติก.๒๐/๔๔๕/๑๓๑; อภิ.สํ.๓๔/๖๖๓/๒๕๙
องฺ.ติก.๒๐/๔๔๕/๑๓๑; ๕๘๖/๓๗๖
กรรม ๔ นี้ ทรงแสดงความหมายไวโดยปริยายตางๆ คือมีหลายนัย ดู ที.ปา.๑๑/๒๕๖/๒๔๒; ม.ม.๑๓/๘๘/๘๒; องฺ.จตุกฺก.๒๑/
๒๓๒-๘/๓๑๓-๓๒๒
ผูสนใจเรื่องกรรม ๑๒ พึงดูบันทึกพิเศษทายบทนี้
ม.ม.๑๓/๖๔/๕๖

บทที่ ๕ กรรม

๒๕๕

สัมมาทิฏฐิ การดําริ พูดจา และทําการตางๆ ก็ดําเนินไปในทางถูกตอง เปนสัมมาไปดวย416 เชน คนและสังคมที่
เห็นวาความพรั่งพรอมทางวัตถุมีคาสูงสุด เปนจุดหมายที่พึงใฝประสงค ก็จะเพียรพยายามแสวงหาวัตถุใหพรั่ง
พรอม และถือเอาความพรั่งพรอมดวยวัตถุนั้น เปนมาตรฐานวัดความเจริญรุงเรืองเกียรติยศและศักดิ์ศรี เปน
ตน วิถีชีวิตของคน และแนวทางของสังคมนั้น ก็จะเปนไปในรูปแบบหนึ่ง สวนคนและสังคมที่ถือความสงบสุข
ทางจิตใจเปนที่หมาย ก็จะมีวิถีชีวิตและความเปนไปอีกแบบหนึ่ง
พุทธพจนแสดงความสําคัญของมิจฉาทิฏฐิ และสัมมาทิฏฐินั้น มีมากมาย เชน
“ภิกษุทั้งหลาย เราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรม
ทั้ ง หลายที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ก็ เ กิ ด ขึ้ น อกุ ศ ลธรรมทั้ ง หลายที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว ก็ เ ป็ น ไปเพื่ อ ความเจริ ญ
ยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์ เหมือนอย่างมิจฉาทิฏฐินี้เลย...”
“ภิก ษุ ทั้ง หลาย เราไม่ พิจ ารณาเห็น ธรรมอื่น แม้สั ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ เ ป็นเหตุ ใ ห้กุ ศ ลธรรม
ทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้น ก็เกิดขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว ก็เป็นไปเพื่อความเจริญ
ยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์ เหมือนอย่างสัมมาทิฏฐินี้เลย...”417
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิ กายกรรมที่ยึดถือปฏิบัติพรั่งพร้อมตามทิฏฐิก็ดี
วจีกรรมที่ยึดถือปฏิบัติพรั่งพร้อมตามทิฏฐิก็ดี มโนกรรมที่ถือปฏิบัติพรั่งพร้อมตามทิฏฐิก็ดี
เจตนาก็ดี ความปรารถนาก็ดี ประณิธานก็ดี การปรุงแต่งทั้งหลายก็ดี ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด ย่อม
เป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าชอบใจ เพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อทุกข์ ข้อนั้น
เพราะเหตุไร? ก็เพราะทิฏฐิชั่วร้าย, เปรียบเหมือนเมล็ดสะเดาก็ดี เมล็ดบวบขมก็ดี เมล็ดน้ําเต้า
ขมก็ดี ที่เขาเอาลงปลูกไว้ในดินที่ชุ่มชื้น รสดินและรสน้ําที่มันดูดซึมไว้ทั้งหมด ย่อมเป็นไปเพื่อ
ความเป็นของขม เป็นของเผ็ด เป็นของไม่อร่อย ข้อนั้นเพราะเหตุไร? ก็เพราะพืชไม่ดี...
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ กายกรรมที่ถือปฏิบัติพรั่งพร้อมตามทิฏฐิก็ดี
วจีกรรมที่ถือปฏิบัติพรั่งพร้อมตามทิฏฐิก็ดี มโนกรรมที่ถือปฏิบัติพรั่งพร้อมตามทิฏฐิก็ดี เจตนาก็
ดี ความปรารถนาก็ดี ประณิธานก็ดี การปรุงแต่งทั้งหลายก็ดี ธรรมทั้งหมดนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อ
ผลที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าชอบใจ เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข ข้อนั้นเพราะเหตุไร? ก็
เพราะทิฏฐิดีงาม, เปรียบเหมือนพันธุ์อ้อยก็ดี พันธุ์ข้าวสาลีก็ดี พันธุ์ผลจันทน์ก็ดี ที่เขาเอาลง
ปลูกไว้ในดินที่ชุ่มชื้น รสดินและรสน้ําที่มันดูดซึมเข้าไว้ทั้งหมด ย่อมเป็นไปเพื่อความมีรสหวาน
เพื่อความเป็นของอร่อย เพื่อความน่าชื่นใจ ข้อนั้นเพราะเหตุไร? ก็เพราะพืชดีงาม..”418
“ภิกษุทั้งหลาย เอกบุคคล เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เกื้อกูลแก่พหูชน เพื่อมิใช่
ความสุขแก่พหูชน เพื่อเสื่อมประโยชน์ เพื่อไม่เกื้อกูลแก่พหูชน เพื่อความทุกข์แก่เทวะและ
มนุษย์ทั้งหลาย เอกบุคคลนั้นคือใคร? ได้แก่ ผู้มีมิจฉาทิฏฐิ มีทัศนะอันวิปริต, เอกบุคคลผู้มี
มิจฉาทิฏฐินั้น ย่อมยังพหูชนให้คลาดจากสัทธรรม ให้ตั้งมั่นในอสัทธรรม...”
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ที่วา มิจฉาทิฏฐิ และสัมมาทิฏฐิ เปนมโนกรรม ดู องฺ.ทสก.๒๔/๑๙๔-๕/๓๑๘-๓๒๐ เปนตน
องฺ.เอก.๒๐/๑๘๑-๒/๔๐-๔๑
องฺ.เอก.๒๐/๑๘๙-๑๙๐/๔๒-๔๓; ดู องฺ.ทสก.๒๔/๑๐๔/๒๒๖ ดวย

๒๕๖

พุทธธรรม
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เอกบุ ค คล เมื่ อ เกิ ด ขึ้ น ในโลก ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ เกื้ อ กู ล แก่ พ หู ช น เพื่ อ
ความสุขแก่พหูชน เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูลแก่พหูชน เพื่อความสุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลาย
เอกบุคคลนั้นคือใคร? ได้แก่ ผู้มีสัมมาทิฏฐิ มีทัศนะอันไม่วิปริต, เอกบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐินั้น
ย่อมยังพหูชนให้ออกพ้นจากอสัทธรรม ให้ตั้งมั่นในสัทธรรม...”
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราไม่ พิ จ ารณาเห็ น ธรรมอื่ น แม้ สั ก อย่ า งหนึ่ ง ซึ่ ง มี โ ทษมากเหมื อ น
มิจฉาทิฏฐินี้เลย, ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เป็นโทษทั้งหลาย มีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่ง”419
“ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นเจ้าใหญ่ สําเร็จด้วยใจ, ถ้าบุคคลมีจิตใจเสียหาย
แล้ว จะพูดก็ตาม จะทําก็ตาม ความทุกข์ย่อมติดตามเขาไป เหมือนล้อหมุนตามโคที่ลากเกวียน,..
ถ้าบุคคลมีจิตใจผ่องใสแล้ว จะพูดก็ตาม จะทําก็ตาม ความสุขย่อมติดตามมา เหมือนดังเงาที่
ติดตามตัว”420

เกณฑตัดสิน ความดี–ความชั่ว
ก) ปญหาเกี่ยวกับความดี-ความชั่ว
กรรมเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความดีและความชั่วโดยตรง เมื่อพูดถึงกรรม จึงควรพูดถึงเรื่องความดีและ
ความชั่วไวดวย เพื่อชวยใหความเขาใจเกี่ยวกับกรรมชัดเจนยิ่งขึ้น
เรื่องความดีและความชั่ว มักมีปญหาเกี่ยวกับความหมายและหลักเกณฑที่จะวินิจฉัย เชนวา อะไรและ
อยางไร จึงจะเรียกวาดี อะไรและอยางไร จึงจะเรียกวาชั่ว
อยางไรก็ตาม ปญหาเชนนี้มีมากเฉพาะในภาษาไทยเทานั้น สวนในทางธรรม ที่ใชคําบัญญัติจากภาษา
บาลี ความหมายและหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องนี้นับไดวาชัดเจน ดังจะไดกลาวตอไป
คําวา “ดี” และ “ชั่ว” ในภาษาไทย มีความหมายกวางขวางมาก โดยเฉพาะคําวาดี มีความหมายกวาง
ยิ่งกวาคําวาชั่ว คนประพฤติดีมีศีลธรรม ก็เรียกวาคนดี อาหารอรอยถูกใจผูที่กิน ก็อาจพูดวา อาหารมื้อนี้ดี หรือ
อาหารรานนี้ดี เครื่องยนตที่มีประสิทธิภาพหรือทํางานเรียบรอย คนก็เรียกวาเครื่องยนตดี ไมคอนที่ใชไดสําเร็จ
ประโยชนสมประสงค คนก็วาคอนนี้ดี ภาพยนตรที่สนุกสนานถูกใจ คนที่ชอบก็วาภาพยนตรเรื่องนี้ดี ภาพเขียน
สวยงาม คนก็วาภาพนี้ดี หรือถาภาพนั้นอาจขายไดราคาสูง คนก็วาภาพนั้นดีเชนเดียวกัน โรงเรียนที่บริหารงาน
และมีการสอนไดผล นักเรียนเกง ก็เรียกกันวาโรงเรียนดี โตะตัวเดียวกัน คนสามคนบอกวาดี แตความหมาย
ที่วาดีนั้นอาจไมเหมือนกันเลย คนหนึ่งวาดีเพราะสวยงามถูกใจเขา อีกคนหนึ่งวาดีเพราะเหมาะแกการใชงานของ
เขา อีกคนหนึ่งวาดีเพราะเขาจะขายไดกําไรมาก
ในทํานองเดียวกัน ของที่คนหนึ่งวาดี อีกหลายคนอาจบอกวาไมดี ของบางอยางมองในแงหนึ่งวาดี มอง
ในแงอื่นอาจวาไมดี ความประพฤติหรือการแสดงออกบางอยาง ในถิ่นหนึ่งหรือสังคมหนึ่งวาดี อีกถิ่นหนึ่งหรือ
อีกสังคมหนึ่งวาไมดี ดังนี้เปนตน หาที่ยุติไมได หรืออยางนอยไมชัดเจน อาจตองจําแนกเปนดีทางจริยธรรม ดี
ในแงสุนทรียภาพ ดีในแงเศรษฐกิจ เปนตน
419
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องฺ.เอก.๒๐/๑๙๑-๓/๔๔; พึงอางความสําคัญของทิฏฐิผิดและถูกในการที่จะตรัสรูไดหรือไมดวย ดู สํ.ม.๑๙/๔๒-๓/๑๓; ๒๘๐-๑/๗๓
ขุ.ธ.๒๕/๑๑/๑๕

บทที่ ๕ กรรม

๒๕๗

เหตุที่มีความยุงยากสับสนเชนนี้ ก็เพราะเปนเรื่องเกี่ยวกับคุณคา และคําวา “ดี” หรือ “ไมดี” ใน
ภาษาไทย ใชกับเรื่องที่เกี่ยวกับคุณคาไดทั่วไปหมด ความหมายจึงกวางขวางและผันแปรไดมากเกินไป
เพื่อตัดปญหาเกี่ยวกับความยุงยากสับสนนี้ จึงจะไมใชคําวาดี ไมดี หรือชั่ว ในภาษาไทย และเปนอันไม
ตองพิจารณาปญหาเกี่ยวกับคุณคาดานตางๆ ที่กลาวมาแลวทั้งหมด
ในการศึกษาเรื่องความดีความชั่วที่เกี่ยวกับกรรมนี้ มีขอควรทราบดังนี้
ก. ความดีความชั่ว ณ ที่นี้ เปนการศึกษาในแงของกรรมนิยาม และมีคําเรียกโดยเฉพาะวา “กุศล” และ
“อกุศล” ตามลําดับ คําทั้งสองคํานี้ มีความหมายและหลักเกณฑวินิจฉัยที่นับไดวาชัดเจน
ข. การศึกษาเรื่องกุศลและอกุศลนั้น มองในแงจริยธรรมของพระพุทธศาสนา เปนเรื่องของกรรม-นิยาม
จึงเปนการศึกษาในแงสภาวะ หาใชเปนการศึกษาในแงคุณคาอยางที่มักเขาใจกันไม421 การศึกษาใน
แงคุณคาเปนเรื่องในระดับสมมตินิยามหรือสังคมบัญญัติ ซึ่งมีขอบเขตที่แยกจากกรรมนิยามได
ชัดเจน
ค. ความเปนไปของกรรมนิยาม ยอมสัมพันธกับนิยามอื่นๆ ดวย โดยเฉพาะที่พึงใสใจพิเศษ คือ ใน
ดานภายในบุคคล กรรมนิยามอิงอยูกับจิตนิยาม ในดานภายนอก กรรมนิยามสัมพันธกับสมมติ
นิยามหรือสังคมบัญญัติ ขอที่พึงเนนก็คือ ในดานความสัมพันธระหวางกรรมนิยาม กับสมมตินิยาม
จะตองแยกขอบเขตระหวางกันใหชัด และจุดเชื่อมตอ ซึ่งเปนทั้งที่แยก และที่สัมพันธระหวาง
ขอบเขตทั้งสองนั้น ก็มีอยู

ข) ความหมายของกุศลและอกุศล
กุศล และอกุศล แปลกันโดยทั่วไปวาดี และชั่วหรือไมดี ก็จริง แตแทจริงแลว หาตรงกันทีเดียวไม
สภาวะบางอยางเปนกุศล แตอาจจะไมเรียกวาดีในภาษาไทย สภาวะบางอยางอาจเปนอกุศล แตในภาษาไทยก็ไม
เรียกวาชั่ว ดังจะเห็นตอไป
กุศล และอกุศล เปนสภาวะที่เกิดขึ้นในจิตใจ และมีผลตอจิตใจกอน แลวจึงมีผลตอบุคลิกภาพ และ
แสดงผลนั้นออกมาภายนอก ความหมายของกุศลและอกุศลจึงเพงไปที่พื้นฐาน คือเนื้อหาสาระและความเปนไป
ภายในจิตใจเปนหลัก
“กุศล” แปลตามศัพทวา ฉลาด ชํานาญ สบาย เอื้อ หรือเกื้อกูล เหมาะ ดีงาม เปนบุญ คลองแคลว ตัด
โรคหรือตัดสิ่งชั่วรายที่นารังเกียจ
สวน “อกุศล” ก็แปลวา สภาวะที่เปนปฏิปกษตอกุศล หรือตรงขามกับกุศล เชนวา ไมฉลาด ไมสบาย
เปนตน
ความหมายเชิงอธิบายในทางธรรมของกุศล ที่ถือไดวาเปนหลัก มี ๔ อยาง คือ
๑. อาโรคยะ ความไมมีโรค คือสภาพจิตที่ไมมีโรค อยางที่นิยมเรียกกันบัดนี้วา สุขภาพจิต หมายถึง
สภาวะหรือองคประกอบที่เกื้อกูลแกสุขภาพจิต ทําใหจิตไมปวยไข ไมถูกบีบคั้น ไมกระสับกระสาย
ไมโทรม ไมออนแอ เปนจิตแข็งแรง คลองแคลว สบาย ใชงานไดดี เปนตน
๒. อนวัชชะ ไมมีโทษ หรือไรตําหนิ แสดงถึงภาวะที่จิตสมบูรณ ไมบกพรอง ไมเสียหาย หรือไมมีของ
เสีย ไมมัวหมอง ไมขุนมัว สะอาด เกลี้ยงเกลา เอี่ยมออง ผองแผว เปนตน
421

ถาจะใชคําวาคุณคา ก็หมายถึง คุณคาโดยสภาวะ ไมใชคุณคาตามที่กําหนดให

๒๕๘

พุทธธรรม

๓. โกศลสัมภูต เกิดจากปญญา หรือเกิดจากความฉลาด หมายถึง ภาวะที่จิตประกอบอยูดวยปญญา
หรือมีคุณสมบัติตางๆ ซึ่งเกิดจากความรูความเขาใจ สวาง มองเห็นหรือรูเทาทันความเปนจริง
สอดคลองกับหลักที่วา กุศลธรรมมีโยนิโสมนสิการ คือความรูจักคิดแยบคายหรือรูจักทําใจอยาง
ฉลาด เปนปทัฏฐาน
๔. สุขวิบาก มีสุขเปนวิบาก คือ เปนสภาพที่ทําใหมีความสุข เมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจ ยอมเกิด
ความสุขสบายคลองใจในทันทีนั้นเอง ไมตองรอวาจะมีผลตอบแทนภายนอกหรือไม เหมือนกับวา
เมื่อรางกายแข็งแรงไมมีโรคเบียดเบียน (อโรค) ไมมีสิ่งสกปรกเสียหาย ปราศจากมลทินหรือของที่เปนพิษ
ภัยมาพองพาน (อนวัชชะ) และรูตัววาอยูในที่มั่นคงปลอดภัยถูกตองเหมาะสม (โกศลสัมภูต) ถึงจะ
ไมไดเสพเสวยสิ่งใดพิเศษออกไป ก็ยอมมีความสบาย ไดเสวยความสุขอยูแลวในตัว
นอกจากความหมายทั้ง ๔ นี้แลว คัมภีรบางแหงกลาวถึงความหมายอื่นอีก ๓ อยาง คือ เฉกะ แปลวา
ฉลาด และ เขมะ แปลวา เกษม คือปลอดโปรง มั่นคง ปลอดภัย และ นิททรถะ แปลวา ไมมีความกระวน
กระวาย แตพอจะเห็นไดวา ความหมาย ๓ อยางนี้ รวมลงไดในความหมาย ๔ อยางที่กลาวมาแลวขางบน422
และในบรรดาความหมาย ๔ อยางนั้น ความหมายที่ ๓ คือ โกศลสัมภูต เปนความหมายแกน
ความหมายของอกุศล ก็พึงทราบโดยนัยตรงกันขามจากที่กลาวมานี้ คือ เปนสภาพจิตที่มีโรค ไรสุขภาพ
มีโทษ มีตําหนิ มีขอเสียหาย เกิดจากอวิชชา และมีทุกขเปนวิบาก พูดสั้นๆ อีกนัยหนึ่งวา เปนสภาพที่ทําใหจิต
เสียคุณภาพและเสื่อมสมรรถภาพ ตรงขามกับกุศล ที่สงเสริมคุณภาพและสมรรถภาพของจิต
เพื่อใหเห็นความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น อาจบรรยายลักษณะของจิตที่ดีงาม ไรโรค ไมมีโทษ เปนตน ให
ดูกอน แลวพิจารณาวา กุศลธรรมคือสิ่งที่ทําใหจิตมีลักษณะเชนนั้น หรือกุศลธรรมทําใหเกิดสภาพจิตเชนนั้น
อยางไร อกุศลธรรมคือสิ่งที่ทําใหจิตขาดคุณลักษณะเชนนั้น หรือทําใหจิตเสื่อมเสียสภาพเชนนั้นอยางไร
ลักษณะที่จะกลาวตอไปนี้ นํามาจากบาลีในที่ตางๆ หลายแหง เปนลักษณะของจิตที่ดีงาม ตั้งแตระดับ
สามัญ จนถึงขั้นสูงสุด คือจิตของพระอรหันต ขอใหถือวาเปนการวางภาวะที่สมบูรณไวเปนมาตรฐาน
ชุดหนึ่งวา ปสสัทธะ – ผอนคลาย หรือเรียบสงบ หรือเย็นสบาย ลหุ - เบา มุทุ - นุมนวล หรือออนโยน
หรือละมุน กัมมัญญะ - ควรแกงาน หรือพรอมที่จะใชงาน ปคุณ - คลองแคลว อุชุ - ซื่อตรง ไมคดโคงโกงงอ
บิดเบือนเชือนแช423
ชุดหนึ่งวา มุทุ - นุมนวล ละมุน กัมมนียะ - ควรแกงาน เหมาะแกการใชงาน ปภัสสร - ผองใส แจมจา
อปภังคุ - ไมเปราะเสาะ แข็งแรงทนทาน สมาหิต - ตั้งมั่น อนาวรณ - ไมมีสิ่งกีดกั้น ไมถูกจํากัด อนิวรณ - ไม
มีสิ่งขัดขวาง ไมติดขัดหรือคับของ อนุปกกิลิฏฐ - ไมเศราหมอง ไมขุนมัว อนัชฌารุฬห - ไมถูกกดทับ ไมถูกกด
ถูกบีบ อวิฆาต - ไมคับแคน ไมคับเครียดอึดอัด424
422

423
424

ที่มาพึงดู คือ สงฺคณี อ.๑๐๓, ๑๓๔; ปฏิสํ.อ.๑๕๖,๒๔๖; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๖๑-๖๓; สงฺคณี อนุฏีกา ๒๐๑; ที.อ.๒/๓๒๕; ๓/๘๙; องฺ.อ.
๒/๔๖๓; ในที่มาบางแหง นอกจากแสดงความหมายของคําอยางที่ยกมาอางแลว ทานไดแสดงความหมายตามรูปศัพทไวดวย ผูสนใจ
จึงพึงคนดูไดเอง, อนึ่ง พึงทราบวา คําอธิบายความหมายที่แสดงไวขางบนนั้น เปนการขยายความของผูเขียนเองดวย มิใชคัดมา
ตรงๆ จากคัมภีร; กุศล นิยมแปลเปนภาษาอังกฤษวา wholesome; skilful; skilled; meritorious.
ดู อภิ.สํ.๓๔/๒๔๐-๒๕๐/๙๔-๕; ชุดนี้จากโสภณเจตสิกสวนหนึ่ง ในอภิธรรม
ชุดนี้เกี่ยวดวยนิวรณและโพชฌงค เลือกเก็บจาก สํ.ม.๑๙/๔๗๔-๕๐๒/๑๓๑-๗

บทที่ ๕ กรรม

๒๕๙

อีกชุดหนึ่งวา สมาหิตะ - ตั้งมั่น ทรงตัวเรียบสม่ําเสมอ ปริสุทธะ - สะอาด หมดจด ปริโยทาตะ - ผุด
ผองกระจาง สวางไสว อนังคณะ - ไรไฝฝา โปรงโลงเกลี้ยงเกลา วิคตูปกิเลสะ - ปราศสิ่งมัวหมอง มุทุภูตะ นุมนวล ละมุนละไม กัมมนียะ - ควรแกงาน ฐิตะและอาเนญชัปปตตะ - ทรงตัวอยู ตั้งอยูได เขาที่ อยูตัว ไม
หวั่นไหว แนวแน ไมวอกแวก425
ลักษณะตอไปนี้ โดยมากเปนภาวะจิตและบุคลิกภาพของพระอรหันต นํามาลงไวสําหรับประกอบการ
พิจารณาดวย เชน อกิญจนะ - ไมมีอะไรคางใจ ไมมีสิ่งคั่งคางกังวล สันตะ - สงบ ซึ้ง อโศก - ไรโศก วิรชะ ไมมีธุลี เขมะ - เกษม ปลอดโปรง มั่นคง ไมมีภัย นิจฉาตะ - ใจไมโหยหิว ใจอิ่ม สีติภูตะ - เย็น หรือเย็นซึ้ง
นิพพุตะ - หมดรอน เสรี - เที่ยวไปไดตามสบาย ไมมีอะไรเกาะเกี่ยว สยังวสี - มีอํานาจในตัวเอง เปนตัวของ
ตัวเองแทจริง สุขี - มีความสุข หรือเปนสุข426
อีกชุดหนึ่ง โดยมากเปนลักษณะจิตและบุคลิกภาพของพระอรหันตเหมือนกัน แตเนนเฉพาะแงที่เปน
อิสระ เชน อนัลลีนะ - ไมติด หรือไมหมกมุน อนัชโฌสิต - ไมสยบ อนูปลิตต - ไมถูกฉาบติด หรือไมแปด
เปอน อนิสสิต - ไมพึ่งพิง ไมขึ้นตอสิ่งใด วิสัญุต - ไมพัวพัน วิปปมุตต - หลุดพน วิมริยาทิกตจิต - มีจิตไร
ขอบคั่น หรือมีใจไรเขตแดน427
เพื่อใหกําหนดไดงายขึ้น อาจรวมลักษณะเหลานี้เขาเปนกลุมได ดังนี้
๑. ตั้งมั่น เชน แนวแน อยูตัว ทรงตัวเรียบสม่ําเสมอ ไมหวั่นไหว ไมวอกแวก ไมพลาน ไมสาย
๒. บริสุทธิ์ผองใส เชน ปราศสิ่งมัวหมอง ไมขุนมัว ไมเศราหมอง ไรไฝฝา เกลี้ยงเกลา ผุดผอง แจม
จา สวางไสว
๓. โปรงโลงเปนอิสระ เชน ไมติดของ ไมคับแคบ ไมถูกจํากัดขัดขวาง ไมถูกกดทับหรือบีบคั้น ไมอึด
อัด กวางขวาง ไรเขตแดน
๔. เหมาะแกการใชงาน เชน นุมนวล ออนละมุน เบาสบาย ไมหนัก คลองแคลว ทนทาน ไมเปราะ
เสาะ ไมกระดาง ซื่อตรง ไมเอนเอียง ไมคดงอ ไมบิดเบือน ไมเฉไฉ
๕. สงบสุข เชน ผอนคลาย เรียบสงบ ไมเครียด ไมคับแคน ไมเดือดรอน ไมกระสับกระสาย หรือ
ทุรนทุราย ไมขาดแคลน ไมหิวโหย เอิบอิ่ม
เมื่อทราบลักษณะของจิตใจที่สมบูรณ มีสุขภาพดี ไรมลทินโทษเชนนี้แลว ก็พึงนําเอาธรรมที่ไดชื่อวาเปน
กุศลและอกุศลมาพิจารณาตรวจสอบดูวา ธรรมที่เปนกุศล สงเสริมคุณภาพและสมรรถภาพของจิตใจ จริงหรือไม
อยางไร และธรรมที่เปนอกุศล ทําใหจิตมีโรค เกิดความเนาเสีย ผุโทรม เสียหายบกพรอง ไมสบาย เปนทุกข
เสื่อมเสียคุณภาพและสมรรถภาพจิต จริงหรือไม อยางไร
425
426
427

ชุดนี้ คือลักษณะจิตที่ประกอบดวยสมาธิเปนอยางดีแลว เชน ม.ม.๑๓/๕๐๖/๔๖๐
ชุดนี้เปนลักษณะที่กระจายอยูในที่หลายแหง พึงดูในตอนวาดวยภาวะจิตของผูบรรลุนิพพาน
ชุดนี้มีมามากมายหลายแหง จํานวนคําแปลกกันไปบางเล็กนอย พึงดู ม.อุ.๑๔/๑๕๕/๑๑๗; ๑๖๘/๑๒๔; สํ.ข.๑๗/๖๓/๓๘; สํ.สฬ.
๑๘/๑๗/๑๔; องฺ.ติก.๒๐/๕๔๕/๓๓๔; องฺ.ทสก.๒๔/๘๑/๑๖๑; และกระจายทั่วไปในคัมภีรมหานิทเทส ไมนอยกวา ๑๕ แหง เชน
ขุ.ม.๒๙/๖๔/๖๕; ๘๗/๘๔, ๑๒๑/๑๐๗; ๒๑๓/๑๖๑; ฯลฯ

๒๖๐

พุทธธรรม

ตัวอยางกุศลธรรม เชน สติ-ความระลึกได ความสามารถคุมจิตอยูกับสิ่งที่พึงเกี่ยวของ หรือกิจที่ตองทํา
เมตตา-ความรัก ความปรารถนาดี ตองการใหผูอื่นมีความสุข อโลภะ-ความไมโลภ วางจากความอยากใครติดใจ
ตลอดจนมีความคิดเผื่อแผแกผูอื่น ปญญา-ความรูชัด ความเขาใจ ความรูเทาทันตามความเปนจริง ปสสัทธิความผอนคลายสงบ เย็นกายเย็นใจ ไมเครียด ไมกระสับกระสาย กุศลฉันทะ-ความพอใจใฝรักสิ่งดีงาม
อยากรูอยากทําใหเปนจริง มีจิตพุงแลนไปในแนวทางแหงเหตุปจจัย มุทิตา-ความพลอยเบิกบานยินดี บันเทิงใจ
เมื่อผูอื่นประสบความเจริญหรือเปนสุข เปนตน
ตัวอยางอกุศลธรรม เชน กามฉันท-ความอยากไดใครเอา428 พยาบาท-ความคิดราย ขัดเคือง หรือ
แคนใจ ถีนมิทธะ-ความหดหู ทอแท หงอยเหงา เซื่อมซึม และโงกงวง อุทธัจจกุกกุจจะ-ความฟุงซาน คิด
พลาน หงุดหงิด กลัดกลุม รําคาญ และเดือดรอนใจ วิจิกิจฉา-ความลังเล ไมอาจตัดสินใจ โกธ-ความโกรธ
อิสสา-ความริษยา เห็นคนอื่นไดดีทนไมได มัจฉริยะ-ความตระหนี่ ความหึงหวง ความคิดเกียดกัน เปนตน
เมื่อมีเมตตา จิตใจยอมสุขสบาย แชมชื่นผองใส ปลอดโปรงและกวางขวาง เปนสภาพเกื้อกูลแกชีวิต
จิตใจ สงเสริมคุณภาพและสมรรถภาพของจิต เมตตาจึงเปนกุศล สติ ทําใหใจอยูกับสิ่งที่กําลังเกี่ยวของหรือ
ตองทํา ระลึกไดถึงการปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสมในกรณีนั้นๆ และปองกันไมใหอกุศลธรรมทั้งหลายไดโอกาส ทํา
ใหจิตใจอยูในสภาพพรอมที่จะทํางานไดอยางดี สติจึงเปนกุศล
ความริษยา ทําใหจิตใจแคบ ถูกกดทับ บีบคั้น ไมสบาย ไมปลอดโปรง บั่นทอนคุณภาพและสุขภาพจิต
อยางเห็นไดชัด ความริษยาจึงเปนอกุศล ความโกรธ ก็แผดเผาใจของตนเอง บีบคั้นกระทบใจใหไมสบาย และ
สงผลกระทบกระเทือนออกมาถึงสุขภาพกายไดอยางรวดเร็ว จึงเห็นไดชัดเชนกันวาเปนอกุศล กามฉันท หรือแม
ความโลภ อยางกวางๆ ก็ทําใหจิตใจวกวนพัวพัน ติดของ กลัดกลุม หรือเอนเอียงไป เดินไมตรง และมัวหมอง
ไมโลง ไมโปรง ไมผองใส จึงเปนอกุศล ดังนี้เปนตน
มี ข อ สั ง เกตว า ความหดหู หงอยเหงา เฉาซึ ม และความฟุ ง ซ า น เป น ต น แม จ ะเป น อกุ ศ ล แต ใ น
ภาษาไทยจะเรียกวาเปนความชั่ว ก็คงไมสูถนัดปากนัก ในทํานองเดียวกัน กุศลธรรมบางอยาง เชน ความสงบ
ผอนคลายภายในกายในใจ จะเรียกในภาษาไทยวาความดี ก็อาจจะไมสนิททีเดียวนัก นี้เปนตัวอยางแงหนึ่งให
เห็นวา กุศลและอกุศล กับความดีและความชั่ว มิใชมีความหมายตรงกันแททีเดียว
เมื่อเขาใจความหมายของกุศลและอกุศลอยางนี้แลว ก็ยอมเขาใจความหมายของกรรมดี และกรรมชั่ว
คือ กุศลกรรม และอกุศลกรรมดวย
ดังไดกลาวแลววา เจตนาเปนตัวกรรม ดังนั้น เจตนาที่ประกอบดวยกุศล ก็เปนกุศลเจตนา และเปน
กุศลกรรม เจตนาที่ประกอบดวยอกุศล ก็เปนอกุศลเจตนา และเปนอกุศลกรรม
เมื่อกุศลเจตนา และอกุศลเจตนานั้น เปนไปหรือแสดงออก โดยทางกาย ทางวาจา และทางใจ ก็เรียกวา
เปนกุศลกรรม และอกุศลกรรม ทางกาย ทางวาจา และทางใจ หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวา กายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรม ที่เปนกุศล และเปนอกุศล ตามลําดับ
428

ความแตกตางระหวางกุศลฉันทะ กับ กามฉันท หรือโลภะ จะแสดงในตอนวาดวยปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจในบทขางหนา ในที่นี้พึง
สังเกตคราวๆ วา โลภะ จับอารมณที่เสมือนสําเร็จรูปแลว หรือตั้งอยู ณ สุดทางที่ตันหรือตายตัวของมัน โลภะมุงเอาอารมณนั้นมา
เสพเสวย และเกิดมีตัวตนที่จะเอาหรือจะเสพเสวยนั้น สวน ฉันทะ จับอารมณที่เสมือนตั้งอยู ณ จุดเริ่มตนของมัน มีอาการที่จิตแผ
ไปรวมกลมกลืนกับสิ่งหรืออารมณนั้นในการกระทําเพื่อกาวไปสูจุดหมายคือความเสร็จสิ้นสมบูรณ ไมเกี่ยวกับความรูสึกที่จะเสพ
เสวย และไมเกิดความรูสึกจํากัดแบงแยกมีตัวตนที่จะเอาหรือจะเสพเสวย

บทที่ ๕ กรรม

๒๖๑

ค) ขอควรทราบพิเศษบางอยางเกี่ยวกับกุศลและอกุศล
๑) กุศลและอกุศล เป็นปัจจัยแก่กันได้
คนบางคนหรือบางคราวมีศรัทธา หรือไดบําเพ็ญทาน หรือรักษาศีล หรือเปนผูมีปญญา เปนตน อันเปน
กุศล แลวเกิดความลําพองในความดีเหลานั้น ถือเปนเหตุยกตนขมผูอื่น ความลําพองก็ดี ยกตนขมผูอื่นก็ดี
เปนอกุศล อยางนี้เรียกวา กุศลเปนปจจัยแกอกุศล
บางคนบําเพ็ญสมาธิจนไดฌานแลว เกิดราคะคือติดใจในฌานนั้น บางคนเจริญเมตตาเพียรตั้งความ
ปรารถนาดี มองคนในแงดี บางทีประสบอารมณที่นาปรารถนา เมตตานั้นเลยใหชองชวยใหราคะเกิดขึ้นโดยงาย
แลวอาจตามมาดวยอกุศลธรรมอื่นอีก เชน ฉันทาคติ เปนตน อยางนี้ก็เรียกวา กุศลเปนปจจัยแกอกุศล
ศรัทธาเปนกุศลธรรม ทําใหจิตใจผองใสและมีกําลังพุงแลนแนวไป แตเมื่อปฏิบัติตอศรัทธานั้นไมแยบ
คาย ก็อาจกลายเปนเหตุใหเกิดทิฏฐิและมานะ ยึดถือวาของตนเทานั้นจริงแท ของคนอื่นมีแตเท็จ อาจถึงกับกอ
ความวิวาทบาดหมางเบียดเบียนกัน นี้ก็เรียกวา กุศลเปนปจจัยแกอกุศล
บางคนมีราคะอยากไปเกิดในสวรรค จึงตั้งใจประพฤติปฏิบัติเปนผูมีศีล บางคนมีราคะอยากไดความสุข
สงบทางจิตใจ จึงบําเพ็ญสมาธิจนไดฌานสมาบัติ เด็กบางคนมีราคะอยากใหผูใหญชมวาเปนคนดี จึงพยายาม
ประพฤติตัวใหดีมีศีลมีวินัย นักเรียนบางคนมีราคะอยากสอบไดดี จึงเกิดฉันทะและขยันเลาเรียนแสวงหา
ความรู429 บางคนเกิดความโกรธเผาลนตัวขึ้นแลว บางคราวจึงเกิดปญญาเขาใจชัดถึงโทษของความโกรธนั้น บาง
คนโกรธแคนศัตรู จึงเกิดความเห็นใจคิดชวยเหลือผูอื่น บางคนเกิดความกลัวตายขึ้นแลว สํานึกไดหายตระหนี่
มีจิตใจเผื่อแผเสียสละ ตั้งใจชวยเหลือผูอื่นตอไป คนอีกบางคนมีความกลุมใจ เปนเหตุใหเกิดความศรัทธาใน
ธรรม อยางนี้เรียกวา อกุศลเปนปจจัยแกกุศล
เด็กชายวัยรุนคนหนึ่ง พอแมเตือนไมใหไปมั่วสุมกับหมูเพื่อนอยางไมระวัง แตไมเชื่อฟง ตอมาถูกเพื่อน
รายคนหนึ่งหลอกทําใหติดยาเสพติด พอรูตัว ทั้งโกรธแคน ทั้งเศราเสียใจขุนหมอง เกิดความเขาใจในคําเตือน
ของพอแม และซาบซึ้งตอความปรารถนาดีของทาน (อกุศลเปนปจจัยแกกุศล) เปนเหตุใหยิ่งเสียใจประดังโกรธ
เกลียดชังตัวเอง (กุศลเปนปจจัยแกอกุศล)
เมื่อกุศลเปนปจจัยแกอกุศล หรืออกุศลเปนปจจัยแกกุศลนั้น ขณะที่กุศลเกิด จิตมีสุขภาพดี ขณะที่
อกุศลเกิด จิตใจเสียหายขุนของ สภาพจิตดีไมดีเชนนี้อาจเกิดสลับ กันไปมาอยางรวดเร็ว จึงตองรูจักแยก
ออกเปนแตละขณะๆ
อยางไรก็ตาม เรื่องกุศลและอกุศลเปนปจจัยแกกันนี้ ไดกลาวในที่อื่นบางแลว จึงแสดงเปนตัวอยางแต
เพียงเทานี้

๒) บุญและบาป กับ กุศลและอกุศล
บุญและบาป กับกุศลและอกุศล บางทีใชแทนกันได บางทีใชแทนกันไมได จึงเปนเหตุใหเกิดความ
สับสน วาความหมายของธรรม ๒ คูนี้ เหมือนกัน หรือตางกันอยางไร ในที่นี้ มิใชโอกาสที่จะอธิบายเรื่องนี้
โดยตรง จึงจะกลาวไวพอเปนแนวทางความเขาใจ
429

คําวา “ราคะ” ในที่นี้ จะใช โลภะแทนก็ได และเขากับความรูสึกของคนไทยดีกวา แตที่ใชอยางนี้เพื่อคงคําเดิมไวตามคัมภีรปฏฐาน
(อภิ.ป.๔๐/๕๕๑/๑๗๙; ๔๘๘/๑๕๕; ฯลฯ) กับทั้งจงใจใชเพื่อแกความเขาใจความหมายอยางคับแคบ อยางที่รูสึกกันในภาษาไทย

๒๖๒

พุทธธรรม

“บุญ” มีความหมายตามรูปศัพทที่ทานนิยมแสดงกันไว ๒ อยาง คือ เครื่องชําระสันดาน คือชําระพื้น
จิตใจใหสะอาด และวา สิ่งที่ทําใหเกิดผลคือภพที่นาชื่นชม นอกจากนี้ บางแหงยังแสดงความหมายอื่นไวอีกวา
สิ่งที่นํามาซึ่งความนาบูชา และวา สิ่งที่ยังอัธยาศัย (ความประสงค) ของผูกระทําใหบริบูรณ
สวน “บาป” มักแปลตามรูปศัพทวา สิ่งที่ทําใหถึงวัฏฏทุกข หรือสิ่งที่ทําใหถึงทุคติ (=สิ่งที่ทําใหตกไปใน
ที่ชั่ว) คําแปลสามัญของบาป คือ ลามก (ต่ําทราม หรือเลว) บางครั้งใชเปนคําวิเศษณของวิบาก แปลวา ทุกข
หรือ อนิฏฐ (ไมนาปรารถนา) ก็ได430
ที่กลาวมานั้น เปนความหมายที่นักศัพทศาสตรคือนักภาษาแสดงไว ซึ่งเปนเพียงดานหนึ่งเทานั้น จึงควร
ทราบความหมายในแงของหลักธรรมแทๆ ดวย
เมื่อวาโดยความหมายอยางกวางที่สุด บุญมีความหมายเทากับกุศล บาปก็มีความหมายเทากับอกุศล
แตในการใชจริง บุญและบาป มักปรากฏในความหมายที่จํากัดแคบและจําเพาะแงมากกวากุศลและอกุศล
กลาวไดวา บาป ใชในความหมายเทากับอกุศล มากกวาที่บุญใชในความหมายเทากับกุศล แตที่ปรากฏ
บอยก็คือ กุศลใชในความหมายเทากับบุญ ความที่วานี้เปนอยางไร พึงพิจารณาตอไป
บาปที่ทานใชในความหมายเทากับอกุศล แหงสําคัญคือ ในสัมมัปปธาน ๔ ขอ ๑ และขอ ๒ ซึ่งบาปมา
กับอกุศลธรรม ดังที่วา เพียรปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด และเพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดแลว แตใน
ขอ ๓ และขอ ๔ บุญไมไดมากับกุศลธรรมดวย กลาวถึงแตกุศลธรรม ดังที่วา เพียรเจริญกุศลธรรมที่ยังไมเกิด
ใหเกิดขึ้น และเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวไมใหเสื่อมหายหากใหเพิ่มขึ้นไปจนไพบูลย431
พูดอยางสรุปความสั้นๆ วา บุญมีความหมายไมเทากับกุศล ถาแบงกุศลเปน ๒ ระดับ คือ โลกิยกุศล
และโลกุตรกุศล โดยทั่วไป บุญใชกับโลกิยกุศล หรือมิฉะนั้น ถาจะหมายถึงระดับโลกุตระ ก็ใสคําขยายกํากับไว
ดวย เชนวา “โลกุตรบุญ” ซึ่งมิไดเปนคําที่นิยมใชแตประการใด (พบในอรรถกถาแหงหนึ่ง และในฎีกาที่อธิบาย
ตอจากอรรถกถานั้น เทานั้น)432
มีบาลีหลายแหงที่พระพุทธเจาตรัสถึง โอปธิกบุญ คือบุญที่อํานวยผลแกเบญจขันธ ซึ่งไดแกบุญที่เปน
โลกิยะ สอความวานาจะมีอโนปธิกบุญ หรือนิรูปธิบุญ ที่เปนโลกุตระ เปนคูกัน แตก็มิไดปรากฏมีชื่อ อโนปธิกบุญ หรือนิรูปธิบุญ ในที่ใดเลย433
ตรงกันขาม แทนที่จะมีอโนปธิกบุญหรือนิรูปธิบุญ มาเขาคูเขาชุดกับโอปธิกบุญ กลับกลายเปนวา ใน
พระบาลีแหงหนึ่งของพระสูตรเดียวกัน มี นิรูปธิกุศล (กุศลที่เปนโลกุตระ) มากับ โอปธิกบุญ (บุญที่เปนโลกิยะ)
ขอยกมาใหดู ดังนี้
“ท่านจงทําให้มาก ทั้งด้วยกาย ด้วยวาจา และด้วยใจ ซึ่งนิรูปธิกุศล อันประมาณมิได้ แต่
นั้น ครั้นทําโอปธิกบุญให้มากด้วยทานแล้ว ท่านจง [บําเพ็ญธรรมทาน] ชักจูงแม้คนอื่นๆ ให้
ตั้งอยู่ในสัทธรรม ในพรหมจริยะ”434
430
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ความหมายเทาที่กลาวมานี้ ดู อิติ.อ.๑๐๒, ๑๙๙-๒๐๐; องฺ.อ.๑/๕๓๘; ๒/๓; อุ.อ.๒๗๕; วินย.อ.๑/๔๙๕; วิภงฺค.อ.๑๘๓; วินย.ฏีกา
๒/๑๔๒,๒๗๕; วิสุทธิ ฏีกา ๓/๖๗,๒๖๔
ที่มามากมายเคยอางไวแลว เชน สํ.ม.๑๙/๑๐๙๐/๓๑๙; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๓/๑๙ เปนตน; ในอรรถกถา เชน สํ.อ.๑/๓๑๓; สุตฺต.อ.๑/
๑๐๙,๒๒๖
ที.อ.๓/๕๕
ดู สํ.ส.๑๕/๙๒๓/๓๔๒; องฺ.อฏก.๒๓/๑๔๙/๓๐๑; ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๕/๒๔๔; ๒๖๒/๒๙๐

บทที่ ๕ กรรม

๒๖๓

เปนอันวา เมื่อมองดูโดยทั่วไปแลว ก็จะเห็นวา คําวา “บุญ” นั้น ทานใชในความหมายของโอปธิกบุญ
นั่นเอง คือ ถึงจะไมไดเขียนคําวา “โอปธิกะ” กํากับไว แตก็มีความหมายเทากับเขียนโอปธิกะอยูดวย หมายความ
วาตรงกับโลกิยกุศลนั่นเอง ขอนี้เทากับพูดวา คําวาบุญที่ใชทั่วไป มีความหมายอยูเพียงขั้นโลกิยะ เทากับโลกิยกุศล หรือกุศลขั้นโลกีย บุญจึงเทากับเปนความหมายสวนหนึ่งของกุศล ไมครอบคลุมเทากับกุศล ซึ่งมีโลกุตรกุศลดวย และอรรถกถานอยแหงเหลือเกินจะไขความบุญวาเทากับกุศลทั้งหมด435
พระอรรถกถาจารยทานสังเกตการใชคําวาบุญ แลวแสดงความหมายไวใหเห็นแงดานที่ละเอียดลงไปอีก
ดังในคัมภีรปรมัตถทีปนี อรรถกถาอิติวุตตกะ436 แสดงความหมายของคําวา “บุญ” ไว ๕ อยาง คือ
๑. หมายถึงผลบุญ คือผลของกุศล หรือผลของความดี เชนในขอความวา เพราะการสมาทานกุศล
ธรรมทั้งหลายเปนเหตุ บุญยอมเจริญเพิ่มพูน437
๒. หมายถึงความประพฤติสุจริตในระดับกามาวจรและรูปาวจร เชนในคําวา คนตกอยูในอวิชชา หาก
ปรุงแตงสังขารที่เปนบุญ (= ปุญญาภิสังขาร)438
๓. หมายถึงภพที่เกิดซึ่งเปนสุคติพิเศษ เชนในคําวา วิญญาณที่เขาถึงบุญ439
๔. หมายถึงกุศลเจตนา เชนในคําวา บุญกิริยาวัตถุ440 (คือเทากับกุศลกรรม)
๕. หมายถึงกุศลกรรมในภูมิสาม เชนในคําวา “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยากลัวตอบุญเลย”441 ขอนี้
ตรงกับคําวาโลกิยกุศลนั่นเอง
ความจริง ขอที่ ๕ เปนความหมายหลัก ตรงกับคําอธิบายในมหานิทเทสที่วา
“กุสลาภิสังขารในไตรธาตุ (คือกามธาตุ รูปธาตุ และอรูปธาตุ) อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม
เรียกว่าบุญ; อกุศลทั้งหมด เรียกว่า อบุญ (คือบาป)” 431
พูดดวยคําที่เขาใจงายวา บุญ ไดแกกุศลที่เปนโลกีย บาป ไดแกอกุศลทั้งหมด (กุศล มีทั้งโลกิยะ และ
โลกุตระ แต อกุศล มีเฉพาะโลกิยะอยางเดียว, บุญ และบาป เปนโลกิยะดวยกันทั้งหมด; พูดยักยายอีกอยาง
หนึ่งวา บุญ มีแตโลกิยะอยางเดียว กุศล มีทั้งโลกิยะและโลกุตระ, บาปและอกุศล เปนโลกิยะทั้งสิ้น)
ทั้งนี้ ไดในคําวา ไมติดในบุญและในบาป หรือละบุญละบาป ลอยบุญลอยบาปไดแลว ซึ่งเปนลักษณะ
จิตของพระอรหันต442
พึงสังเกตดวยวา ตามคําอธิบายในมหานิทเทสนั้น คํากลาวที่วา พระอรหันตละทั้งบุญและบาป ลอยบุญ
ลอยบาปหมดแลว หรืออยูเหนือความดีและความชั่วนั้น มี ความหมายวา ละบาป และละบุญคือโลกิยกุศล
เทานั้น หาไดละโลกุตรกุศลดวยไม
434
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ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๒/๒๙๐
ดู อิติ.อ.๘๙
อิติ.อ.๘๔
ที.ปา.๑๑/๕๐/๘๖ (แตอรรถกถาของที่นี้ คือ ที.อ.๓/๕๕ วา = โลกุตรบุญ)
เชน สํ.นิ.๑๖/๑๙๑/๙๙
เชน สํ.นิ.๑๖/๑๙๑/๙๙
ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๘/๒๗๐
ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๐; พึงเขาใจเพิ่มเติมวา “บุญ” เปนโลกิยะ เวนแตจะมีคําระบุกํากับไวเปนอยางอื่น เชนวา “โลกุตรบุญ”
ขุ.ม.๒๙/๑๒๑/๑๐๖ ไขความ ขุ.สุ.๒๕/๔๑๑/๔๘๙ และ อธิบายใน นิท.อ.๑/๒๗๒; และพึงดู ขุ.ธ.๒๕/๑๓/๒๐; ๒๙/๕๐; ๓๖/๗๐ ดวย

๒๖๔

พุทธธรรม

ที่กลาวไวขางตนวา เมื่อคําวาบุญกับกุศลมาดวยกัน กุศลมักมีความหมายเทากับบุญ จึงหมายความวา
ในกรณีเชนนี้ คําวากุศลถูกใชในความหมายแคบลงเทากับบุญ คือเปนเพียงโลกิยกุศลเทานั้น443 ลักษณะสําคัญ
ของโลกิยกุศลหรือบุญนี้ ก็คือ การที่ยังเกี่ยวของกับผลที่เปนอามิส ไมใชเรื่องของความหลุดพนเปนอิสระ หรือ
การทําลายกิเลสโดยสิ้นเชิง
ตัวอยางเสริมความที่กลาวแลวมีเปนอันมาก เชน ในบาลี เมื่อกลาวถึงภิกษุคิดจะลาสิกขา มักกลาววา จะ
สึกไปกินใชโภคทรัพยและทําบุญทั้งหลาย444 และชีวิตชาวบานที่ดีก็ถือกันวาไดแกชีวิตเชนนั้น445 คําวาบุญในกรณี
เชนนี้ ก็หมายถึงการทําความดีตางๆ เชน เผื่อแผแบงปน ใหทาน ประพฤติดี มีศีล เปนตน ตรงกับคําวากุศล
กรรม446 หรือในขอความวา บุญมีอุปการะแมแกผูเปนเทพ แมแกผูเปนมนุษย แมแกบรรพชิต447 ก็มีความหมาย
ทํานองเดียวกัน สวนในพุทธพจนวา บุญเปนชื่อของความสุข บุญก็หมายถึงผลหรือวิบากที่นาปรารถนาของกุศล
กรรมคือการทําความดี448 หรือในคําวาตายเพราะสิ้นบุญ (บุญขัยมรณะ) ก็หมายถึงหมดผลบุญหรือสิ้นวิบากของ
กุศลกรรมที่ปรุงแตงกําเนิดนั้นนั่นเอง449
ความหมายของคําวา “ธรรม” ที่เทากับบุญ ก็คือความหมายในแงที่สัมพันธกับ การไปสวรรค
เชนเดียวกับที่อธรรมเทากับบาป ในความหมายที่สัมพันธกับการไปนรก450
เปนอันสรุปไดวา แมวา บุญ กับกุศล และบาป กับอกุศล จะเปนไวพจนกัน แตในการใชจริงโดยทั่วไป
กุศลมีความหมายครอบคลุมที่สุด กวางกวาบุญ คําทั้งสองจึงใชแทนกันไดบาง ไมไดบาง สวนบาปกับอกุศลมี
ความหมายใกลเคียงกันมากกวา จึงใชแทนกันไดบอยกวา แตกระนั้นก็มักใชในกรณีที่ใหความรูสึกที่ตรงขาม
กับความหมายแงตางๆ ของบุญ โดยนัยนี้
- กุศล ใชในแงการกระทําคือกรรมก็ได มองลึกลงไปถึงตัวสภาวธรรมก็ได สวนบุญมักเล็งแตในแง
กรรมคือการกระทํา ดังนั้น คําวา กุศลกรรมก็ดี กุศลธรรมก็ดี จึงเปนคําสามัญ แตสําหรับบุญ เราพูดได
วา บุญกรรม (กรรมที่เปนบุญ ไมใช บุญและกรรม) ถาพูดวาบุญธรรม จะแปลกหู และไมรูสึกเปน
คําศัพททางธรรม สวนบาปกับอกุศลจะพบทั้งอกุศลกรรม อกุศลธรรม บาปกรรม บาปธรรม
- ในแงที่พิเศษ บุญหมายถึงผลของบุญ หรือวิบากของกุศลกรรม แมในกรณีที่มิไดหมายถึงผลหรือ
วิบากโดยตรง บุญก็ใชในลักษณะที่สัมพันธกับผล หรือใหเกิดความรูสึกเพงเล็งถึงผลตอบสนอง
ภายนอก หรือผลที่เปนอามิส เฉพาะอยางยิ่งความสุขและการไปเกิดในที่ดีๆ
- ดวยเหตุที่กลาวมานั้น การใชคําวา “บุญ” จึงมักจํากัดอยูเฉพาะในระดับโลกิยะ เปนโอปธิกบุญ คือ
เปนโลกิยกุศลเทานั้น กรณีที่กินความถึงโลกุตรกุศล หาไดยากอยางยิ่ง
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กุศลมากับบุญ มีความหมายเทากับบุญ เชน ในคําวา ปุญญาภิสันทะ กุสลาภิสันทะ (องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๕/๕๖; องฺ.อฏก.๒๓/๑๒๙/
๒๔๙; เทียบ สํ.ม.๑๙/๑๕๘๔/๔๙๓); “เขาคิดวาจะทําบุญ กลับไพลไปทําอบุญ คิดวาจะทํากุศล กลับไพลไปทําอกุศล” (องฺ.สตฺตก.
๒๓/๔๔/๔๔), พึงสังเกต นิรูปธิกุศล มากับ โอปธิกบุญ ใน ขุ.อิติ. ๒๕/๒๖๒/๒๙๐ ดังที่กลาวแลวดวย
เชน วินย.๕/๒/๖; ม.ม.๑๓/๑๙๓/๒๐๑; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๒๒/๑๖๗; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๖/๔๑๙
ดู ม.ม.๑๓/๔๒๗/๓๙๑; องฺ.อฏก.๒๓/๑๑๑/๒๑๓
ดูความหมายที่ วินย.อ.๑/๒๓๘; ม.อ.๓/๒๗๒ เปนตน
องฺ.ปฺจก.๒๒/๓๑/๓๖
ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๐; อิติ.อ.๙๗
เชน วิสุทฺธิ.๒/๑
เชน ปฏิสํ.อ.๒๐

บทที่ ๕ กรรม

๒๖๕

นอกจากนี้ มีขอสังเกตสําหรับผูสนใจทางวิชาการอาจศึกษาคนควาตอไป คือ
- บุญและบาป เปนคําที่มีใชแพรหลายอยูกอนแลวในพุทธกาล และมีความหมายในทางโชคและ
ความศักดิ์สิทธิ์ปนอยูดวย พระพุทธศาสนารับเขามาใชในความหมายเทาที่ปรับเขากับหลักการของ
ตนได สวนกุศลและอกุศล เดิมใชในความหมายอยางอื่น เชน ฉลาด ชํานาญ คลองแคลว สบายดี
มี สุ ข ภาพ เป น ต น พระพุ ท ธศาสนานํ า เอามาบั ญ ญั ติ ใ ช สํ า หรั บ ความหมายที่ ต อ งการของ
พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ
- และโดยนัยนี้ กุศลและอกุศลจึงเปนศัพทวิชาการทางธรรมอยางแทจริง สวนบุญและบาป ทานมัก
ใชอยูในวงแหงคําสอนสําหรับชาวบาน หรือชีวิตของชาวโลก451

ง) เกณฑวินิจฉัยกรรมดี – กรรมชั่ว
ดั ง ได ก ล า วแล ว ว า กรรมนิ ย ามมี ค วามสั ม พั น ธ ใ กล ชิ ด ที่ สุ ด กั บ จิ ต นิ ย ามและสมมติ นิ ย าม และ
ความสัมพันธใกลชิดกันนี้อาจเปนเหตุใหเกิดความเขาใจสับสนไดงาย ดังนั้น การที่จะเขาใจเรื่องกรรมและความ
ดีความชั่วใหชัดเจน จะตองแยกขอบเขตระหวางนิยามเหลานี้ใหไดกอน
กรรมนิยามอาศัยจิตนิยามเหมือนซอนอยูบนจิตนิยามนั่นเอง แตจุดตัดแยกระหวางกรรมนิยามกับจิต
นิยามก็ชัดเจน กลาวคือ เจตนาเปนเนื้อหาสาระและเปนตัวทําการของกรรมนิยาม ทําใหกรรมนิยามเปนอิสระ
ออกมาเปนนิยามหนึ่งตางหาก หรือทําใหมนุษยเปนอิสระ มีบทบาทเปนของตนเองตางหากจากนิยามอื่นๆ
สามารถสรางโลกแหงเจตจํานงของตนเองขึ้นมาได จนถึงกับยกตนขึ้นเทียมเทาหรือแขงขันกับธรรมชาติ และ
แบงแยกวาตนมีโลกแหงการประดิษฐสรางสรรคตางหากจากโลกของธรรมชาติ
เจตนาอาศัยกลไกของจิตนิยามเปนเครื่องมือในการทํางาน และเมื่อเจตนาทํากรรมอยางใดอยางหนึ่งขึ้น
แลว กระบวนการกอผลก็ตองอาศัยจิตนิยามนั่นแหละดําเนินไป เปรียบไดกับคนขับเรือยนต คนขับเหมือน
เจตนาที่อยูฝายกรรมนิยาม เครื่องเรือทั้งหมดเหมือนกลไกและองคประกอบตางๆ ของจิตที่อยูฝายจิตนิยาม
คนขับตองอาศัยเครื่องเรือ แตเครื่องเรือจะพาเรือคือชีวิตที่พรอมดวยรางกายไปสูที่ไหนอยางไร คนขับเปนอิสระ
ที่จะทํา และเปนผูรับผิดชอบทําใหเปนไป คนขับทั้งอาศัยและทั้งเปนผูใชประโยชนจากเรือ แลวรับผิดชอบตอ
ความเปนไปของเรือที่พรอมทั้งเครื่องเรือและตัวเรือดวย เหมือนกรรมนิยามทั้งอาศัยและทั้งเปนผูใชประโยชน
จากจิตนิยาม แลวรับผิดชอบตอความเปนไปของชีวิตที่พรอมทั้งจิตและกายดวย
ในดานความสัมพันธระหวางกรรมนิยามกับจิตนิยามนี้ ไมสูมีปญหา เพราะไมสูมีเรื่องที่มนุษยเอาใจใส
และไมวามนุษยจะใสใจรูเรื่องของมันหรือแมแตรูตัวหรือไมก็ตาม มันก็เปนไปตามปกติของมันเรื่อยไปอยางมอง
ไมเห็นตัว
ดานที่เปนปญหาสับสนอยางมากก็คือ ความสัมพันธระหวางกรรมนิยามกับสมมตินิยาม ซึ่งมักมีปญหา
เกี่ยวกับความดีและความชั่ว วาอะไรดี อะไรชั่ว ที่วาทําดีทําชั่วเปนความจริงที่แทหรือไม อะไรเปนเกณฑแบงวา
อะไรดี อะไรชั่ว
451

พึงสังเกตวา ในอภิธรรมปฎก ตามปกติทานไมใชคําวาบุญและบาป ยกเวนแตบาปที่เปนคําประกอบขยายคําวาอกุศล และบุญในคํา
วาปุญญาภิสังขาร ซึ่งมีความหมายตามที่บัญญัติขึ้นโดยเฉพาะ และในอรรถกถาอภิธรรม ทานใชบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อธิบายเรื่อง
กามาวจรกุศลจิต (สงฺคณี อ.๒๖๐)

๒๖๖

พุทธธรรม

ในเรื่องนี้ มีคนไมนอยพูดกันบอยๆ วา ความดีและความชั่วเปนเรื่องของคนหรือสังคมบัญญัติกันขึ้น
การกระทําอยางเดียวกัน สังคมถิ่นหนึ่งหรือสมัยหนึ่งวาดี อีกถิ่นหนึ่งหรืออีกสมัยหนึ่งวาไมดี การกระทําอยาง
เดียวกัน สังคมหนึ่งบัญญัติใหสมาชิกตองกระทํา แตอีกสังคมหนึ่งบัญญัติใหสมาชิกตองละเวน เชน สังคมคนปา
บางพวกบัญญัติวาฆาคนพวกอื่นเปนความดี แตสังคมที่เจริญแลวบัญญัติวาฆามนุษยเปนความชั่วทั้งนั้น บาง
ศาสนาบัญญัติวาฆาสัตวที่เปนอาหารไมบาป บางศาสนาสอนวาการเบียดเบียนสัตวไมวาชนิดใดไมดีทั้งนั้น สังคม
บางถิ่นบัญญัติวาหญิงมีสามีมากหลายไดเปนความดี สังคมบางถิ่นวาหญิงดีตองมีสามีเดียว ถาใหดียิ่งขึ้น เวลา
สามีตายตองโดดเขาเผาตัวตายตามสามีไปในกองไฟที่เผาศพสามีดวย บางสังคมถือวาเด็กตองเคารพตอผูสูงอายุ
กวาและตองเชื่อฟงไมโตเถียง มิฉะนั้นเปนการไมดี อีกบางสังคมถือวาการเคารพกันไมเกี่ยวกับวัยและทุกคนควร
ถกเถียงหาเหตุผลกัน ดังนี้เปนตน
คําที่วาความดีความชั่วเปนเรื่องของมนุษยและสังคมมนุษยสมมติบัญญัติกันขึ้นมาเองนี้ เปนความจริง
อยูมากทีเดียว แตถึงแมจะเปนจริงอยางนั้น ก็ไมมาเกี่ยวของในแงที่จะกระทบกระเทือนตอกรรมนิยามแต
ประการใด และก็ไมนาจะตองเอามาสับสนกับเรื่องกรรมนิยามดวย
เรื่องความดีความชั่วที่เปนบัญญัติของสังคม ก็เปนเรื่องของบัญญัติสังคมหรือสมมตินิยาม เรื่องความดี
ความชั่ว หรือวาใหถูกคือกุศลและอกุศลที่เปนเรื่องของกรรมนิยาม ก็เปนเรื่องของกรรมนิยาม แมวาทั้งสองอยาง
นี้จะสัมพันธกัน แตก็เปนคนละเรื่องกัน มีจุดตัดแยกระหวางกันชัดเจน ความสับสนเกิดจากการนําเอาความดี
ความชั่วของสมมตินิยามไปปะปนกับความดีความชั่วคือกุศลและอกุศลของกรรมนิยาม ที่เปนคนละแดนกัน
และไมรูจุดตัดแยกที่ถูกตอง
ขอย้ําอีกครั้งวา ความดีความชั่วที่เปนบัญญัติของสังคม ก็เปนเรื่องของสังคม อยูในขอบเขตของสมมติ
นิยาม กุศลอกุศลที่เปนคุณสมบัติของกรรม ก็เปนเรื่องของกรรม อยูในกรรมนิยาม เปนเรื่องตางหากกัน แต
สัมพันธกัน สิ่งที่เปนทั้งตัวการสรางสัมพันธ และเปนทั้งจุดตัดแยกระหวางกันของนิยามทั้งสองนี้ ก็เชนเดียวกับ
ในกรณีระหวางกรรมนิยามกับจิตนิยาม คือไดแกเจตนา หรือเจตจํานง นั่นเอง เรื่องนี้เปนอยางไร ขอใหชวยกัน
พิจารณาตอไป
สิ่งที่สังคมบัญญัติ เมื่อมองจากแงของกรรมนิยาม อาจแบงไดเปน ๒ ประเภท คือ
๑) สิ่ ง ที่ บั ญ ญั ติ นั้ น ไม เ กี่ ย วกั บ กุ ศ ลและอกุ ศ ลในกรรมนิ ย ามโดยตรง แต สั ง คมบั ญ ญั ติ ขึ้ น เพื่ อ
วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งของสังคมเอง เชน เพื่อใหคนทั้งหลายในสังคมนั้นอยูรวมกันดวยดี มีความสงบ
สุข เปนทํานองขอตกลงหรือพันธสัญญาระหวางกัน ในกรณีเชนนี้ สิ่งที่บัญญัตินั้นอาจเปนเครื่องชวยใหสังคมอยู
ดีมีความสงบสุขไดจริง หรืออาจไมจริงก็ได อาจเปนประโยชนแกสังคมจริง หรืออาจเปนโทษก็ได ทั้งนี้แลวแตวา
จะไดบัญญัติกันขึ้นมาดวยความรูความเขาใจกวางขวางรอบคอบเพียงพอหรือไม หรือวาคนที่ทําหนาที่บัญญัติมี
ความสุจริตใจหรือไม เปนตน บัญญัติเชนนี้มีมาในรูปตางๆ อาจเปนขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนกฎหมาย
ในกรณีอยางนี้ ดีหรือชั่ว เปนเรื่องของสมมตินิยาม อาจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและแตกตางกันไปนานัปการ
แตจะเปลี่ยนจะตางไปอยางไร ก็ไมใชเรื่องของกรรมนิยาม ตองแยกไวตางหาก ไมควรเอามาปนเปสับสน และ
เมื่อคนใดฝาฝนละเมิดบัญญัตินั้น สังคมจะลงโทษอยางไร ก็เปนเรื่องของสมมตินิยาม ไมใชเรื่องของกรรมนิยาม
ใหแยกออกไปอยางนี้เสียชั้นหนึ่งกอน
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ตอจากนี้ จึงพิจารณาในขั้นที่บัญญัติของสมมตินิยามนั้นกาวเขามาเกี่ยวของกับขอบเขตของกรรมนิยาม
กลาวคือ เมื่อคนในสังคมยอมรับบัญญัตินั้นกันแลว ไมวาบัญญัตินั้นจะเปนอยางไร จะดีงามหรือเปนประโยชน
แทจริงหรือไมก็ตาม ในเวลาที่คนผูใดผูหนึ่งในสังคมนั้นจะไมปฏิบัติตาม จะฝาฝน หรือละเมิดบัญญัตินั้น เขาจะ
เกิดมีเจตนาที่จะฝาฝน ละเมิด หรือไมปฏิบัติตามขึ้นมาทันที452 และเขาก็จะตระหนักรูตอเจตนาของเขานั้นอยาง
ไมอาจปดบังหรือหลอกตนเองได
เจตนานี้แหละ คือจุดตั้งตนของกรรมนิยาม และเปนเรื่องของกรรมนิยาม สังคมหลายแหงอาจพยายาม
สืบเอาเจตนานี้ไปประกอบการพิจารณาในการตัดสินลงโทษดวย วาเขาผูนั้นทําการละเมิดดวยเจตนาหรือไม แต
นั่นก็เปนเรื่องของสมมตินิยาม แสดงวาสังคมนั้นฉลาด รูจักถือเอาประโยชนจากกรรมนิยามไปใชในทางสังคม
ไมใชเรื่องของกรรมนิยาม
สวนในเรื่องของกรรมนิยามเองนั้น ไมวาสังคมจะสืบสวนเอาเจตนานั้นไปใชหรือไม หรือจะไดลวงรูวาได
มีการละเมิดเกิดขึ้นหรือไมก็ตาม กรรมนิยามก็ไดเริ่มทํางานของมันตั้งแตขณะที่บุคคลนั้นเกิดมีเจตนาและใช
เจตนาทําการลวงละเมิดเปนตนไป กลาวคือกระบวนการกอวิบากไดเริ่มดําเนิน และบุคคลนั้นเริ่มไดรับผลของ
กรรมตั้งแตบัดนั้นไป
จะเห็นไดวา ในความเปนไปเชนนี้ ขอที่บัญญัติของสังคมวาดีหรือชั่วนั้นจะจริงหรือไม ก็เปนเรื่องที่
จะตองพิจารณาในแงของสมมตินิยามไป ไมเกี่ยวของกับกรรมนิยามโดยตรง (จะโยงมาเขากับกรรมนิยามในขั้น
ของการพิจารณาเจตนาและปญญาของผูทําบัญญัติ) แตในการรักษาและปฏิบัติตามบัญญัติ กรรมนิยามเกี่ยวของ
เพียงการรับรูและใจยอมรับอยางใดอยางหนึ่งตอขอกําหนดตามที่สังคมบัญญัติไว และดําเนินจากจุดเริ่มที่จิตมี
กิจกรรมตอขอกําหนดนั้น คือเริ่มจากเกิดเจตนาเปนตนไป
เมื่อจัดเขาในระบบชีวิตทางธรรม ทั้งหมดนี้เปนเรื่องในขั้นศีล และนี้เปนจุดที่กฎเกณฑของมนุษยเขามา
เกี่ยวพันกับกฎเกณฑของธรรมชาติ ซึ่งจะตองแยกขอบเขตกันใหดี
ขอที่วาบัญญัติวาดีหรือชั่วของสังคมจะเปนของแทจริงหรือไม เปนเรื่องของสมมตินิยาม ไมเกี่ยวของกับ
กรรมนิยามโดยตรงนั้น หมายความวา ยังมีแงที่เกี่ยวของโดยออมได เชน สังคมถือขอปฏิบัติกันมาอยางหนึ่งวา
เปนสิ่งดีงามถูกตอง ทุกคนตองปฏิบัติ ตอมาเกิดผูมีปญญาคนหนึ่งมองเห็นวา ขอปฏิบัตินั้นไมดีจริง ไมเปน
ประโยชน หรือถึงกับเปนผลรายแกสังคมนั้น บุคคลผูนั้นอาจเพียรพยายามชี้แจงใหชนทั้งหลายผูรวมสังคมเขาใจ
ตาม พยายามแกไขขอปฏิบัติที่กําหนดไวนั้น และอาจถึงกับไมยอมทําตามขอปฏิบัตินั้นเสียทีเดียว
ในกรณีเชนนี้ การกระทําของบุคคลผูนั้น มิใชเกิดจากเจตนาขุนมัวของผูที่จะละเมิดเหมือนอยางในกรณี
กอน แตเกิดจากเจตนาอันประกอบดวยปญญาของผูที่จะแกไขเพื่อประโยชนสุขของมนุษยทั้งหลายเปนตน
เนื้อหาที่จะเปนไปในกรรมนิยาม จึงไมเหมือนกัน สุดแตคุณสมบัติของเจตนานั้น แตมีขอสําทับวา เจตนาที่
กระทํานั้นจะเปนอยางไรก็ตาม ผูกระทํายอมรูตระหนักตามที่มันเปน และเขาจะตองรับผลในแงของกรรมนิยาม
ตามเจตนานั้น เขาอาจปดบังและหลอกสังคมได แตไมอาจปดบังใจตนเองหรือหลอกกฎธรรมชาติได พูดอยาง
สั้นๆ ตัวกําหนดในกรรมนิยามอยูที่วา เจตนาเปนกุศล หรือเปนอกุศลนั่นเอง
452

ที่วานี้ เปนการพิจารณาชั้นเดียวกอน ในบางกรณี เรื่องอาจซับซอนกวานี้ได โดยมีองคประกอบอื่นเขามาเกี่ยวของดวย เชน ปญญาที่
จะยอมรับหรือไม อยางไร ซี่งมีผลตอเจตนา ทําใหเปนเจตนาละเมิดหรือไม ออนหรือแก เปนตน อันจะตองวิเคราะหกันอีกชั้นหนึ่ง
แตไมวาจะเปนอยางไรก็ตาม เมื่อคิดนึกขึ้นมา ก็เปนอันตองมีเจตนาอยางใดอยางหนึ่ง และมีผลตอชีวิตจิตใจทุกทีไป
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พุทธธรรม

เมื่อวาโดยทั่วไป หรือสําหรับกรณีทั่วไป การไมปฏิบัติตามบัญญัติอยางใดอยางหนึ่งของสังคม จะชื่อวา
ไมเปนการฝาฝนหรือละเมิด และไมเปนไปดวยเจตนาที่จะละเมิด ก็ตอเมื่อสังคมนั้นไดตกลงพรอมใจกันยกเลิก
บัญญัตินั้นแลว หรือยอมรับการแกไขเปลี่ยนแปลงบัญญัตินั้นแลว พูดอีกภาษาหนึ่งวา ตอเมื่อนั้น จึงจะไมเปน
การเสียความซื่อสัตยหรือทรยศตอสัญญาประชาคม
ความที่วามานี้พอจะอธิบายไดดวยตัวอยางงายๆ สมมติวา คนสองคนมาอยูรวมกัน เพื่อใหการอยู
รวมกันนั้นเปนไปดวยดี อํานวยความสุขและเกื้อกูลแกการดําเนินชีวิตของทั้งสองฝาย เขาจึงไดวางกติกากันไว
เชนวา เขาทั้งสองทํางานคนละแหง กลับถึงบานไมพรอมกัน แตควรจะรับประทานอาหารเย็นพรอมกัน ครั้นจะรอ
กันอยางไมมีขอบเขต ก็ไมได จึงใหแตละคนตองไมรับประทานอาหารเย็นกอน ๑๙.๐๐ น. บรรดาเขาทั้งสองนั้น
คนหนึ่งชอบแมว ไมชอบสุนัข อีกคนหนึ่งชอบสุนัข ไมชอบแมว เพื่อความสงบสุขใหถือวาการนําสัตวเลี้ยงใดๆ
เขามาในบานเปนความไมดีงาม ไมสมควร
เมื่อตกลงวางกติกากันอยางนี้แลว ถาเขาคนใดคนหนึ่งจะทําการใดที่ไมเปนไปตามกติกานั้น เจตนาที่จะ
ละเมิดก็ยอมเกิดขึ้น และกรรมก็เกิดขึ้นตามกรรมนิยาม ทั้งๆ ที่เมื่อวาโดยสภาวะแลว การรับประทานอาหาร
กอน ๑๙.๐๐ น. ก็ดี การนําสัตวเลี้ยงเขามาในบานก็ดี จะเปนความดีหรือความชั่วโดยตัวของมันเองก็หาไม คนคู
อื่นอาจวางกติกาที่ตรงขามจากนี้ก็ได และในกรณีที่ตอมาคนใดคนหนึ่งในเขาทั้งสองนั้น พิจารณาเห็นวา กติกาที่
ไดวางไวไมเปนไปเพื่อผลดีแกชีวิตรวมกันของเขาทั้งสอง เขาก็จะตองยกขึ้นมาพูดใหตกลงยกเลิกหรือแกไข
เปลี่ยนแปลงกติกานั้นกอน การที่จะไมปฏิบัติตามของเขาจึงจะเปนไปได โดยไมประกอบดวยเจตนาที่จะละเมิด
หรือฝาฝน
วินัยซึ่งเปนบัญญัติแกสังฆะ ก็สัมพันธกับเจตนาในการปฏิบัติที่สําเร็จเปนศีลของบุคคล ในลักษณะ
อยางนี้ เรื่องความดีความชั่ว ความผิดความถูก ที่เปนบัญญัติอันไมเที่ยงแทแนนอนของสังคม กับความเปนไป
แหงกุศลและอกุศลอันแนนอนของกรรมนิยาม มีขอบเขตที่แยกกันได และมีความสัมพันธเนื่องถึงกัน อันพึง
เขาใจไดโดยนัยนี้
๒) สิ่งที่บัญญัตินั้น กระทบถึงกุศลและอกุศลในกระบวนการของกรรมนิยามดวย ในกรณีเชนนี้ สังคม
อาจบัญญัติความดีความชั่วดวยความรูความเขาใจวาอะไรเปนกุศล อะไรเปนอกุศล คือรูวาอะไรเกื้อกูล อะไรเปน
โทษแกชีวิตจิตใจของมนุษย หรืออาจบัญญัติดวยความไมรูไมเขาใจเลยก็ได แตไมวาสังคมจะบัญญัติวาอยางไรก็
ตาม ความเปนไปตามกรรมนิยามก็ยอมเปนไปของมันตามปกติ หาไดเปลี่ยนไปตามบัญญัติของสังคมไม
ยกตัวอยาง สมมติวา ในสังคมหนึ่ง คนถือวาการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาเปนการกระทําที่ดีงาม ทําใหคนมี
ความสุข ควรสนับสนุน ถือวาการมีอารมณรุนแรงเปนสิ่งที่ดี ถือวาควรปลุกเราคนใหตื่นเตนเครงเครียด อยาก
ไดอยากเอา วิ่งหา แขงขันอยูเสมอ จะไดทํางานสรางสรรคไดมาก ถือวาฆาคนพวกอื่นเปนความดี หรือประณีต
ขึ้นมาอีกวา ฆาสัตวดิรัจฉานไมบาป เปนตน กรณีเชนนี้ถือไดวาความดีความชั่วในสมมตินิยาม ขัดกับกุศลและ
อกุศลในกรรมนิยาม
ถามองในแงสังคม บัญญัติหรือขอยึดถือเหลานี้ อาจกอใหเกิดผลดีบาง ผลรายบางแกสังคม เชน การ
ถือวาเสพสิ่งเสพติดมึนเมาเปนการดี อาจชวยใหรัฐมีรายไดจากอากรสรรพสามิตเปนตนเพิ่มขึ้นไมนอย แตพรอม
กันนั้น ก็ทําใหคนจํานวนมากในสังคมนั้นเปนคนเรื่อยเปอยเฉื่อยชา สังคมนั้นมีอาชญากรรม เชน ลักขโมยมาก
มีคนเจ็บปวยไมสมประกอบเนื่องจากเหตุนี้ เปนตน หรือการมีชีวิตที่เครงเครียดแขงหาแขงเอาตลอดเวลา อาจทํา
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ใหสังคมนั้นเจริญกาวหนาอยางมากและรวดเร็ว แตตอมาอาจปรากฏวาสังคมนั้นมีคนเปนโรคจิตและโรคหัวใจ
กันมาก มีการฆาตัวตายมาก มีปญหาทางจิตและปญหาสังคมอื่นๆ มากผิดปกติ หรือในสังคมที่ถือวาฆาคนพวก
อื่นไดเปนการดี คนของสังคมนั้น มีลักษณะที่ปรากฏแกคนพวกอื่นวาเปนมนุษยที่โหดราย ควรหวาดระแวง ไม
นาไววางใจ เปนตน
ผลตางๆ ที่ปรากฏในระดับสังคมเชนนี้ หลายอยางอาจสืบเนื่องมาจากกรรมนิยามดวย แตกระนั้น ใน
เบื้องแรก ผลที่เปนไปในดานสังคม ก็พึงพิจารณาในแงสังคม ผลในดานกรรมนิยาม ก็พึงพิจารณาในแงกรรม
นิยาม แยกตางหากจากกันกอน เสร็จจากนั้นแลวจึงคอยโยงเขามาหากันในภายหลัง เพื่อไมใหเกิดความสับสน
วาถึงผลในดานกรรมนิยาม เจตนาในเรื่องนี้ซอนกันอยูเปนสองชั้น คือ เจตนาที่ประกอบดวยความ
ยึดถือตามบัญญัตินั้น ที่แสดงออกเปนความเชื่อถือและคานิยม เปนตน และเจตนาในการกระทําตามหรือไมยอม
กระทําตามบัญญัติเฉพาะในคราวนั้นๆ แตไมวาในกรณีใด การไดรับผลตามกรรมนิยามยอมเริ่มดําเนินในทันที
เริ่มแตตั้งเจตนา
ดังตัวอยางขางตน คนที่จะเสพสิ่งเสพติดมึนเมา พอจะเสพ เจตนาก็ประกอบดวยความกระหยิ่มอยาง
มัวซัว เมื่อเสพเปนนิตย ก็สั่งสมสภาพจิตอยางนั้นเปนนิสัย คนที่เครงเครียดแขงหาแขงเอา จะทํางานแตละครั้ง
เจตนาก็ประกอบดวยความเครียดเรงรอน และสั่งสมสภาพจิตเชนนั้นไว คนที่ตั้งหนาฆาผูอื่น แมจะไดรับความ
ยกยองและรางวัลในสังคมของพวกตน แตในการกระทําคือการฆาแตละครั้ง ก็ตั้งเจตนาที่ประกอบดวยความขึ้ง
เครียดเหี้ยมเกรียมหรือกระเหี้ยนกระหือรือ หากปลอยใจไปเรื่อยๆ ก็จะมีการสั่งสมสภาพจิตเชนนั้นจนอาจ
กลายเปนบุคลิกภาพทั้งหมดของเขา คุณภาพของจิตจะเปนไปในทางที่หยาบมากขึ้น แตเสื่อมเสียความประณีต
ความนุมนวลละมุนละไม และความละเอียดลึกซึ้ง เปนตน
อนึ่ง พึงทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของคําวา “เจตนา” อีกสักเล็กนอย เจตนาในทางธรรม มี
ความหมายละเอียดออนกวาที่เขาใจกันทั่วไปในภาษาไทย กลาวคือ ในภาษาไทยมักใชเจตนาตอเมื่อตองการ
เชื่อมโยงความคิดที่อยูภายใน กับการกระทําที่แสดงออกมาในภายนอก เชนวา พูดพลั้งไป ไมไดเจตนา หรือเขา
กระทําการโดยเจตนา เปนตน แตในทางธรรม คือตามหลักกรรมนี้ การกระทําการพูดที่แสดงออกภายนอกโดย
จงใจก็ดี ความคิดตางๆ แมเล็กๆ นอยๆ ที่เกิดขึ้นๆ ชั่วครูชั่วขณะแลวผานไปๆ ภายในจิตใจก็ดี การคิดถึงสิ่งใด
สิ่งหนึ่งในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ดี ความรูสึกและทาทีของจิตใจตอสิ่งตางๆ ที่ไดประสบทางตาหูจมูกลิ้นกาย
และที่ระลึกหรือนึกขึ้นมาในใจก็ดี ลวนมีเจตนาประกอบอยูดวยทั้งสิ้น
เจตนาจึงเปนเจตจํานง ความจงใจ การเลือกอารมณของใจ ตัวนําที่หันเหชักพาทําใหจิตเคลื่อนไหว โนม
นอมไปหา หรือผละไปจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือมุงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เปนหัวหนา เปน
ผูจัดการ หรือตัวเจากี้เจาการของจิตวาจะเอาอะไรไมเอาอะไรกับเรื่องใดอยางไร เปนตัวการจัดแจงแตงวิถีทางของ
จิต และในที่สุดก็เปนตัวการปรุงแตงจิตนั้นใหเปนไปตางๆ
เมื่อเจตนาเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง ก็คือกรรมเกิดขึ้นทีหนึ่ง เมื่อกรรมเกิดขึ้นแลว ก็มีผลทันที เพราะเมื่อเจตนา
เกิดขึ้น ก็คือมีกิจกรรมเกิดขึ้นในจิตแลว จิตมีการเคลื่อนไหว หรือไหวตัวแลว แมเปนเพียงความคิดอะไร
เล็กนอย ซึ่งถึงจะไมมีผลอะไรสําคัญ แตก็ไมไรผลเสียเลย อยางนอยก็เปนละอองกรรมอันละเอียดที่สั่งสมหรือ
พอกเขาไวเปนเครื่องปรุงแตงคุณสมบัติของจิตอยูภายใน เมื่อมากขึ้น เชน จิตเสพความคิดนั้นบอยๆ หรือ
ความคิดนั้นรุนแรงขึ้นจนออกมาภายนอก ผลก็แรงขึ้นขยายออกมาเปนลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ เปนตน
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พุทธธรรม

ยกตัวอยาง เชน เจตนาในการทําราย ไมตองพูดถึงกรรมรายแรงถึงขั้นจะฆาคน แมแตการทําลายสิ่งของ
ที่เล็กๆ นอยๆ เหลือเกิน ถาทําดวยเจตนาทําราย คือประกอบดวยโทสจิต หรือมีความโกรธ อยางคนฉีกกระดาษ
ดวยความฉุนเฉียว ทั้งที่กระดาษนั้นไมมีคุณคาสําคัญอะไร แตยอมมีผลตอคุณภาพจิต หาเหมือนกันไมกับการ
ฉีกกระดาษของคนที่ทําดวยจิตปกติโดยรูวาจะไมใชกระดาษนั้นแลว
เมื่อทําการอะไรๆ ดวยเจตนาอยางนั้นบอยๆ ผลแหงการสั่งสมก็จะปรากฏชัดยิ่งขึ้น และอาจขยายกวาง
ออกไปในระดับตางๆ โดยลําดับ เปรียบเหมือนฝุนละอองที่ปลิวเขามาในหองทีละเล็กละนอยอยางที่มิไดสังเกต
เลย ยอมไมมีสวนใดที่ไรผลเสียเลย แตผลนั้นจะสําคัญแคไหน นอกจากเปนไปตามความแรงและปริมาณของสิ่ง
ที่สั่งสมแลว ยังสัมพันธกับคุณภาพและการใชงานของจิตในระดับตางๆ อีกดวย
ฝุนละอองปลิวลงจับทองถนน กวาจะทําใหรูสึกสกปรก ก็ตองมีปริมาณมากมาย ฝุนละอองปลิวลงบน
พื้นเรือน แมนอยกวานั้น ก็รูสึกสกปรก ฝุนละอองนอยกวานั้นลงจับโตะเขียนหนังสือ ก็สกปรกและรบกวนงาน
นอยกวานั้นอีก ลงจับกระจกเงาสองหนา ก็รูสึกเปอนและกระทบการใชงาน ธุลีละอองนิดเดียวลงจับแวนตา ก็
รูสึกไดและทําใหการเห็นพรามัวได อุปมาอยางอื่น เชน เอามีดขีดที่พื้นถนน ที่พื้นหอง ที่กระจกแวนตา ก็ทํานอง
เดียวกัน สวนในดานตรงขามก็พึงเห็นได เชน การใชผากํามะหยี่หรือสําลีเล็กนอย เช็ดพื้นหอง จนถึงเช็ดแวนตา
เปนตน รวมความวา เจตจํานง คือเจตนา หรือกรรมนั้น แมเล็กนอย ก็มิไดไรผล อาจอางพุทธศาสนสุภาษิตวา
“กรรมดี หรือชั่ว ทุกอย่าง ที่คนสั่งสมไว้ ย่อมมีผล, ขึ้นชื่อว่ากรรม แม้จะนิดหน่อย ที่
จะว่างเปล่าไปเลย ย่อมไม่มี”453 และวา
“กรรม ไม่ว่าดี หรือชั่ว ย่อมไม่สูญเปล่าเลย”454
อย า งไรก็ ต าม ผลทางด า นกรรมนิ ย ามในระดั บ จิ ต ใจนี้ คนจํ า นวนมากคอยจะมองข า ม ไม เ ห็ น
ความสําคัญ จึงขอเพิ่มความเปรียบเทียบดวยขออุปมาเกี่ยวกับน้ําอีกสัก ๒ อยาง
- น้ําสะอาด และน้ําสกปรก มีหลายระดับ เชน น้ําครําในทอระบายโสโครก น้ําในแมน้ําลําคลอง
น้ําประปา และน้ํากลั่นสําหรับผสมยาฉีด เปนตน น้ําครําพอใชเปนที่อาศัยของสัตวหลายอยางได
แตไมเหมาะแกการใชอาบ ไมอาจใชกินหรือทํากิจที่ประณีตอื่นๆ น้ําในแมน้ําลําคลองใชอาบน้ําซัก
ผาได แตก็ยังไมเหมาะที่จะรับประทาน น้ําประปาใชดื่มกินได แตจะใชผสมยาฉีดยังไมได เมื่อมีแต
น้ําประปาและกิจที่ใชไมมีสวนพิเศษออกไป น้ําประปานั้นก็พอแกความประสงค แตถามีกรณีพิเศษ
เชนจะผสมยาฉีด ก็เปนอันติดขัด
ทั้งนี้ เปรียบไดกับจิตที่มีคุณภาพตางๆ กัน โดยความหยาบประณีตขุนมัวและสะอาดผองใส
กวากัน เนื่องมาจากกรรมที่ไดประกอบสั่งสมไว ถายังใชงานในสภาพชีวิตอยางนั้นๆ ก็อาจยังไม
รูสึกปญหา แตเมื่อลวงผานกาลเวลาและวัยแหงชีวิตไป อาจถึงโอกาสที่ตองใชจิตที่ประณีตยิ่งขึ้น
ซึ่งกรรมปางหลังจะกอปญหาให อาจติดขัดใชไมได หรือถึงกับเนาเสียไปทีเดียว
- น้ํากระเพื่อมและสงบเรียบ มีหลายระดับ ตั้งแตน้ําในทะเลมีคลื่นโตๆ น้ําในแมน้ําที่มีคลื่นจากเรือ
ยนต น้ําในลําธารที่ไหลริน น้ําในสระที่ลมสงบ จนถึงน้ําในภาชนะนิ่งปดสนิท บางกรณีจะใชน้ํามี
คลื่นกระเพื่อมกระฉอกบางก็ได แตบางกรณีอาจตองใชน้ําสงบนิ่งอยางที่แมแตวางเข็มเย็บผาลงไป
ก็ลอยนิ่งอยูไดนาน
453
454

ขุ.ชา.๒๗/๒๐๕๔/๔๑๓ (แตไมพึงสับสนกับเรื่องกรรมที่ไมใหผลในระดับวิถีชีวิตภายนอก)
ขุ.ชา.๒๘/๘๖๔/๓๐๖

บทที่ ๕ กรรม
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คุณภาพของจิตที่หยาบและประณีต ซึ่งสัมพันธกับการใชงาน และการเขาถึงคุณวิเศษตางๆ ที่
ชีวิตจะเขาถึงได ก็พึงเขาใจโดยทํานองนั้น
สมมตินิยาม กับกรรมนิยาม แยกตางหากกัน ผลในฝายกรรมนิยามยอมดําเนินไปตามกระบวนการของ
มันเอง ไมขึ้นตอบัญญัติของสังคมที่ขัดกับมันดังที่กลาวมานี้
อยางไรก็ดี เพราะเหตุที่นิยามทั้งสองนั้น มีแงที่สัมพันธกันดังกลาวมาแลวโดยลําดับตั้งแตในขอที่หนึ่ง
ดังนั้น ผูปฏิบัติถูกตองในแงของกรรมนิยาม คือทําตามหลักกุศล ก็อาจประสบปญหาจากสมมตินิยามที่ขัดแยง
นั้นได เชน ผูที่อยูในสังคมที่ชื่นชอบการเสพสิ่งมึนเมา แตไมยอมเสพดวย เขายอมไดรับผลตามกรรมนิยาม คือ
ไมเสียคุณภาพจิตที่โปรงผองใสไปเพราะเหตุจากของเมานั้นก็จริง แตในแงสังคมซึ่งตางหากจากกรรมนิยาม เขา
อาจถูกเยยหยันลอเลียน เชนวาไมเขมแข็ง หรือถูกมองในทางไมดีในแงสังคมอยางอื่นๆ อีก และแมในแงของ
กรรมนิยามเอง เขาอาจประสบปญหาจากเจตนาฝาฝนขอนิยมนี้ของสังคมอยางที่กลาวในขอหนึ่ง เกิดความ
ขัดแยงในทางจิตใจ ซึ่งจะมากนอยเพียงใดแลวแตปญญาที่จะปลดเปลื้องจิตของเขา
สังคมเจริญแลว ที่คนทั้งหลายมีปญญา มักไดอาศัยประสบการณซึ่งไดสะสมมาของมนุษยรุนเกาๆ ได
เรียนรูวาอะไรเกื้อกูลแกชีวิตจิตใจของมนุษยอยางแทจริง อะไรไมเกื้อกูล แลวมักบัญญัติกฎเกณฑขอกําหนด
เกี่ยวกับความดีความชั่วฝายสมมตินิยาม ใหสอดคลองกับหลักฝายกุศลและอกุศลในฝายกรรมนิยาม
ความสามารถบัญญัติหลักความดีความชั่วในฝายสังคม ใหสอดคลองกับหลักกุศลและอกุศลในฝาย
กรรมนิยาม หรือพูดใหสั้นวา ความสามารถบัญญัติหลักฝายสังคม ใหสอดคลองกับหลักฝายกรรมนิยามนี้ นาจะ
เปนเครื่องวัดถึงความเจริญที่แทจริงหรืออารยธรรมของสังคมนั้นอยางหนึ่ง
โดยนัยนี้ เมื่อมีปญหาจะตองวินิจฉัยขอบัญญัติเกี่ยวกับความดีและความชั่ว นาจะพิจารณาเปน ๒ ขั้น คือ
พิจารณาในแงสมมตินิยามวา ขอบัญญัตินั้นเปนไปเพื่อผลดี เชน ชวยใหเกิดประโยชนสุขแกสังคมหรือไม ชั้นหนึ่ง
แลวพิจารณาในแงกรรมนิยามวา ขอบัญญัตินั้นเปนกุศลหรือไม คือเกื้อกูลแกชีวิตจิตใจหรือไม อีกชั้นหนึ่ง
ขอบัญญัติบางอยาง แมสังคมจะยึดถือกันมานาน แตแทจริงแลวไมเกื้อกูลเลย แมในแงสมมตินิยาม
สวนในแงกรรมนิยามเปนอันไมตองพูดถึง ขอบัญญัติเชนนั้น สังคมพึงตกลงกันยกเลิกเสีย หรืออาจตองอาศัยผู
มีปญญาที่ใจบริสุทธิ์กอปรดวยกรุณามาชักนํา เชนที่พระพุทธเจาทรงกระทําตอประเพณีเกี่ยวกับการบูชายัญและ
วรรณะ ๔ ของสังคมอินเดีย เปนตน
ในกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวา ขอบัญญัตินั้นเกื้อกูลในแงสังคม จะชวยใหเกิดความเจริญแกหมูมนุษย
แตไมสอดคลองกับหลักแหงกุศลธรรมตามกรรมนิยาม กรณีเชนนี้ควรจะตั้งขอสงสัยวา บางทีคนอาจหลงผิด
มองเห็นสิ่งที่ไมเกื้อกูลแกสังคมอยางแทจริง วาเปนสิ่งเกื้อกูลก็ได คืออาจหลงพอใจในความเจริญกาวหนาที่ผิดๆ
เปนที่ชื่นชมนาพอใจในเวลาสั้นๆ แตกอโทษในระยะยาว สิ่งที่เกื้อกูลแทจริงนาจะสอดคลองกัน ทั้งในแงสมมติ
นิยาม และในแงกรรมนิยาม
มีหลักทั่วไปวา สิ่งที่เกื้อกูลแกชีวิตจิตใจ มักเกื้อกูลอยางเปนกลางๆ คือ เมื่อเกื้อกูลแกชีวิตหนึ่ง ก็
เกื้ อ กู ล แก ชี วิ ต ทั้ ง หมด เรื่ อ งนี้ พึ ง เห็ น บทเรี ย นจากการสร า งความเจริ ญ ด า นกายภาพ มนุ ษ ย มุ ง หวั ง ความ
เจริญรุงเรืองทางวัตถุ เขาใจวาความมีวัตถุพรั่งพรอมสะดวกบริบูรณจะนํามาซึ่งประโยชนสูงสุดแกสังคมมนุษย
จึงไดเพียรพยายามสรางสรรคความเจริญกาวหนาทางวัตถุมากมาย พรอมกับทําลายชีวิตและสภาพชีวิตตางๆ ที่
เห็นวาขัดขวางความเจริญของตน จนในที่สุดก็ไดทราบวา การกระทําของตนมีหลายสวนที่ไดเปนไปดวยความ
หลงผิด แมสังคมจะดูคลายเจริญก็จริง แตไดกอพิษภัยแกชีวิตดานรางกายเปนอันมาก จนถึงกับวา ถาขืน
กาวหนาในลักษณะเดิมตอไป อาจกลายเปนการดําเนินสูความพินาศเสื่อมสูญก็ได
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พึงสรางสรรคความเจริญกาวหนาทางวัตถุ ชนิดที่ไมเปนพิษเปนภัยแกชีวิตดานกาย ฉันใด ก็พึง
สรางสรรคความเจริญกาวหนาทางสังคม ชนิดที่ไมเปนพิษเปนภัยแกชีวิตดานจิตปญญา ฉันนั้น
ในการวินิจฉัยวาอะไรเปนความดี อะไรเปนความชั่วนี้ เมื่อพูดในทางปฏิบัติ เพื่อใหคนทั่วไปใชประโยชน
ไดทุกระดับ พระพุทธเจาตรัสสอนใหถือขอพิจารณาเกี่ยวกับกุศลและอกุศลเปนหลักแกนกลาง จากนั้นทรงผอน
ขยายออกไป ใหใชสํานึกเกี่ยวกับความดีความชั่วของตนเอง อยางที่เรียกกันวามโนธรรม และใหถือมติของผูรู
เปนหลักประกอบหรืออางอิง (สองอยางนี้เปนฐานของหิริโอตตัปปะ) นอกจากนั้น ใหพิจารณาที่ผลของการกระทํา
อันจะเกิดแกตนเองและแกผูอื่น หรือแกบุคคลและสังคม
การที่ตรัสเชนนี้ คงจะเปนดวยวา คนบางคนยังมีปญญาไมกวางขวางลึกซึ้งเพียงพอ อาจมองเห็นภาวะที่
เปนกุศลและอกุศลไมชัดเจน จึงใหถือเอามติของทานผูรูเปนหลักประกอบดวย และถายังไมชัดพอ ก็มองดูงายๆ
จากผลของการกระทํา แมแตที่เปนไปตามบัญญัติของสังคม สําหรับคนทั่วไป การพิจารณาดวยหลักทั้งสามนี้ ถือ
ไดวาเปนวิธีการตรวจสอบหลายๆ ชั้น เพื่อใหการวินิจฉัยเปนไปอยางรอบคอบ
โดยสรุป เกณฑวินิจฉัยกรรมดีและกรรมชั่วมีวา ในแงของกรรม ใหถือเอาเจตนาเปนหลักตัดสินวาเปน
กรรมหรือไม และในแงที่วากรรมนั้นดีหรือชั่ว ใหพิจารณาตามหลักเกณฑ ดังนี้
ก. เกณฑหลัก
๑. ตัดสินดวยความเปนกุศล หรือเปนอกุศล โดย
- พิจารณามูลเหตุวา เปนเจตนาที่เกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ หรือเกิดจาก
อกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ
- พิจารณาตามสภาวะวา เปนสภาพเกื้อกูลแกชีวิตจิตใจหรือไม ทําใหจิตสบาย ไรโรค ปลอด
โปรง ผองใส สมบูรณ หรือไม สงเสริมหรือบั่นรอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ชวยให
กุศลธรรม (สภาพเกื้อกูล) ทั้งหลายเจริญงอกงามขึ้น อกุศลธรรมทั้งหลายลดนอยลง หรือทํา
ใหกุศลธรรมลดนอยลง อกุศลธรรมเจริญงอกงามขึ้น ตลอดจนมีผลตอบุคลิกภาพอยางไร
ข. เกณฑรวม
๒. ใชมโนธรรม คือ ความรูสึกผิดชอบชั่วดีของตนเองพิจารณาวา การที่กระทํานั้น ตนเองติเตียน
ตนเองไดหรือไม เสียความเคารพตนหรือไม
๓. พิจารณาความยอมรับของวิญู หรือนักปราชญ หรือบัณฑิตชน วาเปนสิ่งที่วิญูยอมรับหรือไม
ชื่นชมสรรเสริญ หรือตําหนิติเตียน
๔. พิจารณาลักษณะ และผล ของการกระทํา
- ตอตนเอง
- ตอผูอื่น
ก) เปนการเบียดเบียนตน เบียดเบียนผูอื่น ทําตนเองหรือผูอื่นใหเดือดรอนหรือไม
ข) เปนไปเพื่อประโยชนสุข หรือเปนไปเพื่อโทษทุกข ทั้งแกตน และแกผูอื่น
หลักเกณฑนี้อาจสรุปไดอีกแนวหนึ่ง ดวยสํานวนแสดงการจัดประเภทของเกณฑที่ใชตัดสิน แตมีขอที่
ตองทําความเขาใจกันไวกอนบางอยาง กลาวคือ

บทที่ ๕ กรรม
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ประการที่หนึ่ง ใหถือวา การพิจารณาในแงของกุศลมูล อกุศลมูล และกุศล อกุศลนั้น วาโดยสาระเปน
อันเดียวกัน คือมุงพิจารณาความเกื้อกูลหรือไมเกื้อกูลตอคุณภาพของชีวิตจิตใจ
อีกประการหนึ่ง การยอมรับหรือไมยอมรับของปราชญ การติเตียนหรือสรรเสริญของวิญูนั้น เมื่อมอง
อยางกวางๆ หรือมองในระดับสถาบัน และเมื่อวาโดยสวนใหญ มติของวิญูหรือปราชญจะปรากฏอยูในรูปของ
บัญญัติทางศาสนาบาง ขนบธรรมเนียมประเพณีบาง กฎหมายบาง เปนตน
แมวาบทบัญญัติและสิ่งที่ถือตามกันมาเหลานี้ ไมจําตองเปนมติของวิญูเสมอไป และการปฏิบัติที่
ขัดแยงแปลกออกไปจากบทบัญญัติและสิ่งที่ถือตามกันมาเหลานี้ ก็ไมจําตองเปนขอที่วิญูติเตียนเสมอไป แตก็
พอจะพูดไดวา สวนที่แตกตางนี้เปนขอยกเวน ซึ่งก็เปนกิจของวิญูนั่นแหละ ที่จะตองหมั่นสอบสวนตรวจตราใน
เรื่องเหลานี้ในแตละกาลแตละสมัยแตละครั้งแตละคราวเรื่อยๆ ไป จึงมักมีพุทธพจนตรัสสําทับวา “อนุวิจฺจ
วิฺู” 455(วิญูใครครวญแลว จึงติเตียนหรือสรรเสริญ คือยอมรับหรือไมยอมรับ) และจะเห็นวา วิญูนี่แหละ
เมื่อใครครวญแลว ก็ไดเปนผูทําการแกไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติบัญญัติกันมาผิดๆ หรือเคลื่อนคลาด
จากความหมายที่ถูกตอง เชน พระพุทธเจาทรงติเตียน ไมยอมรับระบบวรรณะ และการบูชายัญ เปนตน
เมื่อทําความเขาใจกันอยางนี้แลว ก็สรุปหลักเกณฑตัดสินความดีความชั่ว หรือกรรมดีกรรมชั่ว ทั้งตาม
แนวกรรมนิยามลวนๆ และกรรมนิยามที่สัมพันธกับสมมตินิยาม ทั้งโดยสภาวะและโดยคุณคา ซึ่งเปนคุณคาโดย
สภาวะบาง คุณคาตามที่กําหนดใหบาง ไดอีกสํานวนหนึ่ง มีสาระอยางเดียวกับขอสรุปขางบนนั้นเอง แตจัด
จําแนกขอตางกัน มีใจความคาบเกี่ยวกัน ดังนี้
๑. วาโดยคุณโทษตอชีวิต หรือตอจิตใจและบุคลิกภาพ คือ เปนสภาวะที่เกื้อกูลแกชีวิตจิตใจหรือไม
เอื้อหรือไมตอคุณภาพชีวิต สงเสริมหรือบั่นรอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ทําใหกุศลธรรมหรืออกุศลธรรม
ทั้งหลายอื่นลดถอย หรือเจริญงอกงาม ชวยสรางเสริมบุคลิกภาพที่ดีงามหรือไม
๒. วาโดยคุณโทษตอบุคคล คือ เปนการเบียดเบียนตนหรือไม ทําใหตนเดือดรอนหรือไม เปนไปเพื่อ
ทําลายหรืออํานวยประโยชนสุขที่แทจริงแกตน456
๓. วาโดยคุณโทษตอสังคม คือ เปนการเบียดเบียนผูอื่นหรือไม ทําผูอื่นใหเดือดรอนหรือไม เปนไป
เพื่อทําลายหรืออํานวยประโยชนสุขแกผูอื่น และแกสวนรวม
๔. วาโดยมโนธรรม หรือโดยสํานึกอันมีตามธรรมชาติของความเปนมนุษย คือ พิจารณาเห็นดวย
ความรูสึกผิดชอบชั่วดีของตนเองวา การนั้นเมื่อทําแลว ตนเองติเตียนหรือกลาวโทษตนเองไดหรือไม
๕. วาโดยมาตรฐานทางสังคม คือ ตามบัญญัติทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และสถาบันตางๆ ทาง
สังคม เชน กฎหมาย เปนตน ซึ่งขึ้นตอการใครครวญตรวจสอบกลั่นกรองของวิญูทั้งหลาย ตามกาลสมัย ที่จะ
มิใหถือกันไปโดยงมงายหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อน ตลอดจนการใครครวญแลวยอมรับหรือไมของวิญูเหลานั้น
ในแตละกรณี
455

456

ดู ม.ม.๑๓/๓๙/๓๕-๔๖/๔๐;๕๕๓/๕๐๐; องฺ.ทุก.๒๐/๒๖๔/๗๓;๓๗๙/๑๑๑ = องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓/๓; ๘๓/๑๐๘; องฺ.ปฺจก.๒๒/
๒๑๗/๒๘๓; ๒๔๑/๒๙๖-๒๔๘/๒๙๘; อง.ทสก.๒๔/๒๓/๔๑; ขุ.ธ.๒๕/๒๗/๔๕
ขอ ๒. ตางจากขอ ๑. ในแงที่มุงถึงผลซึ่งบุคคลจะไดประสบในระดับแหงวิถีชีวิต โดยเฉพาะความสุขความทุกข ความเจริญและ
ความเสื่อมเสียหายอยางเห็นๆ (บุคคลอาจไมรูจัก ไมเขาใจชีวิตจิตใจของเขาเองดวยซ้ํา)
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จ) หลักคําสอนเพื่อเปนเกณฑวินิจฉัย
กอนจะพิจารณาปญหาเกี่ยวกับการใหผลของกรรมดีและกรรมชั่วในหัวขอถัดไป ขอนําขอความจากบาลี
ตอไปนี้ มาอางเปนหลัก สําหรับความที่ไดกลาวมาในตอนนี้
“ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน? ได้แก่ กุศลมูล ๓ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ, เวทนาขันธ์
สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ที่ประกอบด้วยกุศลมูลนั้น, กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ที่มีกุศลมูลนั้นเป็นสมุฏฐาน เหล่านี้คือธรรมเป็นกุศล”
“ธรรมเป็นอกุศล เป็นไฉน? ได้แก่ อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ และกิเลสทั้งหลายที่
ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับอกุศลมูลนั้น, เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ที่
ประกอบด้วยอกุศลมูลนั้น, กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่มีอกุศลมูลนั้นเป็นสมุฏฐาน เหล่านี้
คือธรรมเป็นอกุศล”457
“อันตรายมี ๒ อย่าง คือ อันตรายที่เปิดเผย และอันตรายที่ซ่อนอยู่”
“อันตรายที่เปิดเผย เป็นไฉน? ได้แก่ ราชสีห์ เสือโคร่ง เสือเหลือง หมี เสือดาว หมาป่า
ฯลฯ โจร ฯลฯ โรคตา โรคหู โรคจมูก ฯลฯ หนาว ร้อน หิว กระหาย อุจจาระ ปัสสาวะ สัมผัส
เหลือบยุง ลมแดด และสัตว์เสือกคลาน เหล่านี้เรียกว่าอันตรายที่เปิดเผย”
“อันตรายที่ซ่อนอยู่ เป็นไฉน? ได้แก่ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต กามฉันทนิวรณ์
พยาบาทนิวรณ์ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ วิจิกิจฉานิวรณ์ ราคะ โทสะ โมหะ ความ
โกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู่ (ลบล้าง ปิดซ่อนความดีของผู้อื่น) ความยกตัวกดเขาไว้ ความริษยา
ความตระหนี่ มารยา ความโอ้อวด ความดื้อกระด้าง ความแข่งดี ความถือตัว ความดูหมิ่น ความ
มัวเมา ความประมาท ปวงกิเลส ปวงความทุจริต ปวงความกระวนกระวาย ปวงความร่านรน
ปวงความเดือดร้อน ปวงความปรุงแต่งที่เป็นอกุศล เหล่านี้เรียกว่าอันตรายที่ซ่อนอยู่”
“ที่ชื่อว่าอันตราย เพราะอรรถว่ากระไร จึงชื่อว่าอันตราย? เพราะอรรถว่าครอบงํา...เพราะ
อรรถว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อม...เพราะอรรถว่าเป็นที่อาศัย...”
“ที่ชื่อว่าอันตราย เพราะอรรถว่าครอบงํา เป็นอย่างไร? คือ อันตรายเหล่านั้น ย่อมข่ม
ย่อมกดขี่ ครอบงํา ท่วมทับ บั่นรอน ย่ํายี บุคคลนั้น...”
“ที่ชื่อว่าอันตราย เพราะอรรถว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อม เป็นอย่างไร? คือ อันตรายเหล่านั้น
ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย ฯลฯ”
“ที่ชื่อว่าอันตราย เพราะอรรถว่าเป็นที่อาศัย เป็นอย่างไร? คือ อกุศลธรรมชั่วร้ายเหล่านั้น
เกิดขึ้นที่ภายในนั้น อาศัยอัตภาพอยู่ เหมือนกับสัตว์อาศัยรู ก็อยู่ในรู สัตว์อาศัยน้ํา ก็อยู่ในน้ํา
สัตว์อาศัยป่า ก็อยู่ในป่า สัตว์อาศัยต้นไม้ ก็อยู่ที่ต้นไม้ ฯลฯ”
“สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า: ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังมีศิษย์อยู่ร่วมด้วย ยังมี
อาจารย์คอยสอดส่อง458 ย่อมอยู่เป็นทุกข์ ไม่ผาสุกสบาย;
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อภิ.สํ.๓๔/๖๖๓/๒๕๙ (ทานกลาวถึงอัพยากตธรรมตอไปอีก แตไมยกมา เพราะพนที่ตองการ)
เปนสํานวนแบบเลนคํา แปลตามศัพทวา อยูมีอันเตวาสิก มีอาจารย

บทที่ ๕ กรรม

๒๗๕

“ภิกษุมีศิษย์อยู่ร่วมด้วย มีอาจารย์คอยสอดส่อง ย่อมอยู่เป็นทุกข์ ไม่ผาสุกสบาย เป็น

อย่างไร? กล่าวคือ พอจักษุเห็นรูป...พอโสตสดับเสียง...พอจมูกดมกลิ่น...พอลิ้นลิ้มรส..พอกาย
ต้องสิ่งกระทบ..พอใจรู้ธรรมารมณ์ อกุศลธรรมชั่วร้าย ความดําริร่าน อันก่อกิเลสผูกรัดทั้งหลาย
ก็เกิดขึ้นแก่ภิกษุ อกุศลธรรมชั่วร้ายทั้งหลายย่อมอยู่อาศัย เที่ยววิ่งซ่านไปข้างในของเธอ เพราะ
เหตุดังนี้นั้น เธอจึงถูกเรียกว่า มีลูกศิษย์อยู่ร่วมด้วย; อกุศลธรรมชั่วร้ายเหล่านั้น ย่อมคอยเรียก
เร้าเธอ เพราะเหตุดังนั้น เธอจึงถูกเรียกว่ามีอาจารย์คอยสอดส่อง...”
“สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า: ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการเหล่านี้ เป็นมลทิน
ภายใน เป็นศัตรูภายใน เป็นข้าศึกภายใน เป็นเพชฌฆาตภายใน เป็นผู้จองล้างภายใน, สาม
ประการนี้คืออะไร? ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ ฯลฯ”
“โลภะ ก่อความเสียหาย โลภะทําใจให้กําเริบ คนไม่รู้เท่าทันว่ามันเป็นภัยที่เกิดขึ้นข้างใน
โลภเข้าแล้วไม่รู้อรรถ โลภเข้าแล้วไม่เห็นธรรม พอความโลภเข้าครอบงํา เวลานั้นมีแต่ความมืด
ตื้อ; โทสะ ก่อความเสียหาย ฯลฯ โมหะ ก่อความเสียหาย ฯลฯ (เหมือนกัน)”
“สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า: ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ ประการ เกิดขึ้นภายในตัว
ของคน ย่อมเกิดขึ้นเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความทุกข์ เพื่อความเป็นอยู่ไม่ผาสุก, สาม
ประการคืออะไร? ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ ฯลฯ”
“โลภะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้นข้างในตนเอง ย่อมบั่นรอนคนใจบาป เหมือนขุยไผ่บั่นรอนต้น
ไผ่ ฉะนั้น...”459
“ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ ประการ เมื่อเกิดขึ้นแก่โลก ย่อมเกิดขึ้นเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูล
เพื่อความทุกข์ เพื่อความเป็นอยู่ไม่ผาสุก, สามประการ คืออะไร? ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ
ฯลฯ”460
“ภิกษุทั้งหลาย อกุศลมูลมี ๓ อย่างดังนี้, สามอย่าง คืออะไร? ได้แก่ อกุศลมูลคือโลภะ
อกุศลมูลคือโทสะ อกุศลมูลคือโมหะ”
“แม้ตัวโลภะเองก็เป็นอกุศล, คนโลภแล้ว ปรุงแต่งกรรมใด ด้วยกาย วาจา ใจ แม้กรรมนั้น
ก็เป็นอกุศล, คนโลภแล้ว ถูกความโลภครอบงํา มีจิตถูกโลภะบ่อนเสียแล้ว ย่อมหาเรื่องก่อความ
ทุกข์แก่ผู้อื่น โดยฆ่าเขาบ้าง จองจําบ้าง ทําให้สูญเสียบ้าง ตําหนิโทษเอาบ้าง ขับไล่บ้าง ด้วยถือ
ว่า ข้าฯ เป็นคนมีกําลัง ข้าฯ เป็นผู้ทรงพลัง แม้ข้อนั้นก็เป็นอกุศล; อกุศลธรรมชั่วร้ายเป็นอเนก
ซึ่งเกิดจากโลภะ มีโลภะเป็นต้นเหตุ มีโลภะเป็นแดนเกิด มีโลภะเป็นปัจจัย เหล่านี้ ย่อมประดังมี
แก่เขา ด้วยประการฉะนี้”
“แม้ตัวโทสะเองก็เป็นอกุศล, คนมีโทสะแล้ว ปรุงแต่งกรรมใด ด้วยกาย วาจา ใจ แม้กรรม
นั้นก็เป็นอกุศล, คนมีโทสะแล้ว..ย่อมหาเรื่องก่อทุกข์แก่ผู้อื่น..แม้ข้อนั้นก็เป็นอกุศล, อกุศล
ธรรมชั่วร้ายเป็นอเนก...ย่อมประดังมีแก่เขา ด้วยประการฉะนี้ ฯลฯ”
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ขุ.ม.๒๙/๒๒/๑๔-๑๘; ๗๒๘/๔๓๖-๔๔๑; ๙๑๑/๕๗๓-๘; ขุ.จู.๓๐/๖๙๒/๓๔๘-๓๕๒; สวนขอความที่อางเรื่องอยูมีลูกศิษย ทานยก
มาจาก สํ.สฬ.๑๘/๒๓๖/๑๗๐; เรื่องมลทินภายใน จาก ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๘/๒๙๕; เรื่องธรรม ๓ เกิดขางในคน จาก สํ.ส.๑๕/๓๒๙/
๑๐๑; คาถามีที่ ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๘/๒๖๔ ดวย
สํ.ส.๑๕/๔๐๓/๑๔๒

๒๗๖

พุทธธรรม
“แม้ตัวโมหะเอง ก็เป็นอกุศล, คนมีโมหะแล้ว ปรุงแต่งกรรมใด ด้วยกาย วาจา ใจ แม้กรรม
นั้น ก็เป็นอกุศล, คนมีโมหะแล้ว..ย่อมหาเรื่องก่อทุกข์แก่ผู้อื่น...แม้ข้อนั้นก็เป็นอกุศล, อกุศล
ธรรมชั่วร้ายเป็นอเนก...ย่อมประดังมีแก่เขา ด้วยประการฉะนี้ ฯลฯ”
“บุคคลเช่นนี้ ผู้ถูกอกุศลธรรมชั่วร้ายที่เกิดจากโลภะ..โทสะ..โมหะ ครอบงําแล้ว มีจิตถูก
บ่อนแล้วในปัจจุบันนี่เอง ก็อยู่เป็นทุกข์ มีความคั่งเครียด คับแค้น เร่าร้อน เพราะกายแตก ตาย
ไป ก็ เ ป็ น อั น หวั ง ทุ ค ติ ไ ด้ เปรี ย บเหมื อ นต้ น สาละ ต้ น ตะแบก หรื อ ต้ น สะคร้ อ ก็ ต าม ถู ก เถา
ย่านทราย ๓ เถา ขึ้นคลุมยอด พันรอบต้นแล้ว ย่อมถึงความไม่เจริญ ย่อมถึงความพินาศ ย่อม
ถึงความเสื่อม ความวอดวาย...”
“ภิกษุทั้งหลาย กุศลมูล มี ๓ อย่างดังนี้, สามอย่าง คืออะไร? ได้แก่ กุศลมูลคืออโลภะ
กุศลมูลคืออโทสะ กุศลมูลคืออโมหะ ฯลฯ”461
“ภิกษุทั้งหลาย ต้นเหตุเพื่อความก่อกําเนิดแห่งกรรมทั้งหลายมี ๓ อย่างดังนี้, สามอย่าง
คืออะไร? ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ”
“กรรมใดกระทําด้วยโลภะ...โทสะ...โมหะ เกิดจากโลภะ...โทสะ...โมหะ มีโลภะ...โทสะ...โมหะ
เป็นต้นเหตุ เป็นตัวก่อกําเนิด กรรมนั้นเป็นอกุศล กรรมนั้นมีโทษ กรรมนั้นมีทุกข์เป็นผล กรรม
นั้นย่อมเป็นไปเพื่อเกิดกรรมต่อไป (กรรมสมุทัย) ไม่เป็นไปเพื่อดับกรรม (กรรมนิโรธ)”
“ภิกษุทั้งหลาย ต้นเหตุเพื่อความก่อกําเนิดแห่งกรรมทั้งหลายมี ๓ อย่างดังนี้, สามอย่าง
คืออะไร? ได้แก่ อโลภะ อโทสะ อโมหะ”
“กรรมใดกระทําด้วยอโลภะ...อโทสะ...อโมหะ เกิดจากอโลภะ...อโทสะ...อโมหะ มีอโลภะ...
อโทสะ...อโมหะ เป็นต้นเหตุ เป็นตัวก่อกําเนิด กรรมนั้นเป็นกุศล กรรมนั้นไม่มีโทษ กรรมนั้นมี
สุขเป็นผล กรรมนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความดับกรรม (กรรมนิโรธ) ไม่เป็นไปเพื่อเกิดกรรมต่อไป
(กรรมสมุทัย)...” 462
“ดูกรกาลามชนทั้งหลาย เมื่อใด ท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านี้เป็นอกุศล
ธรรมเหล่านี้มีโทษ ธรรมเหล่านี้วิญญูติเตียน ธรรมเหล่านี้ถือปฏิบัติถึงที่แล้ว จะเป็นไปเพื่อมิใช่
ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความทุกข์ เมื่อนั้น ท่านทั้งหลายพึงละเสีย”
“ดูกรกาลามชนทั้งหลาย พวกท่านสําคัญความข้อนั้นว่าอย่างไร? โลภะ...โทสะ...โมหะ
เมื่อเกิดขึ้นภายในตัวของคน ย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูล หรือเพื่อไม่เกื้อกูล”
(ตอบ: เพื่อไมเกื้อกูล พระเจาขา)
“คนที่โลภแล้ว...เคืองแค้นแล้ว...หลงแล้ว ถูกโลภะ...โทสะ...โมหะครอบงํา มีจิตอันถูกบ่อน
แล้ว ย่อมสังหารชีวิตบ้าง ถือเอาของที่เขามิได้ให้บ้าง ล่วงภรรยาของผู้อื่นบ้าง พูดเท็จบ้าง
ชักชวนผู้อื่นให้เป็นอย่างนั้นบ้าง ซึ่งเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนาน
(ทูลรับ: จริงอยางนั้น พระเจาขา)
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องฺติก.๒๐/๕๐๙/๒๕๘-๒๖๓ (ทานบรรยายเรื่องกุศลมูลไวดวย แตพึงทราบโดยนัยตรงขามจากที่กลาวแลว)
องฺ.ติก.๒๐/๕๕๑/๓๓๘

บทที่ ๕ กรรม

๒๗๗

“ดูกรกาลามชนทั้งหลาย พวกท่านสําคัญความข้อนั้นว่าอย่างไร? ธรรมเหล่านี้เป็นกุศล
หรือเป็นอกุศล?
(ตอบ: เปนอกุศล พระเจาขา)
“ประกอบด้วยโทษ หรือไม่มีโทษ?
(ตอบ: ประกอบดวยโทษ พระเจาขา)
“ผู้รู้ติเตียน หรือผู้รู้สรรเสริญ?
(ตอบ: ผูรูติเตียน พระเจาขา)
“ธรรมเหล่านี้ ถือปฏิบัติถึงที่แล้ว เป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อความทุกข์ หรือหาไม่, หรือว่า
พวกท่านมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไร?
(ตอบ: ถือปฏิบัติถึงที่แลว ยอมเปนไปเพื่อไมเกื้อกูล เพื่อความทุกข, พวกขาพระองคมี
ความเห็นในเรื่องนี้วาอยางนี้)
“โดยนัยดังนี้แล กาลามชนทั้งหลาย ข้อที่เราได้กล่าวไว้ว่า: มาเถิด กาลามชนทั้งหลาย ท่าน
ทั้งหลาย อย่าถือโดยฟังตามกันมา ฯลฯ อย่าถือโดยนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเรา, เมื่อใด
ท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่าธรรมเหล่านี้เป็นอกุศล ฯลฯ เมื่อนั้น ท่านทั้งหลายพึงละเสีย
ดังนี้นั้น เราได้กล่าวโดยอาศัยเหตุผลดังว่ามานี้”463
ตอไปนี้ เปนคําสนทนา ระหวางพระเจาปเสนทิโกศล กับพระอานนท ถามตอบปญหาเกี่ยวกับความหมาย
ของ ความดี ความชั่ว ซึ่งจะเห็นวา ทานเอาหลักเกณฑที่กลาวขางตนเขาสัมพันธกันทั้งหมด
ราชา: พระคุณเจาผูเจริญ ชนเหลาใด เปนพาล ไมฉลาด ไมใครครวญ ไมพิจารณาแลว กลาวคุณหรือโทษ
ของชนเหลาอื่น เราไมยึดถือการกลาวคุณหรือโทษของชนเหลานั้นโดยความเปนแกนสาร, สวนชนเหลา
ใด เปนบัณฑิต ฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา ใครครวญ พิจารณาแลว กลาวคุณหรือโทษของชนเหลา
อื่น เรายอมยึดถือการกลาวคุณหรือโทษของชนเหลานั้นโดยความเปนแกนสาร
พระคุณเจาอานนทผูเจริญ ความประพฤติทางกาย ..ความประพฤติทางวาจา..ความประพฤติทางใจที่
สมณพราหมณทั้งหลายผูเปนวิญู จะพึงกลาวโทษได คืออยางไหน?
อานนท: คือ ความประพฤติทางกาย...ทางวาจา...ทางใจ ที่เป็นอกุศล มหาบพิตร
ราชา: ความประพฤติทางกาย...ทางวาจา...ทางใจ ที่เปนอกุศล คืออยางไหน?
อานนท: คือ ความประพฤติทางกาย...ทางวาจา...ทางใจ ที่มีโทษ
ราชา: ความประพฤติทางกาย...ทางวาจา...ทางใจ ที่มีโทษ คืออยางไหน?
อานนท: คือ ความประพฤติทางกาย...ทางวาจา...ทางใจ ที่มีความบีบคั้น464
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องฺ.ติก.๒๐/๕๐๕/๒๔๓ (ตอจากนี้ตรัสเกี่ยวกับธรรมฝายกุศล ซึ่งพึงทราบโดยนัยตรงขามจากนี้); พระสูตรที่มีความคลายกันนี้ มีอีก
ที่ องฺ.ติก.๒๐/๕๐๖/๒๔๙; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๓/๒๕๙
“สพฺยาปชฺฌ” เรามักแปลกันวา มีความเบียดเบียน หรือประกอบดวยความเบียดเบียน แตอรรถกถาทั้งหลายทานไดแปลวามีทุกข
หรือประกอบดวยทุกขแทบทั้งนั้น ไมวาที่นี้หรือที่อื่น, จะแปลวา มีความคับของก็ดูดี (อพฺยาปชฺฌ ที่ตรงขาม ก็เชนเดียวกัน) ดู ม.อ.
๓/๓๒๑, ๙๙, ๓๓๒, ๕๐๘ ฯลฯ

๒๗๘
ราชา:
อานนท:
ราชา:
อานนท:

พุทธธรรม
ความประพฤติทางกาย...ทางวาจา...ทางใจ ที่มีความบีบคั้น คืออยางไหน?
คือ ความประพฤติทางกาย...ทางวาจา...ทางใจ ที่มีทุกข์เป็นผล
ความประพฤติทางกาย...ทางวาจา...ทางใจ ที่มีทุกขเปนผล คืออยางไหน?
คื อ ความประพฤติ ท างกาย...ทางวาจา...ทางใจ ที่ เ ป็ น ไปเพื่ อ เบี ย ดเบี ย นตน ก็ ดี เป็ น ไปเพื่ อ
เบียดเบียนผู้อื่น ก็ดี เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย ก็ดี ที่อกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญยิ่งแก่เขา
กุศลธรรมทั้งหลายจะเสื่อมถอยไป, มหาบพิตร ความประพฤติทางกาย...ทางวาจา...ทางใจ อย่างนี้แล
ที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นวิญญู จะพึงกล่าวโทษได้”
ตอจากนั้น ทานไดทูลตอบคําถามในฝายกุศลโดยทํานองเดียวกัน ลงทายสรุปวา
“ความประพฤติทางกาย...ทางวาจา...ทางใจ ที่มีสุขเป็นผล คือ ความประพฤติ...ที่ไม่เป็นไป
ทั้งเพื่อเบียดเบียนตน ทั้งเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ทั้งเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย ที่อกุศลธรรม
ทั้งหลายเสื่อมถอย และกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งแก่เขา, มหาบพิตร ความประพฤติทางกาย...
ทางวาจา...ทางใจ อย่างนี้แล ที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นวิญญู ไม่พึงกล่าวโทษได้”465
“คนอยากได้ติดใคร่แล้ว...แค้นเคืองแล้ว...ลุ่มหลงแล้ว...ถูกราคะ...โทสะ...โมหะ ครอบงํา
แล้ว มีจิตอันถูกบ่อนแล้ว ย่อมคิดการเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง ย่อมคิดการเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น
บ้าง ย่อมคิดการเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง ย่อมเสวยโทมนัสเป็นทุกข์ทางจิตใจบ้าง, ครั้น
ละราคะ...โทสะ...โมหะเสียได้แล้ว เขาย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนตน ไม่คิดการเพื่อเบียดเบียน
ผู้อื่น ไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย ไม่ต้องเสวยโทมนัสเป็นทุกข์ทางใจ”
“คนอยากได้ติดใคร่แล้ว...แค้นเคืองแล้ว...ลุ่มหลงแล้ว...ย่อมประพฤติทุจริตทางกาย...ทาง
วาจา...ทางใจ, ครั้นละราคะ..โทสะ..โมหะเสียได้แล้ว เขาย่อมไม่ประพฤติทุจริตทางกาย...ทางวาจา
...ทางใจ”
“คนอยากได้ติดใคร่แล้ว...แค้นเคืองแล้ว...ลุ่มหลงแล้ว...มีจิตถูกบ่อนแล้ว...ย่อมไม่รู้ตาม
เป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์ตน...แม้ซึ่งประโยชน์ผู้อื่น...แม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่าย, ครั้นละราคะ...
โทสะ...โมหะเสียได้แล้ว เขาย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์ตน...แม้ซึ่งประโยชน์ผู้อื่น...แม้
ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ฯลฯ”466
“บุคคลทํากรรมใดแล้ว ย่อมเดือดร้อนใจภายหลัง มีหน้าชุ่มด้วยน้ําตา ร้องไห้ เสวยผล
กรรมที่ทํานั้นไม่ดี, บุคคลทํากรรมใดแล้ว ไม่เดือดร้อนในภายหลัง มีจิตเอิบอิ่มดีใจ เสวยผล
กรรมที่ทํานั้นแลดี”467
“คนทํากรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเอง”468
“กรรมชั่ว ก็เหมือนน้ํานมรีดใหม่ๆ ย่อมไม่แปรเป็นผลในทันที, แต่กรรมชั่วย่อมตามเผา
ลนคนพาล เหมือนไฟที่เถ้าปิดไว้”469
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ม.ม.๑๓/๕๕๓-๔/๕๐๐-๓
องฺ.ติก.๒๐/๕๑๑/๒๗๘-๙, ความทอนตนพบไดอีก ที่ องฺ.ติก.๒๐/๔๙๓-๔/๑๙๙-๒๐๒
ขุ.ธ.๒๕/๑๕/๒๓
ขุ.ชา.๒๗/๒๙๔/๘๔
ขุ.ธ.๒๕/๑๕/๒๔

บทที่ ๕ กรรม

๒๗๙

“บุคคลใดเคยทํากรรมชั่วไว้แล้ว (กลับตัวได้) หันมาทําดีปิดกั้น, บุคคลนั้นย่อมทําโลกให้
แจ่มใส เหมือนดังดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอก”470
“ความดีที่ทําไว้เอง เป็นมิตรติดตามตัวสืบต่อไป”471
“อานนท์! กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ที่เรากล่าวว่าไม่ควรทําโดยส่วนเดียวนี้ เมื่อผู้ใด
กระทํา ก็พึงหวังโทษต่อไปนี้ได้ คือ ตนเองก็กล่าวโทษตนได้472 วิญญูทั้งหลายใคร่ครวญแล้ว
ย่อมติเตียน กิตติศัพท์อันชั่วร้ายย่อมขจรไป ตายก็หลงฟั่นเฟือน เมื่อกายแตกทําลายภายหลัง
มรณะ ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก...”
“อานนท์! กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ที่เรากล่าวว่าควรทําโดยส่วนเดียวนี้ เมื่อผู้ใด
กระทํา ก็พึงหวังอานิสงส์ต่อไปนี้ได้ คือ ตนเองก็กล่าวโทษตนไม่ได้ วิญญูทั้งหลายใคร่ครวญแล้ว
ย่อมสรรเสริญ กิตติศัพท์ดีงามย่อมขจรไป ตายก็ไม่หลงฟั่นเฟือน เมื่อกายแตกทําลายภายหลัง
มรณะ ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์...”473
“ภิกษุทั้งหลาย จงละอกุศลเสียเถิด อกุศลเป็นสิ่งที่อาจละได้ หากอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่อาจละได้
แล้วไซร้ เราคงไม่กล่าวอย่างนั้น...แต่เพราะอกุศลเป็นสิ่งที่อาจละได้ เราจึงกล่าวอย่างนั้น... อนึ่ง
หากอกุศลนี้ คนละเสียแล้ว จะพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความทุกข์แล้วไซร้ เราคง
ไม่กล่าวว่า ภิกษุทั้งหลาย จงละอกุศลเสียเถิด แต่เพราะอกุศลนี้คนละได้แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข ฉะนั้น เราจึงกล่าวว่า ภิกษุทั้งหลาย จงละอกุศลเสียเถิด”
“ภิกษุทั้งหลาย จงฝึกอบรมเจริญกุศลเถิด กุศลเป็นสิ่งที่อาจฝึกอบรมได้ หากกุศลเป็นสิ่งที่
ไม่อาจฝึกอบรมได้แล้วไซร้ เราคงไม่กล่าวอย่างนั้น...แต่เพราะกุศลเป็นสิ่งที่อาจฝึกอบรมได้ เรา
จึงกล่าวอย่างนั้น...อนึ่ง หากกุศล คนฝึกอบรมแล้ว จะพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อ
ความทุกข์แล้วไซร้ เราคงไม่กล่าวว่า ภิกษุทั้งหลาย จงฝึกอบรมเจริญกุศลเถิด แต่เพราะกุศลนี้
คนฝึกอบรมแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข ฉะนั้น เราจึงกล่าวว่า ภิกษุ
ทั้งหลาย จงฝึกอบรมเจริญกุศลเถิด”474
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่พึงละด้วยกาย มิใช่ด้วยวาจา ก็มี ธรรมที่พึงละด้วยวาจา มิใช่ด้วย
กาย ก็มี ธรรมที่พึงละมิใช่ด้วยกาย มิใช่ด้วยวาจา ต้องเห็นชัดด้วยปัญญาจึงละได้ ก็มี”
“ธรรมที่พึงละด้วยกาย มิใช่ด้วยวาจา เป็นไฉน? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ถึงความละเมิด
อันเป็นอกุศลบางส่วนด้วยกาย เพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวิญญูใคร่ครวญแล้ว กล่าวกะเธออย่างนี้
ว่า: ท่านผู้มีอายุถึงความละเมิดอันเป็นอกุศลบางส่วนด้วยกาย จะเป็นการดีแท้ที่ท่านผู้มีอายุได้
โปรดละกายทุจริต จงบําเพ็ญกายสุจริตเถิด, เธอถูกเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวิญญูใคร่ครวญแล้วว่า
กล่าวอยู่ จึงละกายทุจริต บําเพ็ญกายสุจริต นี้เรียกว่า ธรรมที่พึงละด้วยกาย มิใช่ด้วยวาจา”
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ขุ.ธ.๒๕/๒๓/๓๘
สํ.ส.๑๕/๑๖๓/๕๑
กลาวโทษตน แปลจาก “อุปวทติ” จะแปลวา ติเตียน หรือหาความผิด ก็ได
องฺ.ทุก.๒๐/๒๖๔/๗๓
องฺ.ทุก.๒๐/๒๖๕/๗๔

๒๘๐

พุทธธรรม
“ธรรมที่พึงละด้วยวาจา มิใช่ด้วยกาย เป็นไฉน? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ถึงความละเมิด
อันเป็นอกุศลบางส่วนด้วยวาจา เพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวิญญูใคร่ครวญแล้ว กล่าวกะเธออย่างนี้
ว่า: ท่านผู้มีอายุถึงความละเมิดอันเป็นอกุศลบางส่วนด้วยวาจา จะเป็นการดีแท้ ที่ท่านผู้มีอายุได้
โปรดละวจีทุจริต จงบําเพ็ญวจีสุจริตเถิด เธอถูกเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวิญญูใคร่ครวญแล้วว่า
กล่าวอยู่ จึงละวจีทุจริต บําเพ็ญวจีสุจริต นี้เรียกว่า ธรรมที่พึงละด้วยวาจา มิใช่ด้วยกาย”
“ธรรมที่พึงละ มิใช่ด้วยกาย มิใช่ด้วยวาจา ต้องเห็นชัดด้วยปัญญาจึงละได้ เป็นไฉน? คือ
โลภะ...โทสะ...โมหะ...ความโกรธ...ความผูกโกรธ...ความลบหลู่...ความยกตัวกดเขาไว้...ความ
ตระหนี่ พึงละมิใช่ด้วยกาย มิใช่ด้วยวาจา ต้องเห็นชัดด้วยปัญญาจึงละได้...”475

การใหผลของกรรม
ก) ผลกรรมในระดับต่างๆ

ปญหาที่ถกเถียงกันมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องกรรม ก็คือ การใหผลของกรรม โดยสงสัยเกี่ยวกับหลัก “ทํา
ดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว” วาเปนจริงอยางนั้นหรือไม บางคนพยายามนําหลักฐานมาแสดงใหเห็นวา ในโลกแหงความ
เปนจริง คนที่ทําชั่วไดดี และคนที่ทําดีไดชั่ว มีมากมาย
ความจริง ปญหาเชนนี้เกิดจากความเขาใจสับสนระหวางกรรมนิยามกับสมมตินิยาม โดยนําเอาความ
เปนไปในนิยามทั้งสองนี้มาปนเปกัน ไมรูจักแยกขอบเขตและขั้นตอนใหถูกตอง ดังจะเห็นวา แมแตความหมาย
ของถอยคําในหลัก “ทําดีไดดี ทําชั่วไดช่วั ” นั้นเอง คนก็เริ่มตนเขาใจสับสน แทนที่จะเขาใจความหมายของ “ทําดี
ไดดี” วาเทากับ ทําความดี ไดความดี หรือทําความดี ก็มีความดี หรือทําความดี ก็เปนเหตุใหความดีเกิดมีขึ้น
หรื อ ทํ า ความดี ผลดี ต ามกรรมนิ ย ามก็ เ กิ ด ขึ้ น กลั บ เข า ใจเป น ว า ทํ า ความดี ได ข องดี หรื อ ทํ า ดี แ ล ว ได
ผลประโยชน หรือไดอามิสที่ตนชอบใจ เมื่อปญหามีอยูเชนนี้ จึงควรศึกษากันใหชัดเจน
จุดสําคัญที่กอใหเกิดปญหา คือความสับสนเกี่ยวกับขอบเขตที่แยกตางหากจากกัน และที่สัมพันธกัน
ระหวางกรรมนิยามกับสมมตินิยาม เพื่อความแจมแจงในเรื่องนี้ เบื้องแรก ขอใหพิจารณาการใหผลของกรรม
โดยแบงเปน ๔ ระดับ คือ
๑. ระดับภายในจิตใจ วากรรมทําใหเกิดผลภายในจิตใจ มีการสั่งสมคุณสมบัติ คือกุศลธรรมและอกุศล
ธรรม คุณภาพและสมรรถภาพของจิต มีอิทธิพลปรุงแตงความรูสึกนึกคิด ความโนมเอียง ความนิยมชมชอบ
และความสุขความทุกข เปนตน อยางไรบาง
๒. ระดับบุคลิกภาพ วากรรมทําใหเกิดผลในดานการสรางเสริมนิสัย ปรุงแตงลักษณะความประพฤติ
การแสดงออก ทาที การวางตนปรับตัว อาการตอบสนอง ความเกี่ยวของสัมพันธกับคนอื่นๆ และตอสถานการณ
หรือสภาพแวดลอมทั่วๆ ไปอยางไรบาง การใหผลระดับนี้ตอเนื่องออกมาจากระดับที่ ๑ นั่นเอง และมีขอบเขต
คาบเกี่ยวกัน แตแยกพิจารณาเพื่อใหมองเห็นแงมุมของการใหผลชัดเจนยิ่งขึ้น
๓. ระดับวิถีชีวิตของบุคคล วากรรมชักนําความเปนไปในชีวิตของบุคคล ทําใหเขาไดรับประสบการณที่
นาปรารถนาและไมนาปรารถนา ประสบผลตอบสนองจากภายนอก พบความเสื่อมความเจริญ ความลมเหลว
ความสําเร็จ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ และความสูญเสียตางๆ ที่ตรงขาม ซึ่งรวมเรียกวาโลกธรรมทั้งหลาย อยางไร
บาง ผลระดับนี้อาจแยกมองไดสองดาน คือ
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- ผลสนองจากปจจัยดานอื่นๆ ของสภาพแวดลอมที่นอกจากคน
- ผลสนองจากปจจัยดานบุคคลอื่นและสังคม
๔. ระดับสังคม วากรรมที่บุคคลและคนทั้งหลายกระทํา มีผลตอความเปนไปของสังคมอยางไรบาง เชน
ทําใหเกิดความเสื่อม ความเจริญ ความรมเย็นเปนสุข ความทุกขยากเดือดรอนรวมกันของมนุษยทั้งหลาย
รวมทั้งผลจากการที่มนุษยกระทําตอสภาพแวดลอมอื่นๆ แลวยอนกลับมาหาตัวมนุษยเอง
จะเห็นไดชัดวา ผลในระดับที่ ๑ และ ๒ คือผลภายในจิตใจ และบุคลิกภาพ เปนขอบเขตที่กรรมนิยาม
เปนใหญ ระดับที่ ๓ เปนขอบเขตที่กรรมนิยามกับสมมตินิยามเขามาสัมพันธกัน และเปนจุดที่มักเกิดความ
สับสน กอใหเกิดปญหาซึ่งควรพิจารณาในที่นี้ สวนระดับที่ ๔ แมจะเปนเรื่องสําคัญ แตก็อยูนอกขอบเขตของการ
พิจารณาในหัวขอนี้
คนทั่วไป เมื่อมองดูผลของกรรมที่เกิดแกตน หรือเพงจองติดตามดูผูอื่นวาใครทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว จริง
หรือไม อยางไร มักมองดูแตผลในระดับที่ ๓ คือความเปนไปในชีวิตสวนที่ไดรับผลตอบสนองจากภายนอก
เทานั้น ทําใหมองขามผลในระดับที่ ๑ และ ๒ ไปเสีย ทั้งที่ผลสองระดับตนนั้นแหละมีความสําคัญอยางยิ่ง
สําคัญทั้งในแงเฉพาะของมันเอง เชน สุขทุกขในใจ ความเขมแข็งออนแอภายใน ความพรอม ความแกหรือออน
แหงอินทรีย เปนตน และสําคัญทั้งในแงเปนที่มาแหลงใหญของผลในระดับที่ ๓ ดวย
ขยายความวา ผลในระดับที่ ๓ นั้น สวนที่เปนขอบเขตของกรรมนิยาม ก็ตอเนื่องมาจากผลในระดับที่ ๑
และ ๒ นั่นเอง เชน สภาพจิตใจของบุคคลผูนั้นเอง คือความสนใจ ความนิยมชมชอบ ความโนมเอียง แนวทาง
แสวงสุขหรือระบายทุกขภายในของเขา ซึ่งเปนผลของกรรมในระดับที่ ๑ ก็จะชักนําใหเขามองสิ่งนั้นเรื่องนั้นในแง
นั้นๆ นําเขาเขาไปหาสถานการณนั้นๆ ทําการตอบสนองอยางนั้นๆ จะทําหรือไมทําสิ่งนั้นๆ ทําใหเขาดําเนินตาม
วิถีชีวิตอยางนั้นๆ ใหไดพบประสบการณ หรือประสบผลอยางนั้นๆ และใหมีความรูสึกหรือทาทีตอสิ่งที่ประสบ
อยางนั้นๆ เปนตน เฉพาะอยางยิ่งจะทําใหเกิดผลในระดับที่ ๒ ซึ่งก็ชวยเสริมผลในระดับที่ ๑ ในการกอผลระดับ
ที่ ๓ อยางที่กลาวมาแลวนั่นเอง
ทั้งนี้ รวมทั้งการที่วา เมื่อเขาจะทําการใดๆ เขาจะทําสิ่งนั้นๆ ตามแนวไหน ลักษณะใด ดวยอาการใด จะ
ทําไปตลอดไหม พบขอขัดของอยางไหนจะยอม อยางไหนจะย่ําตอไป จะทําสําเร็จหรือไม จะหยาบประณีต ยิ่ง
หรือหยอ นอยางไร ตลอดถึ งวา ตัว เขาจะปรากฏเป นภาพในความรูสึ กนึกคิดของผูอื่น อยางไร อันจะมีผ ล
ยอนกลับมาหาตัวเขาเองอีก ในรูปของความชวยเหลือ รวมมือ หรือขัดแยงปฏิเสธ เปนตน อันเปนสวนที่
บุคลิกภาพของเขาชักนําคนอื่นใหชวยพาตัวเขาไปสูผลสนองที่นาพอใจหรือไมนาพอใจ
ทั้งนี้ มิไดปฏิเสธองคประกอบดานอื่นๆ โดยเฉพาะปจจัยแวดลอมทางสังคม ที่จะมามีปฏิกิริยาตอบโต
กันและมีอิทธิพลตอเขาโดยอาศัยกรรมนิยามนี้ เพียงแตวาในที่นี้มุงเนนการมองกรรมนิยามจากดานภายใน
ออกมาอยางเดียวกอน สวนการมองจากดานนอกเขาไป จะเห็นไดในหลักปรโตโฆสะและกัลยาณมิตรที่จะกลาว
ขางหนา เปนตน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกรรมนิยามตามที่กลาวมานี้ มิใชมีประโยชนเฉพาะในดานการแกไขปรับปรุง
ตนในการประกอบกรรมของบุคคลเองเทานั้น แตมีประโยชนในการที่คนอื่นหรือสังคมจะชวยเหลือบุคคลใหโนม
นอมไปในทางแหงกุศลกรรม ดวยการจัดสรรอํานวยสภาพแวดลอมและเครื่องชักจูงที่ดีงาม ตามหลักปฏิรูปเทสวาส และกัลยาณมิตตตา หรือสัปปุริสูปสสยะ อีกดวย

๒๘๒

พุทธธรรม

ในหัวขอกอน ไดกลาวถึงการกอผลแปรกรรมในระดับที่ ๑ ภายในจิตใจไวพอเปนเคาแลว สวนการกอ
ผลในระดับที่ ๒ ก็ตอเนื่องจากระดับที่ ๑ นั้นเอง และไดกลาวถึงความหมายคราวๆ ไวแลว ทั้งสองระดับนั้น
เกี่ยวโยงถึงผลในระดับที่สามดวย แตไมใชขอพิจารณาโดยตรง ณ ที่นี้ จึงขอผานไป
ผลกรรมในระดับที่ ๓ คือ ความเปนไปแหงวิถีชีวิต พรอมดวยผลตอบสนองตางๆ นั้น วาที่จริงก็เปน
เรื่องของกรรมนิยามนั่นแหละ และสวนมากก็สืบเนื่องมาจากผลในระดับที่ ๑ และ ๒ เชน ถาคนผูหนึ่งมีใจรัก
งาน ทํางานสุจริต ดวยความขยันหมั่นเพียร จัดการงานไดดี เขาก็นาจะไดรับผลงานและผลตอบแทนดี อยาง
นอยดีกวาคนที่เกียจครานหรือทํางานไมสุจริต ขาราชการที่ซื่อสัตยสุจริต มีความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่
ราชการบังเกิดผลดี ก็นาที่จะเจริญกาวหนาในราชการ อยางนอยดีกวาขาราชการที่ไมสามารถและไมเขมแข็งใน
หนาที่ แตบางทีผลหาเกิดเชนนั้นไม ทั้งนี้เพราะผลในระดับที่สามมิใชเกิดจากกรรมนิยามอยางเดียวลวน หากแต
มีปจจัยดานนิยามอื่นๆ เฉพาะอยางยิ่งสมมตินิยามเขามาเกี่ยวของดวย
ในกรณีอยางนี้ ถามองดูแตกรรมนิยามอยางเดียว ไมมองปจจัยดานอื่นใหครบถวน และไมรูจักแยก
ขอบเขตความสัมพันธระหวางนิยามตางๆ ก็จะเกิดความสับสน แลวคํากลาวที่วา “ทําดีไดชั่ว ทําชั่วไดดี” ก็
ติดตามมา ถากรรมนิยามทํางานลําพังอยางเดียว ก็ยอมไมมีปญหา ผลก็เกิดตรงตามกรรมนั้น ตัวอยางเชน ขยัน
อานหนังสือเรียน หยิบหนังสือเลมหนึ่งขึ้นมาตั้งใจอาน ก็อานจบ ไดความรู แตบางคราว รางกายออนเพลีย
เกินไป หรือปวดศีรษะ หรืออากาศรอนเกินไป ก็อาจอานไมจบ หรืออานไมรูเรื่อง หรือเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นใน
ระหวางการอาน ก็ตองหยุดชะงักลง ดังนี้เปนตน
อยางไรก็ดี พึงตระหนักแนใจไดวา ถึงอยางไรก็ตาม สําหรับมนุษย กรรมนิยามก็ยังคงเปนแกนกลาง
ชี้นําวิถีชีวิต หรือเปนปจจัยตัวเอกที่กําหนดการไดรับผลสนองดีรายตางๆ ในชีวิตอยูอยางแนนอน
สําหรับผูที่รูสึกผิดหวังในตนเอง หรือมองเห็นใครอื่นก็ตามวาทําดีแลวไมไดดีนั้น แมยังไมไดตรวจสอบ
เหตุปจจัยในดานตางๆ ใหชัดเจนเลย ก็อาจลองมองดูอยางงายๆ กอนวา นี่ ถาเราไมไดทํากรรมดีนั้นไว คงจะแย
ยิ่งกวานี้ นั่น ถาเขาไมไดทําดีไวบาง เขาคงตกหนักยิ่งกวานั้นอีก ถามองอยางนี้ บางทีจะเริ่มเกิดความเขาใจ
มองเห็นอะไรๆ คอยๆ ชัดมากขึ้น และตระหนักวา ถึงอยางไร กรรมที่ทําไวก็ไมไรผลเสียเลย และอาจสืบลึกลง
ไปจนถึงผลภายในจิตใจและผลตอบุคลิกภาพอยางที่กลาวแลวดวย
ความเขาใจสับสนเกี่ยวกับการใหผลของกรรม ขอใหมาดูและแกไขความเขาใจกันตั้งตนแตขอความ
แสดงหลักทีเดียว คํากลาวที่ชาวไทยนิยมพูดวา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว นั้น มาจากพุทธศาสนสุภาษิตวาดังนี476
้
ยาทิสํ วปเต พีชํ
ตาทิสํ ลภเต ผลํ
กลฺยาณการี กลฺยาณํ
ปาปการี จ ปาปกํ
แปลวา: หวานพืชเชนใด ไดผลเชนนั้น (ผู) ทําดี ไดดี (ผู) ทําชั่ว ไดชั่ว
คาถานี้เปนพุทธพจนในรูปของอิสิภาษิต (คํากลาวของฤาษี) และโพธิสัตวภาษิต ซึ่งพระพุทธเจานํามา
ตรัสเลา ทานรวบรวมไวในพระไตรปฎก นับวาเปนขอความที่แสดงหลักกรรมของพระพุทธศาสนาไดอยาง
กะทัดรัดชัดเจน
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สํ.ส.๕/๙๐๓/๓๓๓; ขุ.ชา.๒๗/๒๙๔/๘๔; ๗๑๓/๑๖๖ เรื่องเลาประกอบมาใน ชา.อ.๓/๒๖๕; ๔/๔๒๕ ภาษิตเต็มของแตละที่มา มี
ขอความมากกวานี้ สวนเรื่องที่เลาประกอบในชาดก ดูเหมือนทานมุงแสดงใหเห็นผลชนิดที่เปนเหตุการณชัดเจน, อนึ่ง คาถาในชาดก
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นําผลเชนนั้นไป

บทที่ ๕ กรรม

๒๘๓

พึงสังเกตวา ความทอนแรกที่เปนอุปมานั้น ทานนําเอาพีชนิยามมาเปนเครื่องเปรียบเทียบ เพียงแต
พิจารณาขออุปมานี้ใหดี ก็จะแยกความสับสนระหวางกรรมนิยามกับสมมตินิยามไดทันที กลาวคือ ขอความวา
หวานพืชเชนใด ไดผลเชนนั้น แสดงกฎธรรมชาติฝายพืชพันธุ วาปลูกมะขาม ไดมะขาม ปลูกองุน ไดองุน ปลูก
ผักกาด ไดผักกาด เปนตน ไมไดแสดงผลในทางสมมตินิยามแตประการใด วาปลูกมะขามแลวจะไดเงิน หรือ
ปลูกผักแลวจะรวย เปนตน ซึ่งเปนคนละขั้นตอนกัน
พีชนิยามกับสมมตินิยามจะมาสัมพันธกัน ก็ในตอนที่วา ปลูกองุน ไดองุนแลว พอดีถึงคราวที่ตลาด
ตองการองุนมาก จึงขายไดราคาดี และปนั้นจึงรวย แตอีกคราวปลูกแตงโม ไดแตงโม และงอกงามไดผลมาก
ดวย แตปนั้น คนปลูกแตงโมกันมาก ผลดกทั่วไปจนมีเกินความตองการของตลาด ทําใหราคาตก ปนั้นขาย
ขาดทุน ตองทิ้งเปลาเสียมากมาย นอกจากปจจัยดานความตองการของตลาดแลว อาจมีปจจัยอื่นๆ เขามา
เกี่ยวของอีก เชนเรื่องคนกลาง การกดราคา เปนตน แตสาระสําคัญก็คือ จะเห็นความแนนอนของพีชนิยามคงตัว
และเห็นขอบเขตของพีชนิยามกับสมมตินิยาม ทั้งที่แยกตางหากจากกันและสัมพันธกันไดอยางชัดเจน
อุปมาขางตนนี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น คนมักมองกรรมนิยามกับสมมตินิยามสับสนกัน โดยพูดวา ทําดี
ไดดี ในความหมายวา ทําดีแลวรวย ทําความดีแลวไดเลื่อนตําแหนง เปนตน ซึ่งก็นาจะเปนเชนนั้น แตบางทีก็ไม
เปน เหมือนกับพูดวา ปลูกมะมวงไดเงินดี ปลูกมะพราวทําใหรวย เขาปลูกนอยหนาจึงยากจน ซึ่งอาจจะจริงก็ได
ไมจริงก็ได แตความจริงก็คือ เปนการพูดขามขั้นตอน ไมแสดงความจริงตลอดสาย อาจใชไดสําหรับภาษาพูดพอ
รูกัน แตถาจะเอาความจริงแท ตองแสดงเหตุปจจัยซอยออกไป โดยวากันเปนลําดับใหละเอียด

ข) องค์ประกอบที่ส่งเสริมและขัดขวางการให้ผลของกรรม
การที่ ก รรมนิ ย ามจะแสดงผลออกมาในระดั บ ของวิ ถี ชี วิ ต ทํ า ให มี ค วามเป น ไปต า งๆ ประสบ
ผลตอบสนองจากภายนอก อั น น า พอใจบ า ง ไม น า พอใจบ า งนั้ น ในบาลี ท า นแสดงหลั ก ไว ว า ต อ งขึ้ น ต อ
องคประกอบตางๆ ๔ คู คือ สมบัติ ๔ และ วิบัติ ๔477
“สมบัติ” แปลงายๆ วา ขอดี หมายถึงความเพียบพรอมสมบูรณแหงองคประกอบตางๆ ซึ่งชวยเสริม
สงอํานวยโอกาสใหกรรมดีปรากฏผล และไมเปดชองใหกรรมชั่วแสดงผล พูดสั้นๆ วา องคประกอบอํานวยชวย
เสริมกรรมดี สมบัติมี ๔ อยาง คือ
๑. คติสมบัติ สมบัติแหงคติ ถึงพรอมดวยคติ หรือคติให คือ เกิดอยูในภพ ภูมิ ถิ่น ประเทศที่เจริญ
เหมาะ หรือเกื้อกูล ตลอดจนในระยะสั้นคือ ทางดําเนินชีวิตเอื้อ หรือไปในถิ่นที่อํานวย
๒. อุปธิสมบัติ สมบัติแหงรางกาย ถึงพรอมดวยรางกาย รางกายดี หรือรูปรางให เชน มีรูปรางสวย
รางกายสงางาม หนาตาทาทางดี นารัก นานิยมเลื่อมใส สุขภาพดี แข็งแรง
๓. กาลสมบัติ สมบัติแหงกาล ถึงพรอมดวยกาล หรือกาลให คือ เกิดอยูในสมัยที่บานเมืองสงบสุข
ผูปกครองดี ผูคนมีศีลธรรม ยกยองคนดี ไมสงเสริมคนชั่ว ตลอดจนในระยะสั้น คือทําอะไรถูกกาลเวลา ถูกจังหวะ
๔. ปโยคสมบัติ สมบัติแหงการประกอบ ถึงพรอมดวยการประกอบกิจ หรือกิจการให เชน ทําเรื่องตรง
กับที่เขาตองการ ทํากิจตรงกับความถนัดความสามารถของตน ทําการถึงขนาดถูกหลักครบถวนตามเกณฑหรือ
เต็มอัตรา ไมใชทําครึ่งๆ กลางๆ หรือเหยาะแหยะ หรือไมถูกเรื่องกัน รูจักจัดทํา รูจักดําเนินการ
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พุทธธรรม

สวน “วิบัติ” แปลงายๆ วาขอเสีย หรือจุดออน หมายถึงความบกพรองแหงองคประกอบตางๆ ซึ่งไม
อํานวยแกการที่กรรมดีจะปรากฏผล แตกลับเปดชองใหกรรมชั่วแสดงผล พูดสั้นๆ วา องคประกอบบกพรอง
เปดชองใหกรรมชั่ว วิบัติ มี ๔ อยาง คือ
๑. คติวิบัติ วิบัติแหงคติ หรือคติเสีย คือ เกิดอยูในภพ ภูมิ ถิ่น ประเทศ สภาพแวดลอมที่ไมเจริญ ไม
เหมาะ ไมเกื้อกูล ทางดําเนินชีวิตไมเอื้อ ถิ่นที่ไปไมอํานวย
๒. อุปธิวิบัติ วิบัติแหงรางกาย หรือรูปกายเสีย เชน รางกายพิกลพิการ ออนแอ ไมสวยงาม กิริยาทาทาง
นาเกลียด ไมชวนชม ตลอดจนสุขภาพไมดี เจ็บปวย มีโรคมาก
๓. กาลวิบัติ วิบัติแหงกาล หรือกาลเสีย คือ เกิดอยูในยุคสมัยที่บานเมืองมีภัยพิบัติ ไมสงบเรียบรอย
ผูปกครองไมดี สังคมเสื่อมจากศีลธรรม มากดวยการเบียดเบียน ยกยองคนชั่ว บีบคั้นคนดี ตลอดจนทําอะไรไม
ถูกกาลเวลา ไมถูกจังหวะ
๔. ปโยควิบัติ วิบัติแหงการประกอบ หรือกิจการเสีย เชน ฝกใฝในกิจการหรือเรื่องราวที่ผิด ทําการไม
ตรงความถนัด ความสามารถ ใชความเพียรในเรื่องไมถูกตอง ทําการครึ่งๆ กลางๆ เปนตน
คูที่ ๑ คติสมบัติ เชน เกิดอยูในถิ่นเจริญ มีบริการการศึกษาดี ทั้งที่สติปญญาและความขยันไมเทาไร
แตก็ยังไดศึกษามากกวา เขาถึงสถานะทางสังคมสูงกวาอีกคนหนึ่ง ซึ่งมีสติปญญาและความขยันหมั่นเพียรดีกวา
แตไปเกิดอยูในถิ่นปาดง หรือเชน ไปเกิดเปนเทวดา ถึงจะแยอยางไร ก็ยังสุขสบาย ไมเดือดรอน ไมอดอยาก
คติวิบัติ เชน มีพระพุทธเจาอุบัติตรัสสอนธรรม แตตัวไปเกิดอยูเสียในปาดง หรือในนรก ก็
หมดโอกาสไดฟงธรรม หรือมีสติปญญาดี แตไปเกิดเปนคนปาอยูในกาฬทวีป ก็ไมมีโอกาสไดเปนนักปราชญใน
วงการศิลปและศาสตรทั้งหลาย มีความรูความสามารถดี แตไปอยูในถิ่นหรือในชุมชนที่เขาไมเห็นคุณคาของ
ความรูความสามารถนั้น เขากับเขาไมได ถูกเหยียดหยามบีบคั้น อยูอยางเดือดรอน คนหนึ่งเปนที่รูจักกันวาเปน
คนดี แตไปอยูในตําแหนงฐานะหนาที่ที่ไมเขากับสวนดีที่ตัวมี กลายเปนตัวขัดถวงกิจการของสวนรวมนั้น และ
ตนเองก็ไมเปนสุข (กรณีหลังนี้ อาจมีปโยควิบัติซ้ําดวย) ดังนี้เปนตน478
คูที่ ๒ อุปธิสมบัติ เชน รูปรางสวยงาม นาชื่นชม แมไปเกิดในตระกูลยากไร หรือถิ่นหางไกล รูปกาย
ชวยใหขึ้นมาสูฐานะและถิ่นที่มีเกียรติยศและความสุข
อุปธิวิบัติ เชน เกิดในถิ่นดี หรือในตระกูลมั่งคั่งสมบูรณ แตพิกลพิการงอยใบ ไมอาจไดรับ
เกียรติยศและความสุขความรื่นรมยที่พึงได
คนสองคน มีคุณสมบัติอยางอื่นเสมอกัน คนหนึ่งรูปรางสงา สวยงาม อีกคนหนึ่งขี้เหร หรือขี้โรค ใน
กรณีที่ถือรางกายเปนสวนประกอบดวย คนมีกายดีก็ไดรับผลไป แมในกรณีที่ไมถือกายเปนคุณสมบัติ ก็เปน
ธรรมดาของคนทั่วไปที่จะเอนเอียงเขาหาคนที่มีรูปสมบัติ คนที่รูปวิบัติจะตองยอมรับความจริงที่เปนธรรมดาของ
ชาวโลกขอนี้ และตระหนักวา ผูที่มีจิตเที่ยงตรงไมเอนเอียงเพราะเหตุแหงรูปสมบัติรูปวิบัตินี้ ก็มีเฉพาะแตทานที่
ประกอบดวยคุณธรรมพิเศษยิ่งกวาคนทั่วไป
คนที่มีรูปวิบัตินั้น เมื่อรูเชนนี้แลว ไมพึงเสียใจ จากนั้นจะไดเรงขวนขวายสรางเสริมคุณสมบัติสวนอื่นๆ
ใหมีพิเศษยิ่งกวาปกติ ถาคนรูปกายดีใชความพยายามหนึ่งสวน คนมีอุปธิวิบัติอาจตองพยายามสองหรือสาม
สวน เปนตน ขอสําคัญ อยาทอแท ปจจัยที่หยอน ก็รู ที่เสริมได ก็เรงทํา ความรูกรรมจึงจะเกิดประโยชน
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คูที่ ๓ กาลสมบัติ เชน เปนคนซื่อสัตยสุจริต ทําสิ่งที่ดีงาม มาเกิดอยูในยุคที่ผูปกครองดี สังคมดี
ยกยองเชิดชูคนดี คนผูนั้นก็มีเกียรติ มีความเจริญ หรือบานเมืองสงบสุข ผูมีสติปญญาเปนนักปราชญ ก็มี
โอกาสแสดงความรูความสามารถใหปรากฏและใหเปนประโยชน หรือในยุคสมัยหนึ่ง คนนิยมกาพยกลอนกัน
มาก คนเกงกาพยกลอนก็รุงเรืองเฟองฟู
กาลวิบัติ ก็ตรงขาม เชน ในยามสังคมเสื่อมจากศีลธรรม ผูปกครองไมประกอบดวยธรรม
คนทําดีไมไดรับยกยอง หรืออาจถูกเบียดเบียนกดขี่ ประสบความเดือดรอน หรือยามบานเมืองปนปวนวุนวาย มี
ศึกสงคราม ไมมีใครสนใจคนทําความดีทางสันติ แมมีสติปญญาความสามารถ ก็ไมมีโอกาสสรางสรรคงานที่เปน
ประโยชน หรือในยุคที่สังคมนิยมดนตรีหยาบรอน ตนแมเชี่ยวชาญในดนตรีที่สงบเยือกเย็น แตไมไดรับความ
สนใจยกยอง เปนตน
คูที่ ๔ ปโยคสมบัติ เชน ตนไมใชคนดีมีความสามารถจริง แตรูจักเขาหาคนควรเขาหา รูจักเลี่ยงเรื่อง
ควรหลบ อะไรควรเสียยอมเสีย ทําใหตนเจริญกาวหนาไปได และความเสียหายบกพรองของตนไมปรากฏ หรือ
มีความสามารถในการปลอมแปลงเอกสาร เอาความสามารถนั้นมาใชทางดี เชนในงานพิสูจนหลักฐาน
ปโยควิบัติ เชน มีความรูความสามารถและคุณสมบัติอื่นดีหมด แตติดการพนัน จึงไมไดรับ
การคัดเลือกไปทํางาน หรือมีฝเทารวดเร็วมาก พอจะเปนนักกรีฑาชั้นเลิศ แตเอาความสามารถนั้นไปใชในการวิ่ง
ฉกชิงทรัพยเขา หรือตนมีฝมือดีในทางชาง แตไปนั่งทํางานเสมียนที่ไมถนัด เปนตน
ผลในระดับที่ ๓ นี้ สวนมากเปนเรื่องของโลกธรรม ซึ่งมีความผันผวนปรวนแปรไมแนนอน แตก็เปน
เรื่องชั้นเปลือกผิวภายนอก มิใชแกนในของชีวิต จะกระทบกระทั่งหนักเบา ก็อยูที่วาจะมีความยึดติดถือมั่นมาก
นอยเพียงใด ถาไมยึดติด สามารถวางใจ ก็มีความสุขไดเสมอ หรืออยางนอยก็ทุกขไมมาก และผานเหตุการณไป
ไดดวยดี ดวยเหตุนี้ ทานจึงสอนใหมีปญญารูเทาทันธรรมดา ประกอบดวยสติ มิใหหลงใหลประมาทมัวเมา
คราวสุขคราวได ก็ไมเหลิงลําพองเคลิ้มไป คราวทุกขคราวเสีย ก็ไมขุนมัวคลุมคลั่งปลอยตัวถลําลงในทางชั่วทาง
เสีย คอยผอนผันแกไขเหตุการณดวยสติปญญา
เมื่อยังตองการโลกธรรมฝายดี คือที่ชื่นชอบ เปนอิฏฐารมณ ก็กําหนดสมบัติวิบัติ ที่เปนกําลัง หรือเปน
จุดออนของตน และจัดสรรเลือกองคประกอบฝายสมบัติที่จัดเลือกได หลีกเวนวิบัติเสีย แลวพยายามเขาถึงผลดี
ที่มุงหมายดวยกรรมที่เปนกุศล ซึ่งมีผลมั่นคงและลึกซึ้งถึงชีวิตทุกระดับของตน ไมสรางผลดวยอกุศลกรรม
และไมถือโอกาสยามสมบัติอํานวยไปประกอบการอกุศล เพราะสมบัติและวิบัติสี่ประการนั้นเปนของไมแนนอน
เมื่อกาลโอกาสที่เอื้ออํานวยผานไป กรรมรายก็แสดงผล พึงถือโอกาสยามสมบัติชวย เรงประกอบกุศลกรรม
เทานั้น คือถือเอาแตสวนที่ดีงามไรโทษของหลักการที่กลาวมานี้
โดยนัยนี้ ก็สรุปไดวา ถาจะทําการใด ในเมื่อมีองคประกอบของนิยามหลายฝายเขามาเกี่ยวของ อยาง
นอยก็พึงทําองคประกอบฝายกรรมนิยามใหดี เปนสวนที่ยึดเอาไวไดอยางแนนอนมั่นใจแลวอยางหนึ่งกอน สวน
องคประกอบฝายนิยามอยางอื่น ก็พึงใชปญญาศึกษาพิจารณาเอามาใชเสริม เทาที่ไมเปนโทษในแงของกรรม
นิยามตอไป หากปฏิบัติไดเชนนี้ ก็เรียกวา เปนผูรูจักถือเอาประโยชนจากกุศลกรรม และสมบัติวิบัติทั้งสี่ หรือ
รูจักใชทั้งกรรมนิยามและสมมตินิยามในทางที่เปนคุณ
สําหรับบางคน อาจตองเตือนวา อยามัวคิดวุนอยูเลยวา ทําไมคนนั้นไมทําดี แตกลับไดดี ทําไมคนนี้ทํา
ไมดี แตไมเห็นเปนอะไร ทําไมเราทําอยางนี้ ไมเห็นไดอะไร ดังนี้เปนตน ปจจัยหรือองคประกอบของนิยาม
ทั้งหลาย เราอาจยังตรวจดูรูไมทั่วถึง และพึงคิดวา ตัวเรานี้ ปญญาที่จะรูจักเลือกถือเอาประโยชนจากนิยามอื่นๆ
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ก็ไมมี หนําซ้ําองคประกอบฝายกรรมนิยามที่เปนฐานยืนพื้นแนนอนอยูนี้ ก็ยังไมใสใจที่จะทําใหดีเสียอีก ถาขืน
เปนอยางนี้ ก็คงมีแตจะตองทรุดหนักลงไปทุกที
อยางไรก็ตาม เมื่อมองใหเขาถึงคําสอนของพระพุทธเจาอยางแทจริง ผูประกอบกรรมดียอมไมติดอยู
เพียงขั้นที่ยังมุงหวังผลอันเปนโลกธรรม (ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ) ตอบสนองแกตน เพราะกุศลกรรมที่แทจริง
เกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ เขาจึงทํากรรมดวยจาคะ สละอกุศลในใจ และเผื่อแผเกื้อกูลแกผูอื่น
ทํากรรมดวยเมตตากรุณา ชวยคนอื่นใหพนทุกข และสนับสนุนความอยูรวมกันโดยสุขสงบมีไมตรี ทํากรรมดวย
ปญญา เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง เพื่อโพธิ เพื่อใหธรรมแพรหลายครองใจคน
และครองสังคม ซึ่งจัดเขาไดวา เปนกรรมขั้นสูงสุด คือกรรมที่เปนไปเพื่อความสิ้นกรรม ตามหลักที่ยกมาอาง
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ค) ผลกรรมในช่วงกว้างไกล
เนื้อความในหัวขอที่กําลังจะกลาวนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งของปญหาการใหผลของกรรม ในระดับวิถีชีวิต
ของบุคคล ที่รวมอยูแลวในหัวขอใหญ แตที่แยกออกมาตั้งเปนหัวขอโดยเฉพาะในที่นี้ ก็เพราะการใหผลของ
กรรมชั่วอยางไกลแบบขามภพขามชาติ เปนปญหาที่มีผูเอาใจใสกันมากเปนพิเศษ แมวาในที่นี้ จะไมมุงอธิบาย
เรื่องนี้ และถือวาไดแสดงหลักรวมไวในหัวขอใหญแลว แตก็เห็นวาควรจะไดกลาวถึงขอสังเกตบางอยางไวเปน
แนวทางสําหรับศึกษาพิจารณา
เมื่อเจตนาที่ประกอบดวยกุศลหรืออกุศลเกิดขึ้นในใจ ก็เปนอันวากิจกรรมของจิตไดเริ่มตนแลว จิตไดมี
การเคลื่อนไหวหรือไหวตัวแลว เราอาจเลียนศัพทฝายวัตถุมาใช และเรียกอาการนี้วาพลังแหงเจตจํานง ได
เกิดขึ้นแลว พลังนี้เปนไปอยางไร มีกระบวนการทํางานในระหวางอยางไร โดยอาศัยปจจัยอื่นๆ อะไรอีกบาง เรา
มักไมสูเขาใจ และไมใสใจที่จะรู แตมักสนใจเฉพาะผลขางปลายที่ปรากฏสําเร็จรูปออกมาแลว
โดยเฉพาะพลังแหงเจตจํานง ที่แสดงผลออกไปในโลกแหงวัตถุ และในสังคมมนุษยนั้น เปนสิ่งที่
มองเห็นไดชัด และพูดถึงไดงาย ผลสําเร็จแหงพลังเจตจํานง ในโลกฝายวัตถุ มีตัวอยางมากมาย โดยเฉพาะ
สิ่งประดิษฐทั้งหลาย ตั้งแตรองเทาไปจนถึงยานอวกาศสูดวงดาวตางๆ ตั้งแตขวานหินจนถึงระเบิดนิวเคลียร
ตั้งแตไมนับคะแนนจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน หรือในทางสังคม เชน ระบบ ระบอบ และสถาบันตางๆ ไม
วาจะเปนระบอบการปกครองแบบตางๆ ก็ตาม ระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ ก็ตาม สถาบันตางๆ ของสังคมก็ตาม
การจัดระเบียบกลไกการบริหารการปกครองรัฐ การจัดรูปองคกรและระบบงานตางๆ เปนตน
เป น ที่ รู กั น ดี ว า สิ่ ง เหล า นี้ มี ค วามละเอี ย ดซั บ ซ อ นยิ่ ง นั ก ความข อ นี้ ย อ มเป น เครื่ อ งส อ งแสดงว า
กระบวนการแหงเจตจํานง พรอมดวยกลไกของจิต ที่เปนเวทีแสดง หรือเปนโรงงานของมัน จะตองมีความ
ละเอียดซับซอนเปนอยางยิ่ง อยางนอยก็ไมดอยไปกวาระบบระบอบหรือสิ่งประดิษฐชนิดละเอียดซับซอนที่สุดที่
มันเองไดคิดสรางสรรคขึ้น
เรามีความรูที่นับไดวาดีมาก เกี่ยวกับความเปนมาของสิ่งประดิษฐหรือระบบแบบแผนบางอยาง ที่จิต
อาศัยเจตจํานง สรางสรรคขึ้น วาไดดําเนินมาแตแรกคิดจนสําเร็จผลอยางไร แตในดานสภาวะของชีวิตจิตใจอัน
เปนที่อาศัยของเจตจํานงนั้น พรอมทั้งวิถีความเปนไปของชีวิตจิตใจที่ถูกเจตจํานงนั้นปรุงแตง กระบวนการปรุง
แตงจะดําเนินไปอยางไรบาง เรากลับมีความรูนอยเหลือเกิน อาจพูดไดวายังเปนความลับอันมืดมนสําหรับมนุษย
ทั่วไป ทั้งที่ความเปนไปของชีวิตนั้น เปนเรื่องของตัวเอง ที่เกี่ยวของใกลชิด มีสวนไดสวนเสียมากที่สุด
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ดวยเหตุที่มีความมืดมัวไมรูเชนนี้ เมื่อประสบภาวะหรือสถานการณที่เปนผลขางปลายของการปรุงแตง
มนุษยจึงมักจับเหตุจับผลตนปลายชนกันไมติด มองปจจัยทั้งหลายที่เกี่ยวของไมเห็นหรือไมทั่วถึง แลวกลาวโทษ
สิ่งโนนสิ่งนี้ พาลไมยอมรับกฎแหงกรรม ซึ่งก็คือไมเชื่อกฎแหงเหตุและผล หรือความเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุ
ปจจัยนั่นเอง และการไมยอมรับก็ดี การมัวกลาวโทษสิ่งโนนสิ่งนี้ก็ดี ก็เปนการทํากรรมขึ้นอีกอยางหนึ่ง ซึ่งจะมี
ผลเสียติดตามมา คือ การสูญเสียโอกาสที่จะแกไขปรับปรุงตน และการดัดแปลงแตงแกกระบวนวิธีที่จะทําผลให
สําเร็จตามตองการ หรือหนักกวานั้น อาจพาลพาโลดวยโทสะ ทํากรรมรายอื่นที่มีผลเสียรุนแรงยิ่งขึ้น
อยางไรก็ดี ทานยอมรับวา กระบวนการใหผลของกรรมนี้ เปนเรื่องละเอียดซับซอนยิ่ง พนวิสัยแหง
ความคิด ไมอาจคิดใหเห็นแจมแจง บาลีจัดเปนอจินไตย คือ สิ่งที่ไมพึงคิดอยางหนึ่ง480 ทานวาถาขืนครุนคิดก็มี
สวนที่จะอัดอั้นเปนบา ที่ทานวาอยางนี้ มิใชหมายความวาพระพุทธเจาทรงหามไมใหเราคิด เพียงแตทรงแสดง
ความจริงไปตามธรรมดาวา เรื่องนี้คิดเอาไมได หรือไมอาจจะเขาใจไดสําเร็จดวยการคิดหาเหตุผล แตเปนเรื่องที่
เขาใจไดดวยการรู และเมื่อคิดไปจะเกิดเปนบาขึ้น ก็มิใชเปนเพราะพระพุทธเจาหรือใครลงโทษหรือทําใหบา แตผู
คิดเปนบาไปตามธรรมดาของเขาเอง เพราะคิดอัดอั้นตันวุนไป
ถึงแมจะเปนอจินไตย ก็มิใชวาเราจะแตะตองไมได แงที่เราเกี่ยวของได ก็คือเกี่ยวของดวยความรูและ
เทาที่เรารู แลวมีความมั่นใจตามแนวความรูนั้น โดยศึกษาพิจารณาสิ่งที่เราตามดูรูเห็นได คือสิ่งที่กําลังเปนไปอยู
จริงในปจจุบัน จากสวนยอยหรือจุดเล็กที่สุดขยายออกไป ไดแก กระบวนการแหงความคิด หรือเจตจํานง ที่
กลาวมาแลวนั้น เริ่มตั้งแตใหเห็นวา เมื่อคิดดีเปนกุศล ก็เกิดเปนผลดีแกชีวิตจิตใจอยางไร เมื่อคิดรายเปนอกุศล
เกิดเปนผลราย ทําใหชีวิตจิตใจเสียหายอยางไร ผลนั้นออกไปภายนอก สูผูอื่น สูสังคม สูโลก ในทางดีไมดี
อยางไร แลวสะทอนกลับเขามาหาตัวอีกในทางดีรายอยางไร และใหเห็นกระบวนการกอผลที่ละเอียดซับซอน
เนื่องดวยปจจัยหลายอยางและหลายฝาย จนพอหยั่งเห็นแนวแหงความละเอียดซับซอน ที่อาจเปนไปไดเกินกวา
จะคาดหมายเอาอยางงายๆ และใหเกิดความมั่นใจในความเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัย
เมื่อเขาใจความเปนไปสวนยอยในชวงสั้นอยางไร ก็พอมองเขาใจความเปนไปชวงยาวไกลไดอยางนั้น
เพราะความเปนไปชวงยาวนั้น ก็สืบไปจากชวงสั้น และประกอบดวยชวงสั้นนี้ขยายออกไปนั่นเอง ถาปราศจาก
ชวงสั้นเสียแลว ชวงยาวจะมีหาไดไม อยางนี้เรียกวาเกิดความเขาใจตามแนวธรรม เมื่อมั่นใจในความเปนไปตาม
ธรรมดาแหงเหตุปจจัยในสวนที่เกี่ยวกับเจตนาหรือเจตจํานงแลว ก็คือมั่นใจในกฎแหงกรรม หรือเชื่อกรรม
นั่นเอง
ครั้นมั่นใจในกฎแหงกรรมแลว เมื่อตองการผลที่ปรารถนาใด ก็หวังผลนั้นจากการกระทํา และกระทํา
การตามเหตุปจจัย ดวยความรูเทาทันเหตุปจจัย ใหผลเกิดขึ้นตามกระบวนการแหงเหตุปจจัย เมื่อยังตองการผล
ที่ดี ทั้งในแงกรรมนิยาม และทั้งในแงโลกธรรม ก็พึงศึกษาปจจัยหรือองคประกอบทั้งในดานกรรมนิยามและดาน
นิยามอื่นๆ ใหครบถวน แลวทําปจจัยเหลานั้นใหเกิดขึ้นพรั่งพรอมโดยรอบคอบ อยางที่ไดกลาวในตอนที่แลว
ไม ต อ งพู ด ถึ ง งานปรุ ง แต ง วิ ถี ชี วิ ต ดอก แม แ ต ง านประดิ ษ ฐ ส ร า งสรรค ภ ายนอก นั ก ประดิ ษ ฐ ห รื อ
สรางสรรคผูฉลาด ยอมจะไมคํานึงถึงเฉพาะแตเนื้อหาแหงความคิดปรุงแตง หรือเจตจํานงของตนเพียงอยาง
เดียว แตยอมคํานึงถึงปจจัยหรือองคประกอบฝายนิยามอื่นที่เกี่ยวของดวย เชน ชางใชความวิจิตรแหงเจตจํานง
ออกแบบบานไมหลังหนึ่งอยางสวยงาม เมื่อเอาแบบในความคิดนั้นออกมาสรางเปนบานจริงในโลกแหงวัตถุ ก็
480

อจินไตย มี ๔ อยาง คือ พุทธวิสัย ฌานวิสัย กรรมวิบาก และโลกจินตา (การคิดปญหาอภิปรัชญาเกี่ยวกับตนกําเนิดของโลกหรือ
การสรางโลก) ดู. องฺ.จตุกฺก.๒๑/๗๗/๑๐๔
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ตองคํานึงดวยวาจะใชไมชนิดใดสําหรับสวนใด มีไมเนื้อแข็ง เนื้อออน เปนตน หากที่ควรใชไมเนื้อแข็ง กลับใชไม
ฉําฉา แมวาแบบที่ออกไวจะสวยงามปานใด บางทีก็อาจพังเสียกอน ไมสําเร็จประโยชนที่จะไดใชเปนบานตาม
ประสงค หรือแบบที่คิดปรุงแตงออกไวควรจะสวยงาม แตใชวัสดุกอสรางที่ดูนาเกลียด ซึ่งมนุษยทั้งหลายเขาไม
นิยมชมชอบ ความงามของรูปแบบก็พลอยหมดความหมายไปดวย หรือเหมือนนักออกแบบเครื่องแตงกาย
คํานึงแตความวิจิตรแหงเจตจํานงของตน ไมนึกถึงอุณหภูมิแหงดินฟาอากาศของถิ่น ซึ่งเปนปจจัยฝายอุตุนิยาม
ประดิษฐเสื้อผาสวยงามที่ควรใชในถิ่นหนาวจัดใหแกคนในถิ่นรอนจัด ก็ไมสําเร็จประโยชนเชนเดียวกัน
มนุษยผูเปนชางปรุงแตงวิถีชีวิตของตน พึงมีความฉลาดรอบคอบในการประกอบเหตุปจจัย เยี่ยงอุปมา
ที่กลาวแลวนี้
ถึงตอนนี้ มีขอที่เห็นควรย้ําไวเปนพิเศษอยางหนึ่ง คือ ในการที่จะควบคุมการใชประโยชนจากกรรม
นิยาม ใหเปนไปในทางที่ดีงามอยางแนนอนนั้น จะตองพยายามปลูกฝงหรือสรางเสริมกุศลฉันทะ หรือธรรม
ฉันทะใหเกิดขึ้นดวย คือ ตองฝกอบรมใหคนเกิดความใฝธรรม รักความดีงาม เชน อยากใหชีวิตของตนเปนชีวิต
ที่บริสุทธิ์ ดีงาม อยากใหสังคมมนุษยเปนสังคมแหงความดีงาม อยากใหสิ่งทั้งหลายที่ตนเกี่ยวของหรือกระทํา
ดํารงอยูในภาวะดีงามเปนเลิศ หรือเจริญเขาสูภาวะดีงามสูงสุดของมัน อยากใหธรรมแพรหลายออกไปทั่วทุกหน
ทุกแหง ดังนี้เปนตน481
ทั้งนี้เพราะวา ถาตราบใดคนยังขาดกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะ และมีแตความโลภตอผลที่ดีในแงโลก
ธรรมอยางเดียว เขาก็จะพยายามเลนตลกกับกรรมนิยาม หรือพยายามหลอกลวงกฎธรรมชาติอยูเรื่อยไป (ความ
จริงเขาหลอกกฎธรรมชาติไมได แตเขาหลอกตัวของเขาเองนั่นเอง) และก็จะกอใหเกิดผลราย ทั้งแกชีวิตของ
ตนเอง แกสังคม และแกมนุษยชาติทั้งหมด อยางไมมีที่สิ้นสุด

ง) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการพิสูจน์เรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่
ปราชญหลายทานเห็นวา การที่จะใหคนสามัญทั้งหลายเชื่อกฎแหงกรรม และตั้งอยูในศีลธรรม จะตอง
ใหเขายอมรับการใหผลของกรรมในชวงยาวไกลที่สุด คือ ผลจากชาติกอน และผลในชาติหนา และดังนั้น จึง
จะตองพิสูจนเรื่องตายแลวเกิด หรืออยางนอยแสดงหลักฐานใหเห็นใหได
โดยเหตุนี้บาง โดยมุงแสวงความรูบาง ปราชญและผูสนใจบางทานและบางกลุมบางคณะจึงไดพยายาม
อธิบายหลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด โดยอางกฎเกณฑทางวิทยาศาสตร เชน law of conservation of
energy โดยขยายออกไปจากเจตนา ที่เปนกิจกรรมการเคลื่อนไหวของจิต ซึ่งเคยเอยถึงแลว หรืออางทฤษฎีทาง
จิตวิทยาอยางอื่นๆ บาง482 พยายามเสาะสืบพิสูจนหลักฐานเกี่ยวกับการระลึกชาติไดบาง483 ตลอดจนใชวิธีการ
แบบทรงเจาเขาผี ก็มี
481
482

483
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๒๘๙

เรื่องราวและคําอธิบายเหลานี้ และทํานองนี้ จะไมนํามากลาวไว เพราะหนังสือนี้มุงแสดงพุทธธรรมตาม
สายความคิดในพระพุทธศาสนาเองเทานั้น ผูสนใจเรื่องราวและคําอธิบายเชนนั้น พึงหาอานหาดูดวยตนเองตาม
ที่มาที่ไดใหไว เปนตน สําหรับในที่นี้ จะกลาวเพียงขอสังเกต และขอคิดที่เกี่ยวของบางอยางเทานั้น
คําที่กลาววา ถาพิสูจนใหคนทั่วไปเห็นไดวาตายแลวเกิด ชาติหนามีจริง กรรมตามไปใหผลจริง จนคน
ทั้งหลายยอมเชื่อเชนนั้นแลว การสอนศีลธรรมจะไดผล คนจะกลัวบาป ยอมเวนชั่วและทําดีกันทั่วไป คํากลาวนี้
นับวามีเหตุผลอยูไมนอย เพราะถาคนเชื่อเชนนั้นจริง ผลในทางปฏิบัติก็นาจะเกิดขึ้นเชนนั้นเปนอยางมาก ทานผู
กลาวเชนนี้ก็นับวาเปนผูตั้งใจดีและมีเหตุผลเปนพื้นฐาน จึงไมนาจะมีขอขัดของที่จะปลอยใหทานเหลานั้นดําเนิน
การศึกษาสอบสวนคนควาของทานไป โดยคนอื่นๆ พลอยยินดีและสนับสนุนเทาที่อยูในขอบเขตแหงเหตุผล
ความสมควร ไมเฉไฉคลาดออกไปสูแนวทางแหงความงมงายไขวเขว เชน มิใชวา แทนที่จะนําสิ่งที่อยูในโลกแหง
ความลึกลับพิสูจนไมได ออกมาสูการพิสูจนได กลับนําสิ่งที่พิสูจนได เขาไปสูโลกแหงความลึกลับที่พิสูจนไมได
หรือแทนที่จะนําสิ่งลึกลับซึ่งคนไรอํานาจที่จะจัดทํา ออกมาสูภาวะที่มนุษยจัดการได กลับทําใหคนหมดอํานาจ
ตองหันไปพึ่งอาศัยสิ่งลึกลับจนตนเองทําอะไรไมได ดังนี้เปนตน
เมื่อสอบสวนคนควากันอยูในขอบเขตแหงเหตุผลแลว อยางนอยก็อาจไดประโยชนทางวิชาการ ใหรูกัน
ไปเสียทีวา มนุษยเขาเกี่ยวของกับเรื่องนี้แลว จะแคนี้อยางนี้ ทั้งนี้ มีขอควรย้ําวา จะตองปลอยใหเปนเรื่องของ
ปราชญบางทานบางคณะนั้นทานทําของทานไป คนอื่นๆ หรือคนทั่วไปไมพึงไปขลุกขลุยสาละวนดวย เพียงแตรอ
รับทราบผลที่แนนอนเด็ดขาดแลว หรือฟงขาวความเคลื่อนไหวอยูหางๆ อยางคนชอบรูชอบฟงเทานั้น คือ
จะตองไมพาคนทั่วไปเขาไปหมกมุนในกระบวนการระหวางการพิสูจนดวย
นอกจากนี้ แมตัวนักปราชญผูสอบสวนคนควาเกี่ยวกับชาติกอนชาติหนานั้นเอง ก็ไมควรหมกมุนกับ
เรื่องเชนนั้นเกินไป จนมองดานเดียว เห็นความสําคัญเฉพาะแตแนวการพิสูจนโลกหนาเทานั้น จนละเลย
ความสําคัญดานปจจุบัน กลายเปนสุดโตงหรือเลยเถิดไปเสีย และจะตองมองใหครบทั้งดานผลดีและผลเสียของ
การใหความสําคัญแกเรื่องนั้นดวย กลาวคือ นอกจากผลดีที่คาดหมายนั้นแลว จะตองตระหนักถึงผลเสียดวยวา
การย้ําความสําคัญใหคนกลัวการไปเกิดในที่ชั่ว และอยากไปเกิดในที่ดีมากเกินไป จะเปนการชวนใหคนหันไปวุน
กับการคิดหวังผลในโลกหนา และเอาใจใสเฉพาะแตกิจการและกิจกรรมซึ่งเนื่องดวยการที่จะไปเก็บเกี่ยวผลใน
ชาติหนา จนละเลยประโยชนสุขและความดีงามที่ตนและหมูชนควรพยายามเขาถึงใหไดในชีวิตนี้
นอกจากนั้น เมื่อไมมีสติระมัดระวังใหดี ความมุงหมายเดิมที่จะใหคนกลัวผลรายของกรรมชั่ว สบายใจ
วาจะไดพบผลดีของกรรมดีตลอดไปถึงโลกหนา แลวมีความมั่นใจในกฎแหงกรรม พยายามเวนกรรมชั่ว ทํา
กรรมดีในโลกนี้ ก็กลับกลายเปนวา จะทําการชนิดที่มุงเอาผลในชาติหนาโดยตรงอยางเดียว เกิดความโลภตอผล
ชนิดนั้น แลวกลายเปนนักทําบุญแบบคากําไรไปเสีย
ถาการณกลายมาเสียอยางนี้ ก็จะเกิดผลเสียขึ้นอีกประการหนึ่ง คือ การย้ําความสําคัญของผลดีผลราย
ที่จะไดประสบในชาติหนามากเกินไป เปนการมองขามหลักการฝกอบรมกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะ กลายเปน
การไมยอมรับ หรือถึงกับดูหมิ่นมนุษยวา ไมมีความใฝธรรมรักความดี หรือไมอาจฝกปรือความใฝธรรมรักความ
ดีนั้นใหเกิดมีและเจริญเพิ่มพูนได เปนเหมือนกับบอกวา มนุษยไมสามารถเวนชั่วทําดีดวยความใฝดีรักความ
ประณีตบริสุทธิ์ มนุษยเวนชั่วทําดีไดดวยความโลภหวังผลตอบแทนแกตนเพียงอยางเดียว แลวปลอยปละละเลย
ไมใสใจที่จะฝกอบรมคนในดานกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะ

๒๙๐
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อนึ่ง ถึงแมจะเปนการสมเหตุสมผลไมนอยที่วา ถาพิสูจนใหเห็นชัด จนคนทั่วไปเชื่อวาตายแลวเกิดใหม
จริง คนจะยอมอยูในศีลธรรมกันเปนอยางดี แตการที่จะรอใหคนมีศีลธรรมกันขึ้นเอง ตอเมื่อไดเห็นผลสําเร็จ
ของการพิสูจนนั้นแลว ก็เปนการไมสมเหตุสมผลแตอยางใด เพราะไมอาจทราบไดวา คําวา “ถา” ในการพิสูจน
นั้น จะกลายเปนผลสําเร็จแทจริงไดเมื่อใด คือ ไมรูวาเมื่อใดจะพิสูจนกันเสร็จ และถาวากันตามความจริงแท
อยางเครงครัดแลว คําวาพิสูจนในความหมายวาแสดงใหเห็นแจงประจักษ ก็ไมอาจใชไดกับเรื่องนี้ เพราะคนอื่น
ไมสามารถแสดงการเกิดใหมของคนหนึ่งใหอีกคนหนึ่งดูได การเกิดใหมเปนสิ่งที่ตองรูประจักษดวยตนเอง
ที่พูดกันวาพิสูจนนั้น ก็เปนเพียงขั้นหาหลักฐานพยานมาใหดู และวิเคราะหเหตุผลมาใหฟงเทานั้น
สวนตัวแทของเรื่องก็เขาแนวเปนอจินไตย คือคิดเองดวยเหตุผลไมได และเปนเรื่องเหนือสามัญวิสัยอยูนั่นเอง
ถึงจะพยายามพิสูจนแสดงหลักฐานกันไปเพียงไร สําหรับคนสามัญ ก็คงอยูในขั้นศรัทธาหรือความเชื่ออยูนั่นเอง
จะแตกตางกันก็เพียง จากไมเชื่อ มาเปนเชื่อ และเชื่อนอย เชื่อมาก และในเมื่อยังเปนเรื่องของความเชื่อ ก็จะยัง
มีผูไมเชื่อ และยังมีโอกาสแหงความคลางแคลงลังเลหรือความสงสัยไมแนใจในผูที่เชื่ออยูไดตอไป ถึงคนที่ไมเชื่อ
ก็เชนกัน ก็ไดเพียงขั้นเชื่อ คือเชื่อวาไมเปนอยางนั้น เพราะยังไมรูประจักษเหมือนกัน จึงยังมีชองวางที่จะระแวง
สงสัยตอไป จนกวาจะสิ้นกังขาเมื่อไดเห็นธรรมประจักษแจงเปนโสดาบัน
รวมความวา การที่จะพยายามชี้แจงเหตุผล และแสดงหลักฐานพยาน ใหคนเชื่อเรื่องตายแลวเกิด และ
ใหเชื่อกันมากขึ้น ก็มีผลดีอยู ใครทํา ก็ทําไป (ถาความพยายามนั้นไมกระทบกระเทือนเสียหายตอหลักการสําคัญ
ขออื่นๆ ของพระพุทธศาสนา เชน ไมทําใหกลายเปนผูที่ตองหวังพึ่งอํานาจภายนอกหรือสิ่งเรนลับมากขึ้น เปน
ตน) แตการที่จะใหการประพฤติธรรมหรือการดําเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ตองขึ้นตอการพิสูจนเรื่องนี้
ยอมเปนการไมสมควรและไมถูกตอง

จ) ข้อสรุป: การพิสูจน์และท่าทีปฏิบัติต่อเรื่องชาติหน้า
เรื่องชาติกอน ชาติหนา นรกสวรรค มีจริงหรือไม เปนคําถามที่คนสนใจกันมาก และเปนขอกังวลคางใจ
ของคนทั่วไป เพราะเปนความลับของชีวิตที่อยูในอวิชชา จึงเห็นควรกลาวสรุปแทรกไวที่นี้เล็กนอย เฉพาะแงวา มี
จริงหรือไม พิสูจนไดอยางไร
๑. ตามคําสอนในพุทธศาสนา เมื่อวาตามหลักฐานในคัมภีร และแปลความตามตัวอักษร ก็ตอบไดวา
สิ่งเหลานี้มี
๒. การพิสูจนเรื่องนี้ไมมีที่สิ้นสุด ไมอาจแสดงใหเห็นประจักษแกผูไมรู ไมวาในทางบวก หรือในทางลบ
คือไมวาในแงมี หรือในแงไมมี เปนไปไดเพียงขั้นเชื่อวามี หรือเชื่อวาไมมี เพราะทั้งผูเชื่อ และผูไมเชื่อ หรือผู
พยายามพิสูจนวามี และผูพยายามพิสูจนวาไมมี ตางก็ไมรูที่มาที่ไปแหงชีวิต ไมวาของตนหรือของผูอื่น ตางก็มืด
ตออดีต รูไกลออกไปไมถึงแมเพียงการเกิดคราวนี้ของตนเอง แมแตชีวิตตนเองที่เปนอยูขณะนี้ก็ไมรู และมองไม
เห็นอนาคตแมเพียงวา พรุงนี้จะเปนอยางไร
๓. ถาจะพิสูจน หลักมีวา สิ่งที่เห็น ตองดูดวยตา สิ่งที่ไดยิน ตองฟงดวยหู สิ่งที่ลิ้ม ตองชิมดวยลิ้น
เปนตน สิ่งที่เห็น ถึงจะใชสิบหูและสิบลิ้นรวมกัน ก็พิสูจนไมได หรือสิ่งที่ไดยิน จะใชสิบตากับสิบจมูกรวมกัน ก็
พิสูจนไมได หรือสิ่งที่เห็น สิ่งที่ไดยิน แตตางระดับคลื่น ตางความถี่ ก็ไมรูกัน บางอยางที่แมวมองเห็น สิบตาคน
รวมกันก็ไมเห็น บางอยางที่คางคาวไดยิน สิบหูคนรวมกันก็ไมไดยิน เปนตน
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ในแงที่หนึ่ง การตายการเกิดเปนประสบการณของชีวิตโดยตรง หรือแคบลงมา เปนปรากฏการณของจิต
ซึ่งตองพิสูจนดวยชีวิตหรือจิตเอง การพิสูจนจึงควรเปนไปดังนี้
ก) พิสูจนดวยจิต ทานใหตองใชจิตที่เปนสมาธิ แนวแนถึงที่ แตถาไมยอมทําตามวิธีนี้ หรือกลัววาที่วา
เห็นในสมาธิ อาจเปนการเอานิมิตหลอกตัวเอง ก็เลื่อนสูวิธีตอไป
ข) พิสูจนดวยชีวิต ตั้งแตเกิดมาคราวนี้ คนที่อยู ยังไมเคยมีใครตาย ดังนั้น จะรูวาเกิดหรือไม ตอง
พิสูจนดวยการตายของใครของคนนั้น แตวิธีนี้ไมปรากฏวามีใครกลาทดลอง
ค) เมื่อไมยอมพิสูจน ก็ไดเพียงขั้นแสดงหลักฐานพยานและชี้แจงเหตุผล เชน หาตัวอยางคนระลึกชาติ
ไดและสอบสวนกรณีตางๆ เชนนั้น หรือแสดงเหตุผลโดยหาความจริงอื่นมาเปรียบเทียบ อยางเรื่อง
วิสัยแหงการเห็น การไดยิน ที่ขึ้นตอระดับคลื่นและความถี่ เปนตน ดังไดกลาวแลว ชวยใหเห็นวา
นาเชื่อ เชื่อบาง หรือเชื่อมากขึ้น เปนตน ซึ่งรวมอยูในขั้นของความเชื่อเทานั้น
๔. ไมวาใครจะเชื่อหรือไมเชื่อ หรือจะพยายามพิสูจนใหกันและกันดูไดแคไหนก็ตาม สิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไมได ไมมีใครหนีพน ทุกคนตองเกี่ยวของ และเปนที่สืบตอออกไปของชีวิตขางหนา ที่เชื่อหรือไมเชื่อวามีนั้นดวย
ก็คือ ชีวิตขณะนี้ ที่มีอยูแลวนี้ ที่จะตองปฏิบัติตอมันอยางใดอยางหนึ่ง
เมื่อเปนเชนนี้ สิ่งที่ควรเอาใจใสใหมาก จึงไดแกชีวิตในปจจุบัน และสําหรับพระพุทธศาสนา ในฐานะที่
เปนศาสนาแหงการปฏิบัติ สิ่งที่เปนจุดสนใจกวา และเปนที่สนใจแท จึงไดแก การปฏิบัติตอชีวิตที่เปนอยูนี้ วาจะ
ดําเนินชีวิตที่กําลังเปนไปอยูนี้อยางไร จะใชชีวิตที่มีอยูแลวนี้อยางไร เพื่อใหเปนชีวิตที่เปนอยูอยางดี และเพื่อให
ชีวิตขางหนา ถามี ก็มั่นใจไดวา จะสืบตอออกไปเปนชีวิตที่ดีงามดวย
ดังนั้น สิ่งที่ควรกลาวถึง จึงไดแกขอสังเกต และขอเสนอแนะในทางปฏิบัติ ดังตอไปนี้
- บาลีชั้นเดิม คือพระสูตรทั้งหลาย กลาวบรรยายเรื่องชาติกอน ชาติหนา นรก สวรรค ไวนอยนัก484
โดยมากทานเพียงเอยถึงหรือกลาวถึงเทานั้น แสดงถึงอัตราสวนของการใหความสนใจแกเรื่องนี้วามีเพียง
เล็กนอย ในเมื่อเทียบกับคําสอนเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในโลก หรือขอปฏิบัติจําพวก ศีล สมาธิ ปญญา
- บาลีเมื่อกลาวถึงผลรายของกรรมชั่ว และอานิสงสของกรรมดี ถากลาวถึงการไปเกิดในนรกหรือ
สวรรค มักกลาวไวตอทายผลที่จะประสบในชีวิตนี้ โดยกลาวถึงผลในชีวิตนี้ ๔-๕-๑๐ ขอ แลวจึงจบลงดวยคําวา
“เมื่อกายแตกทําลาย ภายหลังมรณะ ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก” หรือ “เขาถึงสุคติ โลกสวรรค”485
ขอสังเกตในเรื่องนี้มี ๒ อยาง คือ ประการแรก ทานถือผลในชีวิตปจจุบันเปนสําคัญ และแยกแยะอยาง
ชี้ชัดเปนอยางๆไป สวนผลหลังตาย กลาวเพียงปดทายไวใหครบรายการ ประการที่สอง การตรัสถึงผลดีผลราย
เหลานั้น เปนไปในลักษณะแสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเปนไปตามเหตุปจจัย คือ เปนผลที่จะเกิดขึ้นเองตาม
เหตุ ไมตองวอนหวัง เปนเรื่องของการรูไวใหเกิดความมั่นใจเทานั้น ถึงไมตั้งความปรารถนา ก็ยอมเปนไปเชนนั้น
484

485

พระสูตรตอกัน ๒ สูตร คือ พาลปณฑิตสูตร และเทวทูตสูตร เปนที่มาสําคัญของวรรณคดีเกี่ยวกับนรก สวรรค สมัยตอมา (ม.อุ.
๑๔/๔๖๗-๕๐๓/๓๑๑-๓๓๓ และ ๕๐๔-๕๒๕/๓๓๔-๓๔๖), เอยชื่อนรก ๓ ขุม (ม.มู.๑๒/๕๖๕/๖๐๘); การไปเกิดในเทวโลก และอายุ
เทวดา (เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๒๓/๑๖๙; องฺ.ติก.๒๐/๕๑๐/๒๖๙, ๒๗๓; องฺ.อฏก.๒๓/๑๓๒-๕/๒๕๗-๒๖๗; ๔๙/๖๓,๖๖; ๑๒๕-๖/
๒๔๓-๘; อภิ.วิ.๓๕/๑๑๐๓-๗/๕๖๖-๕๗๒) และพึงดูเรื่อง วิญญาณัฏฐิติ ๗ และ สัตตาวาส ๙ (เชน ที.ปา.๑๑/๓๓๕/๒๖๕; ๓๕๓/
๒๗๗; ๔๓๕/๓๑๑;๔๕๗/๓๒๙; องฺ.สตฺตก.๒๓/๔๑/๔๑; ๒๒๘/๔๑๓)
เชน องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๑๑-๗/๒๘๑-๔; ๓๔/๔๑; องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๒๒/๓๗๐
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- สําหรับคนที่ไมเชื่อ ในเมื่อยังไดเพียงแคเชื่อ คือ เชื่อวาไมมี ยังไมรูแจงประจักษจริง ยอมไมอาจ
ปฏิเสธความสงสัยในสวนลึกแหงจิตใจของตนไดโดยเด็ดขาด คนเหลานี้ เมื่อเรี่ยวแรงความมัวเมาในวัยหนุมสาว
เสื่อมไปแลว ถูกชราครอบงํา ความหวาดหวั่นตอโลกหนาก็มักไดชองแสดงตัว ซึ่งเมื่อไมไดเตรียมความดีไว ก็จะ
มีทุกขมาก ดังนั้น เพื่อความมั่นใจ ถึงคนที่ไมเชื่อ ก็ควรทําดีไว จะมีหรือวาไมมี ก็มั่นใจ และโลงใจ
- สําหรับคนที่เชื่อ
ก) พึงใหความเชื่อนั้น อิงหลักแหงความเปนเหตุปจจัยอยางแทจริง คือ ใหมองผลในชาติหนาวาสืบ
ตอไปจากคุณภาพของจิตใจ ที่ไดสรางขึ้นไวแลวในชาตินี้ แลวเนนที่การทํากรรมดีในปจจุบัน เพื่อสรางเสริม
คุณภาพจิตคุณภาพชีวิตที่ดีงาม เพื่อใหชีวิตที่สืบตอไปขางหนาเปนชีวิตที่ดีงามดวย
การเนนในแงนี้ จะทําใหการเกี่ยวของกับชาติหนาหรือหวังผลชาติหนา เปนไปในรูปของความมั่นใจโดย
อาศัยปจจุบันเปนฐาน และการหวังผลชาติหนานั้น จะยิ่งทําใหเอาใจใสใหความสําคัญแกชีวิตที่เปนอยูในปจจุบัน
มากขึ้น ไมเสียหลักที่วา ถึงจะยุงเกี่ยวกับชาติหนาอยางไร ก็อยาใหสําคัญกวาชาติที่เปนอยูขณะนี้ และจะไดไม
เนนการทํากรรมดี แบบเปนการลงทุนเพื่อแสวงหาผลกําไร
ข) ความเชื่อตอชาติหนานั้น ควรชวยใหเลิกหรือใหบรรเทาการพึ่งพาอาศัยอํานาจดลบันดาลหรือสิ่ง
ลึกลับในภายนอกลงดวย เพราะการเชื่อชาติหนา หมายถึงการเชื่อกรรมดีที่ตนกระทํา ความมั่นใจในผลที่จะไดจะ
ถึงดวยการทํากรรมดีที่เปนเหตุปจจัย และการที่จะตองกาวหนาเจริญสูงขึ้นในสังสารวัฏนั้น สวนการรอหวังพึ่ง
อํานาจภายนอก ยอมเปนการทําตัวใหออนแอลง และเปนการกดตัวเองใหถอยจมลง หรือลาหลังหางออกไปใน
สังสารวัฏ หากผูใดถลําตัวหวังพึ่งอํานาจเหลานั้นไปบางแลว ก็ควรรีบถอยตัวออกมาสรางเรี่ยวแรงกําลังของ
ตนเองขึ้นใหมโดยเร็ว
- สําหรับผูเชื่อหรือไมเชื่อก็ตาม จะตองพยายามกาวไป หรือไดรับการสอนใหกาวไปจนถึงขั้นเวนกรรม
ชั่ว ทํากรรมดี โดยไมตองขึ้นตอความเชื่อหรือความไมเชื่อนั้นเลย คือ ทําดีไดโดยไมตองหวังผลชาติหนา หรือ
ถึงแมไมเชื่อวามีชาติหนา ก็จะไมทําชั่ว ผลขั้นนี้ทําใหเกิดขึ้นไดโดย
๑) ฝกอบรมกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ ใหกลาแข็ง คือ ทําใหเกิดความใฝธรรม รักความดีงาม
ตองการความประณีตหมดจด มุงใหทุกสิ่งทุกอยางบรรลุอุดมสภาวะของมัน486
๒) สรางความใฝรักในปติสุขอันประณีตลึกซึ้งภายใน และใหความใฝปติสุขประณีตหรือการไดประสบ
ปติสุขประณีตนั้น เปนเครื่องปองกันการทําชั่วและหนุนการทําดีโดยตัวของมันเอง ทั้งนี้ เพราะการที่จะไดปติสุข
ประณีตนั้น ยอมเปนเงื่อนไขอยูในตัววา ตองเวนทุจริต ประกอบสุจริต และการไดปติสุขประณีตนั้นแลว ก็จะ
เปนแรงหนวงเหนี่ยวไมใหหลงใหลกามถึงขั้นที่จะประกอบกรรมชั่วรายได อยางไรก็ตาม สําหรับปติสุขประณีต
ขั้นโลกีย อาจตองระมัดระวังบางที่จะไมใหติดเพลินมากเกินไปจนเสียงานหรือหยุดความกาวหนา487
๓) ฝกอบรมจิตปญญาใหเจริญถึงขั้นที่จะเปนอยูดวยปญญา หรือดําเนินชีวิตดวยปญญา คือ มีความ
รูเทาทันสภาวะของโลกและชีวิต หรือรูธรรมดาแหงสังขาร พอที่จะทําจิตใจใหเปนอิสระไดบางพอสมควร ไม
หลงใหลติดอามิสหรือกามวัตถุถงึ กับจะทํากรรมชั่วราย มองชีวิตจิตใจของมนุษยอื่นสัตวอื่นดวยความเขาใจ หยั่ง
เห็นทุกขสุขและความตองการของเขา พอที่จะทําใหคิดการในทางที่เกื้อกูลชวยเหลือดวยกรุณา ใจไมโนมนอมไป
ในทางที่จะเบียดเบียนผูอื่น
486
487

ดูบทที่ ๑๔ ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ดูบทที่ ๑๕ ความสุข
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ขอนี้นับเปนขั้นแหงการดําเนินชีวิตของทานผูไดเขาถึงโลกุตรธรรม ซึ่งมีโลกุตรสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแลว
หรืออยางนอยก็เปนขั้นของผูดําเนินชีวิตตามแนวปฏิบัติเพื่อเขาถึงโลกุตรธรรมนั้น
ถาแมยังไมถึงขั้นที่จะเปนอยูดวยปญญาอยางแทจริง ก็เปนอยูดวยศรัทธาที่เปนบุพภาคของปญญานั้น
คือ ศรัทธาที่ประกอบดวยปญญาและเปนไปเพื่อปญญา ซึ่งเชื่อในวิถีทางแหงการดําเนินชีวิตดวยปญญา มั่นใจใน
ชีวิตที่เปนอิสระดวยปญญานั้น วาเปนชีวิตที่ดีงามประเสริฐสุด และพยายามดําเนินปฏิปทาแหงการเปนอยูดวย
ปญญาที่ประกอบดวยกรุณานั้นดวยตนเอง488
ความจริง หลักปฏิบัติทั้งสามขอนี้เนื่องถึงกัน ใชประกอบเสริมกันได โดยเฉพาะขอที่ ๑) ตองใชในการ
ทําสิ่งดีงามทุกอยาง จึงเปนที่อาศัยของขอ ๒) และ ๓) ดวย
ถาปฏิบัติไดตามหลักสามขอนี้ ความเชื่อเรื่องผลกรรมในชีวิตหนา ก็จะเปนเพียงสวนชวยเสริมความ
มั่นใจในการเวนชั่วทําดีใหมั่นคงแนนแฟนยิ่งขึ้นสําหรับบางคน แตไมถึงกับเปนตัวตัดสินเด็ดขาดวา ถาเขาจะ
ไมไดรับผลนั้นในชาติหนาแลว เขาจะไมยอมทําความดีเลย
ถาออนแอเกินไป ไมสามารถฝกคนหรือฝกตนใหปฏิบัติตามหลักสามขอนี้ได การใชความเชื่อตอผล
กรรมชาติหนาเปนเหตุจูงใจใหเวนชั่วทําดี ก็ยังดีกวาปลอยใหดําเนินชีวิตกันอยางหลงใหลในการเสพเสวยกาม
วัตถุ มุงแตแสวงหาอามิสมาปรนเปรอตน ซึ่งมีแตจะทําใหการเบียดเบียนและความชั่วรายนานาระบาดแพรหลาย
นําชีวิตและสังคมไปสูหายนะถายเดียว และถึงอยางไร ความเชื่อผลกรรมชาติหนา ก็จัดเขาในโลกิยสัมมาทิฏฐิ
ซึ่งเปนจุดเชื่อมตอใหกาวหนาไปในทางดีงามไดงายขึ้น

ฉ) ผลกรรมตามนัยแห่งจูฬกรรมวิภังคสูตร
เมื่อทําความเขาใจกันอยางนี้แลว ก็ขอนําพุทธพจนแหงสําคัญที่กลาวถึงผลกรรมซึ่งสืบเนื่องจากปจจุบัน
ไปถึงภพหนา ตามที่ปรากฏในจูฬกัมมวิภังคสูตร มาแสดงไว สรุปใจความไดดังนี้489
“ดูกรมาณพ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นที่กําเนิด
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจําแนกสัตว์ทั้งหลายให้ทรามและประณีต”
๑. ก. สตรี หรือบุรุษ ผู้มักทําปาณาติบาต เป็นคนเหี้ยมโหด หมกมุ่นอยู่ในการประหัต
ประหาร ไร้เมตตาการุณย์ ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง
ก็จะเป็นคนมีอายุสั้น
ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ละเว้นปาณาติบาต มีเมตตาการุณย์ มักเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ ด้วย
กรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น หาก
มาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีอายุยืน
488

489

ศรัทธาที่ออกผลเชนนั้น ตองอาศัยความเชื่อมั่นในทานซึ่งเปนผูนําแหงการดําเนินชีวิตอิสระดวยปญญา คือ พระพุทธเจา เชื่อมั่นใน
คําสอนของพระองค คือ พระธรรม เชื่อมั่นในชุมชนผูประพฤติปฏิบัติตามคําสอนนั้นและประสบความสําเร็จในการมีชีวิตที่เปนอิสระ
เชนนั้นดวย คือ พระสงฆ รวมเรียกวา ศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย ดู บทที่ ๑๑ ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน
เรียกอีกอยางวา สุภสูตร, ม.อุ.๑๔/๕๗๙-๕๙๗/๓๗๖-๓๘๕
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พุทธธรรม
๒. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้มีนิสัยชอบเบียดเบียนทําร้ายสัตว์ทั้งหลาย ด้วยมือไม้ศัสตรา ด้วย
กรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือ
มิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีโรคมาก (ขี้โรค)
ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่มีนิสัยชอบเบียดเบียนทําร้ายสัตว์ทั้งหลาย ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือ
ปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็น
มนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีโรคน้อย (มีสุขภาพดี)
๓. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้เป็นคนมักโกรธ เคียดแค้นง่าย ใครว่ากล่าวนิดหน่อย ก็ขัดใจ พลุ่ง
พล่าน พยาบาท แสดงความขึ้งเคียดให้ปรากฏ ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว
ตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่
ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีผิวพรรณทราม (ไม่สวยไม่งาม)
ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่มักโกรธ ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป
ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง
ก็จะเป็นคนน่าเลื่อมใส (มีรูปร่าง ท่าทาง ชวนใจนิยม)
๔. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้มีใจริษยา คนอื่นได้ลาภได้รับความเคารพนับถือกราบไหว้บูชา ก็ไม่
สบายใจ ทนไม่ได้ ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมี
ศักดาน้อย (ต่ําต้อยด้อยอํานาจ)
ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่มีใจริษยา ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป
ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง
ก็จะเป็นคนมีศักดามาก (มีเดช มีอํานาจมาก)
๕. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่บําเพ็ญทาน ไม่ให้ปันข้าว น้ํา ผ้านุ่งห่ม เป็นต้น ด้วยกรรมนั้น ซึ่ง
ถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้น หากมา
สู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีโภคะน้อย
ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้บําเพ็ญทาน ให้ปันข้าว น้ํา ผ้านุ่งห่ม เป็นต้น ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือ
ปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็น
มนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีโภคะมาก
๖. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้เป็นคนแข็งกระด้าง เย่อหยิ่ง ชอบดูถูกคน ไม่เคารพนับถือ กราบ
ไหว้ แสดงความเอื้อเฟื้อ แก่ผู้ที่สมควรได้รับการปฏิบัติเช่นนั้น ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่ง
พร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็น
มนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีตระกูลต่ํา
ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่เป็นคนแข็งกระด้าง ไม่เย่อหยิ่ง แสดงความเคารพนับถือ กราบไหว้
เอื้อเฟื้อแก่ผู้สมควรได้รับการปฏิบัติเช่นนั้น ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตาย
ไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ใน
ภายหลัง ก็จะเป็นคนมีตระกูลสูง
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๗. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่เข้าหา ไม่สอบถามสมณะหรือพราหมณ์ ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรมี
โทษ ไม่มีโทษ อะไรควรปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัติ อะไรเมื่อทํา จะเป็นไปเพื่อโทษทุกข์ อะไรเมื่อทํา จะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขชั่วกาลนาน ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อม
เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ใน
ภายหลัง ก็จะเป็นคนทรามปัญญา
ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้รู้จักเข้าหาสอบถามสมณะหรือพราหมณ์ ว่าอะไรดี อะไรชั่ว เป็นต้น
ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น
หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีปัญญามาก
จะเห็นไดวา ในสูตรนี้ แมจะกลาวถึงผลที่จะประสบในชีวิตขางหนา แตก็เนนที่การกระทําในปจจุบัน
โดยเฉพาะการกระทําที่มีลักษณะเปนความประพฤติปฏิบัติอยางเปนประจํา เปนสวนแหงการดําเนินชีวิตชนิดที่จะ
สรางสมคุณภาพของจิตใจ ปรุงแตงลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพได และเปนเหตุปจจัยโดยตรงแกผลจําเพาะแต
ละอยาง ไมใชเปนอานิสงสเฟอชนิดที่วา ทํากรรมดีอะไรครั้งเดียว เชน ใหทานครั้งหนึ่ง ก็มีผลมากมายไมมี
ขอบเขต จะหวังเปนอะไร ปรารถนาไดอะไร ก็ไดก็เปนอยางนั้นหมด ซึ่งถาเนนกันนัก ก็จะทําใหคนมุงแตจะ
ทําบุญกรรม แบบฝากเงินในธนาคารเฉยไว ไปรอรับดอกเบี้ย หรือแบบคนเลนลอตเตอรี่ ที่ลงทุนทีหนึ่งหวังผล
กําไรมหาศาล แลวเลยไมใสใจกรรมดีชนิดที่เปนความประพฤติปฏิบัติทั่วไป และการดําเนินชีวิตดีงามประจําวัน
อยางที่ตรัสไวในสูตรนี490
้
รวมความวา สาระของจูฬกรรมวิภังคสูตรนี้ ก็ยังคงยืนหลักการสําคัญที่วา การนึกถึงผลกรรมที่จะได
ประสบในชีวิตภพหนา พึงเปนไปในลักษณะของความมั่นใจ ที่อาศัยกรรมคือคุณภาพจิตใจและคุณภาพแหง
ความประพฤติ ที่ตนมีอยูในปจจุบันนี้เอง และการไดรับผลหางไกลเบื้องหนานั้น มีลักษณะที่สืบทอดตอเนื่อง
ออกไปอยางมีความสัมพันธกันไดตามแนวทางแหงเหตุปจจัย
หลักสําหรับวินิจฉัยในเรื่องนี้ อาจพูดอยางสั้นๆ ไดแนวหนึ่งวา ความเชื่อที่ถูกตองเกี่ยวกับผลกรรมใน
ชาติหนา จะตองเปนความเชื่อที่มีลักษณะชวยเสริมธรรมฉันทะใหเขมแข็งแนนแฟนยิ่งขึ้น
หากความเชื่อเกี่ยวกับผลกรรมในชาติหนาอยางใด ไมชวยเสริมธรรมฉันทะ แตกลับเปนไปในทางสงเสริม
โลภะหรือตัณหาถายเดียว ก็พึงเขาใจวา ความเชื่ออยางนั้น เปนความเชื่อที่คลาดเคลื่อน และควรไดรับการแกไข
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เนื้อหาของสูตรนี้ เปนการตอบปญหาของสุภมาณพ ซึ่งเปนคนวรรณะพราหมณ การที่พระพุทธเจาตรัสตอบแกสุภมาณพอยางนี้ มอง
ในแงสัมพันธกับศาสนาพราหมณ มีขอสังเกตอยางนอย ๒ ประการ คือ ประการแรก เปนการแยงตอคําสอนของพราหมณที่วา
พรหมเปนผูสราง ผูบันดาลชีวิตมนุษยและทุกสิ่งทุกอยาง โดยใหมองอยางใหมวา การกระทําของคนนั่นเอง เปนเครื่องสรางสรรค
ปรุงแตงชีวิตของมนุษย ประการที่สอง ตามพิธีกรรมของพราหมณ เชน การบูชายัญ ผูประกอบพิธีและถวายทักษิณาแกพราหมณ
จะไดรับผลานิสงสมากมายมหาศาลชนิดที่จะมองไมเห็นความสัมพันธโดยทางเหตุปจจัยกับสิ่งที่กระทํานั้นเลย การตรัสผลของกรรม
ตามแนวแหงสูตรนี้ เปนการสรางความเขาใจอยางใหมในแงนั้นดวย

๒๙๖

พุทธธรรม

ขอควรศึกษายิ่งขึ้นไป เพื่อความเขาใจหลักกรรมใหชัดเจน
มีจุดหรือแงสําคัญบางประการที่ควรย้ําไว บางขอควรรูไวเพื่อปองกันความเขาใจผิดที่รายแรงในเรื่อง
กรรม บางเรื่องควรศึกษาโดยไมประมาทเพื่อเขาใจหลักกรรมใหครบถวนเพียงพอ ดังตอไปนี้

๑) สุขทุกข ใครทําให?
ตามหลักพุทธพจนวา “เพราะอวิชชาเปนปจจัย บุคคลจึงปรุงแตงกายสังขาร491...วจีสังขาร492...มโน
สังขาร493 ขึ้นเองบาง...เนื่องจากตัวการอื่นบาง...โดยรูตัวบาง...ไมรูตัวบาง494” และพุทธพจนซึ่งปฏิเสธทฤษฎีที่วา
สุขทุกขตนทําเอง ของพวกอัตตการวาท และทฤษฎีวาสุขทุกขตัวการอื่นทํา ของพวกปรการวาท495 เปนการย้ําให
มองเห็นกรรมในฐานะกระบวนการแหงเหตุปจจัย ตนเองก็ดี ผูอื่นก็ดี จะมีสวนเกี่ยวของแคไหนเพียงใด ยอม
ตองพิจารณาใหถูกตองตามกระบวนการ มิใชตัดสินขาดลงไปโดยมองเอาคิดเอางายๆ
ที่กลาวมานี้ เปนการปองกันความเขาใจผิดสุดโตงที่มักเกิดขึ้นในเรื่องกรรมวา อะไรๆ เปนเพราะตนเอง
ทําทั้งสิ้น ทําใหไมคํานึงถึงตัวการและสิ่งแวดลอมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
อยางไรก็ดี ตองแยกความเขาใจอีกชั้นหนึ่ง ระหวางหลักกรรมในแงตัวกฎหรือสภาวะ กับในแงของ
จริยธรรม ที่กลาวมาแลวนั้นเปนการแสดงในแงตัวกฎหรือตัวสภาวะ ซึ่งเปนเรื่องของกระบวนการตามธรรมชาติที่
ครอบคลุมเหตุปจจัยตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของทั้งหมด
แตในแงของจริยธรรม อันเปนคําสอนใหปฏิบัติ ผูที่ถูกตองการใหปฏิบัติ ก็คือผูที่ถูกสอน ในกรณีนี้ คํา
สอนจึงมุงไปที่ตัวผูรับคําสอน เมื่อพูดในแงนี้ คือเจาะจงเอาเฉพาะตัวบุคคลนั้นเองเปนหลัก ยอมกลาวไดทีเดียว
วา เขาตองเปนผูรับผิดชอบอยางเต็มที่ ในการกระทําตางๆ ที่เขาคิดหมายกระทําลงไป และที่จะใหผลเกิดขึ้น
ตามที่มุงหมาย เชน พุทธพจนวา “ตนเปนที่พึ่งของตน” เปนการเพงความรับผิดชอบของบุคคลโดยมองจาก
ตัวเองออกไป
ในกรณีนี้ นอกจากจะมีความหมายวาตองชวยเหลือตัวเอง ลงมือทําเองแลว ในแงที่สัมพันธกับการ
กระทําของผูอื่น ยังหมายกวางไปถึงการที่ความชวยเหลือจากผูอื่นจะเกิดขึ้น จะคงมีอยู และจะสําเร็จผล ตองอาศัย
การพึ่งตนของบุคคลนั้นเอง ในการที่จะชักจูงเราใหเกิดกระทําจากผูอื่น ในการที่จะรักษาการกระทําของผูอื่นนั้น
ใหคงอยูตอไป และในการที่จะยอมรับหรือสนองตอการกระทําของผูอื่นนั้นหรือไมเพียงใดดวย ดังนี้เปนตน
โดยเหตุนี้ หลักกรรมในแงตัวสภาวะก็ดี ในแงของจริยธรรมก็ดี จึงไมขัดแยงกัน แตสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน ซึ่งทั้งหมดนี้ตองทําความเขาใจใหถูก
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การปรุงแตงการกระทําทางกาย (volitional acts of the body)
การปรุงแตงคําพูด (volitional acts of speech)
การนึกคิดปรุงแตงในใจ (volitional acts of mind)
สํ.นิ.๑๖/๘๓/๔๘
ดู ตอนวาดวย อัตตการวาท และปรการวาท ใน “ปฏิจจสมุปบาทในฐานะมัชเฌนธรรมเทศนา” ขางตน

บทที่ ๕ กรรม

๒๙๗

๒) เชื่ออยางไร ผิดหลักกรรม?
มีลัทธิมิจฉาทิฏฐิ เกี่ยวกับสุขทุกขและความเปนไปในชีวิตของมนุษยอยู ๓ ลัทธิ ซึ่งตองระวังไมใหเขาใจ
สับสนกับหลักกรรม คือ
๑. ปุพเพกตเหตุวาท การถือวาสุขทุกขทั้งปวง เปนเพราะกรรมเกา (past-action determinism)
เรียกสั้นๆ วา ปุพเพกตวาท
๒. อิ ส สรนิ ม มานเหตุ ว าท การถื อ ว า สุ ข ทุ ก ข ทั้ ง ปวง เป น เพราะการบั น ดาลของเทพผู เ ป น ใหญ
(theistic determinism) เรียกสั้นๆ วา อิศวรกรณวาท หรือ อิศวรนิรมิตวาท
๓. อเหตุอปัจจยวาท การถือวาสุขทุกขทั้งปวง เปนไปสุดแตโชคชะตาลอยๆ ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย
(indeterminism หรือ accidentalism) เรียกสั้นๆ วา อเหตุวาท
ทั้งนี้ ตามพุทธพจน์ว่า
“ภิกษุทั้งหลาย ลัทธิเดียรถีย์ ๓ ระบบเหล่านี้ ถูกบัณฑิตไต่ถาม ซักไซ้ไล่เลียงเข้า ย่อมอ้าง
การถือสืบๆ กันมา ยืนกรานอยู่ในหลักอกิริยา (การไม่กระทํา) คือ
๑. สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีวาทะ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี มิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ดี
อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม ที่คนเราได้เสวย ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นเพราะกรรมที่กระทําไว้ในปางก่อน
(ปุพฺเพกตเหตุ)
๒. สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีวาทะ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี มิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ดี
อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม ที่คนเราได้เสวย ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นเพราะการบันดาลของพระผู้เป็น
เจ้า (อิสฺสรนิมฺมานเหตุ)
๓. สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีวาทะ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี มิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ดี
อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม ที่คนเราได้เสวย ทั้งหมดนั้นล้วนหาเหตุหาปัจจัยมิได้ (อเหตุอปจฺจย)”
“ภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณ์ ๓ พวกนั้น เราเข้าไปหา (พวกที่ ๑) แล้วถามว่า
‘ทราบว่า ท่านทั้งหลายมีวาทะ มีทิฏฐิอย่างนี้...จริงหรือ?’ ถ้าสมณพราหมณ์เหล่านั้น ถูกเราถาม
อย่างนี้แล้ว รับว่าจริง เราก็กล่าวกะเขาว่า ‘ถ้าเช่นนั้น ท่านก็จักต้องเป็นผู้ทําปาณาติบาต เพราะ
กรรมที่ทําไว้ปางก่อนเป็นเหตุ จะต้องเป็นผู้ทําอทินนาทาน เพราะกรรมที่ทําไว้ปางก่อนเป็นเหตุ
จะต้องเป็นผู้ประพฤติอพรหมจรรย์...เป็นผู้กล่าวมุสาวาท...ฯลฯ เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิ เพราะกรรมที่
ทําไว้ปางก่อนเป็นเหตุน่ะสิ’
“ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อบุคคลมายึดเอากรรมที่ทําไว้ในปางก่อนเป็นสาระ ฉันทะก็ดี ความ
พยายามก็ดีว่า ‘สิ่งนี้ควรทํา สิ่งนี้ไม่ควรทํา’ ก็ย่อมไม่มี เมื่อไม่กําหนดถือเอาสิ่งที่ควรทําและสิ่งที่
ไม่ควรทํา โดยจริงจังมั่นคงดั่งนี้ สมณพราหมณ์พวกนี้ ก็เท่ากับอยู่อย่างหลงสติ ไร้เครื่องรักษา
จะมีสมณวาทะที่ชอบธรรมเฉพาะตนไม่ได้ นี้แลเป็นนิคหะอันชอบธรรมอย่างแรกของเราต่อ
สมณพราหมณ์ ผู้มีวาทะ มีทิฏฐิอย่างนี้”
“ภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น เราเข้าไปหา (พวกที่ ๒)...กล่าวกะเขาว่า
‘ท่ า นจั ก เป็ น ผู้ ทํ า ปาณาติ บ าต ก็ เ พราะการบั น ดาลของพระผู้ เ ป็ น เจ้ า เป็ น เหตุ จั ก เป็ น ผู้ ทํ า
อทินนาทาน...ประพฤติอพรหมจรรย์...กล่าวมุสาวาท...ฯลฯ เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิ ก็เพราะการ
บันดาลของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเหตุน่ะสิ’

๒๙๘

พุทธธรรม
“ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อบุคคลมายึดเอาการบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าเป็นสาระ ฉันทะก็ดี
ความพยายามก็ดีว่า ‘สิ่งนี้ควรทํา สิ่งนี้ไม่ควรทํา’ ก็ย่อมไม่มี ฯลฯ”
“ภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น เราเข้าไปหา (พวกที่ ๓)...กล่าวกะเขาว่า
‘ท่า นจัก เป็ นผู้ ทํ า ปาณาติบ าต โดยไม่ มี เหตุ ไม่มี ปั จจั ย จัก เป็ นผู้ ทํ า อทิ น นาทาน...ประพฤติ
อพรหมจรรย์...กล่าวมุสาวาท...ฯลฯ เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิ โดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยน่ะสิ’
“ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อบุคคลมายึดเอาความไม่มีเหตุเป็นสาระ ฉันทะก็ดี ความพยายามก็ดีว่า
‘สิ่งนี้ควรทํา สิ่งนี้ไม่ควรทํา’ ก็ย่อมไม่มี ฯลฯ”496
โดยเฉพาะลัทธิที่ ๑ คือ ปุพเพกตวาท นั้น เปนลัทธิของนิครนถ ดังพุทธพจนวา
“ภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า ‘สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี อย่าง
หนึ่งอย่างใดก็ตาม ที่บุคคลได้เสวย ทั้งหมดนั้น เป็นเพราะกรรมที่ตัวทําไว้ในปางก่อน โดยนัย
ดังนี้ เพราะกรรมเก่าหมดสิ้นไปด้วยตบะ ไม่ทํากรรมใหม่ ก็จะไม่มีผลบังคับต่อไป เพราะไม่มีผล
บังคับต่อไป ก็สิ้นกรรม เพราะสิ้นกรรม ก็สิ้นทุกข์ เพราะสิ้นทุกข์ ก็สิ้นเวทนา เพราะสิ้นเวทนา
ทุกข์ทั้งปวงก็จะโทรมซาหมดไปเอง’ ภิกษุทั้งหลาย พวกนิครนถ์มีวาทะอย่างนี้”497
นอกจากนี้ พุทธพจนที่เคยยกมาอางขางตน ซึ่งย้ําความอันเดียวกัน ก็มีวา
“ดูกรสิวกะ เวทนาบางอย่างเกิดขึ้น มีดีเป็นสมุฏฐานก็มี ฯลฯ เกิดจากความแปรปรวนแห่ง
อุตุก็มี...เกิดจากการบริหารตนไม่สม่ําเสมอก็มี...เกิดจากถูกทําร้ายก็มี...เกิดจากผลกรรมก็มี ฯลฯ
สมณพราหมณ์เหล่าใด มีวาทะ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า ‘บุคคลได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็น
สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดี เวทนานั้นเป็นเพราะกรรมที่ทําไว้ปางก่อน’ ฯลฯ เรากล่าวว่า
เป็นความผิดพลาดของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเอง”498

พุทธพจนเหลานี้ ปองกันความเห็นที่แลนไปไกลเกินไป หรือเลยเถิด จนมองเห็นความหมายของกรรม
แตในแงกรรมเกา กลายเปนคนนั่งนอนรอคอยผลกรรมเกา สุดแตจะบันดาลใหเปนไป ไมคิดแกไขปรับปรุง
ตนเอง กลายเปนความเห็นผิดอยางรายแรง ตามนัยพุทธพจนที่กลาวมาแลว
นอกจากนั้น จะเห็นไดชัดดวยวา ในพุทธพจนนี้ พระพุทธเจาทรงถือความเพียรพยายามเปนเกณฑ
ตัดสินคุณคาทางจริยธรรมของหลักกรรมและคําสอนเหลานี้ทั้งหมด
พุทธพจนเหลานี้ มิไดปฏิเสธกรรมเกา เพราะกรรมเกาก็ยอมมีสวนอยูในกระบวนการแหงเหตุปจจัย
และยอมมีผลตอปจจุบัน สมกับชื่อที่วาเปนเหตุปจจัยดวยเหมือนกัน แตมันก็เปนเรื่องของเหตุปจจัยอยูนั่นเอง
ไมใชอํานาจนอกเหนือธรรมชาติอะไรที่จะไปยึด ไปหมายมั่นฝากโชคชะตาไวให ผูเขาใจปฏิจจสมุปบาท รู
กระบวนการแหงเหตุปจจัยดีแลว ยอมไมมีปญหาในเรื่องนี้
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๒๙๙

เหมือนกับการที่ใครคนหนึ่งเดินขึ้นตึก ๓ ชั้น ถึงชั้นที่สามแลว ก็แนนอนวา การขึ้นมาถึงที่นั่นของเขา
ตองอาศัยการกระทํา คือการเดินที่ผานมาแลวนั้น จะปฏิเสธมิได และเมื่อขึ้นมาถึงที่นั่นแลว การที่เขาจะเหยียด
มือไปแตะพื้นดินขางลางตึก หรือจะนั่งรถเกงวิ่งไปมาบนตึกชั้นสามเล็กๆ เหมือนอยางบนถนนหลวง ก็ยอม
เปนไปไมได และขอนี้ก็เปนเพราะการที่เขาขึ้นมาบนตึกเหมือนกัน ปฏิเสธมิได หรือเมื่อเขาขึ้นมาแลว จะเมื่อย
หมดแรง เดินตอ ขึ้นหรือลงไมไหว นั่นก็ตองเกี่ยวกับการที่ไดเดินขึ้นมาแลวดวยเหมือนกัน ปฏิเสธไมได
จะเห็นวา การมาถึงที่นั่นก็ดี การทําอะไรๆ ไดในวิสัยของที่นั่นก็ดี การที่อาจจะตองเขาไปเกี่ยวของกับ
อะไรตออะไรในที่นั้นอีก ในฐานะที่ขึ้นมาอยูกับเขา ณ ที่นั้นดวยก็ดี ยอมสืบเนื่องมาจากกรรมเกา คือการที่ได
เดินมานั้นดวยแนนอน แตการที่เขาจะทําอะไรบาง ทําสิ่งที่ตองเกี่ยวของที่นั่นแคไหนเพียงไร ตลอดจนวาจะพัก
เสียกอนแลวเดินตอ หรือเดินกลับลงเสียจากตึกนั้น ยอมเปนเรื่องที่เขาจะคิดตกลงทําเอาใหม ทําได และไดผล
ตามเรื่องที่ทํานั้นๆ แมวาการเดินมาเดิมยังอาจมีสวนใหผลตอเขาอยู เชน แรงเขาอาจจะนอยไป ทําอะไรใหมได
ไมเต็มที่ เพราะเมื่อยเสียแลว ดังนี้เปนตน ถึงอยางนั้น ก็เปนเรื่องของเขาอีกที่วา จะยอมแพแกความเมื่อย หรือ
วาจะคิดแกไขอยางไร ทั้งหมดนี้ ก็เปนเรื่องของกระบวนการแหงเหตุปจจัยทั้งนั้น โดยนัยดังที่ไดกลาวมา จึงควร
เขาใจเรื่องกรรมเกาเพียงเทาที่มันเปนตามกระบวนการของมัน
ในทางจริยธรรม ผูเขาใจปฏิจจสมุปบาท ยอมถือเอาประโยชนจากกรรมเกาได ในแงเปนบทเรียน เปน
ความหนักแนนในเหตุผล เปนความเขาใจตนเองและสถานการณ เปนความรูพื้นฐานปจจุบันของตน เพื่อ
ประกอบการวางแผนทํากรรมปจจุบัน และหาทางแกไขปรับปรุงเพื่อผลดีในอนาคตตอไป

๓) กรรม ชําระลางไดอยางไร?
มีพุทธพจน์ว่า:
“ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่า ‘บุรุษนี้ทํากรรมไว้อย่างไรๆ เขาย่อมได้เสวยกรรมนั้น
อย่างนั้นๆ’ เมื่อเป็นอย่างที่กล่าวนี้ การครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) ก็มีไม่ได้ (คือไม่มี
ประโยชน์อะไร) เป็นอันมองไม่เห็นช่องทางที่จะทําความสิ้นทุกข์ให้สําเร็จได้เลย
“แต่ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่า ‘บุรุษนี้ทํากรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาอย่างไรๆ เขาย่อมได้เสวย
วิบากของกรรมนั้นอย่างนั้นๆ’ เมื่อเป็นอย่างที่กล่าวนี้ การครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) จึง
มีได้ (คือสําเร็จประโยชน์) เป็นอันเห็นช่องทางที่จะทําความสิ้นทุกข์ให้สําเร็จได้”
“ภิกษุทั้งหลาย สําหรับบางคน กรรมชั่วที่ทําไว้เพียงเล็กน้อย ก็นําเขาไปนรกได้ แต่สําหรับ
บางคน กรรมชั่วที่ทําไว้เล็กน้อยอย่างเดียวกันนั่นแหละ ให้ผลแค่ในปัจจุบัน ทั้งส่วนที่เล็กน้อยก็
ไม่ปรากฏด้วย ปรากฏแต่ที่มากๆ เท่านั้น
“คนประเภทไหน กรรมชั่วที่ทําไว้เพียงเล็กน้อย ก็นําเขาไปนรกได้? กล่าวคือ คนบางคน
ไม่ได้เจริญกาย ไม่ได้เจริญศีล ไม่ได้เจริญจิต ไม่ได้เจริญปัญญา ใจจ้อยด้อยคุณ ดังเป็นคนตัว
เล็กๆ มีปรกติอยู่เป็นทุกข์กับเรื่องนิดๆ หน่อยๆ บุคคลประเภทนี้ กรรมชั่วที่ทําไว้เพียงเล็กน้อย
ก็นําเขาไปนรกได้ (เหมือนใส่ก้อนเกลือในขันน้ําน้อย)

๓๐๐

พุทธธรรม

“คนประเภทไหน กรรมชั่วที่ทําไว้เล็กน้อยอย่างเดียวกันนั่นแหละ ให้ผลแค่ในปัจจุบัน ทั้ง
ส่วนที่เล็กน้อยก็ไม่ปรากฏด้วย ปรากฏแต่ที่มากๆ เท่านั้น? กล่าวคือ คนบางคน ได้เจริญกาย เจริญ
ศีล เจริญจิต เจริญปัญญา ผู้มิใช่เล็กน้อย เป็นมหาตมะ มีธรรมที่ใจอยู่อันประมาณมิได้ สําหรับ
บุคคลประเภทนี้ กรรมชั่วที่ทําไว้เล็กน้อยเช่นเดียวกันนั้นแหละ ให้ผลแค่ในปัจจุบัน ทั้งส่วนที่
เล็กน้อยก็ไม่ปรากฏด้วย ปรากฏแต่ที่มากๆ เท่านั้น (เหมือนใส่ก้อนเกลือในแม่น้ํา)”499
“ดูกรนายคามณี ศาสดาบางท่าน มีวาทะ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า ผู้ที่ฆ่าสัตว์ต้องไปอบาย ตกนรก
ทั้งหมด ผู้ที่ลักทรัพย์ต้องไปอบาย ตกนรกทั้งหมด ผู้ประพฤติกาเมสุมิจฉาจาร ต้องไปอบาย ตก
นรกทั้ งหมด ผู้ ที่พูดเท็จ ต้อ งไปอบาย ตกนรกทั้งหมด สาวกที่เ ลื่อมใสในศาสดานั้น คิดว่ า
‘ศาสดาของเรามีวาทะ มีทิฏฐิว่า ผู้ที่ฆ่าสัตว์ ต้องไปอบาย ตกนรกทั้งหมด’ เขาจึงได้ทิฏฐิขึ้นมา
ว่า ‘สัตว์ที่เราฆ่าไปแล้วก็มี เราก็ต้องไปอบาย ตกนรกด้วย’ เขาไม่ละวาจานั้น ไม่เลิกความคิดนั้น
ไม่สละทิฏฐินั้นเสีย ก็ย่อมอยู่ในนรกเหมือนถูกจับมาใส่ไว้...”
“ส่ว นตถาคตอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า เสด็ จอุ บั ติ ใ นโลก...พระองค์ ท รงตํา หนิ ติ เ ตี ย น
ปาณาติบาต...อทินนาทาน...กาเมสุมิจฉาจาร...มุสาวาท โดยอเนกปริยาย และตรัสว่า ‘ท่าน
ทั้งหลายจงงดเว้นเสียเถิดจากปาณาติบาต..อทินนาทาน...กาเมสุมิจฉาจาร...มุสาวาท’ สาวกมี
ความเสื่อมใสในพระศาสดานั้น ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ‘พระผู้มีพระภาคทรงตําหนิติเตียน
ปาณาติบาต ฯลฯ โดยอเนกปริยาย และตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงงดเว้นเสียเถิดจากปาณาติบาต
ฯลฯ’ ก็สัตว์ที่เราฆ่าเสียแล้วมีมากถึงขนาดนั้นๆ การที่เราฆ่าสัตว์ไปเสียมากๆ ถึงขนาดนั้นๆ ไม่
ดี ไม่งามเลย เราจะกลายเป็นผู้เดือดร้อนใจในเพราะการกระทํานั้นเป็นปัจจัยแท้ และเราก็จักไม่
ชื่อว่าไม่ได้กระทํากรรมชั่ว’ เขาพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว จึงละปาณาติบาตนั้นเสีย และเป็นผู้งดเว้น
จากปาณาติบาตต่อไปด้วย เป็นอันว่า เขาละกรรมชั่วนั้นได้ด้วยการกระทําอย่างนี้...”
“เขาละปาณาติบาต งดเว้นจากปาณาติบาต ฯลฯ ละมุสาวาท...ปิสุณาวาจา..ผรุสวาจา...
สัมผัปปลาปะ...อภิชฌา...พยาบาท..มิจฉาทิฏฐิ แล้วเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ เขาผู้เป็นอริยสาวก มีใจ
ปราศจากอภิ ช ฌา (ความละโมบ) ปราศจากพยาบาท (ความคิ ด เบี ย ดเบี ย น) ไม่ ลุ่ ม หลง มี
สัมปชัญญะ มีสติมั่น อยู่ด้วยใจที่ประกอบด้วยเมตตาปกแผ่ไปทิศ ๑...ทิศ ๒...ทิศ ๓...ทิศ ๔
ครบถ้วน ทั้งสูง ต่ํา กว้างขวาง ทั่วทั้งโลก ทั่วสัตว์ทุกเหล่า ในที่ทุกสถาน ด้วยใจประกอบด้วย
เมตตา อันไพบูลย์ ยิ่งใหญ่ ไม่มีประมาณ ไร้เวร ไร้พยาบาท ฯลฯ เมื่อเจริญเมตตาเจโตวิมุติ ทํา
ให้มากอย่างนี้ กรรมใดที่ทําไว้พอประมาณ กรรมนั้นจักไม่เหลือ จะไม่คงอยู่ในเมตตาเจโตวิมุติ
นั้น...”500
พุทธพจนในขอ ๓ นี้ นํามาแสดงไวเพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องการใหผลของกรรม ใหมีการศึกษา
โดยละเอียด เปนการปองกันไมใหลงความเห็นตัดสินความหมายและเนื้อหาของหลักกรรมงายเกินไป แตก็ยัง
เปนเพียงตัวอยางสวนหนึ่งเทานั้น ไมสามารถนํามารวมไวไดทั้งหมด เพราะจะกินเนื้อที่มากเกินไป
499

500

องฺ.ติก.๒๐/๕๔๐/๓๒๐; ขอความวา “ทั้งสวนที่เล็กนอยก็ไมปรากฏดวย ปรากฏแตที่มากๆ เทานั้น” มาจากบาลีวา นานุป ขายติ พหุเทว แปลอีกอยางหนึ่งวา “ทั้งสวนที่นอย ก็ไมปรากฏเปนมาก” แตถาแปลตามอรรถกถา จะไดความอีกอยางวา “ทั้งกรรมที่เล็กนอย
ก็ไมปรากฏผลตอไป กรรมที่มากเทานั้นจึงจะปรากฏผลตอไป” (ดู องฺ.อ.๒/๒๙๙)
สํ.สฬ.๑๘/๖๑๓-๖๑๙/๓๙๓-๓๙๘
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๔) แกกรรม ดวยปฏิกรรม
ปฏิกรรม เปนคําสอนสําคัญสวนหนึ่งของหลักกรรม คําวา “ปฏิกรรม” นิยมแปลกันมาในภาษาพระวา
“การทําคืน” ถาแปลใหเห็นศัพทเดิม หรือลอคําเดิม ก็คือ “การแกกรรม” หมายถึง การแกไข การทําใหกลับคืนดี
การทําใหมใหเปลี่ยนเปนดี การเลิกละกรรมชั่วหันมาทํากรรมดี หรือการกลับตัว
ปฏิกรรม หรือแกกรรมนี้ แตเดิมเปนคําพื้นๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน มีความหมายวา ถาอะไรเสียหาย
เสื่อมโทรมไป ก็แกไขใหกลับคืนดี หรืออะไรที่ทําไปขาดตกบกพรอง ก็ปรับแกใหม ใหเต็ม ใหสมบูรณ การจัดการ
แกไขความผิดพลาดตางๆ เพื่อพลิกกลับใหเปนไปในทางที่ดี รวมทั้งการเยียวยาแกไขบําบัดโรค ก็เรียกวาเปน
ปฏิกรรมทั้งนั้น
เมื่อใชเปนศัพทในทางธรรม ปฏิกรรมมีสาระสําคัญ คือ ยอมรับความผิดพลาดที่ไดทําไปแลว ละเลิกบาป
อกุศลหรือการกระทําผิดพลาดเสียหายที่เคยทํานั้น เปลี่ยนไปทํากรรมที่ดีแทน หรือหันกลับจากความชั่วราย มา
ทําความดีงามถูกตอง ทําบุญกุศล แกไขปรับปรุงตน เปลี่ยนแปรกรรมจากการทําความชั่วมาทําความดี ตลอดจน
แกไขขอบกพรอง เพื่อกาวขึ้นไปสูความถูกตองสมบูรณ
ในพระธรรมวินัยนี้ สําหรับพระสงฆ พระพุทธเจาทรงนําหลักปฏิกรรมมาวางเปนพุทธบัญญัติ ซึ่งกําหนด
เปนวินัยที่มีผลบังคับใหตองปฏิบัติ จัดเปนวินัยบัญญัติ ๒ เรื่อง คือ อาปตติปฏิกรรม และปวารณากรรม พรอม
กันนั้น ในวงกวางออกไป สําหรับทุกคน ไมวาบรรพชิตหรือคฤหัสถ ทรงเนนย้ําใหบําเพ็ญปฏิกรรม ที่มากับความ
สํานึกและสารภาพความผิด (เรียกวา อัจจยเทศนา) ถือวาเปนหลักปฏิบัติในแบบแผนของอารยชน (อริยวินัย)
รวมเปนหลักปฏิกรรม ที่เปนระบบวิธีปฏิบัติทางสังคมขั้นพื้นฐานในพระธรรมวินัยนี้ ๓ ประการ คือ
๑. อาปตติปฏิกรรม ซึ่งแปลกันวา การทําคืนอาบัติ หรือปลงอาบัติ เปนวินัยบัญญัติ (สําหรับพระสงฆ)
มีสาระสําคัญวา ทําความผิดแลว ก็รูตัว เปดเผยความผิดนั้น และบอกวาเลิกละ จะไมทําอีก คือการที่ภิกษุหรือ
ภิกษุณีบอกแจงความผิดของตน เพื่อจะสังวรตอไป
ทั้งนี้ แมแตแคสงสัย ทานก็วางวิธีปฏิบัติไวให ดังเชน เมื่อถึงวันอุโบสถ ภิกษุรูปหนึ่งเกิดความสงสัยวา
ตนอาจจะไดตองอาบัติ ก็บอกแจงแกภิกษุอื่นรูปหนึ่งวา (เชน วินย.๔/๑๘๖/๒๔๖) “อห อาวุโส อิตฺถนฺนามาย อาปตฺติยา
เวมติโก, ยทา นิพฺเพมติโก ภวิสฺสามิ, ตทา ต อาปตฺตึ ปฏิกริสฺสามิ” (ทานครับ ผมมีความสงสัยในอาบัติชื่อนี้ หาย
สงสัยเมื่อใด จักปฏิกรรมอาบัตินั้น เมื่อนั้น; รูปกริยาของปฏิกรรม คือ “ปฏิกร~” นิยมแปลกันมาวา “ทําคืน” ใน
ที่นี้ แปลทับศัพทวา “ปฏิกรรม” เพื่อใหเห็นชัด)
๒. ปวารณากรรม คือ การบอกเปดโอกาสเชื้อเชิญใหวากลาวตักเตือน เปนวินัยบัญญัติ (สําหรับ
พระสงฆ) เปนสังฆกรรมประจําปตอนจบการจําพรรษา เรียกสั้นๆ วา “ปวารณา” มีหลักการวา หลังจากอยูรวมกัน
มาตลอดพรรษา ภิกษุหรือภิกษุณีทั้งหลายประชุมกัน และแตละรูปกลาวคําเปดโอกาสหรือเชิญชวนแกที่ประชุม
โดยมีสาระวา ตามที่ไดอยูรวมกันมาถึงบัดนี้ ถาไดเห็น ไดยิน หรือมีเหตุใหนาระแวงสงสัยวาตนไดผิดพลาด
บกพรองทําอะไรเสียหาย ก็ขอใหบอก ขอใหวากลาว เมื่อมองเห็นแลว ก็จะไดปฏิกรรม ทําการแกไข
เริ่มดวยรูปที่เปนผูใหญที่สุดวา (วินย.๔/๒๒๖/๓๑๔) “สงฺฆ อาวุโส ปวาเรมิ ทิฏเน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย
วา, วทนฺตุ ม อายสฺมนฺโต อนุกมฺป อุปาทาย, ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามิ” (เธอทั้งหลาย ฉันปวารณาตอสงฆ ดวยได
เห็นก็ดี ดวยไดฟงก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉัน ฉันเห็นอยู จักปฏิกรรม)

๓๐๒

พุทธธรรม

๓. อัจจยเทศนา เปนหลักปฏิบัติอยางหนึ่งในอริยวินัย (สําหรับทั้งพระสงฆและคฤหัสถ) มีสาระสําคัญ
วา เมื่อใดก็ตาม ถามีใครทําการละเมิด ลวงเกิน เขาใจผิด หรือทําอะไรไมดีตอผูอื่น ตอมา รูตัว หรือสํานึกได จะ
ปฏิกรรมแกไขกลับตัว ก็ไปขอขมาอภัยเขา การแสดงความยอมรับหรือสํานึกผิดในการที่ตนไดทําความผิดละเมิด
หรือลวงเกินผูอื่น และมาบอกขอใหเขายอมรับความสํานึกของตน เพื่อที่ตนจะไดปฏิกรรม และสํารวมระวังตอไป
นั้น เปนความเจริญงอกงามในอริยวินัย
ในพระไตรปฎก มีเรื่องราวหลายกรณี ที่ชาวบานบางคน และพระบางรูปก็มี ทําผิดลวงเกินแมกระทั่งตอ
พระพุทธเจา เมื่อสํานึกได ก็ไปสารภาพผิด กราบทูลขอขมาอภัยตอพระองค พระพุทธเจาก็ตรัสวา เมื่อไดทํา
ผิดพลาดลวงเกินไปเพราะความหลงความเขลา มองเห็นโทษแลว แกไขเสีย ก็ทรงรับขมา การที่ใครก็ตาม ทํา
ผิดพลาดแลว มองเห็นโทษ มาปฏิกรรม กลับตัวแกไข ทําความสังวรตอไปนั้น เปนความเจริญงอกงามในวินัยของ
อารยชน
ดังเชนในกรณีนายขมังธนูที่รับจางมาเพื่อสังหารพระพุทธเจา แลวสํานึกผิด และเขามากราบทูลความ
สํานึกผิดของตน พระพุทธเจาไดตรัสขอความที่เปนหลักในเรื่องนี้วา (วินย.๗/๓๖๙/๑๘๐) “ยโต จ โข ตฺว อาวุโส
อจฺจย อจฺจยโต ทิสฺวา ยถาธมฺม ปฏิกโรสิ, ตนฺเต มย ปฏิคฺคณฺหาม, วุทฺธิ เหสา อาวุโส อริยสฺส วินเย, โย อจฺจย
อจฺจยโต ทิสฺวา ยถาธมฺม ปฏิกโรติ, อายตึ สวร อาปชฺชติ” (เพราะการที่เธอมองเห็นโทษ โดยความเปนโทษ แลวทํา
คืนตามธรรม เราจึงยอมรับโทษนั้นของเธอ การที่ผูใดเห็นโทษโดยความเปนโทษ แลวปฏิกรรมตามธรรม ถึงความ
สังวรตอไป ขอนั้น เปนความเจริญในอริยวินัย)
ปฏิกรรมนี้ เปนการนําหลักกรรมมาใชประโยชนในการพัฒนาคน ดวยการใหเขาพัฒนากรรมของเขาเอง
โดยอยางนอยใหปฏิกรรม คือแกไข เพื่อใหการกระทําครั้งตอไปดียิ่งขึ้น หรือกลับรายกลายดี มิใชวากลัวจะมี
กรรม ก็เลยไมทําอะไร เหมือนอยางลัทธินิครนถ และที่สําคัญคือ ไมใชวา ทําผิดพลาดไปแลว ก็มัวครุนคิด
หมนหมอง ขุนของ คร่ําครวญ หวนละหอย จมอยูกับอดีต ซึ่งทางธรรมถือวาเปนการเสริมซ้ําบาปอกุศล และกีด
กั้นกุศลใหเสียโอกาส เปนการเพิ่มทุกขใหแกตนเอง
การที่วาเมื่อทําอะไรผิดพลาดไปแลว ตนมาตระหนักรูความผิดพลาดนั้น ก็ไมมัวอยูกับความรูสึก ทั้งไม
มัวทุกข และทั้งไมมัวนิ่งนอนใจ แตหันไปหาความรู คือไปอยูกับปญญา คนหาพบขอบกพรองแลว คิดที่จะแกไข
ปรับปรุง หรือคิดกลับตัวใหม ก็จะไดปฏิกรรม กลับจากรายกลายเปนดี เขาหลักที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญนี้ อีก
ทั้งเขาหลักเปนความไมประมาทดวย เทากับวาปฏิกรรมมาหนุนย้ําความไมประมาท ที่เปนหลักธรรมใหญ ทําให
บุคคลนั้นเจริญงอกงาม มีแตความกาวหนา พัฒนาสูความสมบูรณ
ขอนําพุทธภาษิตในพระธรรมบท ซึ่งพระองคุลิมาล เมื่อกลับตัวกลับใจมาเกิดใหมในอริยวินัยแลว ครั้น
บรรลุอรหัตตผล เสวยวิมุตติสุขอยู ก็ไดนํามากลาว เทากับเปนการเสริมย้ําความในเรื่องปฏิกรรม ดังนี้
“ผู้ใด ประมาทพลาดไปแล้วในกาลก่อน ครั้นภายหลัง (กลับตัวได้) ไม่ประมาท ผู้นั้น ย่อม
ทําโลกนี้ให้สว่างสดใส ดุจดังดวงจันทร์อันพ้นไปแล้วจากเมฆหมอก
“ผู้ใด ได้ทําบาปกรรมไว้ มาปิดเลิกเสียได้ด้วยกุศล ผู้นั้น ย่อมทําโลกนี้ให้สว่างสดใส ดุจดัง
ดวงจันทร์อันพ้นไปแล้วจากเมฆหมอก”501
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๕) กรรม ที่ทําใหสิ้นกรรม
ในหัวขอวาดวยประเภทของกรรมขางตน เฉพาะหมวดสุดทาย ไดจําแนกกรรมเปน ๔ อยาง ตามสภาพ
ที่สัมพันธกับวิบากหรือการใหผล คือ502
๑. กรรมดํา มีวิบากดํา
๒. กรรมขาว มีวิบากขาว
๓. กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาว
๔. กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว เปนไปเพื่อความสิ้นกรรม
เรื่องการใหผลของกรรมเทาที่บรรยายมานี้ จํากัดอยูในวงของกรรม ๓ ขอตน ที่มีชื่อวา กรรมดํา กรรม
ขาว และกรรมทั้งดําทั้งขาว หรืออาจเรียกงายๆ วา กรรมดี และกรรมชั่ว จึงยังเหลือกรรมอยางที่ ๔ คางอยู
กรรมอยางที่ ๔ นี้ มีลักษณะการใหผลตางออกไปจากกรรม ๓ ขอตนอยางสิ้นเชิง จึงแยกออกมาพูดไว
ตางหาก
คนทั่วไป และแมแตชาวพุทธสวนมาก มักสนใจกันแตเรื่องกรรม ๓ อยางแรก และมองขามกรรมขอที่
๔ นี้ไปเสีย ทั้งๆ ที่กรรมขอสุดทายนี้ เปนหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา และเปนขอปฏิบัติที่นําไปสู
จุดหมายที่แทจริงของพุทธธรรม
กรรมดํา และกรรมขาว หรือกรรมดี-กรรมชั่วโดยทั่วไปนั้น แสดงออกเปนการกระทําในรูปแบบตางๆ
มากมาย ซึ่งประมวลลงไดในขอบเขตของหลักที่เรียกวาอกุศลกรรมบถ ๑๐ และกุศลกรรมบถ ๑๐ เชน การ
ทําลายชีวิต การละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน ความประพฤติผิดทางเพศ การพูดชั่วหรือทํารายกันดวยวาจา เปน
ตน และการทําความดีในทางตรงกันขาม กรรมเหลานี้เปนเหตุใหผูกระทําประสบผลดีและผลรายตางๆ ตามนัยที่
กลาวมาแลว เปนเครื่องปรุงแตงชีวิต พรอมทั้งวิถีทางดําเนินของชีวิตนั้น ทําใหเขาทํากรรมดีและกรรมชั่วอื่นๆ
ตอไปอีก หมุนเวียนอยูในสังสารวัฏ
สวนกรรมประเภทที่ ๔ นี้ มีลักษณะการใหผลในทางตรงขาม คือ เปนกรรมที่ไมทําใหเกิดกรรมสั่งสม
ตอๆ ไป แตเปนกรรมที่ทําแลว กลับทําใหสิ้นกรรม ทําใหหมดกรรม นําไปสูความดับกรรม หรือนํามาซึ่งความ
ดับกรรม พูดงายๆ วา เปนกรรมที่ทําแลว ไมทําใหเกิดมีกรรม
กรรมที่ทําใหสิ้นกรรม หรือกรรมที่สรางภาวะปลอดกรรมนี้ ไดแกการปฏิบัติตามหลักการที่นําไปสู
จุดหมายสูงสุดของพุทธธรรม ถามองที่หลักอริยสัจ ๔ ก็ไดแก ขอที่ ๔ ของอริยสัจนั้น คือ มรรคมีองค ๘ ซึ่ง
อาจจะจัดรูปใหม เปนขอปฏิบัติที่เรียกชื่ออยางอื่น เชน โพชฌงค ๗ หรือไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา เปน
ตน ก็ได
บางทีทานกลาวถึงกรรมอยางที่ ๔ นี้ โดยสัมพันธกับกรรม ๓ ขอแรกวา ไดแกเจตนาเพื่อละกรรม ๓
อยางนั้น ซึ่งก็คือการกระทําหรือการปฏิบัติ ที่ประกอบดวยเจตจํานง หรือความคิดในทางที่เปนการทําใหกรรม ๓
อยางแรกไมเกิดขึ้นนั่นเอง หรือถากําหนดดวยมูลเหตุ ก็เรียกวา กรรมที่เกิดจากอโลภะ อโทสะ และอโมหะ
การพูดถึงกรรมนั้น ตามปกติจะมีความหมายโยงไปถึงเรื่องสําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ ความสุขและความ
ทุกข เพราะความสุขและความทุกข เปนผลสืบเนื่องไปจากกรรม โดยที่กรรมเปนเหตุ และสุขทุกขเปนผล เมื่อยัง
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มีกรรม ก็ยังตองวนเวียนอยูในวังวนแหงสุขและทุกข ถาเล็งถึงภาวะที่ดีงามสูงสุดเปนที่หมาย โดยไมใหมี
ขอบกพรองเหลืออยูเลย ภาวะที่ยังระคนดวยสุขและทุกข ก็คือยังไมพนจากทุกข ดังนั้น กรรมจึงยังเกี่ยวเนื่อง
อยูกับทุกข และยังเปนเหตุของทุกข
อยางไรก็ตาม ที่เปนอยางนี้ ก็เฉพาะแตกรรมสามอยางแรกเทานั้น กรรมประเภทที่สี่นี้ เปนขอยกเวน
เนื่องจากเปนกรรมที่ทําใหสิ้นกรรม จึงเปนกรรมที่นําไปสูความสิ้นทุกข หรือความไมมีทุกขเหลืออยูเลยอีกดวย
ในขณะที่กรรมดีนํามาซึ่งผลคือความสุข แตความสุขนั้นระคนอยูดวยทุกข และอาจเปนปจจัยแกทุกขได
ตอไป กรรมประเภทที่สี่นี้ มีแตทําใหเกิดภาวะปลอดทุกขอยางเดียวและโดยสิ้นเชิง ยิ่งกวานั้น ในขณะที่กําลังทํา
กรรมนี้อยู ก็กระทําโดยไมมีความทุกขอีกดวย จึงเปนกรรมที่ไรทุกข เปนภาวะสุขลวนโดยสมบูรณ
ความสิ้นกรรม หรือดับกรรมนี้ มีสอนในลัทธิศาสนาอื่นที่รวมสมัยกับพระพุทธศาสนาดวย โดยเฉพาะ
ลัทธินิครนถ
ลัทธินิครนถสอนหลักการเรื่องกรรมเกา (ปุพเพกตวาท) เรื่องความสิ้นกรรม (กรรมกษัย) และการ
ทรมานตนดวยการบําเพ็ญตบะ (ตบะ, ตโปกรรม) เพื่อทําใหสิ้นกรรม
หลักการทั้งสามอยางนี้ ถาไมทําความเขาใจโดยแยกออกจากคําสอนในพระพุทธศาสนาใหชัดเจน ก็จะ
เกิดความสับสนกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และเกิดความหลงผิดขึ้น แตถาสามารถแยกออกจากหลักคํา
สอนในพระพุทธศาสนาได ก็กลับจะทําใหเขาใจพุทธธรรมชัดเจนขึ้นดวย
ลัทธินิครนถสอนดังนี้
“สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดี อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม ที่บุคคลได้เสวย ทั้งหมดนั้น
เป็นเพราะกรรมที่ตนทําไว้ในปางก่อน โดยนัยดังนี้ เพราะทําให้กรรมเก่าหมดสิ้นไปด้วยตบะ
เพราะไม่ทํากรรมใหม่ ก็จะไม่มีผลบังคับต่อไป เพราะไม่มีผลบังคับต่อไป ก็สิ้นกรรม เพราะสิ้น
กรรม ก็สิ้นทุกข์ เพราะสิ้นทุกข์ ก็สิ้นเวทนา เพราะสิ้นเวทนา ทุกข์ทั้งปวงก็จะโทรมซาหมดไปเอง
พวกนิครนถ์มีวาทะ มีทิฏฐิอย่างนี้”503
พวกนิครนถถือวา อะไรๆ ก็เปนเพราะกรรมเกา จะหมดทุกขได ก็ตองทําใหกรรมหมดสิ้นไป ดวยการ
บําเพ็ญตบะเผากิเลส ซึ่งเปนการทํากรรมเกาใหเหือดหาย และไมทํากรรมใหมเพิ่มขึ้นอีก
แตพระพุทธศาสนาสอนวา กรรมเกาเปนสวนหนึ่งในกระบวนการแหงเหตุปจจัย จะตองรูเทาทันตามเปน
จริง เพื่อเปนประโยชนในการปฏิบัติตนไดถูกตอง คนจะหมดทุกขได ดวยการทํากรรม แตเปนการกระทําอยาง
ถูกตอง ซึ่งทําใหไมมีกรรมเกิดขึ้น และจึงทําใหกรรมหมดไป
ดังนั้น เพื่อใหกรรมกลายเปนสูญ แทนที่จะหยุดนิ่งหรืออยูเฉย ผูปฏิบัติตามหลักการของพุทธธรรม จึง
ยิ่งตองเพียรพยายามทําการอยางเอาจริงเอาจัง แตเปนการกระทําหรือปฏิบัติดวยปญญาที่รูเขาใจตามเปนจริง ซึ่ง
ทําใหปลอดโปรงเปนอิสระ พนจากการกระทําตามอํานาจบงการของตัณหา ที่เขามาชวยสนองอวิชชาชักพาคนให
รานรนทะยานไป
เพื่อใหรูจักกรรมประเภทที่ ๔ ชัดเจนขึ้น ดวยการบรรยายสั้นๆ จึงขอสรุปลักษณะทั่วไปของกรรมที่ทํา
ใหสิ้นกรรมไว ดังนี้
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ก. เปนทางดับกรรม หรือขอปฏิบัติที่นําไปสูความดับกรรม (กรรมนิโรธคามินีปฏิปทา) และพรอมกันนั้น
ก็เปนกรรมอยางหนึ่งเองดวยในตัว
ข. มีชื่อเรียกวา กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว เปนไปเพื่อความสิ้นกรรม
ค. เปนกรรมที่เกิดจากอโลภะ อโทสะ อโมหะ จึงทําใหไมมีการทําความชั่วใดๆ เลย อยางเปนไปเอง
ตามธรรมดาของมัน เพราะไมมีเหตุปจจัยที่จะใหทําความชั่ว
ง. เปนการกระทําที่ประกอบดวยปญญา ทําดวยความรูเขาใจ มองเห็นคุณโทษเปนตนตามสภาพ จึง
เปนการกระทําที่ดีงาม สงเสริมคุณภาพชีวิต เปนไปเพื่อประโยชนสุข สมตามเหตุผล
จ. เปนการกระทําในทางที่ดีงามเกื้อกูลอยางเขมแข็งจริงจังหรือเต็มที่ เพราะความเพียร สติ และปญญา
ออกมาทําหนาที่หนุน และนําการกระทําไดโดยตรง เนื่องจากไมถูกตัณหาชักพาไปในทางเบียดเบียนผูอื่นดวย
ความเห็นแกตน หรือหนวงเหนี่ยวขัดถวงไมใหกระทํา เพราะความหวงหาติดพันในความสุขสําราญของตน
ฉ. เปนกุศลกรรม คือกรรมที่เปนกุศล ในระดับที่เรียกวาเปนโลกุตรกุศล (อรรถกถาวาเปนมรรคเจตนา
หรือมรรคญาณ) จึงเรียกวาเปนกรรมที่ทําใหสิ้นกรรม เพราะไมเปนไปเพื่อความเกิดขึ้นแหงกรรม คือไมทําใหมี
การกอกรรม หรือการกอตัวของกรรม
ช. วาโดยหลักธรรมและองคธรรมที่เปนขอปฏิบัติ ไดแก มรรคมีองค ๘ ที่เปนทางนําไปสูความดับทุกข
(ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา) คือ อริยสัจขอที่ ๔ นั่นเอง แตอาจมาในชื่ออื่นๆ เชน เปนโพชฌงค ๗ ไตรสิกขา เปน
ตน แลวแตกรณีของการปฏิบัติ หรืออาจเรียกเปนกลางๆ วา เจตนาเพื่อละกรรม ๓ อยางแรก
สํา หรั บ ขอ จ. ขอตั้ง ขอ สัง เกตว า คนจํา นวนมากมีค วามเขาใจผิด วา ตั ณ หา คือ ความอยาก เป น
แรงจูงใจใหคนกระทําการตางๆ ยิ่งมีตัณหามาก ก็จะยิ่งกระทําดวยความกระตือรือรนแข็งขันมาก ถาไมมีตัณหา
ก็ไมมีแรงจูงใจใหกระทํา ก็จะหยุดนิ่งอยูเฉย อาจกลายเปนคนเกียจคราน
ความเขาใจอยางนี้ เปนการมองธรรมชาติของมนุษยไมทั่วตลอด เมื่อนํามาใชในทางปฏิบัติ อาจทําให
เกิดผลเสียหายอยางรายแรง ทั้งตอชีวิตของบุคคล ตอสังคม และตอธรรมชาติแวดลอม
ความจริง ตัณหาเปนทั้งแรงจูงใจใหกระทํา และแรงจูงใจใหไมกระทํา ตัณหาจะเปนแรงจูงใจใหกระทํา
ในกรณีท่ีจะแสวงหาสิ่งเสพปรนเปรอตน เอามาสนองความเห็นแกตัว การกระทําในกรณีนี้ มักเปนไปในทาง
เบียดเบียนหรือขัดแยงแยงชิงกันระหวางมนุษย หรือเปนการไดมาเพื่อตน แตเปนผลเสียหายเดือดรอนแกสังคม
หรือชีวิตอื่น
แตในกรณีที่ควรจะทําการบางอยางเพื่อความดีงาม หรือเพื่อประโยชนสุขของชีวิตและสังคม โดยไมมี
สิ่งเสพปรนเปรอตน ตัณหาจะเปนแรงจูงใจใหไมกระทํา เพราะตัณหาทําใหติดพันเปนหวงตอการเสพสุข หรือ
ความสําราญปรนเปรอที่มีอยูในเวลานั้น อยางนอยแมแตความสุขในการนอน และความเพลิดเพลินในการปลอย
ตัวอยูเรื่อยๆ จึงเปนเครื่องหนวงเหนี่ยว หรือขัดถวงใหไมสามารถกาวออกไปทําการตางๆ ที่ควรกระทํา ตัณหาใน
กรณีนี้จึงเปนตัวเหตุของความเกียจคราน ยิ่งถามีอวิชชาแรงมาก คือไมรูไมเขาใจคุณคาของการกระทํานั้นๆ วาจะ
กอใหเกิดคุณประโยชนที่แทจริงอยางไร ตัณหาก็จะหนุนใหมีความเปนอยูอยางนิ่งเฉยเฉื่อยชา
โดยนัยนี้ ตัณหาจึงเปนแรงจูงใจชักพาใหกระทําในทางเบียดเบียน หรือไมก็ใหไมกระทําโดยซึมเซา อยู
ในความเกียจครานเฉื่อยชา สุดแตวาการเสพหรือความติดในความเพลิดเพลินปรนเปรอจะไดรับการสนองดวย
วิธีใด
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การกระทําที่เปนการสงเสริมคุณภาพชีวิต และประโยชนสุขที่แทจริง เปนเรื่องตางหากจากการไดเสพ
หรือติดในความเพลิดเพลินปรนเปรอ และในหลายกรณี ทําใหตองสละการเสพสําราญหรือการติดเพลินดวยซ้ํา
การกระทําเชนนี้จึงไมอาจเกิดขึ้นไดดวยตัณหา (นอกจากในกรณีของการสรางเงื่อนไข) แตจะเกิดขึ้นไดดวย
ปญญาที่รูเขาใจมองเห็นคุณคาหรือประโยชนที่แทจริงของการกระทํานั้น แลวเกิดความพอใจที่จะกระทําขึ้น
ความพอใจหรือความอยากจะทํา ที่เกิดขึ้นตามวิถีทางนี้ เรียกวา ฉันทะ (เรียกเต็มวา กุศลฉันทะ หรือ
ธรรมฉันทะ) ฉันทะนี้เปนแรงจูงใจตัวแทตัวจริง ในการกระทําที่สงเสริมคุณภาพของชีวิตและประโยชนสุขที่
แทจริง
แตการกระทําดวยฉันทะนั้น อาจถูกตอตาน หนวงเหนี่ยว หรือขัดขวาง โดยตัณหาที่ติดเพลินในความ
เกียจครานเฉื่อยชา หรือหวงสิ่งเสพปรนเปรอตนในรูปแบบตางๆ ในกรณีเชนนี้ ตัณหาก็จะทําใหเกิดความทุกข
เพราะตองทําการดวยความบีบคั้นฝนใจ
แตถาปญญาที่รูเขาใจมองเห็นคุณคานั้นแจมชัดมาก และฉันทะมีกําลังมากพอ จนพนจากแรงหนวง
เหนี่ยวขัดถวงของตัณหา ฉันทะนอกจากเปนแรงจูงใจในการกระทําแลว ก็จะกลายเปนปจจัยใหเกิดความสุขดวย
แตเปนความสุขอยางใหม ที่ปลอดโปรงกวางขวาง ไมคับแคบขุนมัวอยางความสุขจากตัณหา ทําใหบุคคลกระทํา
งานสรางสรรคดวยจิตใจที่เปนสุข หรือเปนอิสระไรทุกข
ในกรณีเชนนี้ ก็จะเกิดสมาธิในการกระทํา โดยมีความเพียร สติ และปญญาออกมาทําหนาที่คอยหนุน
และนําการกระทํานั้นโดยตรงและเต็มที่ การกระทําอยางนี้นี่แหละ เปนกรรมในแนวทางที่เรียกวา กรรมที่ทําให
สิ้นกรรม
กระบวนการแหงกรรมที่ทําใหสิ้นกรรมนั้น มีสาระสําคัญที่อาจพูดใหเขาใจอยางงายๆ วา เมื่อทําการ
อยางใดอยางหนึ่งตามแนวปฏิบัติของมรรคมีองค ๘ หรือโพชฌงค ๗ (หรือธรรมในชื่ออื่นๆ แลวแตกรณี) ซึ่งมี
ปญญาที่รูเขาใจคุณคาและสภาวะที่แทจริง เปนเครื่องชี้นํา ตัณหาก็จะถูกลบหายไป เพราะไมมีชองที่จะเขามา
แสดงบทบาททําหนาที่ โลภะ โทสะ โมหะ ก็ไมปรากฏขึ้น
เมื่อไมมีตัณหา เมื่อปราศจากโลภะ โทสะ โมหะ ก็ไมเกิดกรรมที่จะกอผลตอเนื่องผูกมัดชีวิตจิตใจ เมื่อ
ไมมีกรรมกอผลผูกมัด ก็เปนภาวะอิสระโปรงใจไรทุกข ชีวิตที่เคยเปนอยูอยางทาสรับใช ที่คอยทําการตามคํา
บงการของตัณหา ก็เปลี่ยนมาสูความมีชีวิตอยูดวยปญญา ที่ทําใหเปนนายของการกระทําอยางเปนไทแกตน
ตอไปนี้ จะขอนําเอาพุทธพจนบางแหง เกี่ยวกับกรรมที่ทําใหสิ้นกรรม มาแสดงไว เพื่อเปนแนวทางใน
การศึกษา
“ภิกษุทั้งหลาย พึงทราบกรรม พึงทราบเหตุเกิดแห่งกรรม พึงทราบความแตกต่างแห่ง
กรรม พึงทราบวิบากแห่งกรรม พึงทราบความดับแห่งกรรม พึงทราบข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับ
แห่งกรรม...
“ภิกษุทั้งหลาย เจตนา เราเรียกว่ากรรม บุคคลจงใจแล้ว จึงทํากรรม ด้วยกาย ด้วยวาจา
ด้วยใจ.
“เหตุเกิดแห่งกรรมเป็นไฉน? ผัสสะ เป็นเหตุเกิดแห่งกรรมทั้งหลาย.
“ความแตกต่างแห่งกรรมทั้งหลาย เป็นไฉน? คือ กรรมที่เสวยผลในนรก ก็มี กรรมที่เสวย
ผลในกําเนิดดิรัจฉาน ก็มี กรรมที่เสวยผลในแดนเปรต ก็มี กรรมที่เสวยผลในโลกมนุษย์ ก็มี
กรรมที่เสวยผลในเทวโลก ก็มี นี้เรียกว่า ความแตกต่างแห่งกรรมทั้งหลาย.

บทที่ ๕ กรรม

๓๐๗

“วิบากแห่งกรรม เป็นไฉน? เรากล่าวถึงวิบากแห่งกรรมว่ามี ๓ อย่าง คือ วิบากในปัจจุบัน
หรือในที่อุบัติ หรือในเบื้องต่อๆ ไป, นี้เรียกว่าวิบากแห่งกรรม.
“ความดับแห่งกรรมเป็นไฉน? เพราะผัสสะดับ กรรมก็ดับ. มรรคามีองค์ ๘ ประการอัน
ประเสริฐนี้แหละ เป็นข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับกรรม กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ.
"ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด อริยสาวกรู้ชัด ซึ่งกรรม เหตุเกิดแห่งกรรม ความต่างแห่งกรรม
วิบากแห่งกรรม ความดับแห่งกรรม ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแห่งกรรม อย่างนี้ เมื่อนั้น เธอย่อมรู้ชัด
ซึ่งชีวิตประเสริฐ (พรหมจริยะ) อันทรงปัญญาเฉียบคม ซึ่งเป็นที่ดับแห่งกรรมนี้”504
"ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง กรรมใหม่ กรรมเก่า ความดับกรรม และข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความ
ดับกรรม...
“กรรมเก่าเป็นไฉน? ตา...หู...จมูก...ลิ้น...กาย...ใจ พึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่า ซึ่งถูกปัจจัยปรุง
แต่งขึ้น เกิดจากเจตจํานง เป็นที่เสวยเวทนา, นี้เรียกว่า กรรมเก่า
“ภิกษุทั้งหลาย กรรมใหม่เป็นไฉน? กรรมที่บุคคลกระทําด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ใน
บัดนี้ เรียกว่า กรรมใหม่
“ภิกษุทั้งหลาย ความดับกรรมเป็นไฉน? ภาวะที่สัมผัสวิมุตติ เพราะความดับไปแห่ง
กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม เรียกว่า ความดับกรรม
“ภิกษุทั้งหลาย ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับกรรมเป็นไฉน? ได้แก่ มรรคามีองค์ ๘ ประการ
อันประเสริฐนี้เอง กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ, นี้เรียกว่า ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับ
กรรม”505
“ภิกษุทั้งหลาย กายนี้มิใช่ของพวกเธอ และก็มิใช่ของใครอื่น พึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่า ซึ่งถูก
ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น เกิดจากเจตจํานง เป็นที่เสวยเวทนา”506
"ภิกษุทั้งหลาย ต้นเหตุให้เกิดกรรม ๓ ประการเหล่านี้ คือ โลภะ...โทสะ...โมหะ เป็นต้นเหตุ
ให้เกิดกรรม. กรรมที่ทําเพราะโลภะ เกิดจากโลภะ มีโลภะเป็นต้นเหตุ มีโลภะเป็นที่ก่อตัวขึ้น ย่อม
ให้ผลในที่ที่อัตภาพของบุคคลนั้นเกิดขึ้น กรรมนั้นให้ผลในที่ใด เขาย่อมเสวยผลของกรรมนั้น
ในที่นั้น จะเป็นในปัจจุบัน หรือในที่อุบัติ หรือในเบื้องต่อๆ ไปก็ตาม ฯลฯ กรรมที่ทําเพราะโทสะ
...กรรมที่ทําเพราะโมหะ...(ก็เช่นเดียวกัน) ฯลฯ
“ภิกษุทั้งหลาย ต้นเหตุให้เกิดกรรม ๓ ประการเหล่านี้ คือ อโลภะ...อโทสะ...อโมหะ เป็น
ต้นเหตุให้เกิดกรรม. กรรมใดที่ทําเพราะอโลภะ เกิดจากอโลภะ มีอโลภะเป็นต้นเหตุ มีอโลภะเป็น
ที่ก่อตัวขึ้น เมื่อปราศจากโลภะแล้ว กรรมนั้นก็เป็นอันถูกละหมดไป มีมูลขาดแล้ว ถูกทําให้
เหมือนตาลยอดด้วน ถูกทําให้ไม่มีเหลือ ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกต่อไป ฯลฯ กรรมที่ทําเพราะ อโท
สะ...กรรมที่ทําเพราะอโมหะ...(ก็เช่นเดียวกัน) ฯลฯ”507
504
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๓๐๘

พุทธธรรม
“ภิกษุทั้งหลาย ต้นเหตุให้เกิดกรรม ๓ ประการ เหล่านี้ คือ โลภะ...โทสะ...โมหะ เป็น
ต้นเหตุให้เกิดกรรม. กรรมใดที่ทําเพราะโลภะ เกิดจากโลภะ มีโลภะเป็นต้นเหตุ มีโลภะเป็นที่ก่อ
ตัวขึ้น, กรรมนั้นเป็นอกุศล...มีโทษ...มีทุกข์เป็นวิบาก; กรรมนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้น
แห่งกรรม ไม่เป็นไปเพื่อความดับแห่งกรรม. กรรมใดที่ทําเพราะโทสะ...กรรมใดที่ทําเพราะโมหะ
...(ก็เช่นเดียวกัน)
"ภิกษุทั้งหลาย ต้นเหตุให้เกิดกรรม ๓ ประการเหล่านี้ คือ อโลภะ...อโทสะ...อโมหะ เป็น
ต้นเหตุให้เกิดกรรม. กรรมใดที่ทําเพราะอโลภะ เกิดจากอโลภะ มีอโลภะเป็นต้นเหตุ มีอโลภะเป็น
ที่ก่อตัวขึ้น, กรรมนั้น เป็นกุศล...ไม่มีโทษ...มีสุขเป็นวิบาก; กรรมนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อความดับ
กรรม ไม่เป็นไปเพื่อความเกิดกรรม. กรรมใดที่ทําเพราะอโทสะ...กรรมใดที่ทําเพราะอโมหะ...(ก็
เช่นเดียวกัน)”508
"ภิกษุทั้งหลาย ปาณาติบาต เรากล่าวว่ามี ๓ อย่าง คือ มีโลภะเป็นเหตุก็มี มีโทสะเป็นเหตุ
ก็มี มีโมหะเป็นเหตุก็มี. แม้อทินนาทาน...กาเมสุมิจฉาจาร...มุสาวาท...ปิสุณาวาจา...ผรุสวาจา...
สัมผัปปลาปะ...อภิชฌา...พยาบาท...มิจฉาทิฏฐิ เราก็กล่าวว่ามี ๓ อย่าง คือ มีโลภะเป็นเหตุก็มี
มีโทสะเป็นเหตุก็มี มีโมหะเป็นเหตุก็มี.
“โดยนัยดังนี้แล โลภะจึงเป็นเหตุให้เกิดกรรม โทสะจึงเป็นเหตุให้เกิดกรรม โมหะจึงเป็น
เหตุให้เกิดกรรม, เพราะสิ้นโลภะ ก็สิ้นเหตุให้เกิดกรรม เพราะสิ้นโทสะ ก็สิ้นเหตุให้เกิดกรรม
เพราะสิ้นโมหะ ก็สิ้นเหตุให้เกิดกรรม”509
"ดูกรปุณณะ กรรม ๔ อย่างนี้ เราประจักษ์แจ้ง ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว จึงประกาศไว้
กล่าวคือ กรรมดํา มีวิบากดํา ก็มี กรรมขาว มีวิบากขาว ก็มี กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้ง
ขาว ก็มี กรรมไม่ดําไม่ขาว มีวิบากไม่ดําไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม ก็มี
“ดูกรปุณณะ กรรมดํา มีวิบากดํา เป็นไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมปรุงแต่งกาย
สังขาร...วจีสังขาร...มโนสังขาร ที่มีการเบียดเบียน ครั้นแล้ว ก็เข้าถึงโลกที่มีการเบียดเบียน
ผัสสะที่มีการเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกที่มีการเบียดเบียนนั้น เขาถูกผัสสะที่มีการ
เบียดเบียน ถูกต้อง ย่อมได้เสวยเวทนาที่มีการเบียดเบียน ซึ่งเป็นทุกข์โดยส่วนเดียว ดังเช่น
สัตว์นรก;
“โดยนัยดังนี้แล เพราะกรรมได้มีแล้ว จึงมีการอุบัติของสัตว์, เขาทํากรรมใด ก็อุบัติเพราะ
กรรมนั้น, เขาอุบัติแล้ว ก็ถูกผัสสะต้อง, เมื่อเป็นอย่างนี้ เราจึงกล่าวว่า สัตว์ทั้งหลายเป็น
ทายาทของกรรม; นี้เรียกว่า กรรมดํา มีวิบากดํา
"ดูกรปุณณะ กรรมขาว มีวิบากขาว เป็นไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมปรุงแต่งกาย
สังขาร...วจีสังขาร...มโนสังขาร ที่ไม่มีการเบียดเบียน ครั้นแล้ว ก็เข้าถึงโลกที่ไม่มีการเบียดเบียน
ผัสสะที่ไม่มีการเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขา ผู้เข้าถึงโลกที่ไม่มีการเบียดเบียนนั้น เขาถูกผัสสะที่ไม่
มีการเบียดเบียนถูกต้อง ย่อมได้เสวยเวทนาที่ไม่มีการเบียดเบียน ซึ่งเป็นสุขโดยส่วนเดียว
ดังเช่นเทพชั้นสุภกิณหะ;

508
องฺ.ติก.๒๐/๕๕๑/๓๓๘, และพึงดูพระสูตรคลายกันนี้อีก ๒ สูตร ที่ องฺ.ติก.๒๐/๕๕๒/๓๓๙; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๐/๓๗๘
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องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๓/๒๘๒

บทที่ ๕ กรรม

๓๐๙

“โดยนัยดังนี้แล เพราะกรรมได้มีแล้ว จึงมีการอุบัติของสัตว์, เขาทํากรรมใด ก็อุบัติเพราะ
กรรมนั้น, เขาอุบัติแล้ว ก็ถูกผัสสะต้อง, เมื่อเป็นอย่างนี้ เราจึงกล่าวว่า สัตว์ทั้งหลายเป็น
ทายาทของกรรม; นี้เรียกว่า กรรมขาว มีวิบากขาว
“ดูกรปุณณะ กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาว เป็นไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้
ย่อมปรุงแต่งกายสังขาร...วจีสังขาร...มโนสังขาร ที่มีการเบียดเบียนบ้าง ไม่มีการเบียดเบียนบ้าง
ครั้นแล้ว ก็เข้าถึงโลกที่มีการเบียดเบียนบ้าง ไม่มีการเบียดเบียนบ้าง ผัสสะที่มีการเบียดเบียน
บ้าง ไม่ มีการเบียดเบียนบ้ าง ย่อ มถูกต้ องเขา ผู้เ ข้า ถึงโลกที่ มีการเบียดเบียนบ้ าง ไม่มี การ
เบียดเบียนบ้างนั้น เขาถูกผัสสะที่มีการเบียดเบียนบ้าง ไม่มีการเบียดเบียนบ้าง ถูกต้อง ย่อมได้
เสวยเวทนาที่มีการเบียดเบียนบ้าง ไม่มีการเบียดเบียนบ้าง ซึ่งมีทั้งสุขและทุกข์ระคนกัน ดังเช่น
พวกมนุษย์ เทพบางพวก และสัตว์วินิบาตบางพวก;
“โดยนัยดังนี้แล เพราะกรรมได้มีแล้ว จึงมีการอุบัติของสัตว์, เขาทํากรรมใด ก็อุบัติเพราะ
กรรมนั้น, เขาอุบัติแล้ว ก็ถูกผัสสะนั้นต้อง, เมื่อเป็นอย่างนี้ เราจึงกล่าวว่า สัตว์ทั้งหลายเป็น
ทายาทของกรรม; นี้เรียกว่า กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาว
“ดูกรปุณณะ กรรมไม่ดําไม่ขาว มีวิบากไม่ดําไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม เป็นไฉน?
ในบรรดากรรมสามประการนั้น เจตนาเพื่อละกรรมดํา มีวิบากดํา เจตนาเพื่อละกรรมขาว มีวิบาก
ขาว เจตนาเพื่อละกรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาว, นี้เรียกว่า กรรมไม่ดําไม่ขาว มีวิบาก
ไม่ดําไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม”510
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ อย่างนี้... กรรมดํา มีวิบากดํา เป็นไฉน? บุคคลบางคนในโลก
นี้ เป็นผู้ทําปาณาติบาต เป็นผู้ลักทรัพย์ เป็นผู้ประพฤติผิดในกาม เป็นผู้พูดเท็จ เป็นผู้ดื่มน้ําเมา
คือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท, นี้เรียกว่า กรรมดํา มีวิบากดํา
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมขาว มีวิบากขาว เป็นไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้เว้นขาด
จากปาณาติบาต...จากอทินนาทาน...จากกาเมสุมิจฉาจาร...จากมุสาวาท...จากการดื่มสุราและเมรัย
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท, นี้เรียกว่า กรรมขาว มีวิบากขาว
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาว เป็นไฉน? บุคคลบางคนในโลก
นี้ ปรุงแต่งกายสังขาร...วจีสังขาร...มโนสังขาร ที่มีการเบียดเบียนบ้าง ไม่มีการเบียดเบียนบ้าง
ฯลฯ, นี้เรียกว่า กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาว
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมไม่ดําไม่ขาว มีวิบากไม่ดําไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม เป็น
ไฉน? ในบรรดากรรมสามประการนั้น เจตนาเพื่อละกรรม(สามอย่างแรก), นี้เรียกว่า กรรมไม่ดํา
ไม่ขาว มีวิบากไม่ดําไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม”511
"ภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ อย่างนี้... กรรมดํา มีวิบากดํา เป็นไฉน?...
กรรมขาว มีวิบากขาว เป็นไฉน?...
กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาว เป็นไฉน?...

510
ม.ม.๑๓/๘๘/๘๒; เทียบ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๓๓-๔/๓๑๔-๘; เฉพาะหัวขอ
511

องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๓๕/๓๑๘; เทียบสูตรตอไป ๒๑/๒๓๖/๓๑๙

มีที่ ที.ปา.๑๑/๒๕๖/๒๔๒; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๓๒/๓๑๓

๓๑๐

พุทธธรรม
กรรมไม่ดําไม่ขาว มีวิบากไม่ดําไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม เป็นไฉน?
ได้แก่
512
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ...”
“ภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ อย่างนี้... กรรมดํา มีวิบากดํา เป็นไฉน?...
กรรมขาว มีวิบากขาว เป็นไฉน?...
กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาว เป็นไฉน?...
กรรมไม่ดําไม่ขาว มีวิบากไม่ดําไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม เป็นไฉน? ได้แก่ สติ
สั ม โพชฌงค์ ธั ม มวิ จ ยสั ม โพชฌงค์ วิ ริ ย สั ม โพชฌงค์ ปี ติ สั ม โพชฌงค์ ปั ส สั ท ธิ สั ม โพชฌงค์
สมาธิสัมโพชฌงค์ อุเบกขาสัมโพชฌงค์...”513
“ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญสติสัมโพชฌงค์ ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ที่อิงวิเวก
อิงวิราคะ อิงนิโรธ อันไพบูลย์ เป็นมหรคต หาประมาณมิได้ ไม่มีความเบียดเบียน, เมื่อเธอ
เจริญสติสัมโพชฌงค์ ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค์...ตัณหาก็ถูกละหมดไป, เพราะละตัณหา กรรมก็
ถูกละหมดไป, เพราะละกรรม ทุกข์ก็ถูกละหมดไป; โดยนัยดังนี้แล เพราะสิ้นตัณหา ก็สิ้นกรรม,
เพราะสิ้นกรรม ก็สิ้นทุกข์”514

๖) กรรม ในระดับสังคม หรือกรรมของสังคม มีหรือไม?
บางที มีการตั้งขอสงสัย หรือถึงกับถกเถียงกันวา กรรมของสังคม หรือกรรมในระดับสังคม มีหรือไม?
บางคนเห็นวา กรรมเปนเรื่องเฉพาะตัวของบุคคล กรรมของใคร ก็ของคนนั้น ใครทํา ใครได กรรมจึงมีแตใน
ระดับบุคคล เปนเรื่องสวนตัว เพราะฉะนั้น กรรมของสังคม หรือกรรมในระดับสังคม จึงไมมี
คําพูดทํานองนี้ บางทีก็เปนการพรางตาตัวเอง หรือถึงกับหลอกตัวเอง ในการพิจารณาเรื่องนี้ อาจจะไม
ตองตอบคําถาม แตยกหลักมาแสดง แลวใหผูถามหรือผูสงสัย ตอบคําถามหรือแกขอสงสัยของตนเอง
กรรมคืออะไร? ทุกคนตอบไดวา กรรมคือการกระทํา หรือใหชัดขึ้นวา กรรมคือการกระทําที่เกิดจาก
เจตนา หรือจําเพาะลงไปเลย ตามพุทธพจนวา กรรมคือเจตนา หรือเจตนาเปนกรรม
ในแงบุคคล ใครทํากรรม คือเปนเจาของเจตนา ก็เสวยผลของกรรม คือผลของเจตนานั้น ตรงนี้เห็นไดวา
เฉพาะตัว น้ําในแกวน้ําใบนี้ ใสสีแดงลงไป น้ําในแกวน้ําใบนี้ ก็มีสีแดง ในใบโนนใสสีเขียว ก็มีสีเขียวในใบโนน
ของใครของมัน
ทีนี้ มองกวางออกไป หรือพูดอยางเปนกลางๆ วา มนุษยนี้ตางจากวัตถุสิ่งธรรมชาติทั้งหลายอื่นทั่วไป
ตรงที่มีการกระทํา และการกระทําของเขานั้น เกิดจากเจตนา หรือเปนไปตามเจตจํานง เรื่องราวของมนุษยทุก
อยาง ตัดแตงเสื้อผา สรางบานสรางเรือน เปนชาวนา เปนกรรมกร มีอาชีพตางๆ จนสรางบานสรางเมือง ฯลฯ เปน
เรื่องที่เกิดจากการกระทําของมนุษย เกิดจากเจตจํานงของมนุษย เริ่มหรือตั้งขึ้นมาจากเจตนาของคน เปนไปตาม
เจตจํานงของคน ที่ภาษาพระเรียกวากรรม

512
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๓๗/๓๒๐
513
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๓๘/๓๒๑
514

สํ.ม.๑๙/๔๕๐/๑๒๓

บทที่ ๕ กรรม

๓๑๑

เรื่องของมนุษยที่มนุษยทําขึ้นมานี้ มากมายเต็มไปทั่ว จนพูดกันวา โลกของมนุษย หรือสังคมมนุษย แต
รวมแลว โลกของมนุษยนั้น ก็คือโลกแหงการกระทําของมนุษย โลกของกรรม หรือโลกแหงเจตจํานง ที่เจตนาของ
มนุษยจัดสรรปนปรุงหรือสรางสรรคขึ้นมา โลกของมนุษยนั้นจึงเปนโลกของกรรม
พูดงายๆ วา กรรมเปนเรื่องของมนุษย เรื่องของมนุษยก็คือกรรม วาเปนกลางๆ ไมตองไปจํากัดหรือแยก
วากรรมของบุคคล หรือกรรมของสังคม วากรรมในระดับบุคคล หรือในระดับสังคม แทนที่จะแยกอยางนั้น ควร
จะแยกกรรมที่เปนเรื่องของมนุษย ตางออกไปจากเรื่องของพืช เรื่องของวัตถุหรือสิ่งแวดลอม เปนตน
กรรมที่เปนเรื่องของมนุษยนี้ มองเปนกลางๆ อยางนี้ ก็เห็นตั้งแตบุคคลขึ้นไปถึงทั้งสังคม ทั้งโลก
เหมือนอยางที่พูดวา แตละบุคคลมีชีวิตของตนๆ แลวบุคคลทั้งหลายมาอยูรวมกัน มีปฏิสัมพันธตอกัน
ก็เปนสังคมขึ้นมาเอง ขอนี้ฉันใด กรรมที่เปนวิถีชีวิตของบุคคล เมื่อบุคคลทั้งหลายมาอยูรวมกัน ก็ทํากรรมตอกัน
และทํากรรมดวยกัน ก็เกิดเปนกรรมที่เปนวิถีของสังคมขึ้นมาเอง นี่ก็ฉันนั้น
กรรมที่เปนของเฉพาะตัวบุคคล ก็มี แลวพอมองกวางออกไป เปนกลางๆ กรรมก็เปนเรื่องของมนุษย
เปนตัวการที่สรางโลกของมนุษยขึ้นมา ไมตองไปแยกวาเปนกรรมในระดับบุคคล หรือกรรมในระดับสังคม
นอกจากเพื่อความสะดวกในการศึกษาพิจารณา
ในหมูบานแหงหนึ่ง ชาวบานเปนเกษตรกร ทํามาหากินกันดวยความขยันหมั่นเพียร อยูกันมาเปนปกติ
สุข ตอมา นักพนันชนไกที่เชี่ยวชาญคนหนึ่งเขามาเยี่ยมหมูบาน นําศิลปะของตนมาแสดง และเผยแพรชักชวน
คนไหนชื่นชอบเชื่อถือ คือมีเจตนารับเอามาทําตาม ก็เปนกรรมของคนนั้น และเขาก็จะไดรับผลกรรมของตน เปน
เรื่องเฉพาะตัวของเขา นี่มองแคตัวคนนั้นเปนบุคคล แตมองกวางออกไป ปรากฏวา ตอมาไมนาน หัวหนา
ครอบครัวแทบทั้งหมูบานนั้นชื่นชอบเชื่อตาม เลนพนันชนไกกันทั่ว สนุกสนานกันมาก ไมเปนอันทํามาหากิน
ชาวบานที่เชื่อและทําตาม แตละคนก็ไดรับผลกรรมของตัวไป
แตเมื่อมองกวางทั้งหมูบานนั้น ปรากฏผลรวมวา ชาวหมูบานนั้นมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป มีการดื่มสุรา มีการ
ลักขโมยมาก เปนตน แลวความเจริญความเสื่อม ทุกขหรือสุขก็ตามมาแกคนหมูบานนั้น สภาพของหมูบานนั้น
แมแตสภาพแวดลอมดินน้ําลมไฟ ก็เปลี่ยนไป
อยางนี้คือกรรมเปนเรื่องของคน หรือเรื่องของโลกมนุษย เปนของบุคคลหรือของสังคม ก็เห็นไดเอง และ
ในดานหลักธรรม เมื่อมองใหกวาง ปจจยาการก็ถึงกันหมดเองเปนธรรมดา
ชาวพุทธไทยจํานวนมากเคยไดยินพุทธพจนวา “กมฺมุนา วตฺตตี โลโก” แปลวา โลกเปนไปตามกรรม บาง
ทีก็ยกมาพูดมาอางกัน แตมักไมดูความหมายใหชัด โลกในพุทธพจนนี้ ก็คือสังคมมนุษย ทีนี้ โลกมนุษย หรือ
สังคมมนุษยนี้ เปนไปตามกรรมอยางไร
พุทธพจนนี้มาในวาเสฏฐสูตร ซึ่งพระพุทธเจาทรงแสดงหลักกรรมเพื่อหักลางระบบวรรณะของพราหมณ
พราหมณมีลัทธิวา พระพรหมทรงสรางโลก และจัดสรรทุกอยางมาเสร็จ สําหรับสังคมมนุษย ทรง
กําหนดใหคนแยกเปน ๔ วรรณะ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร อยางที่รูกัน เกิดมาในวรรณะไหน ก็ตองอยู
ในวรรณะนั้นจนตาย เปลี่ยนแปลงไมได
พระพุทธเจาทรงคัดคานลัทธิพราหมณนั้น โดยตรัสวา โลกมนุษย หรือสังคมมนุษยนี้ เปนไปตามกรรม
กรรมในที่นี้ ทรงเนนกรรมที่คนทําเปนประจํา จนเปนวิถีชีวิตของคน แลวก็เปนวิถีของชุมชน กลุมชน นั่นก็คือ
กิจการงานอาชีพ (คําวา “กรรม” ในภาษาบาลี บอยมาก หมายถึงการงานอาชีพ)

๓๑๒

พุทธธรรม

ความเปนไปของมนุษยในสังคมอยางนี้แหละ ที่ตรัสวา โลกเปนไปตามกรรม คือโลกไมใชเปนไปตามที่
พระพรหมสราง และไมใชวากําหนดมาใหเปนอยางไรก็เปนอยูอยางนั้นตายตัว โลกหรือสังคมนี้ เปนไปตามกรรม
คือการกระทํา เชนการงานอาชีพ ที่คนมีเจตจํานงเลือกประกอบหรือจัดทํา
พุทธพจนในวาเสฏฐสูตรตรงนี้ ไดยกมาอางบอย แตเปนการอางอิงเพื่ออธิบายในตางแงความหมาย
หรือไมก็เปนการเนนย้ํา ขอนํามาแสดง ณ ที่นี้ดวย ดังนี้
“ดูกรวาเสฏฐะ ท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดอาศัยโครักขกรรมเลี้ยงชีพ ผู้นั้นเป็น
ชาวนา มิใช่พราหมณ์...ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยศิลปะต่างๆ ผู้นั้นเป็นศิลปิน...ผู้ใดอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพ ผู้
นั้นเป็นพ่อค้า..ผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วยการรับใช้ผู้อื่น ผู้นั้นเป็นคนรับใช้...ผู้ใดอาศัยการลักทรัพย์เลี้ยงชีพ ผู้
นั้นเป็นโจร...ผู้ใดอาศัยศรและศัสตราเลี้ยงชีพ ผู้นั้นเป็นทหารอาชีพ...ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยหน้าที่
ปุโรหิต ผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่การบูชา หาใช่พราหมณ์ไม่...ผู้ใดปกครองบ้านเมือง ผู้นั้นเป็นราชา หาใช่
พราหมณ์ไม่...ฯลฯ เราเรียกคนที่ไม่มีกิเลสค้างใจ ไม่มีความถือมั่น ว่าเป็นพราหมณ์...
“คนมิใช่เป็นพราหมณ์เพราะชาติกําเนิด แต่เป็นพราหมณ์เพราะกรรม ไม่เป็นพราหมณ์ก็
เพราะกรรม เป็นชาวนาก็เพราะกรรม (การงาน อาชีพ ความประพฤติ การดําเนินชีวิต) เป็น
ศิลปิน เป็นพ่อค้า เป็นคนรับใช้ เป็นโจร เป็นทหาร เป็นปุโรหิต และแม้แต่เป็นราชา ก็เพราะ
กรรม บัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในกรรมและวิบาก ย่อมมองกรรมตามเป็น
จริงอย่างนี้ โลกย่อมเป็นไปเพราะกรรม หมู่ประชาย่อมเป็นไปเพราะกรรม...”515
เปนอันวา ตามหลักพุทธธรรม สังคมปรากฏตัวและเปนไปตามกรรม คือการงานกิจการอาชีพที่คนทํา
และวิถีชีวิตที่ดําเนินไปตามนั้น ไมใชเปนวรรณะตามชาติกําเนิด อยางที่พราหมณบอกวาพระพรหมกําหนดจัดสรร
บันดาลมา
ดังที่กลาวแลววา หลักกรรมนี้ เปนสวนหนึ่งของหลักปฏิจจสมุปบาท และในบทที่วาดวยปฏิจจสมุปบาท
ที่ผานมาแลว ก็ไดอางอิงใหเห็นวาพระพุทธเจาไดทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทตอนที่เปนปจจยาการแหงการเกิดขึ้น
ของปญหาความชั่วรายในสังคมไวดวย อาจจะเรียกวาปจจยาการแหงทุกขของสังคมก็ได แตทั้งนี้ก็เปนการตัด
แยกออกมาดูเพื่อประโยชนในการศึกษาเรื่องราว
ในความเปนจริง ปญหาความทุกขของชีวิต และปญหาของสังคม ก็คือปญหาของมนุษย หรือปญหาที่
เกิดจากมนุษยนั่นเอง ซึ่งเปนกระบวนการที่ตอเนื่องอันเดียวกัน จากปญหาในชีวิตของบุคคล ก็ขยายกวางตอ
ออกไปเปนปญหาในการอยูรวมกัน หรือปญหาสังคม แลวก็เปนปจจัยผกผันตอกันได ทานไมแยกเปนตางระบบ
คนละระดับตางหากกัน
นอกจากนี้ พึงทราบวา ในบรรดากรรม ๓ อยาง คือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมนั้น พระพุทธเจา
ตรัสวา มโนกรรม เปนกรรมที่มีผลยิ่งใหญที่สุด และในมโนกรรมนั้น ที่เดนทรงเนนมาก คือทิฏฐิ อันไดแก
แนวคิด ทฤษฎี ความเชื่อ ลัทธิ ศาสนา และอุดมการณทั้งหลาย
จากเจาลัทธิ เจาทฤษฎี เปนตน ที่สั่งสอนเผยแพร มีคนเชื่อถือเห็นตามยอมรับ สมาทาน เอาไปปฏิบัติ
ขยายออกไปๆ สามารถบันดาลใหเกิดเหตุการณและความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ เปนกันมามากมาย
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เห็นไดชัดวา หมูชนไมวาระดับไหน ถูกขับเคลื่อนดวยแนวคิดความเชื่อ จนกระทั่งเปนอารยธรรม ก็
มีทิฏฐิเปนตัวขับเคลื่อนอยูเบื้องหลัง แลวสังคมมนุษยก็ไดรับผลดีผลรายไปตามมโนกรรมที่สมาทานกันนั้น
ทั้งที่ทิฏฐิเปนมโนกรรมอยูในใจ แตมีอิทธิพลตอสังคมแสดงผลตอโลกนี้ยิ่งใหญที่สุด ดังที่อาจจะอาง
พุทธพจนวา
ภิกษุทั้งหลาย เอกบุคคล เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เกื้อกูล ไม่เป็นความสุขแก่ชน
เป็นอันมาก เพื่อความพินาศ มิใช่ประโยชน์ เกิดขึ้นเพื่อความทุกข์ แก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลาย คือ
เอกบุคคลอย่างไหน ได้แก่เอกบุคคลที่เป็นมิจฉาทิฐิ มีทัศนะวิปริต เขาพาพหูชนออกไปจาก
สัทธรรมแล้ว ให้ตั้งอยู่ในอสัทธรรม ภิกษุทั้งหลาย เอกบุคคลนี้แล เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้น
เพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล ไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความพินาศ มิใช่ประโยชน์
เกิดขึ้นเพื่อความทุกข์ แก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลาย
ภิกษุทั้งหลาย เอกบุคคล เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่
ชนเป็นอันมาก เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลาย คือเอกบุคคลอย่างไหน
ได้แก่ เอกบุคคลที่เป็นสัมมาทิฏฐิ มีทัศนะไม่วิปริต เขาพาพหูชนออกจากอสัทธรรมแล้ว ให้ตั้งอยู่
ในสัทธรรม ภิกษุทั้งหลาย เอกบุคคลนี้แล เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข
แก่พหูชน เพื่อประโยชน์สุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลาย”516
เพื่อใหสะดวกสําหรับคนทั่วไป อาจจะวัดผูนําแนวคิดและเจาลัทธิเปนตนนั้น ดวยผลการกระทํา ดังพุทธ
พจนแสดงลักษณะของมหาบุรุษที่วา “เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พหูชน เพื่อความสุขแก่พหูชน ทําให้
ประชาชนดํารงอยู่ในทางดําเนินแห่งอารยชน กล่าวคือ ความมีกัลยาณธรรม ความมีกุศลธรรม”517
ขอนี้สอดคลองกับคติพระพุทธศาสนา ที่อางกันอยูเสมอวา “พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ”
กลาวคือ เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกพหูชน เพื่อความสุขของพหูชน เพื่อเกื้อการุณยแกชาวโลก
มองยอนทวนความอีกครั้งหนึ่งวา กรรมเปนเรื่องของมนุษย หรือพูดใหถูกตองกวานั้นวา กรรมนี่แหละ
เปนของมนุษย เรื่องของมนุษย หรือสิ่งที่เปนของมนุษย ก็คือ ความคิด คําพูด และการเคลื่อนไหวทําการ
ทั้งหลายของเขา จึงพูดวาเรื่องของมนุษยก็คือกรรม หรือมีแตกรรมเทานั้นเอง นอกจากนี้แลว แมแตที่มา
เกี่ยวของกับมนุษย รวมทั้งในตัวเขาเองดวย ก็เปนเรื่องของกฎธรรมชาติดานอื่น ที่เปนไปตามเหตุปจจัยนั้นๆ
คําที่มีใครพูดวา “กรรมของสังคม” นั้น มองใหชัด ก็เปนคําพูดที่ลวงความคิด เราไมควรพูดอยางนั้น
เราพูดไดแตวากรรมของมนุษย แลวก็ไปแยกเอาวาเปนกรรมดานบุคคล และเปนกรรมดานสังคม หรือกรรมที่
ออกผลแกบุคคล และกรรมที่ออกผลแผขยายออกไปปรากฏเปนสภาพของสังคม
เมื่อมนุษยมาอยูรวมกัน ที่เรียกวาเปนสังคม เนื้อหาสาระความเปนไปสวนใหญในสังคมนั้น ก็คือการ
กระทําหรือกรรมของมนุษยในการติดตอเกี่ยวของสัมพันธกันในหมูของพวกเขา เพราะฉะนั้น เมื่อสิ่งทั้งหลาย
เปนไปตามเหตุปจจัย เมื่อผลเกิดขึ้น เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ความเปนไปของมนุษยเหลานั้น หรือสังคม
ของเขา จึงเปนไปตามกรรมที่พวกเขาทํานั้น ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา โลกเปนไปตามกรรม หรือสังคมเปนไปตาม
การกระทําของมนุษย ที่เขากอความคิด การพูด การเคลื่อนไหวทําการทั้งหลายขึ้นมา ทําอยางไร ก็ไดผลตามเหตุ
ปจจัยที่เปนไปนั้น
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ดังไดกลาวแลววา ตัวแทของกรรม ก็คือเจตนาหรือเจตจํานงของคน โลกคือสังคมมนุษยจึงเปนโลกของ
เจตจํานง ที่เจตจํานงของมนุษยปรุงปนจัดแตงขึ้นมา กรรมแรกหรือกรรมหลักที่เจตจํานงของมนุษยอาศัยปญญา
กําหนดขึ้น เพื่อสนองความมุงหมายในการติดตอสื่อสารสัมพันธกันของหมูมนุษย ก็คือการจัดตั้งสมมติ อัน
ไดแกการวางขอตกลงรูรวมในการติดตอสื่อสารสัมพันธกันนั้น
ดวยเจตจํานง ที่มีปญญาสองทางใหนั้น มนุษยก็สามารถเขาไปรวมเปนปจจัยเอกในกระบวนการ
ทั้งหลายแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ เพื่อผันเบนกระบวนใหออกผลมาอยางที่ตนปรารถนา เฉพาะอยางยิ่งใน
การจัดการระบบสมมติอันเปนสาระของสังคมที่พวกเขาตั้งวางขึ้น
พูดสั้นๆ วา ปญญารู “ธรรม” คือความจริงที่เปนธรรมดาของธรรมชาติ หรือกฎธรรมชาติแลว เจตนา
แหงกรรมนิยามก็นําความรูนั้นมา “วินัย” คือจัดตั้งวางกําหนดจัดสรรระบบสมมติของสังคมใหเปนไปตามจํานง
และไดรับผลเปนไปตามขีดระดับของปญญาและคุณภาพของจิตที่ประกอบเจตนานั้น นี่คือเขาสูการบรรจบ
ประสานของระบบแหงธรรมของธรรมชาติ กับระบบแหงวินัยตอสมมติของมนุษย เฉพาะอยางยิ่งกรรมนิยาม กับ
สมมตินิยาม กรรมของมนุษยที่เขาถึงธรรมและวินัยนี่แหละ จึงจะสรางอารยธรรมที่แทใหแกโลกได
คนกลุม หนึ่ งอยู ในตํ า แหน ง หนา ที่ ส าธารณะ เขาร ว มกั น ทํ า งานที่เ รี ย กว า ของสั ง คม ด ว ยเจตนาหา
ผลประโยชนสวนตัว อีกบุคคลหนึ่ง ดําเนินชีวิตไปตามปกติของเขา ไมอยูในวงงานสาธารณะใดๆ แตเขามุงทํา
การตางๆ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน ในกรณีอยางนี้ ถาเขาใจเรื่องกรรมของมนุษยแลว ก็คงบอกไดเองวา
อันไหนเปนกรรมของบุคคล อันไหนเปนกรรมของสังคม หรือกรรมดานบุคคล และกรรมดานสังคมอยูตรงไหน

๗) กรรม ตามสมมตินิยาม หรือ กรรม ในกฎมนุษย
เมื่อมนุษยมาอยูรวมกัน เปนหมูคน เปนชุมชน เปนสังคม มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน ทําการรวมกัน ก็
ตองมีการติดตอสื่อสาร และดวยความฉลาดของมนุษย ก็มีการตั้งขอรูรวม และสรางเครื่องรูรวมขึ้นมา โดยมีการ
ยอมรับรวมกัน รวมรู รวมเขาใจ และรวมกันถือตาม ปฏิบัติตาม
ขอรูรวม ที่ตกลงกัน พรอมกันยอมรับ หรือยอมรับดวยกัน คือมติรวม หรือ “สมมติ” นี้ เปนหัวใจ เปน
แกน เปนสาระของสังคม ที่จะใหสังคมดํารงอยู ดําเนินไป มีความเจริญกาวหนางอกงาม จนถึงขั้นที่เรียกวามี
วัฒนธรรม มีอารยธรรม พูดกลับกันวา อารยธรรมของมนุษย ก็ตั้งอยูบนสมมุติ หรือสมมตินี้เอง
ขอตกลง ขอรูรวม หรือสมมติแรก ที่สําคัญอยางยิ่ง ซึ่งทําใหมนุษยติดตอสื่อสารกันได ก็คือ ขอรูรวม
หรือขอตกลงเพื่อสื่อในการพูด เกิดเปนถอยคํา คําพูดจา ภาษา เปนทางหรือสื่อของการตอบโต แลกเปลี่ยน คือ
โวหาร แลวก็มีการบัญญัติตางๆ สําหรับเรียกขาน บนฐานของสมมตินั้น
มนุษยผูฉลาด มิใชหยุดแคนั้น นอกจากขอรวมรู ใหรูรวมกันตามคําพูดจา วานี่ชื่อนั้นๆ นั่นเรียกวาอยาง
นั้นๆ แลว อาศัยภาษานั้น เขาก็บัญญัติ จัดตั้งขอตกลงรวมรูเพื่อสื่อในการทํา วางเปนขอรวมทํา สําหรับใหพรอม
กันทําตาม รวมกันทําตาม รวมกันปฏิบัติตาม เปนกติกา กลายเปน นิติ คือแบบแผน เครื่องนําการปฏิบัติ เกิดเปน
ขอบัญญัติ ที่เรียกวา ระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑ ตลอดจนกฎหมาย
นอกจากบัญญัติจัดวางขอรวมทํา รวมปฏิบัติ หรือขอที่พรอมกันถือไปปฏิบัติตามแลว ก็มีบัญญัติตอไป
อีกวา ถาใครไมปฏิบัติตาม เขาจะถูกกระทําโดยสังคมอยางไร เรียกรวบรัดวาถูกอํานาจบังคับ ถูกลงโทษ
แลวเพื่อใหบัญญัติมีผลบังคับจริงตามที่ตกลง ก็มีการตกลงกันตั้ง หรือยอมรับรวมกัน ใหมีบุคคล
ตลอดจนระบบที่ดูแลกํากับใหการเปนไปตามบัญญัตินั้น เกิดมีเปนการปกครองขึ้น

บทที่ ๕ กรรม

๓๑๕

โดยนัยนี้ เพื่อใหสมมติ คือขอตกลง ที่หมายรูเพื่อพูดจา และเพื่อทําการทั้งหลาย อยางสอดสมลงตัวกัน
นั้น คงอยูไดเปนไปจริงตามที่ไดตกลงกัน ก็ตองมีการดูแลจัดการรักษาใหคงอยูและเปนไปตามนั้น อันเรียกวา
เปนระเบียบแบบแผน เปนระบบ นี้คือ วินัย
วินัย ก็คือการจัดตั้งสมมติ และจัดการใหเปนไปตามสมมติ ดังที่ปรากฏเปนระบบแบบแผน การจัด
ระเบียบ และวางกฎตามสมมติขึ้นมา
ดังนั้น ไมวาจะเปนการจัดตั้งวางระเบียบชีวิต และวางระบบกิจการ ก็ตาม ขอความบอกกลาวกําหนดใหรู
วาจัดตั้งวางระเบียบระบบใหเปนอยางไร ใหทําอะไรไมใหทําอะไร ก็ตาม การดูแลบังคับควบคุมกํากับการให
เปนไปตามระเบียบและระบบที่จัดวางขึ้นนั้น ก็ตาม จึงรวมอยูในคําวา “วินัย” ซึ่งเทากับมีความหมาย ๓ ชั้น
ดังที่กลาวแลววา สมมติเปนแกนของสังคม เปนสาระของความเปนสังคม และวินัยก็เปนตัวทําการให
บรรลุความหมายนั้น ทําใหสังคมสมประโยชนของสมมติ ในขั้นพื้นฐาน วินัยจึงเปนฐานรองรับสมมติ และเปน
เครื่องดํารงรักษาสังคม
ลึกลงไป ผูเกี่ยวของจะตองตระหนักถึงความหมายและความมุงหมายของวินัยใหชัดวา ระเบียบและ
ระบบที่จัดตั้งวางขึ้นนั้น มิใชเปนเพียงเครื่องมือบังคับควบคุมคนใหอยูในความสงบเรียบรอย หรือเปนเพียงการ
บังคับควบคุมคนใหเปนอยูและประพฤติปฏิบัติดําเนินกิจการตามระเบียบและระบบที่จัดวางขึ้นนั้น แตแทที่จริง
วินัยเปนเครื่องมือสรางเสริมโอกาสใหคนพัฒนาชีวิตใหดียิ่งขึ้น โดยทําใหบุคคลที่มาอยูรวมกันเปนปจจัยเกื้อกูล
หนุนกัน และทําใหสังคมเปนแหลงอํานวยโอกาสในการพัฒนาชีวิตของแตละบุคคล ตรงนี้ขอกลาวไวโดยรวบรัด
เพียงเทานี้ (ขอใหขยายความเองตามหลักที่แสดงไว)
ถึงตอนนี้ ควรเขาใจตอออกไปอีกวา สมมติที่เปนสาระของความเปนสังคม และวินัยที่จัดระบบสมมติให
สมจริงนั้น เพราะเหตุที่มันเปนเรื่องของมนุษย เกิดจากคน มีอยูในความคิดของคน แทที่จริง จึงเปนสิ่งที่เลื่อน
ลอย แตที่มันกลายเปนเรื่องจริง ไมเลื่อนลอย ก็เพราะมันโยงไปยังของจริงที่เปนเนื้อหาสาระและเปนฐานรองรับ
มันอีกชั้นหนึ่ง
ของจริง เนื้อหาสาระอันมีจริง ที่เปนฐานรองรับใหแกสมมติและวินัยนั้น คืออะไร ก็คือ สิ่งธรรมชาติ
ทั้งหลายที่มีอยูเปนไปตามธรรมดานี้เอง ซึ่งเรียกสั้นๆ คําเดียววา “ธรรม”
ธรรม มีความหมายกวางขวางครอบคลุม หมายถึง สิ่งธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงบรรดามี (บางทีเรียกวา
สภาวะ หรือสภาวธรรม) ก็ได หมายถึงระบบระเบียบแหงความเปนอยูเปนไป ที่เปนธรรมดาของสิ่งเหลานั้น ซึ่ง
บางทีเรียกวากฎธรรมชาติ ก็ได
สิ่งธรรมชาติที่มีจริงนี่แหละ เปนเนื้อหาสาระของสมมติ เปนที่อางอิงและใหความหมายแกสมมตินั้น ถา
ไมมีสิ่งธรรมชาติเปนเนื้อหาสาระที่อางอิงแลว สมมติก็เลื่อนลอย หมดความหมาย
เชนเดียวกันนั่นแล ธรรมดาที่เปนกฎเปนระบบระเบียบแหงความเปนอยูเปนไปของสิ่งธรรมชาติเหลานั้น
หรือการที่สิ่งธรรมชาติเหลานั้นเปนองคประกอบอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย ที่เรียกวาธรรม ในแงที่
เปนกฎธรรมชาตินี้ ก็เปนฐานรองรับใหแกวินัยแหงสังคมของมนุษย ถาวินัยจัดตั้งวางไว ไมสอดคลองกับเหตุและ
ผลในความเปนไปตามเหตุปจจัยของธรรมคือธรรมดา หรือกฎธรรมชาตินี้ วินัยที่เปนระบบของสังคมมนุษย ก็
เลื่อนลอยและตองลมละลาย

๓๑๖

พุทธธรรม

แทจริงนั้น สิ่งที่มนุษยตองการ ก็คือ เนื้อตัวจริงที่เปนของธรรมชาติ และความเอื้ออํานวยประโยชนจาก
ธรรมที่เปนกฎธรรมชาติ แลวที่ตั้งสมมติ และจัดวางวินัยขึ้นมานั้น โดยรูตัวบาง ไมรูตัวบาง ก็เพื่อใหไดประโยชน
ตามความมุงหมายนี้
ดูงายๆ แควา คุณหมอสั่งแกบุตรหญิงหรือบุตรชายของคนไขวา กลับไปอยูบานแลว ทุกวัน จัดน้ํา
บริสุทธิ์จืดสนิทใหคุณพอดื่ม วันละอยางนอย ๑ ลิตรครึ่งนะ เอาเหยือกน้ําใหญๆ ที่มีขีดบอกปริมาณน้ําดวยก็จะดี
แคตามตัวอยางนี้ ก็มีสมมติที่สื่อไปถึงของจริงในธรรมชาติ และวินัยที่จัดระบบใหมนุษยไดประโยชน ทั้ง
จากสมมติและจากระบบปจจัยสัมพันธที่โยงลงไปถึงกฎแหงธรรมดามากมาย ยิ่งคนที่เกี่ยวของมีปญญาเขาถึง
ธรรมชาติและธรรมดามากเทาใด ก็ยิ่งเห็นชําแรกเขาไปในระบบสัมพันธที่โยงตอไปกวางลึกมากขึ้นเทานั้น
ดังนั้น ถาเปนมนุษยที่มีปญญา ทําการดวยความตระหนักรู มองเห็นความเปนไปของปจจัยสัมพันธ
ชัดเจน ก็ยิ่งทําการไดสัมฤทธิ์ผลอยางดี
ถึงตรงนี้ ก็มองเห็นไดวา มี ๒ ระบบโยงกันอยู คือ
๑. ระบบของธรรมชาติที่เปนไปตามธรรมดาหรือตามกฎธรรมชาติ มนุษยจะมีอยูหรือไม และจะรูถึงมัน
หรือไม มันก็มีของมันอยูอยางนั้น ก็เปนของมันอยูเชนนั้น ระบบนี้ เรียกสั้นๆ วา “ธรรม”
๒. ระบบของสมมติที่มนุษยผูฉลาดจัดตั้งวางขึ้น ใหเปนไปโดยสอดคลองที่จะใหหมูมนุษยที่เรียกวา
สังคม ไดสมประโยชนของตน จากธรรมชาติและจากกฎธรรมดานั้น เรียกสั้นๆ วา “วินัย”
เปนอันวา มี ๒ ระบบ คือ ธรรม กับ วินัย และเห็นไดชัดวา ระบบสมมติแหงวินัยของมนุษย ตองตั้งอยู
บนฐานของธรรมที่เปนระบบแหงธรรมดาของธรรมชาติ จึงจะสมจริงและไดผล แลวพูดอีกดานหนึ่งวา ระบบ
สมมติแหงวินัยนั้น มนุษยจัดตั้งขึ้น ก็เพื่อใหตนไดประโยชนจากธรรมชาติที่เปนไปตามธรรมดาในระบบของธรรม
นั่นเอง
พูดสั้นๆ วา วินัยตั้งอยูบนฐานของธรรม และวินัยก็เพื่อธรรม โดยธรรมเปนทั้งฐาน และเปนวัตถุประสงค
ของวินัย
ถาพูดใหแคบลง และงายเขา ก็บอกวา กฎมนุษยตองอยูบนฐานของกฎธรรมชาติ ตองสอดคลองกับกฎ
ธรรมชาติ จึงจะไดผลที่ตองการจากกฎธรรมชาติ
เมื่อมีความเขาใจพื้นฐานอยางนี้แลว เห็นควรพูดถึงเรื่องสําคัญบนพื้นฐานของความเขาใจนี้ไวสัก ๒ อยาง
เรื่องแรก ดังไดพูดแตตนวา สังคมมนุษยเปนไปไดดวยสมมติ หรือมติรวม คือ การรับรูยอมรับตกลง
กัน อันทําใหการติดตอสื่อสารดําเนินไปได และวินัยคือการจัดตั้งวางระบบการทั้งหลายของสังคมก็เปนไปได
นี่คือการบอกชัดเจนอยูในตัววา สมมติที่ตกลงยอมรับรวมกันนั้น ตองอาศัยความพรอมใจรวมกันลงตัว
เปนอยางหนึ่งอยางเดียวกัน ที่เรียกวาความ “สามัคคี” พูดงายๆ วา ในเรื่องของสังคมนี้ สมมติตั้งอยูไดดวย
สามัคคี ตั้งแตตกลงแลว ก็ยอมรับ รวมรู แลวก็รวมปฏิบัติตาม
โดยนัยนี้ สามัคคีจึงเปนฐานรองรับสมมติไว ถาไมมีสามัคคี สมมติก็อยูไมได อารยธรรมก็สั่นคลอน
เพราะสังคมมนุษยดําเนินไปไดดวยสมมติ และสามัคคีก็รองรับสมมติไว โดยทําใหคนยอมรับตามสมมตินั้น
ถาคนไมสามัคคีกัน ก็จะเกิดการไมยอมรับตามสมมติ เชน ไมยอมรับกรรมสิทธิ์ของผูอื่นหรือของคูกรณี
ที่ขัดแยงกัน ไมยอมรับสิทธิตางๆ ของคนพวกอื่นฝายอื่น ไมยอมรับกฎเกณฑกติกา ตลอดจนกฎหมาย จึงทําให
เกิดความสับสนวุนวายระส่ําระสาย จนถึงอาจจะทําใหสังคมดํารงอยูไมได
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ในแงนี้ สามัคคีจึงเปนพื้นฐานของวินัย เปนหลักประกันของสมมติ เปนเครื่องรองรับและผนึกสังคมไว
แตยิ่งกวานั้นอีก เหนือขึ้นไปกวานั้น สามัคคีทําใหสังคมเกิดมีคุณประโยชนตามความหมายของมัน โดยทําให
บุคคลทั้งหลายในสังคมนั้นๆ เปนปจจัยเกื้อกูลหนุนกัน และเปนสภาพเอื้ออํานวยโอกาสแกทุกคนที่จะดํารงชีวิต
ของตนอยูดวยดี สามารถพัฒนาชีวิตของตนใหเขาถึงประโยชนสุขยิ่งขึ้นไป
เฉพาะอยางยิ่ง ในสังคมที่มีระบบชุมชนหรือการเมืองการปกครองแบบใหบรรดาสมาชิกมีสวนรวม
อยางเชน สังฆะในพระพุทธศาสนา และระบอบประชาธิปไตย ความสามัคคี คือความพรอมเพรียงพรอมใจ มี
เอกภาพ จึงเปนเหมือนหัวใจของระบบสังคมนั้น ดังที่พระพุทธเจาทรงเนนย้ําหลักสังฆสามัคคี ที่ตองมีอยูคูกับ
วินัยที่มั่นคง
ผูบริหารหรือผูรวมกันรับผิดชอบตอสังคม ที่ฉลาด ตองสามารถเอาปญญามาใชวินัยจัดแจงใหบรรดา
บุคคลหรือสมาชิก ประสานเขาดวยกันเปนสังฆสามัคคี หรือที่บางทีเรียกวาคณสามัคคี
มองโยงลึกลงไป เทียบกับดานธรรม ก็เหมือนบุคคลผูเฉลียวฉลาด จะทําการตามระบบของกฎธรรมชาติ
ใหสําเร็จผล เขาใชปญญาสืบคนและจัดสรรเหตุปจจัย พอไดปจจัยทั้งหลายพรั่งพรอมและประสานกัน เกิดเปน
ปจจัยสามัคคี การที่ทําก็บรรลุผลที่หมาย ไดผลสําเร็จดังที่ประสงค แตถาปจจัยไมพรั่งพรอม ไมมีปจจัยสามัคคี
ไมวาจะทําอยางไรๆ ผลที่หมายก็ไมเกิดขึ้น
ทีนี้ มองแยกออกไปอีกดานหนึ่ง ที่วาวินัยตั้งอยูบนฐานของธรรม และเพื่อธรรมนั้น ควรทําความเขาใจ
ความหมายของธรรมใหครบแงครบดานดวย คือ ธรรมที่วาเปนสิ่งธรรมชาติและกฎธรรมดานั้น แปลอีกแบบหนึ่ง
วา ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม
เมื่อพูดในดานนี้ เรื่องก็มาโยงกับความสามัคคีอีก ถาสมมติและวินัยที่จัดการสมมตินั้นไมตั้งอยูบนฐาน
แหงธรรม หรือไมเปนไปตามธรรม ก็จะทําใหคนทะเลาะวิวาทกัน ไมสามารถรวมจิตรวมใจกัน และยอมรับสมมติ
นั้นไมได แลวความขัดแยงแตกสามัคคีก็จะเกิดขึ้น ถาเปนไปอยางรุนแรงหรือแพรหลาย ก็จะนําไปสูความเสื่อม
สลายของสังคม
จึงเปนเรื่องสําคัญยิ่ง ที่จะใหสมมติที่เปนหลักของสังคมตั้งอยูบนฐานแหงธรรม และเปนไปโดยชอบ
ธรรม เพื่อใหเกิดความสามัคคี แมหากวาสมมตินั้นขัดตอผลประโยชนของบุคคลบางคน แตถาสมมตินั้นชอบ
ธรรม มีธรรมเปนฐานรองรับ เขาก็ไมอาจปฏิเสธสมมตินั้นได พรอมกันนั้น ก็ตองมีการพัฒนาคนอยูเสมอเพื่อให
รวมสามัคคีในการที่จะยอมรับและปฏิบัติตามสมมติที่ชอบธรรมนั้นๆ
ถาคนไมยอมรับความจริงในธรรมดาของธรรมชาติ เขาก็จะไดรับผลรายตามเหตุปจจัยในกฎธรรมชาติ
แตถาเขาไมยอมรับสมมติ เขาก็จะแตกสามัคคีกันในสังคมมนุษยเอง และผลรายก็เกิดแกเขาเนื่องจากความแตก
สลายของสังคมของเขานั้น
ขอยอนกลับไปที่จุดเดิมวา เมื่อสมมติและวินัยที่จัดการสมมตินั้นตั้งอยูบนฐานแหงธรรม เปนไปตาม
ธรรม ตามที่ควรจะเปนดวยดี ไมมีความขัดของดานนี้แลว ในภาวะอันเปนปกติอยางนี้ บุคคลซึ่งรูตระหนักอยู
แลววา การที่อยูรวมกันในสังคม ตนควรจะสงเสริมความเขมแข็งมั่นคงของสังคมหรือสังฆะ เพื่อความแนนแฟน
แหงสังฆสามัคคี จึงควรปฏิบัติตนในทางที่จะเกื้อหนุนสังฆสามัคคีนั้น
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การที่บุคคลจะเกื้อหนุนตอสังฆะ เพื่อเสริมสังฆสามัคคีนั้น นอกจากการมีสวนรวมแลว ก็พึงมีความ
เคารพสงฆ คือถือสงฆเปนใหญ ถือประโยชนของสวนรวมเปนใหญ ดังที่พระพุทธเจาก็ทรงเคารพสงฆ518
การที่บุคคลผูอยูรวมในสังคม สงเสริมความเขมแข็งมั่นคงของสังคมหรือสังฆะนั้น ในที่สุดก็มิใชเพื่อ
ประโยชนอะไรแกสังฆะซึ่งมิไดมีตัวตนที่จะเสวยผลอะไร แตการที่สังฆะหรือสังคมเขมแข็ง ก็เพื่อวาสังฆะที่
เขมแข็งมั่นคงนั้นแหละ จะไดมารองรับหนุนบรรดาบุคคลเหลานั้นใหเจริญเติบโตขึ้นไป
ถาสังฆะไมเจริญมั่นคง ก็จะไมเอื้อใหบุคคลเจริญพัฒนา เพราะฉะนั้น จึงใหถือหลักการเรื่องเคารพสงฆ
ถือสงฆเปนใหญ คือสังฆคารวตา และหลักการเรื่องความสามัคคีเปนสําคัญ ตามหลักที่เรียกวา “สังฆสามัคคี”
แปลวา ความพรอมเพรียงของสงฆ
ถาสงฆไมมีความสามัคคีแลว สภาพชีวิตและระบบความเปนอยูก็จะไมเอื้อตอการพัฒนาของบุคคล
เพราะฉะนั้นจึงตองมีความสามัคคี
เรื่องสมมติพึ่งพาความสามัคคี ขอวาไวเทานี้กอน และจะโยงกับเรื่องที่จะพูดตอไป
เรื่องที่สอง ดังไดกลาวแลววา วินัยตั้งอยูบนฐานของธรรม และเพื่อธรรม แตแยกออกเปนคนละระบบ
เหมือนเปนเรื่องตางหากกัน ธรรม เปนเรื่องของความจริงแทในธรรมชาติ สวนวินัย เปนเรื่องสมมติของมนุษย
พอถึงตอนนี้ พูดตอไปอีกวา วินัยใชสมมติมาจัดการหนุนธรรมได ถาพูดเปนสํานวนภาษามนุษยตาม
สมมตินั้น ก็บอกวา เราเอาวินัยมาบังคับธรรม หรือไมจําเปนตองรอธรรม ก็ได
ขอใหดูตัวอยางขอพิจารณานี้วา คนทํากรรมชั่ว ฝายธรรมวามีกฎธรรมชาติเปนกฎแหงกรรม เขาจะไดรับ
ผลตามกรรมของเขา แตวินัยไมรอ วินัยที่เปนกฎมนุษย จึงตั้งกรรมสมมติขึ้นมา และนําผูกระทําความผิดเขามา
ในกลางที่ประชุมและลงโทษ วินัยไมรอธรรม จึงไมรอกรรมตามธรรมชาติ วินัยจัดการทันที ดวยกรรมสมมติ โดย
ใชกฎมนุษย
พรอมกันนี้ ก็มีคําทักทวงติงเตือนชาวพุทธอีกดวยวา ในเรื่องอยางนี้ ยังมีชาวพุทธที่วางทาทีไมถูกตอง
บางคนถึงกับพูดวา ใครทํากรรมชั่ว เราไมตองทําอะไร เดี๋ยวเขาก็ตองรับผลกรรมของเขาเอง คนที่มองอยางนี้
แสดงวาพลาดแลว ยังมองไมถึงความจริง หรือมองไมตลอดสาย ยังไมเขาถึงวินัย ยังไมทั่วถึงธรรม
ทําไมจึงพูดอยางนั้น ขอใหมองดูความเปนจริง พิจารณาเหตุผลใหชัดเจน
ที่บอกวา มีระบบธรรมชาติของธรรม กับระบบสมมติของวินัย แยกเปน ๒ ระบบนั้น พอพูดกันไปๆ บาง
ทีก็ชักเพลินเห็นไปวามี ๒ ระบบแยกตางหากกันจริงๆ เหมือนอยางที่แยกวาเปนโลกของธรรมชาติ กับโลกของ
มนุษย (คือสังคม) แตความจริง ที่แยกอยางนั้นก็เพื่อความสะดวกในการพิจารณาเรื่องราวตางๆ เทานั้น จึงตอง
เตือนกันวา ระวังอยาหลงเห็นเปนความจริงจบไปชั้นเดียวแคนั้น
เมื่อมองกวางออกไป มองใหครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยางจริงๆ ก็เห็นอยูชัดๆ วา มนุษยนี้เอง ตัวคนนี้เอง ก็
เปนธรรมชาติอยางหนึ่ง หรือเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ เพราะฉะนั้น เรื่องอะไรๆ ของมนุษย และไมวามนุษยจะ
ทําอะไรๆ ในที่สุดก็ถึงกับธรรมชาติ ไปเปนธรรมชาติอยูดี
อยางที่ทานแยกใหวา การกระทําของมนุษย เรื่องที่คนทําอะไรๆ เปนไปตามกฎแหงกรรม เรียกวากรรม
นิยาม เหมือนเปนกฎอื่นตางหากไป แตที่จริง กรรมนิยามนั้นก็คือกฎธรรมชาติอยางหนึ่ง เปนสวนหนึ่งของกฎ
ธรรมชาติ เปนสวนหนึ่งของปฏิจจสมุปบาท ดังที่วามาแลว เพียงแตแยกออกมาพูดตางหากเพื่อใหชัดเจนเปน
ดานๆ กันไป
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ดังนั้น ที่วา ธรรม กับวินัย เปน ๒ ระบบนั้น แทจริง ก็แยกเพื่อความสะดวกในการพิจารณาเรื่องราวให
เปนขั้นเปนตอน พอมองกวางออกไปใหคลุมทั้งหมดทั้งสิ้น ระบบของวินัยก็เชื่อมกลืนเขาไปในธรรมที่เปนระบบ
ใหญอันเดียว
ถึงตอนนี้ ก็ตองถามวา แยกที่ไหนอยางไร และเชื่อมที่ไหนอยางไร
ขอใหดูงายๆ คนมีการเคลื่อนไหวชนิดที่ไมเปนไปเพียงเรื่อยๆ ลอยๆ ไมเหมือนอยางกิ่งไมใบไมที่ถูกลม
พัด ก็สั่นไหวแกวงไกวไปมา ตามลมตามแรงอื่นขางนอก ไมใชอยูๆ ก็แกวงขึ้นมาเอง แตคนสั่นขาแกวงแขนเองได
หรืออยางวา เมื่อชายคนหนึ่งเดินมา พอดีจังหวะกิ่งไมผุรวงหลนลงมาถูกศีรษะแตกบาดเจ็บ นี่ก็ไมเหมือนกับมี
คนอีกคนหนึ่งหยิบกิ่งไมขึ้นมาแลวตีลงบนศีรษะของชายคนนั้น หรือแมแตวาคนผูนั้นตกตนไมลงมาทับศีรษะ
ชายคนนั้นพอดี
อะไรเปนความแตกตางระหวางใบไมรวงหรือกิ่งไมหลนโดนศีรษะคนแตก กับคนที่แกวงแขนไกวขา หรือ
หยิบกิ่งไมขึ้นมาตีศีรษะคนอื่น ก็ตอบงายๆ วา กิ่งไมใบไมไมมีการกระทํา แตคนมีการกระทํา
แลวถามลึกลงไปอีกวา คนตางจากกิ่งไมใบหญาและบรรดาธรรมชาติอยางอื่น ตรงที่มีการกระทํานั้น การ
กระทําของคนคืออะไร เกิดขึ้นเปนมาอยางไร ถาตอบอยางชาวบาน ก็บอกวาเพราะคนมีจิตมีใจ ไมใชเปนแคอิฐแค
ปูน แตนี่ก็ตอบกวางเกินไป ถาตอบใหตรงจุดเลย ก็บอกวา เพราะคนมี “เจตนา” และการกระทํา คือกรรมของเขา
ก็เกิดจากเจตนา หรือเจตนานั่นแหละเปนการกระทํา เปนกรรม เปนตัวกระทํา
เจตนา คือ เจตจํานง ความจํานงจงใจ ความตั้งใจ การเจาะจงเลือกวาจะเอา หรือไมเอา จะเอาอันไหน จะ
เอาจะทําอยางไร เปนตัวหัวหนานําแสดง ที่พาแรงจูงใจ ความดีความชั่ว โลภะ โทสะ โมหะ หรือตัณหา มานะ ทิฏฐิ
หรือที่ตรงขาม เชน เมตตาและปญญา ออกโรงมาแสดงตัวทําการตางๆ ทั้งหลาย
เรื่องของคน ทุกสิ่งทุกอยางในโลกมนุษย ตั้งแตการตั้งสมมติ การวางกฎกติกา การบัญญัติ การจัดสรร
การแตงเรื่องราว กิจการงานอาชีพ การบานการเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม อารยธรรม เกิดจากการกระทําของ
คน มีเจตนาเปนตัวกําหนดจัดสรรบันดาลใหเปนไป
คนเปนธรรมชาติสวนหนึ่ง และเปนเหตุปจจัยอยางหนึ่งในระบบแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ เจตนาใน
ตัวคนนั้น ก็เปนธรรมชาติอยางหนึ่ง ที่อยูในระบบเหตุปจจัยของธรรมชาตินั้น แตในบรรดาองคประกอบอะไรๆ
มากมายในตัวคนนั้น เจตนาเปนองคประกอบสําคัญที่เทากับเปนตัวแทนของคนทั้งหมด เปนที่หรือเปนชองทาง
แสดงตัวของคน โดยออกมาเปนการกระทํา เริ่มแตคิด แลวก็พูด หรือลงมือลงเทาทํา
ทีนี้ ในฐานะที่เปนเหตุปจจัยอยางหนึ่งในกระบวนการของธรรมชาตินั้น เจตนาเปนตัวแปรเจาใหญ ที่
พลิกผันเปลี่ยนแปรความเปนไปใหปรากฏเปนไปไดในลักษณะและอาการตางๆ หลากหลายอยางไมมีที่สิ้นสุด จน
กลายเปนแดนใหญในระบบเหตุปจจัยนั้น อันควรใสใจพิจารณาศึกษาหรือจับตามองเปนพิเศษ จึงจัดแยกออกมา
เปนกฎธรรมชาติสวนยอยอันหนึ่ง ดังที่เรียกวากรรมนิยาม หรือกฎแหงกรรม ที่ไดแสดงหลักใหดูแลวขางตน
เปนอันวา โลกมนุษยหรือสังคมนี้ เปนแดนของกรรมนิยาม และเจตนานั่นแหละเปนตัวทํากรรม หรือพูด
สั้นๆ วา เจตนาเปนกรรม หรือกรรมก็คือเจตนา อยูที่เจตนา
เมื่อวินัยจัดการในระบบแหงสมมติของสังคมนั้น ก็จัดไปตามเจตนา หรือจัดดวยเจตนานั่นเอง และไมวา
จะปฏิบัติจัดทําอะไร ทุกอยางนั้น ก็เกิดจากเจตนา และถึงแมจะเปนเรื่องของสังคม แตในที่สุด ก็เปนอันเขาไปเปน
เหตุปจจัยรวมอยูในกระบวนการแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ ไมหายไปไหน
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ทีนี้ มนุษยที่ดีมีปญญา เมื่อใชวินัยจัดการสมมติในสังคมนั้น ก็ตองการใหสังคมดี คือใหมนุษยที่อยู
รวมกันนั้นอยูดีทําดีมีความเรียบรอยสงบสุข คือใหเปนสังคมที่ดําเนินไปถูกตองตามธรรม พูดสั้นๆ วา ใหเปน
สังคมที่มีธรรม
ถึงตอนนี้ มนุษยที่ดีมีปญญาดังวานั้น ก็เอาวินัยมาจัดระบบสมมติของตัว ใหประสานบรรจบกับระบบ
แหงธรรมของธรรมชาติ ในทางที่จะเกิดเปนผลดีที่ตองการแกคนหรือแกสังคมมนุษยนั้น
พูดงายๆ นี่ก็คือรูจักจัดการเหตุปจจัยใหดีไดอยางฉลาดนั่นเอง พูดอีกนัยวาเขาถึงเหตุปจจัยซอน ๒ ชั้น
ตอนนี้ พูดสั้นๆ ก็คือ คนมีเจตนาที่ดี หรือเจตนาเปนกุศลแลว นี่ก็คือเขาทํากรรมดีอยางหนึ่งนั่นเอง แต
ทําอยางไรจึงจะเกิดผลสําเร็จตามเจตนาที่ดีนั้นได คือจะทําอะไรใหเหตุปจจัยในกระบวนการของธรรมชาติ ใน
ระบบของธรรมนั้น ดําเนินไปจนใหเกิดผลดีที่ตนตองการ ก็ตอบงายๆ วา ตองรูเหตุปจจัยที่จะใหเกิดผลอยางนั้น
แลวก็ทําเหตุปจจัยนั้นๆ
ตรงนี้ก็มาถึงเจาบทบาทสําคัญอีกตัวหนึ่ง คือปญญา และปญญานี้ก็อยูในตัวคนนี่เอง เปนคุณสมบัติ
เปนองคประกอบอยางหนึ่งของคน ปญญาก็จึงเปนธรรมชาติอยางหนึ่ง และเมื่อมันออกโรง มันก็เขาไปเปนเหตุ
ปจจัยอยางหนึ่งรวมดวยในกระบวนการของธรรมชาติ
ปญญานี้สําคัญยิ่งนัก เพราะเปนตัวที่รูธรรมชาติได ถาพัฒนาขึ้นไปๆ ก็ยิ่งรูกวางลึกเต็มรอบทั่วตลอดจน
ครบถวนบริบูรณทั้งหมด เรียกวาเขาถึงธรรมเลยทีเดียว
เมื่อเจตนาดีอยูแลว มามีปญญารูเหตุปจจัยทั่วรอบถึงตลอด ปญญาก็บอกใหวาจะตองทําอะไรๆ แลว
เจตนาก็ทําเหตุปจจัยที่จะใหเกิดผลดีอยางนั้น ก็ใชสมมติในระบบของวินัยนั่นแหละปฏิบัติการใหการทําเหตุ
ปจจัยดําเนินไป จนเกิดผลที่วาจะใหสังคมดีมีธรรม
ยิ่งกวานั้น อยางที่วา เมื่อมีเจตนาที่ดีบริสุทธิ์แลว ทีนี้ ปญญาที่ทั่วชัด ก็บอกปจจัยตางๆ ใหเห็นชัดไปทั่ว
แลวเจตนาในทางวินัย ก็จัดตั้งวางลําดับการทําเหตุปจจัยเหลานั้นๆ ไว เปนแบบแผน เปนกฎระเบียบ ใหทํากันไป
ไดเรื่อยๆ แมแตคนที่ไมคอยจะดี ไมคอยจะมีปญญา ก็ใชระบบสมมติของวินัยเอาไปปฏิบัติ ใหเกิดผลอยางที่ผูมี
ปญญาจัดตั้งวางไว ตอนนี้ กระบวนเหตุปจจัยของธรรม ก็มาเปนบัญญัติในระบบของวินัย ใหทําเหตุปจจัย (ที่
ดีๆ) เหลานั้นกันไปได อยางกวางขวางและยั่งยืนนาน
ถึงตอนนี้ ก็มาบรรจบคําบอกขางตนที่วา คนทํากรรมชั่ว ฝายธรรมวามีกฎธรรมชาติเปนกฎแหงกรรม
เขาจะไดรับผลตามกรรมของเขา แตวินัยไมรอ วินัยที่เปนกฎมนุษย จึงตั้งกรรมสมมติขึ้นมา และนําผูกระทํา
ความผิดเขามาในกลางที่ประชุม และลงโทษ วินัยไมรอธรรม จึงไมรอกรรมตามธรรมชาติ วินัยจัดการทันที ดวย
กรรมสมมติ โดยใชกฎมนุษย คําที่วานี้ ถึงตอนนี้ก็ไมตองสงสัยแลว
ดังเชนวา ถาพระเกิดทะเลาะกันขึ้น ก็มีวิธีระงับอธิกรณ คือ ดําเนินคดี เพื่อตัดสินความผิด และลงโทษ
กัน โดยที่ประชุมสงฆทํากรรมที่บัญญัติจัดวางไว เอามาทําใหเสร็จสิ้นไป ไมใหตองรออยูอยางนั้น
ถามีคดีเกิดขึ้น แตไมดําเนินการ ก็เอาผิดกับพระที่ไมดําเนินการอีก จะไปอางวารอใหกรรมจัดการ
พระพุทธเจาไมทรงอนุญาต วินัยไมใหรอ เพราะวินัยก็มีกรรม ที่จะนํามาใชจัดการไดทันที (ดูเรื่องสังฆกรรมตางๆ
ซึ่งรวมถึงนิคคหกรรมจํานวนมาก ในพระวินัยปฎก)
เปนอันวา มีหลักที่เปนระบบใหญ ๒ อยาง คือ ธรรม กับ วินัย ในเรื่องของสังคม ถาผิด วินัยจัดการทันที
หมายความวา วินัยมีวิธีจัดตั้งสมมติและดําเนินการตามสมมติ เพื่อใหธรรมสําเร็จเปนผลในสังคม มิฉะนั้น ใน
ที่สุด ถาเราไมเอาใจใส การปฏิบัติตามธรรมก็จะคลาดเคลื่อนไป และสังคมก็จะคลาดจากธรรม
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อยางไรก็ตาม จะตองทําความเขาใจลึกลงไปอีกขั้นหนึ่ง กลาวคือ แทจริงนั้น ที่พูดวา “วินัยไมรอธรรม”
เชน เมื่อมีภิกษุทําความผิด วินัยและสงฆจะไมรอใหกรรมแทตามกฎธรรมชาติแสดงผล แตสงฆจะนําเอากรรม
สมมติตามวินัยมาใชจัดการกับภิกษุนั้นทันที การที่พูดอยางนี้ นับวาเปนสํานวนพูดในระดับหนึ่ง
ทั้งนี้ จะตองไมเขาใจผิดไปวามนุษยแยกตัวเองพนเหนือกฎธรรมชาติได
ความจริงมีเพียงวา การจัดตั้งตางๆ โดยสมมติ และปฏิบัติการตางๆ ในทางวินัยทุกอยางนั้น ที่แทก็คือ
ความสามารถพิเศษของมนุษย ที่นําเอาปจจัยอันเปนธรรมชาติในฝายของตนเอง เขาไปเปนสวนรวมใน
กระบวนการแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ เพื่อใหบังเกิดผลดีแกมนุษยในทางที่ดีงามพึงปรารถนา
พูดอีกอยางหนึ่งวา วินัย หรือระบบสมมติทั้งหมด ก็คือการที่มนุษยนําเอาปญญาและเจตจํานง ซึ่งเปน
คุณสมบัติธรรมชาติอันวิเศษที่ตนมีอยู มาเพิ่มเขาไปเปนปจจัยพิเศษในกระบวนการแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ
เพื่อใหกระบวนการของเหตุปจจัยนั้น ดําเนินไปในทางที่จะกอใหเกิดผลดีแกชีวิตและสังคมของตน โดย
สอดคลองกับปญญาและเจตจํานงของมนุษยนั่นเอง
ปญญา และ เจตนา หรือเจตจํานง ที่ประกอบดวยคุณสมบัติตางๆ นั้น ก็เปนธรรมชาตินั่นเอง แตเปน
ธรรมชาติดานนามธรรม และเปนธรรมชาติสวนพิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นดวยการฝกศึกษาพัฒนาที่เปนศักยภาพของมนุษย
พูดสั้นๆ วา วินัย คือ การนําเอาปญญาและเจตนาที่เปนธรรมชาติพิเศษของมนุษย เขาไปรวมเปนปจจัยที่
จะผันแปรกระบวนการแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ ใหเปนไปในทางที่จะเกิดผลดีแกตนในเชิงสังคม
ความพิเศษและความประเสริฐของมนุษย ที่ทําใหเกิดวัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมา อยูที่นี่ ถามนุษย
ไมรูจักใชคุณสมบัติเหลานี้ใหเปนปจจัย ความเปนมนุษยจะมีประโยชนอะไร
การที่กิจกรรมตางๆ ซึ่งเกิดจากปญญาและเจตจํานง/เจตนาของมนุษย จะเปนปจจัยที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะชักนําใหกระบวนการแหงเหตุปจจัยทั้งหลายดําเนินไปในทางที่จะกอใหเกิดผลดีแกมนุษยตาม
ความตองการของปญญาและเจตจํานงไดจริงนั้น ยอมเปนขอเรียกรองหรือบังคับอยูในตัววา มนุษยจะตองพัฒนา
ปญญาและเจตจํานงในจิตใจของตนอยูตลอดเวลา เพื่อพัฒนาปจจัยตางๆ ใหนําไปสูผลที่ตองการไดจริง
ทั้งนี้ สังคมหรือสังฆะนั้นก็จะตองมีสามัคคี ที่จะยอมรับถือตามสมมติ และปฏิบัติตามบัญญัติ ที่ไดตก
ลงวางไว โดยพรอมเพรียงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ระบบของวินัยนั้นจึงจะสําเร็จผลที่จะใหเปนไปตามธรรมดังที่
ประสงคดวยดี
ทบทวนอีกทีวา กรรม มี ๒ แบบ คือ
๑. กรรมในธรรม ที่เปนกฎธรรมชาติ
๒. กรรมในวินัย ที่มนุษยตั้งขึ้นโดยสมมติ
ในทางวินัย ถาพระทําผิด ชุมชนคือสงฆ ก็มีกรรมสมมติที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวเปนสิกขาบท ที่จะ
นํามาใชจัดการไดทันที และตองจัดการโดยไมรอกรรมในกฎธรรมชาติ
ทั้งนี้เพราะวา ถึงตอนนี้ เราไดนําเอากรรมสมมติ ที่เกิดจากปญญาและเจตนาของมนุษย มาเปนปจจัย
รวมที่เพิ่มเขาไปเปนกรรมในกฎธรรมชาติดวยแลว
อนึ่ง พึงเขาใจดวยวา กรรมสมมติ หรือกรรมทางวินัยนี้ มิใชมีเฉพาะกรรมในการลงโทษ หรือในการ
แกไขระงับปญหาเทานั้น แตกรรมในทางกอเกิดเกื้อหนุนก็สุดแตจัดตั้งขึ้นมา ดังในสังฆกรรมทั้งหลาย มี
อุปสัมปทากรรม อุโบสถกรรม ปวารณากรรม และบรรดาสมมติกรรมในการเลือกตั้งเจาหนาที่ทําการสงฆ หรือ
ผูรับผิดชอบกิจการของสวนรวม เปนตน รวมอยูดวย

๓๒๒

พุทธธรรม

ทิ้งทายวา ทานผูมีปญญาเยี่ยมยอด ประจักษแจงธรรม ถึงสัจจะสูงสุด ตรัสรูแลว แตหยุดแคนั้น ก็เปน
พระพุทธเจา แตคือแคปจเจกพุทธะ หากอาศัยมหากรุณา กาวไปใชวินัย บัญญัติจัดตั้งและดําเนินกิจการในระบบ
สมมติ ใหชุมชน ใหสังคม ใหมวลประชาชาวโลก ไดรับประโยชนจากธรรมดวย จึงเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
จะรูจักและไดประโยชนจากพระพุทธศาสนาคุม จึงมิใชแคถึงธรรม-ธรรมชาติ แตจัดวินัย-สังคมไดดวย

๘) กรรม กับอนัตตา ขัดกันหรือไม?
ปญหาหนึ่งซึ่งแมจะมีผูถามขึ้นเพียงบางครั้งบางคราว แตเปนความสงสัยที่คางอยูในใจผูเริ่มศึกษา
พระพุทธศาสนาจํานวนไมนอย คือ เรื่องที่วา หลักกรรมกับอนัตตาขัดกันหรือไม? ถาทุกสิ่งทุกอยางเปนอนัตตา
คนเราทั้งกายและใจเปนอนัตตา กรรมจะมีไดอยางไร? ใครจะเปนผูทํากรรม? ใครจะรับผลกรรม?
ความสงสัยในเรื่องนี้ มิใชมีแตในบัดนี้ แมในครั้งพุทธกาลก็ไดมีแลว ดังเรื่องวา
ภิกษุรูปหนึ่งไดเกิดความคิดสงสัยขึ้นวา
“ทราบกันว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอนัตตา, แล้วดังนี้ กรรมทั้งหลายที่
อนัตตาทํา จักถูกต้องตัวได้อย่างไร?”
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาค ทรงหยั่งทราบความคิดสงสัยของภิกษุนั้น จึงตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา
“ภิกษุทั้งหลาย เป็นไปได้ที่คนเขลาบางคนในธรรมวินัยนี้ มีใจตกอยู่ในอวิชชา ถูกตัณหา
ครอบงํา อาจสําคัญว่า คําสอนของพระศาสดาเป็นสิ่งที่พึงคิดไกลล้ําเลยไปได้ว่า ‘ทราบกันว่า รูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอนัตตา, แล้วดังนี้ กรรมทั้งหลายที่อนัตตาทํา จักถูกต้อง
ตัวได้อย่างไร?’;
“เธอทั้งหลาย อันเราแนะนําอย่างถี่ถ้วนด้วยการทวนถาม ในข้อธรรมทั้งหลาย ในเรื่องราว
ทั้งหลายแล้ว จะสําคัญเห็นเป็นไฉน: รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง?” “ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า” “เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง?” “ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า” “สิ่งใดไม่เที่ยง, สิ่งนั้นเป็น
ทุกข์ หรือเป็นสุข?” “เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า” “สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา, ควรหรือจะมองเห็นสิ่งนั้นว่า ‘นั่นของเรา, นั่นเป็นเรา, นั่นตัวตนของเรา?’” “ไม่ควร
เห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า”
“เพราะเหตุนั้นแล รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม ฯลฯ ก็
เป็นแค่รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ, นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของ
เรา เธอทั้งหลายพึงมองเห็นตามที่มันเป็น ด้วยสัมมาปัญญาอย่างนี้; อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้
มองเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหายติดในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ฯลฯ ย่อมหลุดพ้น ฯลฯ
กิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ ย่อมไม่มี”519
ก อ นที่ จ ะวิ จ ารณ ค วามตามบาลี ที่ อ า งข า งต น หรื อ พู ด ถึ ง เหตุ ผ ลต า งๆ ต อ ไป ขอให พิ จ ารณาข อ
เปรียบเทียบตอไปนี้
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สมมติวา ขณะนี้ ทั้งผูอานและผูเขียนกําลังยืนมองกระแสน้ําสายหนึ่งอยู กระแสน้ําไหลผานที่ราบเปน
สวนมาก จึงไหลเอื่อยๆ ไมเชี่ยว ดินที่กระแสน้ําไหลผานสวนมากเปนดินสีแดง กระแสน้ําสายนี้จึงมีสีคอนขาง
แดง นอกจากนั้น กระแสน้ํายังไหลผานถิ่นที่มีประชาชนอยูหนาแนนหลายแหง คนไดทิ้งขยะและของเสียตางๆ
ลงในลําน้ําเปนอันมากตลอดเวลา ทําใหน้ําสกปรก ยิ่งในระยะหลังนี้ มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งมากขึ้น และ
ปลอยน้ําเสียลงในน้ําทุกวัน ทําใหเกิดเปนพิษ ไมเหมาะแกการอยูอาศัยของสัตวน้ํา จึงมีปลา กุง เปนตน ไมชุม
สรุปแลว กระแสน้ําที่เรากําลังมองดูอยูนี้ สีคอนขางแดง สกปรก เจือปนดวยน้ําพิษมาก มีสัตวน้ําไมชุม
ไหลเอื่อยๆ ชาๆ ผานที่นั้นที่นั้น ทั้งหมดนี้รวมกันเขาเปนลักษณะจําเพาะของกระแสน้ํานี้ ซึ่งลักษณะบางอยางก็
เหมือนกระแสน้ําโนน บางอยางเหมือนกระแสน้ํานั้น บางอยางเหมือนกระแสน้ํานูน ฯลฯ แตรวมทั้งหมดแลวไม
เหมือนกระแสน้ําอื่นใด
ตอมา มีผูบอกเราวา กระแสน้ําสายนี้ชื่อแมน้ําทาวัง เขาบอกวา กระแสน้ําของแมน้ําทาวังเปนอยางนั้นๆ
บางคนบอกวาแมนํ้าทาวังมีน้ําสกปรก ปลาไมชุม บางคนบอกวา กระแสน้ําของแมน้ําทาวังไมไหลเชี่ยว และเปน
อยางนั้นๆ บางคนวา แมน้ําทาวังไหลผานถิ่นที่มีดินสีแดงมาก จึงมีน้ําสีคอนขางแดง
เราเกิดความรูสึกเปนขอสังเกตขึ้นมาวา ความจริง กระแสน้ําที่เรามองดูอยู ก็มีภาวะสมบูรณในตัวตาม
สภาพของมันอยูแลว มันมีลักษณะตางๆ เชน ไหลชา มีสีแดง สกปรก เปนตน ก็เพราะมันเกิดจากองคประกอบ
และความเปนไปตางๆ ที่เปนเหตุเปนผลอันทําใหมันตองเปนเชนนั้น เชน เมื่อกระแสน้ํากระทบละลายดินแดง ก็
เกิดผลขึ้นแกกระแสน้ํานั้นใหมีสีแดง เปนตน ความเปนไปตางๆ ของมัน มีผลตอมันอยูในตัวเอง
ยิ่งกวานั้น ขณะที่เรามองอยูนั้น กระแสน้ําก็ไหลผานไปเรื่อยๆ น้ําที่เราเห็นตรงหนาเมื่อแรกมอง กับเวลา
ตอมา ก็ไมใชน้ําเดียวกัน และน้ําที่เห็นตอนตอๆ มา กับตอนทายที่เราจะเลิกมอง ก็ไมใชน้ําเดียวกัน แตกระนั้น
มันก็มีลักษณะจําเพาะที่เรียกไดวาเปนอยางเดิม เพราะองคประกอบตางๆ ที่รวมเขาเปนกระแสน้ํานั้นยังคง
เหมือนๆ เดิม แตมีคนบอกเราวา แมน้ํานี้ชื่อแมน้ําทาวัง ยิ่งกวานั้นยังบอกวา แมน้ําทาวังมีกระแสน้ําไมเชี่ยว น้ํา
ของแมน้ําทาวังสกปรก ปลานอย เรามองไมเห็นวาจะมีแมน้ําทาวังอยูที่ไหนตางหาก หรือนอกจากกระแสน้ําที่เรา
มองอยูนั้น เรามองไมเห็นตัวแมน้ําทาวังไหนที่มาเปนเจาของกระแสน้ําที่ไหลอยูนั้น
ยิ่งกวานั้น เขาบอกวา แมน้ําทาวังไหลผานละลายดินแดง ทําใหมันมีน้ําสีคอนขางแดง คลายกับวา แมน้ําทาวัง
ไปทําอะไรใหกับดินแดง มันจึงไดรับผลถูกเขาลงโทษใหมีน้ําสีแดง เราเห็นอยูชัดๆ วา กระแสน้ําที่เรามองอยูนั้น มีความ
เปนไป เปนกระบวนการแหงเหตุและผลพรอมอยูในตัวของมัน น้ําที่ไหลมากระทบเขากับดินแดง ดินแดงละลายผสมกับ
น้ําเปนเหตุ ผลก็เกิดขึ้นคือกระแสน้ําจึงมีสีคอนขางแดง ไมเห็นจะมีใครมาเปนผูทําหรือเปนผูรับผลนั้นอีก
ยิ่งกวานั้น เราไมเห็นตัวแมน้ําทาวังเปนชิ้นเปนอันอยูที่ไหนไดเลย กระแสน้ําที่ไหลผานหนาเราไปแลว ก็ไหล
ผานไปเลย น้ําเกาที่เราเห็น ก็ไมมีอยูที่นั่นแลว มีแตน้ําใหมมาแทนที่เรื่อยไป เรากําหนดกระแสน้ํานั้นได ดวย
องคประกอบ อาการ และความเปนไปตางๆ ที่ประมวลกันขึ้นใหปรากฏลักษณะอันจะถือเอาไดเชนนั้นเทานั้นเอง และ
ถามีตัวตนของแมน้ําทาวังเปนชิ้นเปนอันแนนอนตายตัวอยู กระแสน้ําก็คงจะเปนไปตามองคประกอบและเหตุปจจัย
ตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของไมได และในขั้นสุดทาย เราเห็นวา แมน้ําทาวังนั่นแหละเปนสวนเกินที่ไมจําเปน เราพูดถึง
กระแสน้ํานั้นไดเต็มตามกระบวนการของมัน โดยไมตองยุงเกี่ยวกับแมน้ําทาวังเลย วาใหถูกแลว แมน้ําทาวังไมมี
อยูเลยดวยซ้ําไป เราเห็นชัดเลยวา ไมมี ไมตองมี และไมอาจจะมีอะไรๆ มาเปนตัวตนที่เรียกวาแมน้ําทาวัง หรือ
มีแมน้ําทาวังที่ไหนมาเปนตัวตนเปนอัตตา ที่จะเปนเจาของเปนเจากี้เจาการกํากับสั่งการแกกระแสน้ํานั้น
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ตอมาอีกนาน เราเดินทางไปถึงตําบลอื่น เราพบชาวตําบลนั้นหลายคน คราวหนึ่งเราอยากจะเลาใหเขาฟง
เกี่ยวกับเรื่องกระแสน้ําที่เราไดมองดูคราวกอนนั้น แลวเราก็เกิดความติดขัดขึ้นมาทันที เราไมรูวาจะพูดอยางไรดี
เขาจึงจะเขาใจตามที่เราตองการจะบอกเขาได เรานึกขึ้นมาไดถึงคําที่เคยมีคนบอกเราวากระแสน้ําสายนั้นชื่อแม
น้ําทาวัง จากนั้นเราก็สามารถเลาใหชาวบานฟงอยางสะดวกคลองแคลว และเขาก็ฟงดวยความเขาใจและสนใจ
เปนอยางดี เราพูดดวยวา แมน้ําทาวังมีน้ําสกปรก มีปลานอย กระแสน้ําของแมน้ําทาวังไหลชา แมน้ําทาวังไหลไป
กระทบดินแดง ทําใหมันมีสีคอนขางแดง
ในเวลานั้น เราเกิดความเขาใจแจมแจงดวยวา แมน้ําทาวัง และบทบาทของมันตามที่เราเลานั้น เปนเพียง
ถอยคําสมมติเพื่อสะดวกในการติดตอสื่อสารกันในโลก แมน้ําทาวังและบทบาทของมันตามคําสมมติเหลานี้ จะมี
ขึ้นมาหรือไมมี และเราจะใชมันหรือไมก็ตามที จะไมมีผลกระทบตอกระแสน้ํานั้นเลย กระแสน้ํานั้นก็คงเปน
กระบวนการแหงกระแสที่ไหลเนื่องไปตามองคประกอบและเหตุปจจัยของมันอยูนั่นเอง เราแยกไดระหวางสมมติ
กับสภาวะที่เปนจริง บัดนี้ เราทั้งเขาใจ และสามารถใชถอยคําเหลานั้นพูดดวยความสบายใจ
ที่สมมติเรียกกันวาคน วานาย ก. คุณ ข. เรา เขา นั้น โดยสภาวะที่แทก็คือ กระบวนธรรมที่ไหลเนื่อง
เปนกระแสสืบตอกันไปไมขาดสาย มีองคประกอบตางๆ มาสัมพันธกันอยูมากมาย มีความเปนไปปรากฏใหเห็น
ไดนานัปการ สุดแตเหตุปจจัยทั้งหลายที่เกี่ยวของ ทั้งภายในกระบวนธรรมนั้นเอง และทั้งที่เนื่องดวยภายนอก
เมื่อมีความเกี่ยวของสัมพันธอยางหนึ่งเกิดเปนเหตุขึ้นแลว ก็ยอมกอใหเกิดผลเปนความเปลี่ยนแปลง
ขึ้นในกระบวนธรรมนั้น สิ่งที่เรียกวากรรม และวิบาก นั้น ก็คือความเปนไปตามทางแหงเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
กระบวนธรรมที่กลาวนื้ ซึ่งมีความสําเร็จพรอมอยูในตัวกระบวนธรรมนั้นเอง โดยไมตองอาศัยตัวสมมติ เชนวา
นาย ก. นาย ข. เรา เขา นายสิบ นายพัน มารับสมอางเปนเจาของ เปนผูทํา หรือเปนผูรับผลแตประการใด
อันนี้เปนสวนตัวสภาวะความจริง อันเปนไปอยูตามธรรมดาของมัน แตเพื่อความสะดวกในการสื่อสาร
ใหเขาใจกันในหมูชาวโลก จะใชพูดตามสมมติก็ได โดยตั้งชื่อใหแกกระบวนธรรมที่ไหลเวียนอยูนั้นวา นาย ก.
นาย ข. จมื่น หัวหมู เปนตน เมื่อรับสมมติเขาแลว ก็ตองยอมรับสมอาง เปนเจาของ เปนผูทํา และผูถูกทําไป
ตามเรื่อง แตถึงจะสมมติหรือไมสมมติ จะรับสมอางหรือไมรับ กระบวนธรรมที่เปนตัวสภาวะความจริงก็เปนไป
อยูตามกฎธรรมดา ตามเหตุปจจัยของมันนั่นเอง ขอสําคัญก็คือ จะตองรูเทาทัน แยกสมมติกับตัวสภาวะออก
จากกันได ของอันเดียวกันนั่นแหละ เมื่อใดจะพูดถึงสภาวะ ก็พูดไปตามสภาวะ เมื่อใดจะใชสมมติ ก็พูดไปตาม
สมมติ อยาไขวเขว อยาสับสนปะปนกัน และตองมีความเขาใจสภาวะเปนความรูเทาทันรองรับยืนเปนพื้นอยู
ทั้งตัวสภาวะ และสมมติ เปนสิ่งจําเปน ตัวสภาวะ (นิยมเรียกกันวาปรมัตถ) เปนเรื่องของธรรมชาติ
สวนสมมติเปนเรื่องของประโยชนในทางปฏิบัติสําหรับความเปนอยูของมนุษย แตปญหาเกิดขึ้นเพราะมนุษยเอา
สภาวะกับสมมติมาสับสนกัน คือ เขาไปยึดเอาตัวสภาวะ จะใหเปนตามสมมติ จึงเกิดวุนวายขึ้น ตัวสภาวะไมวุน
เพราะมันเปนไปอยางนั้นเอง ตามปกติธรรมดา ไมเกี่ยวกับใครจะไปยึดหรือไม มนุษยเปนผูวุนไปฝายเดียว และ
เพราะมันไมวุนดวย มนุษยจึงยิ่งวุนวายใหญ เพราะขัดความปรารถนา ถูกบีบคั้น จึงเกิดเปนปญหาแกมนุษยเอง
ตามเรื่องในบาลีที่ยกมาอางขางตน เห็นไดชัดวาภิกษุที่เกิดความสงสัยนั้น เอาความรูเกี่ยวกับสภาวะ
ตามที่ตนฟงมาเรียนมา ไปสับสนกับสมมติที่ตนยึดถืออยู จึงเกิดความงุนงง ตามขอสงสัยของเธอ ถาคงศัพท
สําคัญไวตามเดิมจะแปลวา “กรรมทั้งหลายที่อนัตตาทํา จะถูกตองอัตตาไดอยางไร?” ทอนแรก เธอพูดตาม
ความรูเกี่ยวกับตัวสภาวะ ทอนหลังเธอพูดตามสมมติที่เธอยึดถืออยูเอง จึงขัดกันเปนธรรมดา
เทาที่กลาวมา เปนอันสรุปไดวา

บทที่ ๕ กรรม

๓๒๕

- หลักอนัตตากับกรรม ไมขัดกันเลย ตรงขาม อนัตตากลับสนับสนุนกรรม เพราะสิ่งทั้งหลายเปน
อนัตตา กรรมจึงมีได เมื่อกระบวนธรรมดําเนินไป องคประกอบทุกอยางตองเกิดดับเขาสัมพันธเปนเหตุปจจัย
ตอเนื่องกันไป กระแสสัมพันธแหงเหตุปจจัยจึงจะดําเนินไปได ไมใชมีอะไรมาเปนตัวเที่ยงคงที่ ลอยทื่อกั้นขวาง
อยูกลางกระแส จะไปไหนก็ไมไป จะเปนไปอยางไร ก็ไมเปนไป ถามีอัตตา กรรมก็ไมมี เพราะอัตตาไมเปนไป
ตามเหตุปจจัย ไมมีอะไรเขาถึงเนื้อตัวมัน อะไรจะเกิดขึ้น ก็ไมมีผลใหเนื้อตัวอัตตาเปลี่ยนแปลงไป ในที่สุดก็
จะตองแยกคนออกเปนสองชั้น อยางลัทธิสัสสตทิฏฐิบางพวก ที่วาคนทํากรรม รับผลกรรมกันไป อยูแคชั้นนอก
สวนแกนแทหรืออัตตาอยูภายในเที่ยง คงที่ ถึงอะไรจะเปนไปอยางไร อัตตาก็คงเดิม ไมถูกกระทบกระเทือน
- ที่เราทํากรรม และรับผลกรรมกันอยูทุกวันนี้ ก็ทําและรับผลกรรมกันอยู โดยไมตองมีตัวผูทํากรรม
และไมมีคนรับกรรมอยูแลว ในสิ่งทั้งหลายที่ประชุมกันอยูและดําเนินไปเปนกระบวนธรรมนั้น ตองพิจารณาใน
แงที่วา มีอะไรบางเขาไปเปนปจจัย อะไรไปสัมพันธกับอะไร แลวมีผลอะไรเกิดขึ้นในกระบวนธรรมนั้น ทําให
กระบวนธรรมนั้นผันแปรเปนไปอยางไรๆ เมื่อมีเหตุที่เรียกวาการกระทําเกิดขึ้นเปนปจจัยแลว ก็ยอมมีผลที่
เรียกวาวิบากเกิดขึ้นในกระบวนธรรมนั้นเอง เรียกวามีการกระทํา และมีผลการกระทําเกิดขึ้น โดยไมตองมี
เจาของกรรม ที่มาเปนผูทํากรรมและเปนผูรับผลกรรมนั้นอีกชั้นหนึ่ง
กรรมคือความเปนไปตามเหตุและผลในกระบวนธรรมนั้น อันตางหากจากสมมติที่เราเอาไปสวมใส
ครอบใหมัน เมื่อตกลงจะสมมติเรียกกระบวนธรรมที่ดําเนินอยูนั้นวา เปน นาย ก. นาย ข. ก็ยอมมีนาย ก. นาย
ข. ที่เปนเจาของกรรม เปนผูทํากรรม และรับผลกรรม แตกระบวนธรรมที่เปนตัวสภาวะ ก็ดําเนินไปตามปกติ
ของมัน เปนเหตุเปนผลพรอมอยูในตัวโดยสมบูรณอยูแลว ไมตองอาศัยนาย ก. นาย ข. จึงจะมีเหตุมีผลเกิดขึ้น
เมื่อจะพูดในแงกระบวนธรรม วาดําเนินไปอยางไร ดวยเหตุปจจัยอะไร เปนผลอยางไร ก็พูดไป หรือจะ
พูดในแงวานาย ก. นาย ข. ทํากรรมนั้นแลว รับผลกรรมอยางนี้ ก็พูดไป เมื่อพูดในแงสมมติ ก็ใหรูวากําลังพูด
ในแงสมมติ เมื่อพูดในแงสภาวะหรือปรมัตถ ก็ใหรูวากําลังพูดในแงสภาวะ เมื่อรูเทาทันความเปนจริง และความ
มุงหมายในการพูดแบบนั้นๆ ไมเขาไปยึดติดถือมั่น ไมเอามาปะปนกัน ก็เปนอันใชได520
- ไมตองพูดถึงมนุษยซึ่งเปนประชุมแหงเหตุปจจัยที่ซับซอนลึกซึ้งมาก เพราะมีองคประกอบฝายจิตใจ
รวมอยูดวย แมแตพวกรูปธรรมที่มีองคประกอบฝายวัตถุอยางเดียว เชนอยางเรื่องแมน้ําทาวังที่กลาวขางตน คน
จํานวนมากก็ยังติดในสมมติ ยึดมั่นเอาเปนตัวเปนตนจริงจังไปได, สําหรับองคประกอบฝายจิตใจนั้น ละเอียด
ลึกซึ้งมาก แมแตความเปนอนิจจัง บางคนก็มองไมเห็น เชน เคยมีบางคนกลาวแยงวา “ใครวาสัญญาไมเที่ยง ไม
แนนอน ไมคงที่, สัญญาตองนับวาเปนของเที่ยง เพราะมันเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อใด ก็เปนสัญญาทุกครั้ง คงที่ ไมเคย
เปลี่ยนแปลง” คําแยงนี้บางคนอาจเห็นคลอยไปตามได แตถาเปลี่ยนขอความนี้มาใชกับวัตถุหรือรูปธรรม อาจ
มองเห็นขอถูกขอผิดไดงายและชัดเจนขึ้น คําแยงขางตนนั้น เหมือนกันกับที่พูดวา “ใครวารางกายไมเที่ยง,
รางกายเปนของเที่ยงแท คงที่ เพราะรางกายเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไรก็เปนรางกายอยูนั่นเอง ไมเปลี่ยนแปลง”
ขอความสุดทายนี้มองเห็นแงผิดงายกวา แตความจริง ก็ผิดดวยเหตุผลอยางเดียวกัน กลาวคือ เปนความสับสน
ระหวางสัญญา กับบัญญัติวาสัญญา และรางกาย กับบัญญัติวารางกาย จะอธิบายวาสัญญาและรางกาย เปนของ
เที่ยง คงที่ แตเหตุผลที่แสดงกลายเปนพูดวา บัญญัติวาสัญญา และบัญญัติวารางกาย เที่ยงแทคงที่
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วิสุทธิมัคคกลาวไวนาฟงวา “ผูทํากรรมไมมี ผูเสวยผลก็ไมมี มีแตธรรมลวนๆ เปนไป ความเห็นอยางนี้จึงเปนสัมมาทัศนะ” (วิสุทฺธิ.๓/๒๒๖)

๓๒๖

พุทธธรรม

- การศึกษาหลักกรรม โดยจับเอาที่สมมติ จะทําใหไดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนเหตุเปนผล
ในชวงกวางเกินไป เชน จับเอาวา นาย ก. ทํากรรมชื่อนี้ ในวันนี้ ตอมาอีกสิบป เขาไดรับผลกรรมชั่วนั้น ความ
เปนเหตุเปนผลที่อธิบาย มักจะเปนแบบกาวเดียว ขามเวลา ๑๐ ป ดังนั้น จึงยากที่จะใหมองเห็นความสัมพันธ
ในทางเหตุผลไดละเอียดชัดเจน เพราะไมมองเห็นกระแสเหตุปจจัยที่เปนไปตอเนื่องโดยตลอด; การศึกษา
กระบวนธรรมตามสภาวะ จึงจะชวยใหมองเห็นกระแสความสัมพันธนั้นไดละเอียดตลอดสายวา ความหมายของ
การไดรับผลนั้น ที่แทจริงคืออะไร และเปนเชนนั้นไดอยางไร?521
นาย ก. มีเรื่องวิวาทกับเพื่อนบาน และไดทํารายเพื่อนบานนั้นถึงแกความตาย เขาหวาดกลัวการจับกุม
ของเจาหนาที่และการแกแคนของญาติพวกพองของผูตาย เที่ยวหลบซอนตัว ตอมาเขาถูกจับไดและถูกลงโทษ
แมภายหลังพนโทษออกมาแลว นาย ก. ก็ยังมีความเดือดรอนใจในการกอกรรมชั่ว ถูกภาพของคนตาย
หลอกหลอนอยูตลอดเวลา ไดรับความทุกขทรมานทั้งทางรางกายและจิตใจ หาความสุขความเย็นใจไมไดเลย
หนาตาทาทางของเขาเปลี่ยนไป กลายเปนหมนหมองรอนรนหวาดระแวงและอมทุกข
ภาวะจิตใจเชนนี้ ประกอบกับปจจัยอยางอื่น เชนความมีรางกายแข็งแรง ไดมีผลสืบเนื่องตอมา โดยทํา
ใหเขากลายเปนคนฉุนเฉียว โมโหราย รุนแรง และเมื่อเวลายาวนานผานไป บุคลิกภาพของเขาก็เปลี่ยนไปเปนคน
มีลักษณะหยาบคาย เหี้ยมเกรียม ชอบกลบเกลื่อนความทุกขดวยการแสดงอํานาจ ทั้งเปนภัยตอสังคม และตัว
เขาเองก็หาความสุขทางสังคมที่แทจริงไมได
เรื่องที่เลามานี้ ถาจะพูดใหสั้นก็วา นาย ก. ทํากรรมชั่ว และไดรับผลของกรรมชั่วนั้น การพูดอยางนี้
เปนไปตามภาษาสามัญ ซึ่งคนทั่วไปเขาใจไดงาย เรียกวาพูดตามสมมติ เปนวิธีการสื่อสารในระหวางมนุษย ชวย
ใหเกิดความสะดวกในการที่จะทําความเขาใจตอกัน แตเปนการพูดถึงเพียงภาพที่ปรากฏออกมาภายนอก หรือ
ผลรวมหยาบๆ ของเหตุปจจัยที่ตอเนื่องซับซอนอยูภายใน ไมเขาถึงเนื้อหาภายในที่สัมพันธสืบทอดกันตาม
สภาวะของธรรมชาติ
แตถาพูดโดยปรมัตถ หรือตามสภาวะของธรรมชาติเองแทๆ ก็จะพูดไดถึงเนื้อในของความเปนไป
ทั้งหมดที่เรียกวากระบวนธรรม เชนบอกวา ในกระบวนธรรมแหงขันธ ๕ ชุดนี้ จิตประกอบดวยความโกรธ
เกิดขึ้น มีการปรุงแตงตามความโกรธนั้น จนแสดงออกเปนการกระทํา มีกรรมเกิดขึ้น จิตที่มีการปรุงแตงอยาง
นั้นเริ่มแปรคุณภาพไป มีคุณสมบัติรายๆ เชน ความระแวง หวาดกลัว และความคิดรายเกิดมากขึ้น จิตปรุงแตง
อยางนั้นบอยๆ เกิดการสั่งสมคุณสมบัติรายๆ จนเปนลักษณะประจํา และคุณสมบัติรายๆ นั้นๆ ก็เปนปจจัยให
ทุกขเวทนาเกิดขึ้น ยิ่งกวานั้น การกระทบทางกายจากภายนอกเกิดขึ้น ทุกขเวทนาเกิดขึ้น ทุกขเวทนาเกิดขึ้นๆ
การพูดตามสภาวะอยางนี้ มีเนื้อหาครบถวนสมบูรณโดยไมตองเอยอางถึง นาย ก. หรือตัวตนใดๆ เขา
มาเกี่ยวของ ตัวกระบวนการจึงมีแตเพียงองคธรรมตางๆ ที่เกิดขึ้น และสัมพันธเปนปจจัยสืบทอดกันมา มีการ
กระทําและมีผลของการกระทํา โดยไมตองมีผูทําและผูรับผลของการกระทํา
ไมวาจะพูดตามสภาวะอยางนี้ หรือพูดตามสมมติอยางขางตน เนื้อหาของสภาพที่เปนจริงก็มีเทากัน ไม
ขาดไมเกินกวากัน เพียงแตวา การพูดตามสภาวะ เปนการพูดถึงแตตัวความจริงลวนๆ โดยไมพอกเพิ่มถอยคํา
หรือภาพสมมติซอนขึ้นมาบนตัวความจริงนั้น
อยางไรก็ตาม แมจะอธิบายถึงเพียงนี้แลว บางคนก็ยังไมอาจเขาใจ จึงคงจะตองเลาเปนนิทานวา
ทิดผองไปคุยธรรมะกับทานพระครูที่วัด ตอนหนึ่งทิดผองถามวา
521

คัมภีรอภิธรรม รุนอรรถกถาฎีกา ชี้แจงวา บัญญัติ (concept; name; designation) เปนกาลวินิมุต (พนจากกาล, ไมขึ้นกับกาลเวลา)
เพราะไมมีความพินาศ แตก็เปนสิ่งไมมีจริง; กาลก็เปนบัญญัติ ซึ่งมีขึ้นดวยอาศัยปรากฏการณ (สงฺคณี อ.๑๒๙; สงฺคห.ฏีกา ๑๒๔)

บทที่ ๕ กรรม

๓๒๗

“เอ! หลวงพอครับ พระพุทธเจาทรงสอนวา ทุกสิ่งทุกอยางเปนอนัตตา ไมใชตัวไมใชตน ไมเปนของ
ใครๆ ไมมีตัวผูทํากรรม ไมมีตัวผูรับผลของกรรม ถาอยางนั้น ผมจะไปฆาใคร ตีหัวใคร หรือทําอะไรๆ ใครก็ได
สิครับ เพราะไมมีใครทํากรรม แลวผมก็ไมตองไดรับผลกรรม”
พอทิดผองพูดขาดคํา ไมเทาในมือของทานพระครู ซึ่งทานฉวยขึ้นมาจากขางที่นั่งเมื่อไรทิดผองไมทัน
สังเกตเห็น ก็ฟาดลงมาอยางรวดเร็ว จนเขายกแขนขึ้นรับแทบไมทัน ปลายไมเทาถูกกลางตนแขนพอหนุยๆ
แดงๆ ทิดผองคลําแขนปอย
“หลวงพอ! ทําไมทํากับผมอยางนี้ละ?” ทิดผองพูดเสียงกราว แสดงอาการวากําลังขมความโกรธ
“อาว! เปนไงละ?” ทานพระครูถามลอยๆ
“ก็หลวงพอตีผม ผมเจ็บนี่” ทิดผองตอบเสียงเครียด หนานิ่ว
“กรรมมีอยู ผูทํากรรมไมมี ผลกรรมมีอยู ผูรับผลของกรรมไมมี เวทนามีอยู ผูเสวยเวทนาไมมี ความ
เจ็บมีอยู ผูเจ็บไมมี”
ทานพระครูพูดเปรยๆ ปรับเสียงชาๆ อยางทํานองเทศน และวาตอไปอีก “ผูใดแสวงหาประโยชน ในทาง
เห็นแกตัวจากอนัตตา ผูนั้นไมพนจากอัตตา; ผูใดยึดมั่นอนัตตา ผูนั้นแลคือผูยึดมั่นอัตตา เขาหารูจักอนัตตาไม;
ผูใดยึดถือวาผูทํากรรมไมมี ผูนั้นยอมไมพนจากความยึดมั่นวาผูเจ็บมี เขาหารูแจงไมวา ผูทํากรรมก็ไมมี และผู
เจ็บก็ไมมี”
นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา ถารักจะพูดวาไมมีผูทํากรรม ก็ตองเลิกพูดดวยวาผมเจ็บ

คุณคาทางจริยธรรม
กลาวโดยสรุป คุณคาที่ตองการในทางจริยธรรมของหลักกรรม มีดังนี้
๑) ใหเปนผูหนักแนนในเหตุผล รูจักมองเห็นการกระทํา และผลการกระทํา ตามแนวทางของเหตุ
ปจจัย ไมเชื่อสิ่งงมงาย ตื่นขาว เชน เรื่องแมน้ําศักดิ์สิทธิ์ เปนตน
๒) ใหเห็นวาผลสําเร็จที่ตนตองการ จุดหมายที่ปรารถนาจะเขาถึง จะสําเร็จไดดวยการลงมือทํา
- จึงตองพึ่งตน และทําความเพียรพยายาม
- ไมรอคอยโชคชะตา หรือหวังผลดวยการออนวอนเซนสรวงตอปจจัยภายนอก
๓) ใหมีความรับผิดชอบตอตนเองที่จะงดเวนจากกรรมชั่ว และรับผิดชอบตอผูอื่น ดวยการกระทํา
ความดีตอเขา
๔) ใหถือวา บุคคลมีสิทธิโดยธรรมชาติที่จะทําการตางๆ เพื่อแกไขปรับปรุง สรางเสริมตนเองใหดีขึ้น
ไป โดยเทาเทียมกัน สามารถทําตนใหเลวลงหรือใหดีขึ้น ใหประเสริฐจนถึงยิ่งกวาเทวดาและพรหม
ไดทุกๆ คน
๕) ใหถือวาคุณธรรม ความสามารถ ความประพฤติปฏิบัติ เปนเครื่องวัดความทรามหรือประเสริฐของ
มนุษย ไมใหมีการแบงแยกโดยชาติชั้นวรรณะ
๖) ในแงกรรมเกา ใหถือเปนบทเรียน และรูจักพิจารณาเขาใจตนเองตามเหตุผล ไมคอยเพงโทษแต
ผูอื่น มองเห็นพื้นฐานของตนเองที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อรูที่จะแกไขปรับปรุง และวางแผนสรางเสริม
ความเจริญกาวหนาตอไปไดถูกตอง
๗) ใหความหวังในอนาคตสําหรับสามัญชนทั่วไป

๓๒๘

พุทธธรรม
คุณคาเหลานี้ พึงพิจารณาตามพุทธพจนดังตอไปนี้

ความหมายทั่วไป เชน:
“ภิกษุทั้งหลาย เจตนา เรากล่าวว่าคือกรรม บุคคลจงใจแล้ว จึงกระทํากรรม ด้วยกาย ด้วย
วาจา ด้วยใจ”522
“สัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกําเนิด มีกรรมเป็น
เผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัย กรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้ทรามและประณีต”523
“บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ผู้ทําดี ย่อมได้ดี ผู้ทําชั่ว ย่อมได้ชั่ว”524
“บุคคลทํากรรมใดแล้ว ย่อมเดือดร้อนในภายหลัง กรรมนั้นทําแล้วไม่ดี บุคคลมีหน้าชุ่ม
ด้วยน้ําตา ร้องไห้อยู่ ย่อมเสพผลของกรรมใด กรรมนั้นทําแล้วไม่ดี บุคคลทํากรรมใดแล้ว ย่อม
ไม่เดือดร้อนในภายหลัง กรรมนั้นแล ทําไว้เป็นดี”525
“คนพาลมีปัญญาทราม ทํากับตนเองเหมือนเป็นศัตรู ย่อมทํากรรมชั่วอันให้ผลเผ็ดร้อน
บุคคลทํากรรมใดแล้ว ย่อมเดือดร้อนภายหลัง มีหน้านองด้วยน้ําตา ร้องไห้อยู่ เสวยผลแห่ง
กรรมใด กรรมนั้นทําแล้วไม่ดีเลย”
“บุคคลทํากรรมใดแล้ว ไม่เดือดร้อนในภายหลัง เสวยผลแห่งกรรมใด ด้วยหัวใจแช่มชื่น
เบิกบาน กรรมนั้นทําไว้เป็นดี บุคคลรู้กรรมใดว่าเป็นประโยชน์แก่ตน ควรรีบลงมือกระทํากรรม
นั้นทีเดียว”526

ความเปนคนมีเหตุผล ไมเชื่อถืองมงาย เชน:
“คนพาลมีกรรมดํา ถึงจะแล่นไปยัง (แม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ คือ) แม่น้ําพาหุกา ท่าน้ําอธิกักกะ ท่า
น้ําคยา แม่น้ําสุนทริกา แม่น้ําสรัสวดี แม่น้ําปยาคะ และแม่น้ําพาหุมดี เป็นนิตย์ ก็บริสุทธิ์ไม่ได้
แม่น้ําสุนทริกา ท่าน้ําปยาคะ หรือแม่น้ําพาหุกา จักทําอะไรได้ จะชําระนรชนผู้มีเวร ผู้ทํากรรม
หยาบช้า ผู้มีกรรมชั่วนั้น ให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลย (แต่) ผัคคุณฤกษ์ (ฤกษ์ดีเยี่ยม) ย่อมสําเร็จทุกเมื่อ
แก่บุคคลผู้บริสุทธิ์ อุโบสถก็สําเร็จทุกเมื่อแก่ผู้บริสุทธิ์ วัตรของบุคคลผู้หมดจดแล้ว มีการงาน
สะอาด ย่อมสําเร็จผลทุกเมื่อ
“ดูกรพราหมณ์ ท่านจงอาบตนในคําสอนของเรานี้เถิด จงสร้างความเกษมแก่สัตว์ทั้งปวง
เถิด ถ้าท่านไม่กล่าวเท็จ ไม่เบียดเบียนสัตว์ ไม่ทําอทินนาทาน เป็นผู้มีศรัทธา หาความตระหนี่
มิได้ไซร้ ท่านจะต้องไปท่าน้ําคยาทําไม แม้น้ําดื่มของท่าน ก็เป็นแม่น้ําคยาแล้ว”527
“ถ้าแม้นบุคคลจะพ้นจากบาปกรรมได้ เพราะการอาบน้ํา (ชําระบาป) กบ เต่า นาค จระเข้
และสัตว์เหล่าอื่นที่เที่ยวไปในแม่น้ํา ก็จะพากันไปสู่สวรรค์แน่นอน...ถ้าแม่น้ําเหล่านี้พึงนําเอา
บาปที่ท่านทําไว้แล้วในกาลก่อนไปได้ไซร้ แม่น้ําเหล่านี้ก็พึงนําเอาบุญของท่านไปได้ด้วย”528
522
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บทที่ ๕ กรรม

๓๒๙

“ความสะอาดจะมีเพราะน้ํา (ศักดิ์สิทธิ์) ที่คนจํานวนมากพากันไปอาบก็หาไม่ ผู้ใดมีสัจจะ มี
ธรรม ผู้นั้นจึงจะเป็นผู้สะอาด เป็นพราหมณ์”529
“ผู้ใดไม่ถือมงคลตื่นข่าว ไม่ถืออุกกาบาต ไม่ถือความฝัน ไม่ถือลักษณะดีหรือชั่ว ผู้นั้นชื่อว่า
ล่วงพ้นโทษแห่งการถือมงคลตื่นข่าว ครอบงํากิเลสที่ผูกสัตว์ไว้ในภพ อันเป็นดุจคูกั้นเสียได้
ย่อมไม่กลับมาเกิดอีก”530
“ประโยชน์ ไ ด้ ล่ ว งเลยคนเขลาผู้ ค อยนั บ ฤกษ์ อ ยู่ ประโยชน์ เ ป็ น ตั ว ฤกษ์ ข องประโยชน์
ดวงดาวจักทําอะไรได้”531
“บุค คลประพฤติช อบเวลาใด เวลานั้น ได้ ชื่อ ว่า เป็ นฤกษ์ ดี มงคลดี เป็น เช้า ดี อรุ ณ ดี
เป็นขณะดี ยามดี และเป็นอันได้ทําบูชาดีแล้วแด่บรรดาท่านผู้พรหมจารีชน
“แม้กายกรรมของเขา ก็เป็นสิทธิโชค วจีกรรมก็เป็นสิทธิโชค มโนกรรมก็เป็นสิทธิโชค
ประณิธานของเขาก็เป็นสิทธิโชค ครั้นกระทํากรรมทั้งหลายที่เป็นสิทธิโชคแล้ว เขาย่อมได้
ประสบแต่ผลที่มุ่งหมายอันเป็นสิทธิโชค”532

การลงมือทํา ไมรอคอยความหวังจากการออนวอนปรารถนา เชน:
“ไม่ควรหวนละห้อยถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่พึงเพ้อฝันสิ่งที่ยังไม่มา สิ่งใดเป็นอดีต สิ่งนั้นก็ผ่าน
ไปแล้ว สิ่งใดเป็นอนาคต สิ่งนั้นก็ยังไม่ถึง ส่วนผู้ใดเห็นประจักษ์ชัดสิ่งที่เป็นปัจจุบัน อันเป็น
ของแน่นอน ไม่คลอนแคลน ขอให้ผู้นั้น ครั้นเข้าใจชัดแล้ว พึงเร่งขวนขวายปฏิบัติให้ลุล่วงไป
ในที่นั้นๆ
“เร่งทําความเพียรเสียแต่วันนี้ ใครเล่าพึงรู้ว่าจะตายในวันพรุ่ง เพราะว่า สําหรับพระยา
มัจจุราช เจ้าทัพใหญ่นั้น เราทั้งหลายไม่มีทางผัดเพี้ยนเลย
“ผู้ที่ดํารงชีวิตอยู่อย่างนี้ มีความเพียร ไม่เกียจคร้าน ทั้งกลางวันและกลางคืน ผู้นั้นแท้
พระสันตมุนีทรงขนานนามว่า ถึงอยู่ราตรีเดียวก็ประเสริฐ”533
“ดูกรคฤหบดี ธรรม ๕ ประการนี้ เป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นของได้ยากใน
โลก คือ อายุ...วรรณะ...สุข...ยศ...สวรรค์ ธรรม ๕ ประการนี้...เราไม่กล่าวว่าจะพึงได้มาเพราะ
การอ้อนวอน หรือเพราะการตั้งปรารถนา ถ้าการได้ธรรมทั้ง ๕ นี้ จะมีได้ เพราะการอ้อนวอน
หรือเพราะการตั้งปรารถนาแล้วไซร้ ใครในโลกนี้ จะพึงเสื่อมจากอะไร
“ดูกรคฤหบดี อริยสาวกผู้ปรารถนาอายุ (ยืน) ไม่พึงอ้อนวอนหรือมัวเพลิดเพลินกับอายุ
เพราะการอยากได้อายุนั้นเลย อริยสาวกผู้ปรารถนาอายุ พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติที่จะเป็นไปเพื่ออายุ
เพราะข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่ออายุที่ปฏิบัติแล้วนั่นแหละ จึงจะเป็นไปเพื่อการได้อายุ อริยสาวก
นั้นย่อมเป็นผู้ได้อายุ ไม่ว่าจะเป็นของทิพย์ หรือของมนุษย์...ผู้ปรารถนาวรรณะ...สุข...ยศ...
สวรรค์ ก็พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติที่จะเป็นไปเพื่อวรรณะ...สุข...ยศ...สวรรค์...”534
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๓๓๐

พุทธธรรม
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่หมั่นประกอบความเพียรในการฝึกอบรมจิต ถึงจะมีความปรารถนา
ว่า ‘ขอให้จิตของเราหลุดพ้นจากอาสวะเถิด’ ดังนี้ จิตของเธอจะหลุดพ้นไปจากอาสวะได้ ก็หาไม่...
เหมือนไข่ไก่ ๘ ฟอง ก็ตาม ๑๐ ฟอง...๑๒ ฟอง ก็ตาม ที่แม่ไก่ไม่นอนทับ ไม่กก ไม่ฟัก ถึงแม้แม่
ไก่จะมีความปรารถนาว่า ‘ขอให้ลูกของเราใช้ปลายเล็บหรือจะงอยปาก ทําลายเปลือกไข่ออกมา
โดยสวัสดีเถิด’ ดังนี้ ลูกไก่จะใช้ปลายเล็บ หรือจะงอยปาก ทําลายเปลือกไข่ออกมาได้ ก็หาไม่”535

การไมถือชาติชั้นวรรณะ ถือความประพฤติเปนประมาณ เชน:
“ดูกรวาเสฏฐะ ท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดอาศัยโครักขกรรมเลี้ยงชีพ ผู้นั้นเป็น
ชาวนา มิใช่พราหมณ์ ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยศิลปะต่างๆ ผู้นั้นเป็นศิลปิน มิใช่พราหมณ์ ผู้ใดอาศัย
การค้าขายเลี้ยงชีพ ผู้นั้นเป็นพ่อค้า มิใช่พราหมณ์ ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยการรับใช้ผู้อื่น ผู้นั้นเป็นคน
รับใช้ มิใช่พราหมณ์ ผู้ใดอาศัยการลักทรัพย์เลี้ยงชีพ ผู้นั้นเป็นโจร มิใช่พราหมณ์ ฯลฯ ผู้ใด
ปกครองบ้านเมือง ผู้นั้นเป็นราชา มิใช่พราหมณ์
“เรามิได้เรียกคนเป็นพราหมณ์ตามที่เกิดมาจากท้องมารดา ผู้นั้นยังมีกิเลส เป็นแค่สักว่า
โภวาที (ธรรมเนียมพราหมณ์เรียกทักทายคนอื่นว่า “โภ”) เราเรียกคนที่ไม่มีกิเลส ไม่มีความถือ
มั่นต่างหาก ว่าเป็นพราหมณ์
“อันนามและโคตรที่กําหนดตั้งกันไว้นี้ เป็นสักว่าโวหารในโลก เพราะเกิดมีขึ้นตามคําเรียก
ขานที่กําหนดตั้งกันไว้ในคราวนั้นๆ ตามทิฏฐิอันนอนเนื่องอยู่ในหทัยสิ้นกาลนานของสัตว์
ทั้งหลายผู้ไม่รู้ สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่รู้ ก็พร่ํากล่าวว่าคนเป็นพราหมณ์เพราะชาติ (กําเนิด) แต่บุคคล
จะเป็นพราหมณ์เพราะชาติ ก็หาไม่ จะมิใช่พราหมณ์เพราะชาติ ก็หาไม่ จะชื่อว่าเป็นพราหมณ์ ก็
เพราะกรรม (การงานอาชีพที่ทํา536) ไม่ใช่พราหมณ์ก็เพราะกรรม เป็นชาวนาก็เพราะกรรม เป็น
ศิลปินก็เพราะกรรม เป็นพ่อค้าก็เพราะกรรม เป็นคนรับใช้ก็เพราะกรรม เป็นโจรก็เพราะกรรม
ฯลฯ เป็นราชาก็เพราะกรรม
“บัณฑิตทั้งหลาย ผู้เห็นปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในกรรมและวิบาก ย่อมเห็นกรรมนั้นแจ้งชัด
ตามความเป็นจริงว่า โลกเป็นไปด้วยกรรม หมู่สัตว์เป็นไปด้วยกรรม สัตว์ทั้งหลายถูกผูกยึดกันไว้
ด้วยกรรม เหมือนลิ่มสลักของรถที่กําลังแล่นไป ฉะนั้น”537
“ดูกรพราหมณ์ เราจะเรียกคนว่าประเสริฐ เพราะความเป็นผู้เกิดในตระกูลสูงก็หาไม่ เราจะ
เรียกคนว่าต่ําทรามเพราะความเป็นผู้เกิดในตระกูลสูงก็หาไม่ เราจะเรียกคนว่าประเสริฐเพราะ
ความเป็นผู้มีวรรณะใหญ่โตก็หาไม่ เราจะเรียกคนว่าต่ําทรามเพราะความเป็นผู้มีวรรณะใหญ่โตก็
หาไม่ เราจะเรียกคนว่าประเสริฐเพราะความเป็นผู้มีโภคะมากมายก็หามิได้ เราจะเรียกคนว่าต่ํา
ทรามเพราะความเป็นผู้มีโภคะมากก็หามิได้
“แท้จริงบุคคลบางคน แม้เกิดในตระกูลสูง ก็ยังเป็นผู้ชอบเข่นฆ่า ลักทรัพย์ ประพฤติผิดใน
กาม พูดเท็ จ พูด ส่อ เสี ยด พู ดคํ า หยาบ พูด คํา เพ้ อ เจ้อ เป็น คนละโมบ คิดเบี ยดเบี ยน เป็ น
มิจฉาทิฏฐิ”538
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สํ.ข.๑๗/๒๖๑/๑๘๖
กรรม แปลวาการกระทํา แตบางแหง อยางในที่นี้ มีความหมายแบบประมวล หมายถึงการงานที่อาศัยเลี้ยงชีพ
ม.ม.๑๓/๗๐๗/๖๔๔; ขุ.สุ.๒๕/๓๘๒/๔๕๓
ม.ม.๑๓/๖๖๔/๖๑๒

บทที่ ๕ กรรม

๓๓๑

“บุคคลไม่เป็นคนถ่อยทรามเพราะชาติ ไม่เป็นพราหมณ์เพราะชาติ (กําเนิด) แต่เป็นคน
ถ่อยทรามเพราะกรรม เป็นพราหมณ์เพราะกรรม (การกระทํา ความประพฤติ)”539
“วรรณะ ๔ เหล่านี้ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ออกบวชในธรรมวินัยที่ตถาคต
ประกาศแล้ว ย่อมละนามและโคตรเดิมเสีย นับว่าเป็นสมณศากยบุตรทั้งสิ้น”540
“บรรดาวรรณะทั้งสี่นี้ ผู้ใดเป็นภิกษุ สิ้นกิเลสาสวะแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทํากิจที่ตน
จะต้องทําสําเร็จแล้ว ปลงภาระลงได้แล้ว ลุถึงประโยชน์ตนแล้ว หมดเครื่องผูกมัดไว้ในภพแล้ว
หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบ ผู้นั้นแล เรียกได้ว่าเป็นผู้เลิศกว่าวรรณะทั้งหมดนั้น”541

การพึ่งตนเอง เชน:
“การเพียรพยายาม เป็นหน้าที่ที่ท่านทั้งหลายต้องทําเอง ตถาคตเป็นแต่ผู้บอกทาง”542
“ตนนั่นแล เป็นที่พึ่งของตน คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ ด้วยตนที่ฝึกไว้ดีแล้วนั่นแหละ
จะได้ที่พึ่งที่หาได้ยาก”543
“ความบริสุทธิ์ ไม่บริสุทธิ์ เป็นของเฉพาะตน คนอื่นทําคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้”544
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงมีตนเป็นที่พึ่งเถิด อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึงเลย จงมีธรรมเป็นที่พึ่ง
เถิด อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย”545

ขอเตือนใจเพื่ออนาคต
“หญิง ชาย คฤหัสถ์ บรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของตน เป็นผู้รับผล
ของกรรม มีกรรมเป็นกําเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่อาศัย เราทํากรรมอันใดไว้ ดีก็
ตาม ชั่วก็ตาม เราจักได้รับผลของกรรมนั้น”546
“ถ้าท่านกลัวทุกข์ ก็อย่าทํากรรมชั่ว ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง ถ้าท่านจักทํา หรือทําอยู่ ซึ่งกรรม
ชั่ว ถึงแม้จะเหาะหนีไป ก็ย่อมไม่พ้นจากความทุกข์ได้เลย”547
“ธั ญ ชาติ ทรั พ ย์ สิ น เงิ น ทอง หรื อ สิ่ ง ของที่ ห วงแหนอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ที่ มี อ ยู่ ทาส
กรรมกร คนงาน คนอาศัย พาเอาไปไม่ได้ทั้งสิ้น จะต้องถูกละทิ้งไว้ทั้งหมด
“แต่บุคคลทํากรรมใด ด้วยกาย ด้วยวาจา หรือด้วยใจ กรรมนั้นแหละเป็นของของเขา และ
เขาย่อมพาเอากรรมนั้นไป อนึ่ง กรรมนั้นย่อมติดตามเขาไป เหมือนดังเงาที่ติดตามตน
“ฉะนั้น บุคคลควรทําความดี สั่งสมสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ภายหน้า ความดีทั้งหลายย่อม
เป็นที่พึ่งของสัตว์ในปรโลก”548
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๓๓๒

พุทธธรรม

บันทึกพิเศษทายบท
เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง
บันทึกที่ ๑: กรรม ๑๒
กรรม ๑๒ หรือ กรรมสี่ ๓ หมวด ตามที่ทานแสดงไวในอรรถกถาและฎีกาทั้งหลาย มีหัวขอและความหมายโดยยอ
ดังนี้

หมวดที่ ๑ วาโดยปากกาล คือ จําแนกตามเวลาที่ใหผล
๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมใหผลในปจจุบันคือภพนี้ ไดแก กรรมดีก็ตาม ชั่วก็ตาม ที่กระทําในขณะแหงชวนจิตดวงแรก ใน
บรรดาชวนจิตทั้ง ๗ แหงชวนวิถีหนึ่งๆ พูดเปนภาษาวิชาการวา ไดแกชวนเจตนาที่หนึ่ง กรรมนี้ใหผลเฉพาะในชาตินี้เทานั้น
ถาไมมีโอกาสใหผลในชาตินี้ ก็กลายเปนอโหสิกรรม ไมมีผลตอไป เหตุที่ใหผลในชาตินี้ เพราะเปนเจตนาดวงแรก ไมถูก
กรรมอื่นครอบงํา เปนการปรุงแตงแตเริ่มตน จึงมีกําลังแรง แตไมใหผลตอจากชาตินี้ไปอีก เพราะไมไดการเสพคุน จึงมีผล
เล็กนอย ทานเปรียบวา เหมือนพรานเห็นเนื้อ หยิบลูกศรยิงไปทันที ถาถูก เนื้อก็ลมที่นั่น แตถาพลาด เนื้อก็รอดไปเลย
๒. อุปปชชเวทนียกรรม กรรมใหผลในภพที่จะไปเกิด คือในภพหนา ไดแก กรรมดีก็ตาม ชั่วก็ตาม ที่กระทําในขณะแหง
ชวนจิตดวงสุดทาย ในบรรดาชวนจิตทั้ง ๗ แหงชวนวิถีหนึ่งๆ พูดเปนภาษาวิชาการวา ไดแกชวนเจตนาที่ ๗ กรรมนี้ใหผล
เฉพาะในชาติถัดจากนี้ไปเทานั้น ถาไมมีโอกาสใหผลในชาติหนา ก็กลายเปนอโหสิกรรม ที่เปนเชนนี้ เพราะเปนเจตนา
ทายสุดของชวนวิถี เปนตัวใหสําเร็จความประสงค และไดความเสพคุนจากชวนเจตนากอนๆ มาแลว แตในเวลาเดียวกัน ก็
มีกําลังจํากัด เพราะเปนขณะจิตที่กําลังสิ้นสุดชวนวิถี
๓. อปราปริยเวทนียกรรม กรรมใหผลในภพตอๆ ไป ไดแก กรรมดีก็ตาม ชั่วก็ตาม ที่ทําในขณะแหงชวนจิตทั้ง ๕ ใน
ระหวาง คือ ในชวนจิตที่ ๒-๖ แหงชวนวิถีหนึ่งๆ พูดเปนภาษาวิชาการวา ไดแก ชวนเจตนาที่สอง ถึงที่หก กรรมนี้ใหผลได
เรื่อยไปในอนาคต เมื่อเลยจากภพหนาไปแลว คือ ไดโอกาสเมื่อใด ก็ใหผลเมื่อนั้น ไมเปนอโหสิกรรม ตราบเทาที่ยังอยูใน
สังสารวัฏ ทานเปรียบเหมือนสุนัขไลเนื้อ ตามทันเมื่อใด ก็กัดเมื่อนั้น
๔. อโหสิกรรม กรรมเลิกใหผล ไดแก กรรมดีก็ตาม ชั่วก็ตาม ซึ่งไมไดโอกาสที่จะใหผลภายในเวลาที่จะออกผลได เมื่อผาน
ลวงเวลานั้นไปแลว ก็ไมใหผลอีกตอไป (อโหสิกรรมนี้ ความจริงเปนคําสามัญแปลวา “กรรมไดมีแลว” แตทานนํามาใช
เปนคําศัพทเฉพาะในความหมายวา “มีแตกรรมเทานั้น วิบากไมมี” ดู วิสุทฺธิ.๓/๒๒๓ ยอจาก ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๒๓/๔๑๔ มิใช
แปลวาเลิกใหผล หรือใหผลเสร็จแลว อยางที่แปลแบบใหเขาใจกันงายๆ ตามสํานวนที่เคยชิน)

หมวดที่ ๒ วาโดยกิจ คือ จําแนกการใหผลตามหนาที่
๕. ชนกกรรม กรรมแตงใหเกิด หรือกรรมที่เปนตัวนําไปเกิด ไดแก กรรมคือเจตนา ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม ที่เปนตัวทําใหเกิด
ขันธที่เปนวิบาก ทั้งในขณะที่ปฏิสนธิ และในเวลาที่ชีวิตเปนไป (ปวัตติกาล)
๖. อุปตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุน ไดแก กรรมพวกเดียวกับชนกกรรม ซึ่งไมสามารถใหเกิดวิบากเอง แตเขาชวย
สนับสนุน หรือซ้ําเติม ตอจากชนกกรรม ทําใหสุขหรือทุกขที่เกิดขึ้นในขันธ ซึ่งเปนวิบากนั้น เปนไปนาน
๗. อุปปฬกกรรม กรรมบีบคั้น ไดแก กรรมฝายตรงขามกับชนกกรรม ซึ่งใหผลบีบคั้นผลแหงชนกกรรมและอุปตถัมภกกรรม ทําใหสุขหรือทุกขที่เกิดขึ้นในขันธ ซึ่งเปนวิบากนั้น ไมเปนไปนาน
๘. อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน ไดแก กรรมฝายตรงขามที่มีกําลังแรง เขาตัดรอนความสามารถของกรรมอื่นที่มีกําลังนอย
กวาเสีย หามวิบากของกรรมนั้นขาดไปเสียทีเดียว แลวเปดชองแกวิบากของตน เชน ปตุฆาตกรรมของพระเจาอชาตศัตรู ที่
ตัดรอนกุศลกรรมของพระองคเสีย เปนตน

บทที่ ๕ กรรม

๓๓๓

หมวดที่ ๓ วาโดยปากทานปริยาย คือ จําแนกตามแงที่ยักเยื้องกัน คือลําดับความแรงในการใหผล
๙. ครุกกรรม กรรมหนัก ไดแก กรรมที่มีผลแรงมาก ในฝายดี ไดแกสมาบัติ ๘ ในฝายชั่ว ไดแกอนันตริยกรรม มีมาตุฆาต
เปนตน ยอมใหผลกอน และครอบงํากรรมอื่นๆ เสีย เปรียบเหมือนหวงน้ําใหญไหลบามาทวมทับน้ํานอยไป
๑๐. พหุลกรรม หรือ อาจิณณกรรม กรรมทํามาก หรือกรรมชิน ไดแก กรรมดีหรือกรรมชั่วที่ประพฤติมาก หรือทําบอยๆ
สั่งสมเคยชินเปนนิสัย เชน เปนคนมีศีลดี หรือเปนคนทุศีล เปนตน กรรมไหนทําบอย ทํามาก เคยชิน มีกําลังกวา ก็ให
ผลไดกอน เหมือนนักมวยปล้ํา ลงสูกัน คนไหนแข็งแรง เกงกวา ก็ชนะไป กรรมนี้ ตอเมื่อไมมีครุกกรรม จึงจะใหผล
๑๑. อาสันนกรรม กรรมจวนเจียน หรือกรรมใกลตาย ไดแก กรรมที่กระทําหรือระลึกขึ้นมาในเวลาใกลจะตาย จับใจอยูใหมๆ
ถาไมมีกรรม ๒ ขอกอน ก็จะใหผลกอนกรรมอื่นๆ (แตคัมภีรอภิธัมมัตถวิภาวินี วา อาสันนกรรมใหผลกอนอาจิณณกรรม)
เปรียบเหมือนโคแออัดอยูในคอก พอนายโคบาลเปดประตูออก โคใดอยูริมประตูคอก แมเปนโคแกออนแอ ก็ออกไปไดกอน
๑๒. กตัตตากรรม หรือ กตัตตาวาปนกรรม กรรมสักวาทํา ไดแก กรรมที่ทําดวยเจตนาอันออน หรือมิใชเจตนาอยางนั้นๆ
โดยตรง เปนกรรมที่เบา เปรียบเหมือนลูกศรที่คนบายิงไป ตอเมื่อไมมีกรรมสามขอกอน กรรมนี้จึงจะใหผล
คัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ (สงฺคห.๒๘ และอธิบายใน สงฺคห.ฏีกา ๑๖๓-๖) แสดงกรรมสี่ไวอีกหมวดหนึ่ง รวมเปน
กรรม ๑๖ คือ

หมวดที่ ๔ วาโดยปากัฏฐาน จําแนกตามสถานที่คือภพเปนที่ใหผล
๑๓. อกุศลกรรม กรรมที่เปนอกุศล ยกเวนอุทธัจจะ หรือจําแนกโดยนัยหนึ่งไดแกอกุศลกรรมบถ ๑๐ ยอมใหกําเนิดใน
อบายภูมิ
๑๔. กามาวจรกุศลกรรม กรรมที่เปนกุศล ระดับกามาวจร เชนที่จําแนกเปนบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ยอมใหกําเนิดในกามสุคติภพ
๗ (คือ มนุษย และสวรรค ๖)
๑๕. รูปาวจรกุศลกรรม กรรมที่เปนกุศล ระดับรูปาวจร คือ รูปฌาน ๔ หรือ ๕ ของผูยังไมบรรลุอรหัตตผล ยอมใหกําเนิด
ในรูปภพ
๑๖. อรูปาวจรกุศลกรรม กรรมที่เปนกุศล ระดับอรูปาวจร คือ อรูปฌาน ๔ ของผูยังไมบรรลุอรหัตตผล ยอมใหกําเนิดใน
อรูปภพ
คัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะนั้น เรียงลําดับหมวดกรรม ตางจากนี้ คือ
๑ = หมวด ๒
๒ = หมวด ๓
๓ = หมวด ๑
๔ = หมวด ๔
คัมภีรวิสุทธิมัคค (วิสุทฺธิ.๓/๒๒๓) เรียง
๑ = หมวด ๑
๒ = หมวด ๓
๓ = หมวด ๒
คัมภีรมโนรถปูรณี (องฺ.อ.๒/๑๓๑-๑๔๑, ๑๔๖) อธิบายเรื่องกรรม ๑๒ นี้ไวโดยพิสดารยิ่งกวาที่อื่นๆ แตทานเรียกการ
จําแนกกรรมแบบนี้วาเปนสุตตันติกปริยาย คือเปนแนวทางนักพระสูตร และนับจํานวนวาเปนกรรม ๑๑ โดยถือวาอโหสิกรรม
เปนเพียงอาการที่กรรมตางๆ ไมใหผล เปนเพียงคําที่ใชอธิบายกรรมอื่นๆ แทรกอยูในที่ตางๆ จึงไมนับเปนกรรมอยางหนึ่ง
ตางหาก
นอกจากนั้น ทานกลาววา กรรมโดยอภิธรรมปริยาย คือแบบอภิธรรม มีจํานวน ๑๖ ไดแก กรรมที่จําแนกดวยสมบัติ
๔ และวิบัติ ๔ ที่กลาวไวแลวในเรื่องการใหผลของกรรม

๓๓๔

พุทธธรรม

นอกจากนี้ ยังมีอรรถกถาที่อธิบายกรรมชุดนี้ไวไมครบจํานวนอีก ๒-๓ แหง โดยเฉพาะคัมภีรปปญจสูทนี อธิบาย
เฉพาะหมวดที่ ๑ (ม.อ.๓/๓๑๕) และเฉพาะหมวด ๒ ( ม.อ.๓/๖๕๒)
กรรม ๑๒ นี้ เรียกไดวาเปนมติของพระอรรถกถาจารยโดยแท แมวาจะมีบางขอที่ไดเคาความเดิมจากพระบาลีคือ
พระไตรปฎก กรรมบางขอที่วานั้น ไดแก กรรมในหมวดแรก ซึ่งจําแนกตามเวลาที่ใหผล โดยเฉพาะ ๓ ขอแรก ซึ่งมีตนเคามา
จากพระบาลี ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย วิบากแห่งกรรมทั้งหลายเป็นไฉน? เรากล่าวว่า วิบากแห่งกรรมทั้งหลายมี ๓ อย่าง คือ
ในปัจจุบัน (ทิฏฺเฐว ธมฺเม) ในที่ที่เกิด (อุปปชฺเช วา) หรือในลําดับต่อๆ ไป (อปเร วา ปริยาเย)”
(องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๔/๔๖๕)

“ภิกษุทั้งหลาย เหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย มี ๓ ประการดังนี้ สามประการ อะไรบ้าง?
ได้แก่ โลภะ...โทสะ...โมหะ เป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย
“กรรมที่กระทําด้วยโลภะ เกิดจากโลภะ มีโลภะเป็นเหตุ มีโลภะเป็นสมุทัย...กรรมที่กระทําด้วยโทสะ...
กรรมที่กระทําด้วยโมหะ เกิดจากโมหะ มีโมหะเป็นเหตุ มีโมหะเป็นสมุทัย ย่อมให้ผลในที่ที่อัตภาพของเขา
บังเกิด, กรรมนั้นให้ผล ณ ที่ใด เขาย่อมเสวยวิบากของกรรมนั้น ณ ที่นั้น ในปัจจุบัน (ทิฏฺเฐว ธมฺเม) หรือ
ในที่ที่เกิด (อุปปชฺเช วา) หรือในลําดับต่อๆ ไป (อปเร วา ปริยาเย)”
(องฺ.ติก.๒๐/๔๗๓/๑๗๑)

อรรถกถาซึ่งอธิบายบาลีแหงนี้แหละ คือแหลงที่อธิบายเรื่องกรรม ๑๒ อยางพิสดารกวาที่ใดอื่น ดังไดเคยอางถึงแลว
ขางตน (องฺ.อ.๒/๑๓๑)
ในมหากรรมวิภังคสูตร (ม.อ.๑๔/๖๑๒-๕/๓๙๗-๘) พระพุทธเจาทรงจําแนกบุคคลเปน ๔ ประเภท โดยสัมพันธกับ
การใหผลของกรรม จับความไดดังนี้
บุคคลที่ ๑ เปนผูประกอบอกุศลกรรมบถ ๑๐ เมื่อแตกกาย ภายหลังมรณะ เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ทั้งนี้
เพราะเขาไดกระทํากรรมชั่วอันจะพึงเสวยผลเปนทุกขไว ในกาลกอน หรือในกาลภายหลังตอมา หรือไมก็ในเวลาจะตายเขา
ยึดถือมิจฉาทิฏฐิเขาไวเต็มที่, การที่เขาประกอบอกุศลกรรมบถ ๑๐ นั้น เขายอมไดเสวยผลของมัน ในปจจุบัน (ทิฏเฐว ธมฺเม)
หรือในที่ที่เกิด (อุปปชฺเช) หรือในลําดับตอๆ ไป (อปเร วา ปริยาเย)
บุคคลที่ ๒ เปนผูประกอบอกุศลกรรมบถ ๑๐ เมื่อแตกกาย ภายหลังมรณะ เขาถึงสุคติ โลกสวรรค ทั้งนี้เพราะเขาได
กระทํากรรมดีอันจะพึงเสวยผลเปนสุขไว ในกาลกอน หรือในกาลภายหลังตอมา หรือไมก็ในเวลาจะตายเขายึดถือสัมมาทิฏฐิเขา
ไวเต็มที่, สวนการที่เขาประกอบอกุศลกรรมบถ ๑๐ ไวนั้น เขาก็ยอมจะไดเสวยผลของมัน ในปจจุบัน หรือในที่ที่เกิด หรือใน
ลําดับตอๆ ไป
บุคคลที่ ๓ เปนผูประกอบกุศลกรรมบถ ๑๐ เมื่อแตกกาย ภายหลังมรณะ เขาถึงสุคติ โลกสวรรค ทั้งนี้เพราะเขาได
กระทํากรรมดีอันจะพึงเสวยผลเปนสุขไว ในกาลกอน หรือในกาลภายหลังตอมา หรือไมก็ในเวลาจะตายเขายึดถือสัมมาทิฏฐิเขา
ไวเต็มที่, สวนการที่เขาประกอบกุศลกรรมบถ ๑๐ ไวนั้น เขาก็ยอมจะไดเสวยผลของมัน ในปจจุบัน หรือในที่ที่เกิด หรือใน
ลําดับตอๆ ไป
บุคคลที่ ๔ เปนผูประกอบกุศลกรรมบถ ๑๐ เมื่อแตกกาย ภายหลังมรณะ เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ทั้งนี้
เพราะเขาไดกระทํากรรมชั่วอันจะพึงเสวยผลเปนทุกขไว ในกาลกอน หรือในกาลภายหลังตอมา หรือไมก็ในเวลาจะตายเขา
ยึดถือมิจฉาทิฏฐิเขาไวเต็มที่, สวนการที่เขาประกอบกุศลกรรมบถ ๑๐ ไวนั้น เขาก็ยอมจะไดเสวยผลของมัน ในปจจุบัน หรือใน
ที่ที่เกิด หรือในลําดับตอๆ ไป
อรรถกถาที่อธิบายบาลีแหงนี้ (ม.อ.๓/๖๖๐) ไขความโดยใชคําวา ทิฏฐธรรมเวทนียะ อุปปชชเวทนียะ และ อปราปริยเวทนียะ อยางชัดเจน นอกจากนั้นจะเห็นเคาของอาสันนกรรม (กรรมที่ทําหรือระลึกในเวลาใกลตาย) อีกดวย

บทที่ ๕ กรรม

๓๓๕

คัมภีรอปทาน ซึ่งเลาประวัติในอดีตของพระสาวกทั้งหลาย ไดกลาวถึงอาสันนกรรมกระจายอยูหลายแหง (ขุ.อป.๓๒/
๓๕๐/๔๓๖; ๓๓/๑๑/๒๔; ๒๒/๔๕; ๑๑๑/๑๖๓) เชน ประวัติอดีตชาติของพระเถระทานหนึ่งวา เคยเปนพรานเนื้อ วันหนึ่งเห็น
พระติสสพุทธเจา เกิดความเสื่อมใส ไดถวายหญากําหนึ่งเปนที่รองนั่ง แลวมีจิตใจผองใส ครั้นออกจากที่นั้นไปไมนาน ก็ถูก
ราชสีหกัดตาย เพราะกรรมที่ทําไวใกลตาย (อาสนฺเน เม กตํ กมฺมํ) คือการที่ไดพบ ไดถวายหญา และมีจิตเสื่อมใสใน
พระพุทธเจานั้น จึงไดเกิดในสวรรค จะเห็นไดวา ความคิดใสใจเกี่ยวกับกรรมใกลตาย และการใชคําวาอาสันนะในแงของกรรมนี้
ไดมีอยูแลวในยุคของคัมภีรอปทาน
ทิฏฐธรรมเวทนีย (กรรม) มีกลาวถึงในบาลีอีกบางแหง โดยเฉพาะใน ม.อุ.๑๔/๑๐/๑๐; องฺ.นวก.๒๓/๒๑๗/๓๙๘ แต
มาคูกับสัมปรายเวทนีย (ซึ่งพึงเสวยผลในเบื้องหนา) ในชุดซึ่งมี ๑๐ คํา อีก ๘ คํา คือ สุขเวทนีย (ซึ่งพึงเสวยผลเปนสุข หรือ
ใหผลเปนสุข) ทุกขเวทนีย (ซึ่งพึงเสวยผลเปนทุกข) ปริปกกเวทนีย (ซึ่งพึงเสวยผลในอัตภาพที่พรอมอยู หรือถึงคราวแลว)
อปริปกกเวทนีย (ซึ่งพึงเสวยผลในอัตภาพที่ยังไมถึงคราว) พหุเวทนีย (ซึ่งพึงเสวยผลมาก) อัปปเวทนีย (ซึ่งพึงเสวยผลนอย)
เวทนีย (ซึ่งจะตองเสวยผล) อเวทนีย (ซึ่งจะไมตองเสวยผล)
คําวา ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม อุปปชชเวทนียกรรม และอปราปริยเวทนียกรรม มีกลาวไวชัดเจน คือเปนรูปราง
บริบูรณในคัมภีรกถาวัตถุ (อภิ.ก.๓๗/๑๘๕๓/๖๔๔; ๑๘๕๔/๖๔๔) ที่พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระรจนาขึ้น ในสมัยสังคายนาครั้ง
ที่ ๓ ราว พ.ศ. ๒๑๘ สวน อโหสิกรรม มีอยูชัดเจนกอนแลว ในคัมภีรปฏิสัมภิทามัคค (ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๒๓/๔๑๔) ที่เคยอางแลว
และอรรถกถานับวาเปนกรรม ๑๒ อีกชุดหนึ่ง คือ
๑. กรรมไดมีแลว วิบากไดมีแลว
๒. กรรมไดมีแลว วิบากไมไดมี
๓. กรรมไดมีแลว วิบากกําลังมีอยู
๔. กรรมไดมีแลว วิบากไมมีอยู
๕. กรรมไดมีแลว วิบากจักมี
๖. กรรมไดมีแลว วิบากจักไมมี
๗. กรรมมีอยู
วิบากมีอยู
๘. กรรมมีอยู
วิบากไมมี
๙. กรรมมีอยู
วิบากจักมี
๑๐. กรรมมีอยู
วิบากจักไมมี
๑๑. กรรมก็จักมี
วิบากก็จักมี
๑๒.กรรมจักมี
วิบากจักไมมี
อรรถกถาอธิบายกรรม ๑๒ ชุดนี้ ตามแนวกรรม ๑๒ ชุดกอนนั่นเอง (องฺ.อ.๒/๑๔๔-๕) สาระสําคัญของกรรมชุดนี้คือ
แสดงกรรมที่มีผล และกรรมที่ไมมีผล ซึ่งมีฝายละ ๖ เทากัน พึงสังเกตวา อโหสิกรรม ก็คือคําแปลทอนแรกในหลายขอวา
“กรรมไดมีแลว”
สวนกรรมอื่นนอกจากนี้ เชน ครุกะ และ อาจิณณะ เปนตน เดิมเปนเพียงถอยคําที่ใชในความหมายสามัญ ยังไมมีชื่อ
เรียกเปนกรรม และยังไมจัดเปนประเภท มาปรากฏในสมัยอรรถกถา ดังกลาวแลวขางตน

ตอน ๔: ชีวิต ควรใหเปนอยางไร?
วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน
ประโยชนสูงสุดที่มนุษยควรจะไดจากชีวิตนี้

๑
บทที่ ๖

ความสุขที่ไมตองหา
เมื่อมองกวางๆ มนุษยยอมรับความจริงวา พวกตนผจญปญหาทั้งในระดับสังคมและในระดับบุคคล
และถามองเจาะลึกลงไปถึงขั้นพื้นฐาน ก็จะพบวา ปญหาของมนุษยทั้งในระดับสังคมและในระดับบุคคล ก็มาจาก
ความจริงอันเดียวกัน คือการที่ชีวิตของมนุษยนั้นโดยธรรมชาติ เปนที่ตั้งของปญหา จะใชคําวา มีศักยภาพที่จะ
ทําใหเกิดปญหา หรือวาไมปลอดพนจากปญหา ก็ไดทั้งนั้น
ปญหาชีวิตของมนุษยนั้น มีตางๆ มากมาย เมื่อพูดตามความรูสึกใหเขาใจไดงาย ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับ
ดี–ชั่ว หรือ ดี–ราย และสุข–ทุกข ถาพูดรวบรัดลงไปอีก ก็รวมลงในคําเดียวคือ ทุกข อยางคําพูดที่แสดง
ความรูสึกเดนชัดออกมาวา มีชีวิตอยูเพื่อหาความสุข ก็เปนการบงถึงทุกขอยูในตัว คือบอกวาจะหนีออกจาก
ความทุกข ไปหาความสุข และทุกขนั้นยังอาจสงผลเกี่ยวของถึงความดีความชั่ว และสุขทุกข ตอไปอีกหลายชั้นดวย
ที่พูดมานี้ ยังออมคอมนิดหนอย ถาจะใหชัด ก็พูดตรงไปที่ความจริงขั้นพื้นฐานกันเลย คือเปนหลัก
ความจริงงายๆ วา ทุกขเปนสภาวะดานหนึ่งของชีวิต หรือวาชีวิตนี้มีทุกขเปนสภาวะดานหนึ่งของมัน หมายความ
วา เปนธรรมดาตามธรรมชาติของชีวิตนั้นเอง ที่เปนสังขาร ซึ่งเกิดมีเปนไปโดยขึ้นตอเหตุปจจัยหลากหลาย ไม
เที่ยง ไมคงที่ ไมคงทน แปรปรวนเรื่อยไป ไมมี ไมเปนตัวตนของมันเองอยางแทจริง เชน จะใหคงอยูหรือเปนไป
อยางที่ใจปรารถนาไมได ตองวากันไปตามเหตุปจจัย พูดสั้นๆ นี่ก็คือมันเปนทุกข
เมื่อประมวลใหเห็นงาย ทุกขที่เปนพื้นฐานตามสภาวะของชีวิต ก็พูดรวบรัดดวยคําวา ชรา มรณะ หรือ
แก และตาย หรือ เสื่อมโทรม และแตกสลาย แลวจากทุกขตามสภาวะนี้ ก็ตามมาดวยทุกขที่เปนความรูสึกตางๆ
เชน ความโศกเศรา ความคับแคน ความเสียใจ ความพิไรรําพัน
ในเมื่อตามสภาวะ ชีวิตมีทุกขเปนธรรมชาติพื้นฐานของมันอยูแลว การที่จะแกปญหาดับสลายคลายทุกข
และการที่จะมีความสุขได คนก็ตองมีจิตใจที่มั่นคงในการอยูกับความจริง เริ่มดวยจัดการใหชีวิตของตนลงตัวกัน
ไดกับความทุกขพื้นฐานนั้น โดยมีปญญาที่ทําใหจิตเปนอิสระจากทุกขพื้นฐานนั้น หรือใหใจอยูกับมันไดสบายๆ
อยางใดอยางหนึ่ง ถาทําถึงขั้นนั้นไมได ก็ใหใจอยูกับมันดวยปญญาที่รูเทาทัน วางใจวางทาทีถูกตอง อยางนอยก็
ยอมรับความจริง สูหนา เผชิญหนาความจริงไดดวยปญญาที่รูเทาทันความจริงนั้น
ถาคนมีจิตใจที่มั่นคงในการอยูกับความจริงไมได ถาเขาไมมีปญญาจัดการใหชีวิตของตนลงตัวกันไดกับ
ความทุกขพื้นฐานนั้น ก็กลายเปนวา เขาปลอยใหทุกขพื้นฐานนั้นกลายเปนปมปญหาที่แฝงซอนอยูในตัวเขาเอง
แลวเขาก็จะมีชีวิตอยูแบบปดกลบปญหา บังตาจากความทุกข และหลอกตัวเอง ปลอยใหปมที่ซอนอยูขางในนั้น
กอปญหาซอนขึ้นมาไมรูจบสิ้น

บทที่ ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน

๓๓๗

มนุษยบอกวาตนปรารถนาความสุข ไมตองการความทุกข แตแลวมนุษยก็ประสบปญหาจากวิธีที่จะ
เขาถึงความสุขของเขาเอง แทนที่จะแกทุกข สรางสุข เขาหนีทุกข หาสุข ทุกขพื้นฐานที่มีแน แตไมแก เมื่อปลอย
ไว ก็เลยกลายเปนปม แลวก็กอปญหาซอนหลังเรื่อยไป แทนที่จะหมดหรือแมแตลดทุกข ก็ยิ่งทวีทุกขซับซอน
ทั้งขางในตัว และออกไปปะทะกระทบขางนอก
สําหรับมนุษยที่ปดกลบทุกข ซอนปมปญหาไวขางในตัวเองนี้ เริ่มแรก การหาความสุขก็แสดงอยูในตัว
ถึงความขาดแคลนบกพรอง ความบีบคั้นกระวนกระวาย หรือภาวะไรความสุขอยูภายใน ซึ่งเรียกสั้นๆ วามีทุกข
จากนั้นจึงผลักดันใหตองออกแสวงหาสิ่งที่จะเอามาเติมใหเต็มหายขาดแคลนบกพรอง หรือเอามาระงับดับคลาย
ความบีบคั้นกระวนกระวายนั้น และในการแสวงหาเชนนี้ ก็ปรากฏความขัดแยงเบียดเบียนกันขึ้น เกิดปญหา
เกี่ยวกับความดีความชั่ว และความสุขความทุกขในระหวางมนุษยพอกพูนขยายวงกวางขวางออกไป
มองอีกดานหนึ่ง ปญหาเกิดจากมนุษยมีทุกขอยูแลว แตแกไขทุกขไมถูกตอง จึงระบายทุกขนั้นออกไป
ทําใหทุกขกระจาย เพิ่มขยายปญหาทั้งแกตนเองและผูอื่น ดวยความเปนไปเชนนี้ ทุกขที่เปนสภาวะติดเนื่องมา
กับความเปนสังขารของชีวิต หรือทุกขตามธรรมดาของธรรมชาติ แทนที่จะถูกแกไข กลับถูกละเลยมองขาม หรือ
ปดกลบไวเสีย แลวสุขทุกข และปญหาตางๆ ชนิดที่เกิดจากฝมือเสกสรรคผันพิสดารของมนุษย ก็เกิดประดัง
พรั่งพรูวิจิตรนานัปการ จนแทบจะบดบังใหมนุษยลืมปญหาพื้นฐานของชีวิตเสียทีเดียว
บางคราว มนุษยเองยังคิดหลงไปดวยซ้ําวา หากลืมมองปญหาพื้นฐานของชีวิตนั้นเสียได ก็จะสามารถ
หลุดพนไปจากความทุกข และชีวิตก็จะมีความสุข แตความจริงยังคงยืนยันอยูวา ตราบใด มนุษยยังไมสามารถ
จัดการกับปญหาพื้นฐานแหงชีวิตของตน ยังวางตัววางใจหาที่ลงไมไดกับทุกขถึงขั้นตัวสภาวะ ตราบนั้น มนุษยก็
จะยังแกปญหาไมสําเร็จ ยังหลีกไมพนการตามรังควานของทุกข ไมวาจะพบสุขขนาดไหน และจะยังไมประสบ
ความสุขที่แทจริง ซึ่งเต็มอิ่ม สมบูรณในตัว และจบบริบูรณลงที่ความพึงพอใจอยางไมคืนคลายไมกลับกลาย
ซ้ําราย ทุกขพื้นฐานที่หลบเลี่ยงและยังไมไดแกนั้น กลับจะกลายเปนเงื่อนปมซอนอยูเบื้องหลัง คอยสง
อิทธิพลออกมาบีบคั้นรุนเราใหการแสวงหาและเสวยสุขตางๆ เปนไปอยางเรารอนกระวนกระวาย ไมรูจักเต็มอิ่ม
และไมมีความแนใจจริง ขาดความมั่นใจที่โปรงโลง พรอมทั้งสงผลในทางจริยธรรมเกี่ยวกับความดีความชั่ว เชน
เพิ่มทวีการแยงชิงเบียดเบียน ใหแพรหลายและรุนแรงยิ่งขึ้นดวย พูดอีกนัยหนึ่งวา สรางความกดดันใหทุกขแฝง
ขยายตัวเพิ่มขีดระดับสูงตามขึ้นไป
การดําเนินชีวิต ก็คือ ความพยายามที่จะแกปญหาของชีวิต หรือการหาทางปลดเปลื้องไถถอนทุกข แต
ถาไมรูวิธีแกไขหรือวิธีปลดเปลื้องไถถอนที่ถูกตอง การแกปญหา ก็กลายเปนการเพิ่มปญหา การปลดเปลื้องไถ
ถอนทุกข ก็กลายเปนการสะสมทุกข ยิ่งพยายามดําเนินไป ปญหาหรือทุกขก็ยิ่งเพิ่มขึ้น กลายเปนวงจร และเปน
วงจรที่ยิ่งหนายิ่งเขมขนยิ่งซับซอนขึ้นทุกที เรียกโดยภาพพจนวาเปนวังวนแหงปญหา และการเวียนวายอยูใน
ทุกข สภาพเชนนี้ คือ ความเปนไปแหงกระบวนธรรมแบบสังสารวัฏฏ (วังวนแหงการเวียนวายอยูในทุกข) ที่
พระพุทธเจาทรงแสดงในหลักปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทยวาร หรืออนุโลมปฏิจจสมุปบาท แสดงใหเห็นวา ปญหา
หรือความทุกขของมนุษยเกิดขึ้นตามกระบวนการแหงเหตุและผลอยางไร
ถามนุษยอยูกับความเปนจริง รูเขาใจทุกขตามสภาวะของมัน ไมซอนปญหา ไมปดตา ไมหลอกตัวเอง มี
ใจลงตัวกับทุกขนั้นตามที่มันเปนของมันได นอกจากวาเขาจะไมมีปมซอนขางในที่จะกอปญหาใหมที่จะขยาย
ปญหาเกาแลว ปญญาที่เขามีเปนพื้นฐานนั้น ก็จะพัฒนาขึ้นไป มาปลดปลอยจิตใจของเขาใหเปนอิสระแมแตจาก
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พุทธธรรม

ทุกขที่เปนสภาวะพื้นฐานของชีวิตดวย โดยที่วา ทุกขที่มีเปนสภาวะตามธรรมดาของมันในธรรมชาติ ก็เปนเพียง
ทุกขของธรรมชาติตามธรรมดาของมันไป ไมมีผลที่จะกอปญหาทําใหเกิดเปนทุกขขึ้นในจิตใจของเขา
ยิ่งกวานั้น แมแตในระหวางที่ยังไมเปนอิสระสิ้นเชิง เมื่อไมมีเงื่อนปมของปญหาจากทุกขที่บังตาไวนั้น
เขาจะเสวยความสุขใด ก็เสวยไดเต็มอิ่มสมบูรณตามภาวะที่มีที่เปนของมันนั้น และพรอมกันนั้น โอกาสก็เปดให
ในการที่คนจะพัฒนาความสุขขั้นตางๆ ไดมากมาย มีความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้น สุขที่เปนอิสระมากขึ้น สุขที่เต็มอิ่ม
มากขึ้น ความสุขที่สมบูรณปลอดมลพิษมากขึ้น ความสุขสัมพัทธที่โปรงโลงมากขึ้นไปตามลําดับ จนถึงความสุขที่
ไรทุกขแทจริง หนทางแหงความสุขเปดกวางเต็มที่ ไมมีกรอบกั้นหรือขีดคั่นที่จะจํากัดใดๆ
วาโดยหลักพื้นฐาน พระพุทธเจาเมื่อทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร อันเปนที่มาของปญหาหรือ
ความทุกขแลว ก็มิไดทรงหยุดอยูเพียงนั้น แตไดทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร อันเปนกระบวนธรรมฝาย
วิวัฏฏ คือฝายดับทุกข หรือแกไขปญหาตอไปอีกดวย เปนการชี้ใหเห็นวา ทุกขหรือปญหาของมนุษยเปนสิ่งที่
แกไขได และทรงแสดงวิธีแกไขไวดวย
ยิ่งกวานั้น ยังทรงชี้ตอไปถึงภาวะที่เลิศล้ําสมบูรณ ซึ่งมนุษยสามารถมีชีวิตที่ดีงามและเปนสุขแทจริงได
โดยไมตองฝากตัวขึ้นตอปจจัยภายนอก ไมตองเอาสุขทุกขของตนไปพิงไวกับสิ่งทั้งหลายที่เปนสังขารใหสิ่ง
เหลานั้นกําหนด ซึ่งสิ่งเหลานั้นแมแตตัวมันเองก็ทรงเอาไวไมได ไมตองพูดถึงวาจะไปชวยรับพิงรับยันใหใคร
ทรงแสดงใหเห็นวา ภาวะเชนนั้นมีอยู และเปนไปได ภาวะนั้นเปนสิ่งที่ใหเกิดคุณคาและความหมายแกชีวิตได
อยางแทจริง เพราะทําใหชีวิตเปนอิสระ เปนไทแกตัว ไมตองขึ้นกับสิ่งภายนอก
ทั้งนี้ ตางกับภาวะอยางอื่นภายนอก เชนความสุข เปนตน ที่มนุษยแสวงหากันอยู ซึ่งเมื่อมนุษยรับเอา
คุณคาและความหมายจากมัน มันก็ทําใหชีวิตของมนุษยสูญเสียคุณคาหมดความหมายไปดวย เพราะมันเองไมมี
คุณคาและความหมายที่จะเปนหลักใหแกใคร ดวยวาตัวมันเองก็ขึ้นกับสิ่งอื่นๆ ตอๆ ไป อยางนอยที่สุด มันก็ทํา
ใหความเปนอิสระความเปนไทของมนุษยหลุดออกไปอยูในกํากับของมัน
แมวาในเบื้องตน มนุษยจะยังไมสามารถเขาถึงภาวะวิวัฏฏนี้ไดโดยสมบูรณ แตเมื่อเริ่มตนดําเนินชีวิต
ตามวิถีทางแหงการแกปญหาที่ถูกตองนี้แลว เมื่อสามารถตัดทอนกําลังของกระบวนธรรมแหงปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร และเสริมกําลังกระบวนธรรมตามแนวปฏิจจสมุปบาทนิโรธวารไดมากขึ้นเทาใด ก็จะสามารถแกไข
ปญหา เหินหางจากทุกข และมีชีวิตที่ดีงามไดมากขึ้นเทานั้น นอกจากนั้น ยังจะทําใหสามารถเสวยสุขแบบเสพ
โลกไดอยางรูเทาทัน ไมสยบ ไมตกเปนทาส ไมถูกกระแสความผันผวนของมันทํารายเอา ไมเปนเหตุกอทุกขหรือ
ปญหาทั้งแกตนเองและผูอื่น และยังจะชวยใหมีชีวิตที่เกื้อกูลแกกันในสังคมมากขึ้นตามลําดับอีกดวย
ในที่นี้ จะแสดงแตกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร พรอมทั้งภาวะแหงความดับทุกข ภาวะพน
ปญหา หรือไมเกิดปญหาเลย ซึ่งเปนฝายตรงขามโดยตรงกับกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร พรอมดวย
ภาวะแหงทุกขที่กลาวมาแลวเทานั้น
สวนการประพฤติปฏิบัติและการดําเนินชีวิตที่เปนวิธีแกปญหาหรือผอนคลายทุกขในระหวาง เพื่อ
ความกาวหนาไปตามลําดับจนถึงจุดหมาย คือภาวะดับทุกขหรือพนปญหาโดยสิ้นเชิงในที่สุด จะยกไปกลาว
ขางหนาในตอนตอไป

บทที่ ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน

๓๓๙

กระบวนธรรมดับทุกข หรือ ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร
ก. วงจรยาว
การแกปญหาตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องใหญโต หรือเล็กนอยเพียงใดก็ตาม ตองมีความรูจริงหรือความ
เขาใจเปนจุดเริ่มตน จึงจะแกปญหาไดสําเร็จ มิฉะนั้น ปญหาอาจยุงเหยิงสับสนหรือขยายตัวรายแรงยิ่งขึ้น การ
แกปญหาทั่วๆ ไปของชีวิตแตละเรื่องๆ ก็ตองรูเขาใจตัวปญหาและกระบวนการกอเกิดของมันเปนเรื่องๆ ไป จึง
จะแกไขอยางไดผล
ยิ่งเมื่อตองการแกปญหาขั้นพื้นฐานของชีวิต หรือปญหาของตัวชีวิตเอง โดยจะทําชีวิตใหเปนชีวิตที่ไมมี
ปญหา หรือใหเปนอยูอยางไรทุกขกันทีเดียว ก็ตองรูเขาใจสภาพของชีวิตที่มีทุกข และเหตุปจจัยที่ทําใหชีวิตเกิดเปน
ทุกขขึ้น พูดอีกอยางหนึ่งวา ตองรูเขาใจสภาพความจริงที่จะชวยใหทําลายกระบวนการกอเกิดทุกขของชีวิตลงได
โดยนัยนี้ ความไมรู หรือความหลงผิดเพราะไมรูจริง จึงเปนตัวการกอปญหา และทําใหการดําเนินชีวิต
ของมนุษย ซึ่งมุงเพื่อแกปญหาหรือหลุดรอดจากทุกข กลายเปนการเพิ่มพูนปญหา สะสมทุกขยิ่งขึ้น ในทางตรง
ขาม ความรู หรือความเขาใจตามเปนจริง จึงเปนแกนนําของการแกปญหาหรือดับทุกขทุกอยาง
ในกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร วาดวยการกอเกิดทุกข ที่แสดงมาแลว เริ่มตนดวยอวิชชา
ดังที่เขียนใหเห็นงาย ตอไปนี้
อวิชชา→ สังขาร→ วิญญาณ→ นามรูป→ สฬายตนะ→ ผัสสะ→ เวทนา→ ตัณหา→
อุปาทาน→ ภพ→ ชาติ→ ชรามรณะ + โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส = ทุกขสมุทัย
ในกระบวนธรรมตรงขาม คือ ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร วาดวยการดับทุกข เริ่มตนดวย ดับอวิชชา
หรือไมมีอวิชชา หรือ ปราศจากความไมรู คือมีความรู ดังนี้
อวิชชาดับ→ สังขารดับ→ วิญญาณดับ→ นามรูปดับ→ สฬายตนะดับ→ ผัสสะดับ→ เวทนาดับ→
ตัณหาดับ→ อุปาทานดับ→ ภพดับ→ ชาติดับ→ ชรามรณะ + โสกะ ฯลฯ อุปายาสดับ = ทุกขนิโรธ
มีขอที่ควรทําความเขาใจเปนพิเศษ คือคําวา “นิโรธ” ซึ่งแปลวา ดับ มิใชหมายความเพียงวา สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งเกิดขึ้นมาแลว จึงทําใหมันดับไปหมดไปเทานั้น แตหมายความกวางขวางรวมไปถึงการที่สิ่งนั้นๆ ไมเกิดขึ้น
ไม ทํ า หน า ที่ ไม ป รากฏขึ้ น มา ถู ก ป ด กั้ น ระงั บ เสี ย หรื อ ทํ า ให ส งบเย็ น ให ห มดพิ ษ สง ก็ ไ ด ดั ง นั้ น คํ า ว า
ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร จึงไมไดหมายถึงเพียงกระบวนการที่จะดับทุกข ซึ่งเกิดขึ้นแลวเทานั้น แตหมายถึง
กระบวนธรรมที่ปดกั้นทุกข กระบวนธรรมที่ไมมีทุกขเกิดขึ้น หรือกระบวนธรรมที่ทําใหไมมีปญหาเกิดขึ้นเลย ก็
ได และคํ าว า อวิ ชชาดั บ ก็ มิ ใช ห มายเพี ย งดับ ความไม รูที่ เ กิด ขึ้น แลว แต ห มายถึ ง อวิ ชชาไม เ กิด ขึ้น ภาวะ
ปราศจากอวิชชา หรือปราศจากความไมรู ไดแกมีความรู หรือมีวิชชานั่นเอง
รายละเอียดอยางอื่นทั้งหมด พึงทราบตามแนวที่ไดบรรยายแลวในเรื่องปฏิจจสมุปบาท คือบทวาดวย
“ชีวิตเปนไปอยางไร ?”
กระบวนธรรมทั้งฝายกอเกิดทุกข และฝายดับทุกข อยางที่เขียนแสดงไวนี้ เปนวงจรแบบเต็มรูป หรือ
วงจรยาว คือมีองคธรรมที่เปนปจจัยครบทั้ง ๑๒ หัวขอ และทําหนาที่สัมพันธสืบทอดตอเนื่องเรียงกันไป
ตามลําดับจนครบทุกหัวขอ

๓๔๐

พุทธธรรม

แตความจริง การแสดงปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร หรือกระบวนธรรมกอเกิดทุกข ไมจําเปนตองแสดง
ตลอดสายครบทุกหัวขอตามลําดับอยางนี้เสมอไป ในบาลีปรากฏวา พระพุทธเจาทรงแสดงยักเยื้องเปนแบบอื่นก็
มี สุดแตวาจุดของปญหาจะตั้งตนที่ไหน หรือทรงมุงย้ําเนนขอใดแงใด549
อยางไรก็ตาม กลาวโดยสรุป ไมวาจะทรงแสดงกระบวนธรรมฝายกอเกิดทุกขเปนแบบใดก็ตาม ในฝาย
ดับทุกข กระบวนธรรมมีหลักทั่วไปแบบเดียวกัน คือ ตั้งตนแตดับอวิชชา ไปตามลําดับ
ข. วงจรสั้น
ในทางปฏิบัติ บางครั้งพระพุทธเจาทรงแสดงกระบวนธรรมตามสภาพความเปนไปในชีวิตประจําวัน
ชนิดที่จะมองเห็นและเขาใจกันไดงายๆ ในกรณีเชนนี้ กระบวนธรรมฝายกอเกิดทุกข หรือปฏิจจสมุปบาท
สมุทยวาร จะเริ่มตนที่การรับรูทางอายตนะทั้ง ๖ แลวแลนตอไปทางขางปลายตลอดสาย จนถึงชรามรณะ โสกะ
ฯลฯ อุปายาส ละชวงตนของกระบวนธรรมตั้งแตอวิชชาเปนตนมา ไวในฐานใหเขาใจวามีแฝงอยูดวยพรอมในตัว
สวนกระบวนธรรมฝายดับทุกข หรือปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร ก็จะตั้งตนที่ดับตัณหาเปนตนไป คือตั้งตนหลังจาก
รับรูและเกิดเวทนาแลว ไมยอนไปพูดถึงการดับอวิชชาเปนตนในชวงแรกเลย ดังจะเห็นไดจากบาลีที่ยกมาเปน
ตัวอยาง ดังนี้
แสดงสมุทยวารกอน แหงหนึ่งวา:
“ภิกษุทั้งหลาย เด็กนั้นเติบโตขึ้น อินทรีย์แก่กล้า เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ ๕ ให้เขา
ปรนเปรอด้วยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (สิ่งสัมผัสกาย) ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ที่มี
ลักษณะน่ารัก เย้ายวน ชวนกําหนัด ชวนรักใคร่; เด็กนั้น เห็นรูปด้วยตา...ฟังเสียงด้วยหู...รู้กลิ่น
ด้วยจมูก...ลิ้มรสด้วยลิ้น...ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย...รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ย่อมติดใจในรูป
ฯลฯ ในธรรมารมณ์ ที่มีลักษณะน่ารัก ย่อมขัดใจในรูป ฯลฯ ในธรรมารมณ์ ที่มีลักษณะไม่น่ารัก
เด็กนั้นอยู่โดยปราศจากสติกํากับตัว และมีจิตด้อย (จิตใจไมเจริญเติบโต) ไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่ง
เจโตวิมุตติ (ภาวะเปนอิสระปลอดพนของจิตใจ) ปัญญาวิมุตติ (ภาวะเปนอิสระปลอดพนดวย
ปญญา) อันเป็นที่บาปอกุศลธรรมทั้งหลายดับไปไม่เหลือ.
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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 ← นาม
รูป ← 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 แตสําหรับแบบที่ ๔ แสดงนิโรธวาร
แบบวงจรสั้น เหมือนที่กลาวในเนื้อเรื่อง ขอ ข. ที่จะกลาวตอไป

บทที่ ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน

๓๔๑

“เด็กนั้น ประกอบความยินดียินร้ายเอาไว้อย่างนี้ ได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสุขก็

ตาม ทุกข์ก็ตาม ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตาม, เขาย่อมตั้งหน้าเพลิน พร่ําบ่นพร่ําชม สยบอยู่กับเวทนานั้น; เมื่อ
เขาตั้งหน้าเพลิน พร่ําบ่นพร่ําชม สยบอยู่กับเวทนานั้น นันทิ (ความติดใคร่เหิมใจ) ย่อมเกิด ขึ้น,
นันทิ ในเวทนานั้น ก็คืออุปาทาน, เพราะอุปาทานของเขาเป็นปัจจัย ก็มีภพ, เพราะภพเป็น
ปัจจัย ก็มีชาติ, เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ก็เกิดขึ้น
พร้อม; ความอุทัยพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้”550
อีกแหงหนึ่งวา:
“ภิกษุทั้งหลาย ความอุทัยพร้อมแห่งทุกข์เป็นไฉน? อาศัยตาและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ,
ความประจวบแห่งสิ่งทั้งสามนั้น เป็นผัสสะ, เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี, เพราะเวทนา
เป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี; ภิกษุทั้งหลาย นี้แลคือความอุทัยพร้อมแห่งทุกข์”551 (ทางด้านโสตะ
ฆานะ ชิวหา กาย มโน ก็อย่างเดียวกัน)
ความในบาลีสองแหงนี้ จับเฉพาะองคธรรมหลัก เขียนเปนกระบวนธรรมใหดูงาย ดังนี้
(สฬายตนะ → ผัสสะ →) เวทนา → นันทิ → อุปาทาน → ภพ → ชาติ →
ชรามรณะ + โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส = ทุกขสมุทัย
แบบที่สอง: (สฬายตนะ →) ผัสสะ → เวทนา → ตัณหา = ทุกขสมุทัย

แบบแรก:

ทั้งสองแบบนี้ โดยหลักการหรือสาระสําคัญ ก็อยางเดียวกัน คือ เริ่มที่การรับรูทางอายตนะ แตแบบแรก
แสดงกระบวนธรรมตอไปจนตลอดสาย แบบที่สองแสดงถึงตัณหา ตอจากนั้นคงเปนอันใหรูกันโดยนัย
แสดงนิโรธวารต อไป แหงแรกว า (ตอมา เด็ก นั้นไดออกบวชศึ กษาปฏิบัติธรรม ประกอบดวยศี ล
อินทรียสังวร และเจริญฌานแลว):
“เธอเห็นรูปด้วยตา ฯลฯ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ไม่ติดพันในรูป ฯลฯ ในธรรมารมณ์ที่
มีลักษณะน่ารัก ไม่ขัดเคืองในรูป ในเสียง ฯลฯ ในธรรมารมณ์ ที่มีลักษณะไม่น่ารัก เธออยู่อย่าง
มีสติกํากับตัว มีจิตใจที่เจริญเติบใหญ่กว้างขวางไม่มีประมาณ และรู้ชัดตามเป็นจริง ซึ่งเจโต
วิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ที่บาปอกุศลธรรมทั้งหลายดับไปไม่เหลือ. เธอผู้ละความยินดียินร้ายได้
อย่างนี้แล้ว ได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ตาม ทุกข์ก็ตาม ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตาม, เธอ
ย่อมไม่ตั้งหน้าเพลิน ไม่พร่ําบ่นพร่ําชม ไม่สยบกับเวทนานั้น; เมื่อเธอไม่ตั้งหน้าเพลิน ไม่พร่ํา
บ่นพร่ําชม ไม่สยบกับเวทนานั้น, นันทิใดๆ ในเวทนาทั้งหลาย ย่อมดับ; เพราะความดับแห่ง
นันทิของเธอ อุปาทานก็ดับ, เพราะอุปาทานดับ ภพก็ดับ, เพราะภพดับ ชาติก็ดับ, เพราะชาติ
ดับ ชรามรณะ + โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ก็ดับ; ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้”552
550
551
552

ม.มู.๑๒/๔๕๓/๔๘๘.
สํ.นิ.๑๖/๑๖๒/๘๖; สํ.สฬ..๑๘/๑๕๔/๑๐๖.
ม.มู.๑๒/๔๕๘/๔๙๔.

๓๔๒

พุทธธรรม
แหงที่สองวา:
“ภิกษุทั้งหลาย ความอัสดงแห่งทุกข์เป็นไฉน? อาศัยตาและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ,
ความประจวบแห่งสิ่งทั้งสามนั้น เป็นผัสสะ, เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี, เพราะเวทนา
เป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี; เพราะตัณหานั้นนั่นแหละจางดับไปไม่เหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะ
อุปาทานดับ ภพก็ดับ, เพราะภพดับ ชาติก็ดับ, เพราะชาติดับ ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์
โทมนัส อุปายาส ก็ดับ; ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้, ภิกษุทั้งหลาย
นี้แลคือความอัสดงแห่งทุกข์”553 (ทางด้านโสตะ ฯลฯ มโน ก็อย่างเดียวกัน)
บาลีทั้งสองแหงนี้ เขียนเปนกระบวนธรรมใหดูงายได ดังนี้
แบบแรก: (สฬายตนะ → ผัสสะ →) เวทนา → นันทิดับ → อุปาทานดับ → ภพดับ →
ชาติดับ → ชรามรณะ + โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาสดับ = ทุกขนิโรธ
แบบที่สอง: (สฬายตนะ →) ผัสสะ → เวทนา → ตัณหา; (แต) ตัณหาดับ → อุปาทานดับ →
ภพดับ → ชาติดับ → ชรามรณะ + โสกะ ฯลฯ อุปายาสดับ = ทุกขนิโรธ

ตามที่เขียนแสดงนี้ แบบแรกแสดงใหมตลอดสาย ใหตรงขามกับฝายสมุทยวารที่ไดแสดงไปแลว สวน
แบบที่สอง แสดงตอจากฝายสมุทยวารนั้นไปเลย เพราะสมุทยวารแสดงไวเพียงแคตัณหา พอถึงตัณหาก็หักกลับ
ตรงขามใหเปนฝายดับไปจนตลอดสาย
แตรวมความแลว ทั้งสองแบบนี้ไมตางกันเลย หลักการใหญและสาระสําคัญคงเปนอยางเดียวกัน คือ
แสดงกระบวนธรรมฝายดับ หลังจากมีการรับรูและเสวยเวทนาแลว โดยตัดตอนใหหยุดเพียงนั้น ไมใหนันทิหรือ
ตัณหาเกิดขึ้นได วงจรก็ขาด ทุกขก็ไมเกิด
พึงสังเกตวา คําวา “นันทิ” ในแบบที่ ๑ พูดอยางคราวๆ ก็ตรงกับตัณหาในแบบที่สองนั่นเอง เปนแตใช
ยักเยื้องไปเล็กนอย ใหเหมาะกันกับขอความแวดลอมที่เปนกรณีเฉพาะของแบบที่หนึ่งนั้นเทานั้น.
ขอสังเกตสําคัญอีกอยางหนึ่ง ก็คือ ขอความในบาลีของแบบที่ ๑ แสดงใหเห็นชัดเจนวา คําวานันทิดับ
หมายความวา นันทิไมเกิดขึ้น หรือไมมีนันทินั่นเอง เมื่อนําความหมายนี้มาใชแสดงการดับตัณหาในแบบที่สอง ก็
จะไดสาระสําคัญวา “เมื่อรับรูแลว เกิดเวทนา แลวก็จะเกิดตัณหาตามกระบวนธรรมแบบกอเกิดทุกข แตคราวนี้
ตัดตอนเสียกอน โดยปดกั้นไมใหตัณหาเกิดขึ้น วงจรก็ขาด องคธรรมขอตอๆ ไป เชน อุปาทานเปนตน ก็ไมเกิด
ทุกขก็ไมเกิด ทุกขนิโรธ ก็สําเร็จ”
ในกระบวนธรรมแบบวงจรสั้น ทั้งฝายกอเกิดทุกขหรือฝายสังสารวัฏฏ และฝายดับทุกขหรือฝายวิวัฏฏนี้
แมจะไมไดกลาวถึงอวิชชาไว แตก็พึงทราบวามีอวิชชาแฝงอยูพรอมในตัว ซึ่งเห็นไดไมยาก กลาวคือ ในฝายกอ
เกิดทุกข เมื่อเสวยเวทนาแลว ตัณหาเกิดขึ้น ก็เพราะไมรูเทาทันสภาพความจริงของสิ่งที่ตนเสพเสวยนั้นวาเปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนสิ่งที่ไมอาจจะเขาไปยึดถือเอาเปนของตนไดจริง ไมรูวาสิ่งนั้นมีคุณมีโทษอยางไรๆ
เปนตน และทําการรับรูดวยอวิชชาที่เรียกวา อวิชชาสัมผัส554 เวทนาที่เกิดจากอวิชชาสัมผัสนี้ จึงเปนเหตุใหเกิด
ตัณหา
553
554

สํ.นิ.๑๖/๑๖๓/๘๗; สํ.สฬ.๑๘/๑๕๕/๑๐๗.
ดู สํ.ข.๑๗/๙๔/๕๘; ๑๗๔/๑๑๗.
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สวนในฝายดับทุกข เมื่อเสวยเวทนาแลว ไมเกิดตัณหา ก็เพราะมีความรูเทาทันสภาวะสังขารของสิ่งที่
เสพเสวย คือมีวิชชารองเปนพื้นอยู จึงทําการรับรูชนิดที่ไมประกอบดวยอวิชชา เมื่อไมมีอวิชชาสัมผัส เวทนาที่
เกิดขึ้นก็ไมนําไปสูตัณหา ดังนั้น ที่วาตัณหาดับ จึงบงถึงอวิชชาดับอยูแลวในตัว พูดอีกนัยหนึ่งวา เปนการดับ
อวิชชาที่แสดงอยางออม โดยยกการดับตัณหาขึ้นชูเปนตัวเดน (เหมือนอยางที่พระพุทธเจาแสดงในคําจํากัดความ
อยางสั้นของอริยสัจขอที่ ๒ และ ๓ วา ตัณหาเปนเหตุเกิดแหงทุกข และดับทุกขไดดวยการดับตัณหา) การที่ทรง
แสดงแบบนี้ ก็เพื่อใหเห็นภาพในทางปฏิบัติงายขึ้น และเห็นทางที่จะนําเอาไปใชประโยชนชัดเจนยิ่งขึ้น
เทาที่กลาวมาถึงปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร ทั้งแบบวงจรยาวและวงจรสั้น สรุปวา หลักการสําคัญของการ
ดับทุกข คือการตัดวงจรใหขาด วงจรนี้ตามปกติตัดไดที่หัวเงื่อน หรือขั้ว ๒ แหง ไดแก ที่ขั้วใหญ คืออวิชชา และ
ที่ขั้วรอง คือตัณหา แตไมวาจะตัดที่ขั้วใด ก็ตองใหขาดถึงอวิชชาดวย การตัดวงจรจึงมี ๒ อยาง คือ ตัดโดยตรงที่
อวิชชา และตัดโดยออมที่ตัณหา
เมื่อวงจรขาด กระบวนธรรมสังสารวัฏฏสิ้นสุดลง เขาสูวิวัฏฏ ก็จะบรรลุภาวะแหงความดับทุกข เปนผูมี
ชัยตอปญหาชีวิต เปนอยูอยางไรโสกะ ปริเทวะ เปนตน มีความสุขที่แทจริง เรียกวา เขาถึงวิชชา วิมุตติ วิสุทธิ
สันติ หรือนิพพาน อันเปนประโยชนสงู สุดที่มนุษยควรจะได คุมคากับการที่ไดเกิดมามีชีวิต

ภาวะแหงนิพพาน
เมื่อสังสารวัฏฏ555 หายไป ก็กลายเปนวิวัฏฏ544 ขึ้นเองทันที เปนของเสร็จพรอมอยูในตัว ไมตองเดินทาง
ออกจากสังสารวัฏฏที่แหงหนึ่ง ไปสูวิวัฏฏอีกแหงหนึ่ง เวนแตจะเปนการพูดในเชิงภาพพจน หรืออุปมา เมื่อ
อวิชชา ตัณหา อุปาทานดับไป นิพพานก็ปรากฏแทนที่พรอมกัน จะพูดใหมั่นเขาอีกก็วา การดับอวิชชา ตัณหา
อุปาทานนั่นแหละ คือนิพพาน
ตามปกติของปุถุชน อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ยอมคอยครอบงําเคลือบแฝงจิตใจ กําบังปญญา และเปน
ตัวชักใยนําเอากิเลสตางๆ ใหไหลเขามาสูจิตใจ ทําใจใหไหว ใหวุน ใหขุน ใหมัว ใหฝาหมอง ทําใหมองเห็นสิ่ง
ตางๆ ไมชัดบาง ใหบิดเบือนไปเสียบาง ตลอดจนถวงดึงเหนี่ยวรั้งไว ใหวนเวียนติดตังของขัดและคับแคบอยูกับ
เครื่องผูกมัดหนวงเหนี่ยวชนิดตางๆ
เมื่ออวิชชา ตัณหา อุปาทานนั้น ดับหายไปแลว ก็เกิดปญญา เปนวิชชาสวางแจงขึ้น มองเห็นสิ่งทั้งหลาย
กลาวคือโลกและชีวิต ถูกตองชัดเจน ตามที่มันเปนของมัน ไมใชตามที่อยากใหมันเปน หรือตามอิทธิพลของสิ่ง
เคลือบแฝงกําบัง การมองเห็น การรับรูตอโลกและชีวิต ก็จะเปลี่ยนไป ความรูสึกและทาทีตอสิ่งตางๆ ก็จะ
เปลี่ยนไป ยังผลใหบุคลิกภาพเปลี่ยนไปดวย
สิ่งที่ปรากฏอยู แตไมเคยรู ไมเคยเห็น หรือแมแตนึกถึง เพราะถูกปดกั้นคลุมบังเงาไว หรือเพราะมัว
สาละวนเพลินอยูกับสิ่งอื่น ก็ไดรูไดเห็นขึ้น เกิดเปนความรูเห็นใหมๆ จิตใจเปดเผย กวางขวาง ไมมีประมาณ
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คําวา สังสารวัฏฏ และวิวัฏฏ นํามาใช ณ ที่นี้ ตามนิยมแหงวิวัฒนาการของภาษา ไมใชคําจําเพาะที่ใชมาแตเดิม; สังสารวัฏฏ ในบาลี
นิยมใชเพียงสังสาร (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 ในบาลีรุนรองจึงใชควบกัน เชน ขุ.ม.๒๙/๗๐๑/๔๑๔; ขุ.จู.๓๐/๑๗๓/๘๙ เปนตน; สวน
วิวัฏฏ ในบาลีทั่วไปไมนิยมใชในความหมายนี้ เวนแตในปฏิสัมภิทามัคค (เชน ๓๑/๑/๓; ๒๔๖-๒๕๒/ ๑๕๘-๑๖๒) ตอมาในคัมภีรรุน
อรรถกถาและฎีกา จึงนิยมใชกันดื่นขึ้น (เชน วิสุทฺธิ.๓/๓๕๑; วินย.อ.๒/๒๙๒; อง.อ.๓/๔๒๕; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๑๑๙ เปนตน)

๓๔๔

พุทธธรรม

โปรงโลง เปนอิสระ เปนภาวะที่แจมใส สะอาด สวาง สงบ ละเอียดออน ประณีต ลึกซึ้ง ซึ่งผูยังมีอวิชชา ตัณหา
อุปาทาน ครอบงําใจอยู อยางที่เรียกกันวาปุถุชน นึกไมเห็น คิดไมเขาใจ แตเขาถึงเมื่อใด ก็รูเห็นประจักษแจงเอง
เมื่อนั้น ดังคุณบท คือคําแสดงคุณลักษณะของนิพพานวา:
“นิพพาน อันผู้บรรลุเห็นได้เอง ไม่ขึ้นกับกาล เรียกให้มาดูได้ ควรน้อมเอาเข้ามาไว้ อัน
วิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน”556
การที่ปุถุชนไมสามารถนึกเห็น ไมอาจคิดใหเขาใจภาวะของนิพพานไดนั้น เพราะธรรมดาของมนุษย เมื่อ
ยังไมรูเห็นประจักษเองซึ่งสิ่งใด ก็เรียนรูสิ่งนั้นดวยอาศัยความรูเกาเปนพื้นเทียบ คือ เอาสัญญาที่มีอยูแลวมา
กําหนด แลววาดภาพขึ้นใหมจากสัญญาตางๆ ที่เอามากําหนดเทียบนั้น ไดภาพตามสัญญาที่เปนองคประกอบ
เหมือนอยางคนไมเคยเห็นไมเคยรูจักชางเลย เมื่อมีใครพูดขึ้นแกเขาวา “ชาง” เขาจะไมรูไมเขาใจ นึกอะไรไมได
เลย อาจจะกําหนดไปตามอาการกิริยาเปนตนของผูพูดแลว อาจจะนึกวาผูพูดกลาวผรุสวาทแกเขา หรืออาจจะ
นึกไปวาผูพูดกลาวคําภาษาตางประเทศคําหนึ่ง หรืออาจจะนึกวาผูพูดเสียสติ จึงกลาวคําไรความหมายออกมา
หรือนึกคิดอะไรตางๆ ไปไดมากมาย แลวแตสถานการณ
แตถาผูพูดกลาววา “ฉันเห็นชาง” ผูฟงนั้น จะมีความเขาใจขึ้นหนอยหนึ่งวา ชางเปนอะไรอยางหนึ่งที่
เห็นไดดวยตา ถาผูพูดอธิบายตอไปวา “ชาง เปนสัตวชนิดหนึ่ง” เขาก็เขาใจเพิ่มขึ้นอีกหนอยหนึ่ง โดยอาจจะนึก
ไปถึงสิ่งทั้งหลายที่เรียกวาสัตว ไมจํากัดชนิดและขนาด ตั้งแตมดถึงไดโนเสาร ตั้งแตปลากัดถึงปลาวาฬ ตั้งแตยุง
ถึงนกอินทรีย เมื่อผูพูดกลาวตอไปวา “ชาง เปนสัตวบก” เขาก็เขาใจชัดขึ้นอีกหนอยหนึ่ง ครั้นบอกวา “ชาง เปน
สัตวตัวโตมาก” เขาก็เห็นภาพจํากัดชัดเขาอีก
จากนั้น ผูพูดก็อาจบรรยายลักษณะของชาง เชน ใบหูโต ตาเล็ก มีงาสองขาง มีจมูกยาวเปนงวง เปนตน
ผูฟงก็จะไดภาพจําเพาะที่ชัดเจนในใจของเขามากขึ้น ภาพนั้นอาจใกลของจริงก็ได หรือหางไกลไปมากมาย ชนิด
ที่วา ถาใหเขาวาดภาพที่เขาเห็นในใจเวลานั้นออกมาเปนรูปวาดบนแผนกระดาษ เราอาจไดรูปสัตวประหลาด
เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง สําหรับนิยายโบราณเรื่องใหมก็ได เพราะผูไมรูไมเห็นจริงนี่แหละ มักใชสัญญาตางๆ สราง
ภาพไดวิจิตรพิสดารนัก ทั้งนี้ ภาพในใจของเขาจะเปนอยางไร ยอมขึ้นตอความแมนยําของสัญญาเกี่ยวกับ
ลักษณะอาการตางๆ ที่ผูเลายกขึ้นมาพูดฝายหนึ่ง และสัญญาที่ผูฟงเอามาประสานเปนองคประกอบสรางสัญญา
ใหมอีกฝายหนึ่ง
จะเห็นวา คําวา “เห็น” ก็ดี “สัตว” ก็ดี “บก” “ตัวโต” เปนตน ก็ดี ลวนเปนสัญญาที่ผูฟงมีอยูแลว
ทั้งสิ้น แตในกรณีที่สิ่งที่นํามาบอกเลา แตกตางไปจากสิ่งที่ผูฟงเคยรูเห็นมีสัญญาอยูกอนแลวโดยสิ้นเชิง ไมมี
ลักษณะอาการใดที่จะเทียบกันไดเลย ผูฟงจะไมมีทางนึกเห็นหรือเขาใจไดดวยประการใดทั้งสิ้น
เมื่อมีการสอบถามเทียบเคียงขึ้น คือผูฟงขอนําเอาสัญญาของตนออกมาตอความรูใหม ก็จะทําไดอยาง
เดียว คือปฏิเสธ หรือถาผูเลาขืนพยายามจะชี้แจงดวยสัญญาที่ผูฟงพอจะเอามาเทียบไดบาง ก็เสี่ยงอันตราย
อยางมากตอการที่ผูฟงจะสรางสัญญาผิดๆ ตอสิ่งที่นํามาเลานั้น ถาผูฟงไมสรางสัญญาผิด ก็อาจไปสูสุดทางอีก
ขางหนึ่ง คือปฏิเสธคําบอกของผูเลา โดยกลาวหาวาผูเลากลาวเท็จ หลอกลวง สิ่งที่นํามาเลานั้นไมมีจริง
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องฺ.ติก.๒๐/๔๙๕/๒๐๒; พึงสังเกตวา คุณบททั้ง ๕ อยางของนิพพาน ตรงกับคุณบท ๕ ขอทายของพระธรรม ทั้งนี้สอดคลองกับ
ความที่ทานอธิบายกันมาวา คุณบทขอที่ ๑ ของพระธรรม (สฺวากฺขาโต) เปนคุณลักษณะของพระธรรมสวนที่เปนคําสั่งสอน ที่ตอมา
เรียกวาปริยัติธรรม คือธรรมอันพึงเลาเรียน คุณบทที่ ๒ ถึง ๖ (สนฺทิฏโก ถึง ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ) เปนคุณลักษณะของ
โลกุตรธรรมโดยเฉพาะ (วิสุทฺธิ.๑/๒๗๓).

บทที่ ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน

๓๔๕

แตการที่ผูฟงจะปฏิเสธ โดยกลาววาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมมีจริง เพียงเพราะเหตุที่ตนไมเคยเห็นไมเคยรูจัก ไม
เหมือนกับสิ่งที่ตนเคยรูจักและตนเองไมอาจนึกเห็นหรือเขาใจ ยอมไมเปนการถูกตอง
นิพพานเปนภาวะที่พนจากสภาพทั้งหลายที่ปุถุชนรูจัก นอกเหนือออกไปจากการรับรูที่ถูกอวิชชา ตัณหา
อุปาทานครอบงํา เปนภาวะที่เขาถึงทันที พรอมกับการละกิเลสที่เคลือบคลุมใจ หรือพนจากภาวลักษณะตางๆ ที่
เปนวิสัยของปุถุชน เหมือนเลื่อนฉากออก ก็มองเห็นทองฟา นิพพานไมมีลักษณะอาการเหมือนสิ่งใด ที่ปุถุชนเคย
รูเคยเห็น ปุถุชนจึงไมอาจนึกเห็นหรือคิดเขาใจได แตจะวานิพพานไมมี ก็ไมถูก มีผูกลาวอุปมาบางอยางไว
เพื่อใหปุถุชนพอสํานึกไดวา สิ่งที่ตนนึกไมเห็น คิดไมเขาใจ ไมจําเปนตองไมมี
ขอเปรียบเทียบที่นาฟงเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องปลาไมรูจักบก มีความยอของนิทานวา ปลากับเตาเปนเพื่อน
สนิทกัน ปลาอยูแตในน้ํา รูจักแตเรื่องราวความเปนไปในน้ํา เตาเปนสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก รูจักทั้งบกทั้งน้ํา
วันหนึ่งเตาไปเที่ยวบกมาแลว ลงในน้ําพบปลา ก็เลาใหปลาฟง ถึงความสดชื่นที่ไดไปเดินเที่ยวบนผืนดิน
แหง ในทองทุงโลงที่ลมพัดฉิว ปลาฟงไปไดสักหนอย ไมเขาใจเลย อะไรกันนะที่วาเดิน อะไรกันพื้นดินแหง อะไร
กันทุงโลง อะไรกันลมพัดฉิว แมแตความสดชื่นอยางนั้น ปลาก็ไมรูจัก ความสุขโดยปราศจากน้ํา จะเปนไปได
อยางไร มีแตจะตายแนๆ
ปลาทนไมได จึงขัดขึ้น และซักถามหาความเขาใจ เตาเลาและอธิบายดวยศัพทบก ปลาซักถามดวยศัพท
น้ํา เตาก็ไดแตปฏิเสธ ปลาจะใหเตาอธิบายดวยศัพทน้ํา เตาก็อธิบายไมได เพราะไมรูจะเอาอะไรมาเทียบ
ในที่สุด ปลาก็ลงขอสรุปวา เตาโกหก เรื่องที่เลาไมจริงทั้งสิ้น เดินก็ไมมี ผืนดินแหงก็ไมมี ทุงโลงก็ไมมี
ลมพัดฉิวตองตัวแลวสดชื่น ก็ไมมี
ตามเรื่องนี้ ความจริงปลาเปนฝายผิด สิ่งที่เตาเลา มีอยูจริง แตพนวิสัยแหงความรูของปลา เพราะปลา
ยังไมเคยขึ้นไปอยูบก จึงไมอาจเขาใจได
ขอเทียบอีกอยางหนึ่ง คือ ความรูทางอายตนะที่ตางกัน ธรรมดาวา ความรูทางอายตนะคนละอยาง ยอม
มีลักษณะอาการที่ตางกันโดยสิ้นเชิง และไมอาจเทียบกันได รูปกับเสียงไมมีอะไรเทียบกันได เสียงกับกลิ่นไมมี
อะไรเทียบกันได ดังนี้เปนตน
สมมติวา คนผูหนึ่งตาบอดมาแตกําเนิด ไมเคยมีสัญญาเกี่ยวกับรูป ยอมไมมีใครสามารถไปอธิบายสี
เขียว สีแดง สีสม สีชมพู หรือลักษณะอาการตางๆ ของรูป ใหเขาเขาใจไดดวยความรูจากสัญญาที่เขามีทาง
อายตนะอื่นๆ ไมวาจะอธิบายวา รูปนั้นดัง เบา ทุม แหลม เหม็น หอม เปรี้ยว หวาน อยางไร หรือถาใครไมมี
ประสาทจมูกมาแตเกิด ใครจะอธิบายใหเขาเขาใจ เหม็น หอม กลิ่นกุหลาบ กลิ่นสม กลิ่นมะลิ ไดอยางไร เพราะคง
จะตองปฏิเสธ เขียว เหลือง แดง น้ําเงิน หนัก เบา อวน ผอม ดัง เบา ขม เค็ม เปนตน ที่เขาใชซักถามทั้งหมด
ยิ่งกวานั้น มนุษยมีอายตนะขั้นตนสําหรับรับรูลักษณะอาการตางๆ ของโลก ที่เรียกวาอารมณ เพียง ๕
อยาง ถามีแงของความรูที่นอกเหนือจากนั้นไป มนุษยยอมไมอาจรู และแมแตหาอยางที่รู ก็รูไปตามลักษณะ
อาการดานตางๆ เทานั้น การไมเคยรู ไมเคยเห็น หรือนึกไมเห็น คิดไมเขาใจของมนุษยเพียงอยางเดียว จึงยัง
มิใชเครื่องชี้ขาดวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมมี
เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูใหม กอนที่จะทรงประกาศธรรม ไดทรงมีพุทธดําริวา
“ธรรมที่เราเข้าถึงแล้วนี้ ลึกซึ้ง เห็นยาก หยั่งรู้ตามยาก สงบ ประณีต ตรรกหยั่งไม่ถึง (ไม่
อยู่ในวิสัยของตรรก) ละเอียดอ่อน เป็นวิสัยที่บัณฑิตจะพึงทราบ”557
557

วินย.๔/๗/๘; ม.มู.๑๒/๓๒๑/๓๒๓

๓๔๖

พุทธธรรม
และมีขอความเปนคาถาตอไปวา
“ธรรม เราลุ ถึงโดยยาก เวลานี้ ไม่ค วรประกาศ, ธรรมนี้ มิ ใช่ สิ่ง ที่สั ตว์ ผู้ถู ก ราคะโทสะ
ครอบงํา จะรู้เข้าใจได้ง่าย, สัตว์ทั้งหลายผู้ถูกราคะย้อมไว้ ถูกกองความมืด (อวิชชา) ห่อหุ้ม จักไม่
เห็นภาวะที่ทวนกระแส ละเอียดอ่อน ลึกซึ้ง เห็นยาก ละเอียดยิ่งนัก”558

คําวา “ธรรม” ในที่นี้ หมายถึง ปฏิจจสมุปบาท และ นิพพาน (จะวาอริยสัจ ๔ ก็ไดใจความเทากัน) แต
ถึงแมจะยากอยางนี้ ก็ปรากฏวา พระพุทธเจาไดทรงพยายามสั่งสอนชี้แจงอธิบายอยางมากมาย ดังนั้น คําวา
นิพพานเปนสิ่งที่ปุถุชนนึกไมเห็น คิดไมเขาใจ จึงควรมุงใหเปนคําเตือนเสียมากกวา คือ เตือนวาไมควรเอาแตคิด
สรางภาพและถกเถียงชักเหตุผลมาแสดงกันอยู จะเปนเหตุใหสรางสัญญาผิดๆ ขึ้นมาเสียเปลา ทางที่ดีหรือทางที่
ถูก ควรจะลงมือปฏิบัติใหเขาถึง เพื่อรูเห็นประจักษชัดกับตนเอง เพราะถึงแมวานิพพานนั้น เมื่อยังไมรูไมเห็น ก็
นึกไมเห็น คิดไมเขาใจ แตก็เปนสิ่งที่รูได เห็นได เขาถึงได เพียงแตวายากเทานั้น
เมื่อตกลงกันไดเชนนี้แลว ก็อาจเปลี่ยนขอความจากที่นิยมพูดกันวา นึกไมเห็น คิดไมเขาใจ (หรือที่บาง
ทานถึงกับวา พูดไมได บรรยายไมได) มาใชตามพุทธพจนนี้วา “เห็นไดยาก หยั่งรูตามไดยาก”

คําแสดงคุณลักษณะของนิพพาน
ในเมื่อนิพพานเปนสิ่งเห็นไดยาก หยั่งรูตามไดยาก เมื่อยังไมเห็น ก็นึกไมเห็น เมื่อยังไมเขาถึง ก็คิดไม
เขาใจ ถอยคําที่จะใชบอกตรงๆ และสัญญาที่จะใชกําหนดก็ไมมี ดังไดกลาวมาฉะนี้ จึงนาสังเกตวา ในการ
กลาวถึงนิพพาน ทานจะพูดอยางไร หรือใชถอยคําอยางไร
ตามที่ไดประมวลดู พอจะสรุปวิธีพูดถึง หรืออธิบายนิพพานได ๔ อยาง คือ
๑. แบบปฏิเสธ คือ ใหความหมายอันแสดงถึงการละ การกําจัด การเพิกถอนภาวะไมดี ไมงาม ไม
เกื้อกูล ไมเปนประโยชนตางๆ ที่มีอยูในวิสัยของฝายวัฏฏะ เชนวา “นิพพานคือความสิ้นราคะ สิ้นโทสะ สิ้น
โมหะ”559 “นิพพานคือความดับแหงภพ”560 “นิพพานคือความสิ้นตัณหา”561 “ที่จบสิ้นของทุกข”562 ดังนี้เปนตน
หรือใชคําเรียกอันแสดงภาวะที่ตรงขามกับภาวะฝายวัฏฏะโดยตรง เชน “เปนอสังขตะ”563 (ไมถูกปรุงแตง)
“อชระ” (ไมแก) “อมตะ” (ไมตาย) เปนตน
๒. แบบไวพจน หรื อ เรี ย กตามคุ ณ ภาพ คื อ นํ า เอาคํ า พู ด บางคํ า ที่ ใ ช พู ด เข า ใจกั น อยู แ ล ว อั น มี
ความหมายเกี่ยวกับภาวะที่สมบูรณ หรือดีงามสูงสุด มาใชเปนคําเรียกนิพพาน เพื่อแสดงถึงคุณลักษณะของ
นิพพานนั้น ในบางแงบางดาน เชน “สันตะ” (สงบ) “ปณีตะ” (ประณีต) “สุทธิ” (ความบริสุทธิ์) “เขมะ” (ความ
เกษม) เปนตน
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วินย.๔/๗/๘; ม.มู.๑๒/๓๒๑/๓๒๓
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สํ.สฬ.๑๘/๔๙๗/๓๑๐; ๕๑๓/๓๒๑
สํ.นิ.๑๖/๒๗๑/๑๔๒
561
สํ.ข.๑๗/๓๖๗/๒๓๓
562
เปนคําแสดงความหมายโดยนัย ไมใชเปนคําจํากัดความโดยตรง เชน สํ.สฬ.๑๘/๘๕/๕๓; ขุ.อ.๒๕/๑๕๘/๒๐๗; ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๑/
๒๖๖ เปนตน
563
คําเดี่ยวทั้งหมดตั้งแตนี้ไป ดูที่มาแหงเดียวกันขางหนา
560

๓๔๗

บทที่ ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน

๓. แบบอุป มา ถ อ ยคําอุ ปมา มัก ใช บรรยายภาวะและลั กษณะของผู บ รรลุนิพพาน มากกวาจะใช
บรรยายภาวะของนิพพานโดยตรง เชน เปรียบพระอรหันตเหมือนโคนําฝูง ที่วายตัดกระแสน้ําขามถึงฝงแลว564
เหมือนคนขามมหาสมุทร หรือหวงน้ําใหญที่มีอันตรายมาก ถึงฟากขึ้นยืนบนฝงแลว565 จะวาไปเกิดที่ไหน หรือจะ
วาไมเกิดเปนตน ก็ไมถูกทั้งสิ้น เหมือนไฟดับไปเมื่อสิ้นเชื้อ566
อยางไรก็ตาม คําเปรียบเทียบภาวะของนิพพานโดยตรงก็มีอยูบาง เชนวา นิพพานเปนเหมือนภูมิภาคอัน
ราบเรียบนารื่นรมย567 เหมือนฝงโนนที่เกษมไมมีภัย568 และเหมือนพจนสารแจงขาวความตามที่เปนจริง569 เปน
ตน ที่ใชเปนคําเรียกเชิงเปรียบเทียบอยูในตัว ก็หลายคํา เชน “อาโรคยะ” (ความไมมีโรค, สุขภาพสมบูรณ) “ที
ปะ” (เกาะ, ที่พนภัย) “เลณะ” (ถ้ํา, ที่กําบังภัย) เปนตน ในสมัยคัมภีรรุนตอๆ มา ที่เปนสาวกภาษิต ถึงกับเรียก
เปรียบเทียบนิพพานเปนเมืองไปก็มี ดังคําวา “อุดมบุรี”570 และ “นิพพานนคร”571 ซึ่งไดกลายมาเปนคําเทศนา
โวหารและวรรณคดีโวหารในภาษาไทยวา อมตมหานครนฤพาน บาง เมืองแกวกลาวแลวคือพระนิพพาน บาง แต
คําหลังนี้ ไมจัดเขาในบรรดาถอยคําที่ยอมรับวาใชแสดงภาวะของนิพพานได
๔. แบบบรรยายภาวะโดยตรง แบบนี้ มี น อ ยแห ง แต เ ป น ที่ ส นใจของนั ก ศึ ก ษา นั ก ค น คว า มาก
โดยเฉพาะผูถือพุทธธรรมอยางเปนปรัชญา และมีการตีความกันไปตางๆ ทําใหเกิดขอถกเถียงกันไดมาก จะได
คัดมาใหดูตอไป
ทั้ง ๔ แบบนี้ ถาเปนคําเรียก หรือคําแสดงคุณลักษณะ บางทีทานก็ใชเสริมกัน มาดวยกัน ในขอความ
เดียวกัน หรือมาเปนกลุม ในที่น้ีจะเอามาแสดงรวมๆ กันไว เทาที่เห็นสมควร พอใหผูศึกษาเห็นแนว และขอให
แยกแบบเอาเอง (แสดงตามลําดับอักษรบาลี)572
อกัณหอสุกกะ
อกตะ
อกิญจนะ
อกุโตภัย
อัจจุตะ
อัจฉริยะ
อชระ, อชัชชระ
อชาตะ
อนตะ
564

ไมดําไมขาว (ไมจํากัดชั้นวรรณะ, ไม ตัณหักขยะ
เปนบุญไมเปนบาป)
ตาณะ
ไมมีใครสราง
ทีปะ
ไมมีอะไรคางใจ, ไรกังวล
ทุกขักขยะ
ไมมีภัยแตที่ไหน
ทุททสะ
ไมเคลื่อน, ไมตองจากไป
ธุวะ
อัศจรรย
นิปุณะ
ไมแก, ไมคร่ําครา
นิปปปัญจะ
ไมเกิด
นิพพาน
นิพพุติ
ไมโอนเอนไป, ไมมีตัณหา

ภาวะสิ้นตัณหา
เครื่องตานทาน, ที่คุมกัน
เกาะ, ที่พึ่ง
ภาวะสิ้นทุกข
เห็นไดยาก
ยั่งยืน
ละเอียดออน
ไมมีกิเลสเครื่องเนิ่นชา, ไมมีปปญจะ
ความดับกิเลสและกองทุกข
ความดับเข็ญเย็นใจ

ม.มู.๑๒/๓๙๑/๔๒๐
สํ.สฬ.๑๘/๒๘๕/๑๙๖; ๓๑๔/๒๑๘
566
ม.ม.๑๓/๒๕๐/๒๔๖; สํ.สฬ.๑๘/๘๐๐/๔๘๕
567
สํ.ข.๑๗/๑๙๗/๑๓๒
568
สํ.สฬ.๑๘/๓๑๖/๒๑๙
569
สํ.สฬ.๑๘/๓๔๒/๒๔๒
570
ขุ.อป.๓๓/๑๕๗/๒๘๒ (ปุรมุตฺตมํ)
571
มิลินฺท.๓๔๙
572
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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๓๔๘
อนันต์
อนาทาน
อนาประ
อนาลัย
อนาสวะ
อนิทัสสนะ
อนีติกะ
อนุตตระ
อปโลกิตะ (-นะ)
อภยะ
อมตะ
อโมสธรรม
อัพภูต
อัพยาธิ
อัพยาปัชฌะ
อภูตะ
อสังกิลิฎฐะ
อสังกุปปะ
อสังขตะ
อสังหิระ
อโสกะ
อาโรคยะ
อิสสริยะ
เขมะ

พุทธธรรม
ไมมีที่สุด
ไมมีการถือมั่น
ไมมีอื่นอีก, ประเสริฐ, ดีที่สุด
ไมมีอาลัย, ไมมีความติด
ไมมีอาสวะ
ไมเห็นดวยตา
ไมมีสิ่งเปนอันตราย
ไมมีอะไรยิ่งกวา, ยอดเยี่ยม
ไมผุพัง, ไมเสื่อมสลาย
ไมมีภัย
ไมตาย
ไมเสื่อมคลาย, ไมกลับกลาย
ไมเคยมีไมเคยเปน, นาอัศจรรย
ไมมีโรคเบียดเบียน
ไมมีความเบียดเบียน, ไรทุกข
ไมกลายไป
ไมเศราหมอง
ไมหวั่นไหว, ไมโยกคลอน
ไมถูกปรุงแตง
ไมคลอนแคลน
ไมมีความโศก
ไมมีโรค, สุขภาพสมบูรณ
อิสรภาพ, ความเปนใหญในตัว
เกษม, ปลอดภัย

นิโรธ
บรมสัจจ์
ปณีตะ
ปรมัตถ
ปรมสุข
ปรายนะ
ปัสสัทธิ
ปาระ
มุตติ
โมกขะ
โยคักเขมะ
เลณะ
วิมุตติ
วิโมกข์
วิรชะ
วิราคะ
วิสุทธิ
สัจจะ
สันตะ
สันติ
สรณะ
สิวะ
สุทธิ
สุทุททสะ

ความดับทุกข
ความจริงอยางยิ่ง, สัจจะสูงสุด
ประณีต
ประโยชนสูงสุด
บรมสุข, สุขอยางยิ่ง
ที่ไปขางหนา, ที่หมาย
ความสงบระงับ, สงบเยือกเย็น
ฝง, ที่หมายอันปลอดภัย
ความพน, หลุดรอด
ความพนไปได
ธรรมอันเกษมจากโยคะ, ปลอดเครื่องผูกรัด
ที่เรน, ที่กําบังภัย
ความหลุดพน, เปนอิสระ
ความหลุดพน
ไมมีธุลี
ความจางคลายหายติด
ความบริสุทธิ์, หมดจด
ความจริง
สงบ, ระงับ
ความสงบ
ที่พึ่ง, ที่ระลึก
แสนเกษมสําราญ
ความบริสุทธ, สะอาด
เห็นไดยากยิ่งนัก.

ในคัมภีรชั้นอรรถาธิบายและคัมภีรที่เปนสาวกภาษิต (เชน นิทเทส, ปฏิสัมภิทามัคค, เถรคาถา, เถรีคาถา,
อปทาน) ตลอดมาจนถึงคัมภีรรุนหลังๆ เชน อภิธานัปปทีปกา ยังกลาวถึงหรือจัดคําเขามาแสดงความหมายของ
นิพพานอีกเปนอันมาก เชน
อักขระ
อขลิตะ
อจละ
อนารัมมณะ
อนุปปาทะ
อปวัคค
อมรณะ
อรูปะ
อสปัตตะ
อสัมพาธะ
573

ไมรูจักสิ้น, ไมพินาศ
ไมพลั้งพลาด
ไมหวั่นไหว
ไมตองอาศัยสิ่งยึดหนวง
ความไมเกิด
ปราศจากสังขาร, พนสิ้นเชิง
ไมตาย
ไรรูป, ไมมีทรวดทรงสัณฐาน
ไมมีขาศึก
ไมคับแคบ, ไมของขัด
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เกวละ
นิจจะ
นิรุปตาปะ
ปฏิปัสสัทธิ
ปทะ
ประ
ปริโยสาน
ปหานะ
วูปสมะ
วิวัฏฏ์

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

เกวละ (สันสกฤตเปน ไกวัลย) เปนคําแสดงจุดหมายสูงสุด ที่ใชในศาสนาเชน (ไชนะ ของนิครนถ), สวนทางฝายพุทธศาสนา ในชั้น
บาลียังไมพบใชคํานี้หมายถึงนิพพานโดยตรง 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
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บรรดาคําทั้งหมดนี้ บางคําถือไดวามีความสําคัญมาก เพราะใชเปนคําแทน หรือคําแสดงอรรถของ
นิพพานอยูเสมอ เชน อสังขตะ นิโรธ วิมุตติ วิราคะ สันตะ หรือสันติ เปนตน แตอีกหลายคํามีที่ใชนอยเหลือเกิน
บางคํามีที่ใชแหงเดียว บางคําใชบางสองสามแหง จึงไมควรถือเปนสําคัญนัก นํามาลงไวเพียงเพื่อประกอบความรู
เพราะอาจชวยเปนแนวความเขาใจเพิ่มขึ้นบาง แมคําแปลที่ใหไว ก็พอใหจับความหมายไดบางเทานั้น ไมอาจให
อรรถรสลึกซึ้งสมบูรณ เพราะขาดขอความแวดลอมที่จะชวยเสริมความเขาใจ
ขอที่สําคัญอยางยิ่ง ก็คือ หลายศัพทเปนคําพูดที่คุนหูคุนปากของคนเฉพาะยุคสมัยและถิ่นฐานหรือ
ชุมชนนั้นๆ เกี่ยวดวยสิ่งที่เขานิยมหรือลัทธิศาสนาที่เขาเชื่อถือ ซึ่งเมื่อกลาวขึ้นมา ชนพวกนั้นยอมทราบซึ้งเปน
อยางดี บางทีพระพุทธเจาทรงนําเอาคํานั้นๆ มาใชเรียกนิพพาน เพียงเพื่อเปนสื่อเชื่อมโยงความคิดกับคน
เหลานั้น แลวจึงนําเอาความหมายใหมตามแนวพุทธธรรมใสเขาไปแทน คําเชนนี้ คนที่นอกยุคสมัย นอกถิ่นฐาน
ชุมชนนั้น ยอมไมอาจซึมทราบในความหมายเดิมไดโดยสมบูรณ คําแปลตามรูปศัพทอยางที่ใหไวขางบนนั้น คง
จะชวยความเขาใจไดเพียงเล็กนอย

ข้อความบรรยายภาวะของนิพพาน
สวนขอความแบบบรรยายภาวะโดยตรง ซึ่งมีอยูไมกี่แหง จะยกมาประกอบการพิจารณา
๑. เรื่องหนึ่งวา คราวหนึ่ง พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมีกถาเกี่ยวกับนิพพาน แกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ทั้งหลายไดตั้งใจฟงเปนอยางดี ตอนหนึ่งพระองคไดทรงเปลงพระอุทานวา
“มีอยู่นะ ภิกษุทั้งหลาย อายตนะที่ไม่มีปฐวี ไม่มีอาโป ไม่มีเตโช ไม่มีวาโย ไม่มี อา
กาสานัญจายตนะ ไม่มีวิญญาณัญจายตนะ ไม่มีอากิญจัญญายตนะ ไม่มีเนวสัญญานา-สัญญายต
นะ ไม่มีโลกนี้ ไม่มีปรโลก ไม่มีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้งสองอย่าง เราไม่กล่าวอายตนะนั้นว่า
เป็นการมา การไป การหยุดอยู่ การจุติ การอุบัติ, อายตนะนั้น ไม่มีที่ตั้งอยู่ (แต่ก็) ไม่เคลื่อนไป
ทั้งไม่ต้องมีเครื่องยึดหน่วง, นั่นแหละคือที่จบสิ้นของทุกข์”574
๒. อีกคราวหนึ่ง ทรงแสดงธรรมีกถาเกี่ยวกับนิพพาน แกภิกษุทั้งหลายเชนเดียวกัน และไดทรงเปลง
พระอุทานเปนคาถาวา
“ธรรมดาว่า อนตะ (ภาวะที่ไม่โน้มไปหาภพ คือไม่มีตัณหา ได้แก่นิพพาน) เป็นของเห็นได้
ยาก, สัจจะมิใช่สิ่งที่เห็นได้ง่ายเลย; ชําแรกตัณหาได้แล้ว, เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ (ซึ่งสัจจะ) ย่อมไม่มี
อะไรค้างใจเลย (ไม่มีอะไรที่จะติดใจกังวล)”575
๓. อีกคราวหนึ่ง ทรงแสดงธรรมีกถา แกภิกษุทั้งหลายเชนเดียวกัน และไดทรงเปลงพระอุทานวา
“มีอยู่นะ ภิกษุทั้งหลาย ไม่เกิด (อชาตะ) ไม่เป็น (อภูตะ) ไม่ถูกสร้าง (อกตะ) ไม่ถูกปรุงแต่ง
(อสังขตะ); หากว่า ไม่เกิด ไม่เป็น ไม่ถูกสร้าง ไม่ถูกปรุงแต่ง จักมิได้มีแล้วไซร้ การรอดพ้นภาวะ
เกิดแล้ว เป็นแล้ว ถูกสร้าง ถูกปรุงแต่ง ก็จะไม่พึงปรากฏในโลกนี้ได้เลย; แต่เพราะเหตุที่ มีไม่
เกิด ไม่เป็น ไม่ถูกสร้าง ไม่ถูกปรุงแต่ง ฉะนั้น การรอดพ้นภาวะเกิดแล้ว เป็นแล้ว ถูกสร้าง ถูก
ปรุงแต่ง จึงปรากฏได้”576
574

ขุ.อุ.๒๕/๑๕๘/๒๐๖
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576
ขุ.อุ.๒๕/๑๖๐/๒๐๗
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๔. อีกคราวหนึ่ง ทรงแสดงธรรมีกถาเกี่ยวกับนิพพาน แกภิกษุทั้งหลายเชนเดียวกัน และไดทรงเปลง
พระอุทานวา
“ยังอิงอยู่ จึงมีการไหว, ไม่อิงแล้ว ก็ไม่มีการไหว; เมื่อการไหวไม่มี, ก็นิ่งสนิท; เมื่อนิ่ง
สนิท ก็ไม่มีการโอนเอน; เมื่อไม่มีการโอนเอน ก็ไม่มีการมาการไป; เมื่อไม่มีการมาการไป ก็ไม่มี
การจุติและอุปบัติ; เมื่อไม่มีการจุติและอุปบัติ ก็ไม่มีที่ภพนี้ ไม่มีที่ภพโน้น ไม่มีในระหว่างภพ
ทั้งสอง; นั่นแหละคือที่จบสิ้นของทุกข์”577
๕. อีกเรื่องหนึ่ง กลาวถึงการที่พระพุทธเจาทรงแกไขความเห็นของพระพรหม (โบราณเรียกวาทรมาน
พระพรหม) ตามความยอวา คราวหนึ่ง พระพรหมนามวา พกะ เกิดมีความเห็นอันชั่วรายขึ้นวา “พรหมสถานะนี้
เที่ยง ยั่งยืน คงอยูตลอดไป เปนทั้งหมดทั้งสิ้น ไมมีการแตกดับ, พรหมสถานะนี้แหละ ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไม
จุติ ไมอุบัติ, แลที่รอดพนเหนือขึ้นไปนอกจากพรหมสถานะนี้ หามีไม”
พระพุทธเจาทรงทราบความคิดของพรหมนั้น จึงเสด็จไปตรัสบอกแกพระพรหมวา “พระพรหมตกอยูใน
อวิชชาเสียแลว พระพรหมตกอยูในอวิชชาเสียแลว จึงกลาวสิ่งที่ไมเที่ยงเลย วาเที่ยง กลาวสิ่งที่ไมยั่งยืนเลย วา
ยั่งยืน กลาวสิ่งที่ไมคงอยูตลอดไป วาคงอยูตลอดไป ฯลฯ และที่รอดพนอื่นที่เหนือกวามีอยู ก็กลับกลาววาไมมีที่
รอดพนอื่นที่เหนือกวา”
ครั้งนั้น มารไดเขางําพรหมบริวารตนหนึ่ง กลาวกะพระพุทธเจาวา “นี่แนะภิกษุ นี่แนะภิกษุ ทานอยา
กาวราวพระพรหมนี้ ทานอยากาวราวพระพรหมนี้ เพราะวาทานพระพรหมนี้แหละ คือ ทาวมหาพรหม องคพระผู
เปนเจา (อภิภู) ที่ไมมีใครฝาฝนได เปนผูมองเห็นหมดสิ้น ยังสรรพสัตวใหอยูในอํานาจ เปนอิศวร เปนพระ
ผูสราง เปนพระผูบันดาล เปนผูประเสริฐ เปนผูจัดสรรโลก เปนผูทรงอํานาจ เปนพระบิดาของเหลาสัตวทั้งที่เกิด
แลว และที่จะเกิดตอไป ฯลฯ”
พระพุทธเจาไดตรัสหามมารเสีย มีความตอนทายวา “พระพรหมและบริษัทบริวารของพระพรหมทั้งหมด
อยูในกํามือของทาน อยูในอํานาจของทาน ฯลฯ แตเราหาไดอยูในกํามือของทาน หาไดอยูในอํานาจของทานไม”
เมื่อพระพรหมยืนยันวา “ขาพเจากลาวสิ่งที่เที่ยงแททีเดียว วาเที่ยง กลาวสิ่งที่ยั่งยืนแททีเดียว วายั่งยืน
กลาวสิ่งที่คงอยูตลอดไปแททีเดียว วาเปนสิ่งที่คงอยูตลอดไป ฯลฯ” พระพุทธเจาจึงตรัสบอกใหพระพรหมทราบ
วา พระพรหมยังไมรู ยังไมเห็นอะไรๆ ที่เหนือกวาพรหมนั้นอีกหลายอยาง แตพระองคทรงรูทรงเห็น รวมทั้ง:
“ภาวะที่พึงรู้ได้ (วิญญาณ) มองด้วยตาไม่เห็น (อนิทัสสนะ)578 เป็นอนันต์ สว่างแจ้งทั่ว
ทั้งหมด (สัพพโตปภะ)579 ซึ่งภาวะปฐวีแห่งปฐวีเกาะกุมไม่ได้ ภาวะอาโปแห่งอาโป... ภาวะเตโช
แห่งเตโช... ภาวะวาโยแห่งวาโยเกาะกุมไม่ได้ ภาวะสัตว์แห่งสัตว์ทั้งหลาย... ภาวะเทพแห่งเทพ
ทั้งหลาย... ภาวะประชาบดีแห่งพระประชาบดี... ภาวะพรหมแห่งพระพรหม... ภาวะอาภัสสระ
แห่งอาภัสสรพรหมทั้งหลาย... ภาวะสุภกิณหะแห่งสุภกิณหพรหมทั้งหลาย... ภาวะเวหัปผละ
แห่งเวหัปผลพรหมทั้งหลายเกาะกุมไม่ได้ ภาวะพระผู้เป็นเจ้าแห่งพระผู้เป็นเจ้าเกาะกุมไม่ได้
สรรพภาวะแห่งสรรพสิ่งเกาะกุมไม่ได้”
577
578
579
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แปลอีกอยางวา ไมมีอะไรเปนเครื่องเปรียบเทียบ (เทียบกับอะไรไมได)
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ครั้นพระพุทธเจาตรัสดังนี้แลว พระพรหมจึงกลาววา “เอาละ ทีนี้ เราจะหายตัวไปจากทานละ” แต
พระพุทธเจาไมทรงอนุญาต พระพรหมก็หายตัวไปไมได พระพุทธเจาจึงตรัสวา พระองคจะทรงหายตัวบาง แลว
หายพระองคไป ตรัสใหพรหมและบริษัทบริวารไดยินแตพระสุรเสียงวา
“เราเห็นภัยในภพ และมองเห็นภพของประดาผู้แสวงหาวิภพ เราจึงไม่พร่ําถึงภพไรๆ และ
ไม่ยึดติดนันทิ (คือภวตัณหา)”580
๖. อีกเรื่องหนึ่ง กลาวถึงภิกษุรูปหนึ่งเที่ยวไปทุกหนแหง จนถึงพรหมโลก เพื่อหาผูตอบคําถามเกี่ยวกับ
ที่ที่ธาตุ ๔ ดับหมดไมมีเหลือ ไมไดคําตอบ ในที่สุดตองกลับมาทูลถามพระพุทธเจา
ความยอวา ภิกษุรูปหนึ่งเกิดความสงสัยขึ้นมาวา “ที่ไหนหนอ มหาภูต ๔ เหลานี้ กลาวคือ ปฐวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ยอมดับไปไมเหลือเลย?” เธอจึงเขาสมาธิ แลวไปหาหมูเทพยดา เริ่มแตชั้นจาตุมหาราชิกา เปนตนไป ถามปญหาขอนั้น เทวดาตางก็ไมรู และขอใหเธอไปถามเทพชั้นสูงตอกันขึ้นไปตามลําดับ
จนถึงพรหมโลก
พรหมทั้งหลายบอกเธอวา พวกพรหมก็ไมทราบเหมือนกัน แตมีทาวมหาพรหม องคพระผูเปนเจา ซึ่งคง
จะทราบ พระภิกษุนั้นจึงถามวา เวลานี้ทาวมหาพรหมนั้นอยูที่ไหนเลา พรหมทั้งหลายก็ตอบวา พวกพรหมก็ไม
ทราบเหมือนกันวา มหาพรหมอยูที่ไหน หรือทิศทางใด แตจะมีนิมิตใหเห็น เกิดมีแสงสวาง ปรากฏโอภาสขึ้น
พระพรหมจักสําแดงพระองคเอง, การเกิดมีแสงสวางและปรากฏโอภาสนั้นแหละ เปนบุพนิมิตของการที่พระ
พรหมจะสําแดงพระองค และตอมา มหาพรหมก็ไดสําแดงพระองคแกภิกษุนั้น
ครั้นแลว ภิกษุนั้นจึงเขาไปถามปญหานั้นกะมหาพรหม มหาพรหมแทนที่จะตอบคําถาม กลับตรัสวา
“เราคือพระพรหม ทาวมหาพรหม พระผูเปนเจา ผูที่ฝาฝนไมได ผูมองเห็นหมดสิ้น ยังสรรพสัตวใหอยูในอํานาจ
เปนอิศวร เปนพระผูสราง เปนพระผูบันดาล เปนผูประเสริฐ เปนผูจัดสรรโลก เปนผูทรงอํานาจ เปนพระบิดา
ของเหลาสัตวทั้งที่เกิดแลว และที่จะเกิดตอไป”
พระภิกษุนั้น จึงกลาววา “ขาพเจามิไดถามทานวา ทานเปนพระพรหม ทาวมหาพรหม พระผูเปนเจา
ฯลฯ แตถามทานวา มหาภูต ๔ ดับไมเหลือ ณ ที่ไหน” พระพรหมก็ตรัสอยางเดิมอีกวา พระองคเปนมหาพรหม
พระผูเปนเจา ฯลฯ ภิกษุนั้นก็ถามอีกถึงครั้งที่ ๓
พระพรหมจึงจับแขนภิกษุนั้นพาหลบออกไปขางหนึ่ง แลวบอกเธอวา “นี่แนะทานภิกษุ พวกพรหมเทพ
เหลานี้ ยอมรูจักขาพเจาวา อะไรๆ ที่พระพรหมไมรู ไมเห็น ไมทราบ ไมแจงประจักษ ยอมไมมี เพราะฉะนั้น
ขาพเจาจึงไมตอบปญหาตอหนาพวกพรหมเทพเหลานั้น นี่แนะภิกษุ ขาพเจาก็ไมทราบเหมือนกันวา มหาภูต ๔
ดับไมเหลือ ณ ที่ไหน เพราะฉะนั้น จึงเปนการทําผิดพลาดของทานเอง ที่ละพระผูมีพระภาคมาเที่ยวแสวงหา
คําตอบปญหานี้ในภายนอก นิมนตทานกลับไปเถิด จงเขาไปทูลถามปญหานี้กะพระผูมีพระภาค และพึงถือตามที่
พระองคตรัสตอบให”
ในที่สุด ภิกษุนั้นจึงมาทูลถามปญหานั้นกะพระพุทธเจา พระองคไดตรัสตอบวา “ไมควรถามวา
“มหาภูต ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ยอมดับไมเหลือ ณ ที่ใด?” แตควรถามวา “อาโป ปฐวี
เตโช และวาโย ยอมตั้งอยูไมได ณ ที่ไหน, ยาว สั้น เล็ก ใหญ งาม ไมงาม ยอมตั้งอยูไมได ณ ที่ไหน, นามและ
รูปยอมดับหมดไมมีเหลือ ณ ที่ไหน?” และมีคําตอบวาดังนี้
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ม.มู.๑๒/๕๕๒-๕๕๔/๕๙๐-๕๙๖.

๓๕๒

พุทธธรรม
“ภาวะที่พึงรู้ได้ (วิญญาณ) มองด้วยตาไม่เห็น (อนิทัสสนะ)581 เป็นอนันต์ เข้าถึงได้ทุกด้าน
(สัพพโตปภะ),582 ที่นี้ อาโป ปฐวี เตโช และวาโย ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้, ที่นี้ ยาว สั้น ละเอียด หยาบ งาม ไม่งาม
ก็ตั้งอยู่ไม่ได้, ที่นี้ นามและรูปดับไปหมดไม่เหลือ, เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับที่นี้”583

ในที่นี้ นอกเหนือจากขอความที่บรรยายภาวะนิพพานแลว ไดนําเอาเรื่องราวที่เปนเหตุการณแวดลอมมา
เลาไวยอๆ ดวย เพราะเรื่องแวดลอมอาจเปนเครื่องประกอบการพิจารณาที่จะชวยทําความเขาใจไดดวย อยาง
นอยก็จะเห็นไดวา ขอความเหลานี้ พระพุทธเจาไดทรงแสดงแกพระภิกษุ ซึ่งเปนผูมีพื้นความรูทางธรรมอยูแลว
หรือตรัสกับพระพรหม ที่เปนเจาทิฏฐิ เจาทฤษฎี ผูศึกษาบางทานอาจตีความตอไปอีกวา สองเรื่องทายเปนการ
แสดงคําสอนทางพุทธศาสนา พรอมไปกับกําราบความเชื่อถือในศาสนาพราหมณ โดยวิธีบุคคลาธิษฐาน
ความละเอียดเหลานี้จะไมวิจารณในที่นี้ แตพึงทราบวา ขอความบรรยายภาวะของนิพพานเหลานี้ ไดทํา
ใหเกิดการตีความไปตางๆ และมีการถกเถียงหาเหตุผลมาแสดงแยกความเห็นกันไป ที่เปนเชนนี้เพราะตีความ
และคิดเหตุผลวาดภาพกันไป ในสิ่งที่นึกไมเห็นแตตองปฏิบัติใหรูเอง ดังเหตุผลที่ไดกลาวมาแลวประการหนึ่ง
อีกอยางหนึ่ง คือ การแปลความหมายคําบาลีบางคํา เปนเหตุใหตีความหมายแตกตางกันไปคนละทาง
เชนคําวา อายตนะ ในเรื่องที่ ๑ บางทานถือตามคําแปลที่วา “แดน” แลวตีความหมายเปนถิ่นฐานหรือสถานที่
บางทานวาหมายถึงมิติอีกอยางหนึ่ง
คําวา วิญญาณ คําแรกในเรื่องที่ ๕ และ ๖ บางทานถือตามความหมายอยางเดียวกับในคําวาจักขุ
วิญญาณ โสตวิญญาณ เปนตน ก็ตีความวานิพพานเปนวิญญาณอยางหนึ่ง แลวแปลวา นิพพานเปนวิญญาณที่
เห็นดวยตาไมได ฯลฯ แตในอรรถกถา584 ทานอธิบายวา วิญญาณในที่นี้ ใชเปนคําเรียกนิพพาน แปลวา ภาวะที่
พึงรูได อยางที่แปลไวขางตน
จะเห็นไดวา ในเรื่องที่ ๖ มีคําวา วิญญาณ ๒ ครั้ง วิญญาณคําแรก หมายถึงนิพพาน โดยมีคําแปลตาง
ออกไปอยางหนึ่ง และวิญญาณคําหลังในขอความวาวิญญาณดับ หมายถึงวิญญาณที่เปนปจจัยใหเกิดนามรูป
อยางที่อธิบายในปฏิจจสมุปบาท
เรื่องเหลานี้จะยังไมอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นตอไปอีก แตขอกลาวถึงขอควรระวังที่วา ในเรื่อง
นิพพานนี้ ไมควรตัดสินหรือลงขอสรุปงายๆ เพียงเพราะไดพบถอยคําหรือความหมายบางอยางที่ตรงเขากับ
นิพพานชนิดที่ตนอยากใหเปน หรือภาพนิพพานที่ตนคิดวาดเอาไวลวงหนา เพราะจะทําใหเกิดความยึดถือปกใจ
เหนียวแนน ในสิ่งที่ยังไมรูเห็นประจักษเอง และอาจหลงแลนผิดไปไกล ทางที่ดีควรหันมาเนนการปฏิบัติและ
คุณประโยชนที่พึงถือเอาไดจากการปฏิบัติ อันตนจะลงมือทําไดจริง และเห็นผลประจักษเปนคูสมกันกับการ
ปฏิบัติตลอดเวลาที่กาวหนาทุกขั้นตอนไป
เมื่อกลาวถึงภาวะของนิพพาน มีคําแสดงภาวะนิพพานที่สําคัญที่สุดคําหนึ่ง คือคําวา “อสังขตะ”
แปลวา ไมถูกปรุงแตง คือไมเกิดจากเหตุปจจัยตางๆ ปรุงแตงขึ้น
ผูที่ชางสังเกตจึงเกิดความสงสัยขึ้นวา นิพพานนาจะเกิดจากเหตุ เพราะนิพพานเปนผลของมรรค หรือ
การปฏิบัติตามมรรค
581
582
583
584

แปลอีกอยางวา ไมมีอะไรเปนเครื่องเปรียบเทียบ (เทียบกับอะไรไมได)
แปลอีกอยางวา สวางแจงทั่วทั้งหมด
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บทที่ ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน

๓๕๓

ขอสงสัยนี้มีคําตอบแกสั้นๆ ดวยขออุปมาวา ถาเปรียบการปฏิบัติเพื่อเขาถึงนิพพาน เหมือนการเดินทาง
ไปเมืองเชียงใหม จะเห็นวา เมืองเชียงใหมที่เปนจุดหมายของการเดินทางนั้น ไมไดเปนผลของทางหรือการ
เดินทางเลย ไมวาถนนหรือการเดินทางจะมีขึ้นหรือไมก็ตาม เมืองเชียงใหมก็คงมีอยู ถนนและการเดินทางเปน
เหตุของการถึงเมืองเชียงใหม แตไมไดเปนเหตุของเมืองเชียงใหม เชนเดียวกับมรรคและการปฏิบัติตามมรรค
เปนเหตุแหงการบรรลุนิพพาน แตมิใชเปนเหตุของนิพพาน585
พุทธพจนตอไปนี้ เปนเครื่องแสดงวา พระพุทธเจาทรงยืนยันวา การบรรลุนิพพานและธรรมชั้นสูงอื่นๆ
เปนสิ่งมีอยู และเปนไปไดจริง ในเมื่อทําดวงตาคือปญญาใหเกิดขึ้น ดังพุทธพจนที่ตรัสโตมติของพราหมณคน
หนึ่ง ผูเห็นวาเปนไปไมไดที่มนุษยจะรูจะเห็นญาณทัศนะวิเศษยิ่งกวาธรรมดาของมนุษย มีความดังนี้
“นี่แน่ะมาณพ! เปรียบเหมือนคนตาบอดแต่กําเนิด เขาไม่เห็นรูปดํา รูปขาว รูปเขียว รูป
เหลือง รูปแดง รูปสีชมพู รูปที่เรียบและไม่เรียบ ไม่เห็นหมู่ดาว ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์, (ถ้า) เขา
กล่าวว่า รูปดํา รูปขาว ไม่มี คนเห็นรูปดํารูปขาว ก็ไม่มี รูปเขียวไม่มี คนเห็นรูปเขียว ก็ไม่มี ฯลฯ
ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ไม่มี คนเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ ก็ไม่มี, ข้าฯ ไม่รู้ ข้าฯ ไม่เห็นสิ่งนั้นๆ
เพราะฉะนั้น สิ่งนั้นๆ ย่อมไม่มี; เมื่อเขากล่าวดังนี้ จะชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือมาณพ?” มาณพ
ทูลตอบว่า ‘ไม่ถูกต้อง’ พระองค์จึงตรัสต่อไปว่า ‘ข้อนี้ก็เช่นกัน พราหมณ์โปกขรสาติ โอปมัญญ
โคตร ผู้เป็นใหญ่ในสุภควัน เป็นคนมืดบอด ไม่มีจักษุ การที่เขาจะรู้เห็นหรือบรรลุญาณทัศนะวิเศษ
อันสามารถ อันประเสริฐ เหนือกว่ามนุษยธรรม จึงเป็นไปไม่ได้’”586
แมจะไดสดับขอความแสดงภาวะของนิพพานกันมาถึงเพียงนี้ และแมวาจะไดคิดตีความหรือนํามา
ถกเถียงหาเหตุผลกัน เพื่อหาความเขาใจวา นิพพานเปนอยางไร แตตราบใดที่ยังไมไดปฏิบัติจนเขาถึง และรูเห็น
แจงประจักษดวยตนเอง ก็พึงเตือนสติกันไววา ภาพความเขาใจเกี่ยวกับนิพพานของผูศึกษาทุกคน ก็คงมี
ลักษณะอาการอันเทียบไดกับภาพชางในความคิดความเขาใจของพวกคนตาบอดคลําชาง ดังความยอในบาลี
ตอไปนี้
สมัยหนึ่ง ในนครสาวัตถี สมณะ พราหมณ ปริพาชก จํานวนมากมาย ตางลัทธิ ตางทฤษฎี ตางก็ยึดถือ
ลัทธิ ทฤษฎีของตนวา อยางนี้เทานั้นจริง อยางอื่นเท็จทั้งนั้น แลวเกิดทะเลาะวิวาท ใชหอกคือปากทิ่มแทงกันวา
ธรรมเปนอยางนี้ ธรรมไมใชอยางนี้, ธรรมไมใชอยางนี้ ธรรมเปนอยางนี้; ภิกษุทั้งหลายนําความมากราบทูลแด
พระพุทธเจา พระองคจึงตรัสเลาวา
เรื่องเคยมีมาแลว ราชาพระองคหนึ่งในนครสาวัตถี ไดตรัสสั่งราชบุรุษใหไปนําเอาคนตาบอดแตกําเนิด
ทั้งหมดเทาที่มีในเมืองสาวัตถี มาประชุมกัน ครั้นแลว โปรดใหนําชางตัวหนึ่งมาใหคนตาบอดเหลานั้นทําความ
รูจัก ราชบุรุษแสดงศีรษะชางแกคนตาบอดพวกหนึ่ง บอกวาชางอยางนี้นะ แสดงหูชางแกอีกพวกหนึ่ง บอกวาชาง
อยางนี้นะ แสดงงาชางแกอีกพวกหนึ่ง แสดงงวงชาง ตัวชาง เทาชาง หลังชาง หางชาง ปลายหางชาง แกคนตา
บอดทีละพวกๆ ไปจนหมด บอกวาชางอยางนี้นะ ชางอยางนี้นะ เสร็จแลวกราบทูลพระราชาวา คนตาบอด
ทั้งหมดไดทําความรูจักชางเสร็จเรียบรอยแลว
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เรื่องนี้ คัมภีรมิลินทปญหาก็พูดไว (ดู มิลินฺท.๓๔๑)
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พุทธธรรม

ครั้งนั้น พระราชาจึงเสด็จมายังที่ประชุมคนตาบอดแลว ตรัสถามวา “พวกทานไดเห็นชางแลวใชไหม?”
คนตาบอดก็กราบทูลวา “ขาพระพุทธเจาทั้งหลายไดเห็นแลว พระเจาขา”
พระราชาจึงตรัสถามตอไปวา “ที่ทานทั้งหลายกลาววาไดเห็นชางแลวนั้น ชางเปนอยางไร?”
คราวนั้น คนตาบอดที่ไดคลําศีรษะชาง ก็วาชางเหมือนหมอ คนที่ไดคลําหูชาง ก็วาชางเหมือนกระดง คน
ที่ไดคลํางาชาง ก็วาชางเหมือนผาล คนที่ไดคลํางวงชาง ก็วาชางเหมือนงอนไถ คนที่ไดคลําตัวชาง ก็วาชางเหมือน
ยุงขาว คนที่ไดคลําเทาชาง ก็วาชางเหมือนเสา คนที่ไดคลําหลังชาง ก็วาชางเหมือนครกตําขาว คนที่ไดคลําหาง
ชาง ก็วาชางเหมือนสาก คนที่ไดคลําปลายหางชาง ก็วาชางเหมือนไมกวาด
เสร็จแลว คนตาบอดเหลานั้นก็ไดทุมเถียงกันวา ชางเปนอยางนี้ ชางไมใชอยางนั้น, ชางไมใชอยางนั้น
ชางเปนอยางนี้ จนถึงชกตอยกันชุลมุน เปนเหตุใหพระราชานั้นทรงสนุกสนานพระทัยแล.
ทายสุด พระพุทธเจาไดทรงเปลงอุทานเปนคาถา ความวา
“นี่ละหนอ สมณะและพราหมณ์บางพวก ย่อมมัวติดข้องกันอยู่ในสิ่งที่เป็นทิฏฐิ ทฤษฎี
เหล่านี้; คนทั้งหลายผู้เห็นเพียงส่วนหนึ่งๆ พากันถือต่างถือแย้ง จึงทะเลาะวิวาทกัน”587

ภาวะของผูบรรลุนิพพาน
เนื่องดวยคําสอนในพระพุทธศาสนาเนนสิ่งที่ปฏิบัติไดจริง และการลงมือทําใหรูเห็นประจักษ บังเกิดผล
เปนประโยชนแกชีวิต หรือเนนสิ่งที่ใชประโยชนได และการนําสิ่งนั้นมาใชใหเปนประโยชน588 ไมสนับสนุนการคิด
วาดภาพและการถกเถียงหาเหตุผลในสิ่งที่พึงรูเห็นไดดวยการลงมือทํานั้น ใหเกินเพียงพอแกความเขาใจที่จะเปน
พื้นฐานสําหรับการลงมือปฏิบัติ
ดังนั้น ในการพิจารณาเรื่องนิพพาน การศึกษาเกี่ยวกับภาวะของบุคคลผูบรรลุนิพพาน รวมทั้งประโยชน
ที่เปนผลของการบรรลุนิพพาน ซึ่งเห็นไดที่ชีวิต หรือบุคลิกภาพของผูบรรลุ จึงนาจะมีคุณคาในทางปฏิบัติ และ
สอดคลองกับหลักการของพระพุทธศาสนา มากกวาการอภิปรายเรื่องภาวะของนิพพานโดยตรง
ภาวะของผูบรรลุนิพพาน อาจศึกษาไดจากคําเรียกชื่อ และคําแสดงคุณลักษณะของผูบรรลุนิพพาน
นั่นเอง ซึ่งมีทั้งความหมายแงบวก และแงลบ
คําเรียกจํานวนมาก เปนคําแสดงความยกยองนับถือวาเปนผูมีคุณสมบัติดีงาม บริสุทธิ์ ประเสริฐ หรือ
ไดบรรลุจุดหมายสูงสุดแลว เชน อรหันต์ (ผูควร หรือผูไกลกิเลส) ขีณาสพ (ผูสิ้นอาสวะแลว) อเสขะ (ผูไม
ตองศึกษา, ผูจบการศึกษาแลว) ปริกขีณภวสังโยชน์ (ผูหมดสังโยชนที่เปนเครื่องผูกมัดไวในภพ) วุสิตวันต์
หรือ วุสิตพรหมจรรย์ (ผูอยูจบพรหมจรรยแลว) กตกรณีย์ (ผูทํากิจที่ตองทําเสร็จแลว) โอหิตภาระ (ผูปลง
ภาระแลว) อนุปปัตตสทัตถ์ (ผูเขาถึงประโยชนตนแลว) สัมมทัญญาวิมุตต์ (ผูหลุดพนเพราะรูถูกถวน) อุดมบุรุษ
(คนสูงสุด, คนเยี่ยมยอด) มหาบุรุษ (คนยิ่งใหญดวยคุณธรรม, บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน และ
มีอํานาจเหนือจิตของตน) สัมปันนกุศล (ผูมีกุศลสมบูรณ) บรมกุศล (ผูมีกุศลธรรมอยางยิ่ง)
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ขุ.อุ.๒๕/๑๓๘/๑๘๔
พึงดูหลักการตรัสพระวาจาของพระพุทธเจา ใน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๘๓/๒๓๓; ที.ปา.๑๑/๑๑๙/๑๔๘; ม.ม.๑๓/๙๔/๙๑

บทที่ ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน

๓๕๕

คําเรียกอีกไมนอย เปนคําที่ใชกันมาในลัทธิศาสนาสืบจากเดิม แตนํามาใชในพุทธศาสนาโดยเนนให
ปรับแกความหมายใหถูกตรงตามสาระของพระธรรมวินัย เชน พราหมณ์-แท (ผูลอยบาปโดยละเลิกอกุศลธรรม
ทิ้งไปหมดแลว, เดิม=คําเรียกคนวรรณะเลิศประเสริฐเหนือวรรณะอื่น) ทักขิไณย์ (ผูควรแกทักษิณา, เดิม=คํา
เรียกพราหมณในฐานะผูควรรับคาตอบแทนในการประกอบพิธีบูชายัญ) นหาตก์ (ผูสนานแลว, ผูอาบน้ําธรรม
ทํากรรมสะอาด สรางความเกษมแกสรรพสัตว, เดิม=คําเรียกพราหมณผูไดประกอบพิธีสนานขึ้นสูสถานะเปน
พราหมณมีระดับ) เวทคู (ผูถึงเวทคือเจนจบวิชชาลวงพนความติดในสรรพเวทนา, เดิม=คําเรียกพราหมณผูจบ
ไตรเพท) สมณะ (ผูสงบ, ผูระงับกิเลส, เดิม=คําเรียกนักบวช) เกวลี หรือ เกพลี (คนครบถวน, คนสมบูรณ,
เดิม=คําเรียกบุคคลสูงสุดในศาสนาเชน) อริยะ หรืออารยชน (คนเจริญ, ผูประเสริฐ, ผูเจริญอหิงสาตอสรรพ
สัตว, เดิม=คําเรียกคนสามวรรณะแรก หรืออารยันโดยกําเนิด)589
การศึกษาตามแนวนี้ ตองพิจารณาภาวะของผูบรรลุนิพพาน โดยสัมพันธกับหลักธรรมที่กลาวถึงในคํา
นั้นๆ เชน อาสวะ ๓ สิกขา ๓ อเสขธรรม ๑๐ สังโยชน ๑๐ พรหมจรรย คือมรรคมีองค ๘ เปนตน ซึ่งในที่นี้ไมมี
เนื้อที่เพียงพอที่จะแสดงใหครบถวน และเห็นวาจะเปนเหตุใหฟนเฝอ
อนึ่ง ในหมูชาวพุทธจํานวนมากทีเดียว นิยมพูดถึงคุณสมบัติของพระอรหันต และพระอริยบุคคลอื่นๆ
ในเชิงละหรือเชิงลบ โดยกําหนดดวยกิเลสที่ละไดหรือหมดไปแลว เชนวา พระโสดาบันละสังโยชนได ๓ พระ
สกทาคามีละสังโยชน ๓ นั้นได และทําราคะ โทสะ โมหะใหเบาบางลงไปอีก พระอนาคามีละสังโยชนเบื้องต่ําได
หมดทั้ง ๕ และพระอรหันตละสังโยชนไดหมดสิ้นทั้ง ๑๐ หรือพูดถึงคุณสมบัติของพระอรหันตไดสั้นๆ เพียงวา
คือทานผูสิ้นราคะ โทสะ โมหะ หรือวาหมดกิเลส หรือวาไมมีโลภ โกรธ หลง วิธีพูดแบบนี้ก็ดีในแงที่วา พูดไดชัด
วัดไดงาย แตมองไดแคบ ไมเห็นชัดออกมาและกวางออกไปวา พระอรหันตและอริยชนนั้น มีคุณสมบัติพิเศษ มี
คุณลักษณะเดน ดําเนินชีวิตที่ดีงามมีคุณคา และทําคุณประโยชนแกโลกอยางไร
ที่จริง คําและขอความที่กลาวถึงคุณสมบัติของพระอรหันตในเชิงบวกก็มีไมนอย แตถาเปนคําบรรยาย
หรือพรรณนา ก็มักมีเนื้อความกวางขวาง ยากที่จะสรุปมาวางใหจับใจความไดอยางมีลําดับเปนขั้นๆ หรือเปน
ขอๆ หรือไมก็แสดงไวเปนเรื่องเฉพาะกรณี ไมใชคุณสมบัติรวมที่เสมอเหมือนทั่วกันแกทุกทาน
ในที่นี้ จะเลือกคําที่เปนคุณบท คือคําที่ใชเปนคุณนาม ซึ่งแสดงคุณสมบัติและคุณลักษณะของพระ
อรหันตไดกวางขวางครอบคลุม อยางเปนระบบ สรุปก็งาย ขยายความก็ชัด ขอนํามาบอกไวเปนตัวแทนของคํา
อื่นทั้งหมด และเปนคําที่พระพุทธเจาทรงใชเองบอยดวย
คําที่วานี้ คือ “ภาวิตัตต” ซึ่งแปลไดตรงตัววา “ผู้มีตนที่พัฒนาแล้ว” หรือ “ผู้ได้พัฒนาตนแล้ว”590
เปนคําที่ใชแกพระอรหันตทั้งหมด ทั้งพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และเหลาพระอรหันตสาวก ดังในมหา
ปรินิพพานสูตร เลาความระหวางเสด็จสูสถานที่ปรินิพพาน เรียกพระพุทธเจาวา “องคพระภาวิตัตต” ดังนี้
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คําเหลานี้ บางคําพบบอยจนชินตา แตบางคํามีที่มานอยแหง 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 เปนคําเกาๆ ที่
ใชกันมาในศาสนาพราหมณ แตเปลี่ยนความหมายใหมใหเปนไปตามหลักการของพระพุทธศาสนา เชน “พราหมณ” เดิม หมายถึงผู
ลอยบาปดวยการลงอาบในแมน้ําศักดิ์สิทธิ์ เชนแมคงคา แตในพุทธศาสนาหมายถึงลอยบาป โดยละเสียดวยการปฏิบัติตามมรรค
หรือโดยอุปมาวาลงอาบตัวในธรรม ดังนี้เปนตน
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“ผูมีตนที่พัฒนาแลว” หรือ “ผูไดพัฒนาตนแลว”, จากคําบาลีวา “ภาวิตตฺโต” = อตฺตานํ ภาเวตฺวา วฑฺเฒตฺวา ิโต (“ภาวิตัตต”
หมายความวา ผูไดเจริญ คือไดพัฒนาตน ดํารงอยูแลว), สํ.อ.๑/๑๙๖

๓๕๖

พุทธธรรม
“พระพุทธเจ้า... เสด็จถึงแม่น้ํากกุธานที อันมีน้ําใส จืด สะอาด เสด็จลง
ทรงสรงและเสวยแล้ว อันหมู่ภิกษุแวดล้อม เสด็จไปในท่ามกลาง... เสด็จเข้าสู่
อัมพวันแล้ว รับสั่งกะภิกษุนามจุนทกะว่า เธอจงช่วยปูผ้าสังฆาฏิซ้อนสี่ชั้น ให้
เป็นที่เราจะนอน พระจุนทกะนั้น อันองค์พระภาวิตัตต์ ทรงเตือนแล้ว ได้ปูผ้า
สังฆาฏิพับเป็นสี่ชั้นถวายโดยพลัน”591
แมที่เมตตคูมาณพทูลถามปญหา ก็ทํานองเดียวกันวา
“ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ขอทูลถาม ขอจงตรัสบอกความนั้นแก่ข้า
พระองค์เถิด ข้าพระองค์ย่อมสําคัญพระองค์ว่าทรงเป็นพระเวทคู (ผู้ถึงเวทเจนจบ
วิชชา) ทรงเป็นพระภาวิตัตต์ (จึงขอทูลถามว่า) ประดาความทุกข์เหล่านี้ ที่ประดัง
พรั่งพรูขึ้นมาในโลก มากมายหลายหลาก เกิดมาจากไหนกันหนอ?”592

พระพุทธเจาตรัสเปรียบทานผูพัฒนาตนแลว คือพระอรหันต ที่เปนพหูสูต วาเหมือนนายเรือผูฉลาด
สามารถพาคนจํานวนมากขามน้ําไปใหลุถึงจุดหมายไดโดยปลอดภัย ดังพุทธพจนในนาวาสูตรวา
“เหมือนดังว่า บุคคลขึ้นสู่เรือที่มั่นคง มีพายมีถ่อพร้อมมูล เขามีความรู้คิด
เป็นผู้ฉลาด รู้วิธีจัดดําเนินการในเรือนั้น พึงช่วยผู้อื่นแม้จํานวนมากในเรือนั้น
ให้ข้ามน้ําไปได้ แม้ฉันใด บุคคลใด เป็นเวทคู (เจนจบวิชชา) เป็นภาวิตัตต์ เป็น
พหูสูต มั่นคงอย่างที่โลกธรรมจะให้หวั่นไหวไม่ได้ บุคคลผู้นั้น มีปัญญารู้ชัด ก็พึง
ช่วยผู้อื่นที่มีพื้นอุปนิสัยตั้งใจสดับ ให้พินิจธรรมสําเร็จได้ ฉันนั้น”593
พุทธพจนในโลกสูตร (พหุชนหิตสูตร ก็เรียก) ตอไปนี้ ซึ่งมีสาระคลายพระสูตรกอนนั้น แตคลุมความ
กวางขวางกวา ก็นาศึกษา ดังความที่มีมา ดังนี้
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ ประเภทนี้ เมื่ออุบัติขึ้นในโลก ย่อมอุบัติขึ้น เพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็น
อันมาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อเกื้อการุณย์แก่โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อ
ความสุข แก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลาย บุคคล ๓ ประเภท เป็นไฉน?
ภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้ เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึง
พร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่ง
กว่า เป็นศาสดาของเทวะและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบาน เป็นผู้จําแนกธรรม, พระตถาคต
พระองค์นั้น ทรงแสดงธรรม งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์
พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่ ๑ นี้ เมื่ออุบัติขึ้นในโลก ย่อมอุบัติขึ้น เพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอัน
มาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อเกื้อการุณย์แก่โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อ
ความสุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลาย
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ที.ม.๑๐/๑๒๕/๑๕๗.
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ขุ.สุ.๒๕/๔๒๘/๕๓๔ (ในโสฬสปญหา)
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ขุ.สุ.๒๕/๓๒๕/๓๘๗

บทที่ ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน

๓๕๗

อีกประการหนึ่ง สาวกของพระศาสดาพระองค์นั้นแล เป็นอรหันตขีณาสพ ... หลุดพ้นแล้ว
เพราะรู้ ถู ก ถ้ ว น, พระสาวกนั้ น แสดงธรรม งามในเบื้ อ งต้ น งามในท่ า มกลาง งามในที่ สุ ด
ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง
ภิกษุทั้งหลาย แม้บุคคลที่ ๒ นี้ เมื่ออุบัติขึ้นในโลก ย่อมอุบัติข้นึ เพื่อเกื้อกูลแก่ชน เป็นอัน
มาก เพื่ อ ความสุ ข แก่ ช นเป็ น อั น มาก เพื่ อ เกื้ อ การุ ณ ย์ โ ลก เพื่ อ ประโยชน์ เพื่ อ เกื้ อ กู ล เพื่ อ
ความสุข แก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลาย
อีกประการหนึ่ง สาวกของพระศาสดาพระองค์นั้นแล ที่ยังเป็นผู้ศึกษา ยังปฏิบัติอยู่ เป็น
พหูสูต ประกอบด้วยศีลพรต, แม้สาวกนั้น ก็แสดงธรรม งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งาม
ในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่ ๓ นี้ เมื่ออุบัติขึ้นในโลก ย่อมอุบัติขึ้น เพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอัน
มาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อเกื้อการุณย์แก่โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อ
ความสุข แก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลาย...
พระศาสดาแล ผู้แสวงคุณยิ่งใหญ่ เป็นบุคคลที่ ๑ ในโลก ตามต่อมา คือ
พระสาวก ผู้ภาวิตัตต์ ถัดจากนั้นไป คือเสขสาวก ผู้ยังปฏิบัติอยู่ ที่เป็นพหูสูต
ประกอบด้วยศีลพรต
บุคคล ๓ ประเภทนั้น เป็นผู้ประเสริฐสุด ในหมู่เทวะและมนุษย์ เป็นผู้สาด
ส่องแสง สําแดงสัจธรรม เปิดประตูอมตะ ช่วยปลดเปลื้องพหูชนให้หลุดพ้นจาก
เครื่องผูกรัด ชนเหล่าใด ดําเนินตามอริยมรรคา ที่พระศาสดาองค์ผู้นําที่ยอด
เยี่ยม ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้ว หากไม่ประมาทในศาสนธรรมขององค์พระสุคต ก็จะ
กระทําความจบสิ้นแห่งทุกข์ได้ ในอัตภาพนี้แล594
อยางไรก็ตาม พึงสังเกตวา “ภาวิตัตต” นี้ นิยมใชเฉพาะในคาถา คือในคํารอยกรองเทานั้น ไมนิยมใชใน
ความรอยแกว ทั้งนี้ คงเพราะเปนคําสั้นๆ ใชในคาถาไดสะดวก และสามารถแทนคํายาวๆ ที่ลงในคาถาไดยาก
ในทางตรงขาม “ภาวิตัตต” ที่เปนคําสั้นนี้ ไมนิยมใชในความรอยแกว คงเพราะใหความหมายไดไมชัด
นัก เมื่อในความรอยแกว ไมมีขอจํากัดเชิงฉันทลักษณ ก็จึงนิยมใชคําแมที่ยาวสักหนอย แตใหไดความชัดไปเลย
เมื่อเรื่องเปนอยางนี้ ก็ถามตอไปเสียเลยวา ถาอยางนั้น ในความรอยแกว ทานใช หรือนิยมใชคําอะไร
แทนคําวา “ภาวิตัตต”
ตรงนี้ แทนที่จะตอบเอง ก็ขอยกคําอธิบายในพระไตรปฎกมาใหดูและพิจารณาเอง คือ ในพระไตรปฎก
เลมที่ ๓๐ (จูฬนิทเทส) ซึ่งถือกันมาวาเปนนิพนธของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร อัครสาวก อันอธิบายความใน
พระสูตรของพระพุทธเจาสวนหนึ่งในสุตตนิบาต พอดีวา ก็มีขอความที่ทานอธิบายคําวา “ภาวิตัตต” ที่มาในคาถา
ในสุตตนิบาตนั้น (คือในคําทูลถามของเมตตคูมาณพ ที่อางถึงแลวขางตน) จึงขอยกมาใหดู ดังนี้ (เพื่อใหชัด ขอ
ยกคําบาลีเดิมมาใหดูดวย)
“กถํ ภควา ภาวิตตฺโต ฯ ภควา ภาวิตกาโย ภาวิตสีโล ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปญฺโญ
ภาวิ ตสติปฏฺฐาโน ภาวิตสมฺมปฺปธาโน ภาวิ ต อิทฺธิป าโท ภาวิติ นฺ ทฺริโย ภาวิ ตพโล ภาวิ ตโพชฺ ฌ งฺ โค ภาวิต มคฺ โค ปหี นกิ เลโส
ปฏิวิทฺธากุปฺโป สจฺฉิกตนิโรโธ ฯ”
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ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๓/๒๙๑ (พึงสังเกตวา บุคคลที่ ๒ คือ พระอริยสาวก ที่เปนเสขะ ยังเปนผูศึกษาปฏิบัติ ยังไมเปน “ภาวิตัตต”)

๓๕๘

พุทธธรรม

พึงดูคําแปลที่รักษาศัพท ดังนี้ (ขอความที่ใชอักษรขนาดเล็ก ถือวาเปนคําขยายความ จึงยกมาพอใหเห็น
แตไมใหเดน จะไดไมสับสน)
“พระผู้มีพระภาค ทรงเป็น ‘ภาวิตัตต์’ (พัฒนาพระองค์แล้ว) อย่างไร? (คือ) พระผู้มีพระภาค ทรงเป็น:
‘ภาวิตกาย’ (ทรงเจริญกายแล้ว/มีกายที่ได้พัฒนาแล้ว) ‘ภาวิตศีล’ (ทรงเจริญศีลแล้ว/มีศีลที่ได้พัฒนาแล้ว)
‘ภาวิตจิตต์’ (ทรงเจริญจิตแล้ว/มีจิตที่ได้พัฒนาแล้ว) ‘ภาวิตปัญญา’ (ทรงเจริญปัญญาแล้ว/มีปัญญาที่ได้พัฒนาแล้ว)
มีสติปัฏฐาน มีสัมมัปปธาน มีอิทธิบาท มีอินทรีย์ มีพละ มีโพชฌงค์ มีมรรค ที่ได้เจริญ/พัฒนาแล้ว ทรงละกิเลสแล้ว ทรงแทงตลอด
อกุปปธรรมแล้ว มีนิโรธอันทรงทําให้แจ้งแล้ว”
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คราวนี้ก็มาดูพุทธพจน คือพระดํารัสของพระพุทธเจาเอง ในขอความรอยแกว ที่ตรัสถึง “ภาวิต” ๔ ที่
ถือวาขยายกระจายออกไปจาก “ภาวิตัตต์” นั้น ยกมาพอเปนตัวอยาง
“ภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัย (ภัยในอนาคต) ๕ ประการนี้ ยังมิได้เกิดขึ้นในบัดนี้ แต่จัก
บังเกิดในกาลต่อไป ภัยเหล่านั้น เธอทั้งหลายพึงตระหนักทันการไว้ ครั้นตระหนักทันการแล้ว
พึงพยายามเพื่อป้องกันภัยเหล่านั้น; อนาคตภัย ๕ ประการเป็นไฉน?
“กล่าวคือ ในกาลอนาคต จักมีภิกษุทั้งหลาย ผู้มิใช่ภาวิตกาย (มิได้พัฒนากาย) มิใช่ภาวิตศีล (มิได้พัฒนาศีล) มิใช่ภาวิตจิต (มิได้พัฒนาจิต) มิใช่ภาวิตปัญญา (มิได้พัฒนาปัญญา). ภิกษุ
เหล่านั้น ทั้งที่ตนมิได้พัฒนากาย มิได้พัฒนาศีล มิได้พัฒนาจิต มิได้พัฒนาปัญญา ก็จัก (เป็น
อุปัชฌาย์) ให้อุปสมบทคนอื่นๆ แลจักไม่สามารถแนะนําผู้ที่ได้รับอุปสมบทเหล่านั้น ในอธิศีล
(ศีล) ในอธิจิต (สมาธิ) ในอธิปัญญา (ปัญญา); แม้เหล่าผู้ได้รับอุปสมบทนั้น ก็จักเป็นผู้มิใช่ภา
วิตกาย (มิได้พัฒนากาย) มิใช่ภาวิตศีล (มิได้พัฒนาศีล) มิใช่ภาวิตจิต (มิได้พัฒนาจิต) มิใช่ภาวิต
ปัญญา (มิได้พัฒนาปัญญา).
“เหล่าผู้ได้รับอุปสมบทนั้น ทั้งที่ตนมิได้พัฒนากาย มิได้พัฒนาศีล มิได้พัฒนาจิต มิได้
พัฒนาปัญญา ก็จัก (เป็นอุปัชฌาย์) ให้อุปสมบทคนอื่นๆ แลจักไม่สามารถแนะนําเหล่าคนที่
ได้รับอุปสมบทเหล่านั้น ในอธิศีล (ศีล) ในอธิจิต (สมาธิ) ในอธิปัญญา (ปัญญา); แม้เหล่าคนที่
ได้รับอุปสมบทนั้น ก็จักเป็นผู้มิใช่ภาวิตกาย มิใช่ภาวิตศีล มิใช่ภาวิตจิต มิใช่ภาวิตปัญญา.
“ภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แล เพราะธรรมเลอะเลือน วินัยก็เลอะเลือน เพราะวินัย
เลอะเลือน ธรรมก็เลอะเลือน.
“ภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัยข้อที่ ๑ นี้ ยังมิได้เกิดขึ้นในบัดนี้ แต่จักบังเกิดในกาลต่อไป ภัย
ข้อนั้น อันเธอทั้งหลายพึงตระหนักรู้ไว้ ครั้นรู้ตระหนักแล้ว พึงพยายามเพื่อป้องกันภัยนั้นเสีย
“อีกประการหนึ่ง ในกาลอนาคต จักมีภิกษุทั้งหลาย ผู้มิใช่ภาวิตกาย (มิได้พัฒนากาย) มิใช่
ภาวิตศีล (มิได้พัฒนาศีล) มิใช่ภาวิตจิต (มิได้พัฒนาจิต) มิใช่ภาวิตปัญญา (มิได้พัฒนาปัญญา).
ภิกษุเหล่านั้น ทั้งที่ตนมิได้พัฒนากาย มิได้พัฒนาศีล มิได้พัฒนาจิต มิได้พัฒนาปัญญา ก็จักให้
นิสสัย (รับเป็นอาจารย์) แก่เหล่าภิกษุอื่น แลจักไม่สามารถแนะนําเหล่าภิกษุที่ถือนิสสัย (เป็น
ศิษย์) นั้น ในอธิศีล (ศีล) ในอธิจิต (สมาธิ) ในอธิปัญญา (ปัญญา); แม้เหล่าภิกษุที่ถือนิสสัย (เป็น
ศิษย์) นั้น ก็จักเป็นผู้มิใช่ภาวิตกาย มิใช่ภาวิตศีล มิใช่ภาวิตจิต มิใช่ภาวิตปัญญา.
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ขุ.จู.๓๐/๑๔๘/๗๑

บทที่ ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน

๓๕๙

“เหล่าภิกษุที่ได้ถือนิสสัยนั้น ทั้งที่ตนมิได้พัฒนากาย มิได้พัฒนาศีล มิได้พัฒนาจิต มิได้
พัฒนาปัญญา ก็จักให้นิสสัย (รับเป็นอาจารย์) แก่เหล่าภิกษุอื่น แลจักไม่สามารถแนะนําภิกษุ
เหล่านั้น ในอธิศีล (ศีล) ในอธิจิต (สมาธิ) ในอธิปัญญา (ปัญญา); แม้เหล่าภิกษุที่ได้ถือนิสสัย
นั้น ก็จักเป็นผู้มิใช่ภาวิตกาย มิใช่ภาวิตศีล มิใช่ภาวิตจิต มิใช่ภาวิตปัญญา.
“ภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แล เพราะธรรมเลอะเลือน วินัยก็เลอะเลือน เพราะวินัย
เลอะเลือน ธรรมก็เลอะเลือน.
“ภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัยข้อที่ ๒ นี้ ยังมิได้เกิดขึ้นในบัดนี้ แต่จักบังเกิดในกาลต่อไป ภัย
ข้อนั้น อันเธอทั้งหลายพึงตระหนักรู้ไว้ ครั้นรู้ตระหนักแล้ว พึงพยายามเพื่อป้องกันภัยนั้นเสีย”596
ในพุทธพจนที่ยกมาเปนตัวอยางนี้ มีขอสังเกตที่โยงไปสูความรูเขาใจหลักธรรมใหญที่สําคัญมาก เชน
ก) คุณบท คือคําแสดงพระคุณหรือคุณสมบัติ ของพระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลาย วาเปน “ภาวิตัตต”597
คือ ผูไดพัฒนาตนแลว จบการฝกอบรมตนแลว เมื่อกระจายความหมายออกไปเปน “ภาวิตกาย” (มีกายที่
พัฒนาแลว) “ภาวิตศีล” (มีศีลที่พัฒนาแลว) “ภาวิตจิตต์” (มีจิตที่พัฒนาแลว) และ “ภาวิตปัญญา” (มีปญญา
ที่พัฒนาแลว) ก็โยงหรือบงถึงหลักธรรมชุด ภาวนา ๔ อันไดแก กายภาวนา (การพัฒนากาย) ศีลภาวนา (การ
พัฒนาศีล) จิตตภาวนา (การพัฒนาจิต) และ ปัญญาภาวนา (การพัฒนาปญญา)
ขอทําความเขาใจวา ที่พูดนี้ เปนเรื่องของหลักภาษาบาลี คือ “ภาวิต~” เปนคุณศัพทหรือคําวิเศษณ
แสดงคุณสมบัติของบุคคล สวน “ภาวนา” เปนคํานามบอกถึงการกระทํา หลัก หรือขอปฏิบัติ จึงไดความ
สอดคลองกันวา “ภาวิต~” ก็คือ ผูที่ไดทํา “ภาวนา” แลว และดังนั้น “ภาวิตกาย” ก็คือผูที่ไดทํากายภาวนา
แลว “ภาวิตศีล” คือผูที่ไดทําศีลภาวนาแลว “ภาวิตจิต” ก็คือผูที่ไดทําจิตตภาวนาแลว และ “ภาวิต
ปัญญา” คือผูที่ไดทําปัญญาภาวนาแลว
นี่ก็เทากับบอกวา พระอรหันตคือ ทานผูไดทําภาวนา ๔ เสร็จแลว คือ จบทั้งกายภาวนา ศีลภาวนา
จิตตภาวนา และ ปัญญาภาวนา
ถึงตอนนี้ ก็จึงตองรูวา ภาวนา ๔ นั้นคืออะไร ขอแสดงความหมายไวสั้นๆ (ขอ ๓. จิตตภาวนา และ
และ ๔. ปญญาภาวนา ผูศึกษาไดยินคุนอยูแลว) ดังนี้
๑. กายภาวนา การเจริญกาย หรือพัฒนากาย คือ พัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุหรือ
ทางกายภาพ (รวมทั้งเทคโนโลยี) โดยเฉพาะรับรูสิ่งทั้งหลายทางอินทรีย ๕ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย) ดวยดี โดย
ปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางที่เปนคุณ มิใหเกิดโทษ ใหกุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศลธรรมเสื่อมสูญ
๒. ศีลภาวนา การเจริญศีล หรือพัฒนาศีล คือ พัฒนาความประพฤติ พัฒนาความสัมพันธทางสังคม
โดยตั้งอยูในระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอื่นไดดวยดี เกื้อกูลกัน
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องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๙/๑๒๑
บางทีใชคําอื่นที่มีความหมายเหมือนกัน โดยเฉพาะ “อตฺตทนฺต” (ผูฝกตนแลว) ดังในคาถาสรรเสริญพระพุทธเจาที่วา
มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ...
“พระสัมพุทธเจา ทั้งที่เปนมนุษยนี่แหละ แตทรงฝกพระองคแลว
เทวาปิ ตํ นมสฺสนฺติ . . . . . . . . .
มีพระหฤทัยอบรมถึงที่แลว แมเทพทั้งหลายก็นอมนมัสการ”
(องฺ.ปฺจก.๒๒/๓๑๔/๓๘๖)
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พุทธธรรม

๓. จิตตภาวนา การเจริญจิต หรือพัฒนาจิต คือ ฝกอบรมพัฒนาจิตใจ ใหเขมแข็งมั่นคง เจริญงอก
งามดวยคุณธรรม เชน มีเมตตากรุณา มีฉันทะ ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เปนสุข ผอง
ใส เปนตน
๔. ปัญญาภาวนา การเจริญปญญา หรือพัฒนาปญญา คือ ฝกอบรมพัฒนาปญญา ใหเจริญงอกงาม
จนเกิดความรูแจงชัดตามเปนจริง โดยรูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน รูเทาทัน เห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ
สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ทําตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข มีชีวิตเปนอยู แกไขปญหา
และทําการทั้งหลายดวยปญญาที่รูถึงเหตุปจจัย
เมื่อรูความหมายของหลักธรรม คือ “ภาวนา” ที่เปนเนื้อตัวของการปฏิบัติทั้ง ๔ แลว ก็เขาใจ “ภาวิต” ที่
เปนคุณสมบัติของทานผูจบการปฏิบัติ ผูมีธรรมทั้ง ๔ ขอนั้นแลว ดังนี้
๑. ภาวิ ต กาย ผู ไ ด เ จริ ญ กาย หรื อ มี ก ายที่ พั ฒ นาแล ว คื อ ได ฝ ก อบรมพั ฒ นาความสั ม พั น ธ กั บ
สิ่งแวดลอมทางวัตถุหรือทางกายภาพ โดยรูจักอยูดีมีสุขอยางเกื้อกูลกันกับสิ่งสรรพและธรรมชาติ โดยเฉพาะให
การรับรูทางอินทรีย ๕ เชน ดู ฟง เปนไปดวยสติและเพื่อปญญา และใหการใชสอยเสพบริโภคตางๆ เปนไป
อยางพอดีที่จะไดคุณคาแทที่เปนประโยชนจริง ไมหลงใหลเตลิดเพริดไปตามอิทธิพลของความชอบใจหรือไม
ชอบใจ ไมลุมหลงมัวเมา มิใหเกิดโทษ แตใหเปนคุณ มิใหถูกบาปอกุศลครอบงํา แตหนุนใหกุศลธรรมงอกงาม
๒. ภาวิตศีล ผูไดเจริญศีล หรือมีศีลที่พัฒนาแลว คือ ไดพัฒนาความประพฤติ มีพฤติกรรมดีงามใน
ความสัมพันธทางสังคม โดยตั้งอยูในระเบียบวินัย อยูรวมกับผูอื่นไดดวยดี ไมใชกายวาจาและอาชีพในทางที่
เบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหายแกใครๆ แตใชเปนเครื่องพัฒนาชีวิตของตน และชวยเหลือเกื้อกูลกัน
สรางสรรคสังคม
๓. ภาวิตจิต ผูไดเจริญจิต หรือมีจิตใจที่พัฒนาแลว คือ ไดฝกอบรมพัฒนาจิตใจ ใหสดใส เบิกบาน รา
เริง ผองใส โปรงโลง เปนสุข เจริญงอกงามดวยคุณธรรมทั้งหลาย เชน มีน้ําใจเมตตากรุณา ศรัทธา กตัญู
กตเวทิตา เอื้อเฟอเผื่อแผ ขยันหมั่นเพียร เขมแข็ง อดทน สงบ มั่นคง มีสติ มีสมาธิ เปนตน
๔. ภาวิตปัญญา ผูไดเจริญปญญา หรือมีปญญาที่พัฒนาแลว คือ ไดฝกอบรมพัฒนาปญญา ใหรู
เขาใจสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง รูเทาทันเห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ ใชปญญาแกไขปญหาและดับทุกขได
ปลดเปลื้องตนใหบริสุทธิ์ปลอดพนจากกิเลส มีชีวิตเปนอยูดวยปญญา โดยมีจิตใจเปนอิสระสุขเกษมไรทุกข
ข) ขอที่นาสังเกตอยางยิ่งในพุทธพจนนั้น อยูตรงที่ตรัสวา เหลาภิกษุ ผูมิใชภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต ภาวิตปญญา (มิไดพัฒนากาย-ศีล-จิต-ปญญา) จะเปนอุปชฌายอาจารยฝกสอนผูอื่น และจักไมสามารถ
แนะนําภิกษุทั้งหลายที่เปนศิษย ในอธิศลี อธิจิต อธิปญญา (ศีล สมาธิ ปญญา)
ที่นาสังเกตก็คือ เวลาตรัสถึงคุณสมบัติของผูสอน ทรงใชคําในชุด ภาวิต ๔ ทางกาย ศีล จิต และ
ปญญา แตเวลาตรัสถึงสิ่งที่จะสอน คือหลักธรรม หรือตัวขอปฏิบัติ ทรงใชคําในชุด สิกขา ๓ ที่เราเรียกกันให
สะดวกวา ศีล สมาธิ ปญญา (เรียกเต็มวา อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปญญาสิกขา)
จุดนาสังเกตนั้น มากับขอสงสัยหลายอยาง เริ่มแตขอที่งายที่สุดคือ เหตุใดไมทรงใชคําใหตรงหรือ
สอดคลองกัน เชนนาจะตรัสวา ผูไมเปนภาวิต ๔ ดาน จักไมสามารถแนะนําในภาวนา ๔ อยาง หรือตรงขาม
จากนั้นอาจจะตรัสวา ผูไมจบสิกขา ๓ จักไมสามารถแนะนําในศีล สมาธิ ปญญา ดังนี้เปนตน

บทที่ ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน
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แล ว ก็มี ข อที่ ส นับ สนุน ซ้ํ าอี ก วา ทั้ง ในชุ ด ภาวิ ต และภาวนา ๔ ก็ดี ในชุ ดสิ ก ขา ๓ ก็ ดี หั วข อ ยอ ยก็
เหมือนๆ กัน ชุดแรกวา กาย ศีล จิตใจ และปญญา สวนชุดหลังก็มี ศีล สมาธิคือจิตใจ และปญญา แทบตรงกัน
เพราะฉะนั้น ทั้งตอนตนและตอนหลังก็นาจะทรงใชชุดใดชุดหนึ่งอยางเดียวกัน จะไดงายหนอย ไมชวนใหงง
พรอมกันนั้น ก็อดสงสัยไมไดวา ตามปกติ ในการปฏิบัติ ก็ไดยินกันมาเปนธรรมดาวา ศีล สมาธิ
ปญญา หรืออธิศีล อธิจิต อธิปญญา และถือกันวาครบถวนสมบูรณแลว นี่มี “กาย” เพิ่มเขามาอีกขอหนึ่ง ขอนี้
ไมคุนเลย ทําไมจึงเพิ่มเขามา มีกายอะไรอีก หมายถึงอะไรกัน
ในขอนี้ จับแงกันแคนี้กอนวา พระพุทธเจาตรัสแสดงหลักแยกเปน ๒ ชุด หลักที่แสดงคุณสมบัติของ
ผูสอน ทรงใช “ภาวิต ๔” สวนหลักการสอน ทรงใช “สิกขา ๓”
ตอนนี้ยังไมพูดถึงเหตุผลที่วา เหตุใดจึงทรงแยกใชหลักตางกันเปน ๒ ชุด อันนั้นยกไปดูกันในขอตอไป
ค) ทีนี้ก็มาถึงขอสําคัญที่วา เหตุใดจึงตรัสแสดงคุณสมบัติของผูสอน โดยทรงใชหลัก “ภาวิต ๔”
แตทรงแสดงหลักธรรมที่จะสอนหรือตัวระบบการศึกษา โดยใชหลัก “สิกขา ๓” แยกตางกันเปน ๒ ชุด
ขอสงสัยนี้ตอบงายๆ สั้นๆ วา เพราะมีความมุงหมายหรือวัตถุประสงคตางกัน คือ ดานคุณสมบัติของ
ผูสอนนั้น มุงแจกแจงคุณสมบัติของบุคคลผูสอนที่แสดงตัวปรากฏออกมา ทํานองวัดผลวาเขาไดศึกษาแลวและ
พรอมที่จะสอนผูอื่นไดหรือไม แตดานหลักการสอนหรือตัวหลักการศึกษา มุงแสดงระบบการศึกษาและสิ่งที่จะ
ศึกษาวาจะตองเรียนอะไรและเรียนอยางไร จึงจะไดผลที่ตองการ
เฉพาะอยางยิ่ง การศึกษาที่แทจริงนั้น เปนกระบวนการพัฒนาชีวิต ซึ่งเปนระบบของธรรมชาติ ที่เปนไป
ตามกฎธรรมชาติ จึงตองจัดใหเปนไปอยางถูกตองตามกระบวนการของเหตุปจจัยในธรรมชาติ
ดูที่หลักการศึกษาหรือหลักธรรมที่จะสอน คือ สิกขา ๓ กอน ทําไมจึงตองมี ๓ ขอเทานั้น เปนชุด ๓
(ไตรสิ ก ขา) ก็ ต อบสั้ น ๆ อี ก นั่ น แหละว า เพราะเป น เรื่ อ งของชี วิ ต คน ซึ่ ง มี แ ค ๓ ด า น หรื อ ๓ แดน เป น
องคประกอบหรือองครวม ๓ อยาง ที่รวมกันเปนชีวิต ซึ่งพากันดําเนินเดินหนาพัฒนาไปดวยกัน
ชีวิต ๓ ดาน ของคนเรานี้ ที่พัฒนาไปดวยกัน มีอะไรบาง? ก็แยกเปน
๑. ดานสื่อกับโลก ไดแก การรับรูติดตอสื่อสารสัมพันธ พฤติกรรม ความประพฤติ และการแสดงออก
ตอหรือกับเพื่อนมนุษยและสิ่งแวดลอมอื่นๆ ผานทวาร (ชองทาง, ประตู) ๒ ชุด คือ
ก) ผัสสทวาร (ทางรับรู) คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย (รวมทั้งชุมทางคือ ใจ เปน ๖)598
ข) กรรมทวาร (ทางทํากรรม) คือ กาย วาจา (รวมชุมทางคือ ใจ ดวยเปน ๓))
ดานนี้ พูดงายๆ วา แดนหรือดานที่สื่อกับโลก เรียกสั้นๆ คําเดียววา “ศีล”
๒. ดานจิตใจ ไดแก การทํางานของจิตใจ ซึ่งมีองคประกอบและคุณสมบัติที่เกี่ยวของมากมาย เริ่มแต
ตองมีเจตนา หรือเจตจํานง ความจงใจ ตั้งใจ มีแรงจูงใจอยางใดอยางหนึ่ง มีความดี-ความชั่ว
ความสามารถหรือความออนดอย พรอมทั้งความรูสึกสุข-ทุกข สบาย-ไมสบาย หรือเฉยๆ เพลินๆ
และปฏิกิริยาตอจากสุข-ทุกขนั้น เชน ชอบใจ หรือไมชอบใจ อยากจะได อยากจะเอา หรืออยากจะ
หนี หรืออยากจะทําลาย ที่ควบคุมชักนําการรับรูและพฤติกรรมทั้งหลาย เชนวาจะใหดูอะไร หรือไม
ดูอะไร จะพูดอะไร จะพูดกับใครวาอยางไร ดานนี้ เรียกสั้นๆ วา “จิต” หรือแดนของ “สมาธิ”
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พุทธธรรม
๓. ดานปญญา ไดแก ความรูความเขาใจ ตั้งแตสุตะคือความรูที่ไดเรียนสดับ หรือขาวสารขอมูล จนถึง
การพัฒนาทุกอยาง ในจินตาวิสัย และญาณวิสัย เชน แนวคิด ทิฏฐิ ความเชื่อถือ ทัศนคติ คานิยม
ความยึดถือตามความรูความคิดความเขาใจ แงมุมในการมอง ในการพิจารณา อยางใดอยางหนึ่ง
ดานนี้ เรียกสั้นๆ ตรงๆ วา “ปัญญา”

องคประกอบของชีวิต ๓ ดานนี้ ทํางานไปดวยกัน ประสานกันไป และเปนเหตุปจจัยแกกัน ไมแยก
ตางหากจากกัน ขออธิบายเพียงสั้นๆ พอใหเห็นเปนแนว
การสัมพันธกับโลกดวยอินทรียคือผัสสทวารและดวยพฤติกรรมทางกายวาจา (ดานที่ ๑) จะเปนไป
อยางไร ก็ขึ้นตอเจตนา ขึ้นตอสภาพความรูสึก ภาวะและคุณสมบัติตางๆ ของจิตใจ (ดานที่ ๒) และทั้งหมดนั้น
ทําไดเทาที่ปญญาชี้ชองสองทางให รูแคไหน ก็คิดและทําไดแคนั้น คือภายในขอบเขตของปญญา (ดานที่ ๓)
ความตั้งใจและความตองการเปนตน ของจิตใจ (ดานที่ ๒) ตองอาศัยการสื่อทางอินทรียและพฤติกรรม
กายวาจาเปนเครื่องสนอง (ดานที่ ๑) ตองถูกกําหนด และจํากัดขอบเขต ตลอดจนปรับเปลี่ยน โดยความเชื่อถือ
ความคิดเห็นและความรูความเขาใจที่มีอยู และที่เพิ่มหรือเปลี่ยนไป (ดานที่ ๓)
ป ญ ญาจะทํ า งานและจะพั ฒ นาได ดี ห รื อ ไม (ด า นที่ ๓) ต อ งอาศั ย อิ น ทรี ย เช น ดู ฟ ง อาศั ย กาย
เคลื่อนไหว เชน เดินไป จับ จัด คน ฯลฯ ใชวาจาสื่อสารไถถาม ตามทักษะเทาที่มี (ดานที่ ๑) ตองอาศัยภาวะ
และคุณสมบัติของจิตใจ เชน ความสนใจ ใฝใจ ความมีใจเขมแข็งสูปญหา ความขยันอดทน ความรอบคอบ มี
สติ ความมีใจสงบแนวแน มีสมาธิ หรือไมเพียงใด เปนตน (ดานที่ ๒)
นี้คือการดําเนินไปของชีวิต ที่องคประกอบ ๓ ดานทํางานไปดวยกัน อาศัยกัน ประสานกัน เปนปจจัย
แกกัน ซึ่งเปนความจริงของชีวิตนั้น ตามธรรมดาของมัน เปนเรื่องของธรรมชาติ และจึงเปนเหตุผลที่บอกอยูใน
ตัววาทําไมจะตองแยกชีวิตหรือการดําเนินชีวิตเปน ๓ ดาน จะแบงมากหรือนอยกวานี้ไมได
เมื่อชีวิตที่ดําเนินไปมี ๓ ดานอยางนี้ การศึกษาที่ฝกคนใหดําเนินชีวิตไดดี ก็ตองฝกฝนพัฒนาที่ ๓ ดาน
ของชีวิตนั้น
ดังนั้น การฝกหรือศึกษา คือ สิกขา จึงแยกเปน ๓ สวน ดังที่เรียกวาไตรสิกขา เพื่อฝกฝนพัฒนา ๓
ดานของชีวิตนั้น ใหตรงใหครบตามธรรมดาแหงธรรมชาติของมัน โดยเปนการพัฒนาพรอมไปดวยกันอยาง
ประสานเปนระบบสัมพันธอันหนึ่งอันเดียว
เวลาดูอยางกวางๆ หยาบๆ ก็จะมองเห็นเหมือนอยางที่บางทีทานพูดแยกออกเปนขั้นตอนใหญๆ วา ขั้น
ศีล ขั้นสมาธิ และขั้นปญญา เหมือนจะใหฝกอบรมพัฒนาเปนคนละสวนคนละตอน ทีละขั้น ตามลําดับ คือ
ฝกอบรมศีลดีแลว จึงเจริญสมาธิ แลวจึงพัฒนาปญญา
เมื่อมองไตรสิกขาแบบนี้ ก็จะเห็นเปนภาพรวมที่เปนระบบใหญของการฝก ซึ่งมีองค ๓ นั้นเดนขึ้นมาที
ละอยาง จากหยาบแลวละเอียดประณีตขึ้นไปเปนชวงๆ หรือเปนขั้นๆ ตามลําดับ คือ
ชวงแรก เดนออกมาขางนอก ที่อินทรีย (ผัสสทวาร) และกายวาจา ก็เปนขั้น ศีล
ชวงที่สอง เดนดานภายใน ที่จิตใจ ก็เปนขั้น สมาธิ
ชวงที่สาม เดนที่ความรูความคิดเขาใจ ก็เปนขั้น ปญญา
แตในทุกขั้นนั้นเอง องคอีก ๒ อยางก็ทํางานรวมอยูดวยโดยตลอด

บทที่ ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน

๓๖๓

เปนอันวา นั่นคือการมองแบบภาพรวม จับเอางานสวนที่เดนในขั้นนั้น ขึ้นมาเนนทีละอยางๆ เขยิบสูงขึ้น
ไปในการฝกอบรมพัฒนาตามลําดับ เพื่อใหสวนที่หยาบกวาพรอมที่จะรองรับเปนฐานใหแกการเจริญงอกงามหรือ
ทํางานออกผลของสวนที่ประณีตละเอียดออน
เหมือนที่พูดวา ออ จะตัดไมใหญตนนี้หรือ ก็ หนึ่ง ตองจัดบริเวณทําพื้นที่เหยียบยันใหสะดวกขยับ
เขยื้อนเคลื่อนไหวไดคลอง ปลอดภัย และแนนหนามั่นคง (ศีล) + สอง ตองเตรียมกําลังใหแข็งแรง ใจสู เอาจริง
จับมีดหรือขวานใหถนัดมั่น มีสติดี ใจมุงแนว ไมวอกแวก (สมาธิ) + แลวก็ สาม ตองมีอุปกรณคือมีดหรือขวาน
ที่ใชตัดที่ไดขนาด มีคุณภาพดี และลับไวคมกริบ (ปญญา) จึงจะสัมฤทธิ์ผลคือตัดไมไดสําเร็จสมปรารถนา
แตในชีวิตที่เปนอยูดําเนินไปอยูตลอดเวลานี้ เมื่อวิเคราะหละเอียดลงไป ก็จะเห็นวา องคประกอบทั้ง ๓
ดานของชีวิตทํางานประสานสัมพันธเปนเหตุปจจัยเกื้อกูลหนุนเสริมกันและกันอยูทุกเมื่อทุกเวลา ดังจะเห็นวา ใน
การศึกษา เมื่อจะใหคนพัฒนาฝกตนไดผลจริง ก็ควรใหเขาฝกดวยความตระหนักรูองคประกอบทั้ง ๓ ดานนั้นที่
จะใหพัฒนาพรอมไปดวยกัน โดยเอาโยนิโสมนสิการมาโยง ใหเกิดความตระหนักรู และมีสติที่จะชวยใหการ
ฝกฝนพัฒนาไดผลสมบูรณตามที่มันควรจะเปน
พูดในเชิงปฏิบัติวา ในการกระทําทุกครั้งทุกอยาง ไมวาจะแสดงพฤติกรรมอะไร หรือมีกิจกรรมใดๆ ก็
ตาม เราสามารถฝกฝนพัฒนาตนและสํารวจตรวจสอบตนเองตามหลักไตรสิกขานี้ ใหมีการศึกษาครบทั้ง ๓
อยาง ทั้ง ศีล สมาธิ และปญญา พรอมกันไปทุกครั้งทุกคราว คือ
เมื่อทําอะไร ก็พิจารณาดูวา พฤติกรรม หรือการกระทําของเราครั้งนี้ จะเปนการเบียดเบียน ทําใหเกิด
ความเดือดรอนแกใครหรือไม จะกอใหเกิดความเสื่อมโทรมเสียหายอะไรๆ บางไหม หรือวาเปนไปเพื่อความ
เกื้อกูล ชวยเหลือ สงเสริม และสรางสรรค (ศีล)
ในเวลาที่จะทําการนี้ จิตใจของเราเปนอยางไร เราทําดวยจิตใจที่เห็นแกตัว มุงรายตอใคร ทําดวยความ
โลภ โกรธ หลง หรือไม หรือทําดวยเมตตา มีความปรารถนาดี ทําดวยศรัทธา ทําดวยสติ มีความเพียร มีความ
รับผิดชอบ เปนตน และ ในขณะที่ทํา สภาพจิตใจของเราเปนอยางไร เรารอน กระวนกระวาย ขุนมัว เศราหมอง
หรือวามีจิตใจที่สงบ ราเริง เบิกบาน เปนสุข เอิบอิ่ม ผองใส (สมาธิ)
เรื่องที่ทําครั้งนี้ เราทําดวยความรูความเขาใจชัดเจนดีแลวหรือไม เรามองเห็นเหตุผล รูเขาใจหลักเกณฑ
และความมุงหมาย มองเห็นผลดีผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และหนทางแกไขปรับปรุงพรอมดีแลวหรือไม (ปญญา)
ดวยวิธีปฏิบัติอยางนี้ คนที่ฉลาดจึงสามารถฝกศึกษาพัฒนาตน และสํารวจตรวจสอบวัดผลการพัฒนา
ตนได เ สมอตลอดทุ ก ครั้ ง ทุ ก เวลา เป น การบํ า เพ็ ญ ไตรสิ ก ขาในระดั บ รอบเล็ ก (คื อ ครบสิ ก ขาทั้ ง สาม ใน
พฤติกรรมเดียวหรือกิจกรรมเดียว)
พรอมกันนั้น การศึกษาของไตรสิกขาในระดับขั้นตอนใหญ ก็คอยๆ พัฒนาขึ้นไปทีละสวนอยางเปนไป
เองดวย ซึ่งเมื่อมองดูภายนอก ก็เหมือนศึกษาไปตามลําดับทีละอยางทีละขั้น โดยที่ในเวลาเดียวกันนั้น ไตรสิกขา
ในระดับรอบเล็กนี้ก็จะชวยใหการฝกศึกษาไตรสิกขาในระดับขั้นตอนใหญยิ่งกาวหนาไปดวยดีมากขึ้น
ผูที่ศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดของการปฏิบัติ ก็จะรูถึงหลักความจริงที่วา ในขณะแหงการตรัสรู หรือ
ในขณะบรรลุมรรคผลนิพพานนั้น องคมรรคทั้งหมด ที่จัดเปนกลุม คือ ศีล สมาธิ และปญญานี้ จะพัฒนา
บริบูรณและทํางานพรอมเปนหนึ่งเดียวกันในการกําจัดกิเลสและใหสําเร็จผล แตจะไมอธิบายรายละเอียดในที่นี้
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ที่พูดมานี้ คือสิกขา หรือการศึกษา ซึ่งเปนระบบการพัฒนาชีวิตของมนุษย ตามเงื่อนไขแหงความจริง
ของธรรมชาติ เปนไปตามระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยตามกฎธรรมดาของธรรมชาตินั้น ซึ่งชีวิตเปนองค
รวม ที่มีองคประกอบ หรือองครวม ๓ อยาง คือ ศีล จิต และปญญา ซึ่งทํางานประสานเปนเหตุปจจัยแกกัน ใน
การที่ชีวิตนั้นดําเนินอยูหรือพัฒนายิ่งขึ้นไป ดังที่เรียกวาหลัก ไตรสิกขา
ทีนี้ ก็มาถึงขอสงสัยลําดับตอไปที่วา พระพุทธเจา เมื่อทรงแสดงหลักการศึกษาหรือหลักธรรมที่เปนตัว
ระบบการศึกษา โดยใชหลัก “สิกขา ๓” แลว เหตุใดเมื่อจะแสดงคุณสมบัติของผูสอน จึงทรงเปลี่ยนไปใชหลัก
“ภาวิต ๔”
ขอสงสัยนี้ก็ตอบงายๆ อยางที่บอกแลววา มีวัตถุประสงคหรือความมุงหมายในการตรัสแสดงตาง
ออกไปเปนคนละอยาง หลักสิกขา ๓ นั้น สําหรับนําไปใชในการปฏิบัติ คือใชกับชีวิตจริง ก็ใหเปนไปตามระบบ
ของธรรมชาติอยางที่วาแลว สวนคุณสมบัติของผูสอน เปนเรื่องของคนที่จะมาดูหรือตรวจสอบกันเอง ตอนนี้ไม
ตองไปหวงเรื่องการทํางานของธรรมชาติแลว เอาที่ความประสงคของเราวาดูหรือตรวจสอบตรงไหนอยางไร จึงจะ
เห็นไดชัดเจนดี และถาจับจุดถูก ก็จะถึงกันกับหลักความจริงของธรรมชาติ ไมเหินหางไปไหน
ที่จริง ก็ดูไมยาก ขอใหดูในสิกขาขอแรก คือ “ศีล” ที่วาเปนการสื่อกับโลก ติดตอกับโลก ทั้งรับจากโลก
และกระทําตอโลก ตรงนี้แหละ เห็นไดชัดทันที
ในสิกขาขอศีลนั้น บอกแลววา เราสื่อกับโลกทางประตูหรือชองทาง (ทวาร) ๒ ชุด ไดแกชุดแรก คือ
ผัสสทวาร ที่นิยมเรียกวาอินทรีย ซึ่งเราสื่อดวยการรับรูเขามา ทางตา หู จมูก ลิ้น และกาย และชุดที่ ๒ คือ
กรรมทวาร ซึ่งเราสื่อดวยการกระทําตอและตอกันกับโลก (ตอเพื่อนมนุษย ตอสังคม และตอสิ่งแวดลอมอื่นๆ)
ดวยการแสดงออกทางกาย และทางวาจา
จุดสังเกตและความตางอยูตรงนี้เอง คือ ในแดนของการสื่อกับโลกนั้น ในขณะใดขณะหนึ่ง (แยก
ละเอียดเปนขณะจิตหนึ่งๆ) เราสื่อกับโลกทางทวารใดทวารหนึ่งเทานั้น และจึงใชทวารชุดใดชุดหนึ่งใน ๒ ชุดนั้น
เพราะฉะนั้น ตามหลักสิกขา ๓ เมื่อศีล สมาธิ ปญญา ทํางานในระบบองครวม สิกขาขอศีล จึงเปนการ
ติดตอหรือสื่อกับโลกดวยทวารใดทวารหนึ่ง เปนหนึ่งขอ แลวก็ สมาธิ และปญญา เปนขอ ๒ และ ๓ ดวยเหตุนี้
การสื่อกับโลกทางทวารทั้ง ๒ ชุด จึงตองรวมอยูดวยกันในขอศีล (สําหรับใหเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง) ระบบ
สิกขาจึงตองเปน ๓ หรือไดแค ๓
ทีนี้ พอถึงชุดคุณสมบัติของผูสอน ตอนนี้ไมตองคํานึงถึงการทํางานรวมกันของสิกขา ๓ นั้นแลว คราว
นี้จะแยกดูหรือตรวจสอบที่ตัวคน แยกตางหากออกมาดูทีละอยาง และจุดตางก็อยูในขอศีลนี่แหละ คือตรงที่
แยกการสื่อสารสัมพันธกับโลกดวยทวารตางกันเปน ๒ ชุด คือ
ก) ผัสสทวาร (ทางรับรู, นิยมเรียกวา “อินทรีย”) คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย (รวมทั้งชุมทางคือ ใจ เปน
๖) เปนการ เห็น/ดู ไดยิน/ฟง ได/ดมกลิ่น รู/ลิ้มรส ถูกแตะตองกาย (จบที่ใจวา รูธรรมารมณ)
ข) กรรมทวาร (ทางทํากรรม) คือ กาย วาจา (รวมชุมทางคือ ใจ ดวยเปน ๓) เปนการทํา การพูด (ตั้ง
จุดเริ่มที่ใจ คือคิด)
จะเห็นวา พระพุทธเจาทรงแยก ๒ แดนยอยในขอศีลนี้เอง เปน ๒ ขอแรกในชุดภาวิต ๔ และทรงตั้งชื่อ
ภาวิตขอแรก ที่แยกการสื่อกับโลกทางผัสสทวารหรืออินทรีย ออกมาจากศีล เรียกเปน “ภาวิตกาย” (กายในที่นี้
คือ ปญจทวาริกกาย) แสดงวา พระพุทธเจาทรงเนนความสําคัญของการสื่อกับโลกเปนอยางมาก โดยเฉพาะการ
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สื่อดานการรับรูทางตา หู ฯลฯ ในขอแรกนี้ คนมักจะมองขาม แตในพระพุทธศาสนาถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง
ในระบบการพัฒนามนุษย เฉพาะอยางยิ่งในการวัดผลของการพัฒนาคน ซึ่งควรจะเอาใจใสกันใหมากขึ้น
ยิ่งเวลานี้ มาบรรจบกับยุคสมัยที่โลกถึงกับถูกเรียกวา เขาสูยุคขาวสารขอมูล แลวก็ยุคไอที การพัฒนา
มนุษยในแดนนี้ ซึ่งเปนจุดแยกสูการพัฒนาปญญาโดยตรง กับการจมลงในโมหะ ควรจะไดหลักภาวิตกายนี้เปน
ปายสัญญาณเตือนไมใหมนุษยหลงทาง และใหเรงใชไอทีนั้นพัฒนาอารยธรรมใหถูกทาง อยางไรก็ตาม ในที่นี้
เพียงกลาวถึงหลักนี้ไว แตยังไมลงสูรายละเอียด
สวนแดนที่ ๒ ซึ่งจับเอาการสื่อทางกรรมทวาร ขึ้นมาตั้งเปนคุณสมบัติสําหรับตรวจสอบหรือวัดผลของ
การพัฒนาคน เรียกวาภาวิตศีล กับแดนที่ ๓ และ ๔ คือ ภาวิตจิต และภาวิตปญญา ก็ตรงกับสิกขาขอ ๑ (ทอน
ที่สอง) และขอ ๒ และ ๓ จึงขอผานไป
ขอเพิ่มเกร็ดความรูปลีกยอยอีกเล็กนอยวา ภาวิตกาย คือผูมีกายที่ไดพัฒนาแลว (หรือผูมีกายภาวนา)
นี้ ที่ไดอธิบายวา ไดพัฒนากายดานการสื่อกับโลกทางอินทรีย ๕ หรือดานการรับรูทางตา หู ฯลฯ นั้น บางที
อธิบายไดอีกนัยหนึ่ง โดยขยายความหมายของกายในขอนี้ออกไป หมายถึงการสื่อสัมพันธกับโลกดานกายภาพ
หรือดานวัตถุทั้งหมด
ถาขยายความหมายของภาวิตกายออกไปอยางนี้ ก็ปรับความหมายของภาวิตขอที่ ๒ คือ ภาวิตศีล ให
เขาคูกันเปนวา ภาวิตศีล คือ ผูมีศีลที่พัฒนาแลว (หรือผูมีศีลภาวนา) หมายความวา ไดพัฒนาการสื่อสาร
สัมพันธกับเพื่อนมนุษย หรือการติดตอเกี่ยวของแสดงออกทางสังคม ใหอยูรวมกันดวยดี รวมมือ สามัคคี และ
เกื้อกูลกัน
การใหความหมายภาวิตกาย และภาวิตศีลอยางนี้ โยงไปถึงหลักการจําแนกศีลเปน ๔ หมวด หรือ ๔
ประเภท ที่เรียกวา ปาริสุทธิศีล (ความประพฤติบริสุทธิ์ที่จัดเปนศีล) ๔ คือ
๑. ปาติโมกขสังวรศีล ศีลคือการสํารวมระวังตั้งอยูในปาติโมกข อันเปนวินัยแมบทของสงฆ
๒. อิ น ทรี ย สั ง วรศี ล ศี ล คื อ ความสํ า รวมอิ น ทรี ย รั บ รู เช น ดู ฟ ง อย า งมี ส ติ ให ไ ด ป ญ ญา ให ไ ด
ประโยชน ไมถูกอกุศลครอบงํา
๓. อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธิ์แหงอาชีวะ เลี้ยงชีวิตโดยสุจริตชอบธรรม
๔. ปจจัยปฏิเสวนศีล (หรือปจจยสันนิสิตศีล) คือการเสพใชสอยปจจัยสี่ดวยปญญาที่รูความมุงหมาย
ใหไดประโยชนตามความหมายและคุณคาที่แทของสิ่งนั้น รูจักประมาณ บริโภคแตพอดี ไมบริโภคดวยตัณหา
ส ว นที่ เ ป น ความสั ม พั น ธ ท างกายภาพ หรื อ กั บ วั ต ถุ กั บ ธรรมชาติ ก็ อ ยู ใ นภาวิ ต กาย ส ว นที่ เ ป น
ความสัมพันธทางสังคม ก็อยูในภาวิตศีล ทั้งนี้ เพื่อไมใหเยิ่นเยอ ขอพูดถึงแตยนยอเพียงเทานี599
้
เมื่อไดทําความเขาใจกันไวเปนพื้นอยางนี้แลว ก็จะสรุปคุณลักษณะของทานผูเขาถึงนิพพานหรือพระ
อรหันตตามแนวแหงหลัก ภาวิต ๔ ประการ คือ ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต และภาวิตปญญา ดังไดกลาวมา
ทั้งนี้ มีขอพึงตระหนักวา คุณลักษณะและคุณสมบัติตอไปนี้ แมจะจัดแยกไวตางหากกันเปนดานนั้น
ดานนี้ แตแทจริงแลว มิใชแยกขาดจากกัน เพียงแตจัดแยกออกไปตามดานที่ปรากฏเดน เพื่อประโยชนใน
การศึกษา สวนในการพัฒนา คุณเหลานี้เนื่องกัน พัฒนามาดวยกัน โดยเฉพาะไมขาดอิสรภาพของปญญา
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พุทธธรรม

๑. ภาวิตกาย: มีกายที่ไดพัฒนาแลว
ดังไดกลาวแลววา ถึงแมในพระไตรปฎกจะมีพุทธพจนที่ตรัสถึงภาวิตกาย เปนตน หลายแหง แตไมมี
คําอธิบาย เหมือนวาผูฟงรูเขาใจอยูแลว แตบางครั้ง มีคนภายนอก โดยเฉพาะพวกเดียรถียนิครนถยกเรื่องนี้
ขึ้นมาพูดตามความเขาใจของเขา จึงเปนเหตุใหพระพุทธเจาตรัสอธิบาย
ในพระสูตรชื่อวามหาสัจจกสูตร มีเรื่องที่เปนเหตุปรารภทํานองนี้ จึงขอยกมาเลาเปนตัวอยาง และใน
พระสูตรนี้ มีเฉพาะภาวิตกาย มากับภาวิตจิต (เพราะฝายที่ยกเรื่องขึ้นมา พูดเฉพาะ ๒ ภาวิตนี้)
เรื่องมีวา เชาวันหนึ่ง สัจจกะ นิครนถบุตร ผูมีชื่อเสียงเดนดังมาก (เปนอาจารยสอนบุตรหลานของเจา
ลิจฉวี แหงแควนวัชชี อรรถกถานิยมเรียกวาสัจจกนิครนถ) เดินมาที่พระพุทธเจาประทับอยู ไดพบและสนทนา
กับพระพุทธเจา เขาเริ่มตนโดยยกเอาเรื่องกายภาวนา (การพัฒนากาย) และจิตตภาวนา (การพัฒนาจิต) ขึ้นมา
พูด และกราบทูลพระพุทธเจาวา ตามความคิดเห็นของเขา เหลาสาวกของพระองคเอาแตขะมักเขมนประกอบ
จิตตภาวนา แตไมประกอบกายภาวนา (เอาแตพัฒนาจิต ไมพัฒนากาย)
การที่สัจจกนิครนถแสดงทัศนะขึ้นมาอยางนี้ อรรถกถาบอกภูมิหลังวา เพราะเขาเห็นพระภิกษุพากัน
หลีกเรนอยูในที่สงบ ไมมีการทรมานรางกาย เมื่อเขาแสดงความเห็นออกมาอยางนี้ พระพุทธเจาก็ตรัสถามวา
แลวตามที่เขาเรียนรูมา กายภาวนา (การพัฒนากาย) คืออยางไร สัจจกนิครนถก็ยกตัวอยางการบําเพ็ญตบะถือ
พรตตางๆ ในการทรมานรางกาย (อัตตกิลมถานุโยค) วานั่นแหละคือ กายภาวนา
พระพุทธเจาตรัสถามตอไปวา แลวจิตตภาวนาละ เขาเรียนรูมาวาเปนอยางไร ตรงนี้ สัจจกนิครนถไม
สามารถอธิบายได พระพุทธเจาจึงตรัสวา แมแตกายภาวนาที่เขาบอกมากอนนั้น ก็ไมใชกายภาวนาหรือการ
พัฒนากายในแบบแผนของอารยชน (อริยวินัย) นี่แมแตกายภาวนาเขายังไมรู แลวเขาจะรูจักจิตตภาวนาไดจากที่
ไหน จากนั้น จึงตรัสบอกใหสัจจกนิครนถฟงคําที่จะทรงอธิบายวา อยางไรไมเปนภาวิตกาย ไมเปนภาวิตจิต และ
อยางไรจึงจะเปนภาวิตกาย อยางไรจึงจะเปนภาวิตจิต ดังจะยกความตอนที่เปนสาระสําคัญมาดู
“แน่ะอัคคิเวสสนะ (ชื่อโคตร/นามสกุลของสัจจกนิครนถ) อย่างไรจึงจะเป็นภาวิตกาย และ
เป็นภาวิตจิต? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผู้ได้เรียนสดับ มีสุขเวทนาเกิดขึ้น ถึงจะได้สัมผัสกับสุข
เวทนา เขาก็ไม่ติดใคร่ใฝ่กระสันในสุข ไม่ถึงความเป็นผู้ติดใคร่ใฝ่กระสันในสุขเวทนา (ครั้น) สุข
เวทนานั้นดับไป เพราะสุขเวทนาดับไป มีทุกขเวทนาเกิดขึ้น เขาสัมผัสกับทุกขเวทนาเข้าแล้ว ก็
ไม่เศร้าโศก ไม่ฟูมฟาย ไม่รําพัน ไม่คร่ําครวญ ไม่ตีอก ไม่ถึงความฟั่นเฟือนเลือนหลง
“อย่างนี้แหละ อัคคิเวสสนะ เพราะเหตุที่ได้พัฒนากายแล้ว สุขเวทนานั้น ถึงแม้เกิดขึ้น ก็
หาได้ครอบงําจิตตั้งอยู่ไม่, เพราะเหตุที่ได้พัฒนาจิตแล้ว ทุกขเวทนา ถึงแม้เกิดขึ้น ก็หาได้
ครอบงําจิตตั้งอยู่ไม่.
“นี่แน่ะอัคคิเวสสนะ สําหรับอริยสาวกผู้หนึ่งผู้ใด สุขเวทนาถึงแม้เกิดขึ้น ก็ไม่ครอบงําจิต
ตั้งอยู่ เพราะเหตุที่ได้พัฒนากายแล้ว, ทุกขเวทนาถึงแม้เกิดขึ้น ก็ไม่ครอบงําจิตตั้งอยู่ เพราะเหตุ
ที่ได้พัฒนาจิตแล้ว, ครบทั้งสองข้าง อย่างนี้แล อัคคิเวสสนะ บุคคลจึงเป็นภาวิตกาย และเป็น
ภาวิตจิต.”600
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ดังไดกลาวแลววา กายภาวนา (การพัฒนากาย) นี้ ความหมายหลักบอกวาเปนการพัฒนาปญจทวาริกกาย คือกายดานผัสสทวาร ๕ หรืออินทรีย ๕ (ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย) พอพูดถึงตรงนี้ การพัฒนากายก็แทบจะ
เปนคําเดียวกับการพัฒนาอินทรีย หรือวา กายภาวนาก็นาจะไดแกอินทรียภาวนานั่นเอง
การพัฒนาอินทรียก็เริ่มดวยหลักอินทรียสังวร ที่พระพุทธเจาตรัสเนนอยางมากในการศึกษาของผูเขามา
บรรพชาในพระธรรมวินัย เรียกวาเปนการฝกขั้นตน ตอเนื่องไปกับการฝกดานศีล (ในยุคอรรถกถานิยมเรียก
เปนศีลหมวดหนึ่งวา อินทรียสังวรศีล) จึงขอใหดูหลักขั้นเบื้องตนนี้กอน ดังตัวอยางพุทธพจนวา
ดูกรมหาบพิตร อย่างไร ภิกษุจะชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย? ดูกร
มหาบพิตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปด้วยตาแล้ว ไม่ถือติดนิมิต (ภาพรวม) ไม่ถือติดอนุพยัญชนะ (ส่วนย่อย) เธอปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรีย์คือจักษุ ที่เมื่อไม่สํารวมแล้ว จะเป็นเหตุให้
อกุศลธรรมอันทราม คือ อภิชฌา (ความติดใคร่ชอบใจ) และโทมนัส (ความขัดเคืองเสียใจ)
ครอบงํา เธอรักษาจักขุนทรีย์ เธอถึงความสํารวมในจักขุนทรีย์; ฟังเสียงด้วยหู... ดมกลิ่นด้วย
จมูก... ลิ้มรสด้วยลิ้น... ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย... รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว... (เชนเดียวกัน).
ภิกษุนั้น ผู้ประกอบด้วยอินทรียสังวร อันเป็นอริยะนี้ ย่อมได้เสวยสุขอันล้วนไร้ระคน (ไม่เจือ
กิเลส) ในภายใน อย่างนี้แล มหาบพิตร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย.”601
อินทรียสังวรนี้ยังเปนขั้นของผูฝก หรือเริ่มศึกษา ยังไมใชขั้นของพระอรหันต ซึ่งเปน “ภาวิตินทรีย” (ผูมี
อินทรียอันไดพัฒนาแลว ที่จะจัดเปนภาวิตกาย) แตนี่ยกมาใหดูเพื่อไดรูเห็นตามลําดับ
ยังมีอินทรียสังวรที่ลึกลงไป หรือที่ตรัสอีกแนวหนึ่ง ก็ขอยกมาใหดูเพื่อเทียบกันดวย (อินทรียสังวรนี้
เมื่อทําใหมากแลว จะทําสุจริต ๓ ใหบริบูรณ, สุจริต ๓ นั้น ทําใหมากแลว จะทําสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ, สติ
ปฏฐาน ๔ นั้น ทําใหมากแลว จะทําโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ และโพชฌงค ๗ นั้น ทําใหมากแลว จะทําวิชชาและ
วิมุตติ ที่เปนผลานิสงสสุดทาย ใหบริบูรณ)
เรื่องนี้ ตรัสแกกุณฑลียปริพาชก ผูไดมาเฝาที่อัญชนวัน ในเขตเมืองสาเกต มีความตอนนี้วา
“ดูกรกุณฑลีย์ อินทรียสังวร อันบุคคลเจริญแล้ว กระทําให้มากแล้วอย่างไร จะยังสุจริต ๓ ให้
บริบูรณ์? ดูกรกุณฑลีย์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปที่น่าชอบใจด้วยจักษุแล้ว ไม่ติดใคร่ ไม่เหิม
ใจ ไม่ก่อราคะให้เกิดขึ้น และกายของเธอก็คงตัว จิตก็คงตัว มั่นคงดี ในภายใน ปลอดพ้นไป
ด้วยดี, อนึ่ง เธอเห็นรูปที่ไม่น่าชอบใจด้วยจักษุแล้ว ก็ไม่ขัดเขิน ไม่กระด้างใจ ไม่บีบใจ ไม่ขุ่น
เคืองแค้นใจ และกายของเธอก็คงตัว จิตก็คงตัว มั่นคงดี ในภายใน ปลอดพ้นไปด้วยดี. อีก
ประการหนึ่ง ภิกษุฟังเสียงด้วยหู... ดมกลิ่นด้วยจมูก... ลิ้มรสด้วยลิ้น... ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วย
กาย... รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว... (เชนเดียวกัน) ...ดูกรกุณฑลีย์ อินทรียสังวร อันบุคคลเจริญ
แล้ว กระทําให้มากแล้ว อย่างนี้แล ย่อมยังสุจริต ๓ ให้บริบูรณ์.”602
ทีนี้ก็มาดูการฝกยิ่งขึ้นไปอีก ตอนนี้แหละเรียกวาอินทรียภาวนา เปนหลักที่ตรัสไวในอินทรียภาวนาสูตร
ในพระสูตรนี้ ตอจากตรัสการปฏิบัติแลว ยังตรัสใหเห็นความแตกตางที่พึงเทียบกัน ระหวาง ”เสขปาฏิบท” คือ
พระอริยะผูยังฝก กับ “ภาวิตินทรีย” คือพระอรหันตผูฝกเสร็จแลว ที่เปนภาวิตกาย ขอยกมาใหดูพอรูรูปเคา
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พุทธธรรม

เรื่องมีวา สมัยหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจาประทับที่ปาไผ ในกชังคลนิคม อุตตรมาณพ ศิษยของปาราสิริย
พราหมณ เขาไปเฝา พระองคตรัสถามเขาวา ปาราสิริยพราหมณสอนหลักอินทรียภาวนาแกเหลาสาวกใชไหม
เมื่อเขารับวาใช พระองคก็ตรัสถามวา ปาราสิริยพราหมณสอนการพัฒนาอินทรียอยางไร เขาทูลตอบวา ปาราสิริย
พราหมณสอนอินทรียภาวนาโดยไมใหเอาตาดูรูป ไมเอาหูฟงเสียง พระพุทธเจาก็ต รัสวา ถาถือตามหลักที่
พราหมณนี้สอน คนตาบอด คนหูหนวก ก็เปนภาวิตินทรีย (ไดพัฒนาอินทรียแลว) ละสิ
จากนั้น พระองคตรัสวา การพัฒนาอินทรียอยางที่ปาราสิริยพราหมณสอนนั้น เปนคนละอยาง ตางจาก
อินทรียภาวนาอยางยอดเยี่ยม ในแบบแผนของอารยชน (อริยวินัย) พระอานนทจึงทูลขอใหทรงแสดงหลัก
อินทรียภาวนาอยางยอดเยี่ยม ในอริยวินัยนั้น และไดตรัสดังรวมใจความมาดังนี้ (ความอุปมายาวๆ ไดละเสีย)
๑. อินทรียภาวนา: “ดูกรอานนท์ ก็อินทรียภาวนา อย่างยอดเยี่ยม ในวินัยของอริยชน เป็น
อย่างไร? ดูกรอานนท์ เพราะเห็นรูปด้วยจักษุ สภาพที่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น สภาพที่ไม่น่าชอบใจก็
เกิดขึ้น สภาพที่ทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้, เธอรู้ชัด (รู้เท่า
ทัน) อย่างนี้ว่า สภาพที่น่าชอบใจ สภาพที่ไม่น่าชอบใจ สภาพที่ทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจ
เกิดขึ้นแล้วแก่เราเช่นนี้ ก็แต่ว่า สภาพน่าชอบใจ สภาพไม่น่าชอบใจ สภาพทั้งน่าชอบใจและไม่
น่าชอบใจนั้นแล เป็นภาวะปรุงแต่ง เป็นของหยาบ อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น สภาวะนี้จึงสงบ สภาวะ
นี้จึงประณีต กล่าวคืออุเบกขา (ใจเฉยโดยตระหนักรู้อยู่ในดุล), สภาพน่าชอบใจ สภาพไม่น่าชอบ
ใจ สภาพทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจ ที่เกิดขึ้นแก่เธอนั้น ก็ดับหาย อุเบกขาตั้งได้ที่สนิท. ดูกร
อานนท์ ภิกษุรูปหนึ่งรูปใด ที่สภาพน่าชอบใจ สภาพไม่น่าชอบใจ สภาพทั้งน่าชอบใจและไม่น่า
ชอบใจ เกิดขึ้นแล้ว ก็ดับหาย อุเบกขาตั้งได้ที่สนิท โดยเร็ว โดยพลันทันที โดยไม่ยากลําบาก
เหมือนดังบุรุษมีตาดี ลืมตาแล้วหลับตา หรือหลับตาแล้วลืมตา ดูกรอานนท์ นี้เรียกว่า อินทรีย
ภาวนาในรูปที่รู้ได้ด้วยจักษุ อันยอดเยี่ยม ในวินัยของอริยชน;
“ดูกรอานนท์ ข้ออื่นยังมีอีก เพราะได้ยินเสียงด้วยหู... เพราะดมกลิ่นด้วยจมูก... เพราะลิ้ม
รสด้วยลิ้น... เพราะต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย... เพราะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ (ทํานองเดียวกับขอ
กอน) ...ดูกรอานนท์ ภิกษุรูปหนึ่งรูปใด ที่สภาพน่าชอบใจ สภาพไม่น่าชอบใจ สภาพทั้งน่าชอบ
ใจและไม่น่าชอบใจ เกิดขึ้นแล้ว ก็ดับหาย อุเบกขาตั้งได้ที่สนิท โดยเร็ว โดยพลันทันที โดยไม่
ยากลําบาก เหมือนดังบุรุษมีกําลัง เอาหยาดน้ําสองหรือสามหยาด หยดลงในกระทะเหล็กที่ร้อน
จัดตลอดทั้งวัน การหยดลงไปแห่งหยาดน้ํานั้นยังช้า (ไม่ทันที่) หยาดน้ํานั้นจะถึงความเหือด
หาย หมดสิ้นไปฉับพลันทันใด โดยแน่แท้ ดูกรอานนท์ นี้เรียกว่า อินทรียภาวนาในธรรมารมณ์
ที่รู้ได้ด้วยใจ อันยอดเยี่ยม ในวินัยของอริยชน;
“ดูกรอานนท์ อย่างนี้แล เป็นอินทรียภาวนา อันยอดเยี่ยม ในวินัยของอริยชน.
๒. ก) เสขปาฏิบท (ผูยังฝกศึกษา): “ดูกรอานนท์ ก็พระเสขะ ผู้ยังปฏิบัติอยู่ เป็นอย่างไร? ดูกร
อานนท์ เพราะเห็นรูปด้วยจักษุ สภาพที่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น สภาพที่ไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น สภาพที่
ทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้, เธออึดอัด เบื่อหน่าย รังเกียจ
ด้วยสภาพน่าชอบใจ สภาพไม่น่าชอบใจ สภาพทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจ ที่เกิดขึ้นแล้วนั้นๆ,
เพราะได้ ยิ น เสี ย งด้ ว ยหู . .. เพราะดมกลิ่ น ด้ ว ยจมู ก ... เพราะลิ้ ม รสด้ ว ยลิ้ น ... เพราะถู ก ต้ อ ง
โผฏฐัพพะด้วยกาย... เพราะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ... เธออึดอัด เบื่อหน่าย รังเกียจ ด้วยสภาพน่า
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ชอบใจ สภาพไม่น่าชอบใจ สภาพทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจ ที่เกิดขึ้นแล้วนั้นๆ; ดูกรอานนท์
อย่างนี้แล ชื่อว่าพระเสขะ ผู้ยังปฏิบัติอยู่.
๒. ข) ภาวิตินทรีย (ผูศึกษาพัฒนาจบแลว): “ดูกรอานนท์ ก็พระอริยะ ผู้ภาวิตินทรีย (ไดพัฒนา
อินทรียแลว) เป็นอย่างไร? ดูกรอานนท์ เพราะเห็นรูปด้วยจักษุ สภาพที่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น
สภาพที่ไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น สภาพที่ทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น แก่ภิกษุในธรรม
วิ นั ย นี้ , เธอนั้ น หากจํ า นงว่ า เราจะหมายรู้ ใ นสิ่ ง ปฏิ กู ล ว่ า เป็ น ของไม่ ป ฏิ กู ล อยู่ ก็ เ ป็ น ผู้ มี
ความหมายรู้ในสิ่งนั้นๆ ว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ได้, หากจํานงว่า เราจะหมายรู้ในสิ่งไม่ปฏิกูลว่า
เป็นของปฏิกูลอยู่ ก็เป็นผู้มีความหมายรู้ในสิ่งนั้นๆ ว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ได้, หากจํานงว่า เราจะ
หมายรู้ในสิ่งทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูล ว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ ก็เป็นผู้มีความหมายรู้ในสิ่งนั้นๆ ว่า
เป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ได้, หากจํานงว่า เราจะหมายรู้ในสิ่งทั้งไม่ปฏิกูลและปฏิกูล ว่าเป็นของ
ปฏิกูลอยู่ ก็เป็นผู้มีความหมายรู้ในสิ่งนั้นๆ ว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ได้, หากจํานงว่า เราจะเว้น
คํานึงทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูล ทั้งสองอย่าง มีอุเบกขาอยู่โดยมีสติสัมปชัญญะ ก็มีอุเบกขาในสิ่ง
นั้นๆ อยู่โดยมีสติสัมปชัญญะได้;
“ดูกรอานนท์ ข้ออื่นยังมีอีก เพราะได้ยินเสียงด้วยหู... เพราะดมกลิ่นด้วยจมูก... เพราะลิ้ม
รสด้วยลิ้น... เพราะถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย... เพราะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ... สภาพที่น่าชอบใจก็
เกิดขึ้น สภาพที่ไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น สภาพที่ทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น แก่ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้, เธอนั้น... หากจํานงว่า เราจะเว้นคํานึงทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูล ทั้งสองอย่าง มี
อุเบกขาอยู่โดยมีสติสัมปชัญญะ ก็มีอุเบกขาในสิ่งนั้นๆ อยู่โดยมีสติสัมปชัญญะได้;
“ดูกรอานนท์ อย่างนี้แล ชื่อว่าพระอริยะ ผู้ภาวิตินทรีย (ไดพัฒนาอินทรียแลว).”603
เมื่อมองความหมายของกายภาวนาและภาวิตกายขยายออกไปอีกแบบหนึ่ง หรือเหมือนเปลี่ยนจุด
กําหนด คือแทนที่จะมองตรงผัสสทวารหรืออินทรียเอง ก็มองที่โลกหรือสิ่งภายนอกซึ่งเขามาเกี่ยวของกับอินทรีย
หรือเปนอารมณที่อินทรียจะรับรู แลวก็ไปจับจุดเนนที่สิ่งเหลานั้นแยกเปนพวกๆ เปนประเภทๆ ไป ก็จะได
ความหมายทํานองที่บอกไวอีกอยางหนึ่งวา กายภาวนาเปนการพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
หรือจําพวกวัตถุ (ตลอดจนแมแตตัวบุคคลในแงที่เปนวัตถุแหงการรับรู)
แล ว ก็ จ ะเห็ น ว า ของจํ า พวกหนึ่ ง ที่ เ ราเข า ไปเกี่ ย วข อ งสั ม พั น ธ ม าก ก็ คื อ ป จ จั ย ๔ ได แ ก อาหาร
เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยาบําบัดโรค ตลอดจนสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช วัตถุใชสอย สิ่งที่เสพอาศัยใชทํางานทํา
การทั้งหลาย ซึ่งเปนแดนใหญที่ชีวิตเกี่ยวของ ที่จะตองฝกตองพัฒนาชีวิตนั้น ดังที่ทานจัดเปนปจจัยปฏิเสวนศีล
หรือปจจัยสันนิสิตศีล และก็อาจจัดปจจัยปฏิเสวนานั้นตามอินทรียสังวรเขามาไวในกายภาวนานี้ดวย
การสัมพันธกับวัตถุทั้งหลายที่เปนปจจัยยังชีพและหลอเลี้ยงชีวิตนี้ ในพระธรรมวินัยก็ถือเปนเรื่อง
สําคัญในการศึกษา ที่จะตองฝกฝนพัฒนาตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน ดังที่ฝกกันตั้งแตเขามาบวช ใหเสพปจจัย
สี่โดยพิจารณา หรือใหบริโภคดวยปญญา โดยรูจักประมาณ ใหไดความพอดี ที่จะเกิดคุณคาแทจริงที่ชีวิต
ตองการ มิใชแคบริโภคอยางมืดมัวดวยโมหะเพียงที่จะสนองความอยากเสพดวยตัณหา ดังความที่ตรัสวา
603

ม.อุ.๑๔/๘๕๓/๕๔๑; คําวา “ปฏิกูล” ไมพึงมองความหมายแคบๆ อยางที่มักเขาใจทํานองวาสกปรก ยกตัวอยางตามที่ทานอธิบายไว
เชน คนหนาตาไมดี มีกิริยาอาการไมงาม เรามองดวยเมตตา หรือของไมสวย เรามองตามสภาวะของธาตุ ใหเห็นเปนนาชื่นชมหรือ
สบายตา ก็เรียกวา หมายรูในของปฏิกูลเปนไมปฏิกูล คนหรือของที่เห็นกันวาสวยงาม เรามองดวยอนิจจตา หรือตามสภาวะของธาตุ
ก็กลายเปนไมสวยงาม อยางนี้ก็เรียกวา หมายรูในของไมปฏิกูลเปนปฏิกูล (ดูคําอธิบายใน ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๙๐/๕๙๙)

๓๗๐

พุทธธรรม

“ดูกรจุนทะ เรามิใช่แสดงธรรมแก่เธอทั้งหลาย เพื่อปิดกั้นบรรดาอาสวะ (ความเสียหาย
หมักหมม) ที่เป็นไปในปัจจุบันอย่างเดียวเท่านั้น, อีกทั้งเราก็มิใช่แสดงธรรมเพื่อป้องกันบรรดา
อาสวะ ที่จะเป็นไปในเบื้องหน้าเท่านั้น, หากแต่ว่า เราแสดงธรรม ทั้งเพื่อปิดกั้นบรรดาอาสวะที่
เป็นไปในปัจจุบัน และเพื่อป้องกันบรรดาอาสวะที่จะเป็นไปในเบื้องหน้าด้วย;
“ดูกรจุนทะ เพราะฉะนั้นแล จีวรใด อันเราอนุญาตแล้วแก่เธอทั้งหลาย จีวรนั้น ควรแก่
พวกเธอ เพียงเพื่อเป็นเครื่องป้องกันหนาว ป้องกันร้อน ป้องกันสัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม
แดด และสัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพื่อเป็นเครื่องปกปิดอวัยวะอันยังความละอายให้กําเริบ;
“บิณฑบาตใด อันเราอนุญาตแล้วแก่เธอทั้งหลาย บิณฑบาตนั้น ควรแก่พวกเธอ เพียง
เพื่ อ ความดํ า รงอยู่ แ ห่ ง กายนี้ เพื่ อ ยั ง กายนี้ ใ ห้ เ ป็ น ไป เพื่ อ ระงั บ ความ(ขาดอาหารอั น จะ)
เบียดเบียนชีวิต เพื่อเกื้อหนุนพรหมจริยา (โดยรู้ว่า) ด้วยการปฏิบัติดังนี้ เราจักบรรเทาเวทนา
เก่าได้ ทั้งจักไม่ยังเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นด้วย และเราก็จักมีชีวิตที่ดําเนินไปราบรื่น พร้อมทั้งความ
ไร้โทษ และความอยู่สําราญ;
“เสนาสนะใด อันเราอนุญาตแล้วแก่เธอทั้งหลาย เสนาสนะนั้น ควรแก่พวกเธอ เพียงเพื่อ
เป็นเครื่องป้องกันหนาว ป้องกันร้อน ป้องกันสัมผัสเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลาน เพียง
เพื่อเป็นเครื่องบรรเทาอุตุอันตราย เพื่อเป็นที่มีความรื่นรมย์ในการหลีกเร้น;
“คิลานปัจจัยเภสัชบริขารใด อันเราอนุญาตแล้วแก่เธอทั้งหลาย คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
นั้น ควรแก่พวกเธอ เพียงเพื่อเป็นเครื่องบําบัดเวทนาทั้งหลาย อันเนื่องจากอาพาธต่างๆ ที่
เกิดขึ้น เพื่อความเป็นผู้ไม่มีทุกข์ยากเป็นอย่างยิ่ง ฉะนี้”604
บรรดาปจจัย ๔ นี้ ขอที่ ๒ เสนาสนะ (แปลตามศัพทวา “ที่นั่ง และที่นอน”) คือที่อยูอาศัย เปนปจจัย
ใหญ ทั้งเปนที่ตั้งอาศัย และครอบคลุมปจจัยขออื่นๆ จะปรุง จะรับประทาน จะเก็บอาหารเสื้อผา จะนุงหม
แตงตัว ฯลฯ แทบทุกอยางทุกประการ ก็อาศัยเสนาสนะทั้งนั้น จนกระทั่ง ในการถวายทาน พระพุทธเจาเคยตรัส
แสดงความสําคัญไววา
“ผู้ให้ข้าวน้ํา ชื่อว่าให้กําลัง ให้เสื้อผ้า ชื่อว่าให้ผิวพรรณ ให้ยานพาหนะ ชื่อว่าให้ความ
สะดวกสบาย ให้ประทีปโคมไฟ ชื่อว่าให้จักษุ ส่วนผู้ใดให้ที่พักพาอาศัย ผู้นั้นชื่อว่าให้ทุกอย่าง แล
ผู้ใดสั่งสอนธรรม ผู้นั้นชื่อว่าให้อํามฤต”605
สําหรับพระสงฆ เสนาสนะมีความหมายโยงขยายออกไป ตั้งแตกุฎีที่อยูสวนตน จนถึงที่อยูอาศัยรวมกัน
อันรวมเปนวัด ที่มีคําเรียกเดิมตามพระพุทธานุญาตวา “อาราม” (แปลสามัญวาสวน) และวัดคืออารามนั้น ก็เกิด
ขึ้นมาจากปาคือวนะ และหรืออุทยาน ดังเห็นไดชัดจากกําเนิดของวัดแรกในพระพุทธศาสนา ที่พระเจาพิมพิสาร
ถวายแดพระพุทธเจา คือ เวฬุวันอุทยาน (เวฬุวนํ อุยฺยานํ) และวัดสําคัญที่ประทับยาวนานที่สุด คือ เชตวัน
อุทยาน ที่มาเปนเชตวนาราม (“เชตสฺส ราชกุมารสฺส อุยฺยานํ” มาเปน “เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม”)606
604

ที.ปา.๑๑/๑๑๓/๑๔๒; บางแหง ตรัสเปนคําสอนเชิงปฏิบัติใหพิจารณาในเวลาที่จะเสพบริโภค อยางที่มีคําเริ่มตนทุกขอวา “ปฏิสงฺขา
โยนิโส” ขอยกตัวอยางมาเฉพาะขอพิจารณาอาหารบิณฑบาต ซึ่งมีความเพิ่มเติมในตอนเริ่มตนดังนี้ “ขาพเจาพิจารณาแลวโดยแยบ
คาย จึงฉันอาหารบิณฑบาต (โดยรูตระหนักวา) มิใชเพื่อสนุกสนาน มิใชเพื่อติดรสหลงมัวเมา มิใชเพื่ออวดโอโกเก มิใชเพื่อประดับ
ประดา แตเพียงเพื่อความดํารงอยูแหงกายนี้...” (ตอจากนี้ เหมือนขางบน), เชน องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๙/๔๓๕
605
สํ.ส.๑๕/๑๓๘/๔๔
606
พุทธานุญาตใหมีวัด ซึ่งปรารภการถวายเวฬุวันอุทยานของพระเจาพิมพิสารนั้น วา “อนุชานามิ ภิกฺขเว อารามํ”, วินย.๔/๖๓/๗๑

บทที่ ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน

๓๗๑

จากอารามคือวัดในวนะ อันเปนปายอยในถิ่นใกลบานยานใกลเมืองและชายปาใหญ ที่อยูอาศัยของ
พระสงฆก็ขยายกระจายออกไปสูถิ่นหางไกลในปาใหญที่เรียกวาอรัญ (“อรฺ”) อันรวมทั้งถ้ํา เงื้อมเขา บน
บรรพตคีรี และในที่สุด เสนาสนะคือที่อยูอาศัยนั้น ก็โยงพระสงฆเขากับปาดงพงไพร ขุนเขา และถิ่นบาน แดน
เมืองทั้งหมด จนถึงโลก อันรวมทั้งสิ่งแวดลอมทั้งมวล
เสนาสนะ ที่อยูอาศัย ถิ่นแดน สิ่งแวดลอมทั้งหมดนี้ ก็คือสิ่งรอบตัวที่จะรับรู ติดตอ เกี่ยวของ สื่อสาร
สัมพันธ ดวยปญจทวาร คือผัสสทวาร หรืออินทรียทั้ง ๕ นั้นเอง ดังนั้นโลกรอบตัวที่วามานี้ จึงเปนแดนแหงกาย
ภาวนา ที่จะฝกฝนพัฒนากาย คือพัฒนาความสัมพันธทางอินทรียเหลานั้น
ลักษณะความสัมพันธที่ตองการ ซึ่งมีอยูตลอดทุกเวลาในชีวิตของพระภิกษุ หรือผูศึกษา ปรากฏตั้งแต
ในถอยคําพื้นฐานที่กลาวแลวนั้น และโยงไปสูความสัมพันธที่ดีงามกวางออกไปๆ โดยกาวหนาไปกับการพัฒนา
ในการฝกการศึกษานั้น เริ่มดวยคําหลักที่เปนพื้นมาในชีวิตของพระภิกษุคําแรกที่กลาวแลวนั้น คือ อาราม ที่แปล
งายๆ วา “สวน” หรือแปลตามศัพทอยางที่นิยมพูดกันมาวา “ที่มายินดี”
คําวาอาราม หรือที่มายินดีนี้ บอกความสัมพันธพื้นฐานของผูศึกษา เริ่มจากถิ่นที่อยูอาศัย (คือวัด) วา
เปนที่ (มีสภาพธรรมชาติ พืชพรรณ กบไกนกกา ฯลฯ) ที่ชวนใจใหมายินดี คําวาอารามนี้ บอกความสัมพันธทาง
จิตใจที่พึงประสงค ซึ่งภิกษุหรือผูศึกษาพึงมีเปนพื้นฐานตอสถานที่อยูอาศัยอันเหมาะนั้น แลวขยายออกไปใหถิ่น
แดนที่ตนเกี่ยวของ เปนอารามที่มายินดี
มิใชเทานั้น คําวาอารามโยงภิกษุหรือผูศึกษานั้น ลึกเขาไปทางดานความเปนอยูและการปฏิบัติธรรมดวย
คือโยงตอเขาไปถึงแดนของอินทรียใหญภายใน อันไดแกใจ ใหมีอารามคือความมายินดีในเรื่องตางๆ ขยายตอ
ออกไป อันที่เปนหลักๆ เชน ปวิเวการาม (มีความสงัดวิเวกเปนที่มายินดี) ปฏิสัลลานาราม (มีความหลีกเรนเปน
ที่มายินดี) แลวก็ลึกลงไปถึง ปหานาราม (มีการแกไขละเลิกอกุศลธรรมเปนที่มายินดี) ภาวนาราม (มีการเจริญ
คือพัฒนากุศลธรรมเปนที่มายินดี)607
อารามเปนอาการความรูสึกในจิตใจของภิกษุหรือผูศึกษา ที่พึงมีตอสิ่งอันเหมาะที่จะสื่อสารสัมพันธนั้น
โดยตรง และเทากับวาผูศึกษาเองมีหนาที่จะพึงทําใหสิ่งที่ตนเกี่ยวของสัมพันธนั้น เปนอารามอันจะเปนที่มายินดี
ดวย ตั้งแตวัดที่อยูอาศัยของตนเองที่มีชื่อใหเรียกวาอยางนั้นอยูแลว และพึงแผขยายอารามนี้ออกไปใหทั่วรอบ
ขณะที่คําวา “อาราม” แสดงความรูสึกในใจที่สัมพันธหรือมีตอสถานที่ถิ่นฐานสิ่งแวดลอมนั้นๆ ก็มีอีกคํา
หนึ่งที่ปรากฏมากมายเหลือเกินในชีวิตของพระสงฆหรือผูศึกษา ตลอดถึงทานผูจบการศึกษาแลวในพระธรรม
วินัยนี้ (นาจะมาก นาจะบอยกวาอารามเสียอีก) คือคําวา “รมณีย” ที่แปลวานารื่นรมย คํานี้ชี้บอกไปที่สภาพของ
บรรยากาศที่ชื่นชูใจ อันพึงประสงคยิ่งสําหรับผูศึกษา ที่จะเกื้อกูลใหเจริญงอกงามกาวไปดวยดีในการศึกษา
พัฒนากุศลธรรม และสําหรับทานผูจบการพัฒนาแลว ก็จะสัมผัสพบสภาพรมณียนี้ไดงายดายหรืออยางพรอม
ทันที เพราะมีสัมผัสที่ไมมีกิเลสแฝงงําหรือกั้นบัง กับทั้งทานเองนั่นแหละเปนผูพรอมที่จะทําใหถิ่นฐานสิ่งที่
แวดลอมเปนรมณีย คือเปนที่รื่นรมย ทั้งแกองคทานเอง และแกผูอื่นทั้งหลายที่เขามาใกลชิดหรือแวดลอมดวย
“รมณีย” ภาวะที่นารื่นรมย จึงเปนคําที่ปรากฏทั่วไปในพระไตรปฎก เหมือนเปนบรรยากาศหนึ่งของ
พระไตรปฎกนั้นดวย เริ่มตั้งแตในพุทธประวัติกอนตรัสรู เมื่อพระโพธิสัตวเสด็จเที่ยวทรงแสวงหาสถานที่อัน
เหมาะที่จะทรงบําเพ็ญเพียร ในที่สุดทรงพบที่อันเหมาะเชนนั้น ณ อุรุเวลาเสนานิคม ดังคําตรัสในวาระนั้นวา
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อารามดานตรงขามที่พึงละเวนก็มี เชน นิททาราม (มีการหลับเปนที่มายินดี) กัมมาราม (มีงานยุงเปนที่มายินดี) ภัสสาราม (มีการ
พูดคุยเปนที่มายินดี) สังคณิการาม หรือสังสัคคาราม (มีการคลุกคลี หรือมั่วสุมเปนที่มายินดี) ตลอดจน รูปาราม สัททาราม (มีรูป มี
เสียงเปนที่มายินดี) ฯลฯ
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“‘ภาคพื้นภูมิสถานถิ่นนี้ เป็นที่รื่นรมย์จริงหนอ (รมณีโย วต) มีไพรสณฑ์ร่มรื่น น่าชื่นบาน
ทั้งมีแม่น้ําไหลผ่าน น้ําใส เย็นชื่นใจ ชายฝั่งท่าน้ําก็ราบเรียบ ทั้งโคจรคามก็มีอยู่โดยรอบ เป็น
สถานที่เหมาะจริงหนอที่จะบําเพ็ญเพียร สําหรับกุลบุตรผู้ต้องการทําความเพียร’ ภิกษุทั้งหลาย
เรานั้นแล ได้นั่งลงแล้ว ณ ที่นั้น โดยตกลง’ใจว่า ‘ที่นี่ละ เหมาะที่จะบําเพ็ญเพียร’”608
พระพุทธเจา และเหลาพระสาวก เมื่อเสด็จไปประทับหรือไปอยู และผานไปในที่ตางๆ โดยเฉพาะตามปา
เขาแดนไพร มีคําบันทึกไววา ทานไดกลาวถึงสถานที่นั้นๆ วาเปนที่รื่นรมย บางทีก็พรรณนาไวดวยวารื่นรมย
อยางไร ดังตัวอยาง พระเอกวิหาริยเถระกลาวถึงบรรยากาศในถิ่นที่ทานไปอยูวิเวก เปนคาถาความวา
“... เมื่อลมเย็นพัดมา พากลิ่นดอกไม้หอมฟุ้งไป เรานั่งอยู่บนยอดเขา จักทําลายอวิชชา ณ
เงื้อมผาที่ดารดาษไปด้วยดอกโกสุม มีภาคพื้นเยือกเย็นในแดนป่า เราผู้เป็นสุขแล้วด้วยวิมุตติสุข
จะรื่นรมย์อยู่ในถ้ําแห่งขุนเขาอย่างแน่นอน.”609
พระมหากัสสปะกลับจากบิณฑบาต เดินขึ้นภูเขา ก็กลาวคาถาประพันธชื่นชมความรื่นรมยในแดนปา
ดังที่มีบันทึกไวยืดยาว เชนตอนหนึ่งวา
“ภาคพื้นภูผา เป็นที่ร่าเริงใจ มีต้นกุ่มมากมาย เรียงรายเป็นทิวแถว เสียงช้างร้องก้อง
กังวาน เป็นรมยสถาน ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์
ขุนเขาสีทะมึนดุจเมฆ งามเด่น มีธารน้ําเย็นใสสะอาด ดารดาษด้วยผืนหญ้าแผ่คลุม มีสี
เหมือนแมลงค่อมทอง ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์
ยอดภูผาสูงตระหง่านเทียมเมฆ เขียวทะมึน มองเห็นเหมือนเป็นปราสาท กัมปนาทด้วย
เสียงช้างคํารนร้อง เป็นที่ร่าเริง ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้ร่นื รมย์”610
รวมความ ดังไดกลาวแลว พระอรหันตไดพัฒนาอินทรียแลว เปนภาวิตินทรีย ทานเอง นอกจากพรอม
ที่จะสัมผัสบรรยากาศที่รื่นรมยไดโดยพลันแลว ถึงแมถาที่นั้นไมนารื่นรมย ทานก็มองหรือวางใจรื่นรมยได เมื่อ
ไปในที่รื่นรมย ก็รื่นรมยโดยไมมีอะไรกีดกั้น แมไปในที่วุนวาย ก็กลายเปนทําสถานที่นั้นใหรื่นรมย คนใดมาใกล
หรือไดแวดลอม ก็พลอยรื่นรมยใจ ดังคาถาที่วา
“ไม่ว่าบ้าน ไม่ว่าป่า ไม่ว่าที่ลุ่ม ไม่ว่าที่ดอน (พระอรหันต์) ท่านผู้ไกลกิเลส อยู่ที่ไหน ที่นั้น
ไซร้ เป็นภูมิสถาน อันรื่นรมย์”611
กายภาวนาเปนการพัฒนาพื้นฐานขั้นตน ซึ่งจะสําเร็จผลสมบูรณเปนจริง ก็ตอเมื่อไดพัฒนาจบสิ้น คือ
บรรลุผลของปญญาภาวนา แตเมื่อพัฒนาจบสิ้นสมบูรณแลว ภาวิตกายก็เปนดานที่แสดงผลออกมา ซึ่งปรากฏ
กอนนําหนา หรือที่คนทั่วไปจะสัมผัสไดงาย แตพรอมกันนั้น ก็มีผลสําแดงอยางอื่นที่เทียบคลาย ซึ่งคนทั่วไป ผู
ที่ตนเองมิไดพัฒนาจิตปญญาศีลและกาย อาจเขาใจผิด เหมือนถูกพาใหหลงไปไดโดยงายเชนเดียวกัน
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๒. ภาวิตศีล: มีศีลที่ไดพัฒนาแลว
ในดานความประพฤติทั่วไป ที่เรียกวา “ศีล” มีคํากลาวแสดงลักษณะของผูบรรลุนิพพานแลว ไมสู
บอยครั้งนัก ทั้งนี้ เพราะตามหลัก ศีลเปนสิกขา หรือการศึกษาขั้นตน พระอริยบุคคลยอมเปนผูมีศีลสมบูรณ
แลวตั้งแตชั้นโสดาบัน612 และเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ ที่ผูเขาถึงนิพพานบรรลุ ก็เปนภาวะที่ทําใหความทุศีล
หรือความประพฤติเสียหาย ไมมีเหลือตอไป613
โดยนัยดังกลาวมา ขอที่ควรพิจารณา ณ ที่นี้ จึงเหลือจํากัดเพียงขอที่วา พระอรหันตดําเนินชีวิตอยางไร
ทํากิจกรรมหรือประกอบกิจการงานอะไร ในรูปลักษณะอยางไร
ประการแรก พระอรหันตเปนผูดับกรรม614 หรือสิ้นกรรม615 การกระทําของทานไมเปนกรรมอีกตอไป
ในคัมภีรฝายอภิธรรม มีคําเรียกการกระทําของทานวาเปน “กิริยา”616
ที่วา “ดับกรรม” นั้น หมายถึงไมกระทําการตางๆ โดยมีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ครอบงํา หรือชักจูงใจ
แตทําดวยจิตใจที่เปนอิสระ มีปญญารูแจงชัดตามเหตุผล เลิกทําการอยางปุถุชน เปลี่ยนเปนทําอยางอริยชน คือ
ไมทําการดวยความยึดมั่นในความดีความชั่วที่เกี่ยวกับตัวฉันของฉัน ผลประโยชนของฉัน ที่จะใหฉันไดเปน
อยางนั้นอยางนี้ ไมมีความปรารถนาเพื่อตัวตนเคลือบแฝงอยู ไมวาในรูปที่หยาบหรือละเอียด แมแตความภูมิ
พองอยูภายในวานั่นเปนความดีของฉัน หรือวาฉันไดทําความดี เปนตน ทําไปตามวัตถุประสงคของกิจนั้นๆ ตาม
เหตุผลของเรื่องนั้นๆ ตามที่มันควรจะเปนของมันลวนๆ จึงเปนการกระทําขั้นที่ลอยพนเหนือกรรมดีขึ้นไปอีก
สวนกรรมชั่วเปนอันไมตองพูดถึง เพราะหมดโลภะ โทสะ โมหะ ที่จะเปนเหตุปจจัยใหทําความชั่วเสียแลว617
อยางไรก็ดี บางคราวมีผูตั้งขอสงสัยวา ตามปกติ คนเราจะทําอะไรได จะตองมีแรงจูงใจในการกระทํา
และแกนสําคัญของแรงจูงใจทั้งหลายก็คือ ความปรารถนา ความตองการ ซึ่งควรจะรวมอยูในคําวา “ตัณหา” เมื่อ
ผูบรรลุนิพพานละตัณหาเสียแลว ก็หมดแรงจูงใจ จะทําการตางๆ ไดอยางไร คงจะกลายเปนคนอยูนิ่งเฉย ไมทํา
อะไรเลย แมจะไมทําความชั่วก็จริง แตก็ไมทําความดีอะไรดวย ก็คงไมมีประโยชนอะไร
ในที่นี้ คําตอบขั้นตนอยางงายๆ มีวา มิใชแตความอยากความปรารถนาเทานั้นที่เปนแรงจูงใจ แมความ
คํานึงเหตุผลก็เปนแรงจูงใจไดเชนกัน ดังจะเห็นไดในปุถุชน เมื่อจะทําการบางอยาง บางคราวมีการตอสูกัน
ภายในจิตใจระหวางพลังสองฝาย คือ ระหวางความปรารถนาผลประโยชนสวนตัว กับความรูเหตุรูผลรูดีรูชั่ว
บางคราวเขาก็ทําตามความอยากได บางคราวเขาก็ทําตามเหตุผล
พิจารณาลึกลงไปอีกชั้นหนึ่ง ชีวิตเปนอยูไดดวยอาศัยพลังที่ทําใหมันเปนชีวิต คือ มีความเคลื่อนไหว
ขยับขยายตัว ถาไมมีองคประกอบอยางอื่นเขามาเกี่ยวของ ชีวิตจะเคลื่อนไหวไปตามทางที่ความรูบอกให แต
เพราะขาดความรู หรือความรูไมเพียงพอ ตัณหาจะไดโอกาสเขามาบิดเบือนหรือบงการความเคลื่อนไหวของชีวิต
ไมเฉพาะบงการใหทําเทานั้น บางครั้งเมื่อความรูบอกใหแลววา ควรกระทํา แตตัณหาในรูปของความเกียจคราน
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เชน องฺ.นวก.๒๓/๒๑๖/๓๙๔; อภิ.ปุ.๓๖/๑๐๑/๑๗๘
องฺ.ทสก.๒๔/๗๕/๑๔๙
นัย สํ.สฬ.๑๘/๒๒๙/๑๖๖ (เทียบ องฺ.ติก.๒๐/๕๕๑/๓๓๙; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๔/๔๖๕)
นัย ที.ปา.๑๑/๒๕๖/๒๔๒; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๓๓/๓๑๔
เชน อภิ.สํ.๓๔/๖๖๕/๒๖๐
ดู ตอนวาดวยมัชฌิมาปฏิปทา ประกอบ.
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เปนตน เขาครอบงําเสีย กลับเหนี่ยวรั้งไวไมใหกระทําก็มี ในภาวะเชนนี้ จึงกลาวไดวา ตัณหาหรือความอยาก ไม
เปนแตเพียงแรงจูงใจใหกระทําเทานั้น แตเปนแรงจูงใจไมใหกระทําดวย แตถาจะพูดใหถูกทีเดียว การไมกระทํา
ในกรณีนี้ ก็เปนการกระทําอยางหนึ่งเหมือนกัน คือ กระทําการไมกระทํา เพราะมีกิจกรรมที่เรียกวาการไมกระทํา
นี้เกิดขึ้นในรูปของการหนวงรั้งไว ดังนั้น หนาที่ของตัณหาในที่นี้ คือ เปนแรงจูงใจ ทั้งในการกระทําการกระทํา
และในการกระทําการไมกระทํา
เปนอันวา เพราะมีตัณหาคอยขัดขวาง บีบ และบงการ จึงทําใหการเคลื่อนไหวโดยพลังของชีวิต ไมเปน
อิสระตามทางที่ความรูบอกให เมื่อใด พนจากอํานาจครอบงําหรือแรงเราแฝงกระซิบของตัณหา เมื่อนั้น ก็จะมี
การเคลื่อนไหวที่เปนอิสระตามทางของปญญา นี่คือภาวะที่ชีวิตเปนอยูและดําเนินไปดวยปญญา
อยางไรก็ดี ถามองลึกลงไปอีก โดยแยกแยะวิเคราะหใหละเอียด จะเห็นซอนขึ้นมาอีกวา เมื่อปญญารู
เขาใจมองเห็นวาควรจะทําหรือไมควรทําอะไรตามเหตุผลที่ควรจะเปนนั้น พอปญญาบอกขึ้นมาอยางนั้น ก็จะมี
แรงขึ้นมาอยางหนึ่งในจิตใจ ที่ชวยขับดันพาไปสูการกระทําหรือไมกระทํานั้น อันเรียกไดวาเปนความอยากอีก
แบบหนึ่ง หรือเรียกไดวาเปนแรงจูงใจซึ่งเกิดจากปญญา ดังที่จะพูดตอไป
ควรย้ําไวอีกวา เมื่อมีการไมกระทําสิ่งที่ควรทํา เชน นักเรียนไมสนใจบทเรียน หรือคนไมชวยเหลือกัน
เปนตน ไมพึงคํานึงถึงแตเพียงการขาดแรงจูงใจที่จะใหกระทําเทานั้น แตควรพิจารณาถึงแรงจูงใจใหไมกระทํา
ดวย คือพิจารณาถึงตัณหาที่มาในรูปของความเกียจคราน ความไมชอบใจ ความเพลิดเพลินกับอารมณอื่น เปน
ตน ซึ่งมีกําลังมากกวา ฉุดดึงไว การใชแรงจูงใจแบบตัณหา จึงมักเปนการเพิ่มหรือเรงเราพลังแขงขันตานทาน
ระหวางแรงจูงใจใหกระทํา กับแรงจูงใจใหไมกระทํา ฝายไหนแรงกวาก็ชนะไป ขอนี้เปนลักษณะอยางหนึ่งที่
แตกตางจากกรณีมีแรงจูงใจซึ่งเกิดจากปญญา
ตรงนี้ มีเรื่องที่ขอทําความเขาใจแทรกไวหนอยหนึ่ง คือ เมื่อกี้นี้ ไดพูดถึง “แรงจูงใจแบบตัณหา” แลวก็
พูดถึง “แรงจูงใจซึ่งเกิดจากปญญา” ตามที่พูดนั้น จะเห็นทํานองวา สองอยางนั้นเปนแรงจูงใจที่ตรงขามกัน เรื่อง
นี้ ที่จริง จะอธิบายเปนหัวขอใหญอยางหนึ่งขางหนา แตตรงนี้ มีเรื่องเกี่ยวของเขามา ก็ควรทําความเขาใจเปนพื้น
ไวเล็กนอย
ถาพูดอยางงายๆ ในที่นี้ เรามีแรงจูงใจ ๒ อยาง คือ แรงจูงใจแบบตัณหา ซึ่งเปนแรงจูงใจที่เกิดจาก
ความรูสึก ไดแก ความอยาก ความปรารถนา ความตองการ ที่เปนไปตามความรูสึก เชน รูสึกชอบใจ ก็อยากได
รูสึกวาอรอย ก็อยากลิ้มรส เปนความอยากหรือความตองการโดยไมตองมีความรูวา ถูกตองไหม มีคุณหรือมี
โทษ เปนประโยชนหรือไม นี้เปนแรงจูงใจอยางที่ ๑
สวนแรงจูงใจอยางที่ ๒ ที่วาแรงจูงใจซึ่งเกิดจากปญญา พูดงายๆ ก็คือ แรงจูงใจที่เกิดจากความรู
ไดแก ความอยาก ความปรารถนา ความตองการ ที่เปนไปตามความรูเขาใจเหตุผลและความถูกตองเปนจริง เชน
เห็นพื้นถนนขยักเขยิน สกปรก รก มีสิ่งกีดขวางเกะกะหรือจะทําใหลื่นไถล เรารูเขาใจวา ถนนเปนทางสัญจรซึ่งที่
ถูกตองดีตรงตามเหตุผลและความจริงนั้น พึงสะอาดเรียบรอยปลอดภัย เมื่อเห็นถนนเสียหายอยางนั้น ก็อยาก
ทําใหสะอาดเรียบโลงคลองไรของแปลกปลอม ความอยากหรือความตองการอยางนี้ เปนแรงจูงใจอยางที่ ๒ มี
ชื่อเรียกใหเปนคูตรงขามกับอยางแรกคือแรงจูงใจแบบตัณหานั้น วาเปน “แรงจูงใจแบบฉันทะ”
“ฉันทะ” คือ ความอยาก ความปรารถนา ความตองการที่ตรงไปตรงมาตามสภาวะ คือ อยากใหสิ่งนั้นๆ
ดี งาม สมบูรณ ตรงหรือเต็มตามสภาวะที่จะพึงเปนไปของมัน ซึ่งไมเกี่ยวกับความชอบใจ หรือไมชอบใจ และ
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การที่จะไดจะเอาหรือจะใหสลายไป เพื่อสนองความรูสึกแหงตัวตนของเรา แตความอยากความปรารถนาความ
ตองการที่เปนแรงจูงใจแบบฉันทะนั้น พัฒนาขึ้นไปตามพัฒนาการของปญญา
ทีนี้ ฉันทะ ที่ปรารถนา ที่ตองการใหสิ่งทั้งหลาย ดี งาม สมบูรณ ตรงหรือเต็มตามสภาวะที่จะพึงเปนไป
ของมันนั้น เมื่อมาเกี่ยวของกับคน ก็แสดงออกเปนความอยากความตองการใหบุคคลนั้นๆ ดีงาม สมบูรณ
แข็งแรง สดใส นาชื่นชม มีความสุข ตลอดจนอยากใหเขาดํารงอยูในภาวะแหงความถูกตอง สมควร เปนธรรม
ไมมีความบกพรองผิดพลาด
ยิ่งกวานั้น เนื่องจากทานใหความสําคัญแกคนเปนพิเศษ “ฉันทะ” ตอคน ก็แยกขยายออกไปตาม
สถานการณ เปน “เมตตา” ที่ปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุขในยามปกติ เปน “กรุณา” ที่วาในคราวเขาตกต่ํา
เดือดรอน ก็อยากชวยใหเขาพนทุกขภัยพนปญหา เปน “มุทิตา” ที่ปรารถนาดีอยากสงเสริมใหเขามีความดีงามมี
ความสุขความสําเร็จยิ่งขึ้นไป และเปน “อุเบกขา” ที่ปรารถนาใหเขาดํารงอยูในความถูกตอง ในธรรม ในความไม
ผิดพลาดเสียหาย
โดยเฉพาะ สําหรับทานผูถึงนิพพานนั้น มีลักษณะเดนเห็นชัดในแงที่วา เปนผูปลอดโปรงไรทุกข มี
ความสุข หลุดพนเปนอิสระอยางสมบูรณแลว การเคลื่อนไหวที่เปนอิสระตามทางของปญญา หรือภาวะที่มี
แรงจูงใจอันเกิดจากปญญานั้น จึงขับดันใหแรงแหงฉันทะในขอกรุณาแสดงออกมาเต็มที่ ดังที่พระพุทธเจาและ
พระอรหันตทั้งหลายมีกรุณาเปนพระคุณขอสําคัญ
อธิบายไดงายๆ วา เทียบจากคนที่มีมนุษยธรรมทั่วๆ ไป กรุณานี้เกิดขึ้นมาไดเอง เมื่อเราประสบพบเห็น
คนอื่นที่กําลังมีปญหา ถูกความทุกขบีบคั้น ขาดอิสรภาพอยู ถาในขณะนั้นตัวเราเองปลอดภัยเปนอิสระ อยูใน
ภาวะที่มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน และมีจิตใจเปนอิสระอยู คือ ไมถูกอวิชชา ตัณหา อุปาทาน เขาครอบงําชัก
จูง เชน มิใชกําลังคํานึงถึงผลไดเพื่อตัว ไมมีความหวงกังวลเกี่ยวกับตัวตน ไมมีตัวตนที่กําลังถูกกระทบกระแทก
บีบคั้นอยู ไมเกิดความชอบใจจากการไดเห็นคนอื่นประสบทุกขอันเปนการสนองความอยากแฝงเรนภายในของ
อัตตาที่จะไดขยายตัวใหญโตขึ้นไปบาง
พูดงายๆ วา ถาตัวเองไมมีปญหาบีบคั้นทําใหติดของคับแคบ ถาเรายังเปนอิสระอยู ในขณะนั้นจิตใจ
ของเราจะเปดกวางออก แผไปรับรูทุกขสุขและปญหาของผูอื่นที่กําลังประสบอยูนั้นไดเต็มที่ เราจะเกิดความ
เขาใจ รูสึกเห็นอกเห็นใจ เกิดความคิดที่จะชวยเหลือปลดเปลื้องเขาจากปญหา ทําใหเขาหลุดพนเปนอิสระดวย
เมื่อเกิดความคิดชวยเหลือขึ้นมาแลวเชนนี้ ถาไมเกิดตัณหาแทรกเขามาอีก ในรูปของความหวงใย
ความสุขของตน กลัวสูญเสียประโยชนสวนตัว และความเกียจคราน เปนตน พลังเคลื่อนไหวของชีวิตก็จะดําเนิน
ไปอยางอิสระ สุดแตปญญาจะคิดรูและบอกทางให คือทําใหมีการชวยเหลือเกื้อกูลเกิดขึ้น
ฉันทะคือแรงจูงใจใฝปรารถนาของบุคคลผูมีจิตใจปลอดโปรง เปนอิสระ ที่มีปญญาเปดกวางออกไป
พรอมที่จะรับรูเรื่องราวของชีวิตอื่นๆ โดยเคลื่อนไหวตามรูตามเห็นปญหาขอติดขัดบีบคั้น คือความทุกขของเขา
แลวขยายความคิดเผื่อแผเกื้อกูลตองการใหเขาหลุดพนเปนอิสระจากปญหาหรือความทุกขนั้น พรอมที่จะทําการ
เพื่อแกไขขอคับของติดขัดใหเขา
ความปรารถนาที่แผออกไปหาทางชวยเหลือเกื้อหนุนปลดเปลื้องทุกขให ซึ่งเรียกวากรุณาอยางนี้ เปน
พลังขับเคลื่อนสําคัญแหงชีวิตของทานผูถึงนิพพานแลว ซึ่งไมมีตัวตนใดๆ ของตัวเองเหลือไวในความยึดถือที่
จะตองสนองอีกตอไป
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พุทธธรรม

เทาที่กลาวมา เปนอันสรุปไดวา กรุณาเปนผลสืบเนื่องจากปญญาและความมีจิตใจเปนอิสระ ปญญาใน
ที่นี้ มีคําเรียกจําเพาะวา วิชชา และความมีจิตใจเปนอิสระก็มีคําเรียกจําเพาะวา วิมุตติ จัดลําดับเขาชุดเปน วิชชา
(ความรูเทาทันสภาวะ ซึ่งทําใหอัตตาไมมีที่ตั้งอาศัย) วิมุตติ (ความหลุดพนปลอดโปรงโลงเปนอิสระ) และ กรุณา
(ความรูสึกแผออกของจิตใจที่ไวตอและไหวตามทุกขของสัตว ตองการชวยปลดเปลื้องใหผูอื่นหลุดพนเปนอิสระ)
สามอยางที่กลาวนั้น เปนคูปรับตรงขามกับ อวิชชา (ความไมรูเทาทันตามสภาวะ ที่ทําใหเกิดมีอัตตา
ขึ้นมาเปนที่ของขัด) ตัณหา (ความอยากที่จะใหอัตตาเกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งหรือภาวะอยางใดอยางหนึ่ง โดย
อาการที่จะสนองความขาดพรองของอัตตา หรือหลอเลี้ยงเสริมขยายอัตตานั้น) และ อุปาทาน (ความยึดติดเกาะ
เกี่ยวเหนียวแนนกับสิ่งหรือภาวะอยางใดอยางหนึ่งในเมื่อเห็นไปวาสิ่งหรือภาวะนั้นมีความหมายสําคัญตอการ
สนองอัตตา หรือความยิ่งใหญเขมแข็งมั่นคงของอัตตา)
ผูบรรลุนิพพาน ละอวิชชา ตัณหา อุปาทานแลว จึงมีปญญาเปนเครื่องนําทางบอกทาง และมีกรุณาเปน
แรงจูงใจในการกระทํากิจสืบตอไป
โดยนัยนี้ จะเห็นไดวา ถาจะตองใชตัณหาเปนแรงจูงใจในการกระทําทุกอยางแลว การทําความดีตอกัน
หรือการชวยเหลือกัน จะเปนการชวยเหลือที่แทจริง หรือเปนการชวยเหลือที่บริสุทธิ์ไมไดเลย และในทํานอง
เดียวกัน ตราบใดที่ยังมีตัณหา หรือใชตัณหาเปนแรงจูงใจในการชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่น การชวยเหลือนั้นยอมมิใช
เปนกรุณาที่แทจริง
ความจริง ตัณหา (คลุมถึงอวิชชาและอุปาทานดวย) ไมเพียงเปนแรงจูงใจที่มีอันตรายเทานั้น แตยังทํา
ใหมองขาม หรือมองไมเห็นประโยชนตน ประโยชนทานอีกดวย หรือแมเห็น ก็เห็นผิดพลาดบิดเบือนไปเสีย ไม
รูจักวาอะไรเปนประโยชน อะไรไมเปนประโยชนอยางแทจริง สิ่งที่เปนประโยชน กลับเห็นไปวาไมเปนประโยชน
สิ่งที่ไมเปนประโยชน กลับเห็นไปวาเปนประโยชน โดยปรากฏออกมาในรูปของราคะ โทสะ โมหะ ที่ครอบงําใจ
เสียบาง ในรูปของนิวรณ ๕ ที่กําบังขวางกั้นการทํางานของจิตใจเสียบาง ตอเมื่อปราศจากกิเลสเหลานั้นแลว
จิตใจจึงจะราบเรียบผองใส มองเห็นและรูจักตัวประโยชนที่แทจริง618
เหตุผลขั้นสุดทาย ที่ทําใหผูถึงนิพพานแลว ไมตองคํานึงประโยชนของตนเอง หรือหวงใยเรื่องของตน
เอง สามารถทําประโยชนเพื่อผูอื่น หรือบําเพ็ญกิจแหงกรุณาไดเต็มที่ ก็เพราะเปนผูทําประโยชนตนเสร็จสิ้นแลว
พระอรหันตมีคุณบท (คําแสดงคุณลักษณะ) วา อนุปปตตสทัตถะ แปลวา ผูบรรลุประโยชนตนแลว
และ กตกรณียะ แปลวา ผูมีกิจที่จะตองทํา อันไดกระทําแลว คือทําเรื่องของตัวเองเสร็จแลว เมื่อทําอัตตัตถะ
(ประโยชนของตน, เรื่องของตน) เสร็จแลว เปนผูมีอัตตหิตสมบัติ (พรั่งพรอมสมบูรณดวยประโยชนของตน) มี
ตนคือคุณสมบัติขางในตัวที่พรอมดีแลว ก็ไมตองหวงใยเรื่องของตัว สามารถทําปรัตถะ (ประโยชนของผูอื่น,
เรื่องของคนอื่น) ไดเต็มที่ จึงดําเนินชีวิตที่เหลืออยูดวยปรหิตปฏิบัติ (การปฏิบัติเพื่อประโยชนแกผูอื่น) สืบไป619
เมื่อมีความพรอมเปนฐานอยูอยางนี้แลว พระอรหันตจึงสามารถมีคุณลักษณะเปนสรรพมิตร (เปนมิตร
กับทุกคน) สรรพสขะ (เปนเพื่อนกับทุกคน) และสัพพภูตานุกัมปกะ (หวังดีตอสรรพสัตว)620 ไดอยางแทจริง
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องฺ.ติก.๒๐/๕๑๑/๒๗๘; ๔๖/๑๐; สํ.ม.๑๙/๖๐๓/๑๕๗; องฺ.ปฺจก.๒๒/๕๑/๗๒; ๑๙๓/๒๕๗
วินย.๔/๓๒/๓๙; สํ.ส.๑๕/๔๒๘/๑๕๓
ขุ.เถร.๒๖/๓๑๘/๓๖๒
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อนึ่ง พึงทําความเขาใจวา คําวา อัตถะ อรรถ หรือประโยชน ในที่นี้ มิไดหมายถึงผลประโยชนอยางที่มัก
เขาใจกัน แตหมายถึงประโยชนที่เปนแกนสารของชีวิต หรือเรื่องที่เปนสาระของชีวิต เปนประโยชนของชีวิตเอง
(ไมใชประโยชนที่ตัวคนหรือตัวตนตองการ แตที่แทบอยครั้งเปนโทษแกชีวิต เชน คนบอกวาตนไดกินอรอย แต
ชีวิตแทบยอยยับดับไป) โดยเฉพาะคุณสมบัติตางๆ ซึ่งทําใหชีวิตเจริญงอกงาม ทําใหเปนคนที่เติบโตแลวใน
ความหมายที่แทจริง เปนผูมีความพรอมที่จะแกไขปญหา เปนคนพึ่งตัวได โดยสาระมุงเอาความเติบโตทาง
ปญญา พรอมดวยคุณธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และความเปนอิสระหลุดพนจากอํานาจครอบงําของอวิชชา ตัณหา
อุปาทาน ที่กลาวมาแลวนั่นเอง
ถึงตอนนี้ อาจพิจารณาภาวะดานการดําเนินชีวิตของผูบรรลุนิพพานแลวโดยแยกเปน ๒ อยาง คือ การ
ทํากิจหรือการงานอยางหนึ่ง และกิจกรรมเนื่องดวยชีวิตสวนตัวอยางหนึ่ง
ในดานการงาน หรือการทํากิจนั้น พระอรหันตซึ่งเปนผูหลุดแลวจากบวง ไมมีอะไรจะหนวงรั้งใหพะวง
ยอมอยูในฐานะเปนสาวกชั้นนํา ซึ่งจะทําหนาที่ของพุทธสาวกไดดีที่สุด บริบูรณที่สุด
ลักษณะการทํากิจการงานของพุทธสาวกนั้น ก็มีบงชัดอยูแลวในคําสอนที่พระพุทธเจาตรัสย้ํา เริ่มตนแต
ทรงสงสาวกออกประกาศพระศาสนาในพรรษาแรกแหงพุทธกิจ621 คือ ทําเพื่อประโยชนสุขของพหูชน (พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ) เพื่อเกื้อการุณยแกชาวโลก (โลกานุกัมปายะ) เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุข แก
เทวะและมนุษยทั้งหลาย (อัตถายะ หิตายะ สุขายะ เทวมนุสสานัง) ความขอนี้ถือเปนวัตถุประสงคสําคัญของ
พรหมจรรย คือพระศาสนานี้622 เปนหลักวัดความประพฤติปฏิบัติของภิกษุสาวก623 และเปนคุณประโยชนที่พึง
เกิดมีจากบุคคลที่ถือวาเลิศหรือประเสริฐตามคําสอนของพระพุทธศาสนา624 ดังนั้น จึงเปนขอคํานึงประจําในการ
บําเพ็ญกิจและทําการงานของพุทธสาวก
เนื่องดวยประโยชน หรืออรรถ มีความหมายดังไดกลาวแลวขางตน ดังนั้น กิจหรืองานหลักของผูบรรลุ
นิพพานแลว จึงไดแกการแนะนําสั่งสอน การใหความรู การสงเสริมสติปญญาและคุณธรรมตางๆ ตลอดจนการ
ดําเนินชีวิตและประพฤติตัวเปนแบบอยาง ในทางที่มีความสุข มีคุณธรรม และเปนชีวิตที่ดีงาม ซึ่งคนภายหลังจะ
ถือเปนทิฏฐานุคติ คือเดินตามแบบอยางที่ไดเห็น โดยเฉพาะการแนะนําสั่งสอนใหความรูความเขาใจแกผูอื่นนั้น
แทบจะเรียกไดวาเปนหนาที่หรือสิ่งที่พึงตองทําสําหรับผูบรรลุนิพพานแลว625
ในดานการดําเนินชีวิตสวนตัว ก็มีหลักคลายกับการทํากิจการงาน คือมุงประโยชนแกพหูชน แมวาพระ
อรหันตจะไดชื่อวาเปนผูทํากิจเสร็จแลว ขอปฏิบัติตางๆ ที่เคยตองปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพาน เมื่อทานบรรลุ
นิพพานแลว จะเลิกเสีย ไมปฏิบัติตอไปก็ยอมได แตก็ปรากฏวา เมื่อเปนการสมเหตุผล ทานก็ปฏิบัติตอไปอยาง
เดิม ทั้งนี้ ในดานสวนตัว เพื่อความอยูสบายในปจจุบัน ที่เรียกวาทิฏฐธรรมสุขวิหาร และในดานที่เกี่ยวกับผูอื่น
เพื่ออนุเคราะหชุมชนที่จะเกิดตามมาภายหลัง (ปจฉิมาชนตานุกัมปา) เพื่อเปนแบบอยางอันดีที่ชนภายหลังจะได
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วินย.๔/๓๒/๓๙; สํ.ส.๑๕/๔๒๘/๑๕๓
ที.ม.๑๐/๑๐๗/๑๔๐; ที.ปา.๑๑/๒๒๖/๒๒๖
องฺ.ปฺจก.๒๒/๘๘/๑๓๐; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๗/๓๙๗
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; สมณ
พราหมณ์ที่มีศีล มีกัลยาณธรรม: ที.ม.๑๐/๓๑๐/๓๖๙.
ดู ที.สี.๙/๓๕๘/๒๘๙

๓๗๘

พุทธธรรม

ถือปฏิบัติตาม (ทิฏฐานุคติ) เชน ในกรณีที่พระพุทธเจาทรงเสพเสนาสนะในราวปา626 และพระมหากัสสปเถระถือ
ธุดงค627 เปนตน
แมแตบุคคลที่เปนผูใหญในหมู ซึ่งอาจจะยังมิไดบรรลุนิพพาน ก็ยังมีคําย้ําอยูเสมอ ใหคํานึงถึงการ
ประพฤติตัวเปนแบบอยางสําหรับชุมชนรุนหลัง628 ดังนั้น สําหรับพระอรหันต ซึ่งเปนบุคคลตัวอยางสูงสุดอยูแลว
ความคํานึงหรือความรับผิดชอบในเรื่องนี้ จึงควรจะตองมีเปนพิเศษ และพึงสังเกตวา สิกขาบท คือ กฎขอบังคับ
ทางพระวินัยบางขอ ซึ่งมิใชเปนเรื่องของความผิดชั่วราย แตบัญญัติขึ้นเพราะถือเปนการกระทําที่ไมเหมาะสมโดย
คํานึงถึงชุมชนรุนหลังก็มี629
รวมความวา การดําเนินชีวิตของพระอรหันต ทั้งดานกิจการงาน และความประพฤติสวนตัว มุงเพื่อ
ประโยชนสุขของพหูชน และคํานึงถึงความเปนแบบอยางที่ดีสําหรับชุมชนรุนหลัง ซึ่งเปนเรื่องของการบําเพ็ญ
ปรัตถะ หรือปรหิตปฏิบัติ สอดคลองกับคุณธรรม คือความกรุณาที่เปนแรงจูงใจ
อยางไรก็ตาม ถาจะใหแจกแจงรายละเอียดชัดเจนลงไปวาพระอรหันตไดทํางานอะไร หรืองานชนิด
ใดบาง ดวยตัวอยางจากชีวประวัติของพุทธสาวกครั้งพุทธกาล เพื่อจะใชเปนเครื่องศึกษาวาผูบรรลุนิพพานแลว
มีขอบเขตกิจกรรมแคไหนเพียงใด มีลักษณะการงานที่ทําตางจากคนสามัญอยางไร รายละเอียดถึงขั้นนี้ยากที่จะ
หาไดครบถวน จะตองเก็บรวบรวมเอาจากเรื่องราวที่กระจายแทรกอยูกับคําสอนบาง บทบัญญัติทางพระวินัยบาง
เรื่องเลาในคัมภีรชั้นหลังๆ บาง ถึงอยางนี้ก็ไมบริบูรณ เพราะคัมภีรทั้งหลายเนนคําสอนหรือคําอธิบายเนื้อหา
ธรรมวินัย แมเรื่องเลาตางๆ ก็มุงที่เกี่ยวกับธรรมวินัยโดยตรง หรือมุงสอนธรรม
แมแตเรื่องเอตทัคคะ630 ที่พระอรรถกถาจารยถือเปนการแตงตั้งหรือสถาปนาฐานันดร631 ซึ่งมีรายชื่อ
พระอรหันตรวมอยูมาก ก็เปนแตเพียงการประกาศยกยองความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของสาวกบางทานบาง
จุดเดนหรือขอแตกตางพิเศษอันเปนที่เลื่องลือรูกันทั่วไปเกี่ยวกับพระสาวกบางทาน ซึ่งพระพุทธเจาเพียงแตทรง
ยกขึ้นมาตรัสในที่ประชุมบาง หรือถาเปนเรื่องการปฏิบัติหนาที่การงาน ก็มีเฉพาะกรณีที่ทําหนาที่นั้นไดดีเดนยอด
เยี่ยม เชน พระทัพพมัลลบุตร เปนเอตทัคคะในบรรดาเสนาสนปญญาปกะ (ผูจัดแจงเสนาสนะ) เปนตน แตไมมี
ผูเปนเอตทัคคะในบรรดาภัตตุเทศก (ผูแจกกิจนิมนตฉัน) จีวรภาชก (ผูแจกจีวร) นวกัมมิกะ (ผูอํานวยการ
กอสราง) เปนตน ซึ่งก็เปนเจาหนาที่ที่สงฆแตงตั้งตามพระวินัยเชนเดียวกัน
พระอรหันตที่ไดรับยกยองมีคุณสมบัติเปนเอตทัคคะในรายชื่อนั้น อาจมีกิจที่ทานกระทําเปนประจําของ
ทานอีกตางหาก ซึ่งคุณสมบัติที่ไดรับยกยอง เปนเพียงเครื่องเสริมการทํากิจนั้นก็ได
นอกจากนั้น ยังมีปญหาเกี่ยวกับความหมายของคํายกยองเปนเอตทัคคะนั้นเองบางคํา ซึ่งยังเขาใจกันไม
ชัดเจนเพียงพออีกดวย
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องฺ.ทุก.๒๐/๒๗๔/๗๗
สํ.นิ.๑๖/๔๘๑/๒๓๙
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
วินย.๗/๒๐/๘; องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๐๙/๒๗๙; วินย.๗/๑๒๒/๔๙; ม.ม.๑๓/๔๘๘/๔๔๒; วินย.๑/๗๙/๗๘
องฺ.เอก.๒๐/๑๔๖/๓๑; เอตทัคคะ คือ พระสาวกที่พระพุทธเจาทรงยกยองวาเปนเลิศในดานนั้นๆ
องฺ.อ.๑/๑๔๓
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ดังนั้น รายนามเอตทัคคะ632 จึงยังไมตรงเรื่องพอที่จะแสดงประเภทและขอบเขตงานของพระอรหันตได
แตกระนั้นก็ตาม ในรายนามเอตทัคคะเทาที่มีอยูนั้นเอง ก็จะเห็นไดวา คุณสมบัติที่เปนเอตทัคคะ เปนเรื่อง
เกี่ยวกับงานเทศนาสั่งสอนเสียหลายสวน อาจกลาวไดวา งานเทศนาสั่งสอนแนะนํา ฝกอบรม เพื่อการศึกษาของ
ผูอื่น เปนกิจสําหรับผูบรรลุนิพพานแลวทุกทาน ซึ่งจะพึงทําตามความสามารถ สวนกิจการและกิจกรรมอยางอื่น
แตกตางกันไปตามพื้นเพการศึกษาอบรม และตามธาตุคือความถนัดและอัธยาศัยของแตละทาน
สําหรับทานที่สามารถในการอบรมสั่งสอน และไดรับความเคารพนับถือ มีผูศรัทธาเลื่อมใสมาก เปน
อุปชฌายอาจารย มีศิษยมาก นอกจากมีงานเทศนาสั่งสอนทั่วไปแลว ยังมีภาระตองใหหมูศิษยจํานวนมากศึกษา
อีกดวย ดังจะเห็นไดวา พระมหาสาวกหลายทาน เวลาเดินทางคราวหนึ่งๆ มีภิกษุสงฆติดตามเปนหมูใหญ633
การใหศึกษาแกศิษยเชนนี้ รวมไปถึงการใหศึกษาแกสามเณรดวย ดังเชนพระสารีบุตร ซึ่งมีเรื่องราว
หลายแหงแสดงใหเห็นวา ทานคงจะมีความสามารถมากในการฝกอบรมเด็ก และคงมีสามเณรอยูในความดูแล
มิใชนอย เมื่อพระราหุลจะบวชเปนสามเณร พระพุทธเจาก็ทรงมอบใหพระสารีบุตรเปนอุปชฌาย634 สามเณรเล็ก
อายุนอยๆ ที่เปนศิษยพระสารีบุตร มีชื่อเสียงเกงกลาสามารถหลายรูป635
พระสารีบุตรเคยเดินบิณฑบาตไปพบเด็กกําพราอดโซเที่ยวเรรอนหาเศษอาหารเก็บกินอยางอนาถา ก็
สงสาร ชวนมาบวชเณร และใหศึกษาธรรมวินัย636 เปนตัวอยางของการใหทั้งการศึกษา และการสงเคราะหแก
เด็กๆ
แมพระพุทธเจาเอง ก็ตรัสเตือนใหใสใจความเปนอยูของเด็กๆ ที่มาบวช ไมใหทอดทิ้ง637
632
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รายนาม “เอตทัคคะ” ยกมาใหดูเฉพาะในฝายภิกษุบริษัท (ฝายภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา มีอีกตางหาก) ดังนี้:เอตทัคคะ ในบรรดาภิกษุสาวก ผูรัตตัญู (บวชนานรูเห็นเหตุการณมาแตตน) = พระอัญญาโกณฑัญญะ;
ผูมีปญญามาก = พระสารีบุตร;
ผูมีฤทธิ์ = พระมหาโมคคัลลานะ;
ผูถือธุดงค = พระมหากัสสป;
ผูมีเสียงไพเราะ = พระลกุณฏกภัททิยะ;
ผูมีทิพยจักษุ = พระอนุรุทธ;
ผูเกิดตระกูลสูง = พระภัททิยะ;
ผูบันลือสีหนาท = พระปณโฑลภารัทวาชะ; ผูธรรมกถึก = พระปุณณมันตานีบุตร; ผูแจงความยอใหพิสดาร = พระมหากัจจายนะ;
ผูนิรมิตมโนมัยกาย = พระจุลลปนถก; ผูฉลาดในเจโตวิวัฏฏ = พระจุลลปนถก; ผูฉลาดในสัญญาวิวัฏฏ= พระมหาปนถก;
ผูอรณวิหารี = พระสุภูติ;
ผูเปนทักขิไณย = พระสุภูติ;
ผูอยูปา = พระเรวตะ ขทิรวนิยะ;
นักฌาน = พระกังขาเรวัต;
ผูเพียรเด็ดเดี่ยว = พระโสณะโกลิวิส; ผูกลาวกัลยาณพจน = พระโสณะกุฏิกัณณ;
ผูมีลาภ = พระสิวลี;
ผูศรัทธาธิมุต = พระวักกลิ;
ผูใครการศึกษา = พระราหุล;
ผูบวชดวยศรัทธา = พระรัฐบาล;
ผูจับสลากปฐม = พระกุณฑธาน;
ผูมีปฏิภาณ = พระวังคีสะ;
ผูเปนที่เลื่อมใสไปทั่ว = พระอุปเสนะวังคันตบุตร; ผูจัดเสนาสนะ = พระทัพพมัลลบุตร; ผูที่พวกเทพชื่นชอบใจ = พระปลินทวัจฉะ;
ผูตรัสรูฉับพลัน = พระพาหิยะทารุจีริยะ; ผูแสดงกถาวิจิตร = พระกุมารกัสสปะ; ผูบรรลุปฏิสัมภิทา = พระมหาโกฏฐิตะ;
ผูพหูสูต = พระอานนท; ผูมีสติ = พระอานนท; ผูมีคติ = พระอานนท; ผูมีธิติ = พระอานนท; ผูอุปฐาก = พระอานนท;
ผูทําใหตระกูลเลื่อมใส = พระกาฬุทายี; ผูมีอาพาธนอย = พระพักกุละ;
ผูมีบริษัทใหญ = พระอุรุเวลกัสสป;
ผูระลึกบุพเพนิวาส = พระโสภิตะ;
ผูเปนวินัยธร = พระอุบาลี;
ผูใหโอวาทภิกษุณี = พระนันทกะ;
ผูคุมครองประตูอินทรีย = พระนันทะ; ผูใหโอวาทภิกษุ = พระมหากัปปนะ; ผูฉลาดในเตโชธาตุ = พระสาคตะ;
ผูทําใหเกิดปฏิภาณ = พระราธะ;
ผูทรงจีวรสีคร่ํา = พระโมฆราช.
เชน พระสารีบุตรโมคคัลลาน, ม.ม.๑๓/๑๘๖/๑๙๓; พระมหากัสสป, ที.ม.๑๐/๑๕๔/๑๘๗; พระยโสชะ, ขุ.อุ.๒๕/๗๑/๑๐๗
วินย.๔/๑๑๘/๑๖๘
เชน สังกิจจสามเณร บัณฑิตสามเณร โสปากสามเณร และเรวตสามเณร, ขุ.เถร.๒๖/๓๗๗/๓๕๖; ๓๖๔/๓๓๙; ๓๘๑/๓๖๒; ธ.อ.๔/
๒๙,๑๐๖; ๘/๑๒๙
ชา.อ.๒/๑
ชา.อ.๑/๒๔๕

๓๘๐

พุทธธรรม

ในเมื่อมีผูมาอยูในความดูแลใหศึกษาเปนหมูใหญ ก็ยอมเกิดมีกิจอีกอยางหนึ่ง คือ การปกครอง งาน
บริหารหรืองานปกครองนี้ ทานถือเปนกิจสําคัญอยางหนึ่ง เรียกอยางสามัญก็คือ ทานสอนใหมีความรูสึก
รับผิดชอบในงานปกครอง638
อยางไรก็ดี จะเห็นไดวา การปกครองสงฆนี้ เปนงานที่สืบเนื่องมาจากการศึกษา ดังนั้น การปกครอง
สงฆจึงมีความหมายเปนการใหศึกษานั่นเอง แตเปนการใหศึกษาในขอบเขตที่กวางขวาง เพื่อฝกคนพรอมกัน
จํานวนมาก และเพื่อทําสมาชิกทั้งหลายของหมูใหมีชีวิตเกื้อกูลแกกัน ในการดําเนินกาวหนาไปสูจุดหมายที่ดีงาม
นอกจากความรับผิดชอบในงานเทศนาสั่งสอน การใหศึกษา และการปกครองแลว หลักฐานและ
เรื่องราวตางๆ เทาที่ปรากฏในคัมภีร แสดงใหเห็นวา พระอรหันตไดประพฤติเปนตัวอยางในการแสดงความเอา
ใจใสรับผิดชอบตอกิจการของสวนรวม และความเคารพสงฆ ซึ่งเปนความสํานึกที่สําคัญในฐานะที่ระบบชุมชน
ของพระพุทธศาสนาถือสงฆคือสวนรวมเปนใหญ และพระพุทธเจาก็ทรงย้ําอยูเสมอเกี่ยวกับความพรอมเพรียง
ของหมู ทั้งโดยคําสอนทางธรรม เชน หลักอปริหานิยธรรม639 การถือธรรมเปนใหญ640 และบทบัญญัติทางพระ
วินัย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสังฆกรรมตางๆ641
เรื่องราวที่แสดงวาพระอรหันตเอาใจใส และพึงเอาใจใสรับผิดชอบตอกิจการของสวนรวม และเคารพ
สงฆนั้น มีมากมาย เชน เมื่อพระพุทธเจาทรงอนุญาตใหสงฆทําอุโบสถสวดปาติโมกขสอบทานความบริสุทธิ์ของ
ภิกษุสงฆทุกกึ่งเดือน พระมหากัปปนเถระไดเกิดความคิดขึ้นวา ทานควรจะไปทําอุโบสถสังฆกรรมหรือไม เพราะ
ทานเองเปนพระอรหันต มีความบริสุทธิ์อยางยอดยิ่งอยูแลว พระพุทธเจาทรงทราบความคิดของทาน และได
เสด็จมาตรัสเตือนวา “ถาทานผูเปนพราหมณ (คือพระอรหันต) ไมเคารพอุโบสถแลว ใครเลาจักเคารพอุโบสถ จง
ไปทําอุโบสถสังฆกรรมเถิด”642
พระทัพพมัลลบุตร สําเร็จอรหัตตผลตั้งแตอายุยังนอย ทานจึงมาคิดวา “เรานี้เกิดมาอายุ ๗ ป ก็ได
สําเร็จอรหัตตผลแลว สิ่งใดๆ ที่สาวกจะพึงบรรลุถึง เราก็ไดบรรลุหมดสิ้นแลว กรณียะที่เราจะตองทํายิ่งไปกวานี้
ก็ไมมี หรือกรณียะที่เราทําเสร็จแลว ก็ไมตองกลับมาสั่งสมอีก เราควรจะชวยขวนขวายงานอะไรของสงฆดี
หนอ?” ตอมาทานเกิดความคิดวา “เราควรจัดแจงเสนาสนะของสงฆ และจัดแจกอาหารแกสงฆ” ครั้นแลวทาน
จึงไปกราบทูลความสมัครใจของทานแกพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็ทรงประทานสาธุการ แลวใหสงฆประชุม
พิจารณาตกลงกัน แตงตั้งทานเปนพระเสนาสนปญญาปกะ (พระผูจัดแจงที่พักอาศัย) และพระภัตตุเทศก (พระ
ผูจัดแจกอาหาร)643
เมื่อมีเรื่องราวที่อาจกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยของการพระศาสนา พระอรหันตเถระจะ
ขวนขวายดําเนินการอยางเอาจริงเอาจัง เพื่อระงับเรื่องราวหรือจัดกิจการใหเสร็จเรียบรอย ทั้งที่ตามปกติทาน
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ดู ม.ม.๑๓/๑๘๙/๑๙๗
ที.ม.๑๐/๗๐/๙๐; องฺ.สตฺตก.๒๓/๒๑/๒๑
ม.อุ.๑๔/๑๐๗-๑๑๕/๙๐-๙๗; ที.ม.๑๐/๑๔๑/๑๗๘
ดู วินยปฎก เลม ๔-๗
วินย.๔/๑๕๓/๒๐๘
วินย.๖/๕๘๙-๕๙๓/๓๐๔-๗

บทที่ ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน

๓๘๑

เหลานั้นชอบอยูสงบในที่วิเวก ดังเชน พระมหากัสสปเถระริเริ่มดําเนินการสังคายนาครั้งที่ ๑644 พระยสกากัณฑบุตร พระสัมภูตสาณวาสี และพระเรวัต ริเริ่มการสังคายนาครั้งที่ ๒645 เปนตน
ในการสังคายนาครั้งที่ ๑ ภายหลังจบการประชุมเสร็จสังฆกรรมในการสังคายนาแลว พระเถระที่มารวม
สังคายนาไดกลาววาตําหนิพระอานนท เกี่ยวกับความบกพรองบางอยางของทานในการทําหนาที่พุทธอุปฐาก
แมวาพระอานนทจะมีเหตุผลบริบูรณซึ่งแสดงใหเห็นวาทานปฏิบัติหนาที่โดยไมบกพรอง แตทานก็ยอมรับคํา
ตําหนิของเหลาพระเถระ โดยไดชี้แจงเหตุผลเหลานั้นแกสงฆอยางชัดเจนเสียกอน646
เมื่อพระสงฆประชุมพิจารณาระงับอธิกรณในคราวสังคายนาครั้งที่ ๒ พระอรหันต ๒ รูป มาไมทัน
ประชุม พระเถระที่ประชุมก็ลงโทษ ทําทัณฑกรรมแกทั้งสองทาน โดยการมอบภารกิจบางอยางใหทํา647
เมื่อครั้งพระเจามิลินท กษัตริยเชื้อสายกรีกในอินเดียภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ผูทรงปรีชาในหลักศาสนา
และปรัชญา ทรงทาโตวาทะกับลัทธิศาสนาตางๆ ทําใหวงการพระศาสนาสั่นสะเทือนมาก พระอรหันตเถระประชุม
กันพิจารณาหาทางแกไขสถานการณ มีพระอรหันตองคหนึ่งชื่อโรหณะ ไปเขานิโรธสมาบัติเสียที่ภูเขาหิมาลัย ยัง
ไมทันทราบเรื่อง จึงไมไดไปรวมประชุม ที่ประชุมก็สงทูตไปนิมนตทานมา และลงโทษทําทัณฑกรรมแกทาน โดย
ใหทานรับมอบภาระในการเอาตัวเด็กชายนาคเสนมาบวช648
ในคัมภีรสมัยหลังตอมาอีก ก็มีเรื่องเลาคลายกัน เชน เมื่อคราวที่คณะสงฆกําลังชวยอุดหนุนพระเจา
อโศกมหาราชในการทํานุบํารุงพระศาสนา พระอรหันตชื่ออุปคุตต ปลีกตัวไปทําที่สงัดเสวยสุขจากฌานสมาบัติ
เสีย ไมทราบเรื่อง ที่ประชุมสงฆก็สงพระภิกษุไปตามทานมา แลวทําทัณฑกรรมลงโทษทาน ในขอที่ทานไปหา
ความสบายผูเดียว ไมอยูในสามัคคีสงฆ และไมเคารพสงฆ โดยใหรับภาระดูแลคุมกันงานสมโภชมหาสถูปของ
พระเจาอโศกมหาราช ซึ่งพระอุปคุตตก็รับภาระนั้นดวยความเคารพตอสงฆ649
เรื่องราวเหลานี้ โดยเฉพาะเรื่องหลังๆ จะมีรายละเอียดถองแทแคไหนก็ตาม แตก็เปนเครื่องแสดงอยาง
ชัดเจนวา คติที่ถือวาพระอรหันตเปนตัวอยางความประพฤติเกี่ยวกับการเคารพสงฆ และเอาใจใสตอกิจการของ
สวนรวม เปนประเพณีปฏิบัติที่สืบเนื่องกันมาในพระพุทธศาสนา
เหตุผลที่เปนขอปรารภ (จะเรียกวาเปนแรงจูงใจก็ได) สําหรับการกระทําเหลานี้ ก็อยางเดียวกับที่กลาว
มาแลวแตตน คือ “เพื่อใหการครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรยคือพระศาสนา) นี้ ยั่งยืน ดํารงอยูชั่วกาลนาน
เพื่อประโยชนสุขแกเทวะและมนุษยทั้งหลาย”650
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วินย.๗/๖๑๔/๓๘๐
วินย.๗/๖๓๘-๖๔๑/๔๐๓-๔๐๗
วินย.๗/๖๒๒/๓๘๗
วินย.อ.๑/๓๕; มหาวงส (Mhv. V. 101; ฉบับไทยยังไมไดพิมพ)
มิลินทปญหา (Miln. 7-8; ฉบับไทย = ๑๒)
ดู ปฐมสมโพธิกถา มารพันธปริวรรต ปริเฉทที่ ๒๘
เทียบ ที.ปา.๑๑/๒๒๕/๒๒๕

๓๘๒

พุทธธรรม

๓. ภาวิตจิต: มีจิตที่ไดพัฒนาแลว
ภาวะทางจิตที่สําคัญเปนพื้นฐาน คือ ความเปนอิสระ หรือเรียกตามคําพระวาความหลุดพน ภาวะนี้เปน
ผลสืบเนื่องจากปญญา คือ เมื่อเห็นตามเปนจริง รูเทาทันสังขารแลว จิตจึงพนจากอํานาจครอบงําของกิเลส ทาน
มักกลาวบรรยายการเขาถึงภาวะนี้วา
“จิตที่ปัญญาบ่มงอมแล้ว ย่อมหลุดพ้น จากอาสวะทั้งหลาย”651 หรือ
“เมื่อเธอรู้อย่างนี้ เห็นอย่างนี้ จิตย่อมหลุดพ้น แม้จากกามาสวะ จิตย่อมหลุดพ้น แม้จาก
ภวาสวะ จิตย่อมหลุดพ้น แม้จากอวิชชาสวะ”652
ลักษณะดานหนึ่งของความเปนอิสระ ในเมื่อไมถูกกิเลสครอบงํา ก็คือ การไมตกเปนทาสของอารมณที่
เยายวนหรือยั่วยุ อยางที่ทานเรียกวา อารมณเปนที่ตั้งของราคะหรือโลภะ โทสะ และโมหะ653 เพราะจิตปราศจาก
ราคะ โทสะ โมหะแลว
ยิ่งกวานั้น ยังมีผลสืบเนื่องจากความปราศจากราคะ โทสะ โมหะตอไปอีก คือ ทําใหไมมีความ
หวาดเสียว สะดุง สะทาน หวั่นไหว654
นอกจากไมมีเหตุที่จะใหทําความชั่วเสียหายที่รายแรงแลว ยังมีหลักประกันความสุจริตใจในการทํางาน
655
ดวย สามารถเปนนายของอารมณ ถึงขั้นที่เรียกวา เปนผูอบรมเจริญอินทรียแลว (มีอินทรียภาวนา) คือ เมื่อ
รับรูอารมณ เชน รูป เสียง กลิ่น รส เปนตน เกิดความรูตามปกติขึ้นมาวา ของนาชอบใจ ไมนาชอบใจ หรือเปน
กลางๆ ก็ตาม ก็สามารถบังคับสัญญาของตนได ใหเห็นของปฏิกูล เปนไมปฏิกูล เห็นของไมปฏิกูล เปนปฏิกูล
เปนตน ตลอดจนจะสลัดทั้งปฏิกูลและไมปฏิกูล วางใจเฉยเปนกลาง อยูอยางมีสติสัมปชัญญะ ก็ทําไดตาม
ตองการ656 ดังที่กลาวแลวในหลักเกี่ยวกับภาวิตินทรีย ในดานของภาวิตกาย เปนผูมีสติควบคุมตนได เรียกวา
เปนคนที่ฝกแลว657 หรือผูชนะตนเอง ซึ่งเปนยอดของผูชนะสงคราม658
พรอมกันนั้นก็มีจิตหนักแนน มั่นคง ไมหวั่นไหวโยกคลอนไปตามอิฏฐารมณอนิฏฐารมณ เหมือนภูเขา
หินใหญ ไมหวั่นไหวดวยแรงลม659 หรือเหมือนผืนแผนดินเปนตน ที่รองรับทุกสิ่ง ไมขัดเคืองผูกใจเจ็บตอใคร
ไมวาจะทิ้งของดีของเสียของสะอาดไมสะอาดหรือไมวาอะไรลงไป660
อีกดานหนึ่งของความหลุดพนเปนอิสระ คือ ความไมติดในสิ่งตางๆ ซึ่งทานมักเปรียบกับใบบัวที่ไมติด
ไมเปยกน้ํา และดอกบัวที่เกิดในเปอกตม แตสะอาดงามบริสุทธิ์ ไมเปอนโคลน661 เริ่มตนแตไมติดในกาม ไมติด
ในบุญบาป ไมติดในอารมณตางๆ อันจะเปนเหตุใหตองรําพึงหลังหวังอนาคต ดังบาลีวา
651

ที.ม.๑๐/๗๖/๙๖; ๘๘/๑๐๘; ๑๑๑/๑๔๓
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
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องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๑๗/๑๖๑; ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๘/๒๙๕
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องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๑๗/๑๖๑; ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๘/๒๙๕
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ม.ม.๑๓/๖๕๗/๖๐๓
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ม.อุ.๑๔/๘๖๓/๕๔๖
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ขุ.สุ.๒๕/๓๓๑/๓๙๘; ๓๖๖/๔๒๙; ขุ.ธ.๒๕/๓๓/๕๗
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ขุ.ธ.๒๕/๑๘/๒๘
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องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๖/๔๒๓
660
ขุ.ธ.๒๕/๑๗/๒๗; องฺ.นวก.๒๓/๒๑๕/๓๘๘ (ขั้นฝก ม.มู.๑๒/๒๖๘/๒๕๖; ม.ม.๑๓/๑๔๐/๑๓๘)
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บทที่ ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน

๓๘๓

“ผู้ถึงธรรม ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ดํารงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็น
ปัจจุบัน ฉะนั้น ผิวพรรณของท่านจึงผ่องใส; ส่วนเหล่าชนผู้อ่อนปัญญา เฝ้าแต่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่
ยังไม่มาถึง และหวนละห้อยถึงความหลังอันล่วงแล้ว จึงซูบซีดหม่นหมอง เสมือนต้นอ้อสด ที่
เขาถอนทึ้งขึ้นทิ้งไว้ที่ในกลางแดด”662
อนึ่ง ในภัทเทกรัตตสูตร มีขอความคลายกับที่นี่ แตเปนคําสอนวา
“ไม่พึงหวนละห้อยความหลัง ไม่พึงหวังเพ้อถึงอนาคต สิ่งที่เป็นอดีตก็ผ่านพ้นไปแล้ว สิ่ง
ที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึง”663
มีขอที่ควรสังเกต และทําความเขาใจเปนพิเศษในเรื่องนี้ คือ จะเห็นวา การไมรําพึงหลัง ไมหวังอนาคตนี้
ไดจัดไวเปนลักษณะของภาวะทางจิต ไมใชลักษณะของภาวะทางปญญา ถาเทียบกับคําฝายตะวันตก ก็ตรงกับ
ดาน emotion จึงมิไดหมายความวา พระอรหันตไมใชปญญาพิจารณากิจการงานภายหนา และไมใชประโยชน
จากความรูเกี่ยวกับอดีต แตตรงขาม เพราะพระอรหันตมีภาวะทางจิตที่ปลอดโปรงจากอดีตและอนาคต จึงนําเอา
ความรูเกี่ยวกับอดีตและอนาคตมาใชประโยชนทางปญญาไดเต็มที่ ดังนั้น คําแสดงลักษณะของผูตรัสรูแลว ที่
เกี่ยวกับเรื่องอดีตและอนาคตจึงยังมีอยู แตเปนเรื่องทางดานปญญา เชน ปุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ
อตีตังสญาณ อนาคตังสญาณ664 และการที่พระอรหันตจะทําการใดมักคํานึงเพื่ออนุเคราะหชุมชนผูจะเกิด
ภายหลัง ดังจะไดกลาวตอไป
ลักษณะบางอยางทางจิตใจของผูบรรลุนิพพาน อาจขัดตอความรูสึกของปุถุชน เพราะเมื่อดูเผินๆ จะ
เห็นวาเปนสิ่งที่ปุถุชนถือกันวาไมดี ไมเปนสุข ไมนาชื่นชม ลักษณะอยางหนึ่งในประเภทนี้ ที่เดน ทานกลาวถึง
บอยๆ คือ “นิราส” หรือ “นิราสา”665 แปลอยางสามัญวา หมดหวัง สิ้นหวัง หรือไรความหวัง
แตความสิ้นหวัง หรือไรความหวังของผูบรรลุนิพพาน มีความหมายลึกซึ้งเลยไปจากที่ปุถุชนนึกถึง หรือ
พูดถึงกันตามปกติ
อธิบายวา ตามธรรมดา มนุษยปุถุชนมีชีวิตอยูดวยความหวัง ความหวังนี้ตั้งอยูบนความอยาก เพราะ
อยากไดสิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากเปนนั่นเปนนี่ จึงหวังวาจะไดจะเปน และความหวังนั้น ก็เปนเครื่องหลอเลี้ยงชีวิตไว คน
ใดผิดหวัง เพราะไมไดตามที่หวัง หรือไรความหวัง หมดหวัง เพราะไมมีทางจะไดตามที่หวัง คนนั้นเขาถือกันวา
เปนคนเคราะหราย เต็มไปดวยทุกข คนใดสมหวังเพราะไดตามตองการ หรือมีความหวัง เพราะมองเห็นทางวาคง
จะหรืออาจจะไดตามที่หวัง คนนั้นเขาถือกันวาเปนผูโชคดี มีความสุข
วาที่จริง คนมีหวังนี้ ยังมีความหวังอีกอยางหนึ่งแฝงซอนอยูดวยตลอดเวลา แมวาเจาตัวจะไมอยากนึก
ถึง คือ มีความหวังวาอาจจะกลายเปนคนผิดหวังหรือสิ้นหวังไดตอไปดวย แตความหวังดานนี้ ตามปกติเรียกวา
“ความหวาด” คือหวาดวาจะไมไดอยางที่หวัง ซึ่งเปนความทุกขอยางหนึ่ง จึงกลายเปนวา ความหวังมาคูกับความ
หวาด เมื่อยังอยูดวยความหวัง ก็ยังตองมีความหวาดคูไปดวยกัน
661
662
663
664
665

ขุ.สุ.๒๕/๓๗๑/๔๓๖; ๔๑๓/๔๙๓; ขุ.ธ.๒๕/๓๖/๖๙; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๖/๕๐
สํ.ส.๑๕/๒๒/๗
ม.อุ.๑๔/๕๒๗/๓๔๘
ที.ปา.๑๑/๓๙๖,๓๙๘/๒๙๒
สํ.ส.๑๕/๕๔/๑๗; ๑๐๓/๓๒; ๕๖๕/๒๐๘; ขุ.สุ.๒๕/๔๒๗/๕๓๓; ๔๓๑/๕๔๐; “นิราส” นี้นิยมใชในคาถา คือ คํารอยกรอง เปนวิธีใชแบบลอ
คําพูดของปุถุชน อยางเดียวกับ “อัสสัทธะ” (ไมมีศรัทธา) ในฝายภาวะทางปญญา; ในความรอยแกว ใชอีกศัพทหนึ่งวา “วิคตาส”
เพื่อใหตางจากความสิ้นหวังหรือผิดหวัง คือเทากับเสร็จสิ้นสิ่งที่หวัง หรือเลิกไมตอ งหวังอีกตอไปแลว (องฺ.ติก.๒๐/๔๕๒/๑๓๕)

๓๘๔

พุทธธรรม

สวนผูบรรลุนิพพานกลับไปคลายคนแรก คือคนที่ไมมีหวัง แตความจริงคลายคนที่สาม แตก็ไมเหมือน
อีกนั่นแหละ เพราะผูถึงนิพพานแลว หมดหวัง หรือไรความหวัง มิใชเพราะไมมีทางไดตามที่หวัง แตเพราะเต็ม
แลว อิ่มแลว ไมมีอะไรพรองที่จะตองอยาก ไมขาดอะไรที่จะตองอยากไดใหเกิดเปนความหวัง วาโดยสาระก็คือ
ความสิ้นหวังหรือไรความหวังของผูถึงนิพพาน เกิดจากไมมีความอยากที่เปนเหตุใหตองหวัง คือ เมื่อไมอยากได
สิ่งนั้นสิ่งนี้ ไมมีความอยากเปนนั่นเปนนี่ ก็ไมมีอะไรที่จะตองหวัง เมื่อไมมีสิ่งที่ตองหวัง ก็เปนอยูโดยไม(ตอง)มี
ความหวัง เปนคนที่ไดละ ไดเลิก หรือหมดสิ้นความหวังที่สรางความหวาดไปไดแลว
รวมความวา ผูถึงนิพพานเปนอยูโดยไมตองอาศัยความหวัง ไมตองการความหวัง ไมตองอยูดวย
ความหวัง ไมตองขึ้นตอความหวัง ไมตองฝากชีวิตหรือความสุขของตนไวกับความหวัง เปนผูพนทั้งความสมหวัง
และความสิ้นหวังตามความหมายของปุถุชน เปนคนบริบูรณเต็มอิ่มอยูในตัว เปนผูที่สูงเลยจากคนสมหวังหรือ
คนมีหวังขึ้นไปอีก เรียกวาเปนขั้นอยูเหนือความหวัง หรือพนความหวัง หรือเปนอิสระจากความหวัง เพราะมี
ความสุขบริบูรณเต็มที่ในปจจุบันอยูแลวทุกขณะ ไมมีทางที่จะผิดหวัง สิ้นหวัง หรือหมดหวังตอไปไดเลย (พึง
เทียบกับ “อัสสัทธะ” ที่แปลวาไมมีศรัทธา ซึ่งเปนฝายภาวะทางปญญา)
ลักษณะทางจิตอยางอื่นๆ ซึ่งสัมพันธกับลักษณะที่กลาวมาแลว ยังมีอีกมากมาย เชน ไมมีเรื่องติดใจ
กังวล ไมมีอะไรคางใจ (อกิญจนะ) ไมคิดพลาน ไมมีความกระวนกระวายใจ ไมงุนงาน ไมหงุดหงิด ไมหงอย
เหงา ไมเบื่อหนาย ไมหวาดสะดุง ปราศจากภัย จิตใจสงบ (สันตะ) เปนสุข ไมมีความโศก (อโศก) ไมมีธุลีที่ทําให
ขุนมัวหรือฝาหมอง (วิรชะ) ปลอดโปรงเกษม (เขมะ) ผองใส เยือกเย็น (สีติภูตะ นิพพุตะ) เอิบอิ่ม พอใจ
(สันตุฏฐะ) หายหิว (นิจฉาตะ)666 จะเดิน จะยืน จะนั่ง จะนอน ก็เบาใจ วางใจสนิท667 เบิกบานใจตลอดเวลา
ลักษณะที่ควรกลาวย้ําไว เพราะทานกลาวถึงบอยๆ คือ ความเปนสุข มีทั้งคําแสดงภาวะของนิพพานวา
เปนสุข คํากลาวถึงผูบรรลุนิพพานวาเปนสุข และคํากลาวของผูบรรลุเองวาตนมีความสุข เชน วานิพพานเปนบรม
สุข668 นิพพานเปนสุขยิ่งหนอ669 สุขยิ่งกวานิพพานสุข ไมมี670 นี่คือสุขที่ยอดเยี่ยม671 พระอรหันตทั้งหลายมี
ความสุขจริงหนอ672 ผูปรินิพพานแลว นอนเปนสุขทุกเมื่อแล673 ผูไรกังวลเปนผูมีความสุขหนอ674 พวกเรา ผูไมมี
อะไรใหกังวล เปนสุขจริงหนอ675 สุขจริงหนอๆ676
แมแตผูปฏิบัติธรรม ก็ตองมองนิพพานวาเปนสุข จึงจะเปนการปฏิบัติที่ถูกตอง ดังพุทธพจนวา
“ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ภิกษุผู้มองเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์ จักเป็นผู้ประกอบดัวยข้อ
พินิจที่เกื้อแก่การบรรลุสัจจะ (อนุโลมิกาขันติ) ย่อมเป็นไปไม่ได้; ข้อที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยข้อ
666
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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
ม.มู.๑๒/๓๒๘/๓๓๕.
ม.ม.๑๓/๒๘๗/๒๘๑; ขุ.ธ.๒๕/๒๕/๔๒
ขุ.อุ.๒๕/๕๙/๙๓; ขุ.เถร.๒๖/๓๐๙/๓๐๕; ๓๒๑/๓๐๙.
ขุ.เถรี.๒๖/๔๗๔/๕๐๒.
องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๖/๓๙๖
สํ.ข.๑๗/๑๕๓/๑๐๑
องฺ.ติก.๒๐/๔๗๕/๑๗๕
ขุ.อุ.๒๕/๕๗/๙๒.
ขุ.ธ.๒๕/๒๕/๔๒
วินย.๗/๓๔๔/๑๖๑; ขุ.เถรี.๒๖/๔๒๒/๔๔๖

บทที่ ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน

๓๘๕

พินิจที่เกื้อแก่การบรรลุสัจจะ จักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม (กําหนดแน่นอนในภาวะที่ถูกต้องหรือ
กฎเกณฑ์แห่งความถูกต้อง) ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้; ข้อที่ภิกษุผู้ไม่ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จักบรรลุ
โสดาปัตติผล หรือสกทาคามิผล หรืออนาคามิผล หรืออรหัตตผล ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้”
“ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ภิกษุผู้มองเห็นนิพพานโดยความเป็นสุข จักเป็นผู้ประกอบด้วยข้อ
พินิจที่เกื้อแก่การบรรลุสัจจะ ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้; ข้อที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยข้อพินิจที่เกื้อแก่
การบรรลุสัจจะ จักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้; ข้อที่ภิกษุผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จัก
บรรลุโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผล ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้”677
แมนิพพานจะเปนสุข และผูบรรลุนิพพานก็เปนผูมีความสุข แตผูบรรลุนิพพานไมติดในความสุข ไมวา
ชนิดใดๆ รวมทั้งไมติดเพลินนิพพานดวย678
เมื่อรับรูอารมณตางๆ จากภายนอก ทางตา ทางหู ทางจมูก เปนตน พระอรหันตยังคงเสวยเวทนาที่
เนื่องจากอารมณเหลานั้น ทั้งที่เปนสุข เปนทุกข และไมสุขไมทุกข เชนเดียวกับคนทั่วไป แตมีขอพิเศษตรงที่ทาน
เสวยเวทนาอยางไมมีกิเลสรอยรัด ไมติดเพลินหรือของขัดอยูกับเวทนานั้น เวทนานั้นไมเปนเหตุใหเกิดตัณหา
เปนการเสวยเวทนาชั้นเดียว เรียกสั้นๆ วา เสวยแตเวทนาทางกาย ไมเสวยเวทนาทางจิต ไมทําใหเกิดความเรา
รอนกระวนกระวายภายใน เรียกวาเวทนานั้นเปนของเย็นแลว การเสวยเวทนาของทาน เปนการเสวยชนิดที่ไมมี
อนุสัยตกคาง
ที่วาพระอรหันตเสวยเวทนาโดยไมมีอนุสัยตกคางนี้ เปนจุดพึงสังเกตสําคัญอยางหนึ่ง คือเปนความ
แตกตางจากปุถุชนที่วา เมื่อเสวยสุข ก็จะมีราคานุสัยตกคาง เสวยทุกข ก็มีปฏิฆานุสัยตกคาง เสวยอารมณเฉยๆ
ก็มีอวิชชานุสัยตกคาง เพิ่มความเคยชินและความแกกลาใหแกกิเลสเหลานั้นมากยิ่งๆ ขึ้น679 แตสําหรับพระ
อรหันต สุขทุกขจากภายนอกไมสามารถเขาไปกระทบถึงภาวะที่ดับเย็นเปนสุขในภายใน ความสุขของทานจึงเปน
อิสระ ไมขึ้นตออารมณหรือสิ่งตางๆ ภายนอก คือไมตองอาศัยอามิส ทานเรียกวาเปนนิรามิสสุขอยางยิ่ง หรือยิ่ง
กวานิรามิสสุข (นิรามิสสุขชั้นสามัญ คือสุขในฌาน)680
ในเมื่อสุขของผูถึงนิพพาน ไมขึ้นตอปจจัยภายนอก ความผันแปรเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายอันเปนไป
ตามคติธรรมดาแหงสภาพสังขาร จึงไมเปนเหตุใหทานเกิดความทุกข ถึงอารมณ ๖ จะแปรปรวนเคลื่อนคลาหาย
ลับ ทานก็ยังคงอยูเปนสุข681 ถึงขันธ ๕ จะผันแปรกลับกลายไปเปนอื่น ทานก็ไมเศราโศกเปนทุกข682
ความรูเทาทันในความไมเที่ยงแทและสภาพที่ผันแปรนั้นเอง ยอมทําใหเกิดความสงบเย็น ไมพลานสาย
ไมกระวนกระวาย อยูเปนสุขไดตลอดเวลา ภาวะเชนนี้ทานวาเปนความหมายอยางหนึ่งของการพึ่งตนได หรือการ
มีธรรมเปนที่พึ่ง683
677

678
679
680
681
682

องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๗๒/๔๙๒, พึงสังเกตวา ในที่นี้แปลคํา “อนุโลมิกา ขนฺติ” วา ขอพินิจที่เกื้อแกการบรรลุสัจจะ, ขันติในที่นี้ เปนคําที่มี
ความหมายทางปญญา มิใชเปนเพียงความอดทน พึงเทียบความหมายนี้ที่ ขุ.ปฏิ.๓๑/๒๗๙/๑๘๐; ๗๓๑/๖๒๗; ๗๓๕/๖๒๙; อภิ.วิ.
๓๕/๘๐๔/๔๓๘; ๘๔๔/๔๖๑; (วิภงฺค.อ.๕๓๔ วา คําวาขันติ เปนไวพจนของปญญา และวิภงฺค.อ.๖๐๐ วา อนุโลมิกาขันติ ไดแก
วิปสสนาญาณ; ตามที่แปลกันมา บางทีทานแปลขันติในที่นี้วา ขันติญาณ)
ม.มู.๑๒/๕-๗/๗-๙
สํ.นิ.๑๖/๑๙๒/๙๙; สํ.สฬ.๑๘/๓๖๓-๓๗๓/๒๔๕-๒๖๐; ม.อุ.๑๔/๘๒๒/๕๑๖; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๕/๒๗๐
สํ.สฬ.๑๘/๔๕๑-๒/๒๙๓
สํ.สฬ.๑๘/๒๑๖/๑๕๙
สํ.ข.๑๗/๘/๙

๓๘๖

พุทธธรรม

คําสําคัญที่แสดงภาวะทางจิตของผูบรรลุนิพพานอีกคําหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมลักษณะหลายอยางที่กลาว
มาแลว คือคําวา “อาโรคยะ” แปลวา ความไมมีโรค หรือ ภาวะไรโรค ที่ในภาษาไทยเรียกวา สุขภาพ หรือความ
มีสุขภาพดี
“อาโรคยะ” นี้ ใชเปนคําเรียกนิพพานอยางหนึ่ง684 ดังไดกลาวมาแลว ความไรโรคหรือสุขภาพในที่นี้มุง
เอาความไมมีโรคทางจิตใจ หรือสุขภาพจิต ดังพุทธพจนที่ตรัสสอนคหบดีผูเฒาคนหนึ่งวา
“ท่านพึงศึกษาฝึกสอนตน ดังนี้ว่า: ถึงแม้ร่างกายของเราจะป่วยออดแอด แต่จิตของเราจัก
ไม่ป่วยออดแอดไปด้วย”685
และตรัสแกภิกษุทั้งหลายวา โรคมี ๒ อยาง คือ โรคทางกาย และโรคทางจิต
“สัตว์ที่ยืนยันได้ว่าตนปราศจากโรคทางจิต แม้เพียงครู่หนึ่งนั้น หาได้ยาก ยกเว้นแต่พระ
ขีณาสพ”686
พุทธพจนนี้แสดงใหเห็นวา พระอรหันตเปนผูมีสุขภาพจิตสมบูรณ การแสดงภาวะของผูบรรลุนิพพานใน
แงที่เปนผูไมมีโรค หรือมีสุขภาพดีนี้ เปนวิธีที่ดีอยางหนึ่ง ที่จะชวยใหเขาใจคุณคาของการบรรลุนิพพานดีขึ้น
เพราะปุถุชนมักสงสัยวา ในเมื่อผูบรรลุนิพพานปราศจากการแสวงหา และเสวยความสุข อยางที่ปุถุชนนิยม
ชมชอบกันอยู ทานจะมีความสุขไดอยางไร และนิพพานจะดีอะไร
ความไมมีโรค มีสุขภาพดี แข็งแรง ยอมเปนความสุข และเปนภาวะที่สมบูรณอยูในตัวของมันเอง ดียิ่ง
กวาการเจ็บปวยหรือมีโรคประจําตัวอยู แลวไดรับความสุขจากการระงับทุกขเวทนาไปคราวหนึ่งๆ
คนที่เจ็บปวยหรือมีโรคนั้น พออาการของโรคกําเริบขึ้น เกิดความกระวนกระวาย กระสับกระสาย หรือ
ทุรนทุราย ไดยาหรือวิธีแกไขอยางใดอยางหนึ่งมาระงับอาการนั้นลงได ก็มีความสุขไปคราวหนึ่งๆ ยิ่งอาการนั้น
รุนแรง เวลาระงับลงไดก็ยิ่งรูสึกมีความสุขมาก คนที่สุขภาพดีไมมีโรค มองในแงหนึ่ง คลายวาเสียเปรียบ เพราะ
ไมมีโอกาสไดรับความสุขแบบนี้ แตคนที่จิตใจเปนปกติดี มีปญญา คงไมมีใครปรารถนาความสุขแบบคน
เจ็บปวย ที่คอยรอรับรสแหงความสงบของทุกขเวทนาอยางนี้
ความสุข ที่ตามปกติไมรูสึกวาเปนสุข เปนแตเพียงความปลอดโปรงโลงเบาอยูภายใน อันเปนความ
สมบูรณในตัวของมันเอง ตามภาวะของความไมมีโรค ซึ่งทําใหไมมีโอกาสไดรับความสุขบอยๆ หรือเปนครั้งคราว
จากการระงับความกระสับกระสายทุรนทุรายที่เปนอาการของโรคนั้น เทียบไดกับภาวะของผูบรรลุนิพพาน หรือ
ความสุขจากภาวะของนิพพาน สวนความสุขจากการระงับอาการของโรคไดเปนคราวๆ เปรียบเหมือนการแสวงหา
ความสุขของปุถุชน
ทานแสดงขออุปมาไว เปรียบเหมือนคนเปนโรคเรื้อน มีแผลตามตัว เหอขึ้นทั่วทั้งราง ตัวเชื้อโรคก็คอย
เราระคาย เขาตองใชเล็บเกาปากแผลอยูเรื่อยๆ และผิงกายที่หลุมถานไฟ เมื่อเขาเกา และผิงยางตัวกับไฟหนัก
เขา ปากแผลก็ยิ่งคะเยอเฟะมากขึ้น แตกระนั้น ความสุข ความชื่นใจ ความมีรสชาติใดๆ ที่เขาจะไดรับ ก็อยูตรง
ปากแผลคันที่จะไดเกานั่นแหละ
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สํ.ข.๑๗/๘๗-๘๘/๕๓-๕๔
ม.ม.๑๓/๒๘๗/๒๘๑; ขุ.ธ.๒๕/๒๕/๔๒; ขุ.สุ.๒๕/๔๐๑/๔๗๙
สํ.ข.๑๗/๒/๓
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๕๖/๑๙๒
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บุรุษโรคเรื้อนตกอยูในภาวะเชนนั้น จนกระทั่งมีแพทยผูเชี่ยวชาญคนหนึ่งมาปรุงยารักษา ทําใหเขาหาย
จากโรคเรื้อนได บุรุษนั้นพนจากโรคเรื้อนไปได กลายเปนคนมีสุขภาพดี (อโรค) มีความสุข (สุขี) มีเสรีภาพ (เสรี)
มีอํานาจในตัว (สยังวสี) จะไปไหนก็ไดตามพอใจ (เยนกามังคม)
ถึงตอนนี้ การเกาปากแผล ก็ดี การผิงยางตัวที่หลุมหรือกองไฟ ก็ดี ที่เขาเคยรูสึกวาทําใหเกิดความสุข
สบายชื่นใจนั้น คราวนี้เขาไมเห็นวาเปนความสุขเลย และถาจะใหเขาทําอยางนั้นในเวลาที่หายโรคแลวอยางนี้ เขา
กลับเห็นวาจะเจ็บปวดเปนทุกขดวยซ้ํา แตภาวะเชนนี้ เมื่อครั้งยังถูกโรคเรื้อนรุมเราอยู เขาหามองเห็นตระหนักไม
ขออุปมานี้ เปรียบไดกับปุถุชนผูยังมีกิเลสอันเปนเหตุใหตองแสวงหาความสุขจากอารมณทั้งหลายที่เปน
กามคุณ แมจะไดความสุขจากการหาอารมณมาสนองความอยากนั้น แตก็ถูกเชื้อความอยากตางๆ ทั้งหลายเรา
ระคาย ใหเรารอนทุรนทุราย กระสับกระสายมากยิ่งขึ้น เมื่อดําเนินชีวิตไปในแนวทางเชนนี้ ความสุขความรื่นรมย
ชมชื่นใจที่มีอยู ก็วนอยูแคการปลุกเราเชื้อความอยากใหรอนแรงยิ่งขึ้น แลวก็หาสิ่งที่จะเอามาสนองระงับดับ
ความกระสับกระสายกระวนกระวายนั้นลงไปคราวหนึ่งๆ
เมื่อใดบรรลุนิพพาน หมดเชื้อความอยากที่ทําใหเกิดความเรารอนกระสับกระสายกระวนกระวายแลว
เปนอิสระเปนไทแกตัว ก็ไมเห็นความสุขในการกระทําเพื่อสนองระงับความเรารอนกระวนกระวายเชนนั้นอีก687
แงหนึ่งจากคําอุปมาขางตนนั้น พอจะจับเอามาพูดไดวา ปุถุชนเปรียบเหมือนคนมีที่คันที่ตองเกา และ
ความสุข ของปุถุ ชน ก็คื อ ความสุข จากการได เกา ณ ที่ คัน ยิ่ งคั น ก็ ยิ่ง เกา และยิ่ งเกา ก็ยิ่ งคั น ยิ่ งคั น มาก
ความสุขจากการเกาก็ยิ่งมาก และยิ่งคันมาก ก็ยิ่งไดเกามาก ปุถุชนจึงชอบเพิ่มอัตราหรือขีดระดับของความสุขให
สูงขึ้น ดวยการหาทางเพิ่มความเราระคายเพื่อทําใหคันมากขึ้น เพื่อจะไดรับความสุขจากการเกาใหมากยิ่งขึ้น
สวนผูหลุดพนแลว เปนเหมือนคนที่หายจากโรคคัน มีรางกายสมบูรณเปนปกติ ยอมมีความสุขจากการ
ไมมีที่คันที่จะตองเกา แตอาจถูกปุถุชนกลาวติวา เปนผูสูญเสียขาดความสุขจากการไดเกาที่คัน
อีกอยางหนึ่ง การแสวงสุขของปุถุชน เปนเหมือนการกอกระพือโหมไฟขึ้นแลวไดรับความสนุกสนานชื่น
ฉ่ําชุมเย็นจากการดับไฟนั้น ยิ่งโหมไฟใหลุกโพลงรอนแรงขึ้นเทาใด ก็ยิ่งไดใชความแรงในการดับ ทําใหเกิดเสียง
ฉี่ฉาซูซาวูบวาบโลดโผนมากขึ้นเทานั้น ปุถุชนจึงมักดําเนินชีวิตในแบบของการโหมไฟ แมวาจะเปนการเสี่ยงตอ
การกออันตรายทั้งแกตนเองและคนอื่นมากขึ้นก็ตาม สวนผูหลุดพนแลว เปนเหมือนผูที่ไดดับไฟสําเร็จแลว อยู
สุขสบายเยือกเย็นปลอดโปรงใจ ไมตองถูกเผาลน และไมตองคอยระวังภัยจากความเรารอน ไมคํานึงหวงใยตอ
ความซานซาที่จะไดรับจากการคอยตามดับไฟซึ่งตนโหมกระพือขึ้น
ภาวะที่ ก ล า วมานี้ มองอี ก ด า นหนึ่ ง เป น ลั ก ษณะแห ง พั ฒ นาการของชี วิ ต จิ ต ใจ ซึ่ ง ทํ า ให เ กิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงในบุคลิกภาพ ตลอดจนทาทีตอสิ่งตางๆ หรือตอโลกและชีวิตโดยสวนรวม
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากพัฒนาการของชีวิตจิตใจนั้น ทุกคนพอจะมองเห็นได เมื่อเทียบเคียงกับการ
เติบโตจากเด็กขึ้นมาเปนผูใหญ ของเลนตางๆ ที่เคยรักใครหวงแหน ถือเอาเปนเรื่องจริงจังสลักสําคัญนักหนา มี
ความหมายตอชีวิตและตอความสุขความทุกขของตนถึงเปนถึงตายในสมัยเปนเด็ก ครั้นเติบโตเปนผูใหญแลว ก็
จืดจาง กลายเปนของไมเราความรูสึก เมื่อเห็นเด็กๆ ชื่นชมกันนัก ตั้งตาคอยจองจะชิงมาเปนเจาของกอน ผูใหญ
อาจมองเปนขําไป แมวิธีหาความสนุกสนานตางๆ ตามแบบของเด็กๆ ก็กลายเปนสิ่งไรความหมาย ขอนี้ฉันใด ผู
ที่บรรลุนิพพาน เขาถึงพัฒนาการที่สูงเลยขึ้นไปจากปุถุชน ยอมมีทาทีตอโลกและชีวิต ตอสิ่งที่ชื่นชมยินดี และตอ
วิถีทางดําเนินชีวิตของปุถุชน เปลี่ยนแปลงไป ฉันนั้น688
687
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ดู ม.ม.๑๓/๒๘๓-๒๘๗/๒๗๗-๒๘๑
ดู องฺ.ทสก.๒๔/๙๙/๒๑๖

๓๘๘

พุทธธรรม

๔. ภาวิตปญญา: มีปญญาที่ไดพัฒนาแลว
ลักษณะสําคัญที่เปนพื้นฐานทางปญญาของผูบรรลุนิพพาน คือ การมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปนหรือ
เห็นตามเปนจริง เริ่มตนตั้งแตการรับรูอารมณทางอายตนะ ดัวยจิตใจที่มีทาทีเปนกลางและมีสติไมหวั่นไหว ไม
ถูกชักจูงไปตามความชอบใจ ไมชอบใจ สามารถตามดูรูเห็นอารมณนั้นๆ ไปตามสภาวะของมัน ตั้งแตตนจน
ตลอดสาย ไมถูกความติดพัน ความของขัดขุนมัว หรือความกระทบกระแทกที่เนื่องจากอารมณนั้นฉุดรั้งหรือ
สะดุดเอาไวใหเขวออกไปเสียกอน
ทั้งนี้ ตางจากปุถุชนที่ เมื่อรับรูอารมณใด ก็มักไปสะดุดอยูตรงจุดหรือแงที่กระทบความชอบใจไมชอบใจ
แลวเกาะเกี่ยวพัวพันอยูตรงนั้น สรางความตริตรึกคิดปรุงแตงผันพิสดารขึ้นตรงนั้น แลวไถลหรือเขวออกไปจาก
ทางแหงความเปนจริง เกิดความรู ความเขาใจที่คลาดเคลื่อน คือรูเห็นไปตามอํานาจกิเลสที่ปรุงแตง ไมรูเห็นตาม
ความเปนไปของสิ่งนั้นๆ เรื่องนั้นๆ เชน เรื่องราวมีสาระอยางเดียวกัน คนหนึ่งมาพูดโดยเสริมคําเยินยอผูฟง
ประกอบเขาดวย ผูฟงนั้นเห็นคลอยไปตาม แตอีกคนหนึ่งมาพูดโดยไมเสริมแตงเลย ผูฟงเดียวกันนั้นกลับไม
เห็นชอบดวย หรือขอความอยางเดียวกัน คนที่ผูฟงรักใครชอบใจนํามาพูด ผูฟงชมวาถูกตองเห็นดีเห็นงามไป
ตาม แตคนที่ผูฟงเกลียดชังนํามาพูด ผูฟงเห็นเปนสิ่งผิดพลาดเสียหาย ไมอาจยอมรับได ดังนี้เปนตน689
ลึกซึ้งลงไปอีก คือปญญาที่รูเทาทันสังขาร รูสามัญลักษณะที่เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รูเทาทันสมมติ
บัญญัติ ไมถูกหลอกใหหลงไปตามรูปลักษณภายนอกของสิ่งทั้งหลาย และยอมรับความจริงทุกดาน มิใชติดอยู
เพียงแงใดแงหนึ่ง
ความรู เ ห็ น ตามที่ มั น เป น หรื อ รู เ ห็ น ตามความเป น จริ ง ขั้ น นี้ จะช ว ยแก ค วามเข า ใจผิ ด ที่ ว า
พระพุทธศาสนาเปนลัทธิมองแงรายไดโดยสิ้นเชิง เชน ผูเขาถึงพุทธธรรมรูวาขันธ ๕ มิใชเปนทุกขหรือเปนสุข
เพียงอยางใดอยางหนึ่ง โดยสวนเดียว690 รูวา
“ความอยากย้อมใจที่เกิดจากความนึกคิดของคน (ต่างหาก) เป็นกาม, อารมณ์อันวิจิตร
ทั้งหลายในโลก หาชื่อว่ากามไม่... อารมณ์อันวิจิตรทั้งหลายในโลก ย่อมตั้งอยู่ตามสภาพของมัน
อย่ า งนั้ น เอง ดั ง นั้ น ธี ร ชนทั้ ง หลายจึ ง เปลื้ อ งออกไป (เพี ย ง) ความติ ด ใคร่ ใ นอารมณ์
เหล่านั้น”691
ผูที่จะตรัสรูได ตองเขาใจทั้งสวนดีหรือสวนที่นาชื่นชม (อัสสาทะ) สวนเสียหรือสวนที่เปนโทษ (อาทีนพ)
และทางปลอดพน (นิสสรณะ) ของกาม ของโลก ของขันธ ๕ มองเห็นสวนดีวาเปนสวนดี มองเห็นสวนเสียวาเปน
สวนเสีย มองเห็นทางปลอดพนวาเปนทางปลอดพน แตที่ละกาม หายติดใจในโลก เลิกยึดขันธ ๕ เสีย ก็เพราะ
มองเห็นทางปลอดพนเปนอิสระ (นิสสรณะ) ซึ่งจะทําใหอยูดีมีสุขไดโดยไมตองขึ้นตอสวนดีและสวนเสียเหลานั้น
อีกทั้งเปนการอยูดีมีสุขที่ประเสริฐกวา ประณีตกวา อีกดวย692
689
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แงนี้ ดู สํ.สฬ.๑๘/๒๑๓/๑๕๗; ๒๐๘/๑๕๑; ม.อุ.๑๔/๘๕๖-๘๖๑/๕๔๒-๕๔๕.
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ความรูเทาทันสมมติบัญญัตินั้น รวมไปถึงการรูเขาใจวิถีทางแหงภาษา ที่เรียกวาโวหารโลก รูจักใชภาษา
เปนเครื่องสื่อความหมาย โดยไมยึดติดในสมมติของภาษา ดังพุทธพจนวา
“ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้ว ย่อมไม่กล่าวเข้าข้างกับใคร ไม่กล่าวทุ่มเถียงกับใคร, อันใดเขาพูด
กันในโลก ก็กล่าวไปตามนั้น ไม่ยึดถือ”693
“ภิกษุผู้เป็นอรหันตขีณาสพ...จะพึงกล่าวว่า ฉันพูด ดังนี้ก็ดี เขาพูดกับฉัน ดังนี้ก็ดี เธอ
เป็นผู้ฉลาด รู้ถ้อยคําที่เขาพูดกันในโลก ก็พึงกล่าวไปตามโวหารเท่านั้น”694
“ภิกษุทั้งหลาย เราไม่ขัดแย้งกับโลกดอก โลกต่างหากขัดแย้งกับเรา; ธรรมวาที (ผู้กล่าว
ธรรม, ผู้พูดตามธรรม) ย่อมไม่ขัดแย้งกับใครในโลก, สิ่งใดบัณฑิตในโลกสมมติกันว่าไม่มี เราก็
กล่าวสิ่งนั้นว่าไม่มี, สิ่งใดบัณฑิตในโลกสมมติกันว่ามี เราก็กล่าวสิ่งนั้นว่ามี”695
เหล่านี้เป็นโลกสมัญญา เป็นโลกนิรุติ เป็นโลกโวหาร เป็นโลกบัญญัติ ซึ่งตถาคตใช้พูดจา
แต่ไม่ยึดถือ”696
เมื่อเกิดปญญารูเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน เห็นอาการที่มันเกิดจากเหตุปจจัยอาศัยกันและกันจึงมีขึ้น
ก็เขาใจโลกและชีวิตตามเปนจริง เรียกวาเกิดมีโลกทัศนและชีวทัศนที่ถูกตอง ความยึดถือ ทิฏฐิ ทฤษฎีทั้งหลาย
ในทางอภิปรัชญา รวมทั้งความสงสัยในปญหาตางๆ ที่เรียกวาอัพยากตปญหา (ปญหาที่พระพุทธเจาไมทรง
พยากรณ) เชนวา โลกเที่ยง หรือไมเที่ยง เปนตน ก็พลอยหายหมดไปดวยพรอมกันอยางเปนไปเอง ดังบาลีวา
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาจางหายดับไปไม่เหลือ ความเห็นขัดแย้งกันไปต่างๆ การถือ
ดื้อดึง ความเห็นที่พล่านสับสน อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามว่า สังขารเป็นไฉน สังขารเหล่านี้ของ
ใคร, สังขารก็อย่างหนึ่ง เจ้าของสังขารก็อย่างหนึ่ง, ตัวชีวะกับสรีระเป็นอันเดียวกัน ตัวชีวะก็
อย่างหนึ่ง สรีระก็อีกอย่างหนึ่ง, ความเห็นเหล่านั้นทั้งปวง ย่อมถูกละหมดไป...”697
และเมื่อภิกษุรูปหนึ่งทูลถามวา “อะไรเปนเหตุเปนปจจัย ใหอริยสาวกผูไดเรียนสดับแลว ไมเกิดความ
สงสัยในเรื่องที่พระองคไมทรงพยากรณ?” พระพุทธเจาตรัสตอบวา
“เพราะทิฏฐิดับไป อริยสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้ว จึงไม่เกิดความสงสัย ในเรื่องที่เราไม่
พยากรณ์... ปุถุชนผู้มิได้เรียนสดับ ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งทิฏฐิ ไม่รู้ชัดเหตุเกิดแห่งทิฏฐิ ไม่รู้ชัดการ
ดับทิฏฐิ ไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ดําเนินไปสู่ความดับแห่งทิฏฐิ ทิฏฐินั้นจึงพอกพูนแก่เขา เขาย่อมไม่
พ้นจากชาติ ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส”698
ลักษณะทางปญญาอีกอยางหนึ่งของผูเขาถึงสัจธรรมแลว คือ ไม(ตอง)เชื่อ ไม(ตอง)มีศรัทธา หรือไม
ตองอาศัยศรัทธา เรียกตามคําบาลีสั้นๆ วา “อัสสัทธะ”
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พุทธธรรม

ลักษณะนี้ตางกันอยางตรงขามกับความไมเชื่อ หรือความไมมีศรัทธา ตามความหมายสามัญขั้นตน ซึ่ง
หมายถึงไมรูไมเห็น จึงไมเชื่อ หรือไมเลื่อมใสในตัวผูพูด หรือดึงดื้อถือรั้น เปนตน จึงไมยอมเชื่อ แตในที่นี้ไม
ตองเชื่อ เพราะรูเห็นสิ่งนั้นๆ แจงประจักษกับตนเองแลว รูเองเห็นเองแลว ไมตองรูเห็นผานคนอื่น ไมตองอาศัย
ความรูของคนอื่น (ศรัทธา คือ การยอมขึ้นตอความรูของผูอื่น ในเมื่อยังไมรูเห็นประจักษดวยตนเอง)
ในเมื่อรูเห็นอยูแลววาเปนอยางนั้น จะตองไปเชื่อใครอีก หรือจะตองไปเอาใครมาบอกใหอีก เรียกวาเปน
ขั้นที่ยิ่งกวาเชื่อ หรือเลยเชื่อไปแลว อยูเหนือความเชื่อ ดังที่ทานอธิบายวา
“เกี่ยวกับธรรมที่รู้แน่อยู่ด้วยตนเอง ประจักษ์กับตนเอง (เธอ) ไม่เชื่อต่อใครๆ อื่น ไม่ว่าจะ
เป็นสมณะหรือพราหมณ์ เทวดา มาร หรือพรหม คือ ไม่เชื่อต่อใครๆ เกี่ยวกับธรรมที่รู้แน่อยู่
เอง ประจักษ์กับตัวว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงมิใช่เป็น
ตัวตน เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ”699
หรือที่พระสารีบุตรทูลพระพุทธเจาวา
“ในเรื่องนี้ ข้าพระองค์มิใช่ถือไปตามด้วยศรัทธาต่อพระผู้มีพระภาค... เรื่องนี้ ข้าพระองค์
ทราบแล้ว เห็นแล้ว รู้ชัดแล้ว ทําให้ประจักษ์แจ้งแล้ว สัมผัสแล้วด้วยปัญญา จึงไม่มีความสงสัย
ไม่มีความคลางแคลงใจ”700
นาสังเกตวา ในครั้งพุทธกาล คนคงสนใจใสใจเรื่องมหาบุรุษกันมาก จึงมีเรื่องราวในพระไตรปฎก
กลาวถึงคํานี้หลายแหง นอกจากเรื่องมหาปุริสลักษณะ คือลักษณะของมหาบุรุษ ที่พราหมณทั้งหลายทํานาย
เจาชายสิทธัตถะตามตํารับตําราที่สืบมาแตโบราณของเขาแลว ที่นาสนใจกวานั้นอีกก็คือ ในแงหลักธรรม เมื่อ
พระพุทธเจาตรัสรูแลว เสด็จเที่ยวทรงสั่งสอนธรรม ก็ทรงพบผูทูลถามเรื่องนี้วา บุคคลอยางไรจึงเรียกไดวาเปน
มหาบุรุษ แสดงวามหาบุรุษยังเปนเรื่องที่อยูในความสนใจของคนทั่วไป และยังมีการถกเถียงกันอยู
ขอยกตัวอยาง ครั้งหนึ่ง พระสารีบุตรเขาไปเฝาพระพุทธเจา และไดทูลถามวา “ที่เรียกว่า มหาบุรุษๆ
ดังนี้ ด้วยเหตุผลแค่ไหนเพียงไร บุคคลจึงจะเป็นมหาบุรุษ” พระพุทธเจาตรัสตอบวา “ดูกรสารีบุตร เราเรียกว่า
มหาบุรุษ เพราะเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้ว, เพราะเป็นผู้มีจิตยังไม่หลุดพ้น เราหาเรียกว่าเป็นมหาบุรุษไม่”701
ตามพุทธดํารัสที่ตรัสตอบนี้ แสดงวา พระพุทธเจาทรงใหถือวา พระอรหันต คือทานที่เปนภาวิตทั้ง ๔
ดาน ดังที่ไดพูดมาแลวนั่นเอง เปนมหาบุรุษ แตเปนการตรัสสั้นๆ แบบสรุปหรือรวบรัด ตัดเอาแตจุดตัดสิน
สุดทาย คือการที่จิตหลุดพนแลว ซึ่งก็คือไดพัฒนาจบภาวนาทั้ง ๔ จนเกิดปญญาที่ทําใหจิตหลุดพนไปได และก็
หมายความวา ไมวาบุคคลไหนๆ จะเกงกาจอยางใดก็ตาม ถาจิตใจยังไมเปนอิสระจากกิเลสและความทุกขแลว ก็
เปนมหาบุรุษจริงยังไมได
พูดงายๆ วา จะตองขึ้นไปใหถึงความมีอิสรภาพทางจิตปญญาอยางแทจริง ปญญาตองถึงขั้นทําใหจิต
ปลอดพนกิเลสไรทุกขได เชนวามีความคิดเปนอิสระ ก็มิใชหมายความแควาจะคิดอยางไรก็ไดอยางใจปรารถนา
ไมมีใครมากั้นมาหามหรือมาบีบบังคับอยางไรได ไมใชเทานั้น แตตองไปใหถึงขั้นที่วาปญญาทํางานเปนอิสระ โดย
ไมอยูใตความบงการกํากับของตัวตนขางใน ไมใชคิดอะไรตามใจอยาก แลวแตตัณหา มานะ หรือทิฏฐิของตัวนั่น
แหละจะมาชักจูงลากพาหรือบัญชาใหเปนไป
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อยางไรก็ตาม ความหมายของ “มหาบุรุษ” ขางตนนี้ ดังที่วาแลว ตรัสลัดสั้น คงเปนเพราะตรัสแกพระ
สารีบุตร ซึ่งเปนพระอัครสาวกที่เจนจบสูงสุดทางปญญาแลว จึงตรัสชี้ไปที่ตัวตัดสินสุดทายเลย แลวก็ตรัสโยง
ตอไปยังหลักสติปฏฐาน อยางนี้ก็ไดแงมองไปแบบสูงสุดเลยทีเดียว
แตที่นาสนใจสําหรับคนทั่วไป ซึ่งชวยใหมองเห็นความหมายแบบขยายความสักหนอย ดูไดจากพระ
ดํารัสในคราวที่ตรัสตอบแกอัครมหาเสนาบดีแหงแควนวัชชี
เรื่องมีวา คราวหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจาประทับอยูที่เวฬุวนาราม ในเขตพระนครราชคฤห วัสสการพราหมณ มหาอํามาตยแหงแควนมคธ เขาไปเฝา ครั้นแลว พราหมณใหญนั้นทูลวา ตามหลักของพวกเขา ถือวา
บุคคลที่เปนมหาบุรุษ มีปญญายิ่งใหญ ประกอบดวยธรรมคือคุณสมบัติ ๔ อยาง ไดแก เปนพหูสูต รอบรู
เรื่องราวขาวสาร หยั่งรูอัตถะ แยกแยะไดวาเปนความหมายของอันไหนๆ, เปนผูมีสติ ทรงจํารําลึกการที่ทําคําที่กลาว
แลวแมนานได, เปนผูมีทักษะ ไมปลอยปละเกียจครานในกิจกรณียที่เปนเรื่องของชาวบานชาวเมือง, และเปนผูมี
ปญญาไตรตรองรูจักหาวิธีดําเนินการ สามารถทํา สามารถจัดการใหเปนไป
เมื่อแสดงหลักของเขาแลว วัสสการพราหมณก็ทูลถามพระพุทธเจาวา หลักที่เขากลาวมานั้น พระองคจะ
ทรงเห็นชอบดวย หรือจะทรงคัดคาน พระพุทธเจาตรัสวา พระองคมิไดทรงเห็นชอบ และก็มิไดคัดคาน แต
พระองคทรงวางหลักวา บุคคลที่เปน “มหาบุรุษ” มีปญญายิ่งใหญ ประกอบดวยคุณสมบัติ ๔ อยาง ดังตอไปนี้
๑. บุคคลนั้น เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พหูชน เพื่อความสุขแก่พหูชน ทําให้
ประชาชนดํารงอยู่ในทางดําเนินแห่งอารยชน กล่าวคือ ความมีกัลยาณธรรม ความมีกุศลธรรม
๒. บุคคลนั้น ประสงค์จะคิดความคิดใด ก็คิดความคิดนั้น ไม่ประสงค์จะคิดความคิดใด ก็ไม่
คิดความคิดนั้น ประสงค์จะดําริตริเรื่องใด ก็ดําริตริเรื่องนั้น ไม่ประสงค์จะดําริตริเรื่องใด ก็ไม่ดําริ
ตริเรื่องนั้น เป็นผู้ถึงความมีอํานาจเหนือจิต ในคลองแห่งความคิดทั้งหลาย
๓. บุคคลนั้น เป็นผู้มีปรกติได้ตามปรารถนา ได้โดยไม่ยากไม่ลําบากเลย ซึ่งฌาน ๔ อันเป็น
สภาวะแห่งอภิจิต ที่เป็นเครื่องอยู่มีความสุขอย่างประจักษ์เป็นปัจจุบัน
๔. บุคคลนั้น เพราะอาสวะสิ้นไป ได้ประจักษ์แจ้งด้วยปัญญารู้ตรงด้วยตนเอง ซึ่งเจโตวิมุตติ (ภาวะพ้นเป็นอิสระแห่งจิต) และปัญญาวิมุตติ (ภาวะพ้นเป็นอิสระด้วยปัญญา) อันไร้อาสวะ
เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน”702
พุทธพจนตรัสตอบแสดงความหมายของความเปนมหาบุรุษนี้ มีหลายแหง แตเพราะทรงตอบใหเหมาะ
กับผูถาม และมักมาในคาถา เนื้อความจึงมักรวบรัด หรือไมก็ลึกลงไปในแงที่เนน ในที่นี้ เห็นวาพระดํารัสแกมหา
อํามาตยขางตนนี้ ทรงตอบแกผูถามซึ่งอยูในสถานะใหญกวาง โยงไปถึงคนทั้งหลายไดทั่ว และเปนความรอยแกว
แยกเปนขอๆ กําหนดงาย จึงยกมาแสดงเปนหลักตัวอยาง ถือวา ความเปนภาวิต ๔ ดาน ก็รวมอยูในคุณสมบัติ ๔ ขอ
นี้ หรือวาคุณสมบัติของมหาบุรุษ ๔ ประการนี้ เปนการสําแดงนัยอีกแนวหนึ่งของภาวิต ๔ นั้น โดยยกเดนขึ้นมาใน
สวนที่แสดงถึงความสามารถอันยิ่งใหญอยางพิเศษ ที่ตระหนักไดวาเปนสิ่งอันยากสําหรับคนทั่วไปจะทําได
คุณสมบัติขอแรกของมหาบุรุษ บอกจุดเนนแหงคุณของบุคคลผูบรรลุนิพพาน ที่วา จบกิจแหงพรหมจริยะ
ไมมีอะไรที่จะตองทําเพื่อตนเองอีกตอไป แมแตการที่จะตองศึกษาเพื่อฝกตนเอง ตอแตนี้ จึงมุงบําเพ็ญกิจเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน บรรจบกับจุดหมายแหงการดําเนินชีวิตของพระอรหันตและการมีอยูของพรหมจริยะ
คือพระพุทธศาสนาทั้งหมด ซึ่งปรากฏในพุทธดํารัส อันตรัสเนนอยูเสมอ ที่วา “พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ
โลกานุกัมปายะ” กลาวคือ เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกพหูชน เพื่อความสุขของพหูชน เพื่อเกื้อการุณยแกชาวโลก
702
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เมื่อบรรยายมาถึงจุดบรรจบนี้ ภาวะของผูบรรลุนิพพานก็บอกดวยถึงความบรรจบแหงสุขของบุคคล ที่
จะเปนไปเพื่อความสุขของมวลชนทั้งโลก
คุณสมบัติของผูบรรลุนิพพาน ไมวาจะพูดพรรณนาในลักษณะใด ตลอดจนที่จัดเปนภาวิต ๔ ดังที่
อธิบายมานั้น รวมแลว ก็ตั้งอยูบนฐานของธรรม ๓ ประการ มีธรรม ๓ อยางนั้น เปนหลัก เปนแกน คือ ปญญา
ที่เรียกจําเพาะวา วิชชา ความหลุดพนเปนอิสระที่เรียกวา วิมุตติ และกรุณา ที่เปนพลังแผปรีชาญาณออกไปทํา
ใหผูอื่นพลอยไดวิชชา และถึงวิมุตติดวย
ถาเปรียบปุถุชนเหมือนคนถูกมัด วิชชา ก็เปนมีดตัดเครื่องผูกขาดออกไป วิมุตติ ก็คือการหลุดพน
ออกไปจากเครื่องผูกมัด เปนอิสระเสรี กรุณา ก็แสดงออกมาวา เมื่อหายเดือดรอนวุนวายกับเรื่องของตัวเองแลว
มองกวางออกไป เห็นคนอื่นๆ ถูกมัดอยู ตัวเองไมมีอะไรตองวุนพะวงอีกแลว ก็เอาแตเที่ยวแกมัดคนอื่นตอไป
ในทางหลักวิชา ถือวาวิชชาเปนมรรค สวนวิมุตติเรียกคราวๆ วาเปนผล แตตามตํารา ทานแยกวิมุตติ
ละเอียดออกไปเปนสองตอน คือ เปนทั้งมรรค และทั้งผล กิริยาที่หลุดหรือพนออกไปหรือขณะที่หลุดพน ทานวา
เปนมรรค ภาวะที่เมื่อหลุดพนออกไปแลว มีความเปนอิสระเสรีอยูเปนปกติ เรียกวาเปนผล703
ลําพังการบรรลุนิพพาน ยอมเสร็จสิ้นเพียงแควิชชาและวิมุตติ สวนกรุณาเปนเรื่องของการทําเพื่อผูอื่น
ตอไป พูดอีกอยางหนึ่งวา เรื่องสวนตัว (อัตตัตถะ) สําเร็จที่วิชชาและวิมุตติ สวนเรื่องที่จะทําเพื่อคนอื่น (ปรัตถะ)
เปนกิจของกรุณารับชวงตอไป
อนึ่ง พึงสังเกตวา ในบรรดาองคธรรมทั้งสาม คือ วิชชา วิมุตติ และกรุณานั้น วิมุตติเปนภาวะฝายผล
พูดอีกอยางหนึ่งวา เปนภาวะเสร็จงาน และเปนภาวะเอื้ออํานวยแกการทํางานตอไป ไมใชเปนตัวการทํางานเอง
สวนปญญากับกรุณา เปนองคธรรมฝายทํางาน ปญญาเปนตัวทํางานใหการบรรลุนิพพานซึ่งเปนเรื่องของตนเอง
สําเร็จ กรุณาเปนตัวทํางานใหเรื่องของคนอื่นสําเร็จ
ดวยเหตุนี้ ทานจึงถือวา ปญญากับกรุณา เปนพระคุณหลักของพระพุทธเจา ปญญาเปนแกนนําของ
อัตตัตถะ หรือ อัตตหิตสมบัติ กรุณาเปนแกนนําของ ปรัตถะ หรือ ปรหิตปฏิบัติ
ในคัมภีรมากหลาย จึงนิยมยอพุทธคุณลงเปนขอหลัก ๒ อยาง คือ อัตตหิตสมบัติ มีปญญาเปนตัวทํา
การ และปรหิตปฏิบัติ มีกรุณาเปนตัวทําการ704
แตอัตตหิตสมบัติ และปรหิตปฏิบัติ ทั้งสองอยางนั้น มีความหมายและเปนของแทจริงได ก็เพราะมี
วิมุตติยืนยันเปนพยาน
วิมุตตินั้น เปนเครื่องสองแสดงถึงการเขาถึงนิพพานแลว เรียกวาเปนอาการสําแดงหรือลักษณะสําคัญ
ดานหนึ่งของนิพพาน จัดเปนไวพจนขอหลักของนิพพาน
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วิชชา เชน ม.อ.๒/๔๖๙; ๓/๗๔๓; สํ.อ.๒/๓๒๙; ๓/๑๕; องฺ.อ.๑/๕๘; ๒/๑๙๒,๔๗๕,๕๘๐; ๓/๒๕๗; วิมุตติ เชน ม.อ.๒/๓๗๙; ๓/
๗๐๑; องฺ.อ.๒/๑๙๑,๕๑๑; ๓/๖,๑๔๓,๑๗๖; อิติ.อ.๒๒๓; วิชชาและวิมุตติ เชน ม.อ.๓/๗๔๗; องฺ.อ.๑/๑๒๗,๕๗๙; ๒/๗๐,๕๑๓; ๓/
๔๐๐; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๗๐/๘๔ (บางแหงอธิบายขัดกัน)
วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๒๕๘/๓๘๑
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ดังที่กลาวแลว วิมุตติแสดงความหมายสําคัญของนิพพาน ซึ่งเนนในดานความหลุดพน เปนอิสระเสรี
เมื่อโยงกับคุณสมบัติสําคัญ ๒ ประการ ที่เนื่องดวยการถึงวิมุตติ หรือบรรลุนิพพานนั้น คือ ปญญา และกรุณา
ก็เรียกบุคคลผูบรรลุนิพพานนั้น ดวยคําไทยที่ชาวบานพอจะเขาใจไมยากวา เปนอิสรเสรีชน ผูเปนอยูดวยปญญา
และทําการดวยกรุณา
นอกจากวิมุตติที่ยืนเปนหลักแลว ยังมีไวพจนแสดงลักษณะดานตางๆ ของนิพพานอีกมากมาย ดังยก
มาใหดูแลวขางตน
บรรดาไวพจนเหลานั้น มีอยูอยางนอยสองคํา ที่ใชเปนคําสามัญในภาษาไทย และเปนลักษณะที่สําคัญ
ดวย คือ วิสุทธิ และสันติ
วิสุทธิ คือความบริสุทธิ์ หรือสะอาด หมายถึงภาวะปราศจากกิเลสที่จะทําใหสกปรกเศราหมองหรือขุน
มัว จึงใสและมองเห็นอะไรๆ ชัดเจน
สันติ คือความสงบ หมายถึงภาวะที่หายวุน หายพลุงพลานกระวนกระวาย ปราศจากความทุรนทุรายเรา
รอนแหงกิเลส หมดสิ่งที่จะกวนใหไหวกระเพื่อม จึงเรียบ ซึ้ง สงบ เย็น ทุกอยางเขาที่ เปนสภาวะของตัวเอง
สามารถเสวยผลตางๆ ไดบริบูรณที่สุด และมีความพรอมมากที่สุดที่จะทําการทั้งหลายอยางถูกตองสมบูรณ
จากไวพจนเหลานี้ จึงวางหัวขอบทไววา วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน ถาจะแปลงายๆ คงไดความ
วา สวาง อิสระ สะอาด สงบ หรือ นิพพาน
ใครพอใจไวพจนอื่นใด จะเติมตอเขามาอีกก็ได เชนวา วิชชา วิมุตติ เกษม วิสุทธิ สันติ ปรมัตถ บรม
สัจจ นิพพาน เปนตน ก็อยูในขอบเขตความหมายของนิพพานอยูนั่นเอง.

บันทึกพิเศษทายบท
เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง
บันทึกที่ ๑: ภาวิต ๔ โยงไปหา ภาวนา ๔
ธรรม ที่แสดงคุณสมบัติของพระอรหันต ในฐานะเปนภาวิตัตต คือบุคคลผูไดพัฒนาตนแลว ๔ ประการ อันเรียกวา
“ภาวิ ต” ๔ ด าน คือ ภาวิตกาย ภาวิตศี ล ภาวิตจิ ต และภาวิต ปญญา นั้น แม วาจะมีพุ ทธพจนตรั สไว เปน ชุด ปรากฏใน
พระไตรปฎกหลายแหง แตไมพบคําอธิบายพรอมดวยกันทั้งชุดในที่เดียวกันเลย พบแตคําอธิบายเฉพาะบางขอเมื่อมีกรณี
เกี่ยวของ เชน แกไขความเขาใจผิดในขอที่ยกขึ้นพิจารณาในคราวนั้นๆ อาจเปนไดวา ในพุทธกาล คําเหลานี้ สําหรับพุทธบริษัท
เปนคําที่ไดยินไดฟงรูเขาใจกันอยูเปนสามัญ จึงไมมีขอสะดุดใหตองอธิบาย (ขอที่พบคําอธิบาย มักเปนการตอบหรือชี้แจงแกคน
ภายนอก เชน แกเดียรถียปริพาชก)
เฉพาะอยางยิ่ง “ภาวนา” ๔ ซึ่งเปนการปฏิบัติของภาวิต คือการพัฒนาที่ทําใหเปนภาวิต ไมปรากฏในพระไตรปฎกครบ
เปนชุดที่มี ๔ ขอพรอมในที่เดียวกันเลย เวนแตจะนับอยางพมา ที่จัดคัมภีรเปฏโกปเทสเขาในพระไตรปฎกดวย คือ ในคัมภีร
เปฏโกปเทสนั้น กลาววา “ดวยมรรคมีองค ๘ ยอมไดแมภาวนา ๔ อยาง คือ ศีลภาวนา กายภาวนา จิตตภาวนา และ ปญญาภาวนา (เปฏโกปเทสปาฬิ 290, ที่นี่ เรียงศีลภาวนา ไวหนากอนกายภาวนา)
ในพระไตรปฎกที่อื่นจากนี้ กลาวถึงภาวนาไวอยางมาก ๓ อยาง คือ ในสังคีติสูตร เรียงภาวนา ๓ ตอจากสิกขา ๓ วา
“สิกขา ๓ ไดแก อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา. ภาวนา ๓ ไดแก กายภาวนา จิตตภาวนา ปญญาภาวนา” (ที.ปา.
๑๑/๒๒๘/๒๓๑) และนาสังเกตดวยวา ในพระไตรปฎก (นอกจากเปฏโกปเทส ที่วาแลว) ไมปรากฏคําวา “ศีลภาวนา” ในที่ใดเลย
ดังนั้น ศีลภาวนาจึงมีแตที่แฝงอยูในภาวิตศีลเทานั้น (ไมพึงสับสนกับคําวาศีลและภาวนา ในคําวา ทานศีลภาวนา ซึ่งหมายถึง
ทาน และศีล และภาวนา ในบุญกิริยาวัตถุ ๓ ที่แตละอยางเปนตางขอ แยกตางหากกัน)
สวนในอรรถกถาทั้งหลาย นอกจากยกภาวิตมาแสดงครบทั้ง ๔ แลว ทานกลาวถึงภาวนา ๔ ไวครบทั้งชุดมากหลายแหง
และอธิบายไวมากบางนอยบาง แตบางทีคําอธิบายก็ขัดแยงกัน
สําหรับจิตตภาวนา และปญญาภาวนา สองอยางนี้นับวาไมเปนปญหา ดังที่เปนคําซึ่งคุนๆ กันอยูแลว และความหมายก็
คลายอยางที่พบทานอธิบายและเขาใจกันอยูทั่วไป แตที่ขัดแยงกันบาง ไมชัดเจน ชวนใหสับสนบาง ก็คือความหมายของกาย
ภาวนา และศีลภาวนา (ซึ่งโยงไปที่ภาวิตกาย และภาวิตศีล ทําใหพลอยยุงยากกับความหมายของสองคํานี้ไปดวย)
ยกตัวอยาง คัมภีรเปฏโกปเทส (ที่อางแลว) ดูจะอธิบายตางจากคัมภีรทั้งหลายอื่น และแตกตางไมเฉพาะกายภาวนาและ
ศีลภาวนาเทานั้น แมจิตตภาวนาและปญญาภาวนาก็ตางไปดวย ขอนํามาใหดูพอเห็นรูปเคา ดังนี้ “บรรดาภาวนา ๔ นั้น ดวย
สัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะ กายก็เปนอันไดพัฒนาแลว, ดวยสัมมาวาจาและสัมมาวายามะ ศีลก็เปนอันไดพัฒนาแลว, ดวย
สัมมาสังกัปปะและสัมมาสมาธิ จิตก็เปนอันไดพัฒนาแลว, ดวยสัมมาทิฏฐิและสัมมาสติ ปญญาก็เปนอันไดพัฒนาแลว; ดวย
ภาวนา ๔ อยางนี้ ธรรม ๒ อยางยอมถึงความเจริญเต็มบริบูรณ คือ จิตต และปญญา” (จิตต คือสมถะ ปญญา คือวิปสสนา)
คราวนี้ ขอใหดูในคัมภีรเนตติปกรณ (ทางพมาจัดเขาในพระไตรปฎกดวยเชนกัน) ทานไมไดอธิบายคําวาภาวนา ๔ แต
อธิบายภาวิต ๔ ซึ่งก็โยงถึงกันเองในตัว จะเห็นวา ความหมายที่ทานแสดงจะขัดแยงกับของเปฏโกปเทส ขอใหดูคําอธิบาย
ขางตนเทียบกับของเนตติปกรณ ดังนี้ “บรรดาขันธ ๓ นั้น ศีลขันธและสมาธิขันธ เปนสมถะ, ปญญาขันธ เปนวิปสสนา;... ภิกษุ
นั้นเปน ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต ภาวิตปญญา:. เมื่อพัฒนากาย ธรรม ๒ อยาง ยอมถึงการพัฒนา คือ สัมมากัมมันตะ
และสัมมาวายามะ, เมื่อพัฒนาศีล ธรรม ๒ อยาง ยอมถึงการพัฒนา คือ สัมมาวาจาและสัมมาอาชีวะ, เมื่อพัฒนาจิต ธรรม ๒
อยาง ยอมถึงการพัฒนา คือ สัมมาสติและสัมมาสมาธิ, เมื่อพัฒนาปญญา ธรรม ๒ อยาง ยอมถึงการพัฒนา คือ สัมมาทิฏฐิ
และสัมมาสังกัปปะ” (เนตฺติปฺปกรณปาฬิ 76) คําอธิบายยังมีตอไปอีก แตขอยกมาใหดูพอเห็นหลักใหญเทานี้
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(คําแปลของภาวนา และภาวิต วา “พัฒนา” นั้น จะใชคําวาเจริญ หรืออบรม แทน ก็ได แตในที่นี้ใชคําวาพัฒนา เพราะ
เปนคําที่ทั้งในภาษาไทยก็ใชกันคุน และเปนคําที่มาจากภาษาบาลีเชนเดียวกับภาวนา/ภาวิต อีกทั้งเปนคําที่ในคัมภีรใชเปนคํา
แปลของภาวนาและภาวิตนั้นดวย เชน “ภาวิตกาโยติ วฑฺฒิตกาโย.”, นิท๑ฺ .อ.๒๖๔; “ภาวิตสีโลติ วฑฺฒิตสีโล ฯ”, องฺ.อ.๒/๒๕๓)
คําอธิบายในอรรถกถาทั้งหลาย โดยทั่วไปจะสอดคลองกับเนตติปกรณ ซึ่งดูแยงกับในเปฏโกปเทส พึงดูตัวอยาง เริ่ม
ดวยอรรถกถาของเนตติปกรณนั้นเองที่วา “ดวยความบริบูรณแหงอภิสมาจาริกศีล ยอมเปนภาวิตกาย, ดวยความบริบูรณแหง
อาทิพรหมจริยกศีล ก็เปนภาวิตศีล, อีกอยางหนึ่ง ดวยอินทรียสังวร ยอมเปนภาวิต(ปญจทวาร)กาย, ดวยศีลที่เหลือจากนั้น ก็
เปนภาวิตศีล ฯ” (เนตฺติปฺปกรณ-อฏกถา 154) และในอรรถกถาแหงอังคุตตรนิกาย (องฺ.อ.๒/๒๕๓) ก็อธิบายคลายกันอยางนี้ แตมี
แงแยกไปอีกวา “ดวยกายภาวนา กลาวคือกายานุปสสนา ชื่อวาเปนภาวิตกาย... อีกอยางหนึ่ง ดวยการพัฒนาทวาร ๕ จึงเปน
ภาวิตกาย, ดวยคําวาภาวิตกายนี้ ทานมุงเอาอินทรียสังวรศีล, ดวยคําวาภาวิตศีล ทานหมายเอาศีล ๓ ที่เหลือ” (ศีลอีก ๓ ที่
เหลือ คือ ปาติโมกขสังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล และปจจัยปฏิเสวนศีล) สวนในอรรถกถา-ฎีกาอื่นๆ มีคําอธิบายที่เรียกไดวา
ประปราย เชน ในอรรถกถาแหงสังยุตตนิกายแหงหนึ่ง (สํ.อ.๓/๔๗) วา “ในคําวา ภาวิตกาย นี้ หมายถึงกายที่ประกอบดวยทวาร
๕” นี่ก็ตรงกับในอรรถกถา ๒ แหงที่อางแลวนั้น
อนึ่ง ในอรรถกถา-ฎีกา บางทีทานก็ย้ําไวดวยวา คําวาภาวนา ในชุดภาวนา ๔ นี้ มิใชหมายถึงการปฏิบัติที่กําลังทําอยู
มิใชการปฏิบัติเพื่อใหถึงจุดหมาย เหมือนที่พูดกันตามปกติ แตหมายถึงการปฏิบัติที่สําเร็จเสร็จหรือจบไปแลว หรือการปฏิบัติที่
ถึงจุดหมายเสร็จสิ้นแลว ของพระอรหันต เชน แหงหนึ่ง (ที.ฏี.๓/๒๖๖) วา “ภาวิตภาเวน ภาวนา” (เปนภาวนา โดยภาวะที่ได
พัฒนาแลว)
เรื่องภาวิต ๔ และ ภาวนา ๔ ขอกลาวไวเปนทางแหงความเขาใจ และเปนแนวสําหรับทานที่สนใจจะไดศึกษาคนควา
ตอไป เพียงเทานี้

ตอน ๔: ชีวิต ควรใหเปนอยางไร?
ประเภทและระดับ
แหงนิพพานและผูบรรลุนิพพาน

๑
บทที่ ๗

เทาที่กลาวมาเกี่ยวกับภาวะแหงนิพพาน ก็ดี ภาวะแหงผูเขาถึงนิพพาน ก็ดี เปนการแสดงในระดับสูงสุด
คือพูดถึงตัวภาวะแทจริงที่สมบูรณ และบุคคลผูเขาถึงภาวะนั้นอยางเสร็จสิ้นบริบูรณ
แตถาพูดผอนลงมา นิพพานนั้นยังอาจแยกประเภทได และบุคคลผูดําเนินในวิถีทางเพื่อเขาถึงนิพพานก็
ยังแบงออกไดเปนหลายขั้นหลายระดับ ดังจะเห็นไดตามหลักฐานวา คนจํานวนมากผูเขาถึงกระแสสูนิพพานหรือ
ผูเริ่มมองเห็นนิพพานแลว ยังอยูครองเรือน มีครอบครัว มีบุตรภรรยาและสามี ดําเนินชีวิตที่ดีงามอยูในสังคม
ของชาวโลก
อยางไรก็ตาม การชี้แจงเกี่ยวกับประเภทและระดับนี้ เปนเรื่องเกี่ยวของกับการปฏิบัติหรือภาควิธีการซึ่ง
จะกลาวตอไปขางหนา การยกมาพูดในตอนนี้จึงยากที่จะเขาใจชัด จึงจะแสดงพอใหเห็นหลักทั่วไป สวนการ
อธิบายขยายความ ถามีโอกาส ก็จะกลาวในภาคปฏิบัติขางหนา

๑. ประเภทและระดับของนิพพาน
ควรเขาใจไวกอนวา ตามภาวะที่แทจริง นิพพานมีอยางเดียวเทานั้น แตที่แยกประเภทออกไป ก็เพื่อ
แสดงอาการของบุคคลที่เกี่ยวของกับนิพพานบาง พูดถึงนิพพานโดยปริยาย คือความหมายบางแงบางดานบาง705
โดยพยัญชนะ หรือตามตัวอักษร นิพพาน มากจาก นิ อุปสรรค (แปลวา ออกไป หมดไป ไมมี เลิก) +
วาน (แปลวา พัด ไป หรือ เปนไปบาง เครื่องรอยรัดบาง) ใชเปนกิริยาของไฟ หรือการดับไฟหรือของที่รอนเพราะ
ไฟ แปลวา ไฟดับ ดับไฟ หรือดับรอน หมายถึงหายรอน เย็นลง หรือเย็นสนิท (แตไมใชดับสูญ) แสดงภาวะทาง
จิตใจ หมายถึง เย็นใจ สดชื่น ชุมชื่นใจ ดับความรอนใจ หายรอนรน ไมมีความกระวนกระวาย706 หรือแปลวา
เปนเครื่องดับกิเลส คือทําใหราคะ โทสะ โมหะหมดสิ้นไป ในคัมภีรรุนรองและอรรถกถาฎีกาสวนมาก นิยม
แปลวา ไมมีตัณหาเครื่องรอยรัด หรือออกไปแลวจากตัณหาที่เปนเครื่องรอยติดไวกับภพ707
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อิติ.อ.๒๑๕ วา: โดยปรมัตถ (ความหมายสูงสุดหรือความหมายที่แทจริง) นิพพานไมมีการแบงประเภท แตที่แบงเปน ๒ นั้น เปนการ
แบงโดยปริยายเทานั้น
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ที่แสดงความหมายนี้ มักใชในรูปกริยาศัพทหรือคุณนาม เปน “นิพฺพุต” เชน องฺ.ติก.๒๐/๔๙๗/๒๐๗; ๕๐๖/๒๕๓; องฺ.จตุกฺก.๒๑/
๑๙๘/๒๘๘; ขุ.สุ.๒๕/๔๑๐/๔๘๗; องฺ.อ.๒/๑๘๕,๒๔๒,๔๘๒; นิทฺ.อ.๑/๒๔๗; เฉพาะอยางยิ่ง ธ.อ.๑/๗๖; ชา.อ.๑/๙๖; พุทฺธ.อ.๕๐๗
707
ขอความแสดงวิเคราะหศัพทนิพพาน มาในคัมภีรมากมายหลายแหง โดยเฉพาะ ขุ.จู.๓๐/๓๘๑/๑๘๔; วินย.อ.๑/๒๕๕; ที.อ.๒/๗๘;
องฺ.อ.๒/๒๑๓; ขุทฺทก.อ.๑๖๗, ๑๖๘; อิติ.อ.๒๑๕, ๓๗๓; สุตฺต.อ.๑/๓๔๒; ๒/๑๒๑; นิทฺ.อ.๑/๙๘, ๑๒๕; สงฺคณี อ.๕๗๓; วิสุทฺธิ.๒/
๘๘; วินย.ฏีกา ๑/๖๘๘; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๒๔๖; สงฺคห.ฏีกา ๖๘ แตสวนมากซ้ํากันหรือคลายกัน นอกจากความหมายที่กลาวแลว
ขางตน ยังอาจแปลวา “ปราศจากปา” คือไมมีปากิเลส ไมมีดงกิเลส, องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๔/๓๘๖; องฺ.อ.๓/๑๓๗; ขุ.ธ.๒๕/๓๐/๕๒;
ธ.อ.๖/๗๑); หรือแปลวา ดับทุกขทั้ง ๓ ชนิดคือ ทุกขทุกข วิปริณามทุกข และสังขารทุกข (วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๒๔๖); สมเด็จพระมหา
สมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแสดงพระมติวา นัยหนึ่ง ควรแปลวา หาของเสียบแทงมิได (ธรรมวิจารณ, หนา ๕๐,๕๗)

บทที่ ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนพิ พาน

๓๙๗

ประเภทของนิพพาน
การแบงประเภทนิพพานที่รูจักกันทั่วไป คือที่แบงเปน นิพพานธาตุ ๒ ตามคัมภีรอิติวุตตกะ708 ไดแก
๑. สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุมีอุปาทิเหลือ หรือนิพพานยังมีเชื้อเหลือ
๒. อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุไมมีอุปาทิเหลือ หรือนิพพานไมมีเชื้อเหลือ
สิ่งที่เปนเกณฑแบงประเภทในที่นี้คือ “อุปาทิ” ซึ่งอรรถกถาอธิบายวา ไดแกสภาพที่ถูกกรรมกิเลสถือ
ครอง หรือสภาพที่ถูกอุปาทานยึดไวมั่น หมายถึงเบญจขันธ (ขันธ ๕)709 เมื่อถือความตามคําอธิบายนี้ จึงได
ความหมายวา
๑. สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ไดแก นิพพานยังมีเบญจขันธเหลือ หรือ นิพพานที่ยังเกี่ยวของกับเบญจขันธ
๒. อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ไดแก นิพพานไมมีเบญจขันธเหลือ หรือ นิพพานที่ไมเกี่ยวของกับเบญจขันธ710
นิพพานอยางแรกแปลความหมายกันตอไปอีกวา หมายถึงดับกิเลส แตยังมีเบญจขันธเหลือ ไดแก
นิพพานของพระอรหันตผูยังมีชีวิตอยู ตรงกับคําที่คิดขึ้นใชในรุนอรรถกถาวา กิเลสปรินิพพาน (ดับกิเลสสิ้นเชิง)
สวนนิพพานอยางที่สอง ก็แปลกันตอไปวา ดับ กิเลสไมมีเบญจขันธเหลือ ไดแก นิพพานของพระ
อรหันตเมื่อสิ้นชีวิต ตรงกับคําที่คิดขึ้นใชในรุนอรรถกถาวา ขันธปรินิพพาน (ดับขันธ ๕ สิ้นเชิง)711
เพื่อความแจมชัด และใหผูศึกษาพิจารณาดวยตนเอง ขอคัดขอความตามพระบาลีเรื่องนี้มาลงไวดังนี้
“แท้จริง พระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคองค์อรหันต์ได้ตรัสไว้ ข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้ ภิกษุ
ทั้งหลาย นิพพานธาตุ ๒ อย่างเหล่านี้ กล่าวคือ สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ และอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ”
“ภิกษุทั้งหลาย สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ เป็นไฉน? ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็น
อรหันต์ สิ้นอาสวะแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทํากิจที่ควรทําเสร็จแล้ว ปลงภาระลงได้แล้ว
บรรลุประโยชน์ตนแล้ว มีสังโยชน์เครื่องผูกมัดไว้กับภพหมดสิ้นไปแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบ,
อินทรีย์ ๕ ของเธอยังดํารงอยู่เทียว เพราะอินทรีย์ทั้งหลายยังไม่เสียหาย เธอย่อมได้เสวย
อารมณ์ทั้งที่พึงใจและไม่พึงใจ ย่อมเสวยทั้งสุขและทุกข์; อันใดเป็นความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ
ความสิ้นโมหะ ของเธอ, อันนี้เรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ”
“ภิกษุทั้งหลาย อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นอรหันต์ สิ้น
อาสวะแล้ว...หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบ, อารมณ์ที่ได้เสวย (เวทยิต) ทั้งปวง ในอัตภาพนี้แหละ
ของเธอ ซึ่งเธอไม่ติดใจพัวพันแล้ว (อนภินันทิต) จักเป็นของเย็น, ข้อนี้เรียกว่า อนุปาทิเสส
นิพพานธาตุ”
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ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๒/๒๕๘; คัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ เรียกการแบงอยางนี้วาเปนการแบงตามปริยายแหงเหตุ (การณปริยาย) แลวแสดง
วิธีแบงอีกอยางหนึ่งตามประเภทแหงอาการ เปนนิพพาน ๓ คือ สุญญตนิพพาน อนิมิตตนิพพาน และอัปปณิหิตนิพพาน (สงฺคห.๓๙)
เชน อิติ.อ.๒๑๕; สุตฺต.อ.๒/๒๖๘; นิทฺ.อ.๒/๒๑๕; ปฏิสํ.อ.๓๘๒; วินย.ฏีกา ๑/๔๓; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๒๑๔; สงฺคห.ฏีกา ๒๑๔
ดู บันทึกพิเศษทายบท
กิเลสปรินิพพาน เชน ที.อ.๒/๒๑๖; ๓/๓๔,๗๓,๓๑๐; ม.อ.๒/๓๘๐; สํ.อ.๑/๒๔,๓๖๙:- ๓/๔๕; องฺ.อ.๒/๔๔,๙๓,๓๒๖; ๓/
๑๓๙,๒๒๔,๒๘๑,๓๒๐,๓๖๐; สุตฺต.อ.๒/๒๑๐,๓๙๒; ขันธปรินิพพาน เชน สํ.อ.๑/๒๖๓; สุตฺต.อ.๑/๒๐๙; ที่มาดวยกันทั้งสองอยาง
เชน อุ.อ.๕๑๔; ที.อ.๓/๑๑๒; ม.อ.๓/๕๒๕; วิภงฺค.อ.๕๖๒; วินย.ฏีกา ๑/๒๖๖

๓๙๘

พุทธธรรม
ตอจากนี้ มีคาถาสําทับความอีกวา
“นิพพานธาตุ ๒ อย่างเหล่านี้ พระผู้ทรงจักษุ ผู้คงที่ ไม่ขึ้นต่อสิ่งใด ได้ทรงประกาศไว้แล้ว
(คือ) นิพพานธาตุอย่างหนึ่ง เป็นทิฏฐธัมมิกะ (มีในปัจจุบัน หรือทันตาเห็น) ชื่อว่า สอุปาทิเสส
เพราะสิ้นตัณหาเครื่องนําไปสู่ภพ; ส่วนนิพพานธาตุอีกอย่างหนึ่ง เป็นสัมปรายิกะ (มีในเบื้อง
หน้า หรือเป็นของล้ํา) เป็นที่ภพทั้งหลายดับไปหมดสิ้น ชื่อว่าอนุปาทิเสส...”712

เมื่อพิจารณาตามพุทธพจนที่แสดงนิพพานธาตุ ๒ อยางนั้น จะเห็นไดวา เปนการกลาวถึงนิพพานโดย
การบรรยายอาการ หรือลักษณะแหงการเกี่ยวของกับนิพพาน คือ กลาวถึงนิพพานเทาที่เกี่ยวของกับบุคคลผู
บรรลุ พูดอีกอยางหนึ่งวา ใชบุคคลผูบรรลุนิพพาน เปนอุปกรณสําหรับทําความเขาใจเกี่ยวกับนิพพาน มิใชเปน
การบรรยายภาวะของนิพพานลวนๆ โดยตรง ทั้งนี้ เพราะภาวะของนิพพานเองแทๆ เปนสันทิฏฐิกะ อันผูบรรลุ
จะเห็นไดเอง และเปนปจจัตตัง เวทิตัพพัง วิญูหิ อันวิญูชนรูไดจําเพาะที่ตวั เอง ดังไดกลาวแลวขางตน
โดยนัยนี้ การอธิบายโดยแบงนิพพานเปน ๒ อยางนี้ ก็ไมมีอะไรแตกตางหรือล้ําลึกไปกวาที่ไดอธิบาย
มาแลวขางตน ในตอนที่วาดวยภาวะของนิพพานและภาวะของผูบรรลุนิพพาน
อยางไรก็ตาม กอนจะพิจารณาเรื่องนี้ตอไปอีก ขอย้ําความที่พระอรรถกถาจารยกลาวไว ที่วา โดย
ปรมัตถ (คือความหมายสูงสุด หรือความหมายที่แทจริง) นิพพานไมมีการแบงประเภท แตที่แบงเปนสองนั้น ก็
เปนการแบงโดยปริยายเทานั้น713 และพึงเขาใจความหมายของคําสําคัญ ๓ คํา ตอไปนี้กอน คือ
๑) คําวา เวทยิต มาจากรากศัพทเดียวกับเวทนา และใชแทนเวทนาบางในบางคราว แปลวา การเสวย
อารมณ ก็ได อารมณที่ไดเสวยก็ได ในที่นี้มีรูปพหูพจนเปน เวทยิตานิ จึงควรแปลวา อารมณทั้งหลายที่ไดเสวย
แลว เทียบไดกับคําที่ใชกันในบัดนี้วา ประสบการณทั้งหลาย
๒) คําวา อนภินันทิต เปนคําวิเศษณขยายเวทยิต มาจาก อภินันทิต ซึ่งแปลวา เพลิดเพลิน หรือชื่นชม
ในที่นี้แปลวา ติดใจพัวพัน หมายถึง คลอเคลีย หรือเคลาดวยตัณหา ไมวาจะในแงบวกหรือแงลบ คือ ไมวาจะ
ในทางยินดี หรือยินราย ชอบใจ หรือขัดใจ ก็ตาม (ดังจะเห็นไดในพุทธพจนที่จะยกมาใหพิจารณาขางหนา) เติม
“น” ปฏิเสธเขาขางหนาเปนอนภินันทิต แปลวา ไมติดใจพัวพัน หมายความวา อารมณทั้งหลายที่ไดเสวย หรือ
ประสบการณ (เวทยิต) ทั้งหลายเหลานั้น มิไดถูกคลอเคลียดวยตัณหา คือ ผานการรับรูเขามาแลว ก็อยูในสภาพ
บริสุทธิ์ แลวก็ผานโลงปลอดโปรงไป ไมติดคางของขัดคาใจพร่ํานึกพร่ําคิด เพราะจิตของผูเสวยอารมณไมถูก
บังคับหรือครอบงําใหปรุงแตงบิดเบือนหรือหันเหอารมณไปตามอํานาจของราคะ โทสะ หรือโมหะ
๓) คําวา ทิฏฐธัมมิกะ แปลตามศัพทวา เกี่ยวกับสิ่งที่มองเห็น ของที่เห็นกันได หรือเห็นๆ กันอยูแลว
วาโดยกาล หมายถึงเปนไปในปจจุบัน มีในปจจุบัน ทันตาเห็น หรือชาตินี้ ชีวิตนี้ วาโดยสถานะ หมายถึง ของ
ธรรมดาสามัญ ดานวัตถุ เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน เรื่องชั้นนอก หรือขั้นตนๆ มักมาคูกับสัมปรายิกะ ซึ่งแปลตาม
ศัพทวา ซึ่งจะถึงตอจากนั้นไป หรือเลยจากนั้นไป วาโดยกาล หมายถึงเปนไปในเบื้องหนา มีในภายหนา พนจาก
ชีวิตนี้ไป หรือโลกหนา วาโดยสถานะ หมายถึงระดับที่เกินหรือเลยจากธรรมดาสามัญ สิ่งที่ล้ําลึกกวาทิฏฐธัมมิกะ
ดานจิตใจ เลยจากชีวิตประจําวัน เรื่องชั้นใน หรือขั้นสูงขึ้นไป714
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ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๒/๒๕๘
อิติ.อ.๒๑๕ (เคยอาง)
ทิฏฐธัมมิกะ ดู บันทึกพิเศษทายบท

บทที่ ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนพิ พาน

๓๙๙

เมื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับศัพทที่ควรทราบแลว ก็พอจะกลาวถึงความหมายของนิพพานธาตุ ๒ อยางนี้
ไดดังนี้
๑. สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ แปลวา ภาวะของนิพพานที่เปนไปกับดวยอุปาทิเหลืออยู หรือนิพพานที่
ยังเกี่ยวของกับขันธ ๕ ไดแก นิพพานของพระอรหันต ในเวลาที่เสวยอารมณตางๆ รับรูสุขทุกขทางอินทรียทั้ง ๕
หรือนิพพานของพระอรหันตผูยังเกี่ยวของกับขันธ ๕ ในกระบวนการรับรูเสวยอารมณ พูดอีกอยางหนึ่งวา
นิพพานทามกลางกระบวนการรับรูทางประสาททั้ง ๕ ซึ่งเกี่ยวของกับขันธ ๕ โดยฐานเปนอารมณหรือสิ่งที่ถูก
รับรู715
นิ พ พานในข อ นี้ เป น ด า นที่ เ พ ง ถึ ง ผลซึ่ ง ปรากฏออกมาในการรั บ รู หรื อ การเกี่ ย วข อ งกั บ โลกคื อ
สิ่งแวดลอม ในการดําเนินชีวิตตามปกติของพระอรหันต ดังนั้น จึงเล็งไปที่ความหมายในแงของความสิ้นราคะ
โทสะ และโมหะ716 ซึ่งทําใหการรับรูหรือเสวยอารมณตางๆ เปนไปดวยจิตใจที่เปนอิสระ
ขยายความออกไปวา สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ไดแก ภาวะจิตของพระอรหันตซึ่งปลอดโปรงเปนอิสระ
ไมถูกปรุงแตงบังคับดวยราคะ โทสะ และโมหะ ทําใหพระอรหันตนั้น ผูยังมีอินทรียสําหรับรับรูอารมณตางๆ
บริบูรณดีอยูตามปกติ เสวยอารมณทั้งหลายดวยจิตใจที่เปนอิสระ ดวยปญญาที่รูเทาทันธรรมชาติของมัน การ
เสวยอารมณหรือเวทนานั้น ไมถูกกิเลสครอบงําหรือชักจูง จึงไมทําใหเกิดตัณหาทั้งในทางบวกและทางลบ (ยินดียินราย ชอบ-ชัง ติดใจ-ขัดใจ) พูดอีกอยางหนึ่งวา ไมมีตัณหาที่จะปรุงแตงภพหรือชักนําไปสูภพ (ภวเนตติ)
ภาวะนี้มีลักษณะที่มองได ๒ ดาน ดานหนึ่งคือ การเสวยอารมณนั้นเปนเวทนาอยางบริสุทธิ์บริบูรณในตัว
เพราะไมมีสิ่งกังวลติดของคางใจหรือเงื่อนปมใดๆ ภายใน ที่จะมารบกวน และอีกดานหนึ่ง เปนการเสวยอารมณ
อยางไมสยบ ไมอภินันท ไมถูกครอบงําหรือผูกมัดตัว ไมทําใหเกิดการยึดติดหรือมัวเมาเปนเงื่อนงําตอไปอีก
ภาวะเชนนี้ ยอมเปนไปอยูตลอดเวลาในการดําเนินชีวิตตามปกติของพระอรหันต เปนเรื่องปจจุบัน
เฉพาะหนา แตละเวลาแตละขณะที่รับรูอารมณในชีวิตประจําวัน ซึ่งเรียกวา ทิฏฐธรรม (แปลวา อยางที่เห็นๆ กัน
หรือทันตาเห็นในเวลานั้นๆ)
ตามความหมายดังที่กลาวมานี้ นิพพานธาตุอยางที่หนึ่ง จึงตองเปนภาวะของพระอรหันตที่ยังทรงชีพ
และดําเนินชีวิตเกี่ยวของกับโลกภายนอกอยูตามปกติ อยางที่เห็นๆ กัน และทันตาเห็น เปนปจจุบัน
๒. อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ แปลวา ภาวะของนิพพานที่ไมมีอุปาทิเหลืออยู หรือนิพพานที่ไมเกี่ยวของ
กับขันธ ๕ ไดแก นิพพานของพระอรหันตพนจากเวลาที่เสวยอารมณดวยอินทรียทั้ง ๕ หรือนิพพานของพระ
อรหันตที่นอกเหนือจากความเกี่ยวของกับขันธ ๕ ในกระบวนการรับรูเสวยอารมณ
พูดอีกอยางหนึ่งวา ภาวะของนิพพานเองลวนๆ แทๆ ซึ่งประจักษแกพระอรหันตในเมื่อประสบการณใน
กระบวนการรับรูทางประสาททั้ง ๕ สิ้นสุดลง หรือในเมื่อไมมีการรับรู หรือในเมื่อไมเกี่ยวของกับการรับรูอารมณ
ทางประสาททั้ง ๕ เหลานั้น (รวมทั้งอารมณผานทางประสาททั้ง ๕ นั้น ที่ยังคางอยูในใจ)
ขยายความออกไปวา อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ไดแก ภาวะนิพพานที่พระอรหันตประสบ อันเปนสวนที่
ลึกซึ้งลงไป หรือล้ําเลยออกไปกวาที่มองเห็นกันได พนจากเวลาที่เสวยอารมณหรือรับรูประสบการณทางอินทรีย
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ขันธ ๕ โดยฐานเปนอารมณ หรือสิ่งที่ถูกรู ดู บทที่ ๒ วาดวยอายตนะ
ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นี้เรียกวานิพพาน (สํ.สฬ.๑๘/๔๙๗/๓๑๐; ๕๑๓/๓๒๑) ความบําราศราคะ ความบําราศ
โทสะ ความบําราศโมหะ นี้เปนชื่อของนิพพานธาตุ (สํ.ม.๑๙/๓๑/๑๐)

๔๐๐

พุทธธรรม

ทั้ง ๕ แลว กลาวคือ หลังจากรับรูประสบการณ หรือเสวยอารมณ โดยไมอภินันทดวยตัณหา ไมเสริมแตงคลอ
เคลียหรือกริ่มกรุนดวยกิเลส คือราคะ โทสะ และโมหะ (อภินันทิตะ) แลว อารมณหรือประสบการณเหลานั้น ก็
ไมคางคาที่จะมีอํานาจครอบงําชักจูงหรือรบกวนตอไปอีก จึงกลายเปนของเย็น (สีติภวิสฺสนฺติ) คือสงบราบคาบ
หมดพิษสงไป ไมอาจกอชาติกอภพขึ้นไดอีก พูดเปนสํานวนวา พระอรหันตมีความสามารถพิเศษที่จะทําให
อารมณหรือประสบการณตางๆ ที่ผานเขามา มีสภาพเปนกลาง ปราศจากอํานาจครอบงําหนวงเหนี่ยว กลายเปน
ของสงบเย็นอยูใตอํานาจของทาน พระอรหันตจึงไดชื่อที่เปนคุณลักษณะอยางหนึ่งวา สีติภูตะ หรือ สีตะ แปลวา
เปนผูเย็นแลว717
ภาวะที่ประจักษ โดยปราศจากประสบการณเสริมแตงคางคาอยู หรือภาวะที่ประสบในเมื่อไมมีอารมณ
ภายนอกคั่งคางครองใจหรือคอยรบกวนอยูเชนนี้ นับวาเปนภาวะชั้นใน ซึ่งอยูนอกเหนือจากการติดตอเกี่ยวของ
กับโลกภายนอก ล้ําเลยไปกวาระดับการรับรูทางอินทรีย ๕ พนจากกระบวนการรับรูเสวยอารมณที่พัวพันอยูกับ
ขันธ ๕ เรียกไดวา เปนการเขาถึงภาวะที่ปราศจากภพ หรือไมมีภพใหม
ในภาวะเชนนี้ คือ เมื่อไมมีขันธ ๕ เปนอารมณ ทานผูบรรลุนิพพานแลว ก็จึงมีนิพพานเปนอารมณ คือ
ประจักษหรือประสบนิพพานในฐานะที่เปนธัมมายตนะ718
นิพพานในขอที่สองนี้ เปนดานที่เพงถึงภาวะของนิพพานเองแทๆ ที่ประจักษแกพระอรหันตพนจาก
กระบวนการรับรูเสวยอารมณภายนอก นอกเหนือจากการดําเนินชีวิตตามปกติ เปนภาวะที่พูดถึงหรือบรรยายได
เพียงแคลักษณะของการเกี่ยวของกับนิพพานนั้น ถึงจุดที่ประสบการณอยางที่รูที่เขาใจกัน ซึ่งไมใชนิพพาน ได
สิ้นสุดลง สวนภาวะของนิพพานเองแทๆ ซึ่งลึกเลยไปกวานั้น เปนเรื่องของผูประสบและประจักษเองจะรูและ
เขาใจ คือเปนสันทิฏฐิกะ ดังไดกลาวมาแลว
ถาจะอุปมา เปรียบมนุษยปุถุชนทั้งหลาย เหมือนคนที่วายน้ําฝากระแสคลื่นลมอยูในทะเลใหญ ผูบรรลุ
นิพพาน ก็เหมือนคนที่ขึ้นฝงไดแลว
ภาวะที่ขึ้นอยูบนฝงแลว ซึ่งเปนภาวะเต็มอิ่มสมบูรณในตัวของมันเอง มีความปลอดโปรงโลงสบาย ซึ่ง
บุคคลผูนั้นประสบอยูภายใน ประจักษแกตนเองโดยเฉพาะ เปรียบไดกับอนุปาทิเสสนิพพาน สวนภาวะที่ไมถูก
บีบคั้นคุกคาม ไมติดขัดจํากัดตัวอยูในเกลียวคลื่น ไมถูกซัดไปซัดมา ไมเปนผูตกอยูใตอํานาจของคลื่นลม
สามารถเกี่ยวของกับสิ่งที่อยูรอบตัวอยางเปนอิสระและไดผลดี ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไดตามปรารถนา เปรียบได
กับสอุปาทิเสสนิพพาน
ถาจะอุปมาใหใกลตัวมากกวานั้น เปรียบมนุษยปุถุชนทั้งหลายเหมือนคนเจ็บไข ผูบรรลุนิพพานก็เหมือน
คนที่หายปวยแลว หรือคนที่สุขภาพดี ไมมีโรค
717
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เชน ในขอความวา “ตถาคต...เปนผูดับรอนหมดแลว เย็นซึ้งเหมือนหวงน้ําลึก” (ขุ.สุ.๒๕/๓๕๙/๔๑๕); และ “(ผูมีจิตหลุดพนแลว)
เปนผูหายหิว ดับรอน เย็นซึ้ง เสวยแตความสุข มีตนเปนพรหมอยูแลวตั้งแตในปจจุบันทีเดียว” (ม.ม.๑๓/๑๗/๑๗; ๑๒๓/๑๒๑;
๖๔๓/๕๘๘; นอกจากนี้พึงดู วินย.๔/๑๑/๑๔; ๗/๒๔๙/๑๐๖; องฺ.ติก.๒๐/๔๗๔/๑๗๕; ๕๐๖/๒๕๓; ที.ปา.๑๑/๒๗๔/๒๔๕; ม.มู.๑๒/
๓๒๕/๓๒๙; สํ.ส.๑๕/๕๖๖/๒๐๘; ๖๙๙/๒๖๒; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๘/๒๘๘; องฺ.ทสก.๒๔/๒๙/๖๙; ขุ.สุ.๒๕/๓๗๑/๔๓๕; ๓๘๒/๕๕๖)
ธัมมายตนะ อายตนะภายนอกอยางที่ ๖ ไดแกธรรมารมณ ซึ่งแยกไดเปนขันธ ๔ กับนิพพาน (นิพพานเปนธรรมนอกเหนือจากขันธ
๕ ดังในคัมภีรชั้นหลัง มีคําแสดงลักษณะนิพพานอีกคําหนึ่งวา “ขันธวินิมุต” แปลวา พนจากขันธ คือจัดเขาในขันธ ๕ ไมได ดู
ปฺจ.อ.๓๘๙ และพึงดู สงฺคห.๔๔; สงฺคห.ฎีกา ๒๓๐ แตกระนั้นก็จัดเขาในธัมมายตะดวย; ดู วิภงฺค อ.๖๗ และดูหนังสือนี้ บทที่ ๒
วาดวยอายตนะ)

บทที่ ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนพิ พาน

๔๐๑

ความไมมีโรค หรือความแข็งแรงมีสุขภาพดีนั้น เปนภาวะที่สมบูรณในตัวของมันเอง ซึ่งบุคคลผูนั้นจะ
ประสบประจักษอยูภายในตนเองโดยเฉพาะ ภาวะนี้จะอิ่มเอิบชื่นบาน ปลอดโปรง โลงสบาย คลองเบาอยางไร
เปนประสบการณเฉพาะตัวของผูนั้น คนอื่นอาจคาดหมายตามอาการและเหตุผล แตก็ไมสามารถประสบเสวยได
ภาวะนี้เปรียบไดกับอนุปาทิเสสนิพพาน สวนภาวะอีกดานหนึ่ง ซึ่งเนื่องอยูดวยกันนั่นเอง และอาจแสดงออกได
หรือมีผลตอการแสดงออกในการดําเนินชีวิตหรือติดตอเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมตางๆ คือ ความไมถูกโรคบีบ
คั้น ไมอึดอัด ไมออนแอ ไมถูกขัดขวาง ถวง หรือชะงักงันดวยความเจ็บปวดและออนเปลี้ยเปนตน สามารถขยับ
เขยื้อนเคลื่อนไหวทําอะไรตางๆ ไดตามตองการ ภาวะนี้เทียบไดกับสอุปาทิเสสนิพพาน.
สรุปความวา นิพพานมีอยางเดียว แตแบงมองเปน ๒ ดาน ดานที่หนึ่งคือ นิพพานในแงของความสิ้น
กิเลส ซึ่งมีผลตอการติดตอเกี่ยวของกับโลกภายนอก หรือตอการดําเนินชีวิตประจําวัน ดานที่สอง คือนิพพานใน
แงที่เปนภาวะจําเพาะลวนๆ แทๆ ซึ่งเปนประสบการณเฉพาะของผูบรรลุ ไมอาจหยั่งถึงดวยประสบการณทาง
อินทรีย ๕ เปนเรื่องนอกเหนือจากประสบการณที่เนื่องดวยขันธ ๕ ทั้งหมด;
อนุปาทิเสสนิพพาน คือ นิพพานตามความหมายของนิพพานเองแทๆ ลวนๆ (ไมเกี่ยวของกับขันธ ๕)
สอุปาทิเสสนิพพาน คือ นิพพานตามความหมายในทางปฏิบัติเมื่อสัมพันธกับการดําเนินชีวิตประจําวัน
พูดอีกอยางหนึ่งวา อนุปาทิเสสนิพพาน คือ นิพพานในความหมายที่พระอรหันตมีนิพพานเปนอารมณ
สอุปาทิเสสนิพาน คือ นิพพานในความหมายที่พระอรหันตมีขันธ ๕ เปนอารมณ
ที่กลาววา อนุปาทิเสสนิพพาน หมายถึงภาวะของนิพพานเองแทๆ ลวนๆ นั้น ตองกับมติของพระอรรถกถาจารย ในคัมภีรปรมัตถทีปนี ซึ่งอธิบายวา อมตมหานิพพานธาตุ เรียกวา “อนุปาทิเสสา” ตรงกับภาวะที่
พระพุทธเจาตรัสไววา “มีอยู่นะ ภิกษุทั้งหลาย อายตนะที่ไม่มีปฐวี ไม่มีอาโป ไม่มีเตโช ไม่มีวาโย ไม่มีอากาสานัญจายตนะ...”719
นอกจากนั้น อรรถกถาฎีกาบางแหง อธิบายความหมายบาง ใชถอยคําบาง อันแสดงใหเห็นวา อนุปาทิเสสนิพพาน ตรงกับ อนุปาทาปรินิพพาน720 ซึ่งหมายถึงภาวะของนิพพานที่เปนจุดหมายในการปฏิบัติธรรม หรือ
เปนที่บรรลุสูงสุดในพระพุทธศาสนา เปนอันสนับสนุนคําอธิบายที่ไดแสดงมาแลว
719
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ขุ.อุ.๒๕/๑๕๘/๒๐๖ (ดู ตอนที่วาดวยภาวะแหงนิพพาน) อางใน อุ.อ.๑๘๗; อิติ.อ.๑๗๗
ม.อ.๒/๒๐๙ วา อนุปาทาปรินิพพาน = อัปปจจยปรินิพพาน (นิพพานที่เปนภาวะอสังขตธาตุ) และ ม.ฏีกา อางใน มงฺคล.๒/๔๒๒ วา
อัปปจจยปรินิพพาน = อนุปาทิเสสปรินิพพาน จึงรวมความเทากับพูดวา อนุปาทิเสสปรินิพพาน = อนุปาทาปรินิพพาน และเทากับ
ภาวะนิพพานที่เปนอสังขตธาตุ คือ นิพพานตามความหมายของภาวะนิพพานเองแทๆ ลวนๆ ดังไดอธิบายแลวขางตน; ธ.อ.๒/๑๐๕;
อิติ.อ.๒๒๒ และ พุทฺธ.อ.๔๑๐ ใชคํา “อนุปาทาปรินิพพาน” แทนคําวา อนุปาทิเสสปรินิพพาน
“อนุปาทาปรินิพพาน” นี้ เปนชื่อของนิพพานอีกคําหนึ่งซึ่งนาสนใจมาก เปนคําเดี่ยวโดด ไมใชคูกับใคร มาในบาลีหลายแหง
และมักใชเปนคําแสดงจุดหมายของพระพุทธศาสนา เชน “ภิกษุ! เราแสดงธรรมมีอนุปาทาปรินิพพานเปนประโยชนที่หมาย (สํ.สฬ.
๑๘/๙๐/๕๙) การประพฤติพรหมจรรยอยูกับพระผูมีพระภาคเจา ก็เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน (ม.มู.๑๒/๒๙๖/๒๙๑; สํ.ม.๑๙/๑๒๖/
๓๔; นอกจากนี้ พึงดู วินย.๘/๑๐๘๔/๔๐๖; องฺ.เอก.๒๐/๒๓๑/๕๗; องฺ.สตฺตก.๒๓/๕๒/๗๑; องฺ.ทสก.๒๔/๒๙/๖๙)
ตามปกติ อรรถกถาจะอธิบายวา อนุปาทาปรินิพพาน ไดแก อัปปจจยปรินิพพาน คือ ภาวะแหงนิพพานที่เปนอสังขตธาตุ ซึ่งไม
มีเชื้อคือปจจัยปรุงแตง (สํ.อ.๓/๒๑๔; องฺ.อ.๑/๕๘๐; ๓/๒๑๒, ๓๘๕; สํ.อ.๒/๔๐๘; อิติ.อ.๓๗๓) เปนภาวะที่บรรลุไดแมในระหวางมี
ชีวิตอยู, แตก็มีอาจารยอยูพวกหนึ่งที่เห็นวา อนุปาทาปรินิพพาน แปลวา ปรินิพพานโดยไมยึดมั่น คือไมมีอุปาทาน จึงหมายถึง
อรหัตตผล แตมตินี้พระอรรถกถาจารยไมยอมรับ (อางใน ม.อ.๒/๒๐๙)

๔๐๒

พุทธธรรม

อนึ่ง ตามปกติ กระบวนการรับรูทางอินทรียทั้ง ๕ ก็ดี การติดตอเกี่ยวของกับโลกภายนอก และการ
ดําเนินชีวิตประจําวันก็ดี ยอมสิ้นสุดลงอยางแนนอนและเดนชัด เมื่อบุคคลสิ้นชีวิต ดังนั้น เมื่อพระอรหันต
สิ้นชีวิต เมื่อการรับรูทางอินทรีย ๕ ระงับสิ้นเชิงแลว นิพพานธาตุที่ทานประสบยอมมีแตเพียงอยางเดียว คือ
อนุปาทิเสสนิพพาน ในภาษาสามัญหรือถอยคําที่ใชทั่วไป อนุปาทิเสสนิพพาน จึงกลายมาเปนคําเฉพาะสําหรับ
กลาวถึงการสิ้นชีวิตของพระอรหันต
อนุปาทิเสสนิพพานเปลี่ยนจุดเนนจากการเปนคําแสดงภาวะ กลายมาเปนคําแสดงกิริยาอาการหรือ
บรรยายเหตุการณ ดังจะเห็นไดวา คําวาอนุปาทิเสสนิพพานที่ใช ณ ที่อื่นจากนี้ ลวนเปนคํากลาวถึงเหตุการณที่
พระพุทธเจาหรือพระอรหันตสิ้นชีวติ เปนพื้น
สวนคําวา สอุปาทิเสสนิพพาน ไมอาจใชเปนคําบรรยายเหตุการณได และไมจําเปนตองใช (เพราะมีคํา
อื่นใชมากพออยูแลว) จึงไมถูกกลาวถึง ณ ที่อื่นใดในพระไตรปฎกอีกเลย721
ในพระไตรปฎก มีขอความหลายแหงกลาวถึงเฉพาะอนุปาทิเสสนิพพานธาตุอยางเดียว เชน พุทธพจน
แสดงพระธรรมวินัยวา มีความอัศจรรยเหมือนดังมหาสมุทร ๘ ประการ ขอที่ ๕ วา แมภิกษุจํานวนมากมายจะ
ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุจะปรากฏวาพรองหรือเต็มเพราะเหตุนั้นก็หามิได เปรียบได
กับสายฝนที่หลั่งลงจากฟากฟาสูทองมหาสมุทร จะทําใหมหาสมุทรปรากฏเปนพรองหรือเต็มไปเพราะเหตุนั้นก็หา
มิได722 ในคัมภีรมหานิทเทส เรียกภาวะเชนนี้วา อนภินิพพัตติสามัคคี (ความพรอมเพรียงกันไมแสดงตนในภพ
หรือแปลงายๆ วา ความพรอมใจกันไมเกิด)723
บาลีแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ก็กลาวถึงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุหลายแหง แตละแหงสอแสดง
วาหมายถึงการปรินิพพานเมื่อสิ้นพระชนมชีพทั้งนั้น ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา พระฉวีวรรณของพระองคผุดผอง
เปนพิเศษในสองคราว คือ ในราตรีที่ตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ และในราตรีที่ทรงปรินิพพานดวย อนุ
ปาทิเสสนิพพานธาตุ724 บิณฑบาตที่ถวายแดพระองค มีอยู ๒ คราวที่มีผลมากมีอานิสงสมาก ยิ่งกวาบิณฑบาต
ครั้งอื่นๆ คือ บิณฑบาตที่พระองคเสวยแลวตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ และที่เสวยแลวทรงปรินิพพานดวย
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ725
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อนึ่ง มีขอสังเกตที่นาสนใจอยางยิ่งวา คัมภีรวิมุตติมัคค รจนาโดยพระอุปติสสะ กอนพระพุทธโฆสาจารยรจนาวิสุทธิมัคค
อธิบายวา นิสสรณวิมุตติ ไดแก อนุปาทิเสสนิพพาน (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลตอจากภาษาจีน หนา ๒) นับวาเปนมติที่เขากัน
ไดกับความที่กลาวในที่นี้; ดูเรื่องวิมุตติ ที่จะกลาวตอไป.
สอุปาทิเสสนิพพาน และอนุปาทิเสสนิพพาน ที่มาคูกัน เพื่อแสดงการแบงประเภทของนิพพานอยางนี้ มีที่มาในพระไตรปฎกเพียงแหง
เดียวตามที่มาซึ่งไดแสดงไวแลว นอกนั้นมีแตสอุปาทิเสสบุคคลและอนุปาทิเสสบุคคล (ที่จะกลาวในตอนตอไป) หรือไมก็อนุปาทิเสสนิพพาน ที่ใชเดี่ยวๆ เพื่อกลาวถึงการสิ้นชีวิตของพระอรหันต (ดังตัวอยางที่จะแสดงตอไป)
พึงสังเกตดวยวา การที่ไดมีผูคิดกันในภายหลัง (เมื่อเร็วๆ นี้) ใหใช “นิพพาน” สําหรับพระพุทธเจาและพระอรหันตสาวกที่ยัง
มีชีวิต และใหใช “ปรินิพพาน” สําหรับการสิ้นชีวิตของพระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลายนั้น ความคิดหรือบัญญัตินี้จะใชได
เฉพาะในภาษาไทยเทานั้น สวนในวิชาการทางฝายธรรม ไมอาจใชไดเลย เพราะขัดตอภาษาในคัมภีร
อนึ่ง ตามคําอธิบายในปรมัตถมัญชุสา (วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๖๔๗) แสดงวา ระหวางดํารงชีวิต มีกรณีที่พระอรหันตเสมือนบรรลุ
อนุปาทิเสสนิพพานอยางเวลาสิ้นชีวิต ในเมื่อเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ที่เรียกกันงายๆ วา นิโรธสมาบัติ (ผูอยูในนิโรธสมาบัติ มีภาวะ
ภายนอกเกือบไมตางจากคนตาย ดู ม.มู.๑๒/๕๐๑-๒/๕๔๑-๓; ๕๑๐/๕๕๑; ๕๕๙/๖๐๑; วิสุทฺธิ.๓/๓๖๑-๓๗๑)
วินย.๗/๔๖๑/๒๙๐; องฺ.อฏก.๒๓/๑๐๙/๒๐๕; ขุ.อุ.๒๕/๑๑๘/๑๕๗
ขุ.ม.๒๙/๒๑๑/๑๕๙
ที.ม.๑๐/๑๒๒/๑๕๖
ที.ม.๑๐/๑๒๖/๑๕๘; ขุ.อุ.๒๕/๑๖๘/๒๑๔

บทที่ ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนพิ พาน

๔๐๓

ตัวอยางอื่นอีก เชน สถานที่พระตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เปนสังเวชนียสถานหนึ่ง
ในสี่แหง726 การที่พระตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เปนเหตุปจจัยอยางหนึ่งแหงแผนดินไหว
ครั้งใหญ727 และอีกแหงหนึ่งตรัสแสดงเหตุที่พระองคไดพระนาม “ตถาคต” วา เพราะพระดํารัสทั้งปวง ที่ตรัสใน
เวลาระหวางตั้งแตตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ จนถึงราตรีที่ทรงปรินิพพานดวยอนุปาทิเสส-นิพพานธาตุ ลวน
คงตัวอยางนั้น ไมผันแปรเปนอยางอื่น728
ความจริง พุทธพจนทํานองเดียวกับที่ตรัสแสดงนิพพาน ๒ อยางนี้ ยังมีอีกหลายแหง ขอความคลายกัน
มาก และลําดับความก็อยางเดียวกัน มีเนื้อความมากกวาดวยซ้ํา อีกทั้งกลาวพาดพิงถึงการสิ้นชีวิตของพระ
อรหันตดวย ตางแตพุทธพจนเหลานั้น กลาวความตอเนื่องกันไปตลอด ไมแบงแยกประเภท และไมระบุชื่อ
นิพพานอยางใดๆ ทั้งสิ้น ขอยกมาเพื่อชวยกันพิจารณาเปนตัวอยาง บางทีจะเปนเครื่องเทียบใหไดความเขาใจ
เพิ่มขึ้นบาง ดังนี้
๑. ก. “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดภิกษุละอวิชชาได้ วิชชาเกิดขึ้นแล้ว, เพราะสํารอกอวิชชาได้
เพราะวิชชาเกิดขึ้น เธอย่อมไม่ปรุงแต่งปุญญาภิสังขาร ไม่ปรุงแต่งอปุญญาภิสังขาร ไม่ปรุงแต่ง
อเนญชาภิสังขาร, เมื่อไม่คิดปรุง ไม่คิดเสริมแต่ง ย่อมไม่ถือมั่นสิ่งใดในโลก, เมื่อไม่ถือมั่น ย่อมไม่
กระวนกระวาย729, เมื่อไม่กระวนกระวาย ย่อมปรินิพพานประจักษ์เองทีเดียว, เธอย่อมรู้ชัดว่า
ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่แล้ว กรณียะได้ทําแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีก”
ข. “หากเธอเสวยเวทนาที่เป็นสุข ก็รู้ชัด (รู้เท่าทัน) ว่า สุขเวทนานั้น ไม่เที่ยง รู้ชัดว่า
สุขเวทนานั้นตนมิได้สยบ รู้ชัดว่า สุขเวทนานั้นตนมิได้ติดใจพัวพัน (อนภินันทิต); หากเธอ
เสวยเวทนาที่เป็นทุกข์...หากเธอเสวยเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็รู้ชัดว่า เวทนานั้นไม่เที่ยง...ตน
มิได้สยบ..ตนมิได้ติดใจพัวพัน, หากเธอเสวยสุขเวทนา ก็เสวยสุขเวทนานั้นอย่างไม่ถูกมัดตัว,
หากเธอเสวยทุกขเวทนา...หากเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็เสวยเวทนานั้นอย่างไม่ถูกมัดตัว,
เธอนั้น เมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงกาย (เวทนาทางทวาร ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย) ก็รู้ชัดว่า
เราเสวยเวทนาที่สุดเพียงกาย เมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิต (เวทนาทางใจ) ก็รู้ชัดว่า เราเสวย
เวทนาที่สุดเพียงชีวิต; เธอรู้ชัดว่า ต่อจากจบชีวิตเพราะกายแตกทําลาย อารมณ์ที่ได้เสวย (เวทยิ
ตานิ) ทั้งหมด ซึ่งมิได้ติดใจพัวพัน (อนภินันทิต) จักเป็นของเย็นอยู่ที่นี้เอง เหลือไว้แค่เรือน
ร่าง”
ค. “ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนว่า บุรุษยกหม้อร้อนออกจากเตาเผาหม้อ วางไว้ที่
พื้นดินเรียบ ส่วนที่เป็นไอร้อนพึงสงบหายที่หม้อนั้นเอง ดินเผา (ตัวหม้อ) คงเหลืออยู่ ฉันใด
ภิกษุก็ฉันนั้น เมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงกาย ก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนาที่สุดเพียงกาย, เมื่อเสวย
เวทนาที่สุดเพียงชีวิต ก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิต, เธอย่อมรู้ชัดว่า ต่อจากจบชีวิต
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ที.ม.๑๐/๑๓๑/๑๖๓; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๑๘/๑๖๒
ที.ม.๑๐/๙๘/๑๒๗; องฺ.อฏก.๒๓/๑๖๗/๓๒๓
ที.ปา.๑๑/๑๒๐/๑๔๘; ขุ.อิติ.๒๕/๒๙๓/๓๒๑; ขุ.จู.๓๐/๔๕๐/๒๒๙
ปริตสฺสติ (คํานามเปน ปริตสฺสนา) กินความถึง ความสะดุงสะทาน ความหวาดเสียว ความกระสับกระสาย ความกระวนกระวาย
ความหวั่นใจกังวล ความพะวง ความรอนรนวุนวายใจ (ใกลเคียงกับ anxiety)

๔๐๔

พุทธธรรม
เพราะกายแตกทําลาย อารมณ์ที่ได้เสวยทั้งหมด ซึ่งมิได้ติดใจพัวพัน จักเป็นของเย็นอยู่ที่นี้เอง
เหลือไว้แค่เรือนร่าง”730
ง. “ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนว่า ประทีปน้ํามัน อาศัยน้ํามันและไส้ จึงโพลงอยู่ได้,
เพราะสิ้นน้ํามันสิ้นไส้นั้น (และไม่เติมน้ํามัน ไม่ใส่ไส้อื่น) หมดเชื้อ ย่อมดับไป ฉันใด, ภิกษุก็ฉัน
นั้นเหมือนกัน เมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงกาย ก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนาที่สุดเพียงกาย, เมื่อเสวย
เวทนาที่สุดเพียงชีวิต ก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิต, เธอรู้ชัดว่า ต่อจากจบชีวิตเพราะ
กายแตกทํา ลาย อารมณ์ที่ไ ด้เสวยแล้ว ทั้งหมด ซึ่ง มิได้ ติด ใจพั วพัน จั กเป็ นของเย็นอยู่ที่ นี้
เอง”731
แตในบาลีอีกแหงหนึ่ง มีความตางมากกวาแหงอื่นคือ มีคําบรรยายและอุปมาแปลกออกไปดังนี้732
๒. ก. “ภิ ก ษุ ผู้ มี จิ ต หลุ ด พ้ น โดยชอบอย่ า งนี้ แ ล้ ว ย่ อ มบรรลุ ธ รรมเครื่ อ งอยู่ ป ระจํ า ๖
ประการ คือ เธอเห็นรูปด้วยจักษุแล้ว ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ733, ฟัง
เสียงด้วยหู...ดมกลิ่นด้วยจมูก...ลิ้มรสด้วยลิ้น...ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย...รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ
แล้วไม่ดีใจ ไม่เสียใจ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ, เธอนั้น เมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงกาย ก็รู้
ชัดว่า เราเสวยเวทนาที่สุดเพียงกาย เมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิต ก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนา
ที่สุดเพียงชีวิต, เธอรู้ชัดว่า ต่อจากจบชีวิตเพราะกายแตกทําลาย อารมณ์ที่ได้เสวยแล้วทั้งหมด
ซึ่งมิได้ติดใจพัวพัน จักเป็นของเย็นอยู่ที่นี้เอง”
ข. “เปรียบเหมือนว่า มีเงาปรากฏเพราะอาศัยต้นไม้ คราวนั้น บุรุษถือจอบและตะกร้ามา
เขาตัดต้นไม้นั้นที่โคน ครั้นแล้ว ขุดคุ้ยเอารากขึ้น โดยที่สุดแม้เท่าต้นแฝกก็ไม่ให้เหลือ เขาตัดผ่า
ต้นไม้นั้นให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ทําให้เป็นซีกๆ ผึ่งลมและแดดให้แห้ง แล้วเผาไฟ ทําให้เป็น
ขี้เถ้า โปรยไปในลมแรง หรือในแม่น้ํากระแสเชี่ยว เมื่อทําอย่างนี้ เงาที่ปรากฏเพราะอาศัยต้นไม้นั้น
ย่อมเป็นอันถูกถอนราก เป็นดุจตาลยอดด้วน ถูกทําให้ไม่มี หมดทางเกิดขึ้นได้อีกต่อไป แม้ฉันใด,
ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นโดยชอบอย่างนี้แล้ว ก็ฉันนั้น ย่อมบรรลุธรรมเครื่องอยู่ประจํา ๖ ประการ...
อารมณ์ที่ได้เสวยแล้วทั้งหมด ซึ่งมิได้ติดใจพัวพัน จักเป็นของเย็นอยู่ที่นี้เอง”

เพื่อความเขาใจรอบดานในเรื่องนิพพาน ๒ นี้ ขอยอนไปกลาวถึงความคลี่คลายของความหมายในรุน
อรรถกถา และมติของพระอรรถกถาจารยอีกเล็กนอย
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ก.-ข.-ค. มาใน สํ.นิ.๑๖/๑๙๒/๙๙
ข. และ ง. มาใน ม.อุ.๑๔/๖๙๑/๔๔๓; สํ.ข.๑๗/๒๒๓/๑๕๓; สํ.สฬ.๑๘/๓๘๐/๒๖๓; สํ.ม.๑๙/๑๓๔๖/๔๐๔, (แตทอน ข. ไมมี
ขอความวา “สรีรธาตุ (ซากกาย) จักคงเหลืออยู”; สวนทอน ก. ตางกันหมดทุกแหง เพราะแสดงวิธีปฏิบัติแบบตางๆ กัน
ขอความตอนทายวา “จักเปนของเย็นอยูที่ (อายตนะ ๑๒) นี้เอง” หมายความวา หมดพิษสง หมดอิทธิพลอยูเพียงแคที่
อายตนะ ๑๒ เทานั้น อยางนี้แปลตามนัย ม.อ.๓/๗๐๐ แตถาแปลตาม อิติ.อ.๒๑๘; สํ.อ.๒/๑๐๒; องฺ.อ.๒/๔๗๘ ตองวา “จักเปน
ของเย็นอยูในอัตภาพนี้เอง” คือไมเลยตอไปเกิดปฏิสนธิใหมอีก)
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๕/๒๖๙; ความทอนแรก (ก.) ของบาลีแหงนี้ แสดงปฏิปทาเผากิเลสที่เห็นผลเสร็จสิ้นตั้งแตในชาตินี้ เปนการยอน
คําสอนของนิครนถซึ่งถือวา บาปกรรมเกาที่ยังใหผลไมเสร็จ ยอมสงผลติดตามไปในภพหนา.
พึงสังเกตความหมายของการมีอุเบกขา วามีสติสัมปชัญญะกํากับ ไมใชเฉยทื่อๆ ซึมๆ หรือเฉยเซอเซอะ ไมรูเรื่อง ไมรูราว
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ดังไดกลาวแลววา ในบาลี (คือพระไตรปฎก) คําวาอนุปาทิเสสนิพพานอยางเดียวเทานั้น ถูกใชในการ
บรรยายเหตุการณ หมายถึงการสิ้นชีวิตของพระอรหันต เฉพาะอยางยิ่งของพระพุทธเจา แตตอมา ในสมัยอรรถกถา สอุปาทิเสสนิพพานก็ถูกนํามาใชในการบรรยายเหตุการณเชนนั้นดวย ดังจะเห็นไดจากขอความที่บรรยาย
เหตุการณเดียวกัน ในบาลี กับในอรรถกถา เปรียบเทียบกัน ดังนี้
ในบาลี: “บิณฑบาต ๒ คราว มีผลเท่าๆ กัน มีวิบากเท่าๆ กัน มีผลมากกว่า มีอานิสงส์
มากกว่าบิณฑบาตคราวอื่นๆ ยิ่งนัก กล่าวคือ บิณฑบาตที่ตถาคตบริโภคแล้ว ตรัสรู้อนุตรสัมมา
สัมโพธิญาณ และบิณฑบาตที่ตถาคตบริโภคแล้ว ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส-นิพพานธาตุ”734
ในอรรถกถา: “พระผู้มีพระภาคเจ้า เสวยบิณฑบาตที่นางสุชาดาถวายแล้ว ทรงปรินิพพาน
ด้วยสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ เสวยบิณฑบาตที่นายจุนทะถวายแล้ว ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ”735
โดยความคลี่คลายของความหมาย หรือวิวัฒนาการของการใชคําทํานองนี้ จึงทําใหความหมายของ
นิพพานทั้งสองนี้ ในอรรถกถาหลายๆ แหงเนนไปที่จุดแหงเหตุการณ ในชีวิตของพระพุทธเจา หรือพระอรหันต
คือเนนการกระทําอันไดแกการบรรลุภาวะ มากกวาจะเนนตัวภาวะนั้นเอง736
ดวยเหตุนี้ ความหมายของนิพพาน ๒ เมื่อวาตามนัยของอรรถกถาทั่วๆ ไป จึงมีลักษณะที่คอนขาง
จํากัด หรือรัดตัวมาก กลาวคือ สอุปาทิเสสนิพพาน หมายถึงดับกิเลส ยังมีเบญจขันธเหลือ หรือนิพพานของพระ
อรหันตผูยังมีชีวิต มุงเอาการบรรลุอรหัตตผล อนุปาทิเสสนิพพาน หมายถึง ดับกิเสสไมมีเบญจขันธเหลือ หรือ
นิพพานของพระอรหันตเมื่อทําลายขันธ บางทีเรียกวาดับขันธ มุงเอาการสิ้นชีวิตของพระอรหันต737
โดยเฉพาะอนุปาทิเสสนิพพานนั้น บางทีทานเอาคติเรื่องจริมจิต หรือจริมวิญญาณมาชวยอธิบายดวย738
ทําใหความหมายของอนุปาทิเสสนิพพานจําเพาะเจาะจงลงไปที่การสิ้นชีวิตของพระอรหันตอยางชนิดจํากัดตายตัว
ดิ้นเปนอยางอื่นไมไดทีเดียว
อยางไรก็ดี ในบาลีบางแหงที่บรรยายภาวะและความเปนไปของพระอรหันต อรรถกถาไดอธิบายแยกวา
ตอนนั้นเปนสอุปาทิเสสนิพพาน ตอนนี้เปนอนุปาทิเสสนิพพาน บาลีและคําอธิบายเชนนั้น บางแหงก็อาจชวยให
ความเขาใจเกี่ยวกับนิพพาน ๒ อยางนี้กระจางมากขึ้น เชน บาลีแหงหนึ่งวา

734
735
736

737
738

ที.ม.๑๐/๑๒๖/๑๕๘; ขุ.อุ.๒๕/๑๖๘/๒๑๔
ที.อ.๒/๒๒๖; อุ.อ.๕๑๒; และพึงดูประกอบ องฺ.อ.๒/๓๒๖; ๓/๑๓๙,๒๒๔; สุตฺต.อ.๑/๑๖๓; นิทฺ.อ.๒/๓๙๙ (อธิบาย ขุ.สุ.๒๕/๒๙๖/๓๓๙)
พึงดูประกอบ อิติ.อ.๔๘๒; สุตฺต.อ.๑/๕๑,๓๔๗; วิวัฒนาการอันเดนชัด ที่ทําใหความหมายของนิพพาน ๒ เนนมาที่การกระทําหรือ
เหตุการณมากขึ้น ก็คือการบัญญัติคําวา กิเลสปรินิพพาน และ ขันธปรินิพพาน ขึ้นใช และกําหนดใหกิเลสปรินิพานเปนความหมาย
ของสอุปาทิเสสนิพพาน พรอมกับใหขันธปรินิพพานเปนความหมายของอนุปาทิเสสปรินิพพาน, อยางไรก็ดี พึงเขาใจวา แมโดยทั่วไป
จะเนนเชนนั้น แตอรรถกถาและฎีกาก็ตระหนักอยูเสมอถึงความหมายของสอุปาทิเสสนิพพาน ในแงท่ีเปนภาวะ ดังขอความที่ทาน
กลาววา “(พระพุทธเจา) ...ทรงดํารงอยูในสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ จักยังพระอัตภาพใหเปนไป (= ทรงดําเนินพระชนมชีพ) เพื่อ
บําเพ็ญประโยชนแกสัตวทั้งหลาย คือจักทรงอยูดวยทิฏฐธรรมสุขวิหาร จนกวาจะทรงบรรลุอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ (วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/
๓๑๗) “(พระอรหันตทั้งหลาย) ดับไฟราคะเปนตนหมดสิ้นดวยอรหัตตมรรคแลว ดํารงอยูในสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ มีปญญา...ไม
เฉื่อยชาทั้งคืนวัน...เพราะจริมจิตดับไป ยอมปรินิพพานไมมีเหลือ ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ (อิติ.อ.๓๘๙)
ดูที่มาในตอนตนของบทนี้
จริมจิต ดู บันทึกพิเศษทายบท

๔๐๖

พุทธธรรม

“เพราะตัณหาสิ้นไปโดยประการทั้งปวง จึงนิโรธด้วยคลายออกได้ไม่มีเหลือ (นั่นแหละ) คือ
นิพพาน; สําหรับภิกษุผู้นิพพานแล้วนั้น เพราะไม่ถือมั่น ภพใหม่จึงไม่มี”739
อรรถกถาอธิบายวา ขอความทอนแรก หมายถึงสอุปาทิเสสนิพพาน ทอนหลัง หมายถึงอนุปาทิเสส740
นิพพาน ขอความนี้รับกันดีกับบาลีแสดงนิพพาน ๒ ในตอนเริ่มตนของบทนี้
นําอรรถาธิบายทั้งหมดที่ไดกลาวมา รวมทั้งมติของอรรถกถาประกอบเขาดวยกัน จึงสรุปความหมาย
ของนิพพาน ๒ อีกครั้งหนึ่งวา
ภาวะสิ้นกิเลส หรือหมดตัณหา หรือสิ้นราคะ โทสะ โมหะ ที่ทําใหดําเนินชีวิตสัมพันธกับโลกภายนอก
อยางไรโทษ ไรทุกข มีแตเกื้อกูลอํานวยประโยชน เปนสุข ซึ่งมีการตรัสรูหรือบรรลุอรหัตตผลเปนจุดกําหนด
เรียกวา สอุปาทิเสสนิพพาน
ภาวะที่หมดความผูกพันกับขันธ ๕ พนจากการปรุงแตง ปราศจากภพ หรือไมมีภพใหมสืบตอไปอีก ซึ่ง
ประจักษภายในจําเพาะตัว มีความจบสิ้นแหงชีวิตในโลกเปนจุดกําหนด เรียกวา อนุปาทิเสสนิพพาน
พูดใหสั้นกวานั้นอีกวา ภาวะสิ้นกิเสสเปนสอุปาทิเสสนิพพาน ภาวะสิ้นภพเปนอนุปาทิเสสนิพพาน หรือ
พูดอีกอยางวา ภาวะนิพพานทามกลางกิจกรรมของอินทรีย ๕ เปนสอุปาทิเสสนิพพาน ภาวะนิพพานพนจากหรือ
เปนอิสระจากกิจกรรมของอินทรีย ๕ เปนอนุปาทิเสสนิพพาน741
อยางไรก็ตาม พึงตระหนักในใจวา ตามที่จริงแลว หลักฐานในบาลีมิไดแสดงวา ทานสนใจอะไรนักที่จะ
กลาวถึงภาวะของนิพพาน ๒ อยางนี้ จุดสนใจที่ทานเนนและกลาวถึงอยางมากมายก็คือ เรื่องที่จะนําไปปฏิบัติได
เพื่อใหรูประจักษนิพพานดวยตนเอง การนําเอาเรื่องนิพพาน ๒ มากลาวในแงวิชาการเสียยืดยาว อาจกลายเปน
การทําเรื่องที่ทานไมยุง ใหกลายเปนเรื่องที่ยาก และอาจจะทําใหผูศึกษาคาดหมายเกี่ยวกับอัตราสวนของเรื่องนี้ที่
มีในพระไตรปฎกมากมายเกินความจริงไปได เนื้อความเทาที่กลาวมานี้ก็พอจะใหเห็นเคาเงื่อนบางแลว จึงควรยุติ
ไวเพียงนี้.
การพิจารณาเกี่ยวกับนิพพานที่เปนภาวะลึกซึ้งนี้ ถาพูดไปตามแนวหลักธรรมหรือหลักวิชาที่แสดงภาวะ
เพียงอยางเดียว นอกจากเปนเรื่องหนักแลว ยังเปนการเสี่ยงตอการวาดภาพที่ผิดพลาดไดดวย ทั้งนี้เพราะผูเสนอ
คําอธิบาย ไมอาจแปลคําศัพทสําคัญบางคําใหไดความหมายจะแจงรอบดาน และฝายผูพิจารณาก็อาจมีสัญญา
เกาๆ เกี่ยวกับคําศัพทหรือขอธรรมเหลานั้น ที่ไมสูตรงความหมายที่แทจริงนัก นอกจากนั้นยังนําเอาความรูสึก
ของปุถุชนเขามาเทียบอีกดวย เชน เมื่ออานขอความแสดงภาวะตามหลักวิชาขางตนนี้แลว อาจมองพระอรหันต
เปนบุคคลที่เสมือนปราศจากชีวิตจิตใจ เย็นชา ไรความรูสึก ไมไยดีอะไรกับโลก เปนตน
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ขุ.อุ.๒๕/๘๔/๑๒๒
อุ.อ.๒๗๑; นอกจากหลักฐานตางๆ เทาที่ศึกษาผานมาขางตนแลว พึงพิจารณาหลักฐานตอไปนี้ประกอบดวย คือ สุตฺต.อ.๒๙๕ วา
“เพราะหมดนันทิ (=ตัณหา) จึงเปนสอุปาทิเสส และเพราะหมดภพ จึงเปนอนุปาทิเสส; สํ.อ.๑/๒๕ วา สอุปาทิเสสนิพพาน = ความ
ไมเปนไปแหงอนุปาทินนกขันธ ๔, อนุปาทิเสสนิพพาน = ความไมเปนไปแหงอุปาทินนกขันธ ๕; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๓๙๐ วา สอุปาทิเสสนิพพาน = ผล (อรหัตตผล) อนุปาทิเสสนิพพาน = นิพพาน
ความหมายสรุปขอนี้ อาจพูดขยายใหเปนภาพพจน หรือมองเห็นเปนรูปธรรมยิ่งขึ้นวา อนุปาทิเสสนิพพาน คือ ภาวะที่ยืนพื้นอยู
ตลอดทั้งเมื่อพระอรหันตมีชีพอยูและสิ้นชีพแลว สวนสอุปาทิเสสนิพพาน เปนภาวะนิพพานพื้นผิวที่มีจําเพาะตั้งแตตรัสรูถึงสิ้นชีพ
(ทํานองวา ซอนอยู) เมื่อพระอรหันตสิ้นชีพแลว จึงเปนแตภาวะอนุปาทิเสสนิพพานอยางเดียว อยางไรก็ตาม การพูดแบบภาพพจน
เชนนี้ มักเปนแงใหขยายความตามแนวเหตุผลในแบบของปรัชญายืดยาวออกไปอีก พนขอบเขตแหงประโยชนในทางปฏิบัติของพุทธ
ธรรม จึงขอยุติเพียงนี้
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ดังนั้น เพื่อปองกันความเขาใจผิดอยางนี้ เมื่อพิจารณาเนื้อหาของภาวะตามหลักวิชา ก็ควรพิจารณาผลที่
ปรากฏในชีวิตจริงเทียบกันไปดวย ใหเห็นวา เนื้อหาตามหลักวิชากับผลปฏิบัติในชีวิตจริงสอดคลองกันไดอยางไร
แมสวนที่รูสึกเหมือนขัดกัน ก็กลมกลืนกันไดอยางไร เปนเหตุเปนผลสงเสริมกันไดอยางไร เปนการพิจารณา
เนื้อหาและความหมายของหลักวิชา ดวยการมองที่ตัวของจริงซึ่งนํามาตั้งใหดู
ของจริง หรือผลในทางปฏิบัตินี้ นอกจากที่กลาวไวในตอนที่วาดวยภาวะแหงภาวิตทั้ง ๔ ที่ไดกลาวใน
ตอนกอนแลว พึงเทียบเคียงกับตัวอยางตอไปนี้โดยเฉพาะอีกดวย คือ

ก) ลักษณะภายนอกและชีวิตหมู
ในธรรมเจติยสูตร พระเจาปเสนทิโกศลไดตรัสขอความพรรณนาความเลื่อมใสของพระองคตอพระ
รัตนตรัย ถวายแดพระพุทธเจา ซึ่งพระพุทธองคทรงรับรองวาเปนธรรมเจดีย มีประโยชน เปนหลักเบื้องตนแหง
พรหมจรรย และทรงแนะนําใหพระสงฆศึกษาทรงจําไว
ในขอความเหลานั้น มีขอหนึ่งพรรณนาลักษณะความเปนอยูของพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา ดังนี้
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้ออื่นยังมีอีก หม่อมฉันเดินเที่ยวไปตามอารามต่างๆ ตามอุทยาน
ต่างๆ อยู่เนืองๆ, ณ ที่นั้นๆ หม่อมฉันได้เห็นเหล่าสมณพราหมณ์ ที่ซูบผอม เศร้าหมอง มี
ผิวพรรณไม่ผ่องใส ผอมเหลือง ตามตัวสะพรั่งด้วยเส้นเอ็น ดูไม่ชวนตาให้อยากมอง742, หม่อน
ฉันได้เกิดความคิดว่า พระคุณเจ้าเหล่านี้ คงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์เป็นแน่ หรือไม่ก็คงมี
บาปกรรมอะไรที่ทําแล้วปกปิดไว้...;
“แต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ สดชื่นร่าเริง มีใจเบิกบาน มีรูปร่าง
ท่าทางน่ายินดี มีอินทรีย์เอิบอิ่ม ไม่วุ่นวาย มีขนตกราบ (ใจสงบ ผ่อนคลาย มีความมั่นใจไม่ตื่น
กลั ว ) เลี้ ย งชี วิ ต ตามแต่ เ ขาจะให้ 743 มี ใ จดั ง มฤคอยู่ (มี ใ จอ่ อ นโยน ไม่ คิ ด รบกวนหรื อ หวั ง
ประโยชน์จากใคร รักอิสระ จะไปไหนก็ไปโดยเสรี) หม่อนฉันได้มีความคิดว่า พระคุณเจ้าเหล่านี้
คงรู้คุณวิเศษที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปกว่าเดิม ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นแน่...,
“แม้ข้อนี้ (ก็เป็นเหตุให้) หม่อมฉันมีความคํานึงซาบซึ้งธรรม ในพระผู้มีพระภาคว่า “พระผู้
มีพระภาคเป็นสัมมาสัมพุทธะ พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว พระสงฆ์สาวกของพระผู้
มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว”744
“ภิกษุเหล่านั้น เดินออกจากที่อยู่นั้นๆ คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา...แต่เช้าตรู่ มีกิริยาเดินไป
ข้างหน้า ถอยกลับ แลเหลียว คู้แขน เหยียดแขน น่าเลื่อมใส มีจักษุทอดลง สมบูรณ์ด้วย
อิริยาบถ”745
“ตราบใด ภิกษุทั้งหลายจักยังพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันขมีขมันแก้ไขสิ่ง
เสี ย หาย พร้ อ มเพรี ย งกั น ทํ า กิ จ ที่ ส งฆ์ พึ ง ทํ า , ตราบนั้ น ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายพึ ง หวั ง ความเจริ ญ
ถ่ายเดียว ไม่มีเสื่อมเลย”746
742
743
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แปลอีกอยางวา “ดูเหมือนวาจะไมตั้งใจแลดูผูคน”
หรือ “ประพฤติสมควรแกของที่เขาให” (ปรทวุตฺตา)
ม.ม.๑๓/๕๖๔/๕๑๐
วินย.๗/๑๙๘/๘๕

๔๐๘

พุทธธรรม
ข) ความมีใจอิสระและมีความสุข
“...ภิกษุทั้งหลายผู้เถระ ในธรรมวินัยนี้ ถึงยามเช้า นุ่งสบงทรงบาตรและจีวร เข้าไปสู่หมู่บ้านหรือ
นิคมเพื่อบิณฑบาต, พวกเธอย่อมกล่าวธรรม ณ ที่นั้น, ชาวบ้านทั้งหลายผู้เลื่อมใส ย่อมทําอาการ
แสดงออกแห่งผู้เลื่อมใสแก่พวกเธอ, พวกเธอไม่ติด ไม่หมกมุ่น ไม่สยบ ย่อมบริโภคลาภนั้น
อย่างผู้รู้เท่าทันเห็นช่องเสีย มีปัญญาทําใจให้เป็นอิสระ, ลาภผลนั้น ย่อมช่วยเสริมผิวพรรณและ
กําลังของพวกเธอ, หาเป็นเหตุให้พวกเธอเข้าถึงความตายหรือทุกข์ปางตายไม่”747
“ผู้มีจิตไม่หวั่นไหว รู้แจ้งความจริง ย่อมไม่มีความคิดปรุงแต่งใดๆ, เขาเลิกรําพึงรําพัน
หมดแล้ว จึงมองเห็นแต่ความปลอดโปร่งในที่ทุกสถาน, เขาไม่ยกตัวถือตนใดๆ ไม่ว่าในหมู่คน
เสมอกัน คนต่ํากว่า หรือคนสูงกว่า”748
“พระอริยะ ไม่มีความงุ่นง่านหงุดหงิดในใจ ท่านผ่านพ้นไปแล้วจากการที่จะได้เป็นหรือจะ
ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ท่านปราศจากภัย มีแต่สุข ไม่มีโศก แม้แต่เทวดาก็มองใจท่านไม่ถึง”749
“ตัดความติดข้องต่างๆ ได้หมด กําจัดความกระวนกระวายในหทัยเสียได้แล้ว ก็นอนเป็นสุข
สงบสบาย เพราะใจถึงสันติ”750

ค) ความเปนเจาแหงจิต เปนนายของความคิด
“บุคคลผู้เป็นมหาบุรุษ มีปัญญายิ่งใหญ่นั้น ประสงค์จะตริตรึกความคิดใด ก็ตริตรึกความคิด
นั้น ไม่ประสงค์จะตริตรึกความคิดใด ก็ไม่ตริตรึกความคิดนั้น ประสงค์จะดําริข้อดําริใด ก็ดําริข้อ
ดํารินั้น ไม่ประสงค์จะดําริข้อดําริใด ก็ไม่ดําริข้อดํารินั้น, ท่านบรรลุภาวะมีอํานาจเหนือจิต (เจโต
วสี) ในกระบวนความคิดทั้งหลาย”751

ง) ความเปนกันเอง กับชีวิต ความตาย การพลัดพราก และมีเมตตากรุณาตอทุกชีวิต
“จะมีชีวิตอยู่ ก็ไม่เดือดร้อน ถึงจะตายก็ไม่เศร้าโศก, ถ้าเป็นปราชญ์ มองเห็นที่หมายแล้ว
ถึงอยู่ท่ามกลางความเศร้าโศก ก็หาโศกเศร้าไม่”752
“ความตายเราก็มิได้ชื่นชอบ ชีวิตเราก็มิได้ติดใจ เราจักทอดทิ้งกายนี้ อย่างมีสัมปชัญญะ มี
สติมั่น; ความตายเราก็มิได้ชื่นชอบ ชีวิตเราก็มิได้ติดใจ เรารอท่าเวลา เหมือนคนรับจ้างทํางาน
เสร็จแล้ว รอเวลารับค่าจ้าง”753
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ที.ม.๑๐/๗๐/๙๐; องฺ.สตฺตก.๒๓/๒๑/๒๑
สํ.นิ.๑๖/๖๗๙/๓๑๔
ขุ.สุ.๒๕/๔๒๒/๕๑๙
ขุ.อุ.๒๕/๖๕/๑๐๑
องฺ.ติก.๒๐/๔๗๔/๑๗๕
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๕/๔๖ (บาลีที่มานี้หมายถึงพระพุทธเจา ในฐานะทรงเปนมหาบุรุษ แตหลักฐานอื่นๆ แสดงวา คุณสมบัตินี้มีแกพระ
ขีณาสพทั่วไป ดู ม.มู.๑๒/๒๖๒/๒๔๗; ๓๗๕/๔๐๑; องฺ.อ.๒/๓๒๘,๔๗๑); พุทธพจนนี้อางในตอนกอนแลว นํามาแสดงซ้ําเพื่อเขาชุด
ขุ.อุ.๒๕/๑๐๘/๑๔๒
ขุ.เถร.๒๖/๓๙๖/๔๐๓:- เทียบ ๒๖/๓๘๑/๓๖๓; ๓๘๓/๓๖๗ เปนตน

บทที่ ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนพิ พาน

๔๐๙

ครั้งหนึ่ง พระอุปเสนเถระ นั่งพักอยูในถ้ําแหงหนึ่ง ในปาสีตวัน งูสองตัววิ่งไลกันบนเพดานถ้ํา ตัวหนึ่ง
ตกลงมาบนไหลของพระเถระ และกัดทาน พิษซานไปอยางรวดเร็ว พระเถระรูตัววาทานจะสิ้นชีวิต แตทานมิไดมี
อาการกิริยาผิดปกติอยางใดๆ เกิดขึ้นเลย และยังไดบอกใหภิกษุทั้งหลายเอารางของทานนอนลงบนเตียง นําไป
วางใหทานปรินิพพานนอกถ้ํา754
ครั้งหนึ่ง พระอานนทถามพระสารีบุตรอัครสาวกของพระพุทธเจาวา ถาพระบรมศาสดาทรงมีอันเปน
อยางไรไป คือทรงลวงลับจากไป พระสารีบุตรจะเกิดความโศกเศราหรือไม
พระสารีบุตรไดตอบวา
“ถึงแม้พระศาสดาจะทรงมีอันเป็นไป ความโศก ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส ก็ไม่พึง
บังเกิดแก่ผม ก็แต่ผมจะมีความคิดว่า ท่านผู้มเหศักดิ์ ซึ่งมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ได้ลับหายไป
เสียแล้วหนอ หากพระผู้มีพระภาคจะพึงทรงดํารงอยู่ยั่งยืนนาน ข้อนั้นก็จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก...”755
พระเถระชื่ออธิมุตต ถูกพวกโจรจับไป ทานไมมีความหวาดหวั่นกลัวภัย นายโจรแปลกใจ กลาวคํา
ซักถาม ตอไปนี้เปนคําถามของนายโจร และคําตอบสวนหนึ่งของพระเถระ
“ก่อนนี้ เราจะฆ่าใครเพื่อบูชายัญ ก็ดี เพื่อเอาทรัพย์ ก็ดี คนเหล่านั้นล้วนกลัวภัย ตัวสั่น
และพร่ําเพ้อ แต่ท่านไม่มีความกลัวเลย สีหน้าก็ผ่องใสนัก เหตุใดท่านจึงไม่คร่ําครวญ ในเมื่อภัย
ใหญ่ถึงเพียงนี้?”
“แน่ะนายโจร ทุกข์ทางใจ ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ห่วงใยชีวิต, ผู้สิ้นสังโยชน์แล้ว ข้ามพ้นความ
กลัวทุกชนิด...เราไม่กลัวความตาย เหมือนคนไม่กลัวที่จะวางภาระลง...
“ผู้บรรลุอุดมธรรมแล้ว ไม่ต้องการอะไรในโลกทั้งหมด ย่อมไม่เศร้าโศกเพราะความตาย
เหมือนคนพ้นไปได้จากเรือนที่ไฟไหม้, สิ่งใดๆ ที่มีในโลกนี้ก็ดี ภพที่สัตว์จะได้ก็ดี ทั้งหมดนี้
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นของไม่อิสระ...เราไม่มีความคิดว่า เราได้เป็น เราจะเป็นหรือจะไม่เป็น
หรือว่าสังขารจักหายสูญไป แล้วจะคร่ําครวญไปทําไมเพราะเรื่องสังขารนั้นเล่า;
“นี่แน่ะนายโจร ผู้ที่มองเห็นตามเป็นจริงว่า มีแต่ความเกิดขึ้นๆ แห่งธรรมล้วนๆ มีแต่การ
สืบต่อแห่งสังขารล้วนๆ ย่อมไม่มีความกลัวเลย,
“เมื่อใด บุคคลมองด้วยปัญญา เห็นโลกเสมอด้วยท่อนไม้ใบหญ้า เมื่อนั้น เขาไม่พบกับการ
ที่จะต้องยึดอะไรว่าเป็นของเรา ย่อมจะไม่เศร้าโศกว่า ของเราไม่มี; ร่างกาย เราก็หมดความ
ต้องการแล้ว ภพเราก็ไม่ปรารถนา กายนี้จักแตกพังไป กายอื่นก็จะไม่มี ท่านมีกิจอะไรจะทํากับ
ร่างกายของเรา ก็จงทํากิจนั้นตามที่ท่านปรารถนา เราจะไม่มีความโกรธเคือง หรือความรักใคร่
เพราะการกระทําของท่านนั้นเลย”
พวกโจรฟงคําของพระเถระแลวขนลุกขนชัน พากันวางอาวุธ ซักถามอีกเล็กนอยแลว ยอมมอบตัวเปน
ศิษย บางคนก็ขอบวชเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา756
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สํ.สฬ.๑๘/๗๑/๔๖; สํ.อ.๓/๑๗
สํ.นิ.๑๖/๖๙๐/๓๑๙
ขุ.เถร.๒๖/๓๘๕/๓๖๙

๔๑๐

พุทธธรรม
“ภิกษุทั้งหลาย แม้หากพวกโจรร้ายจะพึง (จับตัว) เอาเลื่อยที่มีด้ามสองข้าง ตัดอวัยวะน้อย
ใหญ่ ผู้ใดยังใจให้คิดร้ายในพวกโจร ผู้นั้นหาชื่อว่าทําตามคําสอนของเราไม่”757
“พระอรหันต์ทั้งหลายละปาณาติบาต...ประกอบด้วยความกรุณา มุ่งหวังแต่ประโยชน์แก่
สัตว์ทุกหมู่เหล่า ตลอดชีวิต”758
“พึงแผ่ไมตรีจิตในสัตว์ทั้งหลายว่า ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุข มีความเกษม...มารดา
ถนอมบุตรน้อยคนเดียวผู้เกิดจากตน แม้ด้วยยอมสละชีวิต ฉันใด พึงเจริญจิตเมตตาไม่จํากัด ใน
สัตว์ทั้งปวง ฉันนั้น”759
“แม้แต่คนทั้งหลาย ที่มีลูกศรเสียบหัวใจอยู่ ก็ยังหลับได้ ไฉนเราผู้ปราศจากลูกศรแล้วจะ
นอนไม่หลับเล่า เราเดินทางไปในที่มีสัตว์ร้าย ก็ไม่หวาดหวั่น ถึงจะหลับในที่เช่นนั้น ก็มิได้กลัว
ภัย กลางคืนกลางวัน ไม่มีอะไรให้เราเดือดร้อน เราไม่เห็นมีอะไรที่จะสูญเสีย ณ ที่ไหน ในโลก
ฉะนั้น เราจะหลับ ก็มีแต่ความคิดเกื้อการุณย์แก่ปวงสัตว์”760
“(ธรรมของมหาบุรุษ ผู้มีปัญญายิ่งใหญ่ ข้อที่ ๑ คือ) เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่
ชนจํานวนมาก เพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมาก เป็นผู้ทําเหล่าประชามากมายให้ตั้งอยู่ในทาง
ดําเนินของอารยชน กล่าวคือ ความมีกัลยาณธรรม ความมีกุศลธรรม”761

ความจากบาลีเทาที่ยกมาแสดงไวนี้ นอกจากมุงใหผูศึกษามองเห็นความหมายตางๆ ตามความพิจารณา
ของตนเองแลว ยังตองการย้ําความอีก ๒ ขอ
ขอหนึ่ง ถาใชความรูสึกของปุถุชนมองดูคําบรรยายเกี่ยวกับภายในจิตใจของพระอรหันตตามหลักวิชา
ขางตน บางคนอาจวาดภาพผิดๆ ไปวา พระอรหันตคงจะมีลักษณะเปนคนไมใสใจใยดีอะไรกับใครทั้งสิ้น ปลอย
อะไรไปตามเรื่องตามราวเสมือนไมมีจิตใจ จัดเปนคนประหลาดไดพวกหนึ่ง ดวยเหตุนี้ จึงตองใหพิจารณาเทียบ
กับลักษณะดานนอก ใหเห็นวา พระอรหันตมีความประพฤติและการดําเนินชีวิตที่เปนไปดวยความรับผิดชอบและ
ความมีเหตุผล ใหเห็นวา เมื่อไมมีประสบการณคั่งคางครองใจ ไมมีกิเลสครอบงําเปนเจาหัวใจ จิตเปนอิสระแลว
ความรูสึกนึกคิด ลักษณะการดําเนินชีวิตของบุคคลจะเปนอยางไร
ความจริงลักษณะแปลกๆ ประหลาดๆ ตางๆ มักพบในทานที่ไดเจโตวิมุตติบางระดับและบางทาน สวน
พระอรหันตเปนผูไดปญญาวิมุตติแลว ยอมไมมีแมแตความยึดมั่นวา “เราเปนผูไมยึดมั่น” ไมมีกิเลสที่จะแสดง
ตนวาฉันเปนคนไมยึดมั่น ไมมีความยึดมั่นใหม (เชน ยึดผลสําเร็จบางอยางในทางจิต) ที่จะทําใหแสดงความ
ละเลยไมเอื้อเฟอตอสิ่งที่ตนเคยเหนื่อยหนายละทิ้งไปแลว และไมมีแมแตกิเลสที่จะทําใหแสดงความเบื่อหนาย
รังเกียจ ดวยเหตุนี้ ทานจึงปฏิบัติตัวหรือแสดงออกไปตามเหตุผล ตามความสมควร ที่มองเห็นดวยปญญา อยาง
นอยก็เพื่ออนุเคราะหแกกุศลจิตของชาวโลก
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ม.มู.๑๒/๓๔๒/๓๕๑
องฺ.ติก.๒๐/๕๑๐/๒๗๑; องฺ.อฏก.๒๓/๑๓๑/๒๕๓, ๓๓/๒๖๑; องฺ.นวก.๒๓/๒๒๒/๔๐๒
ขุ.ขุ.๒๕/๑๐/๑๓; ขุ.สุ.๒๕/๓๐๘/๓๕๓ (ที่มานี้ และ ม.มู.๑๒/๓๔๒/๓๕๑ เปนคําสอนสําหรับผูปฏิบัติเพื่อนิพพาน นํามาลงไวดวย
ในฐานะที่พระอรหันตเปนผูปฏิบัติตามนี้ไดบริบูรณแลว)
สํ.ส.๑๕/๔๕๔/๑๖๒
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๕/๔๖ (ขอนี้เปนคุณสมบัติของพระพุทธเจา แตพระอรหันตทั้งหลายก็เปนผูดําเนินตามปฏิปทานี้ และคําวา “มหาบุรุษ” เปน
คําหนึ่งที่ใชเรียกพระอรหันตไดทั่วไป เชน ขุ.ธ.๒๕/๓๔/๖๓; ขุ.สุ.๒๕/๔๒๖/๕๓๒)

บทที่ ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนพิ พาน

๔๑๑

อีกขอหนึ่ง การไมมีความกลัว ไมหวาดเสียว ไมสะดุง ไมตกใจไหวหวั่น เปนลักษณะทางจิตที่สําคัญ
อยางหนึ่งของพระอรหันต762 เพราะพระอรหันตหมดราคะ โทสะ โมหะ ที่จะเปนเหตุใหเกิดความกลัว ความ
หวาดเสียวสะดุง
ดังไดกลาวแลวในตอนวาดวยภาวะทางจิตของผูเขาถึงนิพพาน ความกลัว ความหวาดเสียวสะดุงตกใจนี้
เกิดจากเหตุคือกิเลสที่แฝงลึก อยางที่เรียกกันวาอยูในจิตไรสํานึก เปนอาการตอบสนองที่เกิดขึ้นไดอยาง
ทันทีทันใด เมื่อประสบอารมณซึ่งเปนที่ตั้งแหงความกลัว อันเขามากระทบโดยไมทันรูตัว ความสะดุงตกใจเชนนี้
เปนของปกปดไดยาก เพราะยังไมทันไดตั้งสติ จึงเปนเครื่องฟองไดอยางดีถึงกิเลสละเอียดที่ยังแฝงอยูภายใน
ไมอาจเสแสรงแกผูอื่น และไมอาจหลอกลวงตนเอง
ในการปฏิบัติธรรม ก็เคยปรากฏวา ทานใชอาการหวาดเสียวสะดุงตกใจเชนนี้ เปนเครื่องพิสูจนการที่ได
บรรลุหรือยังไมไดบรรลุอรหัตตผล ในกรณีที่ละเอียดออน ซึ่งพฤติการณทั่วไปชวนใหเห็นวาไดบรรลุแลว และ
แมแตตนเองก็ยังหลงผิดไปวาไดบรรลุ ดังเรื่องในคัมภีรวา พระเถระรูปหนึ่งไดสมาบัติแคลวคลอง กิเลสถูกขม
สงบอยูดวยกําลังสมาบัตินั้น จึงเขาใจวาตนเปนพระอรหันต อยูมาจนชรานับแตไดสมาบัติถึง ๖๐ ป วันหนึ่ง เห็น
รูปชางใหญมีอาการดุรายกําลังรองแผดเสียง เผลอตกใจ จึงรูตัววาตนยังเปนปุถุชน763
เทาที่เสนอคําอธิบายเรื่องนิพพาน ๒ มาถึงเพียงนี้ ก็ยืดยาวมากแลว ควรยุติไวคราวหนึ่งกอน
ยังมีปญหาอีกเพียงแงเดียวที่ยังไมไดอธิบาย คือขอที่มีบางคนชอบถามวา พระอรหันตเมื่อสิ้นชีวิตแลว
เปนอยางไร หรือนิพพานหลังจากการสิ้นชีพของพระอรหันตเปนอยางไร คําถามอยางนี้ ทานวาเปนขอสงสัยที่
ตั้งขึ้นบนฐานของความเขาใจผิด คือไมรูจักตัวสภาวะนั้นตั้งแตในปจจุบันนี้แลว จึงตั้งคําถามผิดๆ ขึ้น ดังนั้น จึง
จัดเปนคําถามนอกขอบเขตของตอนนี้ และยกไปพูดในตอนทาย
ขอวกกลับไปพูดถึงประเภทและระดับของนิพพานในแงอื่นๆ ตอไป

ขั้นตอนหรือระดับแหงการเขาถึงนิพพาน
ฌานสมาบัติทั้งหลาย นอกจากจะเปนพื้นฐานที่ดีในการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานแลว บางครั้งทานยัง
เรียกเปนนิพพานโดยปริยาย คือโดยออม หรือโดยความหมายบางแงบางดานอีกดวย เชน มีพุทธพจนตรัสเรียก
ฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ และสัญญาเวทยิตนิโรธ (เรียกอีกอยางวานิโรธสมาบัติ)764 แตละอยางๆ วาเปนตทังคนิพพาน (นิพพานดวยธรรมคูปรับ หรือ นิพพานชั่วคราว) บาง ทิฏฐธรรมนิพพาน (นิพพานเห็นทันตา) บาง
สันทิฏฐิกนิพพาน (นิพพานที่ผูบรรลุจะเห็นไดเอง) บาง765 เชน ขอความในบาลีวา
“ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม ฯลฯ เข้าถึงปฐมฌาน แม้เท่านี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า
ก็ตรัสเรียกว่า เป็นทิฏฐธรรมนิพพาน โดยปริยาย (โดยอ้อมหรือแง่หนึ่ง); ฯลฯ
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เชน ม.ม.๑๓/๕๘๙/๕๓๔; สํ.ส.๑๕/๘๖๕/๓๒๓
วิสุทฺธิ.๓/๒๖๙; วิภงฺค อ.๖๔๑
ธรรม ๙ อยางนี้ เรียกรวมกันวาอนุปุพพวิหาร ๙ แปลวา ธรรมเครื่องอยูที่ประณีตตอกันขึ้นไปทีละขั้นๆ ตามลําดับ หรืออนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ แปลวา ธรรมเครื่องอยูที่พึงเขาตอกันขึ้นไปตามลําดับ
แตถายึดเอาการไดฌานเปนการบรรลุนิพพานแทจริง ก็กลายเปนมิจฉาทิฏฐิไป (ม.อุ.๑๔/๒๙/๒๗; ๔๐/๓๙; และพึงดู ที.สี.๙/๕๐/
๔๖; อภิ.วิ.๓๕/๙๙๐/๕๑๑)

๔๑๒

พุทธธรรม
“ภิกษุก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง เข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่,

เพราะเห็นด้วยปัญญา อาสวะทั้งหลายของเธอก็หมดสิ้นไป, แม้นถึงเท่านี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึง
ตรัสเรียกว่า เป็นทิฏฐธรรมนิพพาน โดยนิปริยาย (โดยตรง)”766
ผูที่ (กําลังเจริญวิปสสนา) มองเห็นขันธ ๕ ไมเที่ยง เปนทุกข มีอันจะตองผันแปรไปเปนธรรมดา ละ
ความโศกเศราเปนตนเสียได หมดความรานรนกระวนกระวาย อยูเปนสุข ทานก็เรียกวาเปนผูตทังคนิพพาน767
มีพุทธพจนนาสนใจแหงหนึ่งตรัสวา คนที่ถูกราคะ โทสะ โมหะ ครอบงํา ยอมคิดในทางที่จะทําตนเองให
ลําบากเดือดรอนบาง ทําคนอื่นใหลําบากเดือดรอนบาง ทําทั้งตนเองและผูอื่นใหลําบากเดือดรอนทั้งสองฝายบาง
ยอมเสวยทุกขโทมนัสทางใจบาง, ครั้นเขาละราคะ โทสะ โมหะ ไดแลว เขาก็ไมคิดในทางที่จะทําตนเองหรือทํา
ผูอื่น หรือทําทั้งสองฝายใหลําบากเดือดรอน ไมตองเสวยทุกขโทมนัสทางใจ, อยางนี้แหละเปนสันทิฏฐิกนิพพาน;
เมื่อใดบุคคลผูนี้เสวยภาวะปลอดราคะสิ้นเชิง ภาวะปลอดโทสะสิ้นเชิง ภาวะปลอดโมหะสิ้นเชิง (ราคักขัย โทสักขัย
โมหักขัย), อยางนี้แล คือนิพพานที่เปนสันทิฏฐิกะ (ซึ่งผูบรรลุเห็นไดเอง) อกาลิกะ (ไมขึ้นกับกาล) เอหิปสสิกะ
(เชิญใหมาพิสูจนดูได) โอปนยิกะ (ควรนอมเขามาไวในใจ) ปจจัตตัง เวทิตัพพัง วิญูหิ (ซึ่งวิญูชน พึงทราบ
จําเพาะตน)768
คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค แบงนิโรธ ซึ่งเปนไวพจนสําคัญของนิพพาน ออกเปน ๕ อยาง หรือ ๕ ระดับ769 คือ
๑. วิกขัมภนนิโรธ ไดแกการที่ผูเจริญปฐมฌาน ดับนิวรณไดดวยการขมไว (สมาบัติทั้ง ๘ คือ รูปฌาน
๔ และอรูปฌาน ๔ เปนวิกขัมภนนิโรธทั้งหมด เพราะนับแตเขาถึงปฐมฌานแลวเปนตนไป อกุศลธรรมทั้งหลายมี
นิวรณเปนตน ยอมถูกขมใหระงับดับไปเอง แตก็ดับชั่วเวลาที่อยูในฌานสมาบัติเทานั้น; พูดอยางงายวา ขม
ธรรมที่เปนขาศึกคือกิเลสตางๆ เชน นิวรณเปนตนได ดวยโลกิยสมาธิ เปนการดับกิเลสแบบเอาหินทับหญา)
๒. ตทังคนิโรธ ไดแกการที่ผูเจริญสมาธิถึงขั้นชําแรกทําลายกิเลส770 ดับความเห็นผิดตางๆ ลงไดดวย
ธรรมที่เปนคูปรับกัน (หมายถึงการดับกิเลสในขั้นวิปสสนา คือใชปญญาพิจารณาสภาวะของสิ่งทั้งหลาย เชน
พิจารณาความไมเที่ยงเปนตน พิจารณาเห็นแงใด ก็เกิดญาณขึ้นกําจัดความเห็นหรือความยึดถือในทางตรงขามที่
ขัดตอสัจธรรมในแงนั้นๆ ลงได เชน กําหนดเห็นตัวตนเราเขาเปนเพียงนามรูป ก็ดับสักกายทิฏฐิได พิจารณาเห็น
ความไมเที่ยง ก็ดับนิจจสัญญาได พิจารณาเห็นทุกข ก็ดับสุขสัญญาได พิจารณาเห็นอนัตตา ก็ดับอัตตสัญญาได
เปนตน เปนการดับกิเลส แบบจุดดวงไฟ ดับความมืด แตก็ยังเปนการดับชั่วคราว เหมือนวาพอไฟดับ ก็มืดอีก)
๓. สมุจเฉทนิโรธ ไดแก การที่ผูเจริญโลกุตรมรรค ซึ่งใหถึงความสิ้นกิเลส ดับกิเลสลงไดดวยการตัด
ขาด (หมายถึง อริยมรรคทั้ง ๔ คือ โสดาปตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค ซึ่งดับ
กิเลสเชนสังโยชนทั้งหลายไดอยางเด็ดขาด ไมกลับงอกงามขึ้นมาไดอีก เหมือนตนไมถูกสายฟาฟาด หรือขุดราก
ถอนโคนทิ้ง)
766
767
768
769
770

ดู องฺ.นวก.๒๓/๒๓๗, ๒๕๑, ๒๕๕/๔๒๕, ๔๗๕, ๔๗๖
สํ.ข.๑๗/๘๘/๕๔; ความตรงนี้ไมตรัสถึงอนัตตา อรรถกถาวา เปนการเจริญวิปสสนา กิเลสดับไปดวยองคธรรมคูปรับคือวิปสสนา
องฺ.ติก.๒๐.๔๙๕/๒๐๒
ขุ.ปฏิ.๓๑/๗๐๖/๖๑๐ (ใน ปฏิสํ.อ.๓๘๑ เรียกชื่อนิพพานตามอยางนี้ เปน วิกขัมภนปรินิพพาน ตทังคปรินิพพาน และสมุจเฉทปรินิพพาน)
นิพเพธภาคิยสมาธิ = วิปสสนาสมาธิ (นิพเพธภาคิยสมาธิ แปลตามแบบวา สมาธิที่เปนไปในสวนแหงการชําแรกสัจจะ; วิปสสนาสมาธิ แปลวา สมาธิที่ประกอบดวยวิปสสนา สมาธิที่เปนไปเพื่อวิปสสนา หรือสมาธิที่ใชกับวิปสสนา; ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๑๐; วิสุทฺธิ.ฏีกา
๑/๑๖๖; ๓/๖๒๕)

บทที่ ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนพิ พาน

๔๑๓

๔. ปฏิปสสัทธินิโรธ ไดแก การดับกิเลสในขณะแหงผล โดยเปนภาวะที่กิเลสราบคาบไปแลว (หมายถึง
อริยผลทั้ง ๔ คือ โสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตตผล ซึ่งเปนภาวะสงบเรียบซึ้งสนิท เพราะ
กิเลสไดถูกมรรคตัดขาดระงับดับสิ้นไปแลว)
๕. นิสสรณนิโรธ ไดแก การดับกิเลสที่เปนภาวะพนออกไปแลวจากกิเลส ดํารงอยูตางหาก หางไกล
จากกิเลส ไมเกี่ยวของกับกิเลสเลย นิโรธขอนี้แหละ คือนิพพาน หรือที่เรียกวา อมตธาตุ ซึ่งเปนภาวะที่ปลอด
โปรง เปนอิสระ
ในนิโรธ ๕ ขอนี้ ๒ ขอแรก คือ วิกขัมภนนิโรธ และตทังคนิโรธ เปนขั้นโลกีย สวนสามขอทาย เปน
โลกุตระ สี่ขอแรกเรียกวาเปนนิพพานไดโดยปริยาย คือโดยออมหรือในบางแงบางดาน สวนขอสุดทาย คือ
นิสสรณนิโรธ จึงจะเปนนิพพานโดยนิปริยาย คือเปนนิพพานแท โดยตรง เต็มตามความหมาย
นอกจากนิโรธแลว คัมภีรปฏิสัมภิทามัคคยังแบงปหานะ วิเวก วิราคะ และโวสสัคคะ (การปลอยวาง)
เปนอยางละ ๕ ขอ เชนเดียวกับนิโรธ ๕ นี้ มีขอยอยและความหมายตรงกันทั้งหมด771
สวนคัมภีรรุนอรรถกถา นิยมแบงวิมุตติเปน ๕ ขอ มีขอยอยและความหมายของแตละขอตรงกันกับ
นิโรธ ๕ ที่กลาวมาแลวเชนเดียวกัน772
ขั้นตอนหรือระดับแหงการเขาถึงนิพพาน อยางที่รูจักกันทั่วไป ก็คือการแบงแบบมรรคผล หรือมรรค ๔
ผล ๔ ได แ ก โสดาป ต ติ ม รรค โสดาป ต ติ ผ ล สกทาคามิ ม รรค สกทาคามิ ผ ล อนาคามิ ม รรค อนาคามิ ผ ล
อรหัตตมรรค และอรหัตตผล
อยางไรก็ดี การแบงแบบนี้ มักพูดถึงโดยสัมพันธกับบุคคลผูบรรลุ จึงจะยกไปกลาวในตอนตอไป วา
ดวยประเภทและระดับแหงผูเขาถึงนิพพาน
สวนในที่นี้ ขอย้ําไวเพียงวา มรรคผลนั้นไมใชนิพพาน แตเปนเพียงขั้นตอนหรือระดับแหงการเขาถึง
นิพพาน
นอกจากนี้ มีขอควรทราบพิเศษอีกอยางหนึ่งวา:
มรรคขอแรก คือโสดาปตติมรรค มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ทัสสนะ” (การเห็น) เพราะเปนการเห็น
นิพพานครั้งแรก
สวนมรรคเบื้องสูงอีก ๓ คือ สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค มีชื่อเรียกรวมกันอีก
อยางหนึ่งวา “ภาวนา” (การเจริญ) เพราะเปนการเจริญในธรรมที่โสดาปตติมรรคเห็นไวแลวนั่นเอง773

771
772

773

ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๕/๓๙; ๗๐๔-๗๑๑/๖๐๙-๖๑๒
เชน วิสุทฺธิ.๒/๒๔๙; ที.อ.๒/๒๖; สํ.อ.๓/๓๐๗; ม.อ.๓/๕๗๕; ธ.อ.๑/๑๕๕; ๓/๙๓; อุ.อ.๔๐; และพึงดูคําอธิบายใน วิสุทฺธิ.๓/๓๔๙
และ วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๖๒๒ เพิ่มดวย
ม.อ.๑/๑๐๒; สงฺคณี อ.๑๐๙; วิสุทฺธิ.๓/๓๕๔; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๖๒๖

๔๑๔

พุทธธรรม

๒. ประเภทและระดับของผูบรรลุนิพพาน
ผูปฏิบัติเพื่อเขาถึงนิพพาน ที่ประสบผลสําเร็จบรรลุจุดหมายแลวก็ดี ผูที่ดําเนินกาวหนามาในทางที่ถูก
จนถึงขั้นที่มองเห็นจุดหมายอยูเบื้องหนาแลว และจะตองบรรลุถึงจุดหมายนั้นอยางแนนอนก็ดี ทานจัดเขาสังกัด
ในกลุมชนผูเปนสาวกที่แทของพระพุทธเจา ที่เรียกวาสาวกสงฆ ดังขอความในบทสวดสังฆคุณวา “สุปฏิปนฺโน
ภควโต สาวกสงฺโฆ” ดังนี้เปนตน
มีคําเฉพาะสําหรับเรียก เพื่อแสดงคุณสมบัติพิเศษของทานผูเปนสาวกที่แทเหลานี้ อีกหลายคํา คําที่ใช
กันทั่วไปและรูจักกันมากที่สุด คงจะไดแกคําวา “อริยบุคคล” หรือ “พระอริยะ” ซึ่งแปลวา ผูเจริญบาง ทานผู
ประเสริฐบาง ทานผูไกลจากขาศึกคือกิเลสบาง ฯลฯ
ความจริง คําวา อริยบุคคล เปนคําที่นิยมใชสําหรับพูดถึงอยางกวางๆ หรือคลุมๆ ไป ไมระบุตัว หาใช
เปนคําเฉพาะมาแตเดิมไม774 คําเดิมที่ทานใชเปนศัพทเฉพาะ สําหรับแยกประเภทหรือแสดงระดับขั้นในบาลี
ไดแกคําวา “ทักขิไณย” หรือ ทักขิไณยบุคคล
อยางไรก็ตาม คําวา ทักขิไณยบุคคล ก็ดี อริยบุคคล ก็ดี ลวนเปนคําเลียนศัพทในศาสนาพราหมณ ซึ่ง
พระพุทธเจาทรงเปลี่ยนแปร หรือปฏิวัติความหมายเสียใหม เชนเดียวกับศัพทอื่นๆ อีกเปนอันมาก เชน พรหม
พราหมณ นหาตกะ เวทคู เปนตน
คําวา “อริยะ” ตรงกับสันสกฤต วา “อารยะ” เปนชื่อเรียกเผาชนที่อพยพเขามาทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของชมพูทวีป คือประเทศอินเดีย เมื่อหลายพันปมาแลว และรุกไลชนเจาถิ่นเดิมใหถอยรนลงไปทางใตและปาเขา
พวกอริยะ หรืออารยะนี้ (เวลาเรียกเปนเผาชน นิยมใชวา พวกอริยกะ หรืออารยัน) ถือตัววาเปนพวกเจริญ และ
เหยียดชนเจาถิ่นเดิมลงวาเปนพวกมิลักขะ หรือมเลจฉะ คือพวกคนเถื่อน คนดง คนดอย เปนพวกทาส หรือทัสยุ
ตอมา เมื่อพวกอริยะเขาครอบครองถิ่นฐานมั่นคง และจัดหมูชนเขาในระบบวรรณะลงตัว โดยใหพวก
เจาถิ่นเดิมหรือพวกทาสเปนวรรณะศูทรแลว คําวาอริยะ หรืออารยะ หรืออารยัน ก็หมายถึงชน ๓ วรรณะตน
คือ กษัตริย พราหมณ และแพศย สวนพวกศูทรและคนทั้งหลายอื่น เปนอนารยะทั้งหมด775 การถืออยางนี้ เปน
เรื่องของชนชาติ เปนไปตามกําเนิด จะเลือกหรือแกไขไมได
เมื่อพระพุทธเจาออกประกาศพระศาสนา พระองคไดทรงสอนใหมวา ความเปนอริยะ หรืออารยะ ไมได
อยูที่ชาติกําเนิด แตอยูที่ธรรม ซึ่งประพฤติปฏิบัติและฝกฝนอบรมใหมีขึ้นในจิตใจของบุคคล ใครจะเกิดมาเปน
ชนชาติใด วรรณะไหนไมสําคัญ ถาประพฤติอริยธรรมหรืออารยธรรม ก็เปนอริยะคืออารยชนทั้งนั้น ใครไม
ประพฤติ ก็เปนอนริยะ หรืออนารยชนทั้งสิ้น
สัจธรรมก็ไมตองเปนของที่พวกพราหมณผูกขาดโดยจํากัดตามคําสอนในคัมภีรพระเวท แตเปนความ
จริงที่เปนกลาง มีอยูโดยธรรมดาแหงธรรมชาติ ผูใดรูแจงเขาใจสัจธรรมที่มีอยูโดยธรรมดานี้ ผูนั้นก็เปนอริยะ
หรืออารยะ โดยไมจําเปนตองศึกษาพระเวทของพราหมณแตประการใด และเพราะการรูสัจธรรมนี้ทําใหคนเปน
อริยะ สัจธรรมนั้นจึงเรียกวา “อริยสัจ”776
774
775
776

ตนแบบที่ใชอริยบุคคลเปนคําเฉพาะ คงจะไดแกคัมภีรปุคคลบัญญัติ แหงอภิธรรมปฎก (ดู อภิ.ปุ.๓๖/๑๘, ๒๐/๑๔๑; ๒๒/๑๔๒;
๓๔/๑๔๔; และพึงดู วินย.๘/๙๔๖/๒๙๙; ขุ.ม.๒๙/๔๐๐/๒๗๘; ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๗๑/๒๕๒ ประกอบดวย)
ดูคํา “อารฺย” ใน Sir Monier Monier-Williams, A Sanskrit - English Dictionary (London: Oxford University Press,
1964), p. 152 และพึงดูคัมภีรมนูธรรมศาสตรดวย
สํ.ม.๑๙/๑๗๐๓/๕๔๓ (อางในวิสุทฺธิ.๓/๗๘ แตในบาลี คําวา “อริโยติ” หายไป; นอกจากนี้ พึงดู อิติ.อ.๑๑๑; ปฏิสํ.อ.๗๓ ดวย);
และพึงเทียบ สํ.ม.๑๙/๑๗๐๘/๕๔๕
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เมื่อวาตามหลัก บุคคลที่จะเขาใจอริยสัจ ก็คือทานที่เปนโสดาบันขึ้นไป ดังนั้นคําวา “อริยะ” ที่ใชใน
คัมภีรโดยทั่วไป จึงมีความหมายเทากับทักขิไณยบุคคลที่จะกลาวตอไป และอริยสัจ ๔ บางคราวทานก็เรียกวา
อริยธรรม หรืออารยธรรม777
อยางไรก็ตาม คําวาอริยธรรม หรืออารยธรรมนี้ ทานไมไดจํากัดความหมายตายตัว แตยักเยื้องใชไดกับ
ธรรมหลายหมวด778 บางทีผอนลงหมายถึงกุศลกรรมบถ ๑๐ บาง779 ศีล ๕ บาง ก็มี780 ซึ่งโดยหลักการก็ไม
ขัดกันแตประการใด เพราะผูที่จะรักษาศีล ๕ ไดถูกตองตามความหมายอยางแทจริง (ไมกลายเปนสีลัพพตปรามาสไป) และมั่นคงยั่งยืน ไมดางพรอยตลอดชีวิต ก็คือคฤหัสถที่เปนพระโสดาบันขึ้นไป
ในอรรถกถาทั้งหลาย เมื่ออธิบายคําวา “อริยะ” ที่ใชกับบุคคล มักอธิบายลงเปนอยางเดียวกันหมดวา
หมายถึงพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และสาวกของพระพุทธเจา781 แตบางแหงก็สงวนสําหรับพระพุทธเจา
อยางเดียว
สวนคําวา “อริยะ” ที่ใชเปนคุณนามของขอธรรมหรือการปฏิบัติ มักมีความหมายเทากับคําวา
782
โลกุตระ แตไมถึงกับแนนอนตายตัวทีเดียว783
เทาที่กลาวมาเกี่ยวกับคําวา อริยะ พอสรุปไดวา แมคําวา “อริยะ” นี้จะมีความหมายกวางสักหนอย แต
ในกรณีที่ใชเรียกบุคคลแลว จะหมายถึงกลุมชนเดียวกับทักขิไณยบุคคลเปนพื้น คือหมายถึงทานผูพนจากภาวะ
ปุถุชน และจัดเขาในกลุมสาวกสงฆ (ที่ปจจุบันนิยมเรียกวาอริยสงฆ)784 ยิ่งในคัมภีรรุนอรรถกถาลงมาดวยแลว
ใชอริยะกันในความหมายนี้แทบจะตายตัวทีเดียว
อีกอยางหนึ่ง คําวา “อริยะ” นิยมใชในกรณีที่พูดถึงอยางกวางๆ คลุมๆ โดยไมระบุ ไมแจกแจงระดับขั้น
สวน “ทักขิไณย” มักใชในกรณีระบุแบบเปนศัพทเฉพาะในทางวิชาการ ดังนั้น ในที่ทั่วไปจึงพบคําวาอริยะ ใชดาษ
ไปมากกวาคําวาทักขิไณย
ในที่สุด ขอที่ไมควรลืม ก็คือพระประสงคของพระพุทธเจา ที่ทรงมุงใหมองอริยะหรืออารยชนใน
ความหมายใหม ซึ่งตางจากที่พวกพราหมณบัญญัติไว เมื่อจับความหมายในแงนี้ ก็ลงขอสรุปไดอีกทอนหนึ่ง ซึ่ง
เนนความหมายในแงสังคมวา อริยะ หรืออารยชนที่จะเปนสมาชิกในสังคมใหม คือชุมชนชาวพุทธนั้น เปนอารยชนโดยอารยธรรม คือดวยการดําเนินชีวิตตามมรรคาที่เรียกวามัชฌิมาปฏิปทา เปนผูมีศีลธรรมที่เปนไปตาม
เหตุผลบริสุทธิ์ เพื่อไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอื่น ใหมีชีวิตรวมกันที่สงบสุข เอื้อแกความเจริญงอกงาม
แหงประโยชนที่พึงไดพึงถึงตามลําดับ ทั้งแกตนและผูอื่น
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ขุ.สุ.๒๕/๓๓๐/๓๙๓; สุตฺต.อ.๒/๑๙๑
ดู ที.อ.๒/๓๒๓; องฺ.ทสก.๒๔/๑๓๕/๒๕๘; นิทฺ.อ.๒/๓๐๘ เปนตน
องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๘/๒๙๖
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๑/๙๐; องฺ.อ.๒/๔๐๙; องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๙/๒๓๘; องฺ.อ.๓/๗๕
เชน วินย.อ.๑/๑๘๕; ที.อ.๓/๒๕๙; นิทฺ.อ.๒/๘๗, ๒๐๐; วิสุทฺธิ.๒/๒๗๐; (ในคัมภีรวิภังคแหงอภิธรรมปฎกวา อริยะ ไดแก พระ
พุทธะทั้งหลาย และพุทธสาวกทั้งหลาย – อภิ.วิ.๓๕/๖๗๔/๓๕๐)
เชน ม.อ.๑๔/๒๕๘/๑๘๑; องฺ.อ.๓/๑๗๖; นิทฺ.อ.๒/๓๐
รวมถึงโลกิยะดวย เชน สํ.อ.๑/๔๓; ๓/๔๑๕
ตัวอยางที่ไมไดใชในความหมายอยางนี้ เชน ขุ.ชา.๒๗/๑๗๑/๕๕; ๓๕๗/๙๙; ๕๙๓/๑๔๓; ๑๐๒๗/๒๒๐; ๑๘๙๘/๓๗๒; ในกรณี
เชนนี้ อรรถกถาอธิบายวา อริยะมี ๔ ประเภท คือ ๑. อาจารอริยะ อารยชนโดยความประพฤติ คือผูดํารงอยูในหลักแหงความดีงาม
๒. ทัสสนอริยะ อารยชนโดยรูปรางลักษณะอาการที่เห็นแลวนานิยมเลื่อมใส ๓. ลิงคอริยะ อารยชนโดยเพศ คือนุงหมครองเพศ
เปนสมณะ ๔. ปฏิเวธอริยะ อารยชนโดยการตรัสรู ไดแก พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพุทธสาวก ดู ชา.อ.๓/๕๕; ๔/๑๒;
๕/๑๖๗; ๖/๒๖๙ เปนตน

๔๑๖

พุทธธรรม

ทั้งนี้ ไมใชศีลธรรมที่ประพฤติตามคําบงการของเจาหนาที่ผูผูกขาดศาสนา ผูลอและขูดวยผลตอบแทน
แกผูหวังประโยชนสวนตัวในรูปตางๆ ซึ่งศีลธรรมจะบิดเบือนแปรรูปไปไดตางๆ ตามความพอใจของเจาหนาที่
ผูกขาดศาสนานั้นๆ ดังเชนศีลธรรมแบบพิธีบูชายัญของพวกพราหมณเปนตัวอยาง
ทักขิไณย แปลวา ผูควรแกทักขิณา785 มาจากคําวา “ทักขิณา” ซึ่งตรงกับสันสกฤตวา “ทักษิณา” ตาม
ความหมายเดิมในศาสนาพราหมณ หมายถึง คาตอบแทนการประกอบพิธี เฉพาะอยางยิ่งพิธีบูชายัญ มีกําหนด
ไวในพระเวท ไดแก ทรัพยสินเงินทอง ของใช เตียงตั่งเครื่องนั่งนอน ยวดยาน ธัญญาหาร สัตวเลี้ยงทั้งหลาย
เหลาสาวสวยยุวนารี ตลอดจนที่ดินหรือดินแดนบางสวนในราชอาณาจักร
ยิ่งเปนยัญพิธีที่ยิ่งใหญขึ้นเทาใด ทักษิณาก็มีมูลคามากมายมหาศาลขึ้นเพียงนั้น เชน ในพิธีอัศวเมธ
พระราชาจะจัดสรรพระราชทานทรัพยสมบัติที่กวาดเก็บจากดินแดนที่ปราบลงได ตลอดจนนางสนมกํานัลใน
เปนทักษิณาใหแกผูประกอบพิธี
“ทักขิไณย” หรือผูควรแกทักษิณ า ในที่นี้ ก็คือ พวกพราหมณทั้งหลาย เพราะเปนชนพวกเดีย วที่
ประกอบยัญพิธีได
เมื่อพระพุทธเจาเสด็จออกประกาศพระศาสนาแลว พระองคไดทรงสอนใหลมเลิกพิธีบูชายัญ ทรงนําคํา
วา “ยัญ” และ “ทักขิณา” มาใชในความหมายใหม
ยัญ กลายเปนวิธีบําเพ็ญทานโดยไมมีการเบียดเบียนคนและสัตว
สวน ทักขิณา หมายถึงสิ่งของที่ควรให หรือของที่ควรสละเปนทาน หรือสิ่งที่บริจาคใหดวยศรัทธา786
ไมใชเปนคาตอบแทนหรือของตอบแทน หากจะเรียกวาเปนการตอบแทน ก็ตองหมายถึงตอบแทนคุณความดี แต
ควรจะกลาววา ของบูชาคุณความดีมากกวา และทักขิณาในกรณีนี้ ก็มิใชของเพริศพริ้งโอฬารเลยขอบเขต เปน
เพียงปจจัย ๔ อยางเรียบๆ งายๆ พอเปนเครื่องอาศัยที่จําเปนของชีวิตเทานั้น
ทักขิ ไณย หรื อผู ควรแกทั กขิณ าในกรณีนี้ ก็คือ บุค คลที่ ไดฝ ก อบรมตนในทางความประพฤติ และ
คุณธรรมตางๆ อยางเพียบพรอม กลายเปนตัวอยางแหงชีวิตที่ดีงามและมีความสุข จนกระทั่งวา แมเพียงการมี
บุคคลเชนนี้อยูในโลก ก็เปนประโยชนแกมวลมนุษยคุมคาอยูแลว
ยิ่งบุคคลเชนนี้จาริกเผยแผธรรม ดวยการไปปรากฏตัวแสดงชีวิตแบบอยางเชนนั้นใหเห็นกวางขวาง
ออกไป หรือแสดงคําสอนแนะนําผูอื่นเพื่อเขาถึงชีวิตเชนนั้นดวยตนเองบาง ก็ยิ่งเปนประโยชนล้ําคา เกินกวาราคา
ของสิ่งตอบแทนใดๆ และบุคคลเชนนี้ยอมไมเรียกรองหรือหวังผลตอบแทนใดๆ ดวย อาศัยปจจัยสี่แตพอ
ดํารงชีวิตอยูไดเทานั้น
ของที่ใหเพื่อความดํารงอยูของบุคคลเชนนี้แหละ คือ ทักขิณา และบุคคลเชนนี้ ยอมทําใหทักขิณานั้นมี
ผลมาก เพราะเปนทักขิณาที่ชวยใหคุณธรรมความดีงาม และตัวอยางที่เปนอยูมีอยูจริงแหงชีวิตที่มีความสุข ยัง
ปรากฏอยูในโลกได และเปนประโยชนกวางขวางออกไป บุคคลเชนนี้ จึงชื่อวาเปนผูควรแกทักษิณา เพราะทําให
ทักษิณามีผลมาก และไดชื่อตอไปวาเปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก787 เพราะเปนที่งอกงามขึ้น และขจรขจาย
ออกไปแหงความดีงามตางๆ ที่จะทําใหเกิดประโยชนสุขนานัปการแกชาวโลกทั้งปวง788
785
786

787
788

จาก ทกฺขิณา + เณยฺย ปจจัยในตัทธิต = ทกฺขิเณยฺย แปลงรูปเปนไทย Æ ทักขิไณย.
อรรถกถาวา ของที่เขาใหโดยเชื่อกรรมและวิบากแหงกรรม มิไดคํานึงวา ทานผูนี้จะไดชวยรักษาโรคใหแกเรา หรือจะไดชวยรับใช
เดินเรื่องใหเรา เปนตน (ดู ขุทฺทก.อ.๒๐๐); บางแหงวา ของที่เขาเชื่อปรโลกแลวพึงให (เชน วิสุทฺธิ.๑/๒๘๒; อิติ.อ.๑๑๗; วินย.ฏีกา
๒/๑๒๑ เปนตน)
อนุตฺตรํ ปฺุกฺเขตฺตํ โลกสฺส
ดูประกอบที่ ที.อ.๓/๒๔๒; องฺ.อ.๓/๒๐๔; วินย.ฏีกา ๒/๑๒๑ เปนตน

บทที่ ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนพิ พาน

๔๑๗

แมแตครูอาจารยผูสอนความรูสามัญสวนบุคคล ชาวโลกยังมอบคาตอบแทนใหอยางคุมควร แลวไฉน
จะมอบเครื่องอาศัยดํารงชีวิตเพียงเล็กนอยใหแกผูสอนความดีงามหรือธรรมแกโลกไมได
ยิ่งในสมัยปจจุบัน ผูที่ทํางานผลิตเพื่อทําลาย หรืองานผลิต ที่มีคาเปนการทําลาย (ไมวาจะทําลาย
เศรษฐกิจ ทําลายสภาพธรรมชาติ หรือทําลายความดีงามของมนุษยชาติก็ตาม)789 พากันไดรับการพะนอดวย
ผลตอบแทนอยางฟุงเฟอเหลือลน ไฉนชาวโลกจะจุนเจือบุคคลผูรักษาโลกและรักษาความดีงามของโลกดวยการ
ชะลอการผลิตและชะลอการบริโภคบางไมได และถาจะเปรียบเทียบกันแลว ทักขิไณยบุคคลเหลานี้ ซึ่งเปน
ผูบริโภคเพียงเทาที่จําเปน ยอมทําใหเกิดความสิ้นเปลืองแกโลกเพียงเล็กนอย เรียกไดวา เปนผูเอาจากโลกแต
นอย และเปนผูใหแกโลกอยางมากมาย
อนึ่ง ลักษณะการใหทักขิณา ก็ตางจากการใหสิ่งตอบแทน หรือการใหดวยเสนหากันของชาวโลก
กลาวคือ ไมไดใหดวยความรูสึกผูกพันหรือเกี่ยวของสวนตัววา ทานผูนี้ไดชวยเหลือหรือไดทําการนี้ใหแกเรา
หรือวาเราใหแลว ทานผูนี้จะไดทําสิ่งนี้ๆ ใหแกเรา แตใหดวยศรัทธาในหลักหรือพลังแหงความดีงาม ตั้งจิตสํานึก
วา เราใหแกทานนี้ ซึ่งเปนผูหนึ่งในหมูสงฆ หรือเราใหแกทานผูธํารงความดีงามของโลกไว
อยางไรก็ดี ทักขิไณยบุคคลนั้น จะตองเปนทักขิไณยที่แท คือทรงไวซึ่งคุณธรรมความดีงามที่ทําใหเปน
ทักขิไณยบุคคลจริง ดังที่จะกลาวตอไป
ผูใดไมไดเปนทักขิไณยแทจริง ทานถือวายังไมมีสิทธิสมบูรณที่จะรับทักขิณาของชาวโลกมาบริโภค เชน
ภิกษุสามเณร แมจะมีความประพฤติดีงาม เปนผูมีศีล และตั้งใจปฏิบัติธรรม แตตราบใดที่ยังเปนปุถุชนอยู การ
ที่ภิกษุสามเณรนั้นรับอาหารบิณฑบาตของชาวบานมาฉัน ทานถือวาเปนการบริโภคอยางเปนหนี้ คือเปนหนี้ตอ
ชาวโลก ควรจะเรงปลดเปลื้องหนี้เสีย ดวยการใสใจปฏิบัติธรรมใหบรรลุความเปนทักขิไณยบุคคล
ตัวอยางเชน พระมหากัสสปเถระกลาววา ทานบริโภคอาหารของชาวแวนแควนอยางเปนหนี้อยู ๗ วัน
จึงไดรูแจงธรรม790 หมายความวา เมื่อทานบวชแลว ก็ไดพยายามปฏิบัติธรรม แตก็ใชเวลาเปนปุถุชนอยูถึง ๗
วัน จึงบรรลุอรหัตตผล และจึงไดเปนทักขิไณยบุคคล ผูสมควรแกของที่ชาวบานมีศรัทธาถวาย
สวนในชั้นอรรถกถา ทานจําแนกการบริโภคของภิกษุสามเณร ซึ่งเปนผูรับทักขิณาของชาวบานมาฉันและ
ใชสอยวามี ๔ อยาง ดังนี้
พวกที่ ๑ ไดแก ผูที่ทุศีล ไมมีคุณความดีสมควรแกภาวะของตน คงมีแตการนุงหม เปนตน และอาการ
ภายนอกที่เปนเครื่องหมายเพศ บุคคลเชนนี้ เปนผูไมมีสิทธิในทักขิณา การรับทักขิณามาฉันและใชสอยของผู
เชนนี้ เรียกวาเปน เถยยบริโภค คือบริโภคอยางขโมย หรือแอบลักเขากิน
พวกที่ ๒ คือ ผูที่มีศีล แตเมื่อบริโภคปจจัยสี่ ไมไดพิจารณา เชน ฉันอาหารไมพิจารณาวา เราฉันเพียง
เพื่อใหรางกายดํารงอยูได ยังชีวิตใหเปนไป ใหมีสุขภาพเกื้อหนุนแกการปฏิบัติธรรม มิใชฉันเพื่อโกเกสนุกมัวเมา
ติดในรส เปนตน การบริโภคอยางนี้ เรียกวาเปน อิณบริโภค คือบริโภคอยางเปนหนี้ แตถาบริโภคโดยพิจารณา
ไมชื่อวาเปนหนี้ (เบากวาในบาลีที่วา ตราบใดที่ยังเปนปุถุชน ยอมชื่อวาบริโภคอยางเปนหนี้)
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การผลิต ตามความหมายที่เขาใจกันทั่วไป มักเปนการทําลายไปดวยพรอมกัน ไมมากก็นอย ไมดานใดก็ดานหนึ่ง จนพูดไดวา การ
ผลิตคือรูปหนึ่งของการทําลาย และมีบอยครั้งที่คาในสวนที่ถูกทําลายมากกวาคาในสวนที่ผลิต ดังนั้น จึงนาจะถึงเวลามาพิจารณา
ทบทวนกันใหม เกี่ยวกับความหมายของ การทํางาน การใชแรงงาน และการผลิต ดวยทัศนะทางเศรษฐกิจที่กวางขวางกวาเดิม
สํ.นิ.๑๖/๕๒๔/๒๖๐

๔๑๘

พุทธธรรม

พวกที่ ๓ คือพระเสขะ หรือทักขิไณยบุคคล ๗ พวกแรก (ในจํานวน ๘ ที่จะกลาวตอไป) เมื่อรับ
ทักขิณามาบริโภค การบริโภคของทาน เรียกวา ทายัชชบริโภค แปลวา บริโภคฐานทายาท หรือมีสิทธิโดยชอบ
ธรรม ในฐานะที่เปนทายาทของพระพุทธเจา ซึ่งเปนทักขิไณยบุคคลสูงสุด
พวกที่ ๔ ไดแก พระอรหันตทั้งหลาย ซึ่งเปนผูพนจากความเปนทาสแหงตัณหาแลว เปนผูมีคุณความดี
สมควรแกของถวายอยางแทจริง มีสิทธิสมบูรณในการรับและบริโภคทักขิณา การบริโภคของพระอรหันต ทาน
เรียกวา สามิบริโภค คือบริโภคฐานเปนเจาของ791
ตามที่วานี้ สามารถสรุปไดวา การใชคําวาทักขิไณยเปนการเนนความหมายทั้งในแงเศรษฐกิจและสังคม
คติเกี่ยวกับทักขิณา และทักขิไณยนี้ (รวมทั้งเรื่องทานบางแง) รวมอยูในหลักการใหญทางสังคมขอหนึ่ง
ของพระพุทธศาสนา คือการใหมีชุมชนอิสระอยูชุมชนหนึ่งในสังคมมนุษย ซึ่งไมขึ้นตอระบบตางๆ ในสังคมสวน
ใหญ ชุมชนนี้แลกเอาความเปนอิสระของตน ดวยการไมเขาไปยุงเกี่ยวกับผลประโยชนตางๆ ในสังคม และไมวุน
กับสถาบันตางๆ ที่กําหนดกันไวของสังคมนั้นโดยตรง
ชุมชนนี้มีระบบความเปนอยูของตนเอง ที่อาศัยความมีจิตใจอิสระเปนพื้นฐาน และเกื้อกูลแกสังคมดวย
การดํารงสืบทอดธรรมใหแกสังคม และดวยระบบชีวิตที่เปนอิสระนั้น สมาชิกของชุมชนนี้ ไมรับเอาผลประโยชน
ตอบแทนการทํางานของตน เปนอยูเพียงดวยทักขิณาอันเกิดจากการเจียดสวนอุทิศบูชาธรรม (หมายถึงการ
ฝกหัดขัดเกลากิเลส เชนความโลภ เปนตน และชวยอุดหนุนการดํารงสืบทอดธรรม) ของคนในสังคมใหญ ในรูป
ที่เรียกวาบิณฑบาต เปนตน โดยไมทําใหเกิดความกระทบกระเทือนแกความเปนอยูหรือชีวิตประจําวันของเขา
เปนเหมือนหมูผึ้งที่เที่ยวสัญจรไปเก็บรวบรวมเกสรและน้ําหวานจากนานาพรรณไมมาทําน้ําผึ้งและสรางรังของตน
โดยไมทําดอกไมใหชอกช้ํา แมแตสีและกลิ่นก็ไมใหเสื่อมเสีย792 พรอมกันนั้น ก็ชวยใหพืชพรรณตางๆ เจริญงอก
งามขยายพันธุแพรหลายออกไป
สมาชิกของชุมชน คือ “สังฆะ” (พระสงฆ) นี้ อาศัยผูอื่นทั่วๆ ไปเปนอยู จึงมีพันธะโดยธรรม และจึงเปน
อิสระ ที่จะประพฤติเพื่อประโยชนสุขของคนทั่วๆ ไป ชีวิตของทาน ขึ้นตอทุกคน แตไมขึ้นตอใครเลย ทานอาศัย
ทุกคน จึงเปนของทุกๆ คน แตไมเปนคนของใครเลย
ในสังคมที่จัดสรรความเปนอยูโดยชอบแลว ไมพึงมีคนยากไร793 จึงไมมีคนขอทาน ในสังคมเชนนั้น จะ
มีแตสมาชิกของชุมชนอิสระนี้พวกเดียว ที่ถือวาตนเปนอยูโดยอาศัยผูอื่น ดวยทักขิณา เชนบิณฑบาต โดยที่
บิณฑบาตนั้นหาใชเปนการขอทานแตอยางใดไม
หลักการทางสังคมในเรื่องชุมชนอิสระ ที่เปนสวนผนวกอันจําเปนสําหรับสังคมที่ดีงามอยางนี้ ยังไมมีใน
ลัทธินิยมทางสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมืองอื่นใด หลักการนี้มีรายละเอียดอยางไร การบิณฑบาต เปนตน มี
ความหมายแทจริงอยางไร เปนเรื่องใหญที่จะตองแยกกลาวไวเปนบทหนึ่งตางหาก ตามแตจะมีโอกาสตอไป
เกณฑจําแนกประเภททักขิไณย หรืออริยบุคคลนั้น วาโดยหลักใหญ มี ๒ วิธี คือ แบ่งแบบ ๘ (แบง
ตามขั้นหรือระดับที่กําจัดกิเลสได หรืออาจเรียกวา แบงแบบลบ) และ แบ่งแบบ ๗ (แบงตามคุณธรรม หรือขอ
ปฏิบัติที่ใหเขาถึงระดับหรือขั้นนั้นๆ จะเรียกวา แบงแบบบวก ก็ได)
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วินย.อ.๒/๒๒๙; ม.อ.๓/๓๑๘; สํ.อ.๒/๒๕๐; องฺ.อ.๑/๗๔; วิสุทฺธิ.๑/๕๓; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๑๐๗
ดู ขุ.ธ.๒๕/๑๔/๒๑
ดู จักกวัตติสูตร, ที.ปา.๑๑/๓๕/๖๕

บทที่ ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนพิ พาน

๔๑๙

แบบที่ ๑ ทักขิไณยบุคคล ๘ หรือ อริยบุคคล ๘
เกณฑแบงแบบนี้ จัดตามกิเลสคือสังโยชนที่ละไดในแตละขั้น พรอมไปกับความกาวหนาในการบําเพ็ญ
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา ดังนั้นจึงควรรูจักสังโยชนไวกอน
“สังโยชน” แปลตามศัพทวา เครื่องผูก หมายถึง กิเลสที่ผูกใจสัตว หรืออกุศลธรรมที่ผูกมัดสัตวไวกับ
ทุกขในสังสารวัฏฏ เหมือนผูกเทียมสัตวไวกับรถ มี ๑๐ อยาง คือ794
ก. โอรัมภาคิยสังโยชน (สังโยชนเบื้องต่ํา หรือขั้นหยาบ) ๕ อยาง คือ
๑. สักกายทิฏฐิ ความเห็นวาเปนตัวของตน ความเห็นที่ยังติดแนนในสมมติวาเปนตัวตน เราเขา เปนนั่น
เปนนี่ มองไมเห็นสภาพความจริง ที่สัตวบุคคลเปนเพียงองคประกอบตางๆ มาประชุมกันเขา ทําใหมี
ความเห็นแกตัวในขั้นหยาบ และความรูสึกกระทบกระทั่งบีบคั้นเปนทุกขไดรุนแรง795
๒. วิจิกิจฉา ความลังเล สงสัย เคลือบแคลงตางๆ เชน สงสัยในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ใน
สิกขา ในเรื่องที่มาที่ไปของชีวิต ในปฏิจจสมุปบาท เปนตน ทําใหไมมั่นใจ ไมเขมแข็งแกลวกลาที่จะ
ดําเนินชีวิตตามหลักธรรม ดวยความมีเหตุผล และในการที่จะเดินหนาแนวดิ่งไปในอริยมรรคา
๓. สีลัพพตปรามาส ความถือมั่นศีลพรต คือความยึดถือผิดพลาดไปวา จะบริสุทธิ์ จะหลุดพนไดเพียง
ดวยศีลและพรต ไดแกการถือศีล ระเบียบ แบบแผน บทบัญญัติ และขอปฏิบัติตางๆ โดยสักวาทํา
ตามๆ กันไปอยางงมงาย เห็นเปนขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ ติดอยูแครูปแบบหรือพิธีรีตอง ก็ดี ถือดวยตัณหา
และทิฏฐิ คือปฏิบัติเพราะอยากไดผลประโยชนตอบแทนอยางใดอยางหนึ่ง หรือเพราะเห็นวาจะทําใหได
เปนนั่นเปนนี่ ก็ดี ไมเปนไปตามความหมายและความมุงหมายที่แทจริงของศีลและพรต ทําใหเขวออก
นอกลูนอกทาง หรือเลยเถิดไป เปนอยางศีลและพรตของนักบําเพ็ญตบะ เปนตน ไมเขาสูอริยมรรค796
๔. กามราคะ ความติดใครในกาม ความอยากไดใฝหาในเรื่องรูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ ที่ชอบใจ
๕. ปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งในใจ ความหงุดหงิดขัดเคือง หรืองุนงานใจ
ข. อุทธัมภาคิยสังโยชน (สังโยชนเบื้องสูง หรือขั้นละเอียด) ๕ อยาง คือ
๖. รูปราคะ ความติดใจในรูปธรรมอันประณีต เชน ติดใจในอารมณแหงรูปฌาน พอใจในรสความสุข
ความสงบของสมาธิขั้นรูปฌาน ติดใจปรารถนาในรูปภพ เปนตน
๗. อรูปราคะ ความติดใจในอรูปธรรม เชน ติดใจในอารมณแหงอรูปฌาน ติดใจปรารถนาในอรูปภพ เปนตน
๘. มานะ ความถือตัว ความสําคัญตนเปนนั่นเปนนี่ เชนวา สูงกวาเขา เทาเทียมเขา ต่ํากวาเขา เปนตน
๙. อุทธัจจะ ความฟุงซาน จิตใจไมสงบ วาวุน ซัดสาย คิดพลานไป
๑๐. อวิชชา ความไมรูจริง ไมรูเทาทันสภาวะ ไมเขาใจกฎธรรมดาแหงเหตุและผล หรือไมรูอริยสัจ
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เชน สํ.ม.๑๙/๓๔๙/๙๐; องฺ.ทสก.๒๔/๑๓/๑๘; อภิ.วิ.๓๕/๙๗๖/๕๐๙; ที.อ.๑/๓๘๖. (พึงสังเกตวา ในบาลีทั่วไป สังโยชนขอ ๔ และ
๕ เปน กามฉันทะ และพยาบาท เฉพาะที่ องฺ.ติก.๒๐/๕๓๔/๓๑๒ เปน อภิชฌา และพยาบาท แตที่เรียนกันมาเปน กามราคะ และ
ปฏิฆะนั้น ก็เพราะถือตามคัมภีรชั้นรอง และคัมภีรรุนอรรถกถาฎีกา เชน ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๓๕/๔๓๖; วิสุทฺธิ.๓/๓๓๔; สงฺคห.๔๐ เปนตน)
คําจํากัดความตามแบบวา มองเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร หรือวิญญาณ เปนตน, มองเห็นตน มีรูป มีเวทนา มีสัญญา มีสังขาร
หรือมีวิญญาณ, มองเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร หรือวิญญาณ ในตน, หรือมองเห็นตน ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร หรือ
ในวิญญาณ (ดู ม.มู.๑๒/๕๐๗/๕๔๘; สํ.สฬ.๑๘/๕๕๐/๓๕๔; อภิ.สํ.๓๔/๖๗๑/๒๖๒; อภิ.วิ.๓๕/๙๓๒/๔๙๓)
สีลัพพตปฺรามาส ดู บันทึกพิเศษทายบท

๔๒๐

พุทธธรรม

ทักขิไณยบุคคล หรือพระอริยบุคคล ๘ นั้น วาโดยระดับหรือขั้นตอนใหญแลว ก็มีเพียง ๔ และสัมพันธ
กับการละสังโยชน ดังนี้797
ก. พระเสขะ (ผูยังตองศึกษา) หรือ สอุปาทิเสสบุคคล (ผูยังมีเชื้อคืออุปาทานเหลืออยู) คือ
๑. พระโสดาบัน ผูถึงกระแสคือเขาสูมรรค เดินทางถูกตองอยางแทจริง หรือปฏิบัติถูกตองตามอริยมรรค
อยางแทจริงแลว798 เปนผูทําไดบริบูรณในขั้นศีล ทําไดพอประมาณในสมาธิ และทําไดพอประมาณใน
ปญญา ละสังโยชนได ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส799
๒. พระสกทาคามี ผูกลับมาสูโลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะกําจัดทุกขไดสิ้น เปนผูทําไดบริบูรณในขั้นศีล ทําได
พอประมาณในสมาธิ และทําไดพอประมาณในปญญา นอกจากละสังโยชน ๓ ขอตนไดแลว ยังทําราคะ
โทสะ และโมหะ ใหเบาบางลงไปอีกตอจากขั้นของพระโสดาบัน800
๓. พระอนาคามี ผูจะปรินิพพานในที่ผุดเกิดขึ้น ไมเวียนกลับมาอีก เปนผูทําไดบ ริบูรณในศีล ทําได
บริบูรณในสมาธิ แตทําไดพอประมาณในปญญา ละสังโยชนไดอีก ๒ ขอ คือ กามราคะ และปฏิฆะ
(รวมเปนละสังโยชนเบื้องต่ําไดครบ ๕ ขอ)
ข. พระอเสขะ (ผูไมตองศึกษา) หรือ อนุปาทิเสสบุคคล (ผูไมมีเชื้อคืออุปาทานเหลืออยูเลย) คือ
๔. พระอรหันต ผูควร (แกทักขิณาหรือการบูชาพิเศษ) หรือผูหักกําแหงสังสารจักรไดแลว เปนผูสิ้นอาสวะ
เปนผูทําไดบริบูรณในสิกขาทั้งสาม คือ ศีล สมาธิ และปญญา ละสังโยชนเบื้องสูงไดอีกทั้ง ๕ ขอ (รวม
เปนละสังโยชนหมดทั้ง ๑๐)
พระเสขะ แปลวา ผูยังตองศึกษา คือยังมีกิจเกี่ยวกับการฝกฝนอบรมตนที่จะตองทําตอไปอีก จึงไดแก
ทักขิไณยบุคคล ๓ ระดับตน ซึ่งจะตองปฏิบัติในสิกขา เพื่อละสังโยชน และบรรลุธรรมสูงขึ้นตอไป จนถึงเปน
พระอรหันต สวนพระอเสขะ แปลวา ผูไมตองศึกษา คือทํากิจเกี่ยวกับการฝกฝนอบรมตนเสร็จสิ้นแลว บรรลุ
ประโยชนตนแลว ไมตองปฏิบัติในสิกขาตอไป ไมมีกิเลสที่ตองพยายามละตอไป และไมมีภูมิธรรมสูงกวานั้นที่
จะตองขวนขวายบรรลุอีก จึงไดแกพระอรหันต
สอุปาทิเสสบุคคล คือผูยังมีอุปาทิเหลืออยู คือยังมีอุปาทานเหลืออยู ซึ่งก็หมายถึงยังมีกิเลสเหลืออยู
บางนั่นเอง จึงไดแกทักขิไณยบุคคล ๓ ระดับตน สวนอนุปาทิเสสบุคคล คือผูไมมีอุปาทิเหลืออยู คือไมมี
อุปาทานเหลือ ซึ่งก็หมายถึงวาไมมีกิเลสเหลืออยูเลยนั่นเอง จึงไดแกพระอรหันต
พึงสังเกตวา ในที่นี้ แปลคําอุปาทิ วาอุปาทาน คือความยึดมั่นที่เปนตัวกิเลสเอง801 ใหตางจากอุปาทิใน
สอุปาทิเสสนิพพาน และอนุปาทิเสสนิพพาน ซึ่งแปลวาสิ่งที่ถูกยึดมั่น อันหมายถึงเบญจขันธ ความจึงไมขัดแยง
กัน
797

798
799
800

801

ทักขิไณย ๒ คือ พระเสขะ และพระอเสขะ มาใน องฺ.ทุก.๒๐/๒๘๐/๘๐; องฺ.ติก.๒๐/๕๒๖/๒๙๗; ทักขิไณย หรืออริยบุคคล ๔
(เรียกอยางอื่นบาง ไมระบุคําเรียกบาง) เชน ที.สี.๙/๒๕๐/๑๙๙; ที.ม.๑๐/๒๓๔/๒๘๕; ที.ปา.๑๑/๘๕/๑๑๗; ๑๑๖/๑๔๕; ม.อุ.๑๔/
๒๘๕/๑๙๒; อภิ.ปุ.๓๖/๑๔๐/๒๑๙; ใน องฺ.นวก.๒๓/๒๑๖/๓๙๓ จําแนกพระโสดาบันออกอีกเปน ๓ ประเภท และพระอนาคามีเปน
๕ ประเภท รวมกับพระสกทาคามีอีก ๑ เปน สอุปาทิเสสบุคคล ๙ ประเภท
ดู สํ.ม.๑๙/๑๔๓๐-๒/๔๓๔-๕
องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๖๑/๔๘๘ วา ละราคะ โทสะ โมหะ (อยางแรง) ที่จะทําใหไปอบายไดดวย
ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๓๕/๔๓๖ วา พระสกทาคามี ละสังโยชน (อีก) ๒ คือ กามราคะ และปฏิฆะ อยางหยาบ (และวา พระอนาคามี ละกามราคะ และปฏิฆะ อยางละเอียด); คัมภีรวิสุทธิมัคค (วิสุทฺธิ.๓/๓๒๖) วา พระสกทาคามี ทํากามราคะ และพยาบาท ใหเบาบาง แต
ทั้งหมดนี้ไดความเทากัน.
เปนการแปลตามแนวอรรถกถา เชน องฺ.อ.๓/๒๑๔, ๓๓๓
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ในพระสูตรที่แสดงขอปฏิบัติสําคัญๆ เชน สติปฏฐาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ เปนตน ในตอนทายมัก
มีพุทธพจนที่ตรัสทํานองสรุปแบบสงเสริมกําลังใจของผูปฏิบัติวา เมื่อไดบําเพ็ญขอปฏิบัตินั้นๆ แลว พึงหวังผล
อยางใดอยางหนึ่งในบรรดาผล ๒ อยางนี้ได คือ “ทิฏเว ธมฺเม อา, สติ วา อุปาทิเสเส อนาคามิตา”
(อรหัตตผลในปจจุบัน, หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู ก็เปนอนาคามี)802 ซึ่งเห็นไดชัดวา คําวาอุปาทิในกรณีเชนนี้
หมายถึงอุปาทาน หรือพูดอยางกวางๆ วา กิเลสนั่นเอง
ทักขิไณยบุคคล หรืออริยบุคคล ๘ ก็คือ ทักขิไณยบุคคล หรืออริยบุคคล ใน ๔ ระดับขางตนนั้นเอง ที่
แบงซอยออกไประดับละคู ดังนี803
้
๑. โสดาบัน (ทานผูทําใหแจง คือบรรลุโสดาปตติผลแลว)
๒. ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงโสดาปตติผล
๓. สกทาคามี (ทานผูทําใหแจงสกทาคามิผลแลว)
๔. ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงสกทาคามิผล๑
๕. อนาคามี (ทานผูทําใหแจงอนาคามิผลแลว)
๖. ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอนาคามิผล๑
๗. อรหันต (ทานผูทําใหแจงอรหัตตผลแลว)
๘. ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอรหัตตผล๑
ทักขิไณยบุคคล ๘ จัดเปน ๔ คู ชุดนี้นี่แล ที่ทานหมายถึงวาเปน สาวกสงฆ หรือพระสงฆสาวกของ
พระพุทธเจา ที่เ ปนอยางหนึ่งในพระรัต นตรัย หรือ เปนชุมชนในอุด มคติของพระพุทธศาสนา ดั งคําในบท
สวดสังฆคุณวา “ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ, อฏฺฐ ปุริสปุคฺคลา, เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ”804 (ไดแกคูบุรุษ ๔ ตัว
บุคคล ๘ พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคนี้...) และสาวกสงฆนี้แล ที่ตอมานิยมเรียกกันวา อริยสงฆ
ในชั้นพระไตรปฎก พบใชคําวา “อริยสงฆ” แหงเดียว ในขอความที่เปนคาถาในอังคุตตรนิกาย ฉักก805
นิบาต คือใชอริยสงฆ เปนไวพจนของสาวกสงฆ ในคัมภีรรุนอรรถกถาจึงใชคําวาอริยสงฆกันดื่นขึ้น ดังจะเห็น
ไดชัดเจนในคัมภีรวิสุทธิมัคค 806
เมื่อนิยมเรียกสาวกสงฆ เปนอริยสงฆแลว ก็เรียก ภิกษุสงฆ เปน สมมติสงฆ (สงฆโดยสมมติ คือ โดย
การตกลงหรือยอมรับรวมกัน ไดแก ชุมนุมพระภิกษุตั้งแต ๔ รูปขึ้นไป ไมเจาะจงรูปใดๆ) เปนอันเขาคูกัน
(สาวกสงฆ คูกับภิกษุสงฆ, อริยสงฆ คูกับสมมติสงฆ)
อยางไรก็ดี การเรียกวา อริยสงฆ และสมมติสงฆนี้ นับ วาเปนการเรียกที่มีห ลัก และเปนการเนน
ความหมายที่มีประโยชนอีกดานหนึ่งของคําวาสงฆ จึงไมนาจะมีขอขัดของใดๆ ในการที่จะใชกันอยางแพรหลาย
802

803

804
805
806

ที.ม.๑๐/๓๐๐/๓๕๐; ม.มู.๑๒/๑๕๑/๑๒๖; ม.ม.๑๓/๒๓๙/๒๓๕; สํ.ม.๑๙/๖๔๒/๑๗๙; ๑๐๖๘/๓๑๒; ๑๒๑๘/๓๖๖; องฺ.ปฺจก.
๒๒/๖๗/๙๓; ๑๒๒/๑๖๑; องฺ.ทสก.๒๔/๕๙/๑๑๕; ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๓/๒๖๐; ขุ.สุ.๒๕/๓๙๐/๔๗๓; ๔๐๖/๔๘๒; (อธิบายในอรรถกถา
เชน อิติ.อ.๒๒๑; สุตฺต.อ.๒/๓๘๙)
ที.ปา.๑๑/๓๔๒/๒๖๗; องฺ.อฏก.๒๓/๑๔๙/๓๐๑; ในอภิธรรมจัดเปน ๒ ประเภท คือ มรรคสมังคี ทานผูพรอมเพรียงดวยมรรค ๔
และผลสมังคี ทานผูพรอมเพรียงดวยผล ๔ (อภิ.ปุ.๓๖/๑๕๐/๒๓๓)
เชน ม.มู.๑๒/๙๕/๖๗; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๘๑/๓๑๘
องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๕/๔๑๘
วิสุทฺธิ.๑/๒๗๙; วินย.ฏีกา ๑/๒๐ เปนตน

๔๒๒

พุทธธรรม
ท
เพื่อมองเห็นชัดขึ้น จะแสดงงทักขิไณยบุคคคล พรอมดวยไตรสิ
ย กขาที่บาเพ็
าํ ญ และสังโโยชนที่ละไดใหหดู ดังนี้

แบบที่ ๒ ทักขิไณยบุคคล ๗ หรืรือ อริยบุคคคล ๗
เกณฑแบงแบบบนี้ จัดตามอินทรียที่แกกกลาเปนตัวนําในการปฏิ
า
บติัติ และสัมพันนธกับวิโมกข ๘ จึงควร
ทราบอินททรีย และวิโมกข ๘ กอน
ป
ในกิจ หมายถึง ธรรรมที่เปนเจาการ ในการครอบบงําหรือกําราบบสิ่งที่เปน
อินทรีย แปลลวา ธรรมที่เปนใหญ
ปฏิปกษใในการปฏิบัติธรรม
ธ คือ ควาามขาดศรัทธา ความเกียจครราน ความเพิกเฉยปล
ก
อยปลละละเลย ควาามฟุงซาน
และการขขาดความรู คววามหลงผิด หรื
ห อการไมใชปปญญา
อินทรียเปนอํานาจที
า ่หนุนนําให
า ปฏิบัติธรรรมกาวหนาไปไได มี ๕ อยาง คือ สัทธา (คความเชื่อ) วิรยะ
ิย (ความ
เพียร) สสติ (ความระลึลึกได หรือครรองใจไวกับกิจจที่ทํา) สมาธิธิ (ความมีจิตตัต้งมั่น) และปปญญา (ความมรูชัดหรือ
ความเขาใใจ)
ใในการปฏิบัติติธรรม อินทรีรยแตละอยาง ของตางบุคคล
ค จะยิ่งหรือหย
ห อนไมเทากั น อินทรียที่ทําใหเกิด
ความแตกตางในการบรรลุธรรม จนนเปนเกณฑแบบงประเภททักขิไณย หรืออริริยบุคคล มี ๓ อยาง คือ สัทธินทรีย
(อินทรียคคืือศรัทธา) สมมาธินทรีย (อินทรี
น ยคือสมาธิธิ) และ ปญญินทรีย (อินทรี
ท ยคือปญญา )
วิโมกข แปลววา ความหลุดพพน หมายถึงภภาวะที่จิตหลุดพ
ด นจากธรรมมที่เปนปฏิปกษษทั้งหลาย เพรราะจิตนั้น
ยินดียิ่งใในอารมณที่กํกําลังกําหนด จึงนอมดิ่งเขขาอยูในอารมมณนั้น ในเวลลานั้นจิตปราศศจากบาปอกุกุศลธรรม
ทั้งหลาย จึงเรียกวาเปปนความหลุดพพน แตก็เปนเเพียงความหลลุดพนดวยกําลังสมาธิในฌฌานสมาบัติ และเป
แ นไป
ใ
ติตเิ หลานั้น807 ไไมใชวิมุตติที่เปปนความหลุดพ
ด นจากกิเลสแและกองทุกขสิส้นิ เชิง ซึ่ง
ชั่วคราวตตราบเทาที่อยูในฌานสมาบั
808
เปนไวพจจนของนิพพานน
807
808

เวนแตตวิโมกขขอสุดทาย คือ ขอ ๘ (สัญญาเวทยิ
ญ
ตนิโรธธ หรือนิโรธสมาบบัติ) ซึ่งเปนวิสัยจํจาเพาะของพระออนาคามี และพรระอรหันต ผู
หลุดพนเด็ดขาดตามขันตอนของท
น้
านเองอยูแลว
วิโมกขข อนุโลมเรียกเปนวิ
น มุตติไดเฉพาะะเมื่อใชคําวา เจโตตวิมุตติ คือความมหลุดพนแหงจิตด
ต วยกําลังสมาธิ

๔๒๓
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วิโมกขมี ๘ อยาง คือ809
๑. ผูมีรูป มองเห็นรูปทั้งหลาย (หมายถึง รูปฌาน ๔810 ของผูที่ไดฌานโดยเจริญกสิณที่กําหนดวัตถุใน
กายตัว เชน สีผม เปนตน เปนอารมณ)
๒. ผูมีอรูปสัญญาภายใน มองเห็นรูปทั้งหลายภายนอก (หมายถึงรูปฌาน ๔ ของผูที่ไดฌานโดยเจริญ
กสิณ กําหนดอารมณภายนอก)
๓. ผูนอมใจดิ่งไปวา “งาม” (หมายถึง ฌานของผูเจริญวรรณกสิณ กําหนดสีที่งามหมดจดเปนอารมณ
หรือตามคัมภีรปฏิสัมภิทามัคควา ฌานของผูเจริญอัปปมัญญา คือ พรหมวิหาร ๔ ไดแก เมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขา เปนอารมณ ซึ่งทําใหมองเห็นคนสัตวทั้งหลาย งดงามนาชมไปหมด ไมนา
รังเกียจเลย)
๔. เพราะลวงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมใสใจนานัตตสัญญา (ความกําหนดหมายภาวะที่เปนตางๆ) จึงเขาถึงอากาสานัญจายตนะ โดยมนสิการวา อากาศ
(ชองวาง) หาที่สุดมิได
๕. เพราะลวงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ โดยมนสิการ
วา วิญญาณหาที่สุดมิได
๖. เพราะลวงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเขาถึงอากิญจัญญายตนะ โดยมนสิการ
วา ไมมีอะไรเลย
๗. เพราะลวงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู
๘. เพราะลวงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู
วาโดยสาระสําคัญ วิโมกข ๘ ก็คือ การแสดงสมาบัติทั้งหลาย (ครบถึงอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙) อีกแนว
หนึ่งนั่นเอง ดังจะเทียบได ดังนี้
วิโมกข ที่ ๑
วิโมกข ที่ ๒
วิโมกข ที่ ๓

(รูป) ฌาน ๔

สมาบัติ ๘

วิโมกข ที่ ๔
วิโมกข ที่ ๕
วิโมกข ที่ ๖
วิโมกข ที่ ๗

อรูปฌาน ๔

วิโมกข ที่ ๘ =

นิโรธสมาบัติ

อนุปุพพวิหาร (สมาบัติ) ๙

ในการปฏิบัติ อินทรียจะมาสัมพันธกับวิโมกขดังนี้ คือ
เมื่อเริ่มปฏิบัติ ผูปฏิบัติจะมีสัทธินทรีย หรือ ปญญินทรีย อยางใดอยางหนึ่งแรงกลา เปนตัวนํา
809

เชน ที.ปา.๑๑/๓๕๐/๒๗๖; องฺ.อฏก.๒๓/๑๖๓/๓๑๕ (อธิบายตามแนว ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๗๔-๗/๓๕๘-๓๖๑; ที.อ.๒/๑๔๔; ม.อ.๓/
๒๓๗; องฺ.อ.๓/๓๐๘)
810
ฌาน ดู บันทึกพิเศษทายบท

๔๒๔

พุทธธรรม

ถาผูนั้นไปบําเพ็ญสมถะจนไดวิโมกข ก็จะเปลี่ยนไปเปนสมาธินทรียเปนตัวนํา ที่วาไดวิโมกขในที่นี้
หมายถึงวิโมกขที่ ๔ ขึ้นไป (คือไดถึงอรูปฌาน) สวนผูที่ยังคงมีสัทธินทรียหรือปญญินทรียเปนตัวนํา ก็อาจไดถึง
รูปฌานที่ ๔ แตไมสามารถไดอรูปฌาน พูดคลุมๆ วาไมอาจไดวิโมกข (อยางไรก็ดี ถึงหากจะมีสมาธินทรียเปน
ตัวนํา แตเมื่อถึงตอนทายสุด สมาธินทรียนั้นก็ตองกลายเปนฐานใหแกปญญินทรียอยูดี ตางแตวา กวาจะถึงตอน
นั้น สมาธินทรียก็ไดชวยใหเกิดวิโมกขเสียกอนแลว)
ทักขิไณย หรืออริยบุคคล ๗ สัมพันธกับอินทรียและวิโมกข ดังจะเห็นไดตอไปนี้
อยางไรก็ดี ตามปกติ ทักขิไณย ๗ นั้น ทานแสดงตามลําดับจากขั้นสูงลงมาต่ํา แตในที่นี้ เพื่อใหเขากับ
แบบที่ ๑ จึงจะแสดงจากขั้นต่ําขึ้นไปหาขั้นสูง ดังนี้

ก. พระเสขะ หรือ สอุปาทิเสสบุคคล
๑. สัทธานุสารี (ผูแลนไปตามศรัทธา หรือผูแลนตามไปดวยศรัทธา) ไดแก ผูปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปตติผล ที่มีสัทธินทรียแรงกลา อบรมอริยมรรคโดยมีศรัทธาเปนตัวนํา (ทานผูนี้ ถาบรรลุผลแลว
กลายเปนสัทธาวิมุต)
๒. ธัมมานุสารี (ผูแลนไปตามธรรม หรือผูแลนตามไปดวยธรรม) ไดแก ผูปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปตติผล ที่มีปญญินทรียแรงกลา อบรมอริยมรรคโดยมีปญญาเปนตัวนํา (ทานผูนี้ ถาบรรลุผลแลว
กลายเปนทิฏฐิปปตตะ)
๓. สัทธาวิมุต (ผูหลุดพนดวยศรัทธา) ไดแก ผูที่เขาใจอริยสัจธรรมถูกตองแลว เห็นธรรมที่พระ
ตถาคตประกาศโดยแจมชัด ประพฤติปฏิบัติถูกตองดี และอาสวะบางสวนก็สิ้นไป เพราะเห็น
(อริยสัจ) ดวยปญญา แตมีศรัทธาเปนตัวนําหนา (หมายถึงผูบรรลุโสดาปตติผลแลวขึ้นไป จนถึงผูปฏิบัติเพื่อ
บรรลุอรหัตตผล ที่มีสัทธินทรียแรงกลา; ทานผูนี้ ถาบรรลุอรหัตผล กลายเปนปญญาวิมุต)
๔. ทิฏฐิปปัตตะ (ผูบรรลุสัมมาทิฏฐิ) ไดแก ผูที่เขาใจอริยสัจธรรมถูกตองแลว เห็นธรรมที่พระตถาคต
ประกาศโดยแจมชัด ประพฤติปฏิบัติถูกตองดี และอาสวะบางสวนก็สิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ)
ดวยปญญา (หมายถึงผูบรรลุโสดาปตติผลแลวขึ้นไป จนถึงผูปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตผล ที่มี
ปญญินทรียแรงกลา; ทานผูนี้ ถาบรรลุอรหัตผล กลายเปนปญญาวิมุต)
๕. กายสักขี (ผูเปนพยานดวยนามกาย หรือผูประจักษกับตัว) ไดแก ผูที่ไดสัมผัสวิโมกข ๘ ดวยกาย
และอาสวะบางสวนก็สิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา (หมายถึง ผูบรรลุโสดาปตติผลแลว
ขึ้นไป จนถึงผูปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตผล ที่มีสมาธินทรียแรงกลา; ทานผูนี้ ถาบรรลุอรหัตผล
กลายเปนอุภโตภาควิมุต)

ข. พระอเสขะ หรือ อนุปาทิเสสบุคคล
๖. ปัญญาวิมุต (ผูหลุดพนดวยปญญา) ไดแก ทานผูมิไดสัมผัสวิโมกข ๘ ดวยกาย แตอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไปแลว เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา (หมายถึงพระอรหันตผูบําเพ็ญวิปสสนาเปนตัวนํามา
โดยตลอด จนสําเร็จ)
๗. อุภโตภาควิมุต (ผูหลุดพนทั้งสองสวน) ไดแกทานผูไดสัมผัสวิโมกข ๘ ดวยกาย และอาสวะ
ทั้งหลายก็สิ้นไปแลว เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา (หมายถึงพระอรหันตผูบําเพ็ญสมถะมาเปน
อยางมากกอนแลว จึงใชสมถะนั้นเปนฐานบําเพ็ญวิปสสนาตอ จนสําเร็จ)

บทที่ ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนพิ พาน

๔๒๕

เพื่อใหมองเห็นชัดเจนขึ้น จะแสดงทักขิไณย หรืออริยบุคคล ๗ นั้น811 โดยสัมพันธกับอินทรียที่แรงกลา
และการสัมผัสวิโมกข พรอมทั้งเทียบกับทักขิไณยบุคคลในชุดแรกไวดวย ดังนี้812

811

812

ตามบัญชีขางบนนั้น มีหลักมาใน ที.ปา.๑๑/๘๐/๑๑๕; ๓๓๖/๒๖๖; องฺ.สตฺตก.๒๓/๑๔/๑๐; ๕๓/๗๗; ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๙๓/๓๘๐; แตใน
บัญชีขางบน ณ ที่นี้ แสดงความหมายตามคัมภีรปุคคลบัญญัติ (อภิ.ปุ.๓๖/๑๕๑/๒๓๔) สวนในพระสูตร ขอความที่อธิบายตาง
ออกไป จึงนํามาลงสําหรับเทียบในเชิงอรรถตอไปนี้ (จาก ม.ม.๑๓/๒๓๐/๒๒๙) และพึงทราบดวยวา มีถอยคําบางตอนในพระสูตรนี้
ที่ไมตรงกันในพระไตรปฎกตางฉบับ (เชน ระหวางฉบับอักษรไทย กับฉบับอักษรโรมัน)
๑. สัทธานุสารีบุคคล ไดแก ผูมิไดสัมผัสดวยกาย ซึ่งวิโมกขอันละเอียด คือเลยรูปสมาบัติไปเปนอรูปสมาบัติ แตอาสวะบางสวน
ของเธอก็สิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา และเธอพอมีความเชื่อความรักในพระตถาคต นอกจากนั้น เธอยังมีธรรม
เหลานี้ดวย คือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย
๒. ธัมมานุสารีบุคคล ไดแก ผูมิไดสัมผัสดวยกาย ซึ่งวิโมกขอันละเอียด คือเลยรูปสมาบัติไปเปนอรูปสมาบัติ แตอาสวะบางสวน
ของเธอก็สิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา และธรรมทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแลว ยอมเขาไดกับการเพงพินิจดวย
ปญญาของเธอพอประมาณ นอกจากนั้น เธอยังมีธรรมเหลานี้ คือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย
๓. สัทธาวิมุตบุคคล ไดแก ผูมิไดสัมผัสดวยกาย ซึ่งวิโมกขอันละเอียด คือเลยรูปสมาบัติไปเปนอรูปสมาบัติ แตอาสวะบางสวนของ
เธอก็สิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา และเธอมีศรัทธาในพระตถาคตที่ตั้งมั่น มีรากหยั่งลงแนนแลว
๔. ทิฏฐิปปัตตบุคคล ไดแก ผูมิไดสัมผัสดวยกาย ซึ่งวิโมกขอันละเอียด คือเลยรูปสมาบัติไปเปนอรูปสมาบัติ แตอาสวะบางสวน
ของเธอก็สิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา และธรรมทั้งหลายที่ตถาคตประกาศแลว เธอก็เห็นแจมชัด ประพฤติปฏิบัติ
ถูกตองดีดวยปญญา
๕. กายสักขีบุคคล ไดแก ผูไดสัมผัสดวยกาย ซึ่งวิโมกขอันละเอียด คือเลยรูปสมาบัติไปเปนอรูปสมาบัติ และอาสวะบางสวนของ
เธอก็สิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา
๖. ปัญญาวิมุตบุคคล ไดแก ผูมิไดสัมผัสดวยกาย ซึ่งวิโมกขอันละเอียด คือเลยรูปสมาบัติไปเปนอรูปสมาบัติ แตอาสวะทั้งหลาย
ของเธอหมดสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา
๗. อุภโตภาควิมุตบุคคล ไดแก ผูไดสัมผัสดวยกาย ซึ่งวิโมกขอันละเอียด คือเลยรูปสมาบัติไปเปนอรูปสมาบัติ และอาสวะทั้งหลาย
ของเธอก็หมดสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา
ผังนี้แสดงตามบาลี ซึ่งในปรมัตถมัญชุสากลาววา เปนการแสดงโดยนิปริยาย แตในปฏิสัมภิทามัคค มีการแสดงแบบที่ทานเรียกวา
โดยปริยาย ซึ่งทําใหตางไปจากนี้อีกมาก (ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๙๓-๕/๓๘๐) จะไมแสดงไวในที่นี้ เพราะจะทําใหฟนเฝอ (คัมภีรรุนหลัง อยาง
วิสุทธิมัคค ก็อธิบายตามแนวปฏิสัมภิทามัคค; ดู วิสุทฺธิ.๓/๓๐๒; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๓/๕๖๒-๕๖๘); ผังนี้พึงสอบกับ องฺ.ติก.๒๐/๔๖๐/๑๕๑
และ อภิ.ปุ.๓๖/๑๕๑/๒๓๕ ดวย; อนึ่ง คําที่ลงทาย “-วิมุต”.ในบาลีคือ “-วิมุตฺต” ที่นี่ มักเขียนลดรูปอยางนี้ตามนิยมในภาษาไทย จะ
เขียนเต็มเปน “-วิมุตต” ก็ได

๔๒๖

พุทธธรรม
ท

ถาแสดงใหเห็นลําดับที่ตอเนื่องกัน ก็จะไได ดังนี้

หมายเหหตุ: เรื่องทักขิไณยบุคคล หรื
ห ออริยบุคคคล ที่แสดงในตตาราง/แผนผัง มีขอที่พึงทรราบเปนจุดสังเกต
เ ดังนี้
- พึงเขาใจวา ไมวาผูใดจะมีอินทรียใดแรงกล
์ใ
า แตใในเวลาตรัสรู ปัญญายอมทําหนาที่เปนใหญ ((ปฏิเวธกาเล ปฺนฺทฺริยํ
อาธิปปเตยฺยํ โหติ – ขุข.ปฏิ.๓๑/๔๙๐๐/๓๗๖-๗ และะพึงดู สํ.ม.๑๙/๙๘๘/๒๙๓)
- กายสัสักขี แปลอยางง
ง ายวา ผูสัมผััสฌานกอนเปนนปฐม จึงบรรลุลุนิพพานภายหลัง (ขุ.ปฏิ.๓๑//๔๙๒/๓๗๘); พึงทราบ
ดวยววา เฉพาะกายสัสักขีขั้นที่เปนอนนาคามีเทานั้น จึงสามารถไดวิโมกข
ม ที่ ๘
- อรรถถกถาและฎีกาออธิบายวา อุภโตภาควิ
โต มุต หลุดดพนโดยสวนทัทั้งสอง คือ หลุดพนจากรูปกาาย ดวยอรูปสมมาบัติ และ
หลุดพพนจากนามกายย ดวยอริยมรรค เปนการหลุดดพน ๒ วาระ คือ ดวยวิกขัมภนนะ (ขมกิเลสไว ดวยกําลังสมาธิของฌาน)
หนหนึนึ่ง และดวยสมุจเฉท
จ (ตัดกิเลสถอนรากเหงาเด็ดขขาด ดวยปญญา) อีกหนหนึ่ง (เชน ที.อ.๒/๑๔๕; วิ สุทธิ.๓/๓๐๒; วิสุทธิ.ฏีกา.
๓/๕๖๖๕,๕๖๗) พระออุภโตภาควิมุตนี้ ถาไดวิชชา ๓ (วิชชา ๒ และะอาสวักขยญาณ
ณ) เรียกวาเปน เตวิชชะ ถาไดอภิ
อ ญญา ๖
(คือออภิญญา ๕ และอาสวักขยญาณ
ณ) เรียกวาเปน ฉฉฬภิญญะ ถาไดดปฏิสัมภิทา ๔ เรียกวาเปน ปฏ
ปฏิสัมภิทัปปัตตะะ
- พระปปัญญาวิมุต มุงหน
ง าบําเพ็ญแตตวิปสสนา อาศััยสมถะเพียงใชชสมาธิเทาที่จําเป
เ น พอเปนบาททฐานของวิปสสนาเท
ส านั้น
จึงไมมประสบผลไดพิพิเศษของสมถะะเกินกวาขั้นรูปปฌาน เชน ไมได
ไ อรูปฌาน เขานิโรธสมาบัติไไมได ไมไดโลกิกิยวิชชา ๒
(ระลึกกชาติไมได แลละไมมีญาณเห็นจุ
น ติอุบัติของสัสัตวทั้งหลาย) ไม
ไ ไดโลกิยอภิญญา
ญ ๕ (แสดงงฤทธิ์ไมได ไมมีมที ิพพโสต
คือหูททิพย ไมมีเจโตตปริยญาณ คืออ
อ านใจผูอื่นไมมได ระลึกชาติติไมได และไมมีมที ิพพจักขุ คืออไมมีตาทิพย) [พุทธพจน
เกี่ยวกกับเรื่องนี้ พึงดู สํ.นิ.๑๖/๒๙๐-๓๐๒/๑๕๑-๑๕๕๕] แตวาตามหหลักยอมเปนปฏิฏิสัมภิทัปปตต ะ (ผูบรรลุปฏิสัสมภิทา ๔)
ได; พพระปญญาวิมุต มาคูกับพระอุภโตภาควิมุต ที่นาศึกษาแหงหนึ
ห ่ง คือ ที.ม.๑๑๐/๖๕-๖๖/๘๓๓-๘๔.

ความที่กลาวมมาทั้งหมด สรุรุปสาระสําคัญไไว ณ ที่นี้ ดังต
ง อไปนี้
ก. สรุปตามบาลี (อาศศัยอรรถกถา-ฎีกา เพียงเพื่ออเชื่อมความ)
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ข. สรุปตามบาลี อรรรถกถา และฎีกา
ก 813

813

ในคัมภีรชั้นรองและชันหลั
น้ ง มีการจําแนนกประเภทของคววามหลุดพนออกกไปอีก ตามลักษณ
ณะการเห็นไตรลัลักษณแตละขอ (สั
( มพันธกับ
อินทรียยที่เปนตัวนํา) โดดยแบงเปนวิโมกข ๓ คือ สุญญตตวิโมกข อนิมิตตวิ
ต โมกข และ อัปปณิ
ป หิตวิโมกข แแตจะไมนํามาแสสดงไวในที่นี้
เพราะจจะทําใหฟนเฝอ ผูตองการทราบพพึงดู ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๔๖๙-๕๑๖/๓๕๓๓-๔๐๖; วิสุทฺธิ.๓/๒๙๙; สงฺคหห.๕๕ (ในวินัยปฎกก็
ฎ ออกชื่อ
วิโมกขข ๓ นี้บาง แตความหมายตามที่อรรถกถาอธิบายแแปลกออกไป ดู วินย.๑/๒๓๖/๑๗
๗๕; ๒/๓๐๘/๒๑๑๑; วินย.อ.๑/๖๐๐๔)
อนึนึ่ง ปญญาวิมุต ๕ และอุภโตภาคควิมุต ๕ ในตารา
รางนี้ อรรถกถาจััดแบงไวตามพืนฐานด
้น านสมถะ เชน ที.อ.๒/๑๔๓๓; ๓/๙๗;
ม.อ.๓//๑๗๘;ปฺจ.อ.๕๕๔

๔๒๘

พุทธธรรม

ถึงตอนนี้ มีเรื่องที่ควรกลาวแทรกไว เพื่อชวยปองกันความสับสนในการศึกษาตอๆ ไป คือ เรื่องสํานวน
ภาษาเกี่ยวกับการกลาวโดยปริยาย (โดยออม หรือตามความหมายบางแง บางดาน หรือแงหนึ่ง ดานหนึ่ง หรือ
ความหมายอยางหลวมๆ) และโดยนิปริยาย (โดยตรง หรือโดยสิ้นเชิง คือความหมายจําเพาะ หรือเต็มตาม
ความหมายบริบูรณ)
ตัวอยางที่เดนชัดในเรื่องนี้ คือ พระอรหันตซึ่งมีอยูเพียง ๒ ประเภท ดังที่กลาวแลว คือพระปญญาวิมุต
กับพระอุภโตภาควิมุต; พระอุภโตภาควิมุต แปลวา ผูหลุดพนทั้งสองสวน เปนผูไดวิโมกข คือไดฌานสมาบัติถึง
ขั้นอรูปฌานดวย และบรรลุอรหัตตผลดวย สวนพระปญญาวิมุต ไดแตอรหัตตผลอยางเดียว แมจะไดฌาน ก็ได
เพียงรูปฌานที่ ๔ ลงมา พระอรหันตมีประเภทใหญเพียงสองเทานี้
แตบางคราวนักศึกษาไปพบคําวาพระอรหันตเจโตวิมุต จึงอาจงงหรือเกิดความสงสัยขึ้น
ในกรณีเชนนี้ พึงทราบวา พระเจโตวิมุต ก็คือพระอุภโตภาควิมุตนั่นเอง แตเปนการเรียกโดยปริยาย
ดวยตองการเนนวิธีปฏิบัติที่ผานมาในระหวาง กอนที่จะบรรลุอรหัตตผล (คือไดปฏิบัติหนักทางสมถะมากอน)
มิไดหมายความวาทานบรรลุอรหัตตผลดวยเจโตวิมุตติอยางเดียว
ยิ่งกวานั้น ในบางแหง แมแตผูที่ไดบําเพ็ญทั้งสมถะและวิปสสนามาโดยตลอดดวยกัน ทานแยกเรียก
เปนพระเจโตวิมุตบาง พระปญญาวิมุตบาง เพียงเพราะความตางแหงอินทรีย (คือ มีสมาธินทรียแรง หรือ
มีปญญินทรียแรง) เทานั้นก็มี ดังที่พระอรรถกถาจารยยกตัวอยางไว ทานเรียกพระสารีบุตร วาเปนพระปญญาวิมุต พระมหาโมคคัลลานะ วาเปนพระเจโตวิมุต814
บางแหง ใชคําวา เจโตวิมุต และปญญาวิมุตคูกัน หมายถึงพระอรหันตผูหนึ่งผูเดียว (คือผูไดเจโต
วิ มุ ต ติ แ ละป ญ ญาวิ มุ ต ติ ต ามปกติ ) ก็ มี 815 หรื อ อย า งในคั ม ภี ร ป ฏิ สั ม ภิ ท ามั ค ค 816 ใครเป น พระสั ท ธาวิ มุ ต
พระทิฏฐิปปตตะ และพระกายสักขี ทานก็เรียกอยางนั้นไปตลอดจนเปนพระอรหันต
ถาไมเขาใจเรื่องการเรียกโดยปริยาย เพื่อเนนแงความหมายที่ตองการบางอยาง ก็จะสับสน กลายเปนมี
พระอรหันตอีกมากมายหลายประเภท
แมในการอานความหมายของขอธรรมตางๆ ก็เหมือนกัน เชน ที่ทานกลาววา สัมมาสติ ไดแกสติปฏฐาน
๔817 ตามปกติ นักศึกษายอมมองสติปฏฐานวาเปนหลัก หรือวิธีปฏิบัติธรรม ที่มีทั้งใหเปนอาตาป (มีความเพียร)
สัมปชาโน (มีสัมปชัญญะ) เปนตน คือเปนกระบวนการปฏิบัติที่มีองคธรรมทุกอยางพรอมอยูในตัว บางคนจึง
สงสัยวา สัมมาสติจะเปนสติปฏฐานไดอยางไร หรือวา สติปฏฐานจะเปนเพียงสัมมาสติไดอยางไร ในกรณีนี้
จะตองมองความหมายเสมือนพูดวา สัมมาสติ ไดแกสติอยางที่ใชในสติปฏฐาน หรือสติอยางที่ใชตามวิธีการ
ปฏิบัติของสติปฏฐาน

814
815
816

817

ดู ม.ม.๑๓/๑๕๙/๑๖๒; ม.อ.๓/๑๔๑
องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๑/๙๖
ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๙๓-๕/๓๘๐ (ดูเทียบ องฺ.นวก.๒๓/๒๔๗-๙/๔๗๒-๔; หรืออยางที่พระวักกลิไดรับยกยองเปนเอตทัคคะ ในบรรดาพระ
สัทธาวิมุต หรือสัทธาธิมุต ใน องฺ.เอก.๒๐/๑๔๗/๓๑) คัมภีรวิสุทธิมัคค ก็พลอยอธิบายไปตามอยางนี้ (วิสทุ ฺธิ.๓/๓๐๑)
เชน ที.ม.๑๐/๒๙๙/๓๔๙ เปนตน
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อีกตัวอยางหนึ่ง คือ สมาธิภาวนา แปลวา การเจริญสมาธิ หรือการบําเพ็ญสมาธิ ทานแสดงไววามี ๔
อยาง818 เชนขอที่ ๔ วา “สมาธิภาวนา ที่เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลาย” นักศึกษาบางคนจึงงงและสงสัยวา สมาธิ ก็คือองคธรรมแกนของสมถะ หรือตัวสมถะนั่นเอง สมาธิ
หรือสมถะอยางเดียว ไมมีวิปสสนา จะนําไปสูความสิ้นอาสวะไดอยางไร เปนไปไมได
ในกรณีนี้ จะตองเขาใจวา ทานกลาวถึงสมาธิโดยฐานเปนจุดรวม หรือเปนเวทีของการปฏิบัติธรรม เปน
ประดุจสนามที่องคธรรมตางๆ มาชุมนุมกันทํางาน หรือสูรบกับขาศึกคือกิเลส819 ไมใชหมายความวาฝกหรือ
เจริญสมาธิขึ้นมาอยางเดียว
ถาจะพูดใหเขาใจกันอยางงาย สมาธิภาวนาในกรณีนี้ก็คือ การฝกฝนปฏิบัติธรรมที่ใชสมาธิ หรือการฝก
เอาสมาธิมาใชประโยชนในการปฏิบัติธรรมวิธีตางๆ820

ประเภทของพระอรหันต
ในบรรดาทักขิไณยบุคคล หรือพระอริยบุคคล ที่ไดจําแนกแยกประเภทใหทราบทั้งหมด ซึ่งมีจํานวน
มากนั้น ในฐานะที่พระอรหันตเปนบุคคลสูงสุด ผูจบสิกขา เปนอเสขะ เสร็จสิ้นภาวนา เปนภาวิตแลว บรรลุ
จุดหมาย ไมมีอะไรจะตองทําเพื่อประโยชนตนอีกตอไป เปนผูมุงบําเพ็ญปรัตถะ เพื่อประโยชนสุขแหงพหูชน
เพื่อเกื้อการุณยแกชาวโลก จึงควรแยกออกมาแสดงใหเห็นชัดเจนจําเพาะเปนหมวดหนึ่ง
พระอรหันต ซึ่งมีทั้งหมด ๒ ประเภทนั้น แยกออกไปโดยคุณสมบัติพิเศษ ที่ได และไมได พรอมทั้ง
ความหมายสรุปอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
๑. พระปญญาวิมุต คือ ผูหลุดพนดวยปญญา ไดแก ทานผูมุงหนาบําเพ็ญแตวิปสสนา อาศัยสมถะ
เพียงใชสมาธิเทาที่จําเปน พอเปนบาทฐานของวิปสสนาใหบรรลุอาสวักขยญาณเทานั้น ไดสมถะไมเกินรูปฌาน ๔
ไมมีความสามารถพิเศษ เชน เขานิโรธสมาบัติไมได ไมไดโลกิยอภิญญา ๕ เปนตน จําแนกได ดังนี้
ก. พระสุกขวิปัสสก ผูเจริญวิปสสนาลวน ไดสมาธิถึงระดับฌาน ตอเมื่อถึงขณะแหงมรรค
ข. พระปัญญาวิมุต ผูไดฌาน ๔ อยางนอยขั้นหนึ่งกอนแลว จึงเจริญวิปสสนาที่ใหบรรลุอรหัตผล
ค. ปฏิสัมภิทัปปัตตะ ผูบรรลุปฏิสัมภิทา ๔ คือ ไดปญญาแตกฉาน ๔ ประการ821
๑) อัตถปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในอรรถ หรือปรีชาแจงเจนในความหมาย
๒) ธัมมปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในธรรม หรือปรีชาแจงเจนในหลัก
๓) นิรุตติปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในนิรุกติ หรือปรีชาแจงเจนในภาษา
๔) ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในปฏิภาณ หรือปรีชาแจงเจนในความคิดทันการ
818
819
820

821

เชน ที.ปา.๑๑/๒๓๓/๒๓๓
ดู ประกอบ ที.ม.๑๐/๒๐๖/๒๔๘; ม.อุ.๑๔/๒๕๓/๑๘๐; สํ.ม.๑๙/๘๓/๒๖; องฺ.สตฺตก.๒๓/๔๒/๔๒
พระธรรมทินนาเถรี แสดงความหมายของสมาธิภาวนา วาเปนการบําเพ็ญทั้งตัวสมาธิและธรรมทั้งหลาย ที่เปนนิมิต (สิ่งที่กําหนด)
และที่เปนบริขาร (เครื่องประกอบหรือเครื่องอุดหนุน) ของสมาธิ (ม.มู.๑๒/๕๐๘/๕๕๐)
ผูไดปฏิสัมภิทา ๔ ไมจําตองเปนอุภโตภาควิมุต ดู วิสุทฺธิ.๒/๖๖; ๓/๙; วิภงฺค อ.๕๐๓ เปนตน สวนปฏิสัมภิทา ๔ ดู องฺ.จตุกฺก.๒๑/
๑๗๒/๒๑๖; ขุ.ปฏิ.๓๑/๒๖๘/๑๗๕; อภิ.วิ.๓๕/๗๘๔/๔๐๐ เปนตน

๔๓๐

พุทธธรรม

๒. พระอุภโตภาควิมุต แปลวา ผูหลุดพนโดยสวนทั้งสอง คือ หลุดพนจากรูปกายดวย อรูปสมาบัติ
และหลุดพนจากนามกาย ดวยอริยมรรค เปนการหลุดพน ๒ วาระ คือ ดวยวิกขัมภนะ (ขมกิเลสไวดวยกําลัง
สมาธิของฌาน) หนหนึ่ง และดวยสมุจเฉท (ตัดกิเลสถอนรากเหงาดวยปญญา) อีกหนหนึ่ง จําแนกได ดังนี822
้
ก. พระอุภโตภาควิมุต คือพระอรหันตผูไดสมถะถึงอรูปฌานอยางนอยหนึ่งขั้น แตไมไดโลกิยวิชชา
โลกิยอภิญญา
ข. พระเตวิชชะ พระอรหันตผูไดวิชชา ๓ คือ พระอุภโตภาควิมุตนั้น ผูไดวิชชา ๓ ดวย คือ
๑) ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ญาณเปนเหตุระลึกไดซึ่งขันธที่เคยอยูอาศัยในกอน แปลกันงายๆ วา
ระลึกชาติได
๒) จุตูปปาตญาณ ญาณหยั่งรูการจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลายที่เปนไปตามกรรม ถือกันวา
ตรงกับทิพพจักขุ หรือทิพยจักษุ
๓) อาสวักขยญาณ ญาณหยั่งรูในธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย หรือความรูที่ทําใหสิ้นอาสวะ
ค. พระฉฬภิญญะ พระอรหันตผูไดอภิญญา ๖ คือ พระอุภโตภาควิมุตนั้น ผูไดอภิญญา ๖ ดวย คือ
๑) อิทธิวิธา หรืออิทธิวิธิ ความรูที่ทําใหแสดงฤทธิ์ตางๆ ได
๒) ทิพพโสต ญาณที่ทําใหมีหูทิพย
๓) เจโตปริยญาณ ญาณที่ทําใหกําหนดใจคนอื่นได คือทายใจเขาได
๔) ปุพเพนิวาสานุสติ ญาณที่ทําใหระลึกชาติได
๕) ทิพพจักขุ ญาณที่ทําใหมีตาทิพย
๖) อาสวักขยญาณ ญาณที่ทําใหอาสวะสิ้นไป
ง. พระปฏิสัมภิทัปปัตตะ พระอรหันตอุภโตภาควิมุต ผูบรรลุปฏิสัมภิทา ๔ อยางที่กลาวแลวขางตน
เมื่อรวมเขาเปนชุดเดียวกัน และเรียงลําดับตามชื่อที่ใชเรียก มี ๖ นาม ดังนี้
๑. สุกขวิปัสสก
ผูเจริญวิปสสนาลวน
๒. ปัญญาวิมุต
ผูหลุดพนดวยปญญา (ที่นอกจากสุกขวิปสสก)
๓. อุภโตภาควิมุต ผูหลุดพนทั้งสองสวน
๔. เตวิชชะ
ผูไดวิชชา ๓
๕. ฉฬภิญญะ
ผูไดอภิญญา ๖
๖. ปฏิสัมภิทัปปัตตะ ผูบรรลุปฏิสัมภิทา ๔823
พระอรหันตองคใด เปนทั้งฉฬภิญญะ และปฏิสัมภิทัปปตตะ ยอมเปนผูม ีคุณสมบัติครบถวนบริบูรณ
ครอบคลุมทั้งหมด.
822

823

ความหมายของปญญาวิมุต และอุภโตภาควิมุตอยางนี้ กลาวตามอรรถกถาและฎีกา เชน ที.อ.๒/๑๔๕; ๓/๙๗; วิสุทฺธิ.๓/๓๐๒;
วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๕๖๕, ๕๖๗ (พึงศึกษา ที.ม.๑๐/๖๕-๖๖/๘๓-๘๔ และ สํ.นิ.๑๖/๒๙๐-๓๐๒/๑๕๑-๑๕๕ ดวย); วิชชา ๓ ดู ที.ปา.๑๑/
๒๒๘/๒๓๒; ๓๙๘/๒๙๒; องฺ.ทสก.๒๔/๑๐๒/๒๒๕; อภิญญา ๖ ดู ที.ปา.๑๑/๔๓๑/๓๐๗; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๗๓/๓๑๑ เปนตน
ขอย้ําอีกครั้งวา ในบรรดาชื่อทั้ง ๖ นี้ สุกขวิปัสสก เปนคํารุนอรรถกถา นอกนั้นมีมาในบาลีเดิม; อนึ่งในวิสุทฺธิ.๓/๓๗๓ แสดงพระ
อรหันตไว ๖ ประเภทเหมือนกัน แตอันดับที่ ๑ เปน สัทธาวิมุต แทน สุกขวิปสสก นอกนั้นเหมือนกับที่นี้ (สัทธาวิมุต ก็คือ ผูปฏิบัติ
โดยมีอินทรียขอแรกคือศรัทธาแรงกลา จนบรรลุโสดาปตติผล แลวเรียกติดเรื่อยมาตามชื่อเดิมจนบรรลุอรหัตตผล ตามแนว ขุ.ปฏิ.
๓๑/๔๙๓/๓๘๑ ซึ่งเขียนเปนสัทธาธิมุตต แตมาใน วิสุทฺธิ.๓/๓๐๑ กลายเปนสัทธาวิมุตต)

บทที่ ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนพิ พาน

๔๓๑

บันทึกพิเศษทายบท
เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง
บันทึกที่ ๑: เรื่อง สอุปาทิเสส และ อนุปาทิเสส
บางทาน ถือเอาความหมายตามพุทธพจนในอังคุตตรนิกาย (องฺ.สตฺตก.๒๓/๕๓/๗๕; องฺ.นวก.๒๓/๒๑๖/๓๙๔) ซึ่ง
จําแนกประเภทบุคคลผูบรรลุนิพพานเปน ๒ อยาง คือ สอุปาทิเสสบุคคล (บุคคลผูยังมีอุปาทานเหลือ หรือยังมีกิเลสเหลืออยู
บาง กลาวคือพระเสขะ ไดแก พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี) กับ อนุปาทิเสสบุคคล (บุคคลผูไมมีอุปาทาน
เหลือ หรือไมมีเชื้อกิเลสเหลืออยูเลย ไดแก พระอเสขะ คือ พระอรหันต) จึงแปลคําวา “อุปาทิ” เปน อุปาทาน คือตัวความยึด
มั่น แลวจํากัดความหมายของนิพพาน ๒ อยางนั้นวา
๑) สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานที่ยังมีอุปาทานเหลืออยู หรือนิพพานของผูยังมีกิเลสเหลืออยูบาง ไดแก
นิพพานของพระเสขะ คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี
๒) อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานที่ไมมีอุปาทานเหลืออยูเลย หรือนิพพานของผูไมมีกิเลสเหลืออยูเลย ไดแก
นิพพานของพระอเสขะ คือพระอรหันต
การแปลความหมายอยางนี้ เกิดจากความสับสนระหวาง ภาวะ (สอุปาทิเสสนิพพาน และอนุปาทิเสสนิพพาน) กับ
บุคคล (สอุปาทิเสสบุคคล และอนุปาทิเสสบุคคล) กลาวคือ นิพพาน ๒ นั้น เปนการแสดงภาวะของนิพพานเทาที่บุคคลเขาไป
เกี่ยวของ สวนบุคคล ๒ เปนการแสดงถึงบุคคลผูเกี่ยวของกับนิพพาน
ดังนั้น เพื่อปองกันความสับสน พึงแยก สอุปาทิเสสนิพพาน และ อนุปาทิเสสนิพพาน ไวพวกหนึ่ง สอุปาทิเสสบุคคล
และ อนุปาทิเสสบุคคล (ซึ่งไดกลาวตอไปในตอนวาดวยบุคคลผูบรรลุนิพพาน) ไวอีกพวกหนึ่ง ไมใหปะปนกัน และศัพทสําคัญ
ที่จะชวยแยกความหมายในกรณีนี้ ก็คือ “อุปาทิ” ในสอุปาทิเสสนิพพาน และอนุปาทิเสสนิพพาน ซึ่งแตกตางจาก “อุปาทิ” ใน
สอุปาทิเสสบุคคล และอนุปาทิเสสบุคคล (พึงสังเกตวา ในอรรถกถาที่อธิบายเรื่องนิพพาน ๒ นั้นเอง ก็ยังมีคําอธิบายบางตอน
ชวนใหสับสนวา สอุปาทิเสสนิพพาน คือนิพพานของสอุปาทิเสสบุคคล - ดู อิติ.อ.๒๑๗)

บันทึกที่ ๒: เรื่องความหมายของ ทิฏฐธัมมิกะ และ สัมปรายิกะ
ทิฏฐธัมมิกะ และ สัมปรายิกะ มีรูปศัพทที่เปนคํานามวา ทิฏฐธรรม และ สัมปรายะ ตามลําดับ คําทั้งสี่นี้ มีใชมากมาย
ทั้งในบาลีและในคัมภีรชั้นหลัง (และมักพบในความหมายวา ปจจุบัน หรือชีวิตนี้ กับเบื้องหนา เลยจากชีวิตนี้ไป หรือโลกหนา
เชน ม.มู.๑๒/๑๙๘/๑๗๒; ขุ.สุ.๒๕/๓๐๖/๓๕๒; ฯลฯ) โดยเฉพาะที่คุนหูคุนตานักศึกษาธรรมมาก ไดแกที่มากับคําวา อัตถะ
เปน ทิฏฐธัมมิกัตถะ และ สัมปรายิกัตถะ แปลกันวา ประโยชนปจจุบัน และประโยชนภายหนา บางคราวมี ปรมัตถะ (ประโยชน
อยางยิ่ง หรือประโยชนสูงสุด) ตามมาดวย รวมเปนอัตถะ หรือประโยชน ๓ ขั้น
อยางไรก็ดี ในคัมภีรขั้นตนทีเดียว มีแตอัตถะ ๒ คือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ และ สัมปรายิกัตถะ เทานั้น มาคูกัน (ดู วินย.
๕/๒/๔; ที.ปา.๑๐/๒๒๖/๒๗๔; ม.ม.๑๓/๕๙๖/๕๔๓; สํ.ส.๑๕/๓๖๗/๑๒๐; ๓๗๙/๑๒๖; องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๓/๕๓; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๔/
๔๐๗; ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๑/๒๔๒) และในกรณีเชนนั้น สัมปรายิกัตถะ หมายถึงประโยชนที่สูงกวา หรือเลยจากทิฏฐธัมมิกัตถะขึ้นไป
ทั้งหมด รวมทั้งประโยชนขั้นปรมัตถดวย
สวนคําวา ปรมัตถะ ทานใชลําพังตางหาก เปนคําโดดๆ ไมรวมอยูในชุด โดยถือเปนไวพจนอยางหนึ่งของนิพพาน
(เชน ขุ.สุ.๒๕/๒๙๖/๓๓๘; ๓๑๓/๓๖๖; ม.ม.๑๓/๖๕๗/๖๐๕) ตอมา ในคัมภีรชั้นรอง จึงจัดเขาชุดเปนอัตถะ หรือประโยชน ๓
คือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ สัมปรายิกัตถะ และปรมัตถะ (ขุ.จู.๓๐/๖๗๓/๓๓๓; ๗๕๕/๓๘๙) ในกรณีเชนนี้ สัมปรายิกัตถะ ยอมถูก
จํากัดความหมายใหแคบเขา เปนประโยชนเบื้องหนา หรือเกี่ยวกับโลกหนา ชั้นสวรรค ที่ต่ํากวาปรมัตถ คือยังไมถึงนิพพาน
ที่วา “สัมปรายิกัตถะ” เดิมหมายถึงประโยชนชั้นสูงขึ้นไปทั้งหมด รวมทั้งปรมัตถะดวยนั้น เชน เมื่อคราวที่ทาน
พรหมายุพราหมณผูเฒา ไปเฝาพระพุทธเจา พระพุทธองคประทานโอกาสใหทานถามปญหาได ทั้งที่เกี่ยวกับทิฏฐธัมมิกัตถะ
และสัมปรายิกัตถะ พรหมายุพราหมณดําริวา สําหรับทิฏฐธัมมิกัตถะ ตัวทานเองชํานาญอยูแลว มีแตคนอื่นมาถามทาน ดังนั้น

๔๓๒
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ทานจึงจะถามปญหาเกี่ยวกับสัมปรายิกัตถะ คําถามเกี่ยวกับสัมปรายิกัตถะของพรหมายุพราหมณมีวา “ทําอยางไร บุคคลจึงจะ
เปนพราหมณ เปนผูจบพระเวท (เวทคู) เปนผูทรงไตรเพทหรือไตรวิชชา (เตวิชชะ) เปนผูเจนศรุติ คือตัวบทแหงพระเวท (โสตถิยะ) เปน
พระอรหันต เปนผูลุไกวัลย (เกวลี) เปนมุนี และเปนพระพุทธเจา” (ม.ม.๑๓/๕๙๖/๕๔๓)
แมคําวา “สัมปรายิกะ” ลวนๆ ก็มีความหมายกวางถึงชั้นปรมัตถดวยเชนกัน ดังในกัณณกัตถลสูตร (ม.ม.๑๓/๕๗๕๙/๕๒๐-๓) พระเจาปเสนทิโกศลทูลถามพระพุทธเจาถึงความแตกตางระหวางวรรณะทั้ง ๔ พระพุทธเจาตรัสตอบแสดงความ
แตกตางในแงทิฏฐธัมมิกะวา เมื่อถือตามอาการแสดงความเคารพกัน กษัตริยและพราหมณก็เปนวรรณะสูง แตในแงสัมปรายิกะ
ความแตกตางกันไมเกี่ยวกับวรรณะ ความแตกตางขึ้นอยูกับความเพียรพยายามของแตละคน เมื่อถึงวิมุตติแลว ไมมีอะไรตางกัน และ
มีขอความตอนหนึ่งในคัมภีรมหานิทเทส (ขุ.ม.๒๙/๙๓/๘๖; ๑๕๒/๑๒๔) วา “บุคคลมองเห็นอานิสงส ๒ ประการแหงทิฏฐิ (ทฤษฎี)
ของตน คือ อานิสงสที่เปนทิฏฐธัมมิกะ และอานิสงสที่เปนสัมปรายิกะ; อานิสงสที่เปนทิฏฐธัมมิกะของทิฏฐิเปนไฉน? กลาวคือ
ศาสดามีทิฏฐิอยางใด สาวกทั้งหลายก็พลอยมีทิฏฐิอยางนั้น, พวกสาวกยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรงศาสดาผูมีทิฏฐิ
อยางนั้น และยอมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัช อันสืบเนื่องมาแตการนั้น; อานิสงสที่เปนสัมปรายิกะของทิฏฐิ เปนไฉน?
กลาวคือ บุคคลนั้นหวังผลตอไปขางหนาวา ทิฏฐินี้พอจะทําใหเปนนาค เปนครุฑ...เปนอินทร เปนพรหม หรือเปนเทพได ทิฏฐินี้
พอเพียงแกสุทธิ วิสุทธิ บริสุทธิ์ มุตติ วิมุตติ บริมุตติ เราจักบริสุทธิ์...หลุดพนไดดวยทิฏฐินี้”
ในชั้นอรรถกถา ทานมักแสดงความหมายจํากัดลงไปทีเดียววา ทิฏฐธัมมิกะ หมายถึง มีในอัตภาพนี้ เกิดขึ้นในชาตินี้
สัมปรายิกะ หมายถึง มีในปรโลก เกิดขึ้นในโลกหนา หรือชีวิตหนา (เชน องฺ.อ.๒/๑; อิติ.อ.๑๐๓) แมอรรถกถาที่อธิบายเรื่อง
นิพพานธาตุ ๒ อยาง ก็อธิบายทํานองนี้เชนกัน คือกลาววา ทิฏฐธัมมิกะ หมายถึง มีอยู เปนไปในอัตภาพนี้, สัมปรายิกะ
หมายถึง มีในเบื้องหนา คือภายหลังจากทําลายขันธ (อิติ.อ.๒๑๘)

บันทึกที่ ๓: เรื่องจริมจิต
จริมจิต จริมกจิต จริมวิญญาณ จริมกวิญญาณ มีความหมายอยางเดียวกัน คือแปลวา จิตสุดทาย หรือวิญญาณ
สุดทาย (บางทีแปลแถมเขาใหชัดขึ้นวา จิตดวงสุดทายในภพ) หมายถึงจุติจิต หรือจุติวิญญาณของพระอรหันต หรือเรียกนัย
หนึ่งวา ปรินิพพานจิต คือจิตสุดทายที่สิ้นชีวิตของพระอรหันต หรือจิตขณะที่ปรินิพพาน (ดู วินย.ฏีกา ๒/๔; และฎีกาแหงทีฆนิกาย ฉบับอักษรพมา ๑/๓๖๔; ๒/๑๖๑, ๔๑๙ ฉบับอักษรไทยขณะเขียนนี้ ยังไมไดพิมพ)
คําวา “จริมวิญญาณ” มีใชครั้งแรกในจูฬนิทเทส ซึ่งเปนคัมภีรชั้นรองในพระไตรปฎก ดังความวา “เมื่อพระอรหันต
ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสปรินิพพานธาตุนั้น เพราะความดับไปแหงจริมวิญญาณ ธรรมเหลานี้ คือ ปญญาและสติ นามและรูป
ยอมดับ คือสงบ ถึงความไมตั้งอยู ระงับไป ณ ที่นี้” (ขุ.จู.๓๐/๘๙/๒๓ อธิบาย ขุ.สุ.๒๕/๔๒๕/๕๓๑ อางใน สงฺคณี อ. ๓๖๕)
ในสมัยอรรถกถา คําวาจริมวิญญาณและจริมจิต มีใชมากขึ้น บางแหงกําหนดเอาการบรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน ดวย
การดับจริมจิต พรอมกันนั้นก็กําหนดเอาการบรรลุสอุปาทิเสสนิพพาน หรือเริ่มดํารงอยูในสอุปาทิเสสนิพพาน ดวยการบรรลุ
อรหัตตผล (ดู ธ.อ.๔/๔๗; อิติ.อ.๓๘๙; สุตฺต.อ.๑/๓๔๗; นอกจากนี้ พึงดูประกอบ นิทฺ.อ.๒/๒๑๖; วินย.อ.๑/๒๓๕; ที.อ.๑/๒๒๔ =ม.อ.
๓/๒๗๐ =สํ.อ.๒/๒๒๖ =องฺ.อ.๒/๔๘๕ =อุ.อ.๓๙๐ =ปฺจ.อ.๑๑๔ =วินย.ฏีกา ๔/๒๔๒; องฺ.อ.๒/๒๙๑; ๓/๑๗๗; ที.อ.๑/๒๘๐ =อุ.อ.๒๑๙
=ม.อ.๑/๑๗๖ =องฺ.อ.๒/๑๙๒ =วินย.ฏีกา ๔/๙๑; สุตฺต.อ.๒/๔๐๘; ขุทฺทก.อ.๒๑๓ =สุตฺต.อ.๒/๔๓; ปฏิสํ.อ.๒๐๗; วิสุทฺธิ.๓/๓๔๓; ที.อ.๑/
๔๔๙; นิท.อ.๒/๒๑๗; สํ.อ.๒/๑๐; อุ.อ.๒๗๑; วิสุทฺธิ.๓/๙๗ (ฉบับอักษรไทยไมมี แตมีในฉบับอื่น เชน พมา และโรมัน)
อนึ่ง พึงสังเกตวา ในคัมภีรฉบับอักษรไทย จริมจิต และจริมวิญญาณ เปนปุริมจิต และปุริมวิญญาณ (จิตหรือ
วิญญาณที่มีมากอน) หลายแหง (เชน ขุ.จู.๓๐/๘๙/๒๓; สํ.อ.๒/๑๐; ขุททก.อ.๒๑๓ เปนตน) แตหลักฐานยันกันเอง วาที่ถูกเปน
“จริม” (เชนในบาลีเปน ปุริม แตอรรถกถาที่อธิบายความตรงนั้นเปน จริม, ขอความเดียวกัน อยูในคัมภีรคนละเลม เลมหนึ่ง
เปน ปุริม แตอีกเลมหนึ่งเปน จริม เปนตน)

บันทึกที่ ๔: เรื่อง สีลัพพตปรามาส
สีลัพพตปรามาส เปนสังโยชนที่มักเขาใจกันพรามากที่สุดขอหนึ่ง จึงเห็นควรนําหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติม เพื่อเสริม
ความเขาใจ

บทที่ ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนพิ พาน

๔๓๓

ในสุตตนิบาต มีพุทธพจนมากแหงตรัสถึงสมณพราหมณ และบุคคลบางพวก มีความเห็นผิด ถือวาความบริสุทธจะมี
ไดดวยศีลและพรต เปนตน (เชน ขุ.สุ.๒๕/๔๑๑/๔๘๙; ๔๑๖/๔๙๘; ๔๓๑/๕๔๐; ๓๑๔/๓๖๙) สวนอริยสาวก หรือทานผูหลุด
พน หรือมุนีที่แท ไมยึดติดทิฏฐิทั้งหลาย ละไดซึ่งศีลและพรตทั้งหมด (เชน ขุ.สุ.๒๕/๔๒๐/๕๑๐; ๔๓๑/๕๔๐)
คําวาบริสุทธิ์ หรือ “สุทธิ” นี้ หมายถึงจุดหมายสูงสุดของลัทธิศาสนา ตรงกับความหลุดพน หรือวิมุตตินั่นเอง (เชน ขุ.
ม.๒๙/๑๒๐/๑๐๕; ๓๓๖/๒๒๗; ขุ.จู.๓๐/๓๐๑/๑๔๙) ความเห็นผิดนั้น อาจแสดงออกในรูปของการบําเพ็ญศีลพรตเพื่อจะได
เปนเทพเจา ดังปรากฏบอยๆ ในพระสูตรตางๆ โดยขอความวา “มีปณิธาน (หรือมีทิฏฐิ) วา: ดวยศีล หรือพรต หรือตบะ หรือ
พรหมจรรยนี้ เราจักไดเปนเทพเจาหรือเทพองคใดองคหนึ่ง” (ม.มู.๑๒/๒๓๒/๒๐๙; ม.ม.๑๓/๘๕/๘๐; สํ.สฬ.๑๘/๓๒๓/๒๒๕;
องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๐๖/๒๗๘; องฺ.สตฺตก.๒๓/๔๗/๕๗; องฺ.นวก.๒๓/๒๗๖/๔๘๒; ขุ.ม.๒๙/๓๘/๓๙; ๓๘๒/๒๕๖)
คัมภีรมหานิทเทส และจูฬนิทเทส ไดอธิบายเรื่องการยึดถือความบริสุทธิ์ดวยศีลและพรตเชนนี้ไวหลายแหง เชนแหง
หนึ่งวา “มีสมณพราหมณพวกหนึ่งถือความบริสุทธิ์ดวยศีล พวกเขาเชื่อถือสุทธิ วิสุทธิ ความบริสุทธิ์ ความหลุดพน วิมุตติ บริมุตติ เพียงดวยศีล เพียงดวยการบังคับควบคุมตน (สัญญมะ) เพียงดวยความสํารวมระวัง (สังวร) เพียงดวยการไมลวงละเมิด
...ฯลฯ...; มีสมณพราหมณพวกหนึ่งถือความบริสุทธิ์ดวยพรต พวกเขาถือหัตถิพรต (ประพฤติอยางชาง) บาง ถืออัสสพรต
(ประพฤติอยางมา) บาง ถือโคพรต (ประพฤติอยางวัว) บาง ฯลฯ ถือพรหมพรตบาง ถือเทวพรตบาง ถือทิศพรต (ไหวทิศ) บาง
...(ขุ.ม.๒๙/๑๒๐/๑๐๕; ดูประกอบ ขุ.ม.๒๙/๑๒๙/๑๑๐; ๖๑๗/๓๗๓; ๓๓๖/๒๒๗; ขุ.จู.๓๐/๑๒๐/๔๖; ๓๐๑/๑๔๙; ๓๑๕/
๑๕๕; และดูอธิบายของอรรถกถา นิทฺ.อ.๑/๒๗๐)
คําอธิบายเชนนี้ลงตัวเปนแบบในคําจํากัดความคําวา “สีลัพพตปรามาส” ของคัมภีรอภิธรรมวา “ทิฏฐิ...การยึดถือ...
ของสมณพราหมณทั้งหลาย ภายนอก (จากธรรมวินัย) นี้ ทํานองนี้วา: ความบริสุทธิ์มีไดดวยศีล ความบริสุทธิ์มีไดดวยพรต
ความบริสุทธิ์มีไดดวยศีลและพรต นี้เรียกวาสีลัพพตปรามาส” (อภิ.สํ.๓๔/๖๗๓/๒๖๓; ๗๒๕/๒๘๖; อภิ.วิ.๓๕/๙๓๒/๔๙๓;
๙๖๒/๕๐๕) คําวา “ของสมณพราหมณภายนอก” นั้น บางทีทําใหบางทานเขาใจผิดวา การประพฤติศีลพรตของพวกนักบวช
นอกศาสนาเทานั้น เปนสีลัพพตปรามาส ความจริง คําที่วานี้ ควรถือเปนคําเนนเพื่อชี้ตัวอยางรูปแบบหรือแนวปฏิบัติเทานั้น อาจ
เลี่ยงแปลเปนวา “การยึดถืออยางพวกสมณพราหมณภายนอก” ก็จะชัดขึ้น หรือไมตองเติมคํานั้นเขามาเลยก็ได (เหมือนอยาง
พุทธพจนทั้งหลายในสุตตนิบาต และคําอธิบายใน ขุ.ม.๒๙/๓๓๖/๒๒๗ หรือในอรรถกถา เชน สงฺคณี อ.๕๐๑ เปนตน ก็ไมมี
คําวา “ของสมณพราหมณภายนอก” เพราะเมื่อถือผิดอยางนี้ ถึงอยูในพุทธศาสนา ก็เปนการถืออยางคนนอกพระศาสนา)
สรุปความหมายตอนนี้วา สีลัพพตปรามาส หมายถึงการประพฤติศีลพรตดวยโมหะคือความหลงงมงายวา จะบริสุทธิ์
หลุดพน บรรลุจุดหมายของศาสนา เพียงดวยการบําเพ็ญศีลพรตนั้น และในความหลงผิดนี้ ลักษณะหนึ่งที่แสดงออกมา คือ
การกระทําดวยตัณหาและทิฏฐิ เชน ประพฤติอยางนั้นเพราะอยากไปเกิดเปนเทวดา และมีความเห็นผิดแฝงอยูดวยพรอมกันวา
การบําเพ็ญศีลพรตนั้นจะทําใหไปเกิดเปนเทวดาได
วาโดยความหมายตามรูปศัพท สีลัพพตปรามาส ประกอบดวย สีล (ศีล) + วต (พรต) + ปรามาส (การถือเลยเถิด)
คําวาศีลและพรต มีอธิบายในมหานิทเทสดังยกมาอางขางตนแลว (ขุ.ม.๒๙/๑๒๐/๑๐๕) และยังมีอธิบายนาสนใจเพิ่มอีก
ใจความวา ขอที่เปนทั้งศีลและพรต ก็มี เปนแตพรต ไมเปนศีล ก็มี เชน วินัยของพระภิกษุ มีทั้งศีลและพรต กลาวคือ สวนที่
เปนการบังคับควบคุมตนหรือการงดเวน (สังยมะ หรือ สัญญมะ) ความสํารวมระวัง (สังวร) การไมลวงละเมิด เปนศีล สวนการ
สมาทานหรือขอที่ถือปฏิบัติ เปนพรต ขอที่เปนแตพรต ไมเปนศีล ไดแกธุดงคทั้งหลาย เชน ถืออยูปา ถือบิณฑบาตเปนประจํา
ถือทรงผาบังสุกุล เปนตน (ดู ขุ.ม.๒๙/๘๑/๗๗; ๙๑๘/๕๘๔)
ในการบําเพ็ญศีลพรต โดยหวังจะไปเกิดเปนเทพ ถาเปนนักบวชนอกศาสนา เชน พวกถือกุกกุรพรต อรรถกถาก็
อธิบายวา ศีลก็หมายถึงประพฤติอยางสุนัข พรตก็หมายถึงขอปฏิบัติอยางสุนัข (ดู ม.อ.๓/๙๖) ถาเปนชาวพุทธ ศีลก็ไดแกเบญจ
ศีล เปนตน พรตก็ไดแกการถือธุดงค (นิทฺ.อ.๒/๑๓๒) บางทีอรรถกถาก็พูดจําเพาะภิกษุวา ศีล หมายถึงปาริสุทธิศีล ๔ พรต
หมายถึงธุดงค ๑๓ (ธ.อ.๗/๕๓; ดู องฺ.อ.๓/๙๖ ดวย)
“ปรามาส” มักแปลกันวาลูบคลํา แตความจริง ความหมายในบาลีทั่วไปไดแก หยิบฉวย จับตอง จับไวแนน (เชน พระ
จับยึดตัวอุบาสกไว – วินย.๒/๗๐/๕๖; วินย.อ.๒/๒๐๒; ทีฆาวุกุมารจับเศียรพระเจากาสีเพื่อจะปลงพระชนม – วินย.๕/๒๔๔/
๓๓๒; พระพุทธเจาไมทรงยึดมั่นความรู – ที.ปา.๑๑/๑๓/๒๙; ที.อ.๓/๑๙; ไมควรหยิบฉวยเอาของที่เขามิไดให – องฺ.ปฺจก.
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พุทธธรรม

๒๒/๑๗๙/๒๓๘; การจับฉวยทอนไมและศัสตราเพื่อทํารายกัน – ขุ.ม.๒๙/๓๘๔/๒๕๘; ที่แปลกันวาลูบคลํา คงจะมาจากชาดก
วาดวยกําเนิดของสุวรรณสาม กุสราช และมัณฑัพยกุมาร (ชา.อ.๗/๖; ๘/๑๓๕; ๙/๑๒๔) วาฤาษีปรามาสนาภีของภรรยา เปน
ตน ซึ่งนาจะเปนการเอานิ้วแตะ จี้หรือจดลงที่สะดือมากกวา (ดู สงฺคณี อ.๓๖๙ และ ม.อ.๒/๔๑๘ ประกอบ) หรือเทียบเคียง
จาก วินย.๑/๓๗๘/๒๕๔ ซึ่งอธิบาย “ปรามสนา” โดยไขความวา อิโต จิโต จ สฺโจปนา แปลไดวา ลูบ หรือสีไปมา
อยางไรก็ตาม ความหมายของ “ปรามาส” ในดานหลักธรรม มีคําอธิบายเฉพาะชัดเจนอยูแลววา “สภาวํ อติกฺกมิตฺวา
ปรโต อามสตีติ ปรามาโส” แปลวา จับฉวยเอาเกินเลยสภาวะเปนอยางอื่นไป จึงแปลวา ถือเลยเถิด คือเกินเลย หรือคลาดจาก
ความเปนจริง กลายเปนอยางอื่นไปเสีย (นิทฺ.อ.๑/๓๓๙; ๒/๔๗; ดู นิทฺ.อ.๑/๒๐๐,๓๐๑; สงฺคณี อ.๑๑๗ ดวย) เชน ตามสภาวะ
ที่จริงไมเที่ยง จับฉวยหรือยึดถือพลาดไปเปนวาเที่ยง ศีลพรตมีไวฝกหัดขัดเกลา เปนบาทฐานของภาวนา กลับถือเลยเถิดไป
เปนอยางอื่น คือ เห็นไปวาบําเพ็ญแตศีลพรต ก็จะบริสุทธิ์หลุดพนได
สีลัพพตปรามาสนี้ ก็เปนทิฏฐิ คือความเห็นหรือการยึดถืออยางหนึ่ง (เชน ขุ.สุ.๒๕/๔๑๒/๔๙๐; อภิ.สํ.๓๔/๖๗๓/
๒๖๓; ม.ม.๑๓/๘๕/๘๐; นิทฺ.อ.๑/๑๒๒) จึงมีปญหาวา เหตุใดตองแยกตางหากจากสังโยชนขอที่ ๑ คือสักกายทิฏฐิ ซึ่งเปนทิฏฐิ
เหมือนกัน อรรถกถาอธิบายวา สักกายทิฏฐิ ความเห็นยึดถือตัวตนนั้น เปนทิฏฐิพื้นฐานอยูกับตนเองตามปกติ โดยไมตอง
อาศัยตรรกและการอางอิงถือตอจากผูอื่น สวนสีลัพพตปรามาส เปนทิฏฐิชั้นนอก เกี่ยวกับปฏิปทา คือทางแหงการปฏิบัติวาถูก
หรือผิด เปนอีกเรื่องหนึ่งตางหาก คนละขั้นตอนกันทีเดียว (ดู นิทฺ.อ.๑/๓๓๙) จึงตองแยกเปนคนละขอ และเพราะสีลัพพตปรามาสเปนเรื่องของปฏิปทานีแ่ หละ ทานจึงอธิบายเชื่อมโยงใหเห็นวา สีลัพพตปรามาส เปนอัตตกิลมถานุโยค อันเปนอยางหนึ่ง
ในที่สุดสองดาน ซึ่งชาวพุทธพึงหลีกเวนเสีย เพื่อดําเนินในมรรคาที่ถูกตอง คือมัชฌิมาปฏิปทา (ดู อุ.อ.๔๔๖)
ปรามาส ใชมากอีกอยางหนึ่งในรูปที่เปนคุณนามวา “ปรามฏ” แปลวา “ซึ่งถูกจับตองแลว หรือจับตองบอยๆ”
หมายความวา แปดเปอน หรือเสียความบริสุทธิ์ไปแลว ทานอธิบายวา ถูกตัณหาและทิฏฐิจับตอง คือ เปรอะเปอน หรือไม
บริสุทธิ์ เพราะถูกตัณหาและทิฏฐิเขามาเกลือกกลั้วพัวพัน คือ รักษาศีลบําเพ็ญพรต เพราะอยากไดผลตอบแทนเปนลาภยศ
สรรเสริญสุขสวรรค หรือเพราะเขาใจวาจะไดเปนนั่นเปนนี่ ตามลัทธิหรือทฤษฎีที่ยึดถือเอาไว ศีลที่บริสุทธิ์จึงเรียกวาเปน
“อปรามฏ” ไมถูกตัณหาและทิฏฐิแตะตองใหเปรอะเปอน ประพฤติดวยปญญา ถูกตองตามหลักการและความมุงหมาย เปนไท
คือไมเปนทาสของตัณหาและทิฏฐินั้น เปนศีลระดับพระโสดาบัน (เชน สํ.ม.๑๙/๑๔๑๒/๔๒๙; ฯลฯ ฯลฯ; อรรถกถาอธิบายใน
วินย.อ.๓/๔๘๖; ที.อ.๑/๑๓๙; ๒/๑๗๗; สํ.อ.๓/๓๘๗; องฺ.อ.๓/๑๑๔;วิสุทฺธิ.๑/๑๖; ดู สํ.อ.๒/๑๒๕ ดวย; แปลอีกอยางหนึ่งวา
ไมถูกปรามาส คือใครๆ ทวง ตําหนิ ดูหมิ่น หรือหาเรื่องไมได)
ลักษณะสุดทายของการถือศีลพรตที่พลาดหลัก ก็คือ การถือที่เปนเหตุใหมาทะเลาะวิวาทเกี่ยงแยงกันวา ใครดี ใคร
เลว ทานผิด ฉันถูก หรือเปนเหตุใหยกตนขมผูอื่นวา เราทําไดเครงครัดถูกตอง คนอื่นเลวกวาเรา ทําไมไดอยางเรา เปนตน (ดู
ขุ.สุ.๒๕/๔๑๒/๔๙๑; ๔๑๙/๕๐๕)
เทาที่กลาวมา พอจะสรุปลักษณะการถือศีลพรตที่เปนสีลัพพตปรามาสไดวา เปนการถือดวยโมหะ หรือดวยตัณหา
และทิฏฐิ ซึ่งแสดงออกในรูปของการถือโดยงมงาย ไมเขาใจความมุงหมาย สักวาทําตามๆ กันไปอยางเถรสองบาตรบาง ถือโดย
หลงผิดวาศีลพรตเทานั้นก็พอใหถึงความบริสุทธิ์หลุดพน หรือถืออยางเปนพิธีรีตองศักดิ์สิทธิ์ วาทําไปตามนั้นแลว ก็จะบันดาล
ผลสําเร็จใหเกิดเองบาง ถือโดยรูสึกวาเปนขอบังคับลอยๆ เปนเครื่องบีบคั้นขืนใจ ไมรูวาจะทําไปเพื่ออะไร เพราะไมเห็นโทษของ
สิ่งที่พึงงดเวน ไมทราบซึ้งในคุณของการละเวนสิ่งที่ชั่วเลวและการที่จะทําตามขอปฏิบัตินั้นๆ จําใจทําไป ไมเห็นประโยชนบาง
ถือเพราะอยากไดเหยื่อลอ เชน โชคลาภ กามสุข เปนตนบาง ถือเพราะมีความเห็นผิดในจุดหมายวา ศีลพรตจะทําใหไดเปนนั่น
เปนนี่บาง ถือแลวเกิดความหลงตัวเอง มีอาการยกตนขมผูอื่นบาง
ลักษณะการรักษาศีลบําเพ็ญพรตที่ถูกตอง ไมเปนสีลัพพตปรามาส ก็คืออาการที่พนจากความผิดพลาดที่กลาวแลว
ขางตน ซึ่งแสดงออกดวยการปฏิบัติที่เกิดจากความรูตระหนักวา กระทําเพื่อฝกหัดขัดเกลาตนเอง เพื่อเปนบาทของสมาธิ เพื่อ
ความสงบเรียบรอย เพื่อความดีงามของประชุมชน ปฏิบัติดวยมองเห็นโทษของการเบียดเบียน ทราบซึ้งวาความสงบเรียบรอย
ไมเบียดเบียนกัน เปนตน เปนสิ่งที่ดี เห็นคุณเห็นโทษแลว ละอายบาป มีฉันทะที่จะเวนชั่วทําความดี โดยพรอมใจตน ตลอด
จนถึงขั้นสุดทายคือ ไมกระทําชั่วและประพฤติดีอยางเปนไปเอง มีศีลและพรตเกิดขึ้นในตัวเปนปกติธรรมดา ไมตองฝก ไมตอง
ฝน เพราะไมมีกิเลสที่จะเปนเหตุใหทําความชั่ว เขาลักษณะของฐานหนึ่งใน ๖ ที่พระอรหันตนอมใจไป คือ ขอที่วา พระอรหันต

บทที่ ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนพิ พาน
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นอมใจดิ่งไปในภาวะที่ไมมีการเบียดเบียน มิใชเพราะถือสีลัพพตปรามาส แตเพราะหมดราคะ หมดโทสะ หมดโมหะ (วินย.๕/
๓/๙; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๖/๔๒๑)
เบื้องแรก ศีลเปนความประพฤติปกติ เพราะฝกปฏิบัติใหเคยชินเปนนิสัย และเพราะแรงใจที่มุงมั่น ฝกตนใหกาวหนา
ในคุณความดี สวนเบื้องปลาย ศีลเปนความประพฤติปกติ เพราะหมดสิ้นเหตุปจจัยภายในที่จะใหหาทางทําสิ่งที่ไมดี
ผูปฏิบัติผิดก็อาจมีศีลพรต แตเปนสีลัพพตปรามาส ผูปฏิบัติถูกก็มีศีลพรต ดังที่ทานเรียกวา “สีลวตูปปนฺน” แปลวา
ผูเขาถึงศีลพรต หรือประกอบดวยศีลและพรต (ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๓/๓๙๒; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๓/๓๖๔) บาง “สีลพฺพตสมฺปนฺน” แปลวา
ผูถึงพรอมดวยศีลพรต (องฺ.ติก.๒๐/๔๙๙/๒๑๔) บาง
จะวาบริสุทธิ์ดวยศีลพรต ก็ไมถูก บริสุทธิ์ไดโดยไมตองมีศีลพรต ก็ไมถูก (ขุ.สุ.๒๕/๔๑๖/๔๙๘) แตอยูที่ศีลพรตที่ไม
เปนสีลัพพตปรามาส พรตอาจไมจําเปน เฉพาะอยางยิ่งสําหรับคฤหัสถ แตศีลที่เปนอปรามัฏฐ คือบริสุทธิ์ ไมคลาดหลักความ
จริง ไมเปรอะดวยตัณหาและทิฏฐิ เปนพื้นฐานที่จําเปนสําหรับความบริสุทธิ์หลุดพนในทุกกรณี (ดูในตอนวาดวยพระโสดาบัน
ขางหนา, เชน สํ.ม.๑๙/๑๔๑๒/๔๒๘-๑๖๒๘/๕๑๔)
สรุปลงใหสั้นที่สุด หลักการของศีลพรต ก็มีเพียงวา เมื่อบุคคลถือปฏิบัติศีลพรตใดแลว อกุศลธรรมเจริญ กุศลธรรม
เสื่อม ศีลพรตอยางนั้นผิดพลาด ไรผล เมื่อบุคคลถือปฏิบัติศีลพรตใดแลว กุศลธรรมเจริญ อกุศลธรรมเสื่อมถอย ศีลพรต
อยางนั้นถูกตองมีผลดี (ดู องฺ.ติก.๒๐/๕๑๘/๒๘๙; ขุ.อุ.๒๕/๑๔๔/๑๙๔)
ตราบใดยังเปนปุถุชน การถือมั่นถือพลาดในศีลพรต ก็ยังมีอยู ไมมากก็นอย ตามสัดสวนของตัณหา ทิฏฐิ หรือโมหะ
ที่เบาบางลง อยางนอยก็ยังมีอาการฝนใจ หรือขมไว จึงยังไมพนขั้นที่รักษาศีลดวยความยึดมั่นในศีล และถือเกินเลยคลาด
สภาวะไปบาง ตอเมื่อใด เปนพระโสดาบัน กิเลสหยาบแรงหมดไป จึงไดช่ือวา เปนผูบําเพ็ญบริบูรณในศีล (เชน องฺ.ติก.๒๐/
๕๒๖/๒๙๘ เปนตน) การรักษาศีลจึงจะเปนไปเอง เพราะเปนศีลอยูในตัว เปนปกติธรรมดา ไมตองฝก ไมตองฝนอีกตอไป และ
ถือพอดีๆ ตรงตามหลัก ตามความมุงหมาย ไมหยอน ไมเขว ไมเลยเถิดไป

บันทึกที่ ๕: ความหมายของ ฌาน
ผูเริ่มศึกษาพึงทราบวา คําวา ฌาน ๔ ตามปกติหมายถึง รูปฌาน ๔ ดังนั้น จะพูดวาฌาน ๔ หรือ รูปฌาน ๔ ก็มี
ความหมายเทากัน; อนึ่ง ไมพึงสับสนฌาน ๔ กับฌาน ๕ เพราะฌาน ๕ ก็คือฌาน ๔ นั่นเอง เปนแตขยายละเอียดออกไปตาม
แนวอภิธรรม และฌานที่ ๕ ตามแนวอภิธรรมนั้น ก็ตรงกับฌานที่ ๔ ในที่นี้นั่นเอง (ฌานที่แยกเปน ๔ เรียกวาฌานจตุกกนัย
เปนแบบหลักที่พบทั่วไปในพระสูตร สวนฌานที่แยกขยายออกเปน ๕ ตามแนวอภิธรรม เรียกวา ฌานปญจกนัย)
ฌาน ๔ นี้ควรจะกลาวถึงในบทวาดวยมรรค ตอนสัมมาสมาธิ ในภาคปฏิบัติขางหนา แตเมื่อเอยถึงในที่นี้แลว ก็ควร
ทําความเขาใจเล็กนอย
“ฌาน” แปลวา เพง หมายถึง ภาวะจิตที่เพงอารมณจนแนวแน ไดแกภาวะจิตที่มีสมาธินั่นเอง แตสมาธินั้นมีความ
ประณีตสนิทชัดเจนผองใส และมีกําลังมากนอยตางๆ กัน แยกไดเปนหลายระดับ ความตางของระดับนั้น กําหนดดวย
คุณสมบัติของจิตที่เปนองคประกอบรวมของสมาธิในขณะนั้นๆ องคประกอบเหลานี้ไดแก วิตก (การจรดจิตลงในอารมณ) วิจาร
(การที่จิตเคลาอยูกับอารมณ) ปติ (ความอิ่มใจ) สุข อุเบกขา (ความมีใจเปนกลาง) และเอกัคคตา (ภาวะที่จิตมีอารมณแนวแน
เปนหนึ่งเดียว คือตัวสมาธินั่นเอง)
ฌานที่มีรูปธรรมเปนอารมณ (รูปฌาน) ทานนิยมแบงออกเปน ๔ ระดับ มีองคประกอบที่ใชกําหนดระดับ ดังนี้
๑. ปฐมฌาน (ฌานที่ ๑) มีองค ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
๒. ทุติยฌาน (ฌานที่ ๒) มีองค ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตา
๓. ตติยฌาน (ฌานที่ ๓) มีองค ๒ คือ สุข เอกัคคตา
๔. จตุตถฌาน (ฌานที่ ๔) มีองค ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา
ฌานที่สูงขึ้นไปกวานี้ คือ อรูปฌาน ก็มีองค ๒ คือ อุเบกขา และเอกัคคตา เหมือนจตุตถฌาน แตกําหนดอรูปธรรม
เปนอารมณ และมีความประณีตยิ่งขึ้นไปโดยลําดับ ตามอารมณที่กําหนด อรูปฌาน ๔ แตละขอ มีคําบรรยายอยูขางบนแลว
(ตรงกับวิโมกขขอ ๔ ถึง ๗) จึงไมตองพูดถึงอีก.

๔๓๖

พุทธธรรม

ฌาน อาจใชในความหมายอยางหลวมๆ โดยแปลวา เพง พินิจ ครุนคิด เอาใจจดจอ ก็ได และอาจใชในแงที่ไมดี เปน
ฌานที่พระพุทธเจาทรงตําหนิ เชน เก็บเอากามราคะ พยาบาท ความหดหู ความกลัดกลุมวุนวายใจ ความลังเลสงสัย (นิวรณ ๕)
ไวในใจ ถูกอกุศลธรรมเหลานั้นกลุมรุมใจ เฝาแตครุนคิดอยู ก็เรียกวาฌานเหมือนกัน (ม.อุ.๑๔/๑๑๗/๙๘) หรือกิริยาของสัตว
เชน นกเคาแมวจองจับหนู สุนัขจิ้งจอกจองหาปลา เปนตน ก็เรียกวาฌาน (ใชในรูปกริยาศัพท เชน ม.มู.๑๒/๕๖๐/๖๐๔)
บางทีก็นํามาใชแสดงความหมายดานวิปสสนาดวย โดยแปลวา เพงพินิจ หรือคิดพิจารณา ในอรรถกถาบางแหงจึง
แบงฌานออกเปน ๒ จําพวก คือ การเพงอารมณตามแบบของสมถะ เรียกวา อารัมมณูปนิชฌาน (ไดแก ฌานสมาบัตินั่นเอง)
การเพงพิจารณาใหเห็นไตรลักษณ ตามแบบวิปสสนา หรือวิปสสนานั่นเอง เรียกวา ลักขณูปนิชฌาน (ในกรณีนี้ แมแตมรรคผล
ก็เรียกวาฌานได เพราะแปลวาเผากิเลสบาง เพงลักษณะที่เปนสุญญตาของนิพพานบาง) ดู องฺ.อ.๑/๕๓๖; ปฏิสํ.อ.๒๒๑; สงฺคณี
อ.๒๗๓ (ดู ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๘๓/๓๖๘ ดวย)

ตอน ๔: ชีวิต ควรใหเปนอยางไร?
ขอควรทราบเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเขาใจ
สมถะ – วิปสสนา, เจโตวิมุตติ - ปญญาวิมุตติ

๑
บทที่ ๘

ขอควรทราบตอไปนี้ สวนมากเปนเรื่องของภาคปฏิบัติที่ควรจะพูดถึงในตอนตอไป แตมีขอความบาง
แหงในตอนนี้พาดพิงถึง จึงนํามาอธิบายไวคราวหนึ่งกอน เพื่อใหเขาใจเรื่องที่ผานในตอนนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น

๑. สมถะ – วิปสสนา
สมถะ แปลงายๆ วาความสงบ แตที่ใชทั่วไป หมายถึงวิธีทําใจใหสงบ ขยายความวา ไดแก ขอปฏิบัติ
ตางๆ ในการฝกอบรมจิตใหเกิดความสงบ จนตั้งมั่นเปนสมาธิ ถึงขั้นไดฌานระดับตางๆ จุดมุงของสมถะ คือ
สมาธิ ซึ่งหมายเอาสมาธิขั้นสูงที่ทําใหเกิดฌาน
หลักการของสมถะ คือ กําหนดใจไวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (เรียกวา “อารมณ์”) ใหแนวแนจนจิตนอมดิ่งอยูใน
สิ่งนั้นสิ่งเดียว (เรียกกันวา จิตมีอารมณเปนหนึ่ง หรือจิตมีอารมณอันเดียว) ความแนวแนหรือตั้งมั่นของจิตนี้
เรียกวา “สมาธิ”
เมื่อสมาธิแนบสนิทเต็มที่แลว ก็จะเกิดภาวะจิตที่เรียกวา ”ฌาน” ซึ่งแบงเปนระดับตางๆ ระดับที่
กําหนดเอารูปธรรมเปนอารมณ เรียกวา รูปฌาน หรือเรียกงายๆ วา ฌาน มี ๔ ขั้น ระดับที่กําหนดอรูปธรรมเปน
อารมณเรียกวา อรูปฌาน มี ๔ ขั้น ทั้งรูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ เรียกรวมกันวา สมาบัติ (๘)
ภาวะจิตในฌานนั้น เปนภาวะที่สุขสงบผองใส ไมมีความเศราหมองขุนมัว ไมมีสิ่งรบกวนใหสะดุดหรือ
ติดของอยางใดๆ เรียกวาปราศจากนิวรณ์ ทานอนุโลมเรียกวาเปนความหลุดพนจากกิเลสตลอดเวลาที่ยังอยูใน
ฌานนั้นๆ (แตเมื่อออกจากฌานแลว กิเลสกลับมีไดอยางเดิม ทานจึงเรียกวาเปนวิกขัมภนนิโรธ หรือวิกขัมภนวิมุตติ คือ ดับกิเลส หรือหลุดพนดวยเอาสมาธิขมไว ดังไดกลาวแลวขางตน)
นอกจากฌานแลว สมถะยังมีผลพลอยไดที่สืบเนื่องจากฌานนั้นอีก คืออาจทําใหเกิดความสามารถ
พิเศษที่เรียกวาอภิญญา ๕ อยาง ไดแก แสดงฤทธิ์ได อานใจคนอื่นได ระลึกชาติได หูทิพย และตาทิพย
อยางไรก็ดี เมื่อใชอยางหลวมๆ หรือพูดอยางกวางๆ สมถะ ก็คือ การทําใจใหสงบ หรือการทําจิตใหเปน
สมาธิ และบางคราวก็หมายถึงตัวสมาธินั้นเอง
วาตามความจริง ความหมายของสมถะที่วา คือตัวสมาธินี้แหละ เปนความหมายที่ตรงตามหลักวิชาทั้ง
ฝายอภิธรรมและฝายพระสูตร824 เพราะไมวาจะเจริญสมถะ จนไดฌานสมาบัติ หรืออภิญญา เปนผลสําเร็จสูง
พิเศษเพียงใดก็ตาม เนื้อแทของสมถะ หรือตัวสมถะ หรือแกนของสมถะที่ใหผลเชนนั้น ก็คือสมาธินั่นเอง

824

ทางฝายอภิธรรม เชน อภิ.สํ.๓๔/๒๕๓/๙๖; ๒๒๓/๙๐; ๒๐๖/๘๕ เปนตน; ทางฝายพระสูตร เชน องฺ.ทุก.๒๐/๒๗๕/๗๗ อธิบายใน
องฺ.อ.๒/๓๓ (ซึ่งจะอางตอไปอีก); และใน องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๕/๔๑๘ เมื่อกลาวถึงอินทรีย ๕ ทานใชคําวา สมถะ แทน สมาธิ และ

๔๓๘

พุทธธรรม

วิปสสนา แปลงายๆ วา การเห็นแจง หรือวิธีทําใหเกิดการเห็นแจง หมายถึงขอปฏิบัติตางๆ ในการ
ฝกฝนอบรมปญญาใหเกิดความเห็นแจงรูชัดสิ่งทั้งหลายตรงตอสภาวะของมัน คือใหเขาใจตามความเปนจริง
หรือตามที่สิ่งเหลานั้นมันเปนของมันเอง (ไมใชเห็นไปตามที่เราวาดภาพใหมันเปน ดวยความชอบ ความชัง ความ
อยากได หรือความขัดใจของเรา) รูแจงชัดเขาใจจริง จนถอนความหลงผิด รูผิด และยึดติดในสิ่งทั้งหลายได ถึง
ขั้นเปลี่ยนทาทีตอโลกและชีวิตใหม ทั้งทาทีแหงการมอง การรับรู การวางจิตใจ และความรูสึกทั้งหลาย
ความรูความเขาใจถูกตอง ที่เกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในระหวางการปฏิบัตินั้น เรียกวา ญาณ มีหลายระดับ
ญาณสําคัญในขั้นสุดทายเรียกวา วิชชา เปนภาวะตรงขามที่กําจัดอวิชชา คือความหลงผิดไมรูแจงไมรูจริงให
หมดไป
ภาวะจิตที่มีญาณหรือวิชชานั้น เปนภาวะที่สุขสงบผองใส และเปนอิสระ เพราะลอยตัวพนจากอํานาจ
ครอบงําของกิเลส เชน ความชอบความชัง ความติดใจและความขัดใจ เปนตน ไมถูกบังคับหรือชักจูงโดยกิเลส
เหลานั้น ใหมองเห็นหรือรับรูสิ่งตางๆ อยางบิดเบือน จนพาความคิดและการกระทําที่ติดตามมาใหหันเหเฉไป
และไมตองเจ็บปวด หรือเรารอน เพราะถูกบีบคั้นหรือตอสูกับกิเลสเหลานั้น ญาณ และวิชชา จึงเปนจุดมุงของ
วิปสสนา เพราะนําไปสูวิมุตติ คือความหลุดพนเปนอิสระที่แทจริง ซึ่งยั่งยืนถาวร (ทานเรียกวา สมุจเฉทนิโรธ
หรือ สมุจเฉทวิมุตติ แปลวา ดับกิเลส หรือหลุดพนโดยเด็ดขาด)
ถาพูดอยางรวบรัด ก็วา ผลที่มุงหมายของสมถะ คือฌาน ผลที่มุงหมายของวิปสสนา คือญาณ หรือวา
สมถะนําไปสูฌาน825 วิปสสนานําไปสูญาณ
ผูปฏิบัติสมถะ (สํานวนแบบเรียกวา บําเพ็ญ หรือเจริญสมถะ) อาจทําแตสมถะอยางเดียว โดยมุงหวัง
จะชื่นชมเสพผลของสมถะ คือฌานสมาบัติ และอภิญญาทั้ง ๕ ไมตองเกี่ยวของกับวิปสสนาเลยก็ได เรียกวา
หยุดอยูเพียงขั้นสมาธิ ไมกาวไปถึงขั้นปญญา
แตผูปฏิบัติวิปสสนา ตองอาศัยสมถะไมมากก็นอย คือ อาจเจริญสมถะจนไดฌานสมาบัติกอนแลว จึง
กาวตอไปสูวิปสสนา คือเอาฌานเปนบาทของวิปสสนา (เรียกวาเจริญวิปสสนา ที่มีฌานเปนบาท) ก็ได อาจเริ่มเจริญ
วิปสสนาไปกอนแลว จึงเจริญสมถะตามหลัง ก็ได หรืออาจเจริญทั้งสมถะและวิปสสนาควบคูกันไป ก็ได826.1
แมแตผูที่ไดชื่อวาเจริญแตวิปสสนาอยางเดียวลวน (สุทธวิปสสนายานิก)809.2 ไมอาศัยสมถะเลย ก็
หมายถึง ไมอาศัยสมถะในความหมายโดยนิปริยาย หรือความหมายจําเพาะที่เครงครัด คือไมไดทําสมถะจนได
ฌานสมาบัติกอนเจริญวิปสสนา แตตามความเปนจริงก็อาศัยสมถะในความหมายอยางกวางๆ คือ อาศัยสมาธิ
นั่นเอง สมาธิของผูเจริญวิปสสนาแบบนี้ อาจเริ่มตนดวยขณิกสมาธิ809.3 (สมาธิชั่วขณะ) ก็ได แตเมื่อถึงขณะที่
บรรลุมรรคผล สมาธินั้นจะแนวแนสนิท (เปนอัปปนาสมาธิ) ถึงระดับปฐมฌาน (ฌานที่ ๑ หรือ รูปฌานที่ ๑)809.4
ผลที่ เ กิ ด จากสมถะอย า งเดี ย ว ไม ว า จะเป น ฌานสมาบั ติ ห รื อ อภิ ญ ญาที่ สู ง พิ เ ศษเพี ย งไร ก็ ยั ง เป น
827.1
โลกีย เปนของปุถุชน คือคนมีกิเลส เสื่อมถอยได เชน ฤทธิ์ที่พระเทวทัตได810.2 เจโตวิมุตติของพระโคธิกะ810.3
และฌานสมาบัติของพระภิกษุสามเณร ฤาษี และคฤหัสถบางทาน ที่มีเรื่องเลาตอกันมาในคัมภีรตางๆ810.4
วิปสสนา แทน ปญญา โดยตรงทีเดียว (เปน สัทธา สติ วิริยะ สมถะ วิปสสนา แทนที่จะเปน สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา อยาง
ในความรอยแกวตามปกติ)
825
ที่พูดวาสมถะอาจใหไดอภิญญา ๕ ซึ่งไดแกญาณตาง ๆ พวกหนึ่งนั้น ความจริงก็ตองใหไดฌานกอนแลวจึงนอมจิตที่เปนสมาธิพรอม
ดีดวยกําลังฌานนั้นไปเพื่อไดญาณจําพวกอภิญญาอีกตอหนึ่ง ถาพูดใหเครงครัดจึงตองวา สมถะ (ลวน ๆ) จบหรือสิ้นสุดลงเพียงแค
ฌาน (คือ ไมเกินเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ดู วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๖๔๗-๘)
826.1-2-3-4
ดูอธิบายในตอนวาดวยหลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน ขางหนา

บทที่ ๘ สมถะ – วิปสสนา, เจโตวิมุตติ - ปญญาวิมุตติ

๔๓๙

ฌานสมาบัติ และอภิญญา ที่เกิดจากสมถะนั้น เปนของมีมากอนพุทธกาล เชน อาฬารดาบส กาลามโคตร ไดถึงอรูปฌานที่ ๓ อุททกดาบส รามบุตร ไดถึงอรูปฌานที่ ๔828.1 เปนตน เปนของมีไดในลัทธิภายนอก
พระพุทธศาสนา811.2 มิใชจุดหมายของพระพุทธศาสนา เพราะไมทําใหหลุดพนจากกิเลสและทุกขไดอยางแทจริง
นักบวชบางลัทธิทําสมาธิจนไดฌาน ๔ แตยังมีมิจฉาทิฏฐิที่เกี่ยวกับเรื่องอัตตา และยึดถือภาวะในฌานนั้นวาเปน
นิพพาน ก็มี ลัทธิเชนนี้พระพุทธเจาทรงปฏิเสธ811.3
ผลที่ตองการจากสมถะตามหลักพุทธศาสนา คือการสรางสมาธิเพื่อใชเปนบาทฐานของวิปสสนา829
จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาสําเร็จไดดวยวิปสสนา คือการฝกอบรมปญญาที่มีสมาธินั้นเปนบาทฐาน หาก
บรรลุจุดหมายสูงสุดดวย และยังไดผลพิเศษแหงสมถะดวย ก็จัดวาเปนผูมีคุณสมบัติพิเศษ ไดรับการยกยองนับ
ถืออยางสูง แตหากบรรลุจุดหมายแหงวิปสสนาอยางเดียว ไมไดผลวิเศษแหงสมถะ ก็ยังเลิศกวาไดผลวิเศษแหง
สมถะ คือไดฌานสมาบัติและอภิญญา ๕ แตยังไมพนจากอวิชชาและกิเลสตางๆ
อนึ่ง ไมตองพูดถึงจุดหมายสูงสุด แมแตเพียงขั้นสมาธิ ทานก็กลาววา พระอนาคามีถึงแมจะไมไดฌาน
สมาบัติ ไมไดอภิญญา ก็ชื่อวาเปนผูบําเพ็ญสมาธิบริบูรณ เพราะสมาธิของพระอนาคามีผูไมไดฌานสมาบัติ ไมได
อภิญญานั้น แมจะไมใชสมาธิที่สูงวิเศษอะไรนัก แตก็เปนสมาธิที่สมบูรณในตัว ยั่งยืนคงระดับ มีพื้นฐานมั่นคง
เพราะไมมีกิเลสที่จะทําใหเสื่อมถอยหรือรบกวนได
ทั้งนี้ ตรงขามกับสมาธิของผูเจริญสมถะอยางเดียว จนไดฌานสมาบัติและอภิญญา แตไมไดเจริญ
วิปสสนา ไมไดบรรลุมรรคผล แมสมาธินั้นจะเปนสมาธิขั้นสูง มีผลพิเศษ แตก็ขาดหลักประกันที่จะทําใหยั่งยืน
มั่นคง ผูไดสมาธิอยางนี้ ถายังเปนปุถุชน ก็อาจถูกกิเลสครอบงําทําใหเสื่อมถอยได หรือแมจะไดเจริญวิปสสนา
จนบรรลุมรรคผลชั้นพระโสดาบันหรือพระสกทาคามี ก็ยังมีกามราคะรบกวนหรือบั่นทอนสมาธิได ทานยังไม
เรียกวาเปนผูบําเพ็ญสมาธิบริบูรณ830
ความที่ชี้แจงตอนนี้ ยังสัมพันธกับเรื่องเจโตวิมุตติ และปญญาวิมุตติที่จะกลาวตอไปอีก
827.1

เชน วิสุทธิ.๒/๑๙๕, ๑๙๗

810.3
สํ.ส.๑๕/๔๘๙/๑๗๖
828.1
ม.มู.๑๒/๓๑๗-๘/๓๒๐-๑;
829

830

810.2
วินย.๗/๓๔๕, ๓๔๙/๑๖๑, ๑๖๕; ชา.อ.๖/๑๔๗
810.4
เชน วิสุทธิ.๓/๓๔๓; ชา.อ.๔/๕;
สุตฺต.อ.๑/๘๕/๘๗
811.2
811.3

๔๑๑-๒/๔๔๔-๕
ม.อ.๓/๕๗๓
ที.สี.๙/๕๐/๔๗
พูดงายๆ วา สมาธิที่เลิศประเสริฐสุด ก็คือสมาธิที่ชวยใหตรัสรู หรือสมาธิที่ชวยใหปญญากําจัดกิเลสและหลุดพนได เรียกอยางวิชาการวา
สมาธิที่เปนองคแหงมรรค หรือสมาธิในมรรค (มัคคสมาธิ) สมาธิอยางนี้ มีชื่อเรียกพิเศษวา อานันตริกสมาธิ (บางแหงเพี้ยนเปน อนันตริก
บาง อนันตริย บาง อานันตริย บาง) แปลวา สมาธิที่ใหผลตอเนื่องไปทันที คือทําใหบรรลุอริยผลทันที ไมมีอะไรคั่นหรือแทรกระหวางได สมาธิ
ชนิดนี้ พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา ไมมีสมาธิอื่นใดเทียมเทา (ขุ.ขุ.๒๕/๗/๖; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๔/๓๖๘) ถึงหากจะเปนสมาธิระดับต่ํา ก็ถือวา
ประเสริฐกวาสมาธิอื่นๆ ไมวาจะเปนสมาธิระดับรูปฌานหรืออรูปฌานก็ตาม (ขุททก.อ.๑๙๘; สุตฺต.อ.๒/๒๗) อานันตริกสมาธินี้ ทานกลาวถึงใน
ที่อื่นๆ อีก ทั้งบาลีและอรรถกถา ผูสนใจพึงดู ที.ปา.๑๑/๓๗๓/๒๘๙; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๖๒-๓/๒๐๐-๒; ขุ.ปฏิ.๓๑/๐/๒; ๒๑๑/๑๓๘; ที.อ.๓/
๓๒๕; องฺ.อ.๒/๔๔๒; ปฏิสํ.อ.๔๒; วิสุทธิ.ฏีกา ๓/๕๙๒; เถรี.อ.๙๙ (ฉบับอักษรโรมัน; ฉบับไทยยังไมพิมพ)
ที่วาพระอนาคามีเปนผูบําเพ็ญสมาธิไดบริบูรณ เชน องฺ.ติก.๒๐/๕๒๖/๒๙๘; องฺ.นวก.๒๓/๒๑๖/๓๙๔; แนวอธิบายพึงเทียบ วิสุทฺธิ.
๓/๓๖๔; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๖๔๐; มีขอนาสังเกตวา คัมภีรฝายอภิธรรมกลาววา เมื่อพระอนาคามีสิ้นชีพ จะอุบัติในชั้นสุทธาวาส (สงฺคห.
๓๐; แตสงฺคห.ฏีกา ๑๘๒ ไขความวา พระอนาคามียอมเกิดในภูมิใดภูมิหนึ่งที่ตรงกับชั้นแหงฌานที่ตนได กฎมีเพียงวาพระอนาคามี
เทานั้นเกิดไดในสุทธาวาส) และจัดสุทธาวาสเปนภพระดับจตุตถฌาน คือรูปฌานที่ ๔ (อภิ.วิ.๓๕/๑๑๐๗/๕๗๑; สงฺคห.๒๖) ทําใหนา
สงสัยวา พระอนาคามีที่ปฏิบัติมาแบบสุทธวิปสสนายานิก คือเปนสุกขวิปสสก อยางที่กลาวถึงในวิสุทฺธิ.๓/๓๖๑ และ วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/
๖๔๐ ไมไดจตุตถฌานจะไปอุบัติในสุทธาวาสไดอยางไร คัมภีรอภิธัมมัตถวิภาวินี คงจะกลัวมีผูสงสัยเชนนี้ จึงอธิบายวา “พระ
อนาคามีเหลานั้น แมจะเปนสุกขวิปสสก แตเมื่อถึงเวลาจะมรณะ ยอมยังสมาบัติใหเกิดขึ้นไดโดยแนนอนทีเดียว เพราะเปนผูบําเพ็ญ
บริบูรณในสมาธิอยูแลว” (สงฺคห.ฎีกา ๑๘๓) อยางไรก็ดี บาลีฝายพระสูตร ที่ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๒๔/๑๗๑; ๑๒๖/๑๗๕ แสดงวา ผู
ไดปฐมฌานบาง ทุติยฌานบาง ตติยฌานบาง จตุตถฌานบาง เมื่อเปนอนาคามีแลว ลวนอุบัติในสุทธาวาสทั้งนั้น ในกรณีนี้ อรรถกถา (องฺ.อ.๒/๔๓๑) ก็ไขความออกไปอีกวา พระอนาคามีเหลานั้นเจริญจตุตถฌานไดแลว จึงอุบัติ.

๔๔๐

พุทธธรรม

๒. เจโตวิมุตติ - ปญญาวิมุตติ831
เรื่องวิมุตติ ไดพูดถึงบางแลวในตอนวาดวยไวพจนของนิพพาน และภาวะของผูบรรลุนิพพาน แตเห็น
ควรกลาวถึงโดยเฉพาะอีกครั้งหนึ่ง เพื่อชวยใหเขาใจความหมายชัดเจนตลอดสายยิ่งขึ้น
วิมุตติ หรือความหลุดพนนั้น ในระดับสูงสุด ใชในความหมายตางกัน แยกไดเปน ๓ อยาง คือ
อยางแรก การหลุดพน กิริยาที่หลุดพนออกมาได หรืออาการที่เปนไปในขณะหลุดพนเปนอิสระ วิมุตติ
ในความหมายอยางนี้ ทานเรียกวาเปน มรรค
อยางที่สอง ความเปนผูหลุดพน คือความเปนอิสระในเมื่อหลุดพนออกมาไดแลว วิมุตติในความหมาย
อยางนี้ ทานเรียกวาเปน ผล
อยางที่สาม ภาวะแหงความเปนผูหลุดพน ภาวะแหงความเปนอิสระที่ผูหลุดพนหรือผูเปนอิสระนั้น
เขาถึง และรูสึกได ซึ่งอํานวยความดีงามตางๆ มีความสุขสบายปลอดโปรงโลงใจเปนตน และภาวะแหงความเปน
อิสระเชนนั้น ที่ผูยังไมหลุดพนกําหนดเปนอารมณ เชน นึกถึง คํานึงถึง หนวงเอาเปนจุดหมายในใจ เปนตน
วิมุตติในความหมายอยางนี้ คือที่ใชเปนไวพจนของนิพพาน คือหมายถึง นิพพาน นั่นเอง832
อยางไรก็ตาม ในความหมาย ๓ อยางนั้น ขอที่ถือวาเปนความหมายจําเพาะกวาอยางอื่น หรือเปนเรื่อง
ของวิมุตติเองแทๆ ก็คือ วิมุตติในความหมายที่เปนผล และคําวาผล ในที่นี้ ตามปกติหมายถึงอรหัตตผล
(ความสําเร็จเปนพระอรหันต ในเมื่อละสังโยชนไดหมดสิ้น จิตพนจากอาสวะทั้งหลายแลว)
สวนในความหมายที่เปนมรรค ก็มีธรรมขออื่นเปนเจาของเรื่องอยูแลว โดยเฉพาะวิชชาและวิราคะ ซึ่ง
มักมาคูกันกับวิมุตตินี้ โดยวิชชาเปนมรรค หรือไมก็วิราคะเปนมรรค วิมุตติเปนผล
สวนในความหมายที่เปนนิพพาน วิมุตติก็เปนเพียงไวพจน ซึ่งมีนิพพานเปนคํายืนอยูแลว833
วิมุตติที่เปนผล โดยเฉพาะอรหัตตผลนั้น ทานมักแยกใหเห็นชัดเปน ๒ ดาน คือ เปน เจโตวิมุตติ และ
ปญญาวิมุตติ
เจโตวิมุตติ คือความหลุดพนทางดานจิต แปลกันวา ความหลุดพนแหงจิต หรือความหลุดพนดวยกําลัง
จิตคือ ดวยสมาธิ หมายถึง ภาวะจิตที่ประกอบดวยสมาธิ ซึ่งกําราบราคะลงได ทําใหหลุดพนจากกิเลสเครื่อง
ผูกมัดทั้งหลาย (ราคะ ในที่นี้ และในบาลีทั่วไป ไมมีความหมายแคบอยางที่เขาใจกันในภาษาไทย คือ ไมใชเรื่อง
กามเทานั้น แตหมายถึง ความติดใจ ความใคร ในอารมณตางๆ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เปนไวพจนของ
ตัณหา และกินความถึงโทสะดวย เพราะโทสะก็คือแรงผลักที่เปนปฏิกิริยาของราคะนั่นเอง)
831

832

833

ผูศึกษาที่ไมคุนกับภาษาบาลี ไมพึงสับสนระหวางเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ หรือวิมุตติ ซึ่งเปนภาวะและอาการ กับอุภโตภาควิมุต
และปญญาวิมุต (เขียน อุภโตภาควิมุตต และปญญาวิมุตต ก็ได) ซึ่งเปนบุคคล
อรรถกถาบางแหงอธิบายวา นิพพานชื่อวาเปนวิมุตติ เพราะหลุดพนจากสังขตธรรมทั้งปวง (มิใชเพียงหลุดพนจากกิเลสทั้งปวง) ดู
ที.อ.๓/๒๒๔
การอธิบายความหมายเหลานี้ ถือตามแนวอรรถกถา: ในความหมายที่เปนมรรคและผล เชน ที.อ.๑/๒๗๘; ม.อ.๒/๓๗๙; องฺ.อ.๒/
๑๙๑; ๓/๑๔๓; ที่หมายถึงผลและนิพพาน เชน ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๙๓/๕๐๒; ม.อ.๑/๕๙; อุ.อ.๘๘; อิติ.อ.๒๑๗; วิมุตติ หมายถึงผล คือ
อรหัตตผล เชน วินย.อ.๓/๕๖๑; ที.อ.๓/๓๓๓; สํ.อ.๑/๒๐๐; ๒/๖๙; องฺ.อ.๓/๖; วินย.ฎีกา ๑/๒๙๙; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๕๑; ฯลฯ; วิมุตติ
ที่มาคูกับวิชชา กลาวไวแลวทายตอนที่วาดวยภาวะของผูบรรลุนิพพาน เชน ที.อ.๓/๓๒๗; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๘๔; ฯลฯ ที่มาในบาลี เชน
ที.ปา.๑๑/๓๘๗/๒๙๑; ม.อุ.๑๔/๘๓๑/๕๒๖; องฺ.ทุก.๒๐/๓๓๕/๑๐๔; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๕๔/๓๓๔; วิมุตติที่มาคูกับวิราคะ ไดใน
ขอความวา “วิราคา วิมุจฺจติ” ซึ่งมีมากมาย เชน สํ.ข.๑๗/๓๖๕/๒๒๙; สํ.สฬ.๑๘/๑/๒; ฯลฯ; หรือที่อธิบายเปนพิเศษใน ขุ.ปฏิ.๓๑/
๕๘๘/๔๙๘ เปนตนไป; หรือในอรรถกถา เชน สํ.อ.๒/๓๒๗ เปนตน

บทที่ ๘ สมถะ – วิปสสนา, เจโตวิมุตติ - ปญญาวิมุตติ

๔๔๑

ปญญาวิมุตติ คือ ความหลุดพนดานปญญา แปลกันวา ความหลุดพนดวยปญญา แตควรแปลวา
ความหลุดพนแหงปญญาดวย เพราะหมายถึง ปญญาบริสุทธิ์ หรือความรูถูกตองสมบูรณ ไมมีกิเลสบดบังหรือ
บิดเบือน ซึ่งเกิดขึ้นแกผูบรรลุอรหัตตผล ในเมื่อปญญานั้นกําจัดอวิชชาไดแลว ทําใหผูนั้นหลุดพนจากกิเลส
เครื่องผูกมัดทั้งปวง ดังบาลีวา “เพราะสํารอกราคะได จึงมีเจโตวิมุตติ, เพราะสํารอกอวิชชาได จึงมีปญญาวิมุตติ”834
อรรถกถาอธิบายวา เจโตวิมุตติ ไดแก ผลสมาธิ หรืออรหัตตผลสมาธิ หรืออรหัตตผลจิต835 (สมาธิหรือ
จิตอันตั้งมั่น ที่เปนผลแหงการสําเร็จเปนพระอรหันต) และวา ปญญาวิมุตติ ไดแก ผลญาณ หรือผลปญญา หรือ
อรหัตตผลญาณ หรืออรหัตตผลปญญา๒ (ญาณหรือปญญาที่เปนผลแหงการสําเร็จเปนพระอรหันต)
ผูบรรลุอรหัตตผล จะตองไดเจโตวิมุตติ และปญญาวิมุตตินี้ ครบทั้งสองอยางทุกบุคคล คําทั้งสองนี้จึง
มาคูกันเสมอ ในขอความที่กลาวถึงการบรรลุอรหัตตผล ดังบาลีวา “เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป จึงทําใหเห็น
ประจักษดวยปญญาอันยิ่งเอง ซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ ที่ไมมีอาสวะ ในปจจุบันนี้ทีเดียว”836
เจโตวิมุตติเปนผลของสมถะ ปญญาวิมุตติเปนผลของวิปสสนา837 พระอรรถกถาจารยกลาววา คําคูนี้
แสดงใหเห็นวา สมถะและวิปสสนา จะตองมาควบคูกัน แมในขั้นผล เชนเดียวกับในขั้นมรรค838 (แมวาสมถะที่
ตองการในที่นี้ อาจจะเปนเพียงสมถะในความหมายอยางกวางๆ คือ สมาธิเทาที่จําเปนเทานั้น ไมจําตองเปน
สมถะที่ฝกกันเปนงานเปนการจนไดอภิญญาสมาบัติ) ขอนี้สมดวยบาลีวา
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อย่างนี้ เป็นวิชชาภาคิยธรรม (ธรรมเป็นไปในส่วนแห่งวิชชา
หรือธรรมข้างฝ่ายวิชชา คือธรรมที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดวิชชา) ได้แก่ สมถะ และ วิปัสสนา”839
“สมถะ เจริญแล้ว จะได้ประโยชน์อะไร? (ตอบ) จิตจะได้รับการเจริญ, จิตเจริญแล้ว จะได้
ประโยชน์อะไร? (ตอบ) ละราคะได้”
“วิปัสสนา เจริญแล้ว จะได้ประโยชน์อะไร? (ตอบ) ปัญญาจะได้รับการเจริญ, ปัญญาเจริญ
แล้ว จะได้ประโยชน์อะไร? (ตอบ) ละอวิชชาได้”
“ภิกษุทั้งหลาย จิตที่เศร้าหมองด้วยราคะ ย่อมไม่หลุดพ้น หรือปัญญาก็ดีที่เศร้าหมองด้วย
อวิชชา ย่อมเจริญไม่ได้, ด้วยประการดั่งนี้ เพราะสํารอกราคะได้ จึงมีเจโตวิมุตติ, เพราะสํารอก
อวิชชาได้ จึงมีปัญญาวิมุตติ”840
834

องฺ.ทุก.๒๐/๒๗๖/๗๘; ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๔๐/๔๔๓
เชน ที.อ.๑/๓๘๗; สํ.อ.๒/๒๒๐; ๓/๕๔,๔๑๑; องฺ.อ.๒/๗๐,๙๓; ๓/๘,๖๑,๔๐๗; อุ.อ.๒๒๑; อิติ.อ.๓๓๒; สุตฺต.อ.๒/๓๙๐; ปฺจ.อ.
๑๒๘,๑๒๙; ในกรณีที่มีคําวา “อนาสวะ” (ไมมีอาสวะ) กํากับ ก็หมายเฉพาะผลสมาธิและผลปญญาของพระอรหันต
836
เชน ที.สี.๙/๒๕๓/๒๐๐; ๒๖๗/๒๑๒; ที.ม.๑๐/๖๖/๘๔; ๒๓๔/๒๘๕; ที.ปา.๑๑/๘๕/๑๑๗; ๑๑๖/๑๔๖; ม.มู.๑๒/๔๘๒/๕๑๘; ม.ม.๑๓/๕๔/
๔๖; สํ.ม.๑๙/๑๑๔๖/๓๔๓; ๑๒๔๔/๓๗๒; องฺ.ติก.๒๐/๕๑๓/๒๘๓; องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๘/๒๙; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๔๑/๔๗๖; ฯลฯ
837
อิติ.อ.๓๓๒
838
อุ.อ.๒๒๑
839
อรรถกถาอธิบายวา สมถะ ไดแกจิตเตกัคคตา (ภาวะที่จิตมีอารมณอันเดียว คือสมาธินั่นเอง) วิปสสนา ไดแก ญาณที่กําหนด
(พิจารณา) สังขาร (องฺ.อ.๒/๓๓)
840
องฺ.ทุก.๒๐/๒๗๕-๖/๗๗-๘; ในบาลี ทานยกเอาการไดเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ เปนหลักอยางหนึ่งสําหรับแสดงความหมายของ
การเปนพระอรหันต (เชน สํ.ม.๑๙/๑๖๒๔/๕๑๑) เปนเครื่องแสดงวา พระอรหันตทุกทานยอมไดทั้งเจโตวิมุตติ และปญญาวิมุตติ
(เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ คูกันของพระอรหันตนี้ จะมีคําวาอนาสวะ คือไมมีอาสวะ นําหนาเสมอ); อนึ่ง มีขอความในบาลีที่แสดงให
เห็นชัดวา เจโตวิมุตติที่ตองมาคูกับปญญาวิมุตติในการสําเร็จอรหัตตผลนี้ หมายถึงสมาธิเพียงเทาที่จําเปนสําหรับรองรับปญญาที่ทํา
อาสวะใหสิ้น ไมจําตองเปนสมาธิในขั้นฌานสมาบัติ คือไมใชเจโตวิมุตติชนิดที่หมายถึงสมาบัติ ๘ อยางที่จะกลาวตอไป หลักฐานนี้มี
ใน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๘๗/๑๑๔ ซึ่งกลาวถึงพระอรหันตผูไดเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ สิ้นอาสวะ แตไมไดวิโมกข ๘ (ฌานสมาบัติและ
นิโรธสมาบัติ)
835

๔๔๒

พุทธธรรม

มีทั้งเจโตวิมุตติ และปญญาวิมุตติ มาดวยกันครบสองอยาง จึงเปนวิมุตติที่สมบูรณ อยางไรก็ตาม ถา
พิจารณาใหลึกลงไป ยอมเห็นละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก
ดังที่ทราบกันอยูแลววา ผูปฏิบัติธรรมจะบําเพ็ญแตสมถะอยางเดียวก็ได และสมถะที่บําเพ็ญเชนนั้น
ยอมสามารถใหเกิดสมาธิขั้นสูง ถึงฌานสมาบัติ ซึ่งในภาวะเชนนั้น กิเลสทั้งหลายยอมสงบระงับไป เปนการหลุด
พนไดอยางหนึ่ง แตหลุดพนไดเพียงชั่วคราว ผูบําเพ็ญสมถะจึงตองกาวตอไปสูวิปสสนา คือเจริญปญญาดวย จึง
จะหลุดพนไดแทจริง
ความขอนี้ชี้ใหเห็นวา เจโตวิมุตติอาจมีไดในกรณีอื่น แมที่มิใชเปนการบรรลุมรรคผล แตเจโตวิมุตติใน
กรณีเชนนั้น ยอมจะมิใชเจโตวิมุตติที่เด็ดขาดแนนอน ดังนั้น ตัวตัดสินที่แทจริง จึงไดแกปญญาวิมุตติ ซึ่งทําลาย
อวิชชาลงไปโดยลําดับ กําจัดกิเลสเด็ดขาดไปเปนขั้นๆ ปญญาวิมุตติมาเมื่อใด ก็หมายถึงวิมุตติที่เด็ดขาดแทจริง
เมื่อนั้น ยิ่งมีคําวาอนาสวะประกอบดวย ก็หมายถึงวิมุตติขั้นสูงสุด ที่สมบูรณสิ้นเชิง แตการที่ปญญาวิมุตติมา
ควบคูกับเจโตวิมุตติ ก็เพราะตองอาศัยเจโตวิมุตติเปนเครื่องเตรียมจิตใหพรอมเทานั้นเอง
เทาที่พูดมาตอนนี้ ตองการเนนความ ๒ ประการ คือ
๑. ปญญาวิมุตติ ใชในกรณีเดียว คือ หมายถึงความหลุดพนที่เด็ดขาดแนนอน จะมาคูกับเจโตวิมุตติ
อยางนี้เสมอ สวนเจโตวิมุตติ อาจใชในกรณีอื่นดวย ดังนั้น ถาหมายถึงความหลุดพนเด็ดขาดขั้นมรรคผลตั้งแต
โสดาปตติผลขึ้นไป จะตองมาดวยกันกับปญญาวิมุตติอยางขางตนนี้ หรือมิฉะนั้น ก็ตองมีคําวิเศษณกํากับไว
ดวยอยางใดอยางหนึ่ง สําหรับระบุใหชัดวาเปนขั้นสุดทายเด็ดขาด (เชน อกุปปา = ไมกําเริบ, อสมย = มิใชชั่ว
ครั้งชั่วคราว เปนตน) ดังจะไดกลาวตอไป แตถามาคําเดียวตามลําพัง หรือมีคําอยางอื่นกํากับ ยอมมิใชเจโตวิมุตติขั้นสุดทาย ที่เด็ดขาดสมบูรณ
๒. เมื่อกลาวถึงบุคคลผูบรรลุอรหัตตผล โดยแบงเปน ปัญญาวิมุต กับ อุภโตภาควิมุต นั้น พึงเขาใจวา
ปญญาวิมุต ซึ่งดูเสมือนจะใหแปลวา ผูไดปญญาวิมุตติอยางเดียวนั้น อันที่จริงยอมไดเจโตวิมุตติดวย เพราะการ
ไดปญญาวิมุตติ สอความคุมถึงอยูแลววาตองไดเจโตวิมุตติดวย เปนแตหมายถึงเจโตวิมุตติแบบที่อาศัยสมาธิ
เพียงเทาที่จําเปน ซึ่งจะตองมีเปนธรรมดาอยูแลวกอนที่จะไดปญญาวิมุตติ จึงไมตองระบุใหเดนชัดออกมา
เหมือนกับพูดวา ผูเจริญวิปสสนาอยางเดียว แตความจริงก็คือตองอาศัยสมถะ เพื่อใชสมาธิเทาที่จําเปนดวย
นั่นเอง
สวนอุภโตภาควิมุต ที่แปลวา ผูหลุดพนทั้งสองสวน ก็เสมือนย้ําใหแปลวาผูไดทั้งเจโตวิมุตติและปญญา
วิมุตติ เหตุที่ย้ําก็คือวา ในกรณีนี้ เนนคําวาเจโตวิมุตติใหเดนชัดออกมา เพราะเจโตวิมุตติที่เนนในกรณีนี้ ไม
หมายถึงเพียงเจโตวิมุตติอยางที่จําเปนตองมีเปนธรรมดาอยูแลวในขณะที่จะไดปญญาวิมุตติ แตหมายถึงเจโต
วิมุตติในความหมายที่เปนพิเศษออกไป (คือวิโมกข หรือฌานสมาบัติ ดังไดกลาวมาแลวขางตน)
ยอนกลับไปหาตนศัพทคือ คําวา วิมุตติอีก วิมุตติที่ใชตามความหมายอยางกวางหรืออยางหลวมๆ มี
มากนัยหลายระดับ สําหรับระดับที่ยังไมใชขั้นสูงสุด สวนมากทานใชคําวาเจโตวิมุตติแทน เพราะเจโตวิมุตติบง
อยูในตัวแลววา ยังไมใชวิมุตติขั้นสมบูรณเด็ดขาด และตามปกติ วิมุตติในระดับต่ําลงมา ก็มักเปนเรื่องของการ
หลุดพนดวยกําลังจิตหรือกําลังสมาธิทั้งนั้น
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นอกจากคําวาเจโตวิมุตติแลว คัมภีรชั้นรองลงมา บางคัมภีรนิยมใชคําวา วิโมกขแทน841 (ในที่นี้จะงดใช
คําวาวิโมกข โดยถือตามคัมภีรชั้นตน ซึ่งนิยมใชวิโมกขเฉพาะในความหมายที่อธิบายมาแลวขางตน ผูสนใจ
เกี่ยวกับวิโมกขพึงคนดูเองตามที่มาซึ่งไดใหไวแลว)
แตไมวาจะใชคําวาวิมุตติ หรือเจโตวิมุตติ หรือวิโมกขก็ตาม ทานมักใสคําวิเศษณลงกํากับไวดวย เพื่อ
จํากัดความหมายใหอยูในขอบเขตที่ตองการ เชน สามายิกวิมุตติ สามายิกเจโตวิมุตติ สามายิกวิโมกข
อัปปมัญญาเจโตวิมุตติ สันตเจโตวิมุตติ ฯลฯ เมื่อใสคําวิเศษณกํากับทําใหความหมายจํากัดอยูในระดับต่ําๆ ได
แลว การใชคําวิเศษณที่ตรงขามกับระดับต่ําเหลานั้นกํากับลงไป ก็เทากับทําใหกลับมีความหมายเปนวิมุตติใน
ระดับสูงสุด หรือขั้นมรรคผลที่เด็ดขาดนั่นเอง ดวยเหตุนี้ การจํากัดความหมายโดยใชคําวิเศษณกํากับ จึง
กลายเปนวิธีที่ทานนิยมใช ทั้งสําหรับความหมายในขั้นสูงสุด และความหมายในขั้นต่ําลงมา
เมื่อวาโดยสรุป วิมุตติตามความหมายอยางกวาง หรือหลวมๆ นั้น จัดไดเปน ๒ พวก คือ
๑) สําหรับความหมายขั้นสูงสุด นิยมเติมคําวิเศษณลงขางหนาวิมุตติ เปน อกุปปาวิมุตติ842 (วิมุตติที่
ไมกําเริบ คือไมกลับกลายหรือไมเสื่อมถอย) อกุปปาเจโตวิมุตติ๑ (เจโตวิมุตติที่ไมกําเริบ) อสมยวิมุตติ843 (ความ
หลุดพนที่ไมขึ้นตอสมัย หรือไมชั่วคราว คือยั่งยืนตลอดไป) อสามายิกเจโตวิมุตติ844 (เจโตวิมุตติที่ไมขึ้นตอสมัย)
ทั้งหมดนี้มีความหมายอยางเดียวกัน คือหมายถึงอริยผล โดยเฉพาะอรหัตตผล845 ตรงกับความหมายขั้นสุดทาย
ที่กลาวมาแลวขางตน จึงเปนโลกุตรวิมุตติ
พึงสังเกตวา คํา “อกุปปา” ที่ทานเติมเขาขางหนาวิมุตติ และเจโตวิมุตติ ใหเปนอกุปปาวิมุตติ และ
อกุปปาเจโตวิมุตตินั้น ก็เพื่อเนนความใหชัดวาเปนวิมุตติขั้นสุดทายที่เด็ดขาด ทั้งนี้เพราะคําวาวิมุตติ บางคราวไม
แนนอน ทานใชในความหมายหลวมๆ หมายถึงความหลุดพนขั้นต่ําลงไป ก็มีบาง สวนคําวาเจโตวิมุตติยิ่งเบาลง
ไปกวานั้นอีก เพราะเจโตวิมุตติอยางเดียวจะหมายถึงวิมุตติขั้นเด็ดขาดไมไดเลย การเติมคําวาอกุปปาลงไปให
แปลวา เจโตวิมุตติที่ไมกําเริบ ก็เทากับพูดวา เจโตวิมุตติในที่นี้ หมายถึงเจโตวิมุตติขั้นเด็ดขาด ที่มีปญญาวิมุตติ
เกิดขึ้นดวยแลว จึงเปนเจโตวิมุตติที่ไมกลับเสื่อมไดอีก ดังนั้น แมจะไมระบุคําวาปญญาวิมุตติไว ก็พึงทราบวา
คลุมความถึงปญญาวิมุตติรวมอยูดวย แมคําวาอสามายิก ในอสามายิกเจโตวิมุตติ ก็พึงเขาใจอยางเดียวกัน
841
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ความหลุดพนที่ใชในความหมายกวาง แลวแยกประเภทเปนตางๆ โดยใชคําวิเศษณกํากับนี้ คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค ใชคําวาวิโมกข
ทั้งหมด (ดู ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๖๙-๕๑๖/๓๕๓-๔๐๖ เฉพาะอยางยิ่ง ๓๑/๔๗๘-๙/๓๖๑-๓); สวนวิมุตติ ทานแยกแยะไวอีกตอนหนึ่ง
ตางหาก มีความหมายกวางขวางมาก ตั้งแตสีลวิสุทธิ ถึง นิพพาน แมแตเวทนาก็เปนวิมุตติได แตทั้งหมดสรุปลงในวิมุตติ ๒
ความหมายคือ นิพพาน และธรรมทั้งปวงที่เกิดโดยมีนิพพานเปนอารมณ (ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๘๘-๕๙๗/๔๙๘-๕๐๖)
อกุปปาวิมุตติ และ อกุปปาเจโตวิมุตติ ใชแทนกันได มีที่มามากมาย พระไตรปฎกบาลีฉบับอักษรไทยเปน อกุปปาวิมุตติ ฉบับอื่น
(โดยเฉพาะฉบับอักษรโรมัน) เปนอกุปปาเจโตวิมุตติ ก็หลายแหง เชน วินย.๔/๑๖/๒๑; สํ.ข.๑๗/๖๑/๓๗; สํ.สฬ.๑๘/๑๕/๑๑; สํ.ม.
๑๙/๑๖๗๐/๕๓๑; ๘๙๖/๒๗๐; องฺ.ติก.๒๐/๕๔๔/๓๓๓; องฺ.สตฺตก.๒๓/๔๗/๕๘; ที่เปนอกุปปาวิมุตติ ตรงกันก็มี เชน ม.มู.๑๒/
๓๒๐/๓๒๓; ม.อุ.๑๔/๔๖๖/๓๑๐; องฺ.ติก.๒๐/๕๒๕/๒๙๗; องฺ.ปฺจก.๒๒/๓๑๖/๓๙๖; ขุ.อิติ.๒๕/๒๔๐/๒๗๑; ขุ.เถร.๒๖/๒๘๘/
๒๙๗; ที่เปนอกุปปาเจโตวิมุตติตรงกันก็มี เชน ที.ปา.๑๑/๓๗๖/๒๘๙; ม.มู.๑๒/๓๕๒/๓๗๓; องฺ.อฏก.๒๓/๑๖๑/๓๑๔; ๒๔๕/๔๖๙
ม.มู.๑๒/๓๕๑/๓๗๓ (ณ ที่มานี้ ใชคําวาอสมยวิโมกข เปนไวพจนของอสมยวิมุตติดวย); บางแหงใชกับบุคคล เปนอสมยวิมุตต เชน
องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๒๐/๓๖๔; อภิ.ปุ.๓๖/๗/๑๓๒; ๑๘/๑๔๐
ม.อุ.๑๔/๓๔๕/๒๓๕; ขุ.จู.๓๐/๗๓๘/๓๗๖
เชน ที.อ.๓/๓๒๕; ม.อ.๒/๒๓๔, ๓๑๒; แต ม.อ.๓/๕๖๖ อธิบายอสามายิกวิมุตติ เปนอสามายิกวิโมกข ไดแก มรรคทั้ง ๔ และผลทั้ง ๔

๔๔๔

พุทธธรรม

มีเจโตวิมุตติชื่อเฉพาะอยางหนึ่งที่อยูในขั้นโลกุตระนี้ดวย คือ อนิมิตตาเจโตวิมุตติ ซึ่งไดแกผลสมาบัติ
ของพระอริ ยบุ ค คลทั้ ง หลาย กลา วคื อ การที่ พ ระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหั น ต
เขาสมาธิเสวยรสแหงการบรรลุธรรมในระดับของตนๆ ในเวลาใดก็ตามที่ทานตองการพักอยูสบายๆ ในปจจุบัน
(ทิฏฐธรรมสุขวิหาร, พูดอีกอยางวา เพื่อเสวยอริยโลกุตรสุข) ที่เรียกวาอนิมิตตาเจโตวิมุตติ (เจโตวิมุตติที่ไรนิมิต
หรือมีภาวะไรนิมิตเปนอารมณ) เพราะเปนภาวะหลุดพน หรือเปนอิสระของจิต ที่ทานผูเขาสูภาวะนั้น ไมกําหนด
ใจถึงสิ่งใดๆ ไมวาจะเปนรูปหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขาร หรือวิญญาณก็ตาม ที่เปนนิมิต (คือเครื่องหมาย)
ของสังขาร แตใจถึงนิพพานอยางเดียว (คือมีนิพพานเปนอารมณ)846
๒) สําหรับความหมายขั้นต่ําลงมา ซึ่งมีหลายระดับ ทานเรียกรวมๆ โดยใชคําวาเจโตวิมุตติแตลําพังคํา
เดียวลวนบาง ใชวา สามายิกเจโตวิมุตติ หรือ สามายิกวิมุตติ หรือ สมยวิมุตติ (ความหลุดพนแหงจิตชั่วสมัย คือ
ชั่วครั้งชั่วคราว) บาง847 คําเหลานี้ คลุมถึงวิมุตติขั้นต่ําลงมาทั้งหมด ซึ่งจัดเปนโลกิยวิมุตติทั้งสิ้น
วิมุตติขั้นต่ําลงมานี้ ทานมักแสดงความหมายดวยคําวา “อธิมุตติ” หรือใชอธิมุตติเปนไวพจน848 คือ
หมายถึงภาวะที่จิตนอมดิ่งไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จนทําใหพนจากกิเลส พนจากสิ่งรบกวน หรือสิ่งที่เปนปฏิปกษ
ชั่วคราวตลอดเวลาที่อยูในภาวะนั้น เชน จิตนอมดิ่งไปในอารมณของฌาน จนพนจากนิวรณทั้งหลาย เปนตน
ความหมายหลัก หรือความหมายมาตรฐานของ (สามายิก) เจโตวิมุตติ ก็คือโลกิยสมาบัติทั้ง ๘ อันไดแก
รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน๔849 ปุถุชนจะไดเจโตวิมุตติอยางสูงก็เพียงขั้นนี้เทานั้น บางคราว เพื่อเจาะจงวาเปนเจโต
วิมุตติขั้นสมาบัติ ๘ นี้ ทานเติมคําวา “สันตะ” (สงบ ประณีต ละเอียด) ลงไปกํากับเปน สันตเจโตวิมุตติ850
หยอนจากนั้นลงมา (สามายิก) เจโตวิมุตติ หรือ (สามายิก) วิมุตติ มีความหมายกวางมาก คือ หมายถึง
ภาวะที่จิตนอมดิ่งไปในสิ่งที่ศรัทธา เลื่อมใส เชื่อถือ ชื่นชม ชอบใจ อยางใดอยางหนึ่ง ภาวะจิตเชนนี้ ยอมเปนไป
พรอมดวยกําลังจิตที่พุงแลนไปทางเดียว คือทางที่นอมดิ่งไปนั้น ทําใหเกิดความกลาหาญและเขมแข็งมั่นคง ที่จะ
ทําการไปตามแรงศรัทธา เปนตน พรอมทั้งเกิดปติปราโมทย นําไปสูปสสัทธิ และสมาธิได ตามกฎธรรมดาของ
กระบวนธรรม (อิทัปปจจยตา หรือ ปฏิจจสมุปบาท)
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ดู ที.ปา.๑๑/๓๒๐/๒๖๑; ม.มู.๑๒/๕๐๓-๖/๕๔๓-๖; สํ.สฬ.๑๘/๕๗๕/๓๖๕; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๘๔/๓๒๖; ม.อ.๒/๔๗๕; สํ.อ.๓/๑๗๕;
วิสุทฺธิ.๓/๓๕๘; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๖๓๕; (ที.อ.๓/๒๙๗ วาไดแกอรหัตตผลสมาบัติเทานั้น, แต องฺ.อ.๓/๑๑๖ วา ไดแกวิปสสนาที่แกกลา)
สมยวิมุตติใน ม.มู.๑๒/๓๕๑/๓๗๑ ใชเปนไวพจนของสมยวิโมกข หมายถึงโลกิยวิมุตติ หรือสมาบัติ ๘ นั่นเอง (ดู ม.อ.๒/๓๑๑;
องฺ.อ.๓/๖๔ และเทียบ ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๗๘/๓๖๑) ในบาลีบางแหงใชสมยวิมุตติในรูปที่เปนบุคคล คือเปนสมยวิมุตฺต (องฺ.ปฺจก.๒๒/
๑๔๙/๑๙๓) แตในคัมภีรฝายอภิธรรม ทานสงวนคําสมยวิมุตตนี้ไวสําหรับผูไดสมาบัติ ๘ เฉพาะที่เปนโสดาบัน สกทาคามี หรือ
อนาคามีเทานั้น (ดู อภิ.ปุ.๓๖/๑๗/๑๔๐ และ ปฺจ.อ.๔๐)
เชน ขุ.จู.๓๐/๔๘๒/๒๓๑; ที.อ.๓/๒๒๔,๒๙๑; สํ.อ.๑/๒๑๔,๒๕๘; องฺ.อ.๓/๙๑,๔๑๘; สุตฺต.อ.๒/๕๒๓; นิท.อ.๒/๒๘๒; ปฏิสํ.อ.
๑๐๕ (วิมุตติที่ใชในความหมายวา อธิมุตติ นี้ ใชไดแมกับนิพพาน คือ การนอมจิตไปยังนิพพาน หรือคํานึงนิพพานเปนอารมณ ซึ่ง
อาจเปนกิริยาของปุถุชน หรือพระอริยบุคคลทั้งหลาย หรือแมแตพระอรหันต ก็ได เชน สํ.ส.๑๕/๖๑๒/๒๒๗; ที.ปา.๑๑/๓๐๑/๒๕๒;
องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๐๐/๒๗๒; ม.อ.๑/๕๙; สํ.อ.๑/๒๕๘, อิติ.อ.๒๑๗); ในอภิธรรม (อภิ.สํ.๓๔/๘๗๖/๓๓๙) ทานแสดงความหมายของ
วิมุตติวามี ๒ อยางคือ จิตฺตสฺส อธิมุตฺติ (ความนอมดิ่งของจิต) และนิพพาน; อรรถกถา (สงฺคณี อ.๕๗๓) อธิบายวา ความนอมดิ่ง
ของจิต หมายถึงสมาบัติ ๘ เพราะนอมดิ่งไปในอารมณ และเพราะพนอยางดีจากธรรมที่เปนขาศึกทั้งหลาย; ขุ.จู.๓๐/๔๘๒/๒๓๑
ผอนความหมายที่วาใจนอมดิ่งนี้ลงไปถึงนอมดิ่งไปใน รูป เสียง กลิ่น รส ยศ สุข จีวร บิณฑบาต ในพระวินัย สูตร อภิธรรม ฯลฯ
(รูปาธิมุต จีวราธิมุต วินยาธิมุต ฯลฯ); พึงเทียบดวยความหมายวิมุตติ ๒ ใน ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๙๖-๗/๕๐๔ ที่อางแลวดวย
ม.อุ.๑๔/๓๔๕/๒๓๕; ขุ.จู.๓๐/๗๓๘/๓๗๖; สํ.ส.๑๕/๔๘๙/๑๗๖; ขุ.สุ.๒๕/๒๙๖/๓๓๕;ม.อ.๓/๕๖๖; สํ.อ.๑/๒๑๔; สุตฺต.อ.๑/๑๓๐;
ตัวอยางแสดงความหลุดพนชั่วคราวในฌาน เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๐๐/๒๙๒
องฺ.ทุก.๒๐/๒๘๑/๘๑; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๗๘/๒๒๓; องฺ.อ.๒/๔๙,๔๕๖

บทที่ ๘ สมถะ – วิปสสนา, เจโตวิมุตติ - ปญญาวิมุตติ

๔๔๕

ภาวะจิตเชนนี้ เปนความหลุดพนอยางหนึ่ง เพราะมีกําลังเหนือกวา พนจากอํานาจของธรรมฝายตรงขาม
ที่จะมาขัดขวาง รบกวน ทานเรียกวาหลุดพนจากปจจนีกธรรม (ธรรมที่เปนขาศึก เชน ความลังเล ยอทอ เซื่อง
ซึม และขลาดกลัว เปนตน) ซึ่งจะถูกขมไวตลอดเวลาที่เหตุปจจัยของความหลุดพนนั้นยังดํารงอยู คือ ตราบใดที่
กําลังจิตยังแผออก หรือถูกผลิตออกมาจากการนอมดิ่งของจิต ดวยอาศัยศรัทธาเปนตนเปนแรงดึง เจโตวิมุตติ
หรือวิมุตติแบบนี้ก็จะยังคงอยูตราบนั้น
ตามหลักฐานในคัมภีร แมแตความคิดใฝนิยมที่จะอยูในปา851 ความบันดาลใจเกิดปติปราโมทยใจโลด
ไป เมื่อไดฟงธรรมกถาบางเรื่องในบางคราว852 ก็จัดเปนเจโตวิมุตติประเภทนี้ ทานวา (เจโต) วิมุตติประเภทนี้
บางอยางเปนเหตุใหอกุศลธรรมเจริญงอกงามขึ้น ก็มี853
(สามายิก) เจโตวิมุตติบางอยาง มีชื่อเรียกที่ทานกําหนดไวโดยเฉพาะ ตามสิ่งที่ใหจิตกําหนดเปนอารมณ
หรือสิ่งที่จิตนอมดิ่งเขาไปนั้น เจโตวิมุตติชื่อเฉพาะชนิดที่กลาวถึงมากที่สุด และทานสนับสนุนใหปฏิบัติ ไดแก
อัปปมาณาเจโตวิมุตติ หรืออัปปมัญญาเจโตวิมุตติ854 กลาวคือ การเจริญสมาธิดวยการแผเมตตาจิต กรุณาจิต
มุทิตาจิต อุเบกขาจิต ออกไปอยางกวางขวางทั่วไปหมด ไมจํากัดขอบเขต ไมมีประมาณ จนจิตนอมดิ่งไปใน
คุณธรรมนั้นๆ เกิดอัปปนาสมาธิ เปนฌาน พนจากกิเลสจําพวกนิวรณ และพนจากอกุศลที่เปนคูปรับ
ของอัปปมัญญาขอนั้นๆ คือ เมตตาเจโตวิมุตติ เปนอิสระจากพยาบาท กรุณาเจโตวิมุตติ เปนอิสระจากวิหิงสา
(การเบียดเบียน) มุทิตาเจโตวิมุตติ เปนอิสระจากความริษยา อุเบกขาเจโตวิมุตติ เปนอิสระจากราคะ
เจโตวิมุตติชื่อเฉพาะอยางอื่นที่ทานกลาวถึงบางเล็กนอย คือ สุญญตาเจโตวิมุตติ855 (เจโตวิมุตติที่อาศัย
วิปสสนากําหนดพิจารณาใหเห็นภาวะที่สังขารทั้งหลายเปนของวางเปลาจากอัตตาคือตัวตน และอัตตนิยะคือสิ่งที่
เนื่องดวยตัวตน) อากิญจัญญาเจโตวิมุตติ (ไดแก อากิญจัญญายตนอรูปฌาน) และมหัคคตาเจโตวิมุตติ856 (การ
แผฌานจิตนอมดิ่งไปในนิมิตแหงกสิณที่กําหนดครอบบริเวณสถานที่อันหนึ่งกวางขวางเทาใดสุดแตจะนอมใจไป)
พิจารณาความหมายตามขอบเขตที่กลาวมา จะเห็นไดวา แรงบันดาลใจ หรือความใฝนิยม ตลอดจน
ความรูสึกฝากจิตมอบใจตออุดมคติ อุดมการณ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เปนวัตถุแหงศรัทธา เชน บรมเทพ หรือพระ
ผูเปนเจา เปนตน ที่ทําใหเกิดความอุทิศตัวตอสิ่งนั้นๆ ก็เปนภาวะนอมดิ่งของจิตระดับหนึ่ง จึงเห็นไดวาเขาใน
ความหมายอยางกวางๆ ของเจโตวิมุตติขั้นหนึ่งหรือรูปหนึ่งเหมือนกัน857
บางทานเห็นวา ภาวะในฌานเปนนิพพาน หรือมิฉะนั้นก็วา สัญญาเวทยิตนิโรธ (ที่เรียกอีกอยางวา นิโรธ
สมาบัติ) ซึ่งเปนสมาบัติสูงสุดเลยจากอรูปฌานไปนั่นแหละ คือการเขาถึงนิพพาน
851

แปลตามคําในอรรถกถาวา “อัชฌาสัยที่เกิดขึ้นวา เราจักอยูในปา” (ดู ม.มู.๑๒/๓๐๘/๓๐๖; ม.อ.๒/๒๑๘)
องฺ.ทสก.๒๔/๗๕/๑๔๙; องฺ.อ.๓/๔๐๘
853
องฺ.ทสก.๒๔/๙๔/๒๐๖; องฺ.อ.๓/๔๑๘ (คงจะเปนวิมุตติประเภทนี้นั่นเอง ที่ทานจัดเปนมิจฉาวิมุตติ ในมิจฉัตตะ ๑๐ ที่ ที.ปา.๑๑/
๔๖๙/๓๓๗; ม.มู.๑๒/๑๐๔/๗๖; องฺ.ทสก.๒๔/๑๐๓/๒๒๖)
854
ม.มู.๑๒/๕๐๔/๕๔๔; ม.อุ.๑๔/๔๒๒/๒๘๕; ที.ปา.๑๑/๓๒๐/๒๕๙; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๘๔/๓๒๔; ที.สี.๙/๓๘๓/๓๐๙; ม.ม.๑๓/๗๓๐/
๖๖๔; สํ.นิ.๑๖/๖๖๕/๓๐๘; สํ.สฬ.๑๘/๖๑๙/๓๙๗; องฺ.อฎก.๒๓/๑๖๐/๓๑๐; องฺ.เอก.๒๐/๒๐๙/๕๑; องฺ.ทสก.๒๔/๑๙๖/๓๒๑; อิติ.อ.๑๑๘;
ปฏิสํ.อ.๑๐๕; ฯลฯ ฯลฯ
855
เปนภาษิตของพระสารีบุตร (ม.มู.๑๒/๕๐๔/๕๔๔; อธิบายใน ม.อ.๒/๔๖๗-๗)
856
เปนภาษิตของพระอนุรุทธ (ม.อุ.๑๔/๔๒๓/๒๘๖; อธิบายใน ม.อ.๓/๖๐๖)
857
ความเขาใจสับสนเกี่ยวกับอนัตตา และนิพพาน ดู บันทึกพิเศษทายบท
852

๔๔๖

พุทธธรรม

คําตอบมีวา สําหรับผูปฏิบัติธรรม ซึ่งยังไมบรรลุอรหัตตผล ฌานสมาบัติเหลานี้ เปนอุปกรณที่ดีสําหรับ
การบรรลุอรหัตตผลตอไป (คือเปนเครื่องมือเตรียมจิตใหพรอมและใหอยูในสภาพที่จะใชงานไดดีที่สุด ดังได
กลาวแลวขางตน นอกจากนั้น ตัวฌานสมาบัติเอง ตลอดจนรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่มีอยูในฌานสมาบัติ
เหลานั้น ก็ลวนเปนสังขารที่ผูปฏิบัติธรรมจะหยิบยกขึ้นมากําหนดพิจารณาดวยวิปสสนาปญญา เพื่อใหเกิดวิชชา
ขึ้นได)858
แตสําหรับผูบรรลุอรหัตตผลแลว ฌานสมาบัติเหลานี้ ทานใชเปนที่พักเสวยสุขอยางอริยชน จึงเรียกวา
ทิฏฐธรรมสุขวิหารบาง859 ทิพยวิหารบาง860 อนุปุพพวิหารบาง861 แตสิ่งเหลานี้ไมใชตัวนิพพาน พูดสั้นๆ วาเปน
อุปกรณสําหรับบรรลุนิพพาน และเปนที่พักหาความสบายของผูบรรลุนิพพานแลว
อีกประการหนึ่ง ในทางกลับกัน การบรรลุนิพพานนี่แหละ ทําใหบุคคลสามารถเขาถึงและปฏิบัติตอฌาน
สมาบัติเหลานั้นไดถูกตองเปนผลดีมากยิ่งขึ้น กลาวคือ คนที่ไดสมาบัติ ๘ แลว จะยังเขานิโรธสมาบัติไมได
จนกวาจะไดนอมสูนิพพานถึงขั้นเปนพระอนาคามีขึ้นไป จึงจะมีกําลังสมาธิและกําลังปญญาเพียงพอที่จะเขาสู
ภาวะนั้นได862
นอกจากนั้น ผูที่ยังไมบรรลุอรหัตตผล ลวนยังมีรูปราคะและอรูปราคะอยู เมื่อไดฌานสมาบัติแลว ก็
อาจเกิดความติดใจเพลิดเพลินกับฌานสมาบัติได
858

เชน ม.ม.๑๓/๒๐-๒๒/๑๙-๒๒; ๑๕๗/๑๖๐; องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๒๓/๓๗๑-๖; และพึงดู ม.มู.๑๒/๓๑๑/๓๑๑; ม.อุ.๑๔/๑๙๗/๑๔๔;
องฺ.นวก.๒๓/๒๔๕/๔๕๖-๔๖๙; อนึ่ง ไมพึงสับสนกับขอความที่กลาวไวขางตนที่วา ฌานสมาบัติเปนทิฏฐธรรมนิพ พานไดโดยปริยาย
คือโดยภาวะที่กิเลสสงบระงับไปตลอดเวลาที่อยูในฌานสมาบัตินั้นๆ; และไมพึงเขาใจสับสนเกี่ยวกับขอความในวิสุทฺธิ.๓/๓๖๕ ที่
กลาวถึงพระผูจะเขานิโรธสมาบัติวา ทานมีความประสงควา “เราจักเปนผูไมมีจิต ถึงนิโรธ คือ (เหมือน) นิพพาน อยูเปนสุขเสีย
ในทิฏฐธรรมนี่แหละ” วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๖๔๗ อธิบายความตอนนี้วา “เสมือนบรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน” (เพราะผูเขานิโรธสมาบัติ ไมมี
แมแตสัญญาและเวทนา มีภาวะคลายกันมากกับคนตาย) ขอความนี้ก็ไมไดหมายความวานิโรธสมาบัติเปนนิพพาน แตหมายความ
เพียงวา อาศัยนิโรธสมาบัติบรรลุนิพพาน เปนวิธีหนึ่งในการเกี่ยวของกับนิพพาน ซึ่งเปนธรรมดาของผูบรรลุนิพพานแลว ที่จะมีความ
เกี่ยวของกับนิพพานอยูเรื่อยๆ แมเมื่อเขาผลสมาบัติ พระอริยะทุกระดับก็ยอมกําหนดใจถึงนิพพานเปนอารมณ; ผูที่อานบาลีเกี่ยวกับ
นิโรธสมาบัติ เชน องฺ.นวก.๒๓/๒๕๕/๔๗๖ ที่วา “ภิกษุ...เขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู (และ) อาสวะทั้งหลายของเธอก็หมดสิ้นไป
เพราะเห็นดวยปญญา, เพียงเทานี้...เรียกวา ทิฏฐธรรมนิพพาน โดยนิปริยาย” ขอความนี้ก็ไมไดหมายความวาสัญญาเวทยิตนิโรธ
เปนนิพพาน การสิ้นอาสวะตางหากเปนนิพพาน (องฺ.อ.๓/๓๖๐ วาหมายถึงกิเลสนิพพาน) เพียงแตนิพพานนั้นอาศัยสัญญาเวทยิตนิโรธเปนฐาน; ใน ที.ปา.๑๑/๒๕๗/๒๔๒ และ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๘๙/๒๔๘ ก็มีบาลีวา วิโมกข ๘ (นิโรธสมาบัติเปนวิโมกขอยางหนึ่ง)
เปนสิ่งที่ทําใหแจงดวยกาย (ที.อ.๓/๒๘๐; องฺ.อ.๒/๔๖๙ วาหมายถึงนามกาย) สวนความสิ้นอาสวะ (ความหมายหนึ่งของนิพพาน)
เปนสิ่งที่ทําใหแจงดวยปญญา; ใน สํ.สฬ.๑๘/๓๙๒/๒๖๙ มีบาลีวา สําหรับผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนาดับ (แต)
สําหรับพระขีณาสพ (คือผูบรรลุนิพพาน) ราคะ โทสะ โมหะ ดับ; และพึงสังเกตวา ในการเสด็จดับขันธปรินิพพาน (ที.ม.๑๐/๑๔๔/
๑๘๑; สํ.ส.๑๕/๖๒๑/๒๓๑) พระพุทธเจาทรงเขาอนุปุพพวิหารสมาบัติโดยตลอด คือ ตั้งแตปฐมฌานขึ้นไปตามลําดับ จนถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ แตหาไดทรงปรินิพพานในนิโรธสมาบัตินั้นไม ทรงออกจากสมาบัตินั้น และเขาฌาน ออกจากฌาน ยอนลําดับลงมา
เรื่อยๆ จนถึงปฐมฌาน แลวกลับเขาฌานยอนขึ้นใหมอีก จนถึงจตุตถฌาน ออกจากจตุตถฌาน จึงปรินิพพาน.
859
ธรรมเครื่องพักอยูสบายในปจจุบัน ไดแก (รูป) ฌาน ๔ เชน ม.อุ.๑๔/๑๐๐/๘๕; องฺ.อฏก.๒๓/๑๒๐/๒๓๕; องฺ.ทสก.๒๔/๓๐/๗๒;
องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๒๑/๓๖๗
860
ธรรมเครื่องอยูอยางทิพย ไดแก สมาบัติ ๘ คือ รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ (ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๒; ที.อ.๓/๒๕๖)
861
ธรรมเครื่องอยูที่ประณีตขึ้นไปโดยลําดับ ไดแก สมาบัติ ๘ และสัญญาเวทยิตนิโรธ เชน ที.ปา.๑๑/๓๖๕/๒๗๙, ๔๖๓/๓๓๒; ม.มู.
๑๒/๕๑๐/๕๕๑; สํ.นิ.๑๖/๕๐๕/๒๕๐; องฺ.เอก.๒๐/๒๒๓/๕๔; องฺ.นวก.๒๓/๒๓๖/๔๒๔-๙; อภิ.วิ.๓๕/๘๓๘/๔๕๔; ๘๔๕/๔๖๕
862
วิสุทฺธิ.๓/๓๖๑
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๔๔๗

ฌานสมาบัติเปนสิ่งสูงประเสริฐก็จริง แตหลักพุทธศาสนาสอนวา ความเพลิดเพลินติดใจในฌานสมาบัติ
นั้น เปนจุดออนหรือขอบกพรองอยางหนึ่ง โดยเฉพาะก็คือ เปนอุปสรรคขัดขวางไมใหบรรลุนิพพานนั่นเอง เชน
ตัวอยางที่พระพุทธเจาตรัสไววา ถาภิกษุบรรลุอรูปฌานที่ ๔ คือ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ซึ่งเปนชั้นสูงสุดใน
สมาบัติ ๘ แตเธอเพลิดเพลินติดใจเวทนาในอรูปฌานนั้นเสีย ก็ยอมบรรลุนิพพานไมได เพราะยังมีอุปาทาน คือ
ความยึดติดอยู และอุปาทานในกรณีนี้ ก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะนั่นเอง ซึ่งพระพุทธเจาตรัสเรียกวา
อุปาทานอยางประเสริฐ (อุปาทานเสฏ) หรือความยึดติดขั้นสุดยอด863 สวนพระอรหันตผูบรรลุนิพพานแลวโดย
สมบูรณ ยอมใชฌานสมาบัติเปนที่พักอยูสบายได แตทานหาติดใจเพลินไม
ขอยืนยันที่เขาใจงายๆ ใหเห็นวา ฌานสมาบัติตลอดจนนิโรธสมาบัติ ไมใชนิพพาน ก็คือ หลักที่กลาว
มาแลววา พระอรหันตปญญาวิมุตไมไดอรูปฌาน และจึงเขานิโรธสมาบัติไมไดดวย ตามหลักฐานที่พบพอจะ
อนุมานไดวา พระอรหันตปญญาวิมุตนี้มีมากกวาพระอรหันตอุภโตภาควิมุต เชน ณ ที่ประชุมสงฆแหงหนึ่ง
พระพุทธเจาตรัสกับพระสารีบุตรวา “นี่แนะสารีบุตร บรรดาภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ ๖๐ รูป เปนเตวิชชะ (ไดวิชชา ๓)
๖๐ รูปเปนฉฬภิญญะ (ไดอภิญญา ๖) ๖๐ รูปเปนอุภโตภาควิมุต นอกจากนี้เปนปญญาวิมุต”864 (= ๓๒๐ รูป)
ขอนี้แสดงวา การเขาถึงนิพพานมิใชอยูที่ตองเขาถึงนิโรธสมาบัติ หรืออรูปสมาบัติซึ่งต่ําลงไปกวานั้น เพราะพระ
อรหันตปญญาวิมุต ซึ่งไมไดสมาบัติเหลานั้น ก็ยอมเปนผูบรรลุนิพพานอยางแนนอน
รวมความวา วิมุตติที่จะเปนความหลุดพนเด็ดขาด ใหเขาถึงนิพพานอยางแทจริง ตองจบลงดวยปญญา
วิมุตติ จึงจะทําใหเจโตวิมุตติ ซึ่งไมวาจะเกิดมีมากอนนานแลว ก็ดี เกิดขึ้นแลวแตกลับเสื่อมไปและกลับไดใหม
อีกแลวๆ เลาๆ ก็ดี หรือเจโตวิมุตติที่ไดพรอมๆ กับปญญาวิมุตตินั้น865 โดยฐานเปนบาทใหแกปญญาวิมุตติ ก็ดี
กลายเปนอกุปปาเจโตวิมุตติ คือเจโตวิมุตติที่ไมกลับเสื่อมไดอีก หรือเรียกสั้นๆ ก็ไดวา อกุปปาวิมุตติ คือวิมุตติ
ที่ไมกําเริบ เพราะกําจัดเหตุปจจัยที่จะทําใหกําเริบคืออาสวะทั้งหลายไดแลว (นอกจากจะไมกําเริบแลว ยังไมเปด
ชองใหเกิดโทษขอเสียหายทั้งแกตนและคนอื่นอีกดวย คือจะไมเกิดการติดหรือหลงเพลินอยางหนึ่ง และจะไม
นําเอาผลพลอยไดที่พวงมากับเจโตวิมุตติ คือโลกิยอภิญญา ไปใชในทางที่ผิดเพื่อสนองความตองการของตน ทํา
ใหมีการใชประโยชนจากเจโตวิมุตติอยางดีที่สุด)
ภาวะอยางนี้ ก็คือการมีทั้งเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติเปนคูกัน ซึ่งทานกลาวถึงอยูเสมอวา “เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ซึ่งบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย (ที่เกิดขึ้นแล้ว) ดับไปหมด ไม่เหลือเลย”866
863

864
865
866

ม.อุ.๑๔/๙๐/๗๘ (คําวา อุปาทานเสฏ อรรถกถาแกเลี่ยงไปวา เปนสถานะที่พึงยึดถืออันประเสริฐ คือหมายถึงภพที่จะไปเกิดอันสูง
แตที่แปลไวขางบนนั้น ตรงทั้งศัพททั้งเรื่องดีอยูแลว, ดู ม.อ.๓/๔๗๖); นอกจากนี้ ในสัปปุริสสูตร (ม.อุ.๑๔/๑๗๘-๑๙๗/๑๓๔-๑๔๔)
พระพุทธเจาตรัสสอนวา ผูที่มีคุณสมบัติพิเศษ เชน มีลาภ มีชื่อเสียง เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก หรือไดประพฤติความดีพิเศษ เชน
ถือธุดงค อยูปา ถือผาบังสุกุล อยูรุกขมูล เปนตน ตลอดจนไดฌาน ตั้งแตปฐมฌาน จนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ หาก
เกิดความรูสึกภูมิลําพองใจวา เราไดเราเปนอยางนี้ พระอื่นๆ เหลานี้ไมไดไมเปนอยางนี้ เกิดอาการยกตนขมผูอื่นแลว ก็เปนอสัตบุรุษ
ทั้งสิ้น (พึงเทียบคําสอนใน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๘/๓๕ ซึ่งตรัสสอนวา ภิกษุผูตั้งอยูในอริยวงศ เปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และยินดีในการเจริญภาวนา แตจะไมถือเอาคุณความดีเหลานี้มาเปนเหตุยกตนขมผูอื่นเลย)
สํ.ส.๑๕/๗๔๕/๒๘๑
เจโตวิมุตติอยางหลังนี้ คือเจโตวิมุตติแท ที่ตองการและจําเปน
ม.มู.๑๒/๔๕๓, ๔๕๘/๔๘๘, ๔๙๔; สํ.สฬ.๑๘/๒๐๗/๑๕๐; ๓๒๘/๒๒๙; ๓๓๕/๒๓๕; ๓๔๙/๒๔๘; องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๔๒/๑๘๕; ใน
องฺ.ทสก.๒๔/๗๕/๑๔๙ มีคําบรรยายแปลกไปบาง คือเปน “เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุติ ที่ซึ่ง ความทุศีล...ศีล...ราคะ...โกธะ...อุทธัจจะ
ดับไปหมด ไมเหลือเลย” ในกรณีนี้ อรรถกถาวา หมายถึงวิมุตติ ตั้งแตขั้นโสดาปตติผลขึ้นไปจนถึงอรหัตตผล

๔๔๘

พุทธธรรม

อกุปปาเจโตวิมุตติอยางนี้ (เจโตวิมุตติที่มีปญญาวิมุตติรวมดวยแลว) นี่เอง ที่พระพุทธเจาตรัสวา เปน
แกน และเปนจุดหมายของพระพุทธศาสนา ดังพุทธพจนวา
“...ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ภิกษุจะพึงเสื่อมจากอสมยวิมุตตินั้น เป็นไปไม่ได้ ไม่มีโอกาสเลย
(อฐานะ อนวกาส)
“ภิกษุทั้งหลาย โดยนัยฉะนี้แล พรหมจรรย์ (ศาสนา) นี้ มิใช่มีลาภสักการะและชื่อเสียง
เป็นอานิสงส์ มิใช่มีศีลสัมปทา (ความถึงพร้อมแห่งศีล) เป็นอานิสงส์ มิใช่มีสมาธิสัมปทา (ความ
ถึงพร้อมแห่งสมาธิ) เป็นอานิสงส์ มิใช่มีญาณทัศนะ เป็นอานิสงส์ แต่พรหมจรรย์นี้ มี อกุปปา
เจโตวิมุตติ เป็นประโยชน์ เป็นแก่น เป็นจุดหมาย”867
ที่วา (สามายิก) เจโตวิมุตติ เปนของชั่วคราว กําเริบคือเสื่อมถอยได ขึ้นตอเหตุปจจัยตางๆ นั้น เหตุ
ปจจัยเหลานี้อาจแบงไดเปน ๓ พวก
พวกที่หนึ่ง คือกิเลสในรูปตางๆ เชน อาสวะ เปนตน ที่ยังไมไดกําจัดใหหมดสิ้นไป เพียงถูกกด ขมทับ
หรือทําใหราบคาบสงบนิ่งไป จึงแฝงตัวรอคอยเวลาอยู เชน เวลาที่ถูกเยายวน ยั่วยุ เวลาที่ปจจัยฝายสนับสนุน
เชนศรัทธาออนกําลังลง เปนตน
พวกที่สอง คือ เหตุปจจัยฝายปรุงแตง หรือเกื้อกูลสนับสนุน เชน ศรัทธา คือความเชื่อความเลื่อมใส
ฉันทะ คือความชอบใจ พอใจ ความตั้งใจ ความใฝนิยม และความเพียร เปนตน เมื่อใดเหตุปจจัยฝายนี้เสื่อมลง
หมดไป หรือออนกําลังลง เจโตวิมุตติก็ยอมเสื่อมถอยไปดวย
ปจจัยฝายสนับสนุนนี้ อาจเสื่อมไปได แมเพราะสิ่งที่ดีงามถูกตอง เชน ครั้งหนึ่ง เคยมีศรัทธาแรงกลา
ตอสิ่งหนึ่ง จนจิตนอมดิ่งไป เกิดพลังจิตอุทิศตัวตอสิ่งนั้นได แตศรัทธานั้นปราศจากปญญา ไมประกอบดวย
เหตุผล ตอมาไดความรูที่ทําใหเกิดปญญา รูวาสิ่งที่ตนเชื่ออยูนั้นไมถูกตอง ศรัทธาที่มีอยู ก็เสื่อมถอย จิตก็ไม
นอมดิ่งไป เปนตน
พวกที่สาม คือ เหตุปจจัยแวดลอมอยางอื่น แมเปนเรื่องทางดานรางกายหรือวัตถุภายนอก เชน โรคภัย
ไขเจ็บ ความไมสะดวก ความเปนอยูที่ลําบากแรนแคน เชน ขาดแคลนอาหาร เปนตน ในทางปฏิบัติ เหตุปจจัย
ทั้งสามนี้มักสัมพันธกันเหมือนเปนอันเดียว เชน เกิดความลําบากขึ้น ทําใหความตั้งใจออนลง กิเลสคือ ความ
ฟุงซานหงุดหงิดทอถอยลังเลเปนตน ก็เกิดขึ้น เจโตวิมุตติก็เสื่อมหาย ตัวอยางเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไดอางอิงบอกที่มา
ไวบางแลว แตมีตัวอยางบางเรื่องในบาลีที่นาสนใจ จึงขอนํามาเลาประกอบไวบางดังนี้
เรื่องที่หนึ่ง868 เลาตามบาลีโดยอาศัยอรรถกถาเชื่อมความวา พระภิกษุชื่อวาโคธิกะ บําเพ็ญเพียรอยาง
จริงจัง จนไดสามายิกเจโตวิมุตติ คือ โลกิยสมาบัติ แตทานไดรับความทรมานจากโรคเรื้อรังประจําตัวอยางหนึ่ง
ตอมาทานจึงเสื่อมจากเจโตวิมุตตินั้น ทานตั้งใจบําเพ็ญเพียรจริงจัง และไดเจโตวิมุตตินั้นอีก แตแลวก็เสื่อมอีก
กลับไปกลับมาเชนนี้ถึง ๖ ครั้ง
867

868

ม.มู.๑๒/๓๕๒-๓/๓๗๓ (พระสูตรนี้แสดงใหเห็นดวยวา บุคคลอาจมัวเมาในลาภสักการะ ชื่อเสียง ในสีลสัมปทา ในสมาธิสัมปทา
และในญาณทัศนะ แลวก็เลยติดอยู ไมกาวหนาไปถึงอกุปปาเจโตวิมุตติ); พึงดู ม.มู.๑๒/๓๕๕-๓๖๐/๓๗๗-๓๘๕ ดวย เพราะ
เนื้อความคลายกัน
สํ.ส.๑๕/๔๘๘/๑๗๖; สํ.อ.๑/๒๑๔

บทที่ ๘ สมถะ – วิปสสนา, เจโตวิมุตติ - ปญญาวิมุตติ
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ครั้นไดเจโตวิมุตติใหมอีกเปนครั้งที่ ๗ ทานจึงคิดวาทานคงจะเสื่อมจากมันอีกเหมือนครั้งกอนๆ ดังนั้น
ควรจะตายเสียระหวางที่ยังไดอยูนั้น ดีกวาตายเมื่อเสื่อมจากมันไป (ตอนนี้อรรถกถาวา ทานคิดวา ถาตายตอน
ฌานเสื่อมแลว ก็ไมแนวาจะไดไปเกิดที่ไหน ถาตายในเวลาที่ฌานยังอยู ก็แนใจไดวาจะไปเกิดในพรหมโลก) ทาน
จึงเอาศัสตรามาฆาตัวตาย แตครั้นทํารายตนเองแลว นอนไดรับทุกขเวทนาอยู ทานตั้งสติได กําหนดพิจารณา
เวทนา เจริญกรรมฐาน เลยไดบรรลุอรหัตตผล ปรินิพพาน
อีกแหงหนึ่ง869 ตรัสถึงสมณพราหมณบางพวก ซึ่งคิดวา ถาตนจะยุงเกี่ยวกับกามคุณอยูในโลก ก็จะเกิด
ความมัวเมาประมาท แลวก็จะตกอยูใตอํานาจของมาร จึงสละกามคุณออกไปอาศัยอยูในปา บริโภคผักผลไม
ตามมีตามได ตอมาถึงเวลาแหงแลง หาอาหารยาก อดอยากเขา รางกายซูบผอม หมดเรี่ยวแรง เจโตวิมุตติ คือ
ความปลงจิตปลงใจนอมดิ่งไปวาจะอยูปา หรือความรักที่จะอยูปาแตเดิมนั้น ก็เสื่อมหาย เวียนกลับมาหากามคุณ
มัวเมาอยูในโลกตอไปอีก
เรื่องทั้งสองขางตน ซึ่งแสดงความเสื่อมของเจโตวิมุตติในระดับที่ตางกันนี้ ยกมาพอเปนตัวอยางสําหรับ
เทียบเคียง เพื่อใหมองเห็นรูปรางของเจโตวิมุตติ และหนทางที่เจโตวิมุตตินั้นอาจจะเสื่อมไปไดอยางไร
ดวยเหตุที่วิมุตติมีความหมายตางออกไปไดหลายระดับเชนนี้ ในคัมภีรชั้นอรรถกถา ทานจึงรวมมาจัด
เขาเปนขั้นตอนใหเห็นชัดยิ่งขึ้น และนิยมจัดแบงเปน ๕ ขั้น หรือ ๕ ความหมาย เลียนแบบนิโรธ ๕ ขั้น ที่กลาว
แลวขางตน
วิธีแบงของทานแบบนี้ ก็ดูครอบคลุมเนื้อหาที่บรรยายมาแลวไดดี และอาจชวยผูศึกษาที่ยังไมคุน ให
มองเห็นภาพชัดขึ้น ทําใหเขาใจงายเขาอีก จึงลองเอาวิมุตติ ๕ นี้ มาเปนแบบ สําหรับทวนความรูเรื่องวิมุตติอีกครั้ง
วิมุตติ ๕ นั้น คือ870
๑) วิกขัมภนวิมุตติ ความหลุดพนดวยขม (กิเลส) ไว คือระงับนิวรณเปนตนไดดวยอํานาจสมาธิ
ไดแก สมาบัติ ๘ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ แตบางทีทานยอมใหผอนลงมารวมถึงอุปจารสมาธิดวย
๒) ตทังควิมุตติ ความหลุดพนดวยองคธรรมจําเพาะ คือ พนอกุศลอยางหนึ่งๆ ดวยธรรมที่เปนคู
ปฏิปกษกัน วาตามความหมายอยางเครง หรือความหมายมาตรฐาน ไดแก พนความเห็นผิดยึดถือ
ผิด ดวยอาศัยญาณคือความรูฝายวิปสสนาที่ตรงขามเปนคูปรับกัน เชน พิจารณาความไมเที่ยง ทํา
ใหพนความสําคัญหมายวาเปนของเที่ยง เปนตน แตวาตามความหมายที่ผอนลงมา ใชไดกับความดี
ความชั่วทั่วๆ ไป เชน นอมใจดิ่งไปทางทาน ทําใหพนจากความตระหนี่และความโลภ นอมใจดิ่งไป
ทางเมตตา ทําใหพนจากพยาบาทหรือการมองในแงราย พุงความคิดไปทางกรุณาหรืออหิงสา ทําให
พนจากวิหิงสาคือการขมเหงเบียดเบียนและความรุนแรง เปนตน
วิมุตติตามความหมาย ๒ อยางแรกนี้ คลุมถึงสามายิกเจโตวิมุตติ และเปนโลกิยวิมุตติทั้งหมด
869
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ม.มู.๑๒/๓๐๘/๓๐๕; ม.อ.๒/๒๑๘
ดู อุ.อ.๔๐; ที.อ.๒/๒๖; ม.อ.๓/๕๗๕; สํ.อ.๓/๓๐๗; ธ.อ.๑/๑๕๕; ๓/๙๓; วิสุทฺธิ.๒/๒๔๙; เทียบวิเวกใน วิภงฺค.อ.๔๑๑ และเทียบ
ปหาน ใน ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๕/๓๙; ๗๐๔/๖๐๙; วิสุทฺธิ.๓/๓๕๐; (อุ.อ.๒๗๖ กลาวถึงธรรมบมวิมุตติ (วิมุตติปริปาจนิยธรรม) เชน ที่ตรัส
ไวใน ขุ.อุ.๒๕/๘๘/๑๒๖; สํ.สฬ.๑๘/๑๘๗/๑๓๒; ม.อุ.๑๔/๗๙๕/๕๐๔ และ ที.ปา.๑๑/๓๐๓/๒๕๕ วาเปนเครื่องทําใหวิมุตติแกกลา
ขึ้นไปตามลําดับ โดยผานตั้งแตวิมุตติขั้นตนๆ ในวิมุตติ ๕ นี้ จนถึงขั้นสูงสุด)
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๓) สมุจเฉทวิมุตติ ความหลุดพนดวยเด็ดขาด หรือตัดขาด คือการทําลายกิเลสที่ผูกรัดไว หลุดพน
เปนอิสระออกไปได ดวยญาณหรือวิชชาขั้นสุดทาย ไดแก วิมุตติในความหมายที่เปนมรรค
๔) ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ ความหลุดพนดวยสงบระงับเรียบสนิทหรือราบคาบไป คือความเปนผูหลุดพน
ออกไปไดแลว มีความเปนอิสระอยู เพราะกิเลสที่เคยผูกรัดหรือครอบงํา ถูกกําจัดราบคาบไปแลว
ไดแก วิมุตติในความหมายที่เปนผล
๕) นิสสรณวิมุตติ ความหลุดพนที่เปนภาวะหลุดรอดปลอดโปรง คือ ภาวะแหงความเปนอิสระ ที่ผู
หลุดพนเปนอิสระแลวประสบอยู ชื่นชมหรือเสวยรสอยู และซึ่งทําใหผูนั้นปฏิบัติกิจอื่นๆ ไดดวยดี
ตอๆ ไป ไดแก วิมุตติในความหมายที่เปนนิพพาน
วิมุตติตามความหมาย ๓ อยางหลังนี้ (๓-๔-๕) เปนอสามายิกเจโตวิมุตติ และเปนโลกุตรวิมุตติ.
วาโดยสาระแทๆ วิมุตติ ๕ นี้ ก็คือ สมถะ วิปัสสนา มรรค ผล และ นิพพาน ตามลําดับ

บทที่ ๘ สมถะ – วิปสสนา, เจโตวิมุตติ - ปญญาวิมุตติ

๔๕๑

บันทึกพิเศษทายบท
เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง
บันทึกที่ ๑: ความเขาใจสับสนเกี่ยวกับอนัตตา และนิพพาน
มีความเขาใจสับสนเกี่ยวกับอนัตตาและนิพพาน เกี่ยวพันเขามาในตอนนี้ ซึ่งควรกลาวถึงไวเล็กนอย กลาวคือ ปจจุบัน
ในวงการชาวพุทธบางสวน มีการใชถอยคําสํานวนพูดพาดพิงถึงอัตตาและอนัตตาในแงจริยธรรมกันบอยๆ เชนวา คนนี้มีอัตตา
แรง ลดหรือทําลายอัตตาลงเสียบาง เขาทําการตางๆ ก็เพื่อเสริมความมั่นคงยิ่งใหญของอัตตา ดังนี้เปนตน ซึ่งในหนังสือนี้ก็ใช
คําพูดอยางนี้บางหลายแหง
ความจริง คําวา “อัตตา” ในกรณีเชนนี้ เปนสํานวนพูดอยางคนรูกัน หมายถึงความยึดมั่นในอัตตา หรือภาพอัตตาที่
ยึดถือไวดวยอุปาทานเทานั้น ไมไดหมายความวามีอัตตาอะไรอยูจริงจังเลย
อยางไรก็ตาม เมื่อพูดสั้นๆ แบบรูกันอยางนี้บอยๆ และแพรหลายออกไป ก็มีผูไมเขาใจความหมายโดยนัยแบบรูกัน
เชนนั้น แลวนําไปใชสับสน จนอนัตตาที่พูดถึงเปนคนละเรื่องคนละราว หางไกลจากความหมายของอนัตตาในพุทธศาสนาอยาง
ไมเกี่ยวของกันเลย เชน เอาไปใชเปรียบเทียบกับหลักในศาสนาอื่นวา
- ภาวะเขารวมกับบรมสภาวะ หรือบรมสัตว เชน พระพรหม ปรมาตมัน หรือพระผูเปนเจา กลาวคือ การที่บุคคล
เขาถึงบรมสภาวะหรือบรมสัตว โดยตัวตนหรืออัตตาของบุคคลเขากลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกับบรมสภาวะนั้น หรือวาอัตตา
คือตัวตนหายไปรวมอยูในสภาวะนั้น จนไมมีการแบงแยกเปนตัวตนของฉันหรือตัวตนของบุคคลเปนตนอีกตอไป คงจะภาวะ
อยางนี้แหละเรียกวาเปนอนัตตา
- คนที่ทําการตางๆ ดวยความรูสึกหรือตั้งใจเด็ดเดี่ยวแนวแนวา ทําเพื่อพระผูเปนเจา ไมคํานึงถึงประโยชนของ
ตนเอง มิไดทําเพื่อตนเอง ไมนึกถึงตัวเองหรือมีความรูสึกเกี่ยวกับตัวตนเลย กรณีนี้คงถือไดวาคนผูนั้นไมมีอัตตา และภาวะ
เชนนี้คงจะตรงกับหลักอนัตตาในพระพุทธศาสนา
ตัวอยางทั้งสองนี้ มีผูเคยยกขึ้นพูด แตความจริงไมเกี่ยวของกับหลักอนัตตาแตอยางใดเลย เปนคนละเรื่องละราวกัน
ทีเดียว ไมใชเรื่องที่จะเอามาเทียบกันได เหมือนจะเทียบการไตเขากับแมน้ํา ซึ่งไมใชเรื่องที่จะเอามาเทียบกันแตประการใด
อนัตตาเปนลักษณะของสิ่งทั้งหลาย เปนเรื่องของสภาพที่เปนจริงของสภาวธรรมทั้งหลาย เปนเรื่องสําหรับรู สําหรับ
เขาใจ คือใชปญญาพิจารณาใหเขาใจความเปนจริงที่มีอยูเปนอยูตามธรรมดาวา สิ่งทั้งหลายไมใชตัวไมใชตน เปนแตสภาวะที่มี
อยูเปนอยูตามธรรมดาของมัน ไมมีตัวแกน ตัวแฝง ตัวซอน ตัวผูครอบครองบังคับควบคุม ที่จะยึดถือเอาไดวาเปนตัวตน เมื่อรู
เห็นเขาใจถูกตองแจมแจง ก็เรียกวาเปนญาณ หรือวิชชา ทําใหจิตใจหลุดพนเปนอิสระ ไมติดของ ไมเปนทาสของสิ่งทั้งหลาย
เรียกวาปญญาวิมุตติ คือความหลุดพนดวยปญญา
โดยนัยนี้ อนัตตาจึงไมใชเรื่องของการ (รูสึกวา) มีตัวตนอยู แลวตัวตนนั้นมาหายไป หมดไป หรือเขารวมกับอะไรๆ
อัตตาถูกกลืนหาย กลายไปเปนภาวะอยางนั้น แตประการใดเลย
สวนตัวอยางที่สอง เปนการพูดถึงความไมเห็นแกตัว การหมดความเห็นแกตัว หรือการหมดความยึดมั่นในตัวตน ซึ่ง
ก็หาใชอนัตตาไม แตมีสวนสัมพันธกับหลักอนัตตาอยูในแงที่วา การมองเห็นความเปนอนัตตา เปนเหตุใหหมดความเห็นแกตัว
หรือถอนความยึดมั่นในตัวตนลงได และจะตองสําทับวา คนจะหมดความเห็นแกตัวไดอยางแทจริง ก็ตอเมื่อเกิดปญญามองเห็น
ภาวะที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปนอนัตตา
สําหรับตัวอยางที่สองนี้ ควรพูดเสียใหมวา “การมองเห็นความเปนอนัตตา ก็ดี ความมีใจนอมดิ่งไปในองคพระเปนเจา
ตั้งใจเด็ดเดี่ยววาจะทําการเพื่อพระองค ก็ดี ตางก็ทําใหคนไมนึกถึงตน ไมเห็นแกตน หมดหรือลดความเห็นแกตัวได” แงที่
เหมือนกันหรือเทียบกันได อยูที่ตรงนี้
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ตอจากนี้ ถาใครยังอยากเรียนรูตอไปอีก ก็อาจพิจารณารายละเอียดที่ยิ่งขึ้นไป เชน อาจมองวา อยางหนึ่งเปนวิธีใช
ปญญาพิจารณาใหเห็นความจริงแลว หมดความยึดติด เปนอิสระจากสิ่งนั้น อีกอยางหนึ่งเปนวิธีที่ใชศรัทธา ทําใหเกิดพลังจิต
นอมดิ่งไปในวัตถุแหงความเคารพบูชา ทําใหจิตไมคํานึงนึกถึงตนเอง
เมื่อแยกไดอยางนี้แลว ก็อาจกาวสูการพิจารณาขั้นตอไปอีก เชนวา อยางไหนจะเปนการลืมนึกถึงตน หมดความเห็น
แกตัวไปชั่วคราว อยางไหนจะเปนการถอนความนึกถึงตัวตนทิ้งไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป ดังนี้เปนตน
บางทานเอาคําอธิบายทํานองนี้ไปใชกับนิพพานอีก โดยบอกวา ภาวะที่เขารวมเปนหนึ่งเดียวกับบรมสภาวะ หรือบรม
สัตว เชน พระพรหม ปรมาตมัน หรือพระผูเปนเจา เปนตน นี่แหละ คงเทียบกันไดกับนิพพาน
ในเรื่องนี้ พึงระลึกไววา แมแตสํานวนพูดที่มีอยูแลวในวงการของชาวพุทธเอง เชนวา เขาสูปรินิพพาน บรรลุอมตมหา
นครนฤพาน เปนตน ก็เปนปญหาใหตองคอยแกไขทําความเขาใจปองกันความนึกคิดผิดพลาดกันมากพออยูแลว ไมควรนําเอา
ขอความสํานวนเรนลับ ที่ยังคลุมเครือมองไดหลายแง เขามาเพิ่มความสับสนวุนวายในการชี้แจงทําความเขาใจใหมากขึ้นอีก
ตามปกตินั้น พระพุทธศาสนาชอบพูดอยางงายๆ ตรงๆ เมื่อกลาวถึงนิพพานก็วา เปนภาวะดับกิเลสได หายรอน
จิตใจหลุดพน เปนอิสระ ไรทุกข ผองใส เบิกบาน ไมติดของ ไมถูกครอบงํารัดรึง พูดทํานองนี้จบแลว ก็พอกัน ไมตองไปรวม
ไปกลืนหายเขาในอะไรๆ อีก
พระอรหันตทานหลุดโลงโปรงสบาย จิตใจไรเขตแดน เปนอิสระเสรีโดยสมบูรณแลว ไมปรากฏวาทานเคยคิดจะ
รวมเขากับอะไรๆ อีก หรือวาไดเขารวมกลมกลืนไปในอะไรๆ แลว มีแตปุถุชนพยายามจะคิดใหทาน ซึ่งนาจะเปนเพียงเครื่อง
แสดงถึงเยื่อใยความอยากมีอยูคงอยู และความกลัวสิ้นสูญ ตลอดจนความขัดแยงในจิตใจที่ดิ้นรนแสดงตัวออกมาเทานั้นเอง
โดยเฉพาะที่ตองรีบปฏิเสธเสียแตตน ไมใหเอามาปนกับนิพพาน ก็คือ ภาวะนอมดิ่งดื่มด่ําเขาไปรวมหรือกลมกลืนเขา
กั บ บรมสภาวะอย า งหนึ่ ง อย า งใดนั้ น ชนิ ด ที่ ก ลายเป น ว า จิ ต เลิ ก กํ า หนดอารมณ ปล อ ยความรู ใ ห ห ลุ ด หายไป เกิ ด เป น
ประสบการณแหงความเคลิบเคลิ้มเลือนลืมตัวตน กลืนหายเขาไปในภาวะเคลิบเคลิ้มดื่มด่ํานั้น ทั้งนี้เพราะวา แมเพียงในภาวะ
แหงฌานที่ปฏิบัติถูกตอง เมื่อจิตเปนสมาธิแนวแนแลว จิตแนบสนิทกับอารมณหนึ่งเดียว สติยิ่งจับอารมณชัดเจน ทําใหจิต
เหมาะที่จะใชงานไดดียิ่งขึ้น ไมใชเปนจิตที่เคลิบเคลิ้มเลือนหายหมดความรูสึก ไมใชอยางที่ฝรั่งเรียกวา Trance
เฉพาะอยางยิ่ง ฌานที่ ๔ มีคําแสดงลักษณะที่มีสติชัดเจนวา “อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธิ° จตุตฺถํ ฌานํ” แปลวา จตุตถฌานอันมี
อุเบกขาเปนเครื่องใหสติบริสุทธิ์ และคําสรุปทายฌาน ๔ เมื่อใชเพื่อบรรลุวิชชา จะมีวา “เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองใส ไร
มลทิน ปราศจากสิ่งมัวหมอง นุมนวล ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้แลว จึงนอมจิตนั้นไป (นําเอาจิตไปใช) เพื่อ...”
(เชน ที.สี.๙/๑๓๒/๑๐๒ และดาษดื่นในพระไตรปฎกเกือบทุกเลม, คําอธิบาย ดู อภิ.วิ.๓๕/๖๘๓/๓๕๒; วิสุทฺธิ.๑/๒๑๔)
อยางไรก็ตาม มีหลักกลางๆ ที่สามารถใชวินิจฉัยไดอยางกวางๆ ทั่วๆ ไปสําหรับคําถามประเภทที่กลาวขางตนนั้นวา
ไมว าจะเป นภาวะจิ ตที่ ดื่มด่ํ าลึ กซึ้ง เขา ถึง สิ่งสู งเลิ ศ เพีย งใดก็ต าม หรือ จะเปน การกลมกลื นรวมเข ากั บอะไรหรือ ไมก็ ต าม
ความสําคัญอยูที่วา ตราบใดยังมิไดทําลายอาสวะ คือเชื้อกิเลสภายใน ใหหมดสิ้นไปดวยปญญาที่รูเขาใจสังขารคือโลกและชีวิตที่
เปนอยูอยางปกติธรรมดานี้ ตามความเปนจริง คือยังไมบรรลุปญญาวิมุตติ ตราบนั้นก็ยังไมอาจเรียกไดวาเปนการบรรลุนิพพาน
การเขาถึงภาวะดื่มด่ําลึกซึ้งนั้น ก็จะยังวนเวียนอยูเพียงในขอบเขตของผลสําเร็จทางดานพลังจิต หรือทางดานสมาธิ และความ
หลุดพนจากอํานาจครอบงําของกิเลส ก็จะยังคงเปนเพียงภาวะที่กิเลสถูกขมหรือถูกทับไว ใหสงบราบคาบไปชั่วคราว ซึ่งจะ
ยาวนานเพียงใด ก็แลวแตความแรงและความมั่นคงของพลังจิตที่นอมดิ่งไปนั้น

ตอน ๔: ชีวิต ควรใหเปนอยางไร?
หลักการสําคัญ
ของการบรรลุนิพพาน871

๑
บทที่ ๙

ความเบื้องตน
มักมีการสงสัย หรือถกเถียงกัน ในหมูผูศึกษาปฏิบัติธรรมวา
- ผูเจริญวิปสสนาอยางเดียว จะบรรลุนิพพาน หรือสําเร็จอรหัตตผล โดยไมอาศัยสมถะเลย ได
หรือไม?
- ผูจะบรรลุนิพพาน จะตองไดฌานบางหรือไม?
- การสําเร็จอภิญญา ๖ อาศัยแตเพียงจตุตถฌานก็เพียงพอ ไมตองไดครบสมาบัติ ๘ (คือไมตองได
อรูปฌานดวย) ใชหรือไม?
- การจะไดอาสวักขยญาณ (ญาณที่สิ้นอาสวะ) บรรลุนิพพาน จําเปนตองไดปุพเพนิวาสานุสติญาณ
(ญาณที่ระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกอน) และจุตูปปาตญาณ (ญาณหยั่งรูการที่หมูสัตวจุติและ
อุปบัติไปตามกรรม) เปนพื้นฐานกอนหรือไม?
- ในฌาน บําเพ็ญวิปสสนาได หรือวาตองออกจากฌานกอน จึงพิจารณาสังขารได?
- ไดมรรคผลกอนแลว จึงเจริญสมถะเพิ่มเติมจนไดฌานสมาบัติ ไดหรือไม?
บรรดาคําถามเหลานี้ บางขอเปนเรื่องของหลักการสําคัญของการตรัสรู หรือการประจักษแจงนิพพาน
โดยตรง บางขอเปนเพียงเกี่ยวพันบางแง บางขอไดตอบไปแลวบางสวน เฉพาะอยางยิ่งขอที่วาเจริญวิปสสนา
อยางเดียว โดยไมอาศัยสมถะเลย ไดหรือไม ไดตอบแลวในตอนที่วาดวยสมถะและวิปสสนาขางตน
ตอไปนี้ จะมุ งตอบขอ สงสัย ที่เ กี่ย วกั บ หลัก การสํ าคั ญ ของการตรัส รูเ ปน หลั ก และจะตอบดว ยยก
หลักฐานมาใหพิจารณาเอง จะอธิบายเทาที่จําเปน เพียงเพื่อเชื่อมความใหตอเนื่องกัน

ก) หลักทั่วไป
“ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย เพราะอาศัยปฐมฌานก็ได้ อาศัย
ทุติยฌานก็ได้ ตติยฌานก็ได้ จตุตถฌานก็ได้ อากาสานัญจายตนะก็ได้ วิญญาณัญจายตนะก็ได้ อา
กิญจัญญายตนะก็ได้ เนวสัญญานาสัญญายตนะก็ได้ (สัญญาเวทยิตนิโรธก็ได้)”872
ความตอจากนี้ในพระสูตรนี้ และความในพระสูตรอื่นอีก ๓ แหง873 บรรยายวิธีใชฌานสมาบัติแตละ
ขั้นๆ ในการพิจารณาใหเกิดปญญารูแจงสังขารตามความเปนจริง (คือที่เรียกวาเจริญวิปสสนา) ดังตัวอยาง
ขอความตอไปในฌานสูตรขางตนนั้นวา
871
872

คําวา บรรลุ ใชกับนิพพานดีหรือไม ดู บันทึกพิเศษทายบท
ฌานสูตร ใน องฺ.นวก.๒๓/๒๔๐/๔๓๘; ขอความในวงเล็บ ไมมีในพระไตรปฎกฉบับสยามรัฐของไทย แตมีในฉบับอื่นบางฉบับ เชน
ฉบับของพมา

๔๕๔

พุทธธรรม

“ก็ข้อที่เรากล่าวว่า ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย เพราะอาศัย
ปฐมฌานก็ได้ ดังนี้ เราอาศัยอะไรกล่าว? (คือ) ภิกษุในธรรมวินัยนี้...บรรลุปฐมฌาน, เธอ
พิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ สิ่งที่เป็นรูป874 สิ่งที่เป็นเวทนา สิ่งที่เป็นสัญญา สิ่งที่เป็น
สังขาร สิ่งที่เป็นวิญญาณ อันมีอยู่ในปฐมฌานนั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็น
ทุกข์...โดยความเป็นของสูญ โดยความเป็นอนัตตา, เธอยังจิตให้ยั้งหยุด (หันกลับ คือคลาย
หรือไม่อยากได้ ไม่ติด) จากธรรมเหล่านั้น ครั้นแล้วเธอย่อมน้อมจิตไปเพื่ออมตธาตุว่า นั่นสงบ
นั่นประณีต กล่าวคือ...นิพพาน เธอดํารงอยู่ใน (ปฐมฌาน) นั้น875 ย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่ง
อาสวะทั้งหลาย
“ถ้ายังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะ, เพราะ (ยังมี) ธรรมราคะ...ก็จะเป็นโอปปาติกะ เป็น
ผู้ปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา (คือเป็นพระอนาคามี)...”
ตอจากนี้ บรรยายการอาศัยทุติยฌาน ตติยฌาน ฯลฯ เพื่อเจริญวิปสสนาจนบรรลุอาสวักขัย อยางนี้
เรื่อยไปตามลําดับ ทีละขั้นๆ จนถึงอากิญจัญญายตนฌาน
ในมหามาลุงกโยวาทสูตร แสดงรายละเอียดนอยกวา แตก็กลาวถึงการพิจารณาขันธ ๕ ที่มีในฌานแต
ละขั้นโดยไตรลักษณ จนบรรลุอาสวักขัยอยางเดียวกันนี้ ตลอดขึ้นไปถึงอากิญจัญญายตนฌานเชนเดียวกัน
สวนในอัฏฐกนาครสูตร และทสมสูตร มีขอแตกตางเล็กนอย คือ ขอความที่บรรยายการพิจารณาแปลก
ออกไปวา
“ภิกษุ...บรรลุปฐมฌาน, เธอพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ปฐมฌานนี้ เป็นของปรุงแต่ง เกิดจาก
ความจํานงให้เป็น, เธอรู้ชัด (รู้เท่าทัน) ว่า สิ่งใดก็ตามเป็นของปรุงแต่ง เกิดจากความจํานงให้
เป็น สิ่งนั้นเป็นของไม่เที่ยง มีความดับไปเป็นธรรมดา, เธอดํารงอยู่ใน (ปฐมฌาน) นั้น ย่อม
บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย...”
ที่นี่ เพิ่มเมตตาเจโตวิมุตติ กรุณาเจโตวิมุตติ มุทิตาเจโตวิมุตติ อุเบกขาเจโตวิมุตติ เขามาแทรก ระหวาง
รูปฌานกับอรูปฌานอีก ทําใหมีฌานสมาบัติสําหรับพิจารณาเพิ่มขึ้นอีก ๔ ขั้น อยางไรก็ตาม รวมความแลว พระ
สูตรทั้งสี่นี้ มีสาระสําคัญอยางเดียวกัน ผิดแผกกันบาง ก็เพียงในสวนรายละเอียดและวิธีบรรยายความเทานั้น
พระสูตรทั้งสี่ แสดงการอาศัยฌานเจริญวิปสสนาทําอาสวักขัย ตามลําดับ แตปฐมฌาน ถึงอากิญจัญญายตนะ แลวก็หยุดลงทั้งหมด มีพิเศษแตในฌานสูตร ซึ่งมีคําสรุปวา
“ภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แล สัญญาสมาบัติ (สมาบัติที่ประกอบด้วยสัญญา) มีแค่ใด
อัญญาปฏิเวธ (การตรัสรู้ หรือการบรรลุอรหัตตผล) ก็มีแค่นั้น”876
873
874
875

876

พระสูตรอื่นอีก ๓ แหง คือ มหามาลุงกโยวาทสูตร (ม.ม.๑๓/๑๕๗/๑๕๙); อัฏฐกนาครสูตร (ม.ม.๑๓/๑๘/๑๘); ทสมสูตร องฺ.
เอกาทสก.๒๔/๒๒๓/๓๗๒); สองสูตรหลัง ความจริงเปนสูตรเดียวกัน แตตางชื่อตางที่มา
ในอรูปฌาน คือ ตั้งแตอากาสานัญจายตนะขึ้นไป ตัด “สิ่งที่เปนรูป” ออก เพราะในระดับอรูปฌานไมมีรูปธรรมใหพิจารณา มีแต
เพียงนามขันธ ๔ (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ)
“เธอดํารงอยูใน (ปฐมฌาน) นั้น” แปลจากบาลีวา “โส ตตฺถ โต” แปลตามตัววา “เธอดํารงอยูในนั้น” องฺ.อ.๓/๓๕๒ ไขความวา
“เธอดํารงอยูในปฐมฌานนั้น (หรือในทุติยฌานนั้น ในตติยฌานนั้น ฯลฯ ในอากิญจัญญายตนฌานนั้น) ยังวิปสสนาอันแรงกลาให
เจริญแลว บรรลุอรหัตตผล” หรืออีกนัยหนึ่งวา “ดํารงอยูในวิปสสนาอันมีไตรลักษณเปนอารมณนั้น”, ม.อ.๓/๑๓๙ ใหแปลอยางนัย
หลัง สวน ม.อ.๓/๑๑ และ องฺ.อ.๓/๔๓๖ ใหแปลวา “เธอดํารงอยูในธรรม คือสมถะและวิปสสนานั้น”
ปญหาเรื่อง เจริญวิปสสนา และบรรลุมรรคผลในฌานไดหรือไม? ดูบันทึกพิเศษทายบท
องฺ.นวก.๒๓/๒๔๐/๔๔๔

บทที่ ๙ หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน

๔๕๕

ขอนี้ หมายความวา ในฌาน ตั้งแตอากิญจัญญายตนะลงไป มีสัญญา (รวมทั้งขันธอื่นๆ ที่ประกอบรวม)
สําหรับใหกําหนดพิจารณาได จึงทําวิปสสนาใหบรรลุอาสวักขัยไดในฌานเหลานั้น สวนเนวสัญญานาสัญญายตนะ มี
สัญญา (รวมทั้งขันธอื่นๆ ที่ประกอบรวม) ซึ่งละเอียดเกินไป จนเรียกวาเนวสัญญานาสัญญา คือ จะวามีสัญญาก็
ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช จึงไมอยูในภาวะที่จะใชงานในการกําหนดพิจารณาได ครั้นถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ ก็ดับ
สัญญาและเวทนาเสียเลย เปนอันไมตองกลาวถึง ดังนั้น สมาบัติทั้งสองนี้จึงไมเรียกวาสัญญาสมาบัติ
เมื่อเปนเชนนี้ จะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทยิตนิโรธ บรรลุอาสวักขัยไดอยางไร
ตอบวา สําหรับสมาบัติสูงสุดสองระดับนี้ ตองออกมากอน จึงใชปญญาพิจารณาสังขารใหบรรลุอาสวักขัยได ขอ
แรก คือเนวสัญญานาสัญญายตนะ พึงดูบาลีในอนุปทสูตร ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นต่อไปอีก สารีบุตรก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้ว
เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ เธอมีสติออกจากสมาบัตินั้น ครั้นออกจากสมาบัตินั้นอย่างมี
สติแล้ว ธรรมเหล่าใดล่วงไปแล้ว ดับแล้ว แปรปรวนไปแล้ว เธอพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นว่า
ธรรมทั้งหลาย อย่างที่ทราบมา ก็เป็นอย่างนี้เอง ไม่มีแล้ว ก็มีแก่เรา มีแล้ว ก็ดับหาย”877
สวนขอสุดทาย คือสัญญาเวทยิตนิโรธ มีคําอธิบายทํานองเดียวกัน คือ เขาสมาบัตินี้ ครั้นออกแลว จึง
พิจารณารูปธรรมทั้งหลายที่เปนไปในสมาบัติ หรือพิจารณาธรรมทั้งหลายซึ่งเปนไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะ
ที่ผานมากอนแลว (หรือจะพิจารณาสังขารธรรมทั่วไป ดังจะกลาวขางหนาก็ได) ใหเขาใจสภาวะที่เปนจริง ดวย
ปญญา จนถึงความสิ้นอาสวะ878 อยางไรก็ตาม ขอนี้จะไดกลาวตอไปอีกในฐานะที่เปนหลักการขั้นมาตรฐานสูงสุด
สําหรับฌานสมาบัติที่ต่ําลงมา คือ ตั้งแตอากิญจัญญายตนะถึงปฐมฌาน จะออกจากฌานสมาบัตินั้นๆ
กอนแลว จึงพิจารณาสังขารธรรม คือขันธ ๕ หรือองคฌานเปนตนที่มีในฌานสมาบัตินั้นๆ ทํานองเดียวกับ
สมาบัติสูงสุดสองอยางหลังนี้ก็ได879 แตเทาที่ยกหลักฐานขางตนนี้มาแสดง ก็เพื่อใหเห็นขอพิเศษวา ในฌาน
สมาบัติเหลานั้น สามารถเจริญวิปสสนาภายในโดยยังไมออกมากอนก็ได และจะบรรลุอรหัตตโดยใชฌานระดับ
ไหนก็ได แตสมาบัติสูงสุด ๒ อยาง คือ เนวสัญญานาสัญญายตนะ และสัญญาเวทยิตนิโรธ (นิโรธสมาบัติ) ตอง
ออกมากอน จึงเจริญวิปสสนาได880
877
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ม.อุ.๑๔/๑๖๒/๑๒๐; พึงเทียบกับคําบรรยายการพิจารณาสังขารในอากิญจัญญายตนะ ซึ่งไมกลาวถึงการออกจากฌานนั้น (แมฌาน
อื่นๆ ที่ต่ําลงไปทั้งหมด ก็อยางเดียวกัน) ดังความในสูตรเดียวกันนี้เองวา “ขออื่นตอไปอีก สารีบุตรกาวลวงวิญญาณัญจายตนะ โดย
ประการทั้งปวงแลว (มนสิการวา) ไมมีอะไรเลย เขาอากิญจัญญายตนะอยู ธรรมเหลาใดในอากิญจัญญายตนะ คือ อากิญจัญญายตนสัญญา จิตเตกัคคตา ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา วิญญาณ ฉันทะ อธิโมกข วิริยะ สติ อุเบกขา มนสิการ ธรรมเหลานั้น
เกิดขึ้น โดยที่เธอรู ปรากฏอยู ก็รู ถึงความดับ ก็รู เธอทราบชัดดังนี้วา ธรรมทั้งหลาย ดังไดทราบมา ก็เปนอยางนี้เอง ไมมีแลว ก็มี
แกเรา มีแลวก็ดับรวงไป”
ในจูฬนิทเทส ซึ่งเปนคัมภีรชั้นรอง มีคําบรรยายเกี่ยวกับการพิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะคลายกับบาลีขางบนนั้นวา
“เขาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ออกจากสมาบัตินั้นแลว เพงดู คือตรวจดู พินิจดู พิจารณาดู ซึ่งธรรมทั้งหลาย คือจิตและ
เจตสิก ที่เกิดแลวในสมาบัตินั้น โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนของทุกข...โดยความเปนอนัตตา...โดยความไมเปนที่รอด
พน (ไมเปนทางอิสระ)...” (ขุ.จู.๓๐/๒๔๘/๑๒๘) แตเมื่อสอบสวนดูกับบาลีตนเดิม (ขุ.สุ.๒๕/๔๓๐/๕๓๘) แลว ลงความเห็นไดวา
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติที่นี้ เปนคําคลาดเคลื่อน ที่ถูกควรจะเปนอากิญจัญญายตนสมาบัติ และอรรถกถา (นิทฺ.อ.๒/๒๔๗;
สุตฺต.อ.๒/๕๑๑) ก็ยืนยันตามที่ลงความเห็นนี้ (ไดกลาวแลวในเชิงอรรถกอนวา คัมภีรชั้นรองและคัมภีรรุนหลังทั้งหลาย บรรยายการ
พิจารณาสังขาร หรือเจริญวิปสสนา ตอเมื่อออกจากฌานสมาบัติแลวเปนพื้น ไมวาจะเปนฌานสมาบัติขั้นต่ําหรือสูงเทาใด)
ดูแนว ม.อ.๓/๔๙๙; และดูเชิงอรรถขางหนาตอไปอีก
คําวาออกจากสมาบัติในกรณีนี้ เทียบกับความหมายชั้นอรรถกถา หมายถึงออกจากภาวะจิตที่ไดกําลังจากฌานสมาบัตินั้นๆ ดวย คือ
ไมใชฌานสมาบัตินั้นเปนบาท (ดู เชิงอรรถกอน และตอๆ ไป ในบทนี้)
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ไมใชในการเจริญวิปสสนา? ดู บันทึกพิเศษทายบท

๔๕๖

พุทธธรรม

ขอปฏิบัติอยางที่กลาวมานี้ เปนปฏิปทาของผูปฏิบัติที่มีชื่อเรียกในสมัยอรรถกถาวา “สมถยานิก”
แปลวา ผูมีสมถะเปนยาน คือบําเพ็ญสมถะจนไดฌานกอนแลว จึงเจริญวิปสสนา และนับวาเปนวิธีปฏิบัติอยาง
หนึ่งในบรรดาวิธี ๔ อยาง ที่ทานกลาวไวในบาลี คือ
๑. สมถปุพพังคมวิปัสสนา วิปสสนามีสมถะนําหนา (เรียกเต็มวา สมถปุพพังคมวิปสสนาภาวนา การ
เจริญวิปสสนาโดยมีสมถะนําหนา)
๒. วิปัสสนาปุพพังคมสมถะ สมถะมีวิปสสนานําหนา (เรียกเต็มวา วิปสสนาปุพพังคมสมถภาวนา
การเจริญสมถะโดยมีวิปสสนานําหนา)
๓. ยุคนัทธสมถวิปัสสนา สมถะและวิปสสนาเขาคูกัน (เรียกเต็มวา สมถวิปสสนายุคนัทธภาวนา การ
เจริญสมถะและวิปสสนาควบคูไปดวยกัน)
๔. ธัมมุทธัจจวิคคหิตมานัส วิธีปฏิบัติเมื่อจิตถูกชักใหเขวดวยธรรมุธัจจ คือความฟุงซานธรรม หรือ
ตื่นธรรม (ความเขาใจผิดยึดเอาผลที่ประสบในระหวางวาเปนมรรคผลนิพพาน)881
วิธีทั้ง ๔ นี้ สรุปจากมรรค ๔ แบบ ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ๔ อยาง ดังที่พระอานนทไดแสดงไว ดังนี้
“อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีรูปหนึ่งรูปใดก็ตาม จะพยากรณ์อรหัตตผลในสํานักของ
ข้าพเจ้า ก็ย่อม (พยากรณ์) ด้วยมรรค ๔ ทั้งหมด หรือด้วยมรรคใดมรรคหนึ่ง บรรดามรรค ๔
เหล่านี้ กล่าวคือ:
“๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญวิปัสสนาอันมีสมถะนําหน้า, เมื่อเธอเจริญวิปัสสนาอันมี
สมถะนําหน้าอยู่ มรรคเกิดขึ้น, เธอเสพคุ้น เจริญ ทําให้มาก ซึ่งมรรคนั้น, เมื่อเธอเสพคุ้น
เจริญ ทําให้มาก ซึ่งมรรคนั้น สังโยชน์ทั้งหลายย่อมถูกละได้ อนุสัยทั้งหลาย ย่อมสิ้นไป
“๒. อีกประการหนึ่ง ภิกษุเจริญสมถะอันมีวิปัสสนานําหน้า, เมื่อเธอเจริญสมถะอันมี
วิปัสสนานําหน้าอยู่ มรรคเกิดขึ้น, เธอเสพคุ้น เจริญ ทําให้มาก ซึ่งมรรคนั้น, เมื่อเธอเสพคุ้น
เจริญ ทําให้มาก ซึ่งมรรคนั้น สังโยชน์ทั้งหลายย่อมถูกละได้ อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นไป
“๓. อีกประการหนึ่ง ภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กัน, เมื่อเธอเจริญสมถะและ
วิปัสสนาควบคู่กันอยู่ มรรคเกิดขึ้น, เธอเสพคุ้น เจริญ ทําให้มาก ซึ่งมรรคนั้น, เมื่อเธอเสพคุ้น
เจริญ ทําให้มาก ซึ่งมรรคนั้น สังโยชน์ทั้งหลายย่อมถูกละได้ อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นไป
“๔. อีกประการหนึ่ง ภิกษุใจถูกชักให้เขวไปด้วยธรรมุธัจจ์, (แต่ครั้น) ถึงคราวเหมาะที่จิต
นั้นตั้งแน่ว สงบสนิทลงได้ในภายใน เด่นชัดเป็นสมาธิ มรรคก็เกิดขึ้นแก่เธอ, เธอเสพคุ้น เจริญ
ทําให้มาก ซึ่งมรรคนั้น, เมื่อเธอเสพคุ้น เจริญ ทําให้มาก ซึ่งมรรคนั้น สังโยชน์ทั้งหลายย่อมถูก
ละได้ อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นไป”882
ขอที่ ๑ วิปสสนามีสมถะนําหนา คัมภีรปฏิสัมภิท ามัคค883 อธิบายความหมายวา (เบื้องแรก) จิตมี
อารมณหนึ่งเดียว ไมซานสาย มีสมาธิเกิดขึ้น ดวยอํานาจเนกขัมมะ (ความคิดสลัดออก ไมโลภ ไมพัวพันในกาม)
ก็ดี ดวยอํานาจอพยาบาท (คิดเมตตา) อาโลกสัญญา (ทําใจนึกถึงแสงสวาง ไมใหงวงเหงา) อวิกเขปะ (ความไม
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ธรรมุธัจจ มาจาก ธัมมุทธัจจะ หรือ ธรรมุทธัจจะ อรรถกถาเรียกวา วิปสสนูปกิเลส (องฺ.อ.๒/๔๔๗; วิสุทฺธิ.๓/๒๖๗); คําวา “วิคคหิต”
ไดแปลวา ชักใหเขว หรือเขว ตามแนววิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๕๑๐
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๗๐/๒๑๒; ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๓๔/๔๓๒ (อางใน วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๕๑๐)
ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๓๕-๖/๔๓๓-๘ (ดูประกอบ ๓๑/๒๑๓/๑๓๙; ๓๘๗/๒๖๓)

บทที่ ๙ หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน

๔๕๗

ฟุงซาน ปราศจากอุทธัจจะ) ธรรมววัตถาน (การกําหนดขอธรรม ซึ่งทําใหไมมีวิจิกิจฉา) ญาณ (ความรู) ปราโมทย
(ความแชมชื่นใจ) ก็ดี884 ดวยอํานาจปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตฌาน ดวยอํานาจอากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ก็ดี ดวยอํานาจ
กสิณ ๑๐ ก็ดี อนุสติ ๑๐ อสุภะ ๑๐ หรือวิธีปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับอานาปานสติ ๓๒ รายการ ก็ดี885 ไมวาอยาง
หนึ่งอยางใดก็ตาม (ครั้นแลว) เกิดปญญามองเห็นแจงซึ่งธรรมทั้งหลายที่เกิดแลวในสมาธินั้นๆ วาเปนของไม
เที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา อยางนี้เรียกวา สมถะมากอน วิปสสนามาหลัง คือเปน สมถปุพพังคมวิปสสนา
อรรถกถาอธิบายใหเขาใจงายขึ้นอีกวา ตามวิธีปฏิบัติอยางที่ ๑ นี้ ผูปฏิบัติทําสมถะคือสมาธิใหเกิดขึ้น
กอน จะเปนอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิก็ได จากนั้นจึงพิจารณาสมถะหรือสมาธินั้น (ไมวาจะเปนอุปจารสมาธิ
หรือฌานสมาบัติชั้นใดก็ตาม) กับทั้งธรรมอื่นๆ ทั้งหลายที่ประกอบรวมกับสมาธินั้น ใหเห็นสภาวะที่เปนของไม
เที่ยง เปนตน จนอริยมรรคเกิดขึ้น886
ขอที่ ๒ สมถะมีวิปสสนานําหนา คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค887 อธิบายความหมายวา (เบื้องแรก) วิปสสนาใช
ปญญาพิจารณาเห็นสิ่งตางๆ ตามสภาวะที่ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา (ครั้นแลว) จิตเกิดความปลอยวางธรรม
ทั้งหลายอันปรากฏในวิปสสนานั้น และยึดเอาภาวะปลอยวางนั้นเองเปนอารมณ จิตจึงมีภาวะอารมณหนึ่งเดียว
ปราศจากความซัดสาย มีสมาธิ อยางนี้เรียกวา วิปสสนามากอน สมถะมาหลัง คือเปน วิปสสนาปุพพังคมสมถะ
ขยายความตามอรรถกถาวา ผูปฏิบัติยังมิไดทําสมถะใหเกิดขึ้นเลย แตมาพิจารณาเห็นแจงอุปาทานขันธ
๕ ตามสามัญลักษณะที่เปนของไมเที่ยง เปนตน อันนับวาเปนวิปสสนา พอวิปสสนาเต็มเปยมดี จิตก็จะเกิดภาวะ
มีอารมณหนึ่งเดียว (= เปนสมาธิ) ขึ้น โดยมีความปลอยวางธรรมทั้งหลายที่เกิดในวิปสสนานั้นเองเปนอารมณ
อันนับวาเปนสมถะ เมื่อปฏิบัติโดยวิธีนี้ อริยมรรคก็เกิดขึ้นไดเชนเดียวกัน888
884
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ธรรม ๗ ประการ ตั้งแตเนกขัมมะ ถึงปราโมทยนี้ คัมภีรปฏิสัมภิทามัคคใชเปนหลักสําหรับแสดงการเกิดขึ้นแหงสมาธิระดับอุปาจาระ
แกพระสุกขวิปสสก (ปฏิสํ.อ.๓๖๖, ดูประกอบหนา ๗๙ และ ๑๒๔ ดวย)
ความจริง ยกมาแสดงเพียงแคเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเทานั้นก็เพียงพอ เพราะฌานสมาบัติก็จบสูงสุดเพียงแคนั้น แตที่ทาน
แสดงขอธรรมตอๆ มา เชน กสิณ เปนตนไวดวย เพราะมุงความคนละแง กลาวคือ ขอธรรมตอนตน ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ
ยกมาแสดงในฐานะเปนภาวะจิตที่เขาถึง สวนขอธรรมตอจากนั้น ยกมาแสดงโดยฐานเปนวิธีปฏิบัติเพื่อเขาถึงภาวะนั้นๆ (ดูประกอบ
ปฏิสํ.อ.๓๖๗-๙)
ดู ม.อ.๑/๑๕๐; นิทฺ.อ.๑/๓๙๐
ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๓๗/๔๓๘
ดู ม.อ.๑/๑๕๐; นิทฺ.อ.๑/๓๙๐; องฺ.อ.๒/๔๔๗; อิติ.อ.๖๙; บาลีใน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๙๒-๙๔/๑๒๐-๑๒๔ กลาวถึงทั้งผูไดสมถะ ยัง
ไมไดวิปสสนา และผูไดวิปสสนา ยังไมไดสมถะ (ในบาลีนั้นเรียกเจโตสมถะ และอธิปญญาธรรมวิปสสนา ซึ่ง องฺ.อ.๒/๔๒๓ อธิบาย
วา ไดแกอัปปนาสมาธิ และวิปสสนาที่กําหนดพิจารณาสังขาร ตามลําดับ) บาลีแหงนี้ทําใหไดขอสังเกตดวยวา แมจะไดวิปสสนาแลว
แตสมถะก็อาจยังไมเกิดตามมา (หรือพูดตามอรรถกถาวา แมจะไดวิปสสนาแลว แตสมถะก็อาจยังไมสูงถึงขั้นนาพอใจ คือยังไมได
ถึงฌาน) ทานจึงแนะนําใหฝกสมถะเพิ่มเติมอีกตางหาก และเมื่ออานบาลีนั้นโดยตลอด ก็ทําใหเห็นวา ทานสนับสนุนใหบําเพ็ญทั้ง
สมถะและวิปสสนาไดพรอมกอนแลว จึงควรทําความเพียรเพื่อกําจัดอาสวะในขั้นสุดทายตอไป (พึงดูบาลีคลายกันนี้ ใน องฺ.ทสก.
๒๔/๕๔/๑๐๕; องฺ.นวก.๒๓/๒๐๘/๓๗๓; บาลีเดียวกันนี้ มาใน อภิ.ปุ.๓๖/๑๐/๑๓๖; ๑๓๗/๒๑๖ ดวย แตอภิธรรมอธิบายสูงมาก
โดยกลาววา เจโตสมถะ ไดแกรูปและอรูปสมาบัติ อธิปญญาธรรมวิปสสนา ไดแกมรรคผล ปฺจ.อ.๑๒๗ จึงสรุปวา ผูไดเจโตสมถะ
ไมไดอธิปญญาธรรมวิปสสนา ไดแกปุถุชนผูไดสมาบัติ ๘, ผูไดแตอธิปญญาธรรมวิปสสนา ไดแกอริยสาวกที่เปนสุกขวิปสสก, ผูได
ทั้งสองอยาง ไดแกอริยสาวกผูไดสมาบัติ ๘, ผูไมไดทั้งสองอยาง ไดแกโลกิยปุถุชน)

๔๕๘

พุทธธรรม

อยางไรก็ตาม อรรถกถาสรุปวา ไมวาจะเจริญวิปสสนาโดยมีสมถะนําหนา หรือเจริญสมถะโดยมี
วิปสสนานําหนาก็ตาม เมื่อถึงขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้น ทั้งสมถะและวิปสสนาจะตองเกิดขึ้นดวยกันอยางควบคู
เปนการแนนอนเสมอไป889 ที่เปนเชนนี้ เพราะวาโดยหลักพื้นฐานแลว สมถะและวิปสสนาก็คือองคของมรรค
นั่นเอง วิปสสนา ไดแกสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ สมถะ ไดแกองคมรรคที่เหลืออีก ๖ ขอ ซึ่งเปนธรรมดาอยู
แลวที่องคมรรคเหลานี้จะตองเกิดขึ้นพรอมกันในขณะบรรลุอริยภูมิ890
ขอ ๓ สมถะและวิปสสนาเขาคูกัน คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค891 อธิบายความหมายวา ผูปฏิบัติเจริญสมถะ
และวิปสสนาควบคูกันไปโดยอาการ ๑๖ เชน โดยอรรถแหงอารมณ เปนตน ยกตัวอยาง เมื่อละอุทธัจจะ (ความ
ฟุงซาน) ก็เกิดสมาธิ กลาวคือภาวะที่จิตมีอารมณหนึ่งเดียว ไมพลานสาย ซึ่งมีนิโรธเปนอารมณ (พรอมกันนั้น)
เมื่อละอวิชชา ก็เกิดวิปสสนา คือการตามดูรูเห็นแจง ซึ่งมีนิโรธเปนอารมณ อยางนี้เรียกวาทั้งสมถะและวิปสสนามี
กิจเดียวกัน เปนควบคูกัน ไมเกินกัน โดยอรรถแหงอารมณ
สําหรับขอที่ ๓ นี้ อรรถกถาทําคําอธิบายเปนรูปแบบมากขึ้น โดยบรรยายวา การเจริญสมถะวิปสสนา
ควบคูกัน มิใชหมายความวาทําทั้งสองอยางพรอมกันทีเดียว เพราะเราไมสามารถพิจารณาสังขารดวยจิตเดียวกัน
กับที่เขาสมาบัติ คําวา เจริญสมถะวิปสสนาควบคูกัน หมายความวา เขาสมาบัติถึงไหน ก็พิจารณาสังขารถึงนั่น
พิจารณาสังขารถึงไหน ก็เขาสมาบัติถึงนั่น กลาวคือ เขาปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานแลว พิจารณาสังขาร ครั้น
พิจารณาสังขารแลว ก็เขาทุติยฌาน ออกจากทุติยฌานแลว พิจารณาสังขารอีก ครั้นพิจารณาแลว เขาตติยฌาน
ฯลฯ อยางนี้เรื่อยไปตามลําดับ จนเขาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะแลว
ก็พิจารณาสังขารอีก อยางนี้เรียกวาเจริญสมถะวิปสสนาควบคูกันไป892 ตัวอยางสําคัญที่ทานกลาวถึงคือ พระสารีบุตร ซึ่งไดเจริญสมถะและวิปสสนาเขาคูกันมา ตั้งแตปฐมฌานจนตลอดบรรลุมรรคผล893
ขอที่ ๔ ทางออกหรือวิธีปฏิบัติเมื่อจิตเขวเพราะธรรมุธัจจ คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค894 อธิบายความหมาย
วา เมื่อผูปฏิบัติกําลังมนสิการขันธ ๕ อยางหนึ่งอยางใดอยูโดยไตรลักษณ เกิดมีโอภาส (แสงสวาง) ญาณ ปติ
ปสสัทธิ (ความสงบเย็น) สุข อธิโมกข (ความปลงใจหรือศรัทธาแกกลา) ปคคาหะ (ความเพียรที่พอดี) อุปฏฐาน
(สติชัดหรือสติกํากับอยู) อุเบกขา (จิตเรียบเสมอเปนกลาง) หรือนิกันติ (ความติดใจ) ขึ้นอยางใดอยางหนึ่ง ผู
ปฏิบัตินึกถึงโอภาสเปนตนนั้น วาเปนธรรม (คือเขาใจวาเปนมรรค ผลหรือนิพพาน) เพราะการนึกไปเชนนั้น ก็
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ม.อ.๑/๑๕๐; วิสุทฺธิ.๓/๓๓๓; ปฏิสํ.อ.๓๓๗ กลาววา สมถะและวิปสสนาเปนไปอยางเสมอภาคควบคูกัน ทั้งในเวลามุงหนาตอ
อริยมรรค และในขณะแหงมรรค, อุ.อ.๒๒๑ วา สมถะและวิปสสนาเขาคูกันแมในผล เชนเดียวกับในมรรค; นอกจากนี้พึงดู ขุ.ปฏิ.
๓๑/๑๔๗/๑๐๑; ปฏิสํ.อ.๓๔๒; อุ.อ.๕๐๓; อิติ.อ.๒๗๓
สมถะวิปสสนา กับองคมรรค ดู ปฏิสํ.อ.๒๓๗; วิภงฺค.อ.๑๕๗; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๒๑๔; องคมรรคเกิดพรอมกันในขณะแหงมรรคญาณ
(ความจริงไมเฉพาะองคมรรคทั้ง ๘ เทานั้น โพธิปกขิยธรรมทั้ง ๓๗ ยอมเกิดพรอมกันหมดในจิตเดียวกัน ในขณะแหงมรรคญาณ)
ดู ปฏิสํ.อ.๒๓๖; วิภงฺค.อ.๑๕๗; วิสุทฺธิ.๓/๓๓๐; ม.อ.๒/๔๙๐; (พึงสังเกตวา การกําหนดวาองคมรรคหรือขอธรรมตางๆ เหลานี้
เกิดขึ้นในขณะเดียวกันหรือในจิตเดียวกันอยางนี้ เปนการวิเคราะหตามแนวอภิธรรม ซึ่งมีหลักอยูวา ธรรมทั้ง ๓๗ นี้ เปนเจตสิก ซึ่ง
เกิดขึ้นไดในจิตดวงเดียวกัน; อีกประการหนึ่ง จํานวนองคมรรคและธรรมอื่นๆ ที่เกิดรวมกันในขณะแหงมรรคญาณ อาจลดนอยลง
ไปบาง โดยสัมพันธกับฌานที่ประกอบกับมรรคนั้น ดู ปฏิสํ.อ.๒๓๔; สงฺคณี.อ.๓๕๕; วิสุทฺธิ.๓/๓๑๒; ที.อ.๒/๕๓๗; สงฺคห.ฏีกา ๙๗)
ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๓๘-๕๔๑/๔๔๐-๔๔๕
องฺ.อ.๒/๔๔๗
ม.อ.๓/๔๔๙-๕๐๐ อธิบายความในอนุปทสูตร, ม.อุ.๑๔/๑๕๓-๑๖๕/๑๑๖-๑๒๒
ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๔๒-๓/๔๔๕-๘

บทที่ ๙ หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน

๔๕๙

จะเกิดความฟุงซานเปนอุทธัจจะ ผูปฏิบัติมีใจถูกชักใหเขวไปดวยอุทธัจจะแลว ก็จะไมรูชัดตามความเปนจริง ซึ่ง
สภาพที่ปรากฏอยู โดยภาวะเปนของไมเที่ยง โดยภาวะที่เปนทุกข โดยภาวะที่เปนอนัตตา ดังนั้นจึงเรียกวามีจิต
ถูกชักใหเขวไปดวยธรรมุธัจจ แตครั้นมีเวลาเหมาะที่จิตตั้งแนวสงบสนิทลงไดในภายใน เดนชัด เปนสมาธิ มรรค
ก็เกิดขึ้นแกผูปฏิบัตินั้นได
วิธีปฏิบัติที่จะใหจิตสงบเปนสมาธิได ก็คือกําหนดดวยปญญา รูเทาทันฐานะทั้ง ๑๐ มีโอภาสเปนตน ซึ่ง
เปนเหตุใหจิตกวัดแกวงหวั่นไหวเหลานี้ เมื่อรูเทาทันแลว ก็จะเปนผูฉลาดในธรรมุธัจจ จะไมลุมหลงคลอยไป จิต
ก็จะไมหวั่นไหว จะบริสุทธิ์ ไมหมองมัว จิตภาวนาก็จะไมคลาด ไมเสื่อมเสีย
คัมภีรชั้นอรรถกถาเรียกธรรมุธัจจนี้วา วิปัสสนูปกิเลส คือ อุปกิเลสแหงวิปสสนา ๑๐ อยาง895 ซึ่งจะ
เกิดขึ้นแกผูไดวิปสสนาญาณออนๆ (ตรุณวิปสสนา)
ภาวะทั้ง ๑๐ นี้ เปนสิ่งนาชื่นชมอยางยิ่ง และไมเคยเกิดมี ไมเคยประสบมากอน จึงชวนใหผูปฏิบัติเขาใจ
ผิดวาตนไดบรรลุมรรคผลแลว ถาเขาใจอยางนั้น ก็เปนอันคลาดออกนอกวิปสสนาวิถี คือพลาดทางวิปสสนา
แลวก็จะทิ้งกรรมฐานเดิมเสีย นั่งชื่นชมอุปกิเลสของวิปสสนาอยูนั่นเอง
วิธีปฏิบัติที่ถูกตอง คือใหรูเทาทัน เมื่อมันเกิดขึ้น ก็ใหกําหนดพิจารณาดวยปญญาวา โอภาสนี้ ญาณนี้
ฯลฯ หรือนิกันตินี้ เกิดขึ้นแลวแกเรา แตมันเปนของไมเที่ยง เกิดจากปจจัยปรุงแตง เปนปฏิจจสมุปบันธรรม
จะตองเสื่อมสิ้นไปเปนธรรมดา ดังนี้เปนตน จนมองเห็นวา สิ่งนี้ไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชตัวตนของเรา แลวไม
ตื่นเตนหวั่นไหวไปกับวิปสสนูปกิเลสเหลานั้น เปนอันสางอุปกิเลสเสียได ดําเนินกาวหนาไปในมรรคาที่ถูกตอง
ตอไป จนบรรลุมรรคผล896
บรรดาวิธีทั้ง ๔ ที่กลาวมานี้ ถาถือตามแนวอธิบายของอรรถกถาแลว ก็จัดไดวามีวิธีที่เปนหลักใหญ
เพียง ๒ อยาง คือ วิธีที่ ๑ วิปสสนามีสมถะนําหนา และวิธีที่ ๒ สมถะมีวิปสสนานําหนา สวนสองวิธีหลังเปน
เพียงวิธีการที่แทรกซอนเขามาในระหวางการปฏิบัติ หรือเปนสวนเสริมขยายออกไปจากสองวิธีแรก กลาวคือ วิธี
ที่ ๓ สมถะและวิปสสนาเขาคูกัน จัดไดวาเปนขอปฏิบัติสวนที่ซับซอน ซึ่งซอยหรือขยายออกไปจากวิธีที่ ๑
นั่นเอง สวนวิธีที่ ๔ ทางออกเมื่อจิตเขวดวยธรรมุธัจจ ก็เปนเพียงวิธีปฏิบัติที่แทรกเขามาในระหวาง ในเมื่อปฏิบัติ
ตามวิธีการขอตนๆ ไปบางแลว จนถึงขั้นตอนหนึ่งที่เกิดปญหาจําเพาะอยางนี้ขึ้น แทบจะเรียกไดวาเปนขอปฏิบัติ
พิเศษเฉพาะกรณี หรือเปนกลวิธีอยางหนึ่ง สําหรับใชแกปญหาบางอยางในระหวางการปฏิบัติธรรม
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วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ คือ ๑. โอภาส แสงสวาง ซึ่งรูสึกงามเจิดจาแผซานไปสวางไสวอยางไมเคยมีมากอน ๒. ญาณ ความหยั่งรูที่
เฉียบแหลมคมกลา รูสึกเหมือนวาจะพิจารณาอะไรเปนไมมีติดขัด ๓. ปติ ความเอิบอิ่มใจ รูสึกเต็มเปยมไปทั่วทั้งตัว ๔. ปสสัทธิ
ความสงบเย็น เกิดความรูสึกวาทั้งกายและใจสงบสนิท เบา นุมนวล คลองแคลว แจมใสเหลือเกิน ไมมีความกระวนกระวาย ความ
กระดาง หนัก ความไมสบาย หรือความรําคาญขัดขืนใดๆ เลย ๕. สุข มีความสุขที่ประณีตละเอียดออนลึกซึ้งอยางยิ่งแผไปทั่วทั้งตัว
๖. อธิโมกข เกิดศรัทธาอยางแรงกลาประกอบเขากับวิปสสนา ทําใหจิตใจมีความผองใสอยางเหลือเกิน ๗. ปคคาหะ ความเพียรที่
ประกอบกับวิปสสนา ซึ่งพอเหมาะพอดี เดินเรียบ ไมหยอนไมตึง ๘. อุปฏฐาน สติที่กํากับชัด มั่นคง ไมสั่นไหว จะนึกถึงอะไร ก็รูสึก
วาระลึกไดคลองแคลวชัดเจน เหมือนดังแลนไหลไปถึงหมด ๙. อุเบกขา ภาวะจิตที่ราบเรียบ เที่ยง เปนกลางในสังขารทั้งปวง ๑๐.
นิกันติ ความพอใจติดใจที่สรางความอาลัยในวิปสสนา มีอาการสงบ สุขุม ซึ่งความจริงเปนตัณหาที่ละเอียด แตผูปฏิบัติไมสามารถ
กําหนดจับไดวาเปนกิเลส (ดู วิสุทฺธิ.๓/๒๗๐-๒๗๒; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๓/๕๑๐-๕๑๖)
ผูตองการทราบรายละเอียด พึงดู วิสุทฺธิ.๓/๒๖๗-๒๗๔; องฺ.อ.๒/๔๔๗; นิทฺ.อ.๒/๓๔๓; วินย.ฏีกา ๒/๓๖๕-๓๗๐; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/
๕๐๙-๕๑๙; และพึงดู ปฏิสํ.อ.ภาค ๒ ฉบับอักษรพมา หรือฉบับอักษรโรมัน (ฉบับไทย ยังไมไดพิมพ) ตอนวาดวยยุคนทฺธกถา

๔๖๐

พุทธธรรม

วิธีใหญ ๒ อยางนี้ นาจะถือไดวาเปนตนแบบ หรือเปนที่มาของวิธีบําเพ็ญกรรมฐาน ๒ อยาง ที่มีชื่อ
เรียกในรุนอรรถกถา คือ สมถยาน ของพระสมถยานิก อยางหนึ่ง และวิปสสนายาน ของพระวิปสสนายานิกหรือ
สุทธวิปสสนายานิก อยางหนึ่ง
สมถยานิก แปลวา ผูมีสมถะเปนยาน หมายถึงผูบําเพ็ญสมถะกอนแลว จึงเจริญวิปสสนาทีหลัง ตาม
ความหมายอยางกวาง สมถะที่บําเพ็ญกอนนั้น อาจไดเพียงอุปจารสมาธิ หรือกาวไปถึงอัปปนาสมาธิไดฌาน
สมาบัติ ก็ได897 แตอรรถกถานิยมใชในความหมายที่จํากัดหรือจําเพาะกวานั้น คือ มุงเอาเฉพาะผูไดฌานสมาบัติ
แลว898 ดังนั้นจึงไดกลาววา วิธีปฏิบัติตามแนวพุทธพจนที่นํามาอางไวในตอนตน (เกี่ยวกับการบรรลุอาสวักขัย
อาศัยปฐมฌาน ก็ได ทุติยฌาน ก็ได ฯลฯ) เปนปฏิปทาของพระสมถยานิก
วิปสสนายานิก แปลวา ผูมีวิปสสนาเปนยาน เรียกเต็มเพื่อย้ําความหมายใหหนักแนนวา สุทธวิปสสนายานิก แปลวา ผูมีวิปสสนาลวนๆ เปนยาน หมายถึง ผูที่เริ่มปฏิบัติดวยเจริญวิปสสนาทีเดียว โดยไมเคยฝกหัด
เจริญสมาธิใดๆ มากอนเลย แตเมื่อเจริญวิปสสนา คือใชปญญาพิจารณาความจริงเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายอยางถูก
ทางแลว จิตก็จะสงบขึ้น เกิดมีสมาธิตามมาเอง
ในตอนแรก สมาธิที่เกิดขึ้น อาจเปนเพียงขณิกสมาธิ คือสมาธิชั่วขณะ ซึ่งเปนสมาธิอยางนอยที่สุดเทาที่
จําเปนเพื่อใหวิปสสนาดําเนินตอไปได ดังที่ทานกลาววา “ปราศจากขณิกสมาธิเสียแลว วิปสสนายอมมีไมได”899
(แมผูไดขณิกสมาธิอยูแลว มาปฏิบัติวิปสสนา ก็เรียกวาวิปสสนายานิกอยูนั่นเอง เพราะตามปกติ ใน
ชีวิตประจําวัน คนทั่วๆ ไป ยอมไดขณิกสมาธิกันมาบางแลว ไมมากก็นอย ในโอกาสที่จิตใจสงบหรือแนวแนดวย
การงานหรือเหตุแวดลอมบางอยาง ดังนั้น แมจะเคยไดขณิกสมาธิมาแลวดวยเหตุอํานวยตางๆ เชน พื้นจิตดี
เปนตน ก็ถือวารวมอยูในจําพวกผูไมเคยฝกเจริญสมาธิมากอนเหมือนกัน)
เมื่อผูเปนวิปสสนายานิกเจริญวิปสสนาตอๆ ไป สมาธิก็พลอยไดรับการฝกอบรมไปดวย ถึงตอนนี้อาจ
เจริญวิปสสนาดวยอุปจารสมาธิ (สมาธิจวนจะแนวแน หรือสมาธิจวนจะถึงฌาน) ก็ได900 จนในที่สุด เมื่อถึง
ขณะที่บรรลุมรรคผล สมาธินั้นก็จะแนวแนสนิทเปนอัปปนาสมาธิ901 อยางนอยถึงระดับปฐมฌาน (ฌานที่ ๑
หรือรูปฌานที่ ๑)902 เปนอันสอดคลองกับหลักที่แสดงไวแลววา ผูบรรลุอริยภูมิ จะตองมีทั้งสมถะและวิปสสนา
ครบทั้งสอง ทั่วกันทุกบุคคล
897
898
899
900

901

902

เชน วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๓๙๘
เชน วิสุทฺธิ.๓/๒๐๖
วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๑๕, ๒๑ (ดูประกอบ วินย.อ.๑/๕๒๙; วิสุทฺธิ.๒/๘๒; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๗๙)
วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๕๗๖ กลาวถึงสุทธวิปสสนายานิกผูไมไดฌาน ซึ่งหมายความวา อาจไดขณิกสมาธิ หรืออุปจารสมาธิ; พึงโยงสมถยานิกและวิปสสนายานิก กับอัปปนากรรมฐานและอุปจารกรรมฐานในการเจริญสติปฏฐาน คือ ที.อ.๒/๔๖๘ = ม.อ.๑/๓๒๙ =
วิภงฺค.อ.๒๘๐ โยงกับ ที.อ.๒/๕๓๙ = ม.อ.๑/๔๑๒; นอกจากนี้ พึงดู องฺ.อ.๓/๙; อิติ.อ.๒๒๑; สุตฺต.อ.๒/๓๙๐; วิสุทฺธิ.๒/๑๙๕; ๓/
๒๐๕; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๓๙๗, ๕๖๔; เพื่อย้ําความที่วา ผูบําเพ็ญวิปสสนาไมจําเปนตองไดฌานกอน คือใชสมาธิระดับที่ต่ํากวาฌานก็ได
พึงดูพุทธพจนที่จํากัดความสมาธินทรียใน สํ.ม.๑๙/๘๗๔/๒๖๔ (เทียบ ๑๙/๘๖๘/๒๖๒)
สมาธิ ๓ คือ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ เปนคํารุนอรรถกถาฎีกาทั้งสิ้น (ที่มารวมกันครบชุด คือ นิทฺ.อ.๑/๑๕๘;
ปฏิสํ.อ.๒๒๑; สงฺคณี อ.๒๐๗; วิสุทฺธิ.๑/๑๘๔) บางทีมาในชุดที่มีเพียง ๒ คือ อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ (วิสุทฺธิ.๑/๑๐๕, ๑๖๐;
๒/๑๙๔) บางทีเรียกอุปจารฌาน และอัปปนาฌาน (เชน สุตฺต.อ.๒/๓๙๐; สงฺคณี อ.๓๓๖; วิสุทฺธิ. ฏีกา ๑/๑๖๓, ๒๑๕; ๓/๖๔๑); คํา
วา “อปฺปนา” แมจะมีในบาลีบาง แตก็มาในฐานะเปนไวพจนของวิตก และสัมมาสังกัปปะเทานั้น (อภิ.สํ.๓๔/๒๒/๑๑; ๓๖/๑๓;
๒๑๗/๘๙; อภิ.วิ.๓๕/๑๒๒/๑๐๖; ๕๘๒/๓๒๐; ๖๕๒/๓๔๖); ความหมายของสมาธิเหลานี้ พึงดูในตอนวาดวยสัมมาสมาธิ ในภาค ๒
ปฏิสํ.อ.๒๓๕; สงฺคณี อ.๓๓๖, ๓๕๕, ๓๕๘; วิสุทฺธิ.๓/๓๑๒, ๓๕๙ (ทานวาฌานเชนนี้มีขณะจิตเดียวเทานั้น แตหลังจากนั้นก็สามารถเขาผล
สมาบัติ เสวยอริยโลกุตรสุข เปนทิฏฐธรรมสุขวิหารไดตอไปเรื่อยๆ ดวยฌานระดับเดียวกันนั้นตามปรารถนา – วิสุทฺธิ.๓/๓๕๘-๙)
เรื่องขณะจิตที่บรรลุมรรคผล ดู บันทึกพิเศษทายบท

บทที่ ๙ หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน

๔๖๑

พระสมถยานิก903 เมื่อสําเร็จอรหัตตผลเปนพระอรหันตแลว ทานจัดแยกเปน ๒ ประเภท คือ พระ
ปญญาวิมุต และพระอุภโตภาควิมุต ทานที่ไดฌานสมาบัติเพียงชั้นรูปฌาน คือไมเกินจตุตถฌาน เปนปญญาวิมุต ทานที่ไดอรูปฌานขั้นใดขั้นหนึ่ง ตลอดถึงไดสัญญาเวทยิตนิโรธ เปนอุภโตภาควิมุต
สวนพระวิปสสนายานิก886 เปนพระอรหันตไดแตประเภทปญญาวิมุตอยางเดียว และในชั้นอรรถกถา
ทานบัญญัติชื่อใหเปนพิเศษ เรียกวาพระสุกขวิปสสก886 เปนอันดับสุดทายในหมูพระปญญาวิมุต โดยนัยนี้ พระ
อรรถกถาจารย จัดแบงพระอรหันตออกไปเปน ๑๐ ประเภท เปนพระอุภโตภาควิมุต ๕ พระปญญาวิมุต ๕ จัดเรียงจาก
สูงลงไปดังนี้904 (อันดับที่ ๑–๙ เปนสมถยานิก อันดับที่ ๑๐ เปนวิปสสนายานิก หรือสุทธวิปสสนายานิก)
ก. พระอุภโตภาควิมุต905
๑. พระอุภโตภาควิมุต
๒. พระอุภโตภาควิมุต
๓. พระอุภโตภาควิมุต
๔. พระอุภโตภาควิมุต
๕. พระอุภโตภาควิมุต

ผูไดสัญญาเวทยิตนิโรธ
ผูไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ
ผูไดอากิญจัญญายตนสมาบัติ
ผูไดวิญญาณัญจายตนสมาบัติ
ผูไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ

ข. พระปัญญาวิมุต888๒
๖. พระปญญาวิมุต
๗. พระปญญาวิมุต
๘. พระปญญาวิมุต
๙. พระปญญาวิมุต
๑๐. พระปญญาวิมุต

ผูไดจตุตถฌาน
ผูไดตติยฌาน
ผูไดทุติยฌาน
ผูไดปฐมฌาน (ไดกอนทําวิปสสนา)
ผูเปนสุกขวิปสสก (พระวิปสสนายานิก)

เรื่องสมถยานิก และวิปสสนายานิก ยังมีขอควรทราบเพิ่มเติมอีก แตสัมพันธกับเรื่องที่จะพูดตอไป จึง
จะกลาวถึงในตอนถัดจากนี้

903

904
905

คําวา สมถยานิก วิปสสนายานิก สุทธวิปสสนายานิก สุกขวิปสสก (แปลวา ผูเห็นแจงอยางแหงแลง เพราะไมไดฌานมากอนเจริญ
วิปสสนา) เปนคําในชั้นอรรถกถาทั้งนั้น; สมถยานิก มากับวิปสสนายานิกและสุทธวิปสสนายานิก เชน ที.อ.๒/๔๖๘; ม.อ.๑/๓๒๙;
นิทฺ.อ.๒/๓๓๘; วิภงฺค.อ.๒๘๐; วิสุทฺธิ.๓/๒๐๖,๒๐๘; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๓๙๘-๙; สมถยานิก มากับสุกขวิปสสก เชน องฺ.อ.๒/๔๔๖;
ขุทฺทก.อ.๑๙๕, ๒๐๐; สุตฺต.อ.๒๓, ๒๘, ๔๔๘; นิทฺ.อ.๑/๓๘๙; สมถยานิกเดี่ยว เชน วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๒๑; สุกขวิปสสกเดี่ยว เชน ที.อ.
๓/๒๙๒; ปฏิสํ.อ.๒๓๕; สงฺคณี อ.๓๕๕; วิสุทฺธิ.๓/๓๑๒; วิสุทฺธิ. ฏีกา ๓/๕๗๖; สงฺคห.ฏีกา ๙๗,๑๔๔,๑๘๓
ที.อ.๒/๑๔๓-๖; ๓/๙๗; ม.อ.๓/๑๗๘; ปฺจ.อ.๕๔
ดูความหมายและคําอธิบาย ในตอนวาดวยประเภทและระดับของผูบรรลุนิพพาน ในบทกอน (สําหรับพระอุภโตภาควิมุตอยางที่ ๑
คือผูไดสัญญาเวทยิตนิโรธนั้น พึงทราบวา สมาบัติสูงสุดขอนี้ พึ่งไดเมื่อเปนพระอนาคามี ไมเหมือนสมาบัติขออื่นทั้งหมด ซึ่งอาจได
ตั้งแตกอนเริ่มปฏิบัติ ทั้งนี้ เพราะสมาบัติ ๘ อยางแรก เปนผลของสมถะอยางเดียว สวนสัญญาเวทยิตนิโรธ เปนผลของสมถะและ
วิปสสนารวมกัน เฉพาะอยางยิ่ง ตองอาศัยกําลังสมถะที่บริบูรณ คือ สมาธิที่บริสุทธิ์ มีกําลังเต็มที่ ไมมีเชื้อกามฉันทะที่จะรบกวนได
กามฉันทะ ก็คือกามราคะ เปนสังโยชนที่พระอนาคามีขึ้นไปจึงจะละได ดังนี้ จึงมีแตพระอนาคามีและพระอรหันตผูไดสมาบัติ ๘ มา
กอนแลวเทานั้น ที่จะเขาสัญญาเวทยิตนิโรธได – เชน วิสุทฺธิ.๓/๓๖๑-๖; ปฏิสํ.อ.๓๗๑)

๔๖๒

พุทธธรรม

ข) หลักสมถะที่เปนฐาน
หลักปฏิบัติที่แสดงไวในบาลี คือพระไตรปฎก แมจะมาในที่ตางแหง ก็มักมีขอความบรรยายไวอยาง
เดียวกัน เปนสํานวนแบบที่คอนขางตายตัว วาโดยทั่วไป
สํานวนแบบที่แสดงหลักปฏิบัติครบทั้งสมถะและวิปสสนาตอเนื่องกัน มีอยู ๒ สํานวน และทั้งสอง
สํานวนลวนแสดงหลักปฏิบัติที่เรียกไดวาเปนวิปสสนาครอบยอดสมถะ คือ บําเพ็ญสมถะจนครบถวนบริบูรณ
ถึงสุดยอดของสมถะกอนแลว จึงหันมาเจริญวิปสสนาตอทาย จัดไดวาเปนมาตรฐานการปฏิบัติแบบสูงสุด
ในที่นี้ จะคัดมาใหดูทั้ง ๒ แบบ และเพื่อใหคําอธิบายชัดเจน กับทั้งเพื่อใหสมเปนมาตรฐานสูงสุดแทจริง
จึงจะคัดเอาขอความที่บรรยายการตรัสรูของพระพุทธเจาทั้งสองสํานวน ดังนี้
สํานวนที่ ๑ เปนแบบที่พบบอย และคุนตากันที่สุด แสดงฌาน ๔ ตอดวยวิชชา ๓
“ดูกรอัคคิเวสสนะ เรานั้นแล (ฉันอาหารหยาบ ให้กายได้กําลังแล้ว) สงัดจากกามทั้งหลาย
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน...บรรลุทุติยฌาน...บรรลุตติยฌาน...บรรลุจตุตถฌาน...อยู่
“เรานั้น ครั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ ผ่องใส ไม่มีฝ้ามัว ปราศจากอุปกิเลส เป็นของ
นุ่มนวล ควรแก่งาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้ว ก็น้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณ
(ญาณที่ให้ระลึกถึงขันธ์อันเคยอาศัยอยู่ในก่อนได้ – ระลึกชาติได้)...(วิชชาที่ ๑ นี้แล เราบรรลุ
แล้วในปฐมยามแห่งราตรี อวิชชาถูกกําจัดแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว ความมืดถูกกําจัดแล้ว แสง
สว่างเกิดขึ้นแล้ว...)
“เรานั้น ครั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิ...อย่างนี้แล้ว ก็น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณ (ณาณกําหนด
รู้จุติและอุปบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกรรม)...(วิชชาที่ ๒ นี้แล เราบรรลุแล้วในมัชฌิมยามแห่งราตรี อวิชชาถูกกําจัดแล้ว...แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว...)
“เรานั้น ครั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิ...อย่างนี้แล้ว ก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ (ญาณที่ทําให้
สิ้นอาสวะ = ตรัสรู้), เรานั้น รู้ชัดตามที่มันเป็นว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทา, รู้ชัดตามที่มันเป็นว่า เหล่านี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคา
มินีปฏิปทา, เรานั้น เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ จิตก็หลุดพ้นแล้ว แม้จากกามาสวะ แม้จากภวาสวะ
แม้จากอวิชชาสวะ
“เมื่อหลุดพ้นแล้ว ก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้ว, เรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว
กิจที่ควรทําได้ทําแล้ว กิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ ไม่มี; (วิชชาที่ ๓ นี้แล เราบรรลุแล้วใน
ปัจฉิมยามแห่งราตรี อวิชชาถูกกําจัดแล้ว...แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว...)”906
สํานวนแบบที่ ๑ ซึ่งบรรยายลําดับการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมของสาวกโดยทั่วไป ก็มีขอความอยาง
เดียวกันนี้ ตางแตเพียงไมมีขอความในวงเล็บ907
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ม.มู.๑๒/๔๒๗-๙/๔๕๘ และที่อื่นๆ หลายแหง เชน วินย.๑/๓/๖; ม.มู.๑๒/๔๗/๓๘; ม.ม.๑๓/๕๐๕/๔๖๐; ๗๕๔/๖๘๖; องฺ.อฏก.
๒๓/๑๐๑/๑๗๘; ขอความในวงเล็บวา “ฉันอาหารหยาบ ใหกายไดกําลังแลว” บางแหงเปน “ความเพียรเราไดระดมแลว ไมยอหยอน
สติดํารงมั่น ไมฟนเฟอน กายสงบระงับ ไมกระสับกระสาย จิตเปนสมาธิ มีอารมณหนึ่งเดียว”
เชน ม.มู.๑๒/๓๓๕/๓๔๕; ๔๗๑/๕๐๕; ม.ม.๑๓/๑๔/๑๔; ๑๒๓/๑๒๐; ๑๖๗/๑๖๘; ๓๐๙/๓๐๕; ๓๘๕/๓๖๓; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๘/
๒๘๖ (สวนมากของที่มาเหลานี้ กลาวถึงขอปฏิบัติตั้งแตออกบวชจนบรรลุอรหัตตผล); องฺ.ติก.๒๐/๔๙๘/๒๐๘; ๔๙๙/๒๑๓

บทที่ ๙ หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน

๔๖๓

นอกจากนั้น บางแหงกลาวถึงการนอมจิตไปเพื่อวิชชาถึง ๘ ประการ908 มิใชวิชชาเพียง ๓ เหมือนในที่นี้
และบางแหงกลาวถึงการนอมจิตไปเพื่อวิชชาขอสุดทาย คือ อาสวักขยญาณเพียงอยางเดียว909
สํานวนที่ ๒ พบนอยกวาสํานวนแรก และไมคอยมีผูสังเกต สํานวนนี้แสดงสมาบัติ ๘ พรอมทั้งนิโรธสมาบัติ ตอดวยวิชชาที่ ๓ คือ อาสวักขยญาณ อันไดแกการบรรลุอรหัตต
“ดู ก รอานนท์ เรานั้ น แล สงั ด จากกามทั้ ง หลาย สงั ด จากอกุ ศ ลธรรมทั้ ง หลาย บรรลุ
ปฐมฌาน...เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยกาม ยังกวนใจได้ อัน
นับว่ายังเป็นความข้องขัด (อาพาธ) แก่เรา...; เราจึงได้มีความคิดว่า ถ้ากระไร ระงับวิตกวิจารเสีย
ได้ เราพึงบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ
“โดยสมัยอื่นอีก (= ต่อมาอีกคราวหนึ่ง)...เรานั้น...บรรลุทุติยฌาน...; เมื่อเราอยู่ด้วยวิหาร
ธรรมนี้ สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยวิตก ยังกวนใจได้ อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เรา...; เรา
จึงได้มีความคิดว่า ถ้ากระไร...เราพึงบรรลุตติยฌาน ฯลฯ
“โดยสมัยอื่นอีก...เรานั้น...บรรลุตติยฌาน...; เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการ
ที่ประกอบด้วยปีติ ยังกวนใจได้ อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เรา...; เราจึงได้มีความดําริว่า ถ้า
กระไร...เราพึงบรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ
“โดยสมัยอื่นอีก...เรานั้น...บรรลุจตุตถฌาน...; เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการ
ที่ประกอบด้วยอุเบกขา ยังกวนใจได้ อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เรา...; เราจึงได้มีความดําริว่า ถ้า
กระไร โดยความก้าวล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง...เราพึงบรรลุอากาสานัญจายตนะอยู่ ฯลฯ
“โดยสมัยอื่นอีก...เรานั้น...บรรลุอากาสานัญจายตนะ...; เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้
สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยรูปธรรม ยังกวนใจได้ อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เรา...; เราจึง
ได้มีความดําริว่า ถ้ากระไร เราก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะเสียโดยประการทั้งปวง...พึงบรรลุ
วิญญาณัญจายตนะอยู่ ฯลฯ
“โดยสมัยอื่นอีก...เรานั้น...บรรลุวิญญาณัญจายตนะ...; เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้
สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยอากาสานัญจายตนะ ยังกวนใจได้ อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่
เรา...; เราจึงได้มีความดําริว่า ถ้ากระไร เราก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะเสียโดยประการทั้งปวง...
พึงบรรลุอากิญจัญญายตนะอยู่ ฯลฯ
“โดยสมัยอื่นอีก...เรานั้น...บรรลุอากิญจัญญายตนะ...; เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ สัญญา
มนสิการที่ประกอบด้วยวิญญาณัญจายตนะ ยังกวนใจได้ อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เรา...;
เราจึงได้มีความดําริว่า ถ้ากระไร เราก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะเสีย พึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ ฯลฯ
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ที.สี.๙/๑๒๗-๑๓๘/๙๘-๑๑๒, วิชชา ๘ คือ ๑. ญาณทัสสนะ (ที.อ.๑/๒๗๒ วา = วิปสสนาญาณ) ๒. มโนมยาภินิมมาน (=
มโนมยิทธิ คือ นิรมิตกายอื่นจากกายนี้) ๓. อิทธิวิธา (แสดงฤทธิ์ตาง ๆ) ๔. ทิพพโสต (หูทิพย) ๕. เจโตปริยญาณ (รูใจคนอื่น) ๖.
ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ๗. จุตูปปาตญาณ ๘. อาสวักขยญาณ
องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๕/๑๐๔; ๗๖/๑๑๔

๔๖๔

พุทธธรรม

“โดยสมัยอื่นอีก...เรานั้น...บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ...; เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้
สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยอากิญจัญญายตนะ ยังกวนใจได้ อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เรา
...; เราจึงได้มีความดําริว่า ถ้ากระไร เราก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะเสีย พึงเข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ ฯลฯ
“โดยสมัยอื่นอีก เรานั้น เห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้ว...เข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่, และเพราะเห็นด้วยปัญญา อาสวะทั้งหลายก็ได้ถึงความหมดสิ้นไป
“ดูกรอานนท์ ตราบใด เรายังเข้าบ้าง ออกบ้าง ซึ่งอนุบุพพวิหารสมาบัติ ๙ ประการนี้ ทั้ง
โดยอนุโลมและปฏิโลมอย่างนี้ไม่ได้ ตราบนั้น เราก็ยังไม่ปฏิญาณในโลก พร้อมทั้งเทพ ทั้งมาร
ทั้งพรหม ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ ทั้งเทวะและมนุษย์ ว่าเราได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตร
สัมมาสัมโพธิญาณ; ต่อเมื่อใดแล เราเข้าบ้าง ออกบ้าง ซึ่งอนุบุพพวิหารสมาบัติ ๙ ประการ
เหล่านี้ ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมอย่างนี้แล้ว เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณในโลก...ว่าเราได้ตรัสรู้แล้ว
ซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ;
“ก็แล ญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่า เจโตวิมุตติของเราเป็นอกุปปา (ไม่กําเริบ, ไม่กลับ
กลาย) นี้เป็นอันติมชาติ บัดนี้ ภพใหม่อีก ไม่มี”910
สํานวนแบบที่สองนี้ ที่บรรยายลําดับขั้นการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมของสาวกโดยทั่วไป ก็มีขอความ
เหมือนอยางนี้ ตางแตมีเฉพาะตัวหลักที่แสดงขั้นตอน ไมมีรายละเอียด ดังนี้
“ภิกษุนั้น ละนิวรณ์ ๕ เหล่านี้แล้ว...สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย
บรรลุปฐมฌาน...บรรลุทุติยฌาน...บรรลุตติยฌาน...บรรลุจตุตถฌาน...บรรลุอากาสานัญจายตนะ
...บรรลุวิญญาณัญจายตนะ...บรรลุอากิญจัญญายตนะ...บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ...บรรลุ
สัญญาเวทยิตนิโรธ, เพราะเห็นด้วยปัญญา อาสวะทั้งหลายก็หมดสิ้นไป”911
การที่เจาะจงยกเอาคําบรรยายการตรัสรูของพระพุทธเจาขึ้นมาเปนตัวอยางแสดงสํานวนแบบทั้งสอง ก็
เพื่อเปนหลักฐานยืนยันไวกอนวา สํานวนแบบทั้งสองนี้ แมจะดูเสมือนตางกัน แตก็มีสาระอยางเดียวกัน เพราะ
ทั้งสองอยาง เปนการตรัสรูของพระพุทธเจาองคเดียวกัน และพระพุทธเจายอมตรัสรูหนเดียว
ผูศึกษาหลักปฏิบัติตามสํานวนแบบทั้งสองนี้ มักมีความเขาใจสับสนคลาดเคลื่อน อันเกิดจากการอาน
สํานวนแรกอยางเดียวบาง สํานวนหลังอยางเดียวบาง โดยพิจารณาตามตัวหนังสือ และมิไดสืบสวนเทียบเคียงกับ
หลักที่ปรากฏในที่อื่นๆ ใหเห็นความสอดคลองกลมกลืนกัน ความเขาใจสับสนคลาดเคลื่อนเหลานั้น ที่เปนขอ
สําคัญมี ๓ อยาง คือ
๑ เขาใจวา ตองไดวิชชา ๒ อยางแรกกอน จึงจะบรรลุอาสวักขยญาณ คือ เขาใจวา ปุพเพนิวาสานุสติญาณ และจุตูปปาตญาณ จําเปนสําหรับการตรัสรู
๒ เขาใจวา การไดฌาน ๔ เปนบาทฐานเพียงพอที่จะใหบรรลุวชิ ชาทั้ง ๓ หรือรวมไปถึงอภิญญาทั้ง ๖
๓ เขาใจวา บรรลุอาสวักขยญาณ หรือตรัสรูได ในสัญญาเวทยิตนิโรธ
910
911

องฺ.นวก.๒๓/๒๔๕/๔๕๘-๔๖๙ (แปลลัดเอาแตหลัก ตัดรายละเอียดสวนมาก)
ดู องฺ.นวก.๒๓/๒๔๔/๔๕๖ (กระจายทั่วไปใน ๒๓/๒๓๕-๒๖๕/๔๒๓-๔๗๘); ม.มู.๑๒/๓๑๑/๓๑๑; ๓๒๘/๓๓๔, ๓๕๙/๓๘๓;
๓๖๕/๓๙๐; ขุ.จู.๓๐/๕๑๐/๒๕๖; และดูประกอบ ม.อุ.๑๔/๑๕๕/๑๑๖
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นอกจากนี้ ยังปรากฏวามีผูเขาใจคลาดเคลื่อน แปลกไปอีก ที่นารู ๒ อยาง คือ
๔ เขาใจวา หลักปฏิบัติที่บรรยายในสํานวนแบบสองอยางนั้น เปนปฏิปทาแหงการตรัสรู ๒ อยาง
ตางหากกัน
๕ เขาใจวา ขั้นตอนของการปฏิบัติและการบรรลุผลสําเร็จตางๆ ตามคําบรรยายนั้น ดําเนินไปภายใน
เวลาที่ตอเนื่องกัน เปนหนเดียวคราวเดียว912
การแกความเขาใจพลาดเหลานี้ เปนการทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติไปในตัว
ขอที่ ๑ พึงเขาใจวา วิชชา ๒ ขอตนไมจําเปนสําหรับการตรัสรู (หมายถึงการบรรลุอรหัตตผล หรือการ
ประจักษแจงนิพพาน) คือ ไมจําเปนตองไดปุพเพนิวาสานุสติญาณและจุตูปปาตญาณกอนจึงจะตรัสรูได เหตุผล
และหลักฐานอยางงายๆ คือ
ก) หลักปฏิบัติตามสํานวนแบบที่หนึ่งบางแหง ไมมีวิชชา ๒ ขอตน กลาวคือ เมื่อดําเนินมาถึงฌาน ๔
แล ว น อ มจิ ต ที่ เ ป น สมาธิ ดี แ ล ว ไปเพื่ อ อาสวั ก ขยญาณที เ ดี ย ว ไม ก ล า วถึ ง ปุ พ เพนิ ว าสานุ ส ติ ญ าณและ
จุตูปปาตญาณเลย913 แสดงวาการปฏิบัติอยางนี้ ก็เปนทางเลือกหนึ่งที่อาจทําได
ข) ในสุสิมสูตร มีพุทธพจนแสดงไวชัดเจนวา พระอรหันตปญญาวิมุต แมเปนผูหลุดพนเปนอิสระแลว
ไมยึดติดในขันธ ๕ และเห็นปฏิจจสมุปบาท แตก็ไมสามารถแสดงฤทธิ์ตางๆ ไมมีทิพยโสต ไมมีเจโตปริยญาณ
ไมมีปุพเพนิวาสานุสติญาณ ไมมีทิพยจักษุคือจุตูปปาตญาณ และไมไดสันตวิโมกข คืออรูปสมาบัติ พูดสั้นๆ วา
ไมไดโลกิยอภิญญา ๕ และไมไดอรูปฌาน ไดแตอาสวักขยญาณอยางเดียว914
ค) การบรรลุอภิญญา ๖ (ซึ่งรวมวิชชาทั้ง ๓ อยูดวยแลว) ไมวาขอใดๆ ยอมอาศัยจิตที่ฝกอบรมดีแลว
ดวยสมาธิที่ประณีตถึงขั้น เมื่ออบรมจิตมีสมาธิดีพอแลว ก็นอมจิตไปเพื่ออภิญญาขอนั้นๆ ตามประสงค คือ นํา
จิตไปใชเปนบาทฐานสําหรับสรางอภิญญาขอที่ตนตองการ ไมจําเปนวาตองผานอภิญญาขอนี้กอนแลว จึงจะกาว
ไปสูอภิญญาขอนั้นได ดังมีหลักอยูวา
“(ด้วยสมาธิที่อบรมดีแล้ว) เธอจะน้อมจิตไป เพื่อรู้จําเพาะประจักษ์แจ้งซึ่งอภิญญาสัจฉิกรณียธรรม (สิ่งที่พึงทําให้ประจักษ์ด้วยการรู้จักจําเพาะ) อย่างใดๆ ก็ย่อมถึงภาวะที่สามารถเป็น
พยานในธรรมนั้นๆ ได้ ในเมื่ออายตนะ (เหตุ) มีอยู่; กล่าวคือ ถ้าเธอจํานง...อิทธิวิธา...ก็ย่อมถึง
..., ถ้าเธอจํานง...ทิพยโสต...ก็ย่อมถึง..., ถ้าเธอจํานง...เจโตปริยญาณ...ก็ย่อมถึง..., ถ้าเธอ
จํานง...ปุพเพนิวาสานุสติ...ก็ย่อมถึง..., ถ้าเธอจํานง...ทิพยจักษุ...ก็ย่อมถึง..., ถ้าเธอจํานง...
อาสวักขัย...ก็ย่อมถึงภาวะที่สามารถเป็นพยานในธรรมนั้นๆ ได้ ในเมื่ออายตนะมีอยู่”915
912

913
914
915

ความเขาใจผิดทั้ง ๕ ขอนี้ เกิดขึ้นไดโดยงาย แมแตปราชญสําคัญๆ ก็เผลอพลาดไมนอย บางทานพลาดไปอยางไมนาจะเปน สําหรับ
ขออื่นๆ พอจะเปนพื้นๆ ไมตองแสดงตัวอยาง ความเขาใจเผลอที่แปลก คือ กรณีของทาน Kalupahana ในขอที่ ๔ ทานผูนี้เขาใจวา
หลักปฏิบัติตามสํานวนแบบทั้งสองนี้ เปนคนละปฏิปทา ซึ่งแยกจากกันเมื่อไดจตุตถฌานแลว ปฏิปทาตามสํานวนหลัง ตั้งแตอา
กาสานัญจายตนะ ถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ เปนเจโตวิมุตติ ปฏิปทาตามสํานวนแรก คือ วิชชา ๓ หรือแมอภิญญา ๖ ทั้งหมด เปน
ปญญาวิมุตติ ทั้งสองปฏิปทานี้นําไปสูอัญญา คือการตรัสรู (ความจริง ความเขาใจของทานผูนี้ยังเขาขอ ๑ และ ๒ ดวย) ดู
David J. Kalupahana, Causality: The Central Philosophy of Buddhism (Honolulu: The University Press of Hawaii,
1975), pp. 181-182
องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๕/๑๐๕; ๗๖/๑๑๔ (เคยอางแลว); ม.อุ.๑๔/๑๗๗/๑๓๒; และดูประกอบที่ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๖๓/๒๐๓
สํ.นิ.๑๖/๒๘๒-๓๐๑/๑๔๗-๑๕๕
ดู องฺ.ติก.๒๐/๕๔๑/๓๒๖; องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๓/๑๘; ๒๘/๒๙; ๖๘/๙๔; องฺ.นวก.๒๓/๒๓๙/๔๓๗; ม.อุ.๑๔/๓๑๕/๒๑๔
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พุทธธรรม

สมาธิที่อบรมดีพอที่จะใชเพื่อการนี้ หมายถึงสมาธิขั้นใด ไดกลาวมาบางแลว และจะมีกลาวถึงในขอที่ ๒
ตอไปดวย
ขอ ๒ สมาธิในจตุตถฌาน คือฌานที่ ๔ เปนสมาธิระดับสูงสุด แมแตสมาธิในฌานสมาบัติที่สูงขึ้นไป
คือ ในอรูปฌานทั้งหลาย ก็จัดเปนสมาธิในระดับจตุตถฌานทั้งสิ้น916 เพราะอรูปฌานทั้งหลาย ก็มีองคฌานเพียง ๒
อยางเหมือนกับจตุตถฌาน คือมีอุเบกขา และเอกัคคตา917 และถือไดวา จตุตถฌานเปนฌานที่ใชประโยชนไดสากล เชน
จะใชเปนบาทแหงวิปสสนาก็ได เปนบาทแหงอภิญญาก็ได เปนบาทแหงนิโรธสมาบัติก็ได ดังนี้เปนตน918
อยางไรก็ดี แมสมาธิในอรูปฌานจะเปนสมาธิระดับจตุตถฌานก็จริง แตขอพิเศษก็มีอยู คือ สมาธิใน
อรูปฌานประณีตลึกซึ้ง หางไกลจากปจจนีกธรรมคือสิ่งรบกวน มากกวาสมาธิในจตุตถฌานสามัญ919 และแม
อรูปฌานดวยกัน ก็ประณีตกวากันยิ่งขึ้นไปตามลําดับขั้น920
ดวยเหตุนี้ จะเห็นไดวา ผูที่ไดจตุตถฌานแลวบรรลุอรหัตตผล ทานยังไมเรียกวาเปนอุภโตภาควิมุต ยัง
เปนแตเพียงปญญาวิมุต ตอเมื่อไดอรูปฌานสักขั้นใดขั้นหนึ่งแลว จึงจะเปนอุภโตภาควิมุต921 โดยนัยนี้ คําของ
อรรถกถาที่วาใชจตุตถฌานเปนบาทนั้น จึงยังมีขอแม คือ ในบางกรณี อาจใชสมาธิระดับจตุตถฌานสามัญก็ได
แตในบางกรณี ตองใชสมาธิระดับจตุตถฌานที่ประณีตขึ้นถึงขั้นอรูปฌานที่เหนือขึ้นไป
ดังไดแสดงหลักฐานใหเห็นแลววา พระปญญาวิมุต ตามความหมายที่เครงครัด หรือโดยนิปริยาย เปนผู
ไดแตอาสวักขยญาณอยางเดียว ไมไดวิชชาหรืออภิญญาอื่นๆ และไมไดแมแตอรูปสมาบัติ ดังนั้น การไดวิชชา
ครบ ๓ หรืออภิญญาครบ ๖ จึงเปนวิสัยของพระอุภโตภาควิมุต922 ซึ่งไดสมาบัติถึงขั้นอรูปแลว
อาศัยเคาความจากบาลีเชนนี้เปนฐาน อรรถกถาไดอธิบายวิธีการเจริญอภิญญาอยางพิสดาร ซึ่งพอสรุป
ไดความวา เบื้องแรก เมื่อเจริญสมถะจนไดฌาน ๔ แลว ใหเจริญตอไปอีกจนไดสมาบัติครบ ๘ แตจํากัดวาตอง
เปนสมาบัติที่ไดในกสิณ ๘ (คือยกเวนอาโลกกสิณและอากาสกสิณ)923 ครั้นแลว ฝกสมาบัติทั้ง ๘ นั้นให
คลองแคลวโดยทํานองตางๆ เปนการเตรียมจิตใหพรอม924 พอถึงเวลาใชงานจริง คือจะทําอภิญญาใหเกิดขึ้นก็ดี
จะใชอภิญญาแตละครั้งก็ดี ก็เขาฌานเพียงแคจตุตถฌาน แลวนอมเอาจิตนั้นไปใชเพื่ออภิญญาตามความ
ตองการ925
916
917
918
919
920
921
922
923

924
925

อภิ.สํ.๓๔/๑๙๒/๗๘; ที.อ.๑/๔๔๑; ๒/๑๔๖; วินย.ฏีกา ๒/๔๕๘ (เคยอางแลวทั้งหมด)
เชน วิสุทฺธิ.๒/๑๓๓,๑๔๙; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๑๕๒
ดู องฺ.อ.๒/๑๓
ที.อ.๒/๑๔๖; วินย.ฏีกา ๒/๔๕๘ (เคยอางแลว)
ดู วิสุทฺธิ.๒/๑๔๙; วินย.ฏีกา ๒/๑๗๔
เชน ม.ม.๑๓/๒๓๑-๒/๒๒๙; อภิ.ปุ.๓๖/๑๕๑/๒๓๔; ที.อ.๒/๑๔๖; ๓/๙๗; ม.อ.๓/๑๗๘; ปฺจ.อ.๕๔; และเหตุผลใน ที.อ.๒/๑๔๖
(เคยอางแลวทั้งหมด)
พึงระลึกไวดวยวา พระอุภโตภาควิมุต ที่ไมไดวิชชาครบ ๓ ไมไดอภิญญาครบ ๖ (คือ ไมไดโลกิยวิชชา ไมไดโลกิยอภิญญา) ก็มี (ดู
สํ.ส.๑๕/๗๔๕/๒๘๑; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๖๕๗)
วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๒๔๘ แสดงเหตุผลวา ไมใชอากาสกสิณ เพราะทําอรูปสมาบัติไมได สวนอาโลกกสินนั้น ความจริงเหมาะแกการเจริญ
ทิพยจักษุ แตในที่นี้ ทานวารวมเขาในโอทาตกสิณแลว จึงไมตองแยกตางหาก (ตามหลักที่แสดงไวในชั้นอรรถกถา ผูเจริญอรูปสมาบัติ ตองไดจตุตถฌานในกสิณ ๙ ขอใดขอหนึ่ง เวนอากาสกสิณ ดู วิสุทฺธิ.๒/๑๓๒)
วิสุทฺธิ.๒/๑๙๕, ๑๙๗-๒๐๑; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๒๘๓
เชน วิสุทฺธิ.๒/๒๑๓, ๒๑๖, ๒๔๗, ๒๕๒, ๒๗๖; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๒๗๕
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ย้ําขอสรุปวา ในการฝกเตรียมจิตไว ตองใชสมาบัติ ๘ แตในเวลาทําอภิญญา ก็เขาฌานเพียงจตุตถฌานเทานั้น ทั้งนี้เพราะวา เมื่อเขาสมาธิถึงจตุตถฌานแลว จิตซึ่งเคยอบรมมาดีแลวดวยสมาบัติ ๘ พอมีสมาธิ
ถึงระดับจตุตถฌาน ก็มีความประณีตเปนพิเศษ ยิ่งกวาจิตของผูไดลําพังแตจตุตถฌานลวนๆ เมื่อตัดตอนเอา
ตรงนี้ ทานจึงกลาววา ใชจตุตถฌานเปนบาทของอภิญญา ตรงกับที่ทานพูดไวอีกสํานวนหนึ่งวา จิตที่พรอมดวย
องค ๘ (โดยการอบรมดวยสมาธิระดับจตุตถฌาน ถึงขั้นอรูปสมาบัติ) อยางนี้เปนของเหมาะแกการนอมเอาไปใช
จึงเปนบาท คือเปนปทัฏฐานแหงการประจักษแจงดวยการรูจําเพาะ ซึ่งอภิญญาสัจฉิกรณียธรรมทั้งหลาย926
อยางไรก็ดี มีขอยกเวนวา สําหรับทานผูมีบุพโยคะ (คือมีความเพียรที่ทํามาแตปางกอนเปนพื้นอุปนิสัย
หรือเปนทุนเดิม) แรงกลาแลว เชน พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระอัครสาวก เปนตน ไมตองฝกฝน
ครบกระบวนวิธีตามลําดับก็ได และสรางความชํานาญเพียงในจตุตถฌานลวนๆ ก็เพียงพอที่จะทําอภิญญาใหเกิด
ได ไมจําเปนตองสรางความชํานาญในอรูปสมาบัติ927
ในกรณีของพระพุทธเจา แมไมอางบุพโยคหรือบุพเหตุอยางอรรถกถาวา ก็เห็นไดชัดวา สํานวนแบบ ๒
อยางที่ยกมาอางขางตนสอดคลองกัน และกลมกลืนกับหลักที่ไดแสดงมานี้ กลาวคือ
- สํานวนแบบที่ ๑ แสดงวา ในคืนวันตรัสรู คือในตอนใชการ พระพุทธเจาทรงเขาฌานถึงจตุตถฌาน
แลว ทรงนอมจิตมุงไปใชเพื่อใหเกิดวิชชา ๓ ทีละอยาง แตในเวลากอนหนานั้น พระองคไดทรงอบรม
พระทัยของพระองคเปนพื้นฐานไวดวยสมถะอยางดีแลว คือทรงไดสมาบัติครบ ๘ ตั้งแตทรงอยูใน
สํานักของอาฬารดาบส กาลามโคตร และอุททกดาบส รามบุตร928
- และตามสํานวนแบบที่ ๒ ก็แสดงวา พระองคไดทรงฝกปรือความชํานาญในสมาบัติทั้งหลายมาโดย
ตลอดตามลําดับ
ขอ ๓ คําบรรยายลําดับการปฏิบัติ ตอนวาดวยสัญญาเวทยิตนิโรธ มักชวนใหผูที่อานทีแรก หรือผูที่
อานแลวไมสอบสวนความสืบตอไป เกิดความเขาใจผิดวา เมื่อเขาสมาบัตินี้แลว ก็ตรัสรูหรือบรรลุอรหัตตผล
ตอไปภายในสมาบัตินั้นเลย ดังความในบาลีวา
“...ก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง เข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่,
เพราะเห็นด้วยปัญญา อาสวะทั้งหลายก็หมดสิ้นไป”929
พึงเขาใจวา ความในบาลีนี้ ทานเลาเฉพาะลําดับขั้นตอนของการปฏิบัติและการบรรลุผลแทๆ ไมกลาวถึง
เหตุการณและรายละเอียดตางๆ ในระหวาง ผูอานพึงมองในลักษณะที่เปนขั้นตอนตางๆ ไมใชมองในแงเปนการ
เลาเรื่องราวอันหนึ่งอันเดียว ผูศึกษาจะมองเห็นความหมายของบาลีทอนนี้ชัดขึ้น เมื่อพิจารณาคําบรรยายที่แสดง
รายละเอียดมากกวานี้ ในบาลีอีกแหงหนึ่ง ดังนี้
“ภิกษุนั้น...ก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง เข้าถึงสัญญาเวทยิต
นิโรธ อยู่, เมื่อใดภิกษุเข้าบ้าง ออกบ้าง ซึ่งสมาบัตินั้นนั่นแหละ (เมื่อนั้น) จิตของเธอก็เป็นของ
นุ่มนวล ควรแก่งาน; ด้วยจิตที่นุ่มนวล ควรแก่งานนั้น สมาธิอันหาประมาณมิได้ (สมาธิที่
กว้างขวาง ประณีตดีล้ําเลิศ) ย่อมเป็นสิ่งที่เธออบรมแล้วเป็นอย่างดี
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วิสุทฺธิ.๒/๒๐๓ (องค ๘ คือ เปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองใส ฯลฯ ดังไดเคยกลาวถึงแลวในหนหลัง)
วิสุทฺธิ.๒/๒๐๑; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๒๕๔
เชน ม.มู.๑๒/๔๙๐/๔๔๘; ๗๓๙/๖๗๔ (เคยอางแลว)
องฺ.นวก.๒๓/๒๔๔/๔๕๖ (เคยอางแลว)

๔๖๘

พุทธธรรม

“ด้วยสมาธิอันหาประมาณมิได้ ที่อบรมอย่างดีแล้ว (นั้น) เธอจะน้อมจิตมุ่งไปเพื่อประจักษ์
แจ้งด้วยความรู้จําเพาะ ซึ่งอภิญญาสัจฉิกรณียธรรมอย่างใดๆ ก็ย่อมถึงภาวะที่สามารถเป็น
พยานในธรรมอย่างนั้นๆ ได้ ในเมื่ออายตนะมีอยู่ (กล่าวคือ) ถ้าเธอจํานง...อิทธิวิธา...ก็ย่อมถึง
...ถ้าเธอจํานง...ทิพยโสต...ก็ย่อมถึง... ฯลฯ ถ้าเธอจํานง...อาสวักขัย...ก็ย่อมถึงภาวะที่สามารถ
เป็นพยานในธรรมอย่างนั้นๆ ได้ ในเมื่ออายตนะมีอยู่”930
เมื่อเทียบกับบาลีบทหลังนี้แลว ก็จะมองเห็นขอความในบาลีบทแรกที่วา “เขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ...”
กับ “เพราะเห็นดวยปญญา อาสวะทั้งหลายก็หมดสิ้นไป” แยกหางกันออกไปเปนคนละตอน ตอนแรกคือ
“เขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ...” เปนปจจัยเกื้อกูลแกตอนหลัง โดยชวยเตรียมจิตอบรมสมาธิไวใหพรอม ตอนหลัง
คือ “เพราะเห็นดวยปญญา อาสวะทั้งหลายก็หมดสิ้นไป” ไดแกอาสวักขยญาณ ซึ่งในกรณีของพระพุทธเจา ก็
ไดแกการตรัสรูนั่นเอง ขอนี้แสดงใหเห็นวา สํานวนแบบทั้งสอง มีเนื้อความบรรจบตรงกันเปนอันเดียวในที่สุด
ขอ ๔ เทาที่ชี้แจงแกความเขาใจพลาดขอกอนๆ มาตามลําดับ ก็พอจะทําใหมองเห็นแลววา สํานวนแบบ
สองอยางนั้น เปนเพียงการพูดถึงแงดานขั้นตอนตางๆ ของปฏิปทาเดียวกัน สํานวนแบบที่ ๑ มุงแสดงการปฏิบัติ
และบรรลุผลขั้นสุดทาย เมื่อนําเอาสมถะซึ่งไดฝกอบรมไวกอนแลวมาใชประโยชนในทางอภิญญาและวิปสสนา
จนเสร็จสิ้น สํานวนแบบที่ ๒ มุงแสดงขั้นตอนของการฝกอบรมสมถะในระหวาง และกลาวถึงผลสุดทายของ
วิปสสนาครอบปลายไว พอใหมองเห็นจุดหมายที่จะเชื่อมโยงไปถึง
โดยนัยนี้ ความเขาใจผิดพลาดขอ ๔ ที่วาสํานวนแบบทั้งสองแสดงปฏิปทาแหงการตรัสรู ๒ อยาง
ตางหากกัน จึงเปนอันตอบเสร็จไปแลวพรอมกับขอกอนๆ
ขอ ๕ ความเขาใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการปฏิบัติและบรรลุ ไดชี้แจงไปบางแลวในขอ ๒ และขอ ๓ มี
ขอควรย้ําเพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้นวา
สํานวนแบบที่ ๑ แสดงการบรรลุวิชชา ๓ ของพระพุทธเจา หางเวลากันเพียงวิชชาละยามของราตรี แต
ในกรณีของบุคคลอื่น การบรรลุวิชชา ๓ หรืออภิญญา ๖ แตละขอ อาจใกลชิดกันอยางนี้ หรือหางกันนานเปน
เดือนเปนปก็ได931
สวนสํานวนแบบที่ ๒ ที่แสดงการปฏิบัติดานสมาบัติของพระพุทธเจา มีขอความชวยบงชัดใหเห็นวา มี
ชวงเวลาในระหวางการบรรลุผลแตละขั้น แตสํานวนอยางเดียวกันนั้น ที่บรรยายการบรรลุผลของพระสาวกหรือ
บุคคลอื่นๆ ไมมีขอความบอกชวงเวลา ชวนใหเขาใจวาเปนเรื่องตอเนื่องในคราวเดียวกัน
เพื่อมิใหเขาใจผิด จึงขอย้ําไวอีกวา การปฏิบัติและบรรลุสมาบัติขั้นหนึ่งๆ นั้น สาวกหรือผูป ฏิบัติ
ทั้งหลายอาจใชเวลามากนอยแตกตางกันไป932 คําบรรยายที่เปนสํานวนแบบนั้น เพียงแตแสดงขั้นตอนของการ
ปฏิบัติและบรรลุผลไวใหทราบเทานั้น
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องฺ.นวก.๒๓/๒๓๙/๔๓๗; ดูประกอบ ที.ม.๑๐/๖๖/๘๔
ถากระบวนการฝกเปนอยางที่บรรยายไวในวิสุทธิมัคค (๒/๒๑๖-๒๗๖) กวาจะสําเร็จผลแตละอยาง ก็คงกินเวลามิใชนอย; พระอนุรุทธเถระ
บรรลุอรหัตตผล หลังจากไดทิพยจักษุแลวนานพอสมควร (ดู องฺ.ติก.๒๐/๕๗๐/๓๖๓; องฺ.อ.๑/๒๐๗) เรื่องพระมหานาคเถระ ในวิสุทธิ.๓/
๒๖๙ ก็เปนตัวอยางผูบรรลุอรหัตตผลหางจากเวลาที่ไดฤทธิ์ถึง ๖๐ ป
เมื่อบรรลุสมาบัติขั้นที่สูงกวาแลว ก็สามารถเขาสมาบัติตั้งแตขั้นตนมาถึงขั้นนั้นไดอยางตอเนื่องในคราวเดียว และถาบรรลุสมาบัติชั้น
สูงสุดแลว ก็สามารถเขาสมาบัติตั้งแตขั้นตน เรียงลําดับขึ้นมาจนถึงชั้นสูงสุดนั้นได ตอกันไปในคราวเดียว (ที่วาเรียงลําดับ
ตอเนื่องกันขึ้นมา หมายความวา เขาปฐมฌาน ออกจากปฐมฌาน เขาทุติยฌาน ออกจากทุติยฌาน เขาตติยฌาน ฯลฯ อยางนี้
เรื่อยไปตามลําดับ)

บทที่ ๙ หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน

๔๖๙

ความขอนี้ มีหลักฐานชวยยืนยันอยูบางบางกรณี ตัวอยางที่ชัด คือกรณีของพระสารีบุตร ตามความในที
ฆนขสูตร933 มีเรื่องวา เมื่อพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับเวทนาและเรื่องอื่นๆ แกทีฆนขปริพาชก ที่ถ้ําสุกร-ขา
ตา ภูเขาคิชฌกูฏ พระสารีบุตรซึ่งกําลังถวายงานพัดอยูเบื้องพระปฤษฎางคของพระผูมีพระภาค พิจารณาธรรม
ไปตามกระแสพระธรรมเทศนา และไดบรรลุอรหัตตผล เหตุการณนี้เกิดขึ้นเมื่อทานอุปสมบทแลวไดกึ่งเดือน
ถาอานดูแตลําพังสูตรนี้ อาจเห็นไปไดวา พระสารีบุตรบวชมาแลวสองสัปดาห ยังไมไดบรรลุผลสําเร็จ
อะไรเพิ่มเติมจากที่ไดธรรมจักษุเมื่อกอนมาเฝาพระพุทธเจา ครั้นไดฟงพระธรรมเทศนาแกทีฆนขะครั้งนี้ ก็บรรลุ
อรหัตตผลทันที แตเมื่ออานอนุปทสูตร934 ประกอบดวย ก็ทราบไดวา ระหวางเวลากึ่งเดือนนั้น พระสารีบุตรได
ปฏิบัติธรรมกาวหนามาตามลําดับ โดยเจริญวิปสสนาควบคูกับฌานสมาบัติ อยางที่เรียกวา ยุคนัทธสมถวิปสสนา
คือ สมถะและวิปสสนาเขาคูกัน ตั้งตนแตปฐมฌาน จนถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ ซึ่งแสดงวาทานบรรลุอนาคามิผล
แลวกอนฟงทีฆนขสูตร เมื่อฟงทีฆนขสูตรนี้ ทานก็กาวไปอีกขั้นหนึ่ง คือบรรลุอรหัตตผลเปนขั้นสุดทาย และการ
เจริญสมถะวิปสสนาคูกันของทานกอนหนานั้น ไดดําเนินมาตลอดเวลาถึง ๑๕ วัน
ปญหาอีกอยางหนึ่งซึ่งควรตอบไวดวย ณ ที่นี้ คือขอที่วา พระอรหันตบรรลุมรรคผลกอนแลว จึงเจริญ
สมถะเพิ่มเติมจนไดฌานสมาบัติและอภิญญาไดหรือไม?
พูดถึงฌานสมาบัติกอน ตามหลักที่ไดอธิบายมาแลว ผูปฏิบัติที่เปนวิปสสนายานิก ซึ่งไมไดฌานมากอน
เมื่อบรรลุอริยมรรค สมาธิยอมแนบสนิทเปนอัปปนาถึงขั้นปฐมฌาน และหลังจากนั้นไป ผูบรรลุนั้นสามารถเขา
ผลสมาบัติดวยฌานระดับปฐมฌานนั้น เพื่อเปนทิฏฐธรรมสุขวิหารตอไปไดเรื่อยๆ ในเวลาที่ตองการ
ตามหลักนี้ ผูบรรลุมรรคผลจึงไดปฐมฌานเปนอยางต่ํา ปญหามีวา พระอรหันตผูไดฌานขั้นต่ํา จะ
เจริญสมถะตอใหไดฌานสมาบัติที่สูงขึ้นไปไดหรือไม ปญหาขอนี้ ถาตอบตามมติของอรรถกถาฎีกา ก็วาได และ
โอกาสที่จะไดก็นาจะมีมากขึ้นดวย เพราะมีภาวะจิตที่ชวยใหสมาธิประณีตเขมแข็งยิ่งกวากอน ทานจึงอาจเจริญ
ขึ้นมา เพื่อเปนเครื่องเสริมการเสวยผลทางจิตที่เรียกวาทิฏฐธรรมสุขวิหาร935
สวนอภิญญา คําตอบก็คงวาไดเชนเดียวกัน แตคงตองพูดตอไปวา พระอรหันตไมขวนขวายที่จะทํา
อภิญญาที่ทานยังไมได ทั้งนี้เพราะประการแรก พระอรหันตยอมไมปรารถนาฤทธิ์อํานาจพิเศษอะไรเพื่อประโยชน
แกตัวทาน ประการที่สอง ไมมีเหตุผลเพียงพอเกี่ยวกับประโยชนเพื่อผูอื่น
933
934

935

ม.ม.๑๓/๒๖๙/๒๖๓
ม.อุ.๑๔/๑๕๓/๑๑๖ (อรรถกถาคือ ม.อ.๓/๔๙๙-๕๐๐ ยกมติหนึ่งมาแสดงวา “พระสารีบุตรเจริญสมถะและวิปสสนาเขาคูกันมา บรรลุ
อนาคามิผลแลว เขานิโรธสมาบัติ ครั้นออกจากนิโรธแลว จึงไดบรรลุอรหัตตผล” เมื่อยกมตินี้มาเชื่อมกับความในทีฆนขสูตร ก็จะได
ความวา ทานเคยเขานิโรธสมาบัติ ซึ่งเปนเครื่องชวยทําใหจิตมีความพรอมดีอยูแลว ตอมาไดฟงพระธรรมเทศนาในทีฆนขสูตร ชวยให
วิปสสนาเดินหนาไปอีก จึงบรรลุอรหัตตผล ดู ม.อ.๓/๑๙๗ ประกอบ)
สงฺคห.ฎีกา ๑๘๓ กลาวถึงพระอนาคามีผูเปนสุกขวิปสสก ทําสมาบัติใหเกิดขึ้นในเวลาจะมรณะ เพื่อใหสามารถไปเกิดในสุทธาวาส;
ที.อ.๓/๒๕๗ อธิบายสมาธิภาวนาที่เปนไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหาร (ใน ที.ปา.๑๑/๒๓๓/๒๓๔) วาหมายถึงผลสมาปตติฌาน และฌานที่
พระขีณาสพทําใหเกิดขึ้นในภายหลัง; ปฺจ.อ.๖๕๙ กลาวถึงบุคคลผูบรรลุอรหัตตผลแลว เขาสมาบัติที่ไมเคยเขามากอน โดยปฏิโลม,
อยางไรก็ดี มีบาลีที่นาสังเกตแหงหนึ่ง (องฺ.ติก.๒๐/๕๓๔/๓๑๒) กลาวถึงการไดธรรมจักษุ มีใจความวา พรอมกับที่ธรรมจักษุ
เกิดขึ้น อริยสาวกยอมละสังโยชน ๓ ได (= บรรลุโสดาปตติผล) ตอมา ธรรมจักษุอีกคราวหนึ่ง พนจากธรรม ๒ คือ อภิชฌา และ
พยาบาท (= บรรลุอนาคามิผล) อริยสาวกนั้นเขาถึงปฐมฌานอยู ถาทานถึงมรณกรรมในเวลานั้น ก็ไมมีสังโยชนที่จะทําใหทานกลับมา
ยังโลกนี้อีก ขอความจากบาลีแหงนี้ มองแงหนึ่งเหมือนวาอริยสาวกนั้นไดอนาคามิผลกอนแลว จึงไดปฐมฌาน แตถาถือตามหลักที่
อธิบายมาแลว ก็ตองแปลความหมายวา ทานเขาปฐมฌานที่เคยไดมากอนแลว
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พุทธธรรม

ในแงการทําประโยชนเพื่อผูอื่นนั้น ถาการทําฤทธิ์ทําอภิญญาเปนกระบวนการที่ยาก และกินเวลา อยาง
ที่ บ รรยายไว ใ นวิ สุ ท ธิ มั ค ค 936 พระอรหั น ต ย อ มนํ า เอาเวลาและความเพี ย รนั้ น ไปใช ใ นการสั่ ง สอนธรรมแก
ประชาชน เปนการทําอนุสาสนีปาฏิหาริย ที่พระพุทธเจาตรัสสรรเสริญวาเลิศประเสริฐกวาอิทธิปาฏิหาริยทั้งปวง937
ดีกวาจะมาวุนวายกับโลกิยอภิญญา ที่เสี่ยงตอโทษ มักนําใหมหาชนผูยังมีกิเลส ลุมหลงอยูในโลกแหงความ
เลือนราง วุนวายกับสิ่งที่ลับๆ ลอๆ หรือผลุบๆ โผลๆ ไมอาจใหจะแจงชัดเจน และไมขึ้นตอวิสัยของตน ทําให
ละเลยความเพียรพยายามที่จะทําการตางๆ ตามเหตุผลสามัญของมนุษย กลายเปนผูคอยหวังพึ่งปจจัยหรือ
อํานาจดลบันดาลจากภายนอก ซึ่งเปนการขัดตอหลักพื้นฐานของพระพุทธศาสนา
พระอรหันตทานใด แมจะไมไดโลกิยอภิญญา ไมสามารถแสดงฤทธิ์อะไรได แตทานก็มีฤทธิ์อยางหนึ่งที่
พระพุทธเจาตรัสวาเปนฤทธิ์แบบอริยะ หรืออารยฤทธิ์ คือสามารถทําใจมองบุคคลและสิ่งซึ่งไมนารัก นาเกลียด
นาชัง ใหเปนผูที่นาเมตตา เปนสิ่งไมนารังเกียจได สามารถทําใจมองบุคคลและสิ่งที่นาใคร นาติดใจ ใหเปนสิ่ง
อนิจจัง ตกอยูในคติธรรมดาแหงสังขาร ไมนาผูกใจรักฝากใจให ซึ่งเปนฤทธิ์ที่ประเสริฐกวาการเดินน้ํา ดําดิน
เหาะได ที่พระพุทธเจาตรัสวาเปนฤทธิ์ที่มิใชอริยะ หรือไมใชอารยฤทธิ์ อาจใหเกิดโทษได938 ไมทําใหหลุดพน
โลกิยอภิญญาทั้งหลาย ไมใชสาระของพระพุทธศาสนา แมพระพุทธศาสนาไมเกิดขึ้น ไมมีอยู อภิญญา
เหลานี้ก็มีได เปนของมีมากอนพุทธกาล และมีไดภายนอกพุทธศาสนา มิใชเครื่องแสดงความประเสริฐของบุคคล
หรือของพระพุทธศาสนา
คุณคาและความประเสริฐของอภิญญาเหลานี้ จะมีตอเมื่อเปนของทานผูบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลส บรรลุ
อาสวักขัยแลว แตถาเปนของปุถุชน ก็เปนของมีโทษรายไมยิ่งหยอนกวาคุณ
หากเปนผูบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลส บรรลุอาสวักขัยเพียงอยางเดียว หรือแมแตดํารงอยูในอริยภูมิที่ต่ํา
กวานั้น เปนผูมีศีล ประกอบดวยสัมมาทิฏฐิสมบูรณ ก็ยังประเสริฐกวามีอภิญญาเหลานั้นครบทั้ง ๕ แตไมมี
ความดีงามเชนนั้น
ดวยเหตุนี้ พระอรหันตสาวกของพระพุทธเจาสวนมาก จึงเปนพระปญญาวิมุต โดยมิไดเลื่อนเปลี่ยน
ฐานะขึ้นไปอีกแตประการใด และอีกมากมายหลายทาน แมเปนอุภโตภาควิมุตแลว ก็มิไดทําอภิญญา ๕ เหลานั้น
ใหเกิดขึ้น

936

937
938

วิสุทฺธิ.๒/๑๙๗-๒๗๖ (คงอาศัยเคาจาก ขุ.ปฏิ.๓๑/๒๕๓-๒๕๗/๑๖๓-๑๖๙) โดยเฉพาะ วิสุทฺธิ.๒/๒๐๐ แสดงความยากของการทํา
ฤทธิ์วา “แมแตการบริกรรมกสิณ ก็เปนงานหนักแกผูเริ่มตน, หนึ่งในรอยในพัน จะสามารถทําได; สําหรับผูทําบริกรรมกสิณไดแลว
การทํานิมิตใหเกิด ก็เปนงานหนัก หนึ่งในรอยในพัน จะสามารถทําได; ครั้นนิมิตเกิดแลว การขยายนิมิตนั้น จนบรรลุอัปปนา ก็เปน
งานหนัก หนึ่งในรอยในพัน จะสามารถทําได; สําหรับผูไดอัปปนาแลว การฝกฝนจิตโดยอาการ ๑๔ ก็เปนงานหนัก หนึ่งในรอยใน
พัน จะสามารถทําได; สําหรับผูฝกจิตอยางนั้นแลว การจะทําฤทธิ์ตางๆ ก็เปนงานหนัก หนึ่งในรอยในพัน จะสามารถทําได; แม
สําหรับผูทําฤทธิ์ไดแลว การรวมจิตเขาฌานไดฉับพลัน ก็เปนงานหนัก หนึ่งในรอยในพันเทานั้น จะมีได”
นัย ที.สี.๙/๓๓๙/๒๗๓; ที.อ.๑/๔๔๕
ที.ปา.๑๑/๙๐/๑๒๒

บทที่ ๙ หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน
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ค) หลักวิปสสนาที่เปนมาตรฐาน
การพิจารณาสังขารใหเกิดความเห็นแจงเขาใจชัด รูจักมองสิ่งทั้งหลายตามสภาวะที่เปนจริง ซึ่งเรียกสั้นๆ
วาวิปสสนานั้น เปนสวนสาระสําคัญของการตรัสรูหรือบรรลุมรรคผล ผูปฏิบัติธรรมเพื่อเขาถึงจุดหมายของ
พระพุทธศาสนา ไมวาจะเปนสมถยานิกหรือวิปสสนายานิก ไมวาจะเปนวิธีปฏิบัติแบบใดในวิธีทั้ง ๔ มี สมถปุพพังคมวิปสสนา และวิปสสนาปุพพังคมสมถะ เปนตน จะตองผานการปฏิบัติสวนนี้ทั้งสิ้น
สําหรับวิปสสนายานิก การพิจารณาเชนนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแตแรกปฏิบัติ แตสําหรับสมถยานิก การพิจารณา
นี้จะเปนสวนตอทายหรือครอบยอดของสมถะ
ถาเทียบกับขอความในหลักมาตรฐานดานสมถะที่ผานมาแลว การพิจารณาหรือวิปสสนาที่จะกลาว
ตอไปนี้ ก็คือสวนขยายของขอความที่ทานบรรยายไวสั้นๆ วา “เพราะเห็นดวยปญญา อาสวะทั้งหลายก็หมดสิ้น
ไป” พูดอีกอยางหนึ่งวาเปนสวนของปญญาวิมุตติ
วิปสสนานี้ แสดงออกยักเยื้องไดเปนหลายอยางหลายแนว ในบาลีเทาที่พบ มีบรรยายไวเปนสํานวน
แบบหลายสํานวน
กอนที่จะศึกษาสํานวนแบบเหลานั้น ขอใหพิจารณาดูคําบรรยายสรุปการตรัสรูของพระพุทธเจากอน
เพื่อใหเห็นแนววา การตรัสรูนั้น แมจะเปนกระบวนการอันเดียว แตก็สามารถอธิบายไดหลายนัย เกี่ยวโยงไปถึง
ขอธรรมไดหลายหมวด
คําบรรยายสรุปเหลานี้ ก็เปนสํานวนแบบเชนเดียวกัน และมีหลายสํานวน อยูในตางแหงตางที่ ขอยกมา
ใหพิจารณา ดังนี้
• “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด ญาณทัศนะตามเป็นจริงของเรา ซึ่งมีปริวัฏฏ์ ๓ มีอาการ ๑๒ อย่าง
นี้ ในอริยสัจ ๔ ประการเหล่านี้ หมดจดแจ่มชัดดีแล้ว, เมื่อนั้นแหละ เราจึงปฏิญาณในโลก...ว่า
เราได้ตรัสรู้แล้ว ซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ก็แลญาณทัศนะ เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่า เจโต-วิมุตติของเรา
เป็นอกุปปา นี้เป็นอันติมชาติ บัดนี้ ภพใหม่อีก ไม่มี”939
• “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด เรารู้ชัดตามเป็นจริง ซึ่งอัสสาทะ (คุณ, ส่วนดี) ของอุปาทานขันธ์ ๕
เหล่านี้ โดยความเป็นอัสสาทะ ซึ่งอาทีนพ (โทษ, ส่วนเสีย) โดยความเป็นอาทีนพ และซึ่ง
นิสสรณะ (ภาวะรอดพ้น, ทางออก, ความเป็นอิสระ) โดยความเป็นนิสสรณะ, เมื่อนั้น เราจึง
ปฏิญาณในโลก...ว่าเราได้ตรัสรู้แล้ว ซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ...บัดนี้ ภพใหม่อีก ไม่มี”940
• “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด เรารู้ชัดตามเป็นจริง ซึ่งอัสสาทะของอายตนะภายในทั้ง ๖ เหล่านี้
โดยความเป็นอัสสาทะ ซึ่งอาทีนพโดยความเป็นอาทีนพ ซึ่งนิสสรณะโดยความเป็นนิสสรณะ,
เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณในโลก...ว่าเราได้ตรัสรู้แล้ว ซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ...บัดนี้ ภพใหม่
อีก ไม่มี”941

939
940
941

วินย.๔/๑๖/๒๑; สํ.ม.๑๙/๑๖๗๐/๕๓๐
สํ.ข.๑๗/๖๐/๓๕
สํ.สฬ.๑๘/๑๓/๘
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• “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด เรารู้ชัดตามเป็นจริง ซึ่งสมุทัย ความอัสดง อัสสาทะ อาทีนพ และ

นิสสรณะ ของอินทรีย์ทั้ง ๕ (ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา) เหล่านี้, เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณ
ในโลก...ว่าเราได้ตรัสรู้แล้ว ซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ...บัดนี้ ภพใหม่อีก ไม่มี”942
• “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด เรารู้ชัดตามความเป็นจริง ซึ่งสมุทัย ความอัสดง อัสสาทะ อาทีนพ
และนิสสรณะ ของอินทรีย์ทั้ง ๖ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) เหล่านี้, เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณใน
โลก...ว่าเราได้ตรัสรู้แล้ว ซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ...บัดนี้ ภพใหม่อีก ไม่มี”943
• “ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิ ที่เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์
มาก...ภิกษุทั้งหลาย ดังที่เป็นมา แม้เราเอง ก่อนสัมโพธิ ยังมิได้ตรัสรู้ เป็นโพธิสัตว์ ก็ดํารงอยู่
ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมาก เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมาก กายก็ไม่เหนื่อย จักษุก็ไม่
เหนื่อย และจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่น”944
• “ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณ...ปัญญา...วิชชา...แสงสว่าง...เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ใน
ธรรมทั้งหลายที่มิเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่า “เวทนา คือดังนี้...สมุทัยแห่งเวทนา เป็นดังนี้...
ปฏิปทาที่นําไปสู่สมุทัยแห่งเวทนา เป็นดังนี้...นิโรธแห่งเวทนา เป็นดังนี้...ปฏิปทาที่นําไปสู่
นิโรธแห่งเวทนา เป็นดังนี้...อัสสาทะแห่งเวทนา เป็นดังนี้...อาทีนพแห่งเวทนา เป็นดังนี้...
นิสสรณะแห่งเวทนา เป็นดังนี้”945
• “ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณ...ปัญญา...วิชชา...แสงสว่าง เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ใน
ธรรมทั้งหลายที่มิเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่า “กาเย กายานุปัสสนา คือดังนี้...ก็ กาเย กายานุปัสสนานั้น เป็นธรรมควรเจริญ...กาเย กายานุปัสสนานั้น เราเจริญแล้ว...เวทนาสุ เวทนานุปัสสนา คือดังนี้...ก็เวทนาสุ เวทนานุปัสสนานั้น เป็นธรรมควรเจริญ...เวทนาสุ เวทนานุปัสสนานั้น
เราเจริญแล้ว...จิตเต จิตตานุปัสสนา คือดังนี้...ก็จิตเต จิตตานุปัสสนานั้น เป็นธรรมควรเจริญ...
จิตเต จิตตานุปัสสนานั้น เราเจริญแล้ว...ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสนา คือดังนี้...ก็ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสนานั้น เป็นธรรมควรเจริญ...ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสนานั้น เราเจริญแล้ว”946
• “ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณ...ปัญญา...วิชชา...แสงสว่าง เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ใน
ธรรมทั้งหลายที่มิเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่า “อิทธิบาท (ข้อที่ ๑) คือดังนี้...ก็อิทธิบาท (ข้อที่ ๑)
นั้น เป็นธรรมควรเจริญ...อิทธิบาท (ข้อที่ ๑) นั้น เราเจริญแล้ว...อิทธิบาท (ข้อ๒-๓-๔) คือ
ดังนี้...ก็อิทธิบาท (ข้อ ๒-๓-๔) นั้น เป็นธรรมควรเจริญ...อิทธิบาท (ข้อ ๒-๓-๔) นั้น เรา
เจริญแล้ว”947
942
943
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945
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สํ.ม.๑๙/๘๙๕/๒๗๐
สํ.ม.๑๙/๙๐๘/๒๗๒
สํ.ม.๑๙/๑๓๒๘-๙/๔๐๐-๑
สํ.สฬ.๑๘/๔๔๐/๒๘๙
สํ.ม.๑๙/๗๙๖-๙/๒๓๙-๒๔๐ (ขอนี้คือสติปฏฐาน ๔)
สํ.ม.๑๙/๑๑๑๙-๑๑๒๒/๓๓๑-๒; อิทธิบาทขอ ๑ คืออิทธิบาทที่ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร, ขอ ๒ คือ อิทธิบาท
ประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร, ขอ ๓ คืออิทธิบาทประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร, ขอ ๔ อิทธิบาทประกอบดวย
วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.

บทที่ ๙ หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน
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• “ภิกษุทั้งหลาย ก่อนแต่สัมโพธิ เมื่อยังไม่ตรัสรู้ เป็นโพธิสัตว์อยู่ เราได้มีความคิดว่า “โลกนี้

ประสบความทุกข์ยากเสียนัก ย่อมเกิด แก่ ตาย จุติ และอุบัติ แต่ทั้งที่เป็นเช่นนั้น ก็หารู้จัก
นิสสรณะ (ธรรมเป็นที่สลัดออก, ภาวะหลุดรอดปลอดพ้น, ความเป็นอิสระ, ทางออก) แห่งทุกข์
คือชรามรณะนี้ไม่ เมื่อไรเล่า นิสสรณะแห่งทุกข์คือชรามรณะนี้ จักปรากฏ?”
“เราได้มีความคิดดังนี้ว่า “เมื่ออะไรมีอยู่หนอ ชรามรณะจึงมี, เพราะอะไรเป็นปัจจัย ชรา
มรณะจึงมี?” เพราะโยนิโสมนสิการ เราก็มีความรู้ชัดจําเพาะลงไป (อภิสมัย) ด้วยปัญญาว่า
“เมื่อชาติมีอยู่ ชรามรณะจึงมี, เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี...เมื่ออะไรมีอยู่หนอ ชาติจึงมี
...เมื่ออะไรมีอยู่หนอ ภพจึงมี...อุปาทานจึงมี...ตัณหาจึงมี...เวทนาจึงมี...ผัสสะจึงมี...สฬายตนะ
จึงมี...นามรูปจึงมี...วิญญาณจึงมี? เพราะโยนิโสมนสิการ เราได้มีความรู้ชัดจําเพาะลงด้วยปัญญา
ว่า “เมื่อนามรูปมีอยู่ วิญญาณจึงมี, เพราะนามรูปเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี”.
“เราได้มีความคิดว่า “วิญญาณย่อมวกกลับ (เพียงแค่นี้) ไม่พ้นเลยไปจากนามรูปได้; ด้วย
เหตุผลเพียงเท่านั้น จึงเกิด แก่ ตาย จุติ หรืออุบัติ อันได้แก่ เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ
, เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป, เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ, เพราะสฬายต
นะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ..เวทนา...ตัณหา...อุปาทาน..ภพ...ชาติ...ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์
โทมนัส อุปายาส; ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ จึงมีด้วยประการฉะนี้;
“จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณ..ปัญญา..วิชชา...แสงสว่าง เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่มิ
เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่า ‘สมุทัย สมุทัย’ ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย เราได้มีความคิดดังนี้ว่า “เมื่ออะไรไม่มีหนอ ชรามรณะจึงไม่มี, เพราะอะไร
ดับ ชรามรณะจึงดับ”? เพราะโยนิโสมนสิการ เราได้มีความรู้ชัดจําเพาะลงไป (อภิสมัย) ด้วย
ปัญญาว่า “เมื่อชาติไม่มี ชรามรณะก็ไม่มี, เพราะชาติดับ ชรามรณะจึงดับ...เมื่ออะไรไม่มีหนอ
ชาติจึงไม่มี...เมื่ออะไรไม่มีหนอ ภพจึงไม่มี...อุปาทานจึงไม่มี...ตัณหาจึงไม่มี...เวทนาจึงไม่มี...
ผัสสะจึงไม่มี...สฬายตนะจึงไม่มี...นามรูปจึงไม่มี...วิญญาณจึงไม่มี เพราะโยนิโสมนสิการ เราจึง
ได้มีความรู้ชัดจําเพาะลงไปด้วยปัญญาว่า เมื่อนามรูปไม่มี วิญญาณก็ไม่มี, เพราะนามรูปดับ
วิญญาณจึงดับ”.
“เราได้มีความคิดว่า เราได้บรรลุมรรคาเพื่อความตรัสรู้นี้แล้ว กล่าวคือ เพราะนามรูปดับ
วิญญาณจึงดับ, เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ, เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ...ผัสสะ...
เวทนา...ตัณหา...อุปาทาน...ภพ...ชาติ...ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสจึงดับ,
ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ จึงมีด้วยประการฉะนี้;
“จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณ...ปัญญา...วิชชา...แสงสว่าง เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่
มิเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่า ‘นิโรธ นิโรธ’ ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย...เราได้เห็นมรรคาเก่า หนทางเก่า ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางก่อนทั้งหลาย
เคยเสด็จไปแล้ว...ได้แก่มรรคามีองค์ ๘ ประการ อันประเสริฐนี้เอง กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
สัมมาสมาธิ...เราได้ดําเนินตามมรรคานั้น เมื่อเดินตามมรรคานั้น จึงได้รู้ชัดซึ่งชรามรณะ รู้ชัดซึ่ง
สมุทัยแห่งชรามรณะ รู้ชัดซึ่งนิโรธแห่งชรามรณะ รู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันนําไปสู่นิโรธแห่งชรามรณะ
...รู้ชัดซึ่งชาติ รู้ชัดซึ่งสมุทัยแห่งชาติ รู้ชัดซึ่งนิโรธแห่งชาติ รู้ชัดซึ่งปฏิปทา อันนําไปสู่นิโรธ
แห่งชาติ ฯลฯ (ภพ อุปาทาน ตัณหา เวทนา ผัสสะ สฬายตนะ นามรูป วิญญาณ) รู้ชัดซึ่งสังขาร
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พุทธธรรม

ทั้งหลาย รู้ชัดซึ่งสมุทัยแห่งสังขาร รู้ชัดซึ่งนิโรธแห่งสังขาร รู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันนําไปสู่นิโรธแห่ง
สังขาร;
“ครั้นรู้ชัดความนั้นแล้ว จึงบอกแก่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย, พรหมจรรย์ (ชีวิต
ประเสริฐ=ไตรสิกขา=พระศาสนา) จึงเจริญแพร่หลาย แผ่ขยาย เป็นที่รู้ของพหูชน เป็นปึกแผ่น
จนเทวะและมนุษย์ทั้งหลายประกาศกันได้เป็นอย่างดี”948
สํานวนแบบที่กลาวสรุปการบรรลุอาสวักขยญาณ หรืออรหัตตผล หรือปญญาวิมุตติ ของสาวกหรือ
บุคคลทั่วไป ก็มีหลายสํานวน มีทั้งที่เหมือนหรือคลายอยางนี้ และที่แปลกออกไปบาง แตจะไมยกมาแสดงในที่นี้
เพราะเมื่อวาโดยสาระสําคัญแลว ก็ลงในแนวเดียวกัน กลาวคือ สภาวธรรมหรือสังขารธรรมทั้งหลายมักถูก
แยกแยะออกเปนสวนยอยในรูปตางๆ ซึ่งโดยมากแยกออกเปนขันธ ๕ หรืออายตนะ ๑๒ แลวพิจารณาความจริง
ตามแนวไตรลักษณ คือ อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา มีมากแหงที่เนนเฉพาะแงที่เกี่ยวกับอัตตาและภาวะที่เปน
อนัตตา บางคราวก็สืบสาวความสัมพันธแหงเหตุปจจัยตามแนวปฏิจจสมุปบาท ถาพูดในแงหลักปฏิบัติ ก็จะเปน
การกลาวถึงหลักธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งในพวกโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ949
สิ่งที่นาสนใจมาก ทั้งสําหรับนักศึกษาหาความรู และนักศึกษาปฏิบัติ ก็คือสํานวนแบบที่บรรยายแนวการ
พิจารณา ซึ่งถาจับสาระได ก็จะเปนประโยชนในการเจริญวิปสสนาเปนอยางมาก ตอไปนี้จะนําสํานวนแบบ
เหลานั้นมาแสดงบางสวนพอเปนตัวอยาง และขอใหผูศึกษาจับสาระเอาเอง โดยไมพึงติดในภาษา (ทานกลาววา
แนวพิจารณาเหลานี้ พระพุทธเจาทรงแสดงไวหลายแบบ ตามความเหมาะสมกับอัธยาศัยของบุคคล)950

สํานวนสามัญ: พิจารณาขันธ์ ๕
• “ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย รู ป ไม่ เ ที่ ย ง เวทนาไม่ เ ที่ ย ง สั ญ ญาไม่ เ ที่ ย ง สั ง ขารทั้ ง หลายไม่ เ ที่ ย ง

วิญญาณไม่เที่ยง; อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหายติดแม้ในรูป...แม้ในเวทนา
...แม้ในสัญญา...แม้ในสังขารทั้งหลาย...แม้ในวิญญาณ, เมื่อหายติด (นิพพิทา) ย่อมคลายออก
(วิราคะ), เพราะคลายออก ย่อมหลุดพ้น; เมื่อหลุดพ้น ย่อมมีญาณว่า หลุดพ้นแล้ว; ย่อมรู้ชัดว่า
สิ้นเกิด จบมรรคาชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) เสร็จกรณีย์ ไม่มีกิจอื่นอีกเพื่อภาวะเช่นนี้
“ภิกษุทั้งหลาย รูป ปัจจัยบีบคั้นได้ (ทุกข์) เวทนา...สัญญา...สังขารทั้งหลาย...วิญญาณ
ปัจจัยบีบคั้นได้;...เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหายติด ฯลฯ
“ภิกษุทั้งหลาย รูป ไม่เป็นตน (อนัตตา) เวทนา...สัญญา...สังขารทั้งหลาย...วิญญาณ ไม่
เป็นตน;...เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหายติด ฯลฯ”951
ในการพิจารณาตามแนวของสํานวนนี้ คําวา ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา อาจยักเยื้องไปไดตางๆ ตาม
อัธยาศัย เชน อาจเปนวา รูปเปนมาร ฯลฯ เวทนารอนเปนไฟหมดแลว ฯลฯ รูปเปนสิ่งที่มีความเกิดเปนธรรมดา
มีความดับไปเปนธรรมดา ฯลฯ952
948
949
950
951
952

สํ.นิ.๑๖/๒๕๐-๒๕๓/๑๒๖-๑๓๐ (ทอนแรกมีใน ๑๖/๒๖/๑๑ ดวย); ดูความตางระหวางพระพุทธเจากับพระปญญาวิมุต ใน สํ.ข.๑๗/
๑๒๖/๘๑ ประกอบ
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘
ดู สํ.อ.๒/๓๒๑
เชน สํ.ข.๑๗/๓๙-๔๑/๒๗; แปลอยางสํานวนแบบ: นิพพิทา = หนาย, วิราคะ = คลายกําหนัด; “ยอมรูชัดวา สิ้นเกิด..” = ยอมรูชัด
วา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้ ไมมีอีก
ดู สํ.ข.๑๗/๑๓๓/๘๘; ๓๓๔/๒๑๗, ๓๗๗-๓๘๘/๒๓๙-๒๔๒

บทที่ ๙ หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน

๔๗๕

• “รูป...เวทนา...สัญญา...สังขารทั้งหลาย...วิญญาณ ไม่เที่ยง, สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นปัจจัยบีบ

คั้นได้ (ทุกข์), สิ่งใดมีปัจจัยบีบคั้นได้ สิ่งนั้นไม่เป็นตน (อนัตตา), สิ่งใดไม่เป็นตน สิ่งนั้นอริยสาวก พึงเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็นจริงว่า ไม่ใช่ “นั่นของเรา” ไม่ใช่ “เราเป็นนั่น” ไม่ใช่
“นั่นเป็นตัวตนของเรา”; เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหายติด ฯลฯ”953
• “ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เป็นตน (เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย วิญญาณ ไม่เป็นตน), หาก
ว่ารูป (เวทนา ฯลฯ วิญญาณ) นี้ จักได้เป็นตนแล้วไซร้ รูป ฯลฯ ก็ต้องไม่เป็นไปเพื่อความข้อง
ขัด (อาพาธ) และก็พึงได้ (ตามความประสงค์) ในรูป ฯลฯ ว่า ขอรูป ฯลฯ ของเรา จงเป็นอย่าง
นี้ ขอรูป ฯลฯ ของเรา จงอย่าได้เป็นอย่างนี้; แต่เพราะรูป ฯลฯ ไม่เป็นอัตตา ฉะนั้น รูป ฯลฯ
จึงเป็นไปเพื่อความข้องขัด และบุคคลก็ไม่ได้ (ตามความประสงค์) ในรูป ฯลฯ ว่า ขอรูป ฯลฯ
ของเรา จงเป็นอย่างนี้ ขอรูป ฯลฯ ของเรา อย่าได้เป็นอย่างนี้
“ภิกษุทั้งหลาย เธอเข้าใจอย่างไร: รูป (เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย วิญญาณ) เที่ยงหรือไม่
เที่ยง?” (ไม่เที่ยง...) “ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นภาวะบีบคั้น (ทุกข์) หรือเป็นภาวะคล่องสบาย
(สุข)?” (เป็นภาวะบีบคั้น...) “ก็สิ่งใดไม่เที่ยง ถูกปัจจัยบีบคั้น มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
ควรหรือที่จะมองเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นตัวตนของเรา?” (ไม่ควร...)
“เพราะฉะนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย รูป (เวทนา ฯลฯ วิญญาณ) อย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต และปัจจุบัน...รูปทั้งปวงนั้น พึงเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็นจริงว่า ไม่ใช่ “นั่น
ของเรา”, ไม่ใช่ “เราเป็นนั่น”, ไม่ใช่ “นั่นเป็นตัวตนของเรา”; เมื่อมองเห็นอย่างนี้ ย่อมหาย
ติด ฯลฯ”954
• “รูป (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) อย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และ
ปัจจุบัน ทั้งไกลทั้งใกล้ ภิกษุย่อมมองดูรูป (เวทนา ฯลฯ วิญญาณ) นั้น ย่อมพินิจ ย่อมตรองดู
โดยแยบคาย, เมื่อเธอมองดู พินิจ ตรองดูโดยแยบคาย ย่อมปรากฏแต่สิ่งที่ว่างเปล่า หาแก่น
สารมิได้เลย, แก่นสารในรูป (เวทนา ฯลฯ วิญญาณ) จะพึงมีได้อย่างไร; เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้
ย่อมหายติด ฯลฯ”955
• “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมองเห็นรูป (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่า
ไม่เที่ยง, ความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ, เมื่อมองเห็นถูกต้อง ย่อมหายติด, เพราะสิ้น
นันทิ ก็สิ้นราคะ, เพราะสิ้นราคะ ก็สิ้นนันทิ, เพราะสิ้นนันทิและราคะ จิตก็หลุดพ้น เรียกว่าหลุด
พ้นด้วยดี”956
• “ภิกษุทั้งหลาย จงพิจารณาโดยแยบคายซึ่งรูป (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ), จงเห็น
คล้อยตามที่เป็นจริง ซึ่งอนิจจตาแห่งรูป (เวทนา ฯลฯ วิญญาณ); เมื่อพิจารณาโดยแยบคาย...
เมื่อเห็นคล้อยตามที่เป็นจริง ย่อมหายติดในรูป (เวทนา ฯลฯ วิญญาณ); เพราะสิ้นนันทิ ก็สิ้นราคะ,
เพราะสิ้นราคะ ก็สิ้นนันทิ, เพราะสิ้นนันทิและราคะ จิตก็หลุดพ้น เรียกว่าหลุดพ้นด้วยดี”957
953
954
955
956
957

เชน สํ.ข.๑๗/๔๒/๒๘; ๑๕๒/๑๐๑; คําวา ไมใช “นั่นของเรา” ฯลฯ แปลตามแบบวา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา
สํ.ข.๑๗/๑๒๗-๙/๘๒-๘๕
สํ.ข.๑๗/๒๔๒-๒๔๖/๑๗๑-๑๗๔
สํ.ข.๑๗/๑๐๓/๖๓
สํ.ข.๑๗/๑๐๔/๖๔

๔๗๖

พุทธธรรม

สํานวนสามัญ: พิจารณาอายตนะ และธรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
• “ภิกษุทั้งหลาย ตา...หู...จมูก...ลิ้น...กาย...ใจ ไม่เที่ยง; เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหายติด

ฯลฯ ตา...หู...จมูก...ลิ้น...กาย...ใจ ปัจจัยบีบคั้นได้; เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหายติด ฯลฯ ตา...หู
...จมูก...ลิ้น...กาย...ใจ ไม่เป็นตน; เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหายติด ฯลฯ รูป...เสียง...กลิ่น...รส...
โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ ไม่เที่ยง...ปัจจัยบีบคั้นได้...ไม่เป็นตน; เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหายติด
ฯลฯ”958
ในการพิจารณาตามแนวของสํานวนนี้ คําวา ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา อาจยักเยื้องไปไดตางๆ ตาม
อัธยาศัย เชน อาจเปนวา จักษุมืดไปหมดแลว ตารอนเปนไฟไปแลว หรือวาตาเปนสิ่งมีความเสื่อมไดเปนธรรมดา
ดังนี้เปนตน959
• “ภิกษุทั้งหลาย ตา...หู...จมูก...ลิ้น...กาย...ใจ ไม่เที่ยง, สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นปัจจัยบีบคั้นได้,
สิ่งใดปัจจัยบีบคั้นได้, สิ่งนั้นไม่เป็นตน; สิ่งใดไม่เป็นตน สิ่งนั้นพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตาม
เป็นจริงว่า ไม่ใช่ “นั่นของเรา” ไม่ใช่ “เราเป็นนั่น” ไม่ใช่ “นั่นคือตัวตนของเรา; เมื่อเห็นอย่าง
นี้ ย่อมหายติด ฯลฯ
“ภิกษุทั้งหลาย รูป...เสียง...กลิ่น...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ ไม่เที่ยง, สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่ง
นั้นปัจจัยบีบคั้นได้, สิ่งใดปัจจัยบีบคั้นได้ สิ่งนั้นไม่เป็นตน; สิ่งใดไม่เป็นตน สิ่งนั้นพึงเห็นด้วย
สัมมาปัญญา ตามเป็นจริงว่า ไม่ใช่ “นั่นของเรา” ไม่ใช่ “เราเป็นนั่น” ไม่ใช่ “นั่นคือตัวตนของ
เรา; เมื่อเห็นอย่างนี้ ย่อมหายติด ฯลฯ”960
• “นี่แน่ะภิกษุ เธอเข้าใจอย่างไร: ตา (หู จมูก ลิ้น กาย ใจ, จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆาน
วิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ, จักขุสัมผัส ฯลฯ มโนสัมผัส, เวทนาที่
เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย...เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย จะเป็นสุขหรือทุกข์ หรือไม่สุขไม่
ทุกข์ก็ตาม961) เป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยง?” (ไม่เที่ยง...) “สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นภาวะบีบคั้น
(ทุกข์) หรือเป็นภาวะคล่องสบาย (สุข)?” (เป็นภาวะบีบคั้น...) “ก็สิ่งใดไม่เที่ยง ถูกปัจจัยบีบคั้น
มีความแปรปรวนไปได้เป็นธรรมดา ควรหรือที่จะมองเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา เราเป็นนั่น นั่น
เป็นตัวตนของเรา?” (ไม่ควรเลย...) เมื่อมองเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหายติด ฯลฯ”962
• “ภิกษุทั้งหลาย ตา (หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) เป็นสิ่งไม่เที่ยง, แม้สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตา
(หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) เกิดขึ้น ก็เป็นสิ่งไม่เที่ยง, ตา (หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) ซึ่งเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่
เที่ยง จักเป็นของเที่ยงได้แต่ที่ไหน.
958
959
960

961
962

สํ.สฬ.๑๘/๒๗๙-๒๘๔/๑๙๔-๕
ดู สํ.สฬ.๑๘/๓๑-๓๒/๒๓-๒๖; ๓๖-๕๕/๓๒-๓๕
สํ.สฬ.๑๘/๑-๖/๑-๓; สํานวนแบบเดียวกันนี้ แตเพิ่มถอยคําบางอยางแทรกเขามา ยักเยื้องออกไปเล็กนอย มีอีกหลายสํานวน พึงดู
สํ.สฬ.๑๘/๒๖๓-๒๗๘/๑๙๐-๑๙๔; ใน สํ.สฬ.๑๘/๓๐๔/๒๑๒ ขยายออกไปจาก อายตนะ ๑๒ ถึง วิญญาณ ๖ สัมผัส ๖ และเวทนา
ที่เปนสุข ทุกข อทุกขมสุข
ที่ตรัสแกพระราหุล เปลี่ยนขอความทอนที่วา “เวทนาที่เกิดขึ้น...หรือไมสุขไมทุกขก็ตาม” เปน “แมสิ่งใดที่เกิดขึ้น เพราะจักขุสัมผัส
ฯลฯ เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย จะจัดเปนเวทนา จัดเปนสัญญา จัดเปนสังขาร จัดเปนวิญญาณก็ตาม”, สํ.สฬ.๑๘/๑๘๘/๑๓๓
สํ.สฬ.๑๘/๙๑/๕๙; ที่ยักเยื้องแปลกไปจากนี้เล็กนอย เชน สํ.สฬ.๑๘/๓๕/๓๐; ๖๕/๔๑; ๘๕/๕๒; ๘๗/๕๔; ๑๐๓/๖๘; ๑๑๘/๘๐;
๒๓๕/๑๖๙

บทที่ ๙ หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน

๔๗๗

“ตา (หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) เป็นสิ่งที่ปัจจัยบีบคั้นได้...ไม่เป็นตัวเป็นตน, แม้สิ่งที่เป็นเหตุ
เป็นปัจจัยให้ตา (หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) เกิดขึ้น ก็เป็นสิ่งที่ปัจจัยบีบคั้นได้...ไม่เป็นตัวเป็นตน, ตา
(หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) ซึ่งเกิดจากสิ่งที่ปัจจัยบีบคั้นได้...เกิดจากสิ่งที่ไม่เป็นตัวเป็นตน จักเป็นสุข...
จักเป็นอัตตาได้แต่ที่ไหน; เมื่อมองเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหายติด ฯลฯ
“รูป...เสียง...กลิ่น...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ (ก็เป็นเช่นเดียวกัน); เมื่อมองเห็นอยู่
อย่างนี้ ย่อมหายติด ฯลฯ”963
• “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมองเห็นตา (หู จมูก ลิ้น กาย ใจ, รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์) ที่ไม่เที่ยงนั่นแหละ ว่าไม่เที่ยง, ความเห็นของเธอนั้น เป็นสัมมาทิฏฐิ, เมื่อเห็น
ถูกต้อง ย่อมหายติด, เพราะสิ้นนันทิ ก็สิ้นราคะ, เพราะสิ้นราคะ ก็สิ้นนันทิ, เพราะสิ้นนันทิและ
ราคะ จิตก็หลุดพ้น เรียกว่าหลุดพ้นด้วยดี”964
• “ภิกษุทั้งหลาย จงพิจารณาโดยแยบคายซึ่ง ตา (หู ฯลฯ ธรรมารมณ์) จงเห็นคล้อยไปตามความ
เป็นจริง ซึ่งอนิจจตา แห่งตา (หู ฯลฯ ธรรมารมณ์); เมื่อพิจารณาโดยแยบคาย เมื่อเห็นคล้อยไปตาม
ความเป็นจริง ย่อมหายติดในตา (หู ฯลฯ ธรรมารมณ์); เพราะสิ้นนันทิ ก็สิ้นราคะ, เพราะสิ้นราคะ ก็
สิ้นนันทิ, เพราะสิ้นนันทิและราคะ จิตก็หลุดพ้น เรียกว่าหลุดพ้นด้วยดี”965
• (ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่า เมื่อภิกษุรู้อยู่ เห็นอยู่อย่างไร จึงจะละอวิชชาได้ วิชชาจึงจะเกิดขึ้น,
ตรัสตอบว่า) เมื่อภิกษุรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งตา (หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ วิญญาณ ๖ สัมผัส ๖ และเวทนาที่เป็นสุข ทุกข์ อทุกขมสุข) โดยความเป็นของไม่
เที่ยง ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น”966
• (ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่า เมื่อภิกษุรู้อยู่ เห็นอยู่อย่างไร จึงจะละอวิชชาได้ วิชชาจึงจะเกิดขึ้น,
ตรัสตอบว่า) ภิกษุมีสุตะ (ได้เล่าเรียนหรือสดับมา) ว่า “ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น” (สพฺเพ ธมฺ
มา นาลํ อภินิเวสาย) ข้อที่ว่า ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นนี้ ย่อมเป็น (เพียง) สุตะ ของเธอ; เธอ
เรียนรู้ (อภิญญา) ธรรมทุกอย่าง, ครั้นเรียนรู้ธรรมทุกอย่างแล้ว ย่อมรู้จัก (ปริญญา) ธรรมทุก
อย่าง, ครั้นรู้จักธรรมทุกอย่างแล้ว ย่อมมองเห็นนิมิต (สิ่งที่กําหนดหมายหรือภาพของสิ่ง
ทั้งหลาย) ทั้งปวง โดยนัยอื่น (=มองเห็นต่างไปจากที่เคยมองเห็นเมื่อมีความยึดมั่น) คือ เห็น
ตาโดยนัยอื่น เห็นรูปทั้งหลายโดยนัยอื่น เห็นเสียง (อายตนะอีก ๙ วิญญาณ ๖ สัมผัส ๖ และ
เวทนาที่เป็นสุข ทุกข์ อทุกขมสุข) โดยนัยอื่น; เมื่อภิกษุรู้อยู่ เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมละอวิชชาได้
วิชชาย่อมเกิดขึ้น”967
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๔๗๘

พุทธธรรม

สํานวนแบบสืบคน
• “ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่หนอ เพราะอาศัยอะไร จึงเกิดสุขทุกข์ขึ้นภายใน?...เมื่อรูปมี

อยู่ เพราะอาศัยรูป จึงเกิดสุขทุกข์ขึ้นภายใน; เมื่อเวทนา..สัญญา...สังขาร...วิญญาณ มีอยู่
เพราะอาศัยเวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ จึงเกิดสุขทุกข์ขึ้นภายใน
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย เข้าใจอย่างไร: รูป (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) เที่ยง
หรือไม่เที่ยง?” (ไม่เที่ยง...) “ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นภาวะบีบคั้น หรือคล่องสบาย?” (เป็น
ภาวะบีบคั้น...) “ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นภาวะบีบคั้น มีความปรวนแปรไปได้เป็นธรรมดา, ไม่อาศัย
สิ่งนั้น จะพึงเกิดสุขทุกข์ขึ้นภายในได้หรือ?” (ไม่ได้เลย...); เมื่อมองเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหายติด
ฯลฯ”968
สํานวนแบบนี้ ยังมีขอความยักเยื้องออกไปอีกหลายอยาง ซึ่งแสดงวา ความยึดถืออัตตา สักกายทิฏฐิ
และมิจฉาทิฏฐิตางๆ หลายอยาง เกิดขึ้นเพราะความถือมั่นเห็นผิดในขันธ ๕ อยางนี969
้
• “ภิกษุทั้งหลาย ธรรม เราแสดงไว้แล้วโดยวิจัย คือ แสดงสติปัฏฐาน ๔...สัมมัปปธาน ๔...
อิทธิบาท ๔...อินทรีย์ ๕...พละ ๕...โพชฌงค์ ๗...มรรคมีองค์ ๘ โดยวิจัย...แต่กระนั้นก็ยังมี
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เกิดความปริวติ กแห่งใจขึ้นว่า เมื่อรู้อย่างไร เห็นอย่างไรหนอ อาสวะ
จึงจะมีแต่สิ้นไปเรื่อยๆ;...
“ปุถุชน ผู้มิได้รับการศึกษา (อวินีต)...ย่อมเห็นคล้อยรูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...
วิญญาณ โดยความเป็นอัตตา, การเห็นคล้อยไปดังนี้ เป็นสังขาร; ก็สังขารนั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุ
มีอะไรเป็นสมุทัย เกิดจากอะไร มีแหล่งอะไร?
“สังขารนั้นเกิดจากตัณหา ที่เกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ (อัสสุตะ) ซึ่งถูกเวทนาอันเนื่อง
มาแต่อวิชชาสัมผัส (การรับรู้ด้วยอวิชชา) กระทบเอา; โดยนัยนี้แล แม้สังขารนั้นก็จึงเป็นของไม่
เที่ยง เป็นของปรุงแต่ง (สังขตะ) อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น (ปฏิจจสมุปบัน), แม้ตัณหานั้น...เวทนา
นั้น...ผัสสะ (การรับรู้) นั้น...อวิชชานั้น ก็ไม่เที่ยง เป็นของปรุงแต่ง อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น, เมื่อรู้
เมื่อมองเห็นอยู่อย่างนี้แล อาสวะก็จะมีแต่ความสิ้นไปเรื่อยๆ”970
• “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมีสติ (คือปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔) มีสัมปชัญญะ (คือสร้าง
สัมปชัญญะ ในการยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม พูด เป็นต้น) ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ด
เดี่ยวอยู่อย่างนี้ ถ้าเกิดเวทนาที่เป็นสุขขึ้น เธอก็รู้ชัดอย่างนี้ว่า “เวทนาที่เป็นสุขนี้ เกิดขึ้นแล้ว
แก่เรา, ก็แล เวทนานั้นอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้น มิใช่ไม่อาศัยอะไรเลย, อาศัยอะไร ก็อาศัยกายนี้
เอง, ก็กายนี้ เป็นของไม่เที่ยง เป็นของปรุงแต่ง อาศัยเหตุเกิดขึ้น, แล้วสุขเวทนา ซึ่งเกิดขึ้น
โดยอาศัยกายที่ไม่เที่ยง เป็นของปรุงแต่ง เป็นปฏิจจสมุปบันธรรมอยู่แล้ว จักเป็นของเที่ยงได้
แต่ที่ไหน; เธอมองเห็นความเป็นสิ่งไม่เที่ยง ความเสื่อมสิ้นไป ความจางหาย ความดับ ความ
สลัดออกไป ทั้งในกาย และในสุขเวทนาอยู่, เมื่อเธอมองเห็น...(อย่างนี้) ราคานุสัยที่มีในกาย
และในสุขเวทนา ก็จะถูกละเสียได้
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สํ.ข.๑๗/๓๔๖-๗/๒๒๑,
สํ.ข.๑๗/๓๔๘-๓๖๓/๒๒๑-๒๒๘
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บทที่ ๙ หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน

๔๗๙

“เมื่อภิกษุมีสติ มีสัมปชัญญะ...อยู่อย่างนี้ ถ้าเกิดเวทนาที่เป็นทุกข์ขึ้น เธอก็รู้ชัด... ปฏิ
ฆานุสัยที่มีในกาย และในทุกขเวทนา ก็จะถูกละเสียได้
“เมื่อภิกษุมีสติ มีสัมปชัญญะ...อยู่อย่างนี้ ถ้าเกิดเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขขึ้น เธอก็รู้ชัด...
อวิชชานุสัยที่มีในกาย และในอทุกขมสุขเวทนา ก็จะถูกละเสียได้”971

ตัวอยางธรรมที่พิจารณาไดทุกระดับ
• พระมหาโกฏฐิตะ: ท่านสารีบุตร ภิกษุผู้มีศีล ควรโยนิโสมนสิการธรรมจําพวกไหน?

พระสารีบุตร: ท่านโกฏฐิตะ ภิกษุผู้มีศีล ควรโยนิโสมนสิการอุปาทานขันธ์ ๕ โดยอาการที่เป็น
ของไม่เที่ยง เป็นของที่ปัจจัยบีบคั้นได้ (ทุกข์) เป็นดังโรค (ซึ่งต้องคอยดูแล) เป็นดังฝี เป็นดัง
ลูกศร เป็นสิ่งคอยก่อความเดือดร้อน เป็นที่ทําให้ข้องขัดไม่สบาย เป็นดังคนพวกฝ่ายอื่น เป็น
สิ่งที่จะต้องแตกสลาย เป็นของว่างเปล่า ไม่มีสาระจริง ไม่เป็นอัตตา...มีฐานะเป็นไปได้ที่ เมื่อ
ภิกษุผู้มีศีล โยนิโสมนสิการอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ โดยอาการที่เป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ จะพึง
ประจักษ์แจ้งโสดาปัตติผล
พระมหาโกฏฐิตะ: ภิกษุโสดาบันล่ะท่าน ควรโยนิโสมนสิการธรรมจําพวกไหน?
พระสารีบุตร: แม้ภิกษุที่เป็นโสดาบัน ก็ควรโยนิโสมนสิการอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ โดยอาการที่
เป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ มีฐานะเป็นไปได้ที่ เมื่อภิกษุโสดาบันโยนิโสมนสิการ...(อย่างนี้) จะพึง
ประจักษ์แจ้งสกทาคามิผล
พระมหาโกฏฐิตะ: ภิกษุสกทาคามีล่ะท่าน ควรโยนิโสมนสิการธรรมจําพวกไหน?
พระสารีบุตร: แม้ภิกษุที่เป็นสกทาคามี ก็ควรโยนิโสมนสิการอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ โดยอาการ
ที่เป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ มีฐานะเป็นไปได้ที่ เมื่อภิกษุสกทาคามีโยนิโสมนสิการ...(อย่างนี้) จะพึง
ประจักษ์แจ้งอนาคามิผล
พระมหาโกฏฐิตะ: ภิกษุอนาคามีล่ะท่าน ควรโยนิโสมนสิการธรรมจําพวกไหน?
พระสารีบุตร: แม้ภิกษุที่เป็นอนาคามี ก็ควรโยนิโสมนสิการอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ โดยอาการที่
เป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ มีฐานะเป็นไปได้ที่ เมื่อภิกษุอนาคามีโยนิโสมนสิการ...(อย่างนี้) จะพึง
ประจักษ์แจ้งอรหัตตผล
พระมหาโกฏฐิตะ: พระอรหันต์ล่ะท่าน ควรโยนิโสมนสิการธรรมจําพวกไหน?
พระสารีบุตร: แม้พระอรหันต์ก็ควรโยนิโสมนสิการอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านั้นแหละ โดยอาการที่
เป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ, พระอรหันต์ไม่มีกิจซึ่งจะต้องทํายิ่งขึ้นไปอีก หรือจะต้องสั่งสมกิจที่กระทํา
ไว้แล้ว (ก็จริง) ก็แต่ว่าธรรมเหล่านี้ เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทิฏฐธรรม-สุขวิหาร
(การมีที่พักใจอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน) และเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ”972
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ในทอนแรก เปน “ผูมีสุตะ”; ใน สํ.ม.๑๙/๑๒๗๒-๕/๓๘๒ วาทั้งพระเสขะ และพระอเสขะ ควรใชสติปฏฐาน ๔ เปนวิหารธรรม;
ธรรมที่ตามปกติเปนขอปฏิบัติสําหรับพระเสขะ (และแมต่ํากวาเสขะ) แตใชเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหารและสติสัมปชัญญะสําหรับพระ
อรหันต ก็คือฌาน ๔ (เชน ม.อุ.๑๔/๑๐๐/๘๕ และพึงดู ที.ปา.๑๑/๒๓๓/๒๓๓; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๑/๕๗; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๐๐/๓๖๑)
กายคตาสติก็ตรัสไวทํานองนี้ (ดู องฺ.เอก.๒๐/๒๒๖/๕๖)

๔๘๐

พุทธธรรม

สํานวนแนววิปสสนา แสดงความแตกตางระหวางพระอริยบุคคลหลายระดับ973
ก. พระเสขะ กับ พระอรหันต
• พระสารีบุตร: ท่านอนุรุทธ เรียกกันว่า พระเสขะ พระเสขะ, ด้วยเหตุผลเพียงไหน จึงเป็น

พระเสขะ?
พระอนุรุทธ: เพราะเจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้แล้วบางส่วน จึงเป็นพระเสขะ
พระสารีบุตร: ท่านอนุรุทธ เรียกกันว่า พระอเสขะ พระอเสขะ, ด้วยเหตุผลเพียงไหน จึงเป็น
พระอเสขะ?
พระอนุรุทธ: เพราะเจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้เต็มบริบูรณ์ จึงเป็นพระอเสขะ”974
• “ภิกษุทั้งหลาย เราไม่กล่าวว่า ภิกษุทั้งหมดทุกรูป มีกิจที่ต้องกระทําด้วยความไม่ประมาท
ในผัสสายตนะ (อายตนะสําหรับรับรู้) ทั้ง ๖ และเราก็มิได้กล่าวว่า ภิกษุทั้งหมดทุกรูป ไม่มีกิจที่
จะต้องทําด้วยความไม่ประมาท ในผัสสายตนะทั้ง ๖
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันต์ สิ้นอาสวะแล้ว...หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ถูกถ้วน,
สําหรับภิกษุเหล่านั้น เรากล่าวว่า ไม่มีกิจที่จะต้องทําด้วยความไม่ประมาทในผัสสายตนะทั้ง ๖;
“ข้อนั้นเพราะเหตุไร? เพราะกิจที่ต้องทําด้วยความไม่ประมาท อันภิกษุเหล่านั้นทําเสร็จ
แล้ว, ภิกษุเหล่านั้น เป็นผู้ไม่อาจเป็นไปได้ที่จะประมาท
“ส่วนภิกษุเหล่าใด เป็นเสขะ ยังไม่บรรลุอรหัตตผล ยังปรารถนาอยู่ซึ่งธรรมอันเป็นโยคเกษม975 ที่ยอดเยี่ยม, สําหรับภิกษุเหล่านั้น เรากล่าวว่า มีกิจที่จะต้องทําด้วยความไม่ประมาท
ในผัสสายตนะทั้ง ๖;
“ข้อนั้นเพราะเหตุไร? เพราะว่า รูปทั้งหลาย ที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุ...เสียง...กลิ่น...รส...
โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ทั้งหลาย ที่พึงรู้แจ้งด้วยใจ ย่อมมีทั้งที่รื่นรมย์ใจบ้าง ไม่รื่นรมย์ใจบ้าง,
รูป ฯลฯ ธรรมารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น ถูกต้อง (รับรู้เข้ามา) แล้วๆ ย่อมครอบงําจิตของภิกษุ (ผู้
ไม่ประมาท) ไม่ได้; เพราะการที่จิตไม่ถูกครอบงํา ก็เป็นอันได้เริ่มระดมความเพียรไม่ย่อหย่อน สติ
ก็กํากับอยู่ ไม่เผลอ กายก็ผ่อนคลายสงบ ไม่กระสับกระส่าย จิตก็ตั้งมั่นมีอารมณ์เดียว; เรา
เล็งเห็นผลแห่งความไม่ประมาทดังนี้แล จึงกล่าวสําหรับภิกษุเหล่านั้นว่า มีกิจที่ต้องกระทําด้วย
ความไม่ประมาท ในผัสสายตนะทั้ง ๖”976
• มีอยู่นะ ภิกษุทั้งหลาย ปริยาย977 ที่เมื่อได้อาศัยแล้ว ภิกษุเสขะ ดํารงอยู่แล้วในเสขภูมิ ก็รู้
ชัดได้ว่า “เราเป็นเสขะ”, ภิกษุอเสขะ ดํารงอยู่แล้วในอเสขภูมิ ก็รู้ชัดได้ว่า “เราเป็นอเสขะ”...
“ในข้อนี้ ภิกษุเสขะ ดํารงอยู่แล้วในเสขภูมิ ย่อมรู้ชัดว่า ทุกข์คือดังนี้...ทุกขสมุทัยคือดังนี้...
ทุกขนิโรธคือดังนี้...ปฏิปทาให้ถึงทุกขนิโรธคือดังนี้; นี้ก็เป็นปริยายหนึ่งที่เมื่อได้อาศัยแล้ว ภิกษุ
เสขะ ดํารงอยู่แล้วในเสขภูมิ ย่อมรู้ชัดว่า “เราเป็นเสขะ”
973
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ดูตอนวาดวยประเภทและระดับของผูบรรลุนิพพาน ที่ผานมาแลวดวย
สํ.ม.๑๙/๗๘๒-๔/๒๓๓-๔
ภาวะปลอดภัยจากกิเลสซึ่งผูกเทียมสัตวไวกับภพ หรือภาวะปลดแอก หมายถึงอรหัตตภาวะ คือความเปนพระอรหันต ใชในภาษา
สามัญ หมายถึงความปลอดโปรงโลงใจ หรือความหลุดรอดปลอดภัย
สํ.สฬ.๑๘/๒๑๓/๑๕๗
ปริยาย = แนววิธี ชองทาง นัยออม แงแหงเหตุผล

บทที่ ๙ หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน

๔๘๑

“อีกประการหนึ่ง ภิกษุเสขะ ย่อมพิจารณาดังนี้ว่า “สมณะหรือพราหมณ์อื่น ภายนอกจาก
ธรรมวินัยนี้ มีบ้างไหมหนอ ที่แสดงธรรม ซึ่งจริง แท้ แน่ (ตถะ) เหมือนดังพระผู้มีพระภาค?”;
เธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า “สมณะหรือพราหมณ์อื่น ภายนอกจากธรรมวินัยนี้ ไม่มีเลยหนอ ที่
แสดงธรรม ซึ่งจริง แท้ แน่ เหมือนดังพระผู้มีพระภาค”; นี้ก็เป็นปริยายหนึ่ง...
“อีกประการหนึ่ง ภิกษุเสขะ ย่อมรู้ชัดซึ่งอินทรีย์ทั้ง ๕ คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สติ
นทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์; อินทรีย์ทั้ง ๕ มีสิ่งใดเป็นคติ มีสิ่งใดเป็นจุดสูงสุด มีสิ่งใดเป็น
ผล มีสิ่งใดเป็นจุดหมาย เธอสัมผัสด้วย(นาม)กายยังไม่ได้ เป็นแต่เห็นปรุโปร่งด้วยปัญญา; นี้
เป็นปริยายหนึ่งที่...รู้ชัดได้ว่า “เราเป็นเสขะ”...
“ในข้อนี้ ภิกษุอเสขะ ย่อมรู้ชัดอินทรีย์ทั้ง ๕ คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธิ
นทรีย์ ปัญญินทรีย์, อินทรีย์ทั้ง ๕ มีสิ่งใดเป็นคติ มีสิ่งใดเป็นจุดสูงสุด มีสิ่งใดเป็นผล มีสิ่งใด
เป็นจุดหมาย เธอทั้งสัมผัสอยู่ด้วย(นาม)กาย และเห็นปรุโปร่งด้วยปัญญา; นี้ก็เป็นปริยายหนึ่ง ที่
เมื่อได้อาศัยแล้ว ภิกษุอเสขะ ดํารงอยู่แล้วในอเสขภูมิ ย่อมรู้ชัดว่า “เราเป็นอเสขะ”
“อีกประการหนึ่ง ภิกษุอเสขะ ย่อมรู้ชัดซึ่งอินทรีย์ทั้ง ๖ คือ จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ ฆานิ
นทรีย์ ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์ มนินทรีย์, เธอรู้ชัดว่า “อินทรีย์ทั้ง ๖ เหล่านี้แล จักดับไปหมด
สิ้น โดยประการทั้งปวง ไม่เหลืออยู่เลย และอินทรีย์ ๖ เหล่าอื่น ก็จักไม่เกิดขึ้น ณ ที่ไหนๆ
เลย”; นี้ก็เป็นปริยายหนึ่ง ที่...รู้ชัดว่า “เราเป็นอเสขะ”978
• “สารีบุตร บุคคลมองเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็นจริงว่า นี้คือสิ่งที่เกิดมี979, ครั้นเห็น
(ดังนั้น) แล้ว ก็เป็นผู้ปฏิบัติ เพื่อหายติด เพื่อหมดใคร่ เพื่อความดับแห่งสิ่งที่เกิดมีนั้น; เขา
มองเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็นจริงว่า สิ่งที่เกิดมีนั้น เกิดมีได้เพราะสิ่งนั้นๆ เป็นอาหาร;
ครั้นเห็น (ดังนั้น) แล้ว ก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหายติด เพื่อความหมดใคร่ เพื่อความดับ แห่ง
สิ่งที่เกิดมีเพราะอาหาร, เขามองเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็นจริงว่า เพราะสิ่งที่เป็นอาหาร
นั้นๆ ดับไป สิ่งที่เกิดมี ก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา; ครั้นเห็น (ดังนั้น) แล้ว ก็เป็นผู้ปฏิบัติ
เพื่อความหายติด เพื่อความหมดใคร่ เพื่อความดับไป แห่งสิ่งที่มีความดับเป็นธรรมดา; อย่างนี้
แลเป็นเสขะ
“สารีบุตร อย่างไรล่ะ จึงจะเป็นสังขาตธรรม980? บุคคลมองเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็น
จริงว่า นี้คือสิ่งที่เกิดมี; ครั้นเห็น (ดังนั้น) แล้ว เป็นผู้หลุดพ้น เพราะความหายติด หมดใคร่ ดับ
ได้ ไม่ถือมั่นสิ่งที่เกิดมี; เขามองเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็นจริงว่า สิ่งที่เกิดมีนั้น เกิดมีได้
เพราะสิ่งนั้นๆ เป็นอาหาร, ครั้นเห็น (ดังนั้น) แล้ว เป็นผู้หลุดพ้น เพราะหายติด หมดใคร่ ดับ
ได้ ไม่ถือมั่นสิ่งที่เกิดมีเพราะอาหาร; เขามองเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็นจริงว่า เพราะสิ่งที่
เป็นอาหารนั้นๆ ดับไป สิ่งที่เกิดมี ก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา, ครั้นเห็น (ดังนั้น) แล้ว
เป็นผู้หลุดพ้น เพราะหายติด หมดใคร่ ดับได้ ไม่ถือมั่นสิ่งที่มีความดับเป็นธรรมดา, อย่างนี้แล
เป็นสังขาตธรรม”981
978
979
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สํ.ม.๑๙/๑๐๓๑/๓๐๓
คําบาลีวา “ภูต” อรรถกถาวาหมายถึงขันธ ๕; การบรรยายปฏิปทาของพระเสขะและอเสขะอยางนี้ ทานวาเปนเพียงนัยหนึ่งเทานั้น ความจริง
อาจแสดงไดหลายแง เชน ตามแนวขันธ ๕ ตามแนวอายตนะ ตามแนวธาตุ และตามแนวปจจัยหรือปฏิจจสมุปบาท (สํ.อ.๒/๗๘)
สังขาตธรรม = ผูสํารวจธรรมเสร็จแลว หรือผูตรวจสอบธรรมเสร็จแลว หมายถึงพระอรหันต (สํ.อ.๒/๗๗; อุ.อ.๑๔๕; สุตฺต.อ.๑/๑๕๖; ๒/๕๐๒)
สํ.นิ.๑๖/๑๐๒-๓/๕๘-๙

๔๘๒

พุทธธรรม
• (กล่าวถึงศีลอย่างเสขะ และสมาธิอย่างเสขะแล้ว) ท่านมหานาม ปัญญาอย่างเสขะ

คือ
อย่างไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์...นี้ทุกขสมุทัย...นี้ทุกขนิโรธ...นี้
ปฏิปทานําไปสู่ทุกขนิโรธ; นี้เรียกว่าปัญญาอย่างเสขะ
“อริยสาวกนั้นนั่นแล ผู้ประกอบ (ด้วยศีล ด้วยสมาธิ) ด้วยปัญญาอย่างนี้แล้ว เพราะ อา
สวะทั้งหลายสิ้นไป ได้ประจักษ์แจ้ง เข้าถึงอยู่ ด้วยความรู้ยิ่งเองในปัจจุบัน ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญา
วิมุตติอันหาอาสวะมิได้ (ศีล สมาธิ และปัญญาในกรณีนี้ เป็นอเสขะทั้งหมด)”982

ข. ผูปฏิบัติเพื่อโสดาปตติผล กับ พระโสดาบัน
• “ภิกษุทั้งหลาย ตา...หู...จมูก...ลิ้น...กาย...ใจ (รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์

วิญญาณ ๖ สัมผัส ๖ เวทนา ๖ สัญญา ๖ สัญเจตนา ๖ ตัณหา ๖ ธาตุ ๖ ขันธ์ ๕) ไม่เที่ยง
เป็นของปรวนแปร กลายเป็นอย่างอื่นได้, ผู้ใดเชื่อ น้อมใจดิ่ง ต่อธรรมเหล่านี้ อย่างนี้ ผู้นี้
เรียกว่าเป็นสัทธานุสารี เป็นผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม ก้าวลงแล้วสู่ภูมิแห่งสัตบุรุษ ล่วงเลยภูมิ
แห่งปุถุชนไปแล้ว เป็นผู้ไม่อาจกระทํากรรมชนิดที่กระทําแล้วจะพึงเข้าถึงนรก กําเนิดดิรัจฉาน
หรือเปรตวิสัย ไม่อาจจบชีวิตจนกว่าจะประจักษ์แจ้งโสดาปัตติผล
“สําหรับผู้ใด ธรรมเหล่านี้ ทนการเพ่งพิสูจน์ด้วยปัญญาอย่างนี้บ้างพอประมาณ, ผู้นี้เรียกว่า
เป็นธัมมานุสารี เป็นผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม...ไม่อาจจบชีวิตจนกว่าจะประจักษ์แจ้งโสดาปัตติผล
“(ส่วน) ผู้ใด รู้ธรรมเหล่านี้อย่างนี้ มองเห็นอย่างนี้, ผู้นี้เรียกว่า เป็นโสดาบัน มีความไม่
ตกต่ําเป็นธรรมดา เป็นผู้แน่นอนที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า”983

ค. พระโสดาบัน กับ พระอรหันต
• “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดอริยสาวก รู้ชัดซึ่งสมุทัย ความอัสดง อัสสาทะ (ส่วนดี) อาทีนพ

(ส่วนเสีย) และนิสสรณะ (ภาวะอิสระ, ทางออก) แห่งอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ ตามที่มันเป็น
จริง, อริยสาวกนี้เรียกว่าโสดาบัน เป็นผู้มีความไม่ตกต่ําเป็นธรรมดา แน่นอนที่จะตรัสรู้เป็น
เบื้องหน้า
“เมื่อใด ภิกษุ รู้ซึ่งสมุทัย ความอัสดง อัสสาทะ อาทีนพ และนิสสรณะ แห่งอุปาทานขันธ์
๕ เหล่านี้ ตามที่มันเป็นจริงแล้ว เป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่น, ภิกษุนี้เรียกว่า อรหันต-ขีณาสพ
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องฺ.ติก.๒๐/๕๑๓/๒๘๓ (เปนภาษิตของพระอานนท); นอกจากนี้ มีคําจํากัดความตางๆ เกี่ยวกับเสขะ และอเสขะ ที่นาสนใจ ขอนํามา
ลงไวดังนี้
“เพราะศึกษาอยูแล ฉะนั้น จึงเรียกวา เสขะ; ศึกษาอะไรเลา? ศึกษาทั้งอธิศีล ศึกษาทั้งอธิจิตต ศึกษาทั้งอธิปญญา, เพราะศึกษา
อยูแล ฉะนั้น จึงเรียกวา เสขะ” (องฺ.ติก.๒๐/๕๒๕/๒๙๗; และดู ขุ.ม.๒๙/๙๖๐/๖๐๘; ขุ.จู.๓๐/๙๒/๒๔)
“ภิกษุเปนผูประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ...สัมมาสังกัปปะ...สัมมาวาจา...สัมมากัมมันตะ...สัมมาอาชีวะ...สัมมาวายามะ...สัมมาสติ...
สัมมาสมาธิ ที่เปนเสขะ, ดวยเหตุเพียงนี้แล ภิกษุชื่อวา เปนเสขะ” (สํ.ม.๑๙/๕๑/๑๘)
“ภิกษุเปนผูประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ...สัมมาสังกัปปะ...สัมมาวาจา...สัมมากัมมันตะ...สัมมาอาชีวะ...สัมมาวายามะ...สัมมาสติ..
สัมมาสมาธิ...สัมมาญาณ...สัมมาวิมุตติ ที่เปนอเสขะ, อยางนี้แล ภิกษุชื่อวา เปนอเสขะ” (องฺ.ทสก.๒๔/๑๑๑/๒๓๗)
บาลีแหงหนึ่งแสดงความแตกตาง ระหวางเสขวิหาร กับตถาคตวิหารวา พระเสขะยังละนิวรณ ๕ อยู สวนพระอรหันตกําจัด
นิวรณ ๕ ไดหมดสิ้นเด็ดขาดแลว (สํ.ม.๑๙/๑๓๗๐-๑/๔๑๔) คัมภีรอภิธรรมจํากัดความวา “บุคคลผูเปนมรรคสมังคี ๔ และผูเปน
ผลสมังคี ๓ ชื่อวา เสขะ, พระอรหันตชื่อวา อเสขะ, บุคคลเหลือจากนั้น เปนเสขะก็ไมใช อเสขะก็ไมใช” (อภิ.ปุ.๓๖/๓๕/๑๔๔)
สํ.ข.๑๗/๔๖๙-๔๗๘/๒๗๘-๒๘๒

บทที่ ๙ หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน

๔๘๓

เป็นผู้อยู่จบ เสร็จกิจ ปลงภาระลงได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตน หมดเครื่องผูกรัดไว้กับภพ เป็นผู้
หลุดพ้น เพราะรู้ถูกถ้วน”984
• สัจจกนิครนถ์: ด้วยเหตุผลเพียงไรหนอ สาวกของท่านพระโคดมผู้เจริญ จึงจะชื่อว่า เป็น
ผู้ทําตามคําสอน (สาสนกร) ปฏิบัติตรงต่อโอวาท ข้ามวิจิกิจฉา ปราศจากความเคลือบแคลงใจ
ถึงความแกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อใครอื่นในคําสอนของพระศาสดา985
พระพุทธเจา: ดูกรอัคคิเวสสนะ สาวกของเราในธรรมวินัยนี้ ย่อมมองเห็นรูปทั้งปวง ไม่ว่าอย่าง
หนึ่งอย่างใด ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ไม่ว่าภายในหรือภายนอก...ไม่ว่าไกลหรือใกล้
ด้วยสัมมาปัญญา ตามที่มันเป็นจริงว่า มิใช่ “นั่นของเรา” มิใช่ “เราเป็นนั่น” มิใช่ “นั่นเป็น
ตัวตนของเรา”; มองเห็นเวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ...ตามที่มันเป็นจริง (อย่างเดียวกับ
รูป): ด้วยเหตุผลเท่านี้แล สาวกของเรา ชื่อว่าเป็นผู้ทําตามคําสอน...ไม่ต้องอาศัยคนอื่น (คือไม่
ต้องเชื่อคนอื่น) อยู่ในศาสนาของพระศาสดา
สัจจกนิครนถ์: ดัวยเหตุผลเพียงไรหนอ ท่านพระโคดมผู้เจริญ ภิกษุจึงจะชื่อว่า เป็นอรหันตขีณาสพ ฯลฯ เป็นผู้หลุดพ้น เพราะรู้ถูกถ้วน?
พระพุทธเจา: ดูกรอัคคิเวสสนะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มองเห็นรูปทั้งปวง ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใด
...ด้วยสัมมาปัญญา ตามที่มันเป็นจริงว่า มิใช่ “นั่นของเรา” มิใช่ “เราเป็นนั่น” มิใช่ “นั่นเป็น
ตัวตนของเรา” ดังนี้แล้ว เป็นผู้หลุดพ้นด้วยไม่ถือมั่น; มองเห็นเวทนา...สัญญา...สังขาร...
วิญญาณ...ตามที่มันเป็นจริง...ดังนี้แล้ว เป็นผู้หลุดพ้นด้วยไม่ถือมั่น, ด้วยเหตุผลเท่านี้แล ภิกษุ
ชื่อว่าเป็นอรหันตขีณาสพ...หลุดพ้นแล้ว เพราะรู้ถูกถ้วน986

ง. พระอนาคามี กับ พระอรหันต

• พระนารทะ: นี่แน่ะท่านปวิฏฐ์ โดยไม่อาศัยศรัทธาเลย ไม่อาศัยความถูกใจ การเล่าเรียนมา

การตรึกตรองตามแนวเหตุผล หรือความเข้ากันได้กับทิฏฐิของตน ผมรู้ ผมเห็น ซึ่งความข้อนี้ว่า
เพราะชาตินิโรธ ชรามรณะจึงนิโรธ, เพราะอวิชชานิโรธ สังขารจึงนิโรธ;...ผมรู้ ผมเห็นความข้อนี้
ว่า นิโรธแห่งภพคือนิพพาน”
พระปวิฏฐ์: ถ้าอย่างนั้น ท่านนารทะก็เป็นพระอรหันตขีณาสพสิ.
พระนารทะ: ข้อที่ว่านิโรธแห่งภพคือนิพพานนั้น ผมมองเห็นเป็นอย่างดี ด้วยสัมมาปัญญา
ตามความเป็นจริง แต่กระนั้น ผมก็มิใช่เป็นพระอรหันตขีณาสพ; เปรียบเหมือนมีบ่อน้ําในทาง
กันดาร แต่ที่นั้นไม่มีเชือก ไม่มีภาชนะสําหรับตักน้ํา ครานั้น บุรุษหนึ่ง ถูกอากาศแล้งเผา กรํา
ร้อน มาถึง ทั้งเหนื่อย ทั้งหิว ทั้งกระหาย เขามองลงไปในบ่อน้ํานั้น ทั้งที่มีความรู้อยู่ว่า นั่นน้ํา
แต่จะสัมผัสด้วยกาย ก็มิได้ นี่ฉันใด ข้อที่ว่านิโรธแห่งภพเป็นนิพพาน ผมก็มองเห็นเป็นอย่างดี
ด้วยสัมมาปัญญา ตามความเป็นจริง แต่ผมก็มิได้เป็นพระอรหันตขีณาสพ987
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สํ.ข.๑๗/๒๙๖-๗/๑๙๖; ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มีอีก ๒ สูตร ที่มีขอความเหมือนอยางนี้ แตตางเพียงเปลี่ยนขอธรรมจาก
อุปาทานขันธ ๕ เปนอยางอื่น คือ ขุ.ม.๑๙/๘๔๔-๗/๒๕๖ เปลี่ยนเปน อินทรีย ๕ (สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา) และ ขุ.ม.๑๙/
๙๐๓-๕/๒๗๒ เปลี่ยนเปน อินทรีย ๖ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)
คุณสมบัติเหลานี้ หมายถึงพระโสดาบัน (ดู ตอนวาดวยคุณสมบัติของพระโสดาบัน ขางหนา)
ม.มู.๑๒/๔๐๑-๒/๔๓๓-๔
สํ.นิ.๑๖/๒๗๒-๔/๑๔๒; อรรถกถาไขความวา ทานตั้งอยูในอนาคามิมรรค (สํ.อ.๒/๑๕๗)

๔๘๔

พุทธธรรม
• พระเขมกะ: ผมไม่เห็นคล้อยสิ่งใดเลย ในอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ ว่าเป็นอัตตา หรือเป็น

อัตตนิยะ (สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา)
พระเถระทั้งหลาย: ถ้าอย่างนั้น ท่านเขมกะก็เป็นพระอรหันตขีณาสพสิ?
พระเขมกะ: ผมไม่เห็นคล้อยสิ่งใดเลย ในอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ ว่าเป็นอัตตา หรือเป็นอัตตนิ
ยะ (ก็จริง) แต่ผมก็มิได้เป็นพระอรหันต์, อนึ่ง ผมยังมีความรู้สึกถือติดอยู่ในอุปาทานขันธ์ ๕ ว่า
เรามีอยู่ ทั้งที่ผมก็มิได้เห็นคล้อยไปว่า เราเป็นนี้988
พระเถระ ท.: ที่ท่านกล่าวว่า เรามี นั้น ท่านว่าอะไรเป็น เรามี; ท่านว่ารูปเป็น เรามี หรือว่าเรามี
นอกเหนือจากรูป; ท่านว่าเวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ เป็น เรามี หรือว่าเรามี นอกเหนือ
จากเวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ; ที่ท่านกล่าวว่า เรามี นั้น ท่านว่าอะไรเป็น เรามี?
พระเขมกะ: ผมมิได้ว่ารูปเป็น เรามี และก็มิได้ว่าเรามี นอกเหนือจากรูป; ผมมิได้ว่าเวทนา...
สัญญา...สังขาร...วิญญาณ เป็น เรามี และก็มิได้ว่า เรามี นอกเหนือจากเวทนา...สัญญา...สังขาร
...วิญญาณ; แต่กระนั้น ผมก็ยังมีความรู้สึกถือติดอยู่ในอุปาทานขันธ์ ๕ ว่า เรามีอยู่ ทั้งที่ผมก็
มิได้เห็นคล้อยไปว่า เราเป็นนี้
เปรียบเหมือนดังกลิ่นอุบล ปทุม หรือบุณฑริก ผู้ใดกล่าวว่า กลิ่นของกลีบ หรือว่ากลิ่นของ
สี หรือว่ากลิ่นของเกสร, เขากล่าวอย่างนี้ จะชื่อว่าพูดถูกต้องไหม?
พระเถระ ท: ไม่ถูกเลย ท่าน
พระเขมกะ: จะตอบให้ถูก จะว่าอย่างไรล่ะ ท่าน?
พระเถระ ท: จะตอบให้ถูก ก็ต้องว่า กลิ่นของดอก สิท่าน
พระเขมกะ: ฉันนั้นเหมือนกันแล ท่านทั้งหลาย ผมมิได้กล่าวว่ารูปเป็น เรามี และก็มิได้ว่าเรามี
อยู่ นอกเหนือจากรูป, มิได้ว่าเวทนา ฯลฯ วิญญาณ เป็น เรามี และก็มิได้ว่า เรามีนอกเหนือจาก
เวทนา ฯลฯ วิญญาณ, แต่กระนั้น ผมก็ยังมีความรู้สึกถือติดอยู่ในอุปาทานขันธ์ ๕ ว่า เรามีอยู่
ทั้งที่ผมก็มิได้เห็นคล้อยไปว่า เราเป็นอันนี้
ท่านทั้งหลาย สังโยชน์เบื้องต่ําทั้ง ๕ เป็นสิ่งที่อริยสาวกละได้แล้วก็จริง แต่กระนั้น มานะว่า
เรามี ฉันทะว่า เรามี อนุสัยว่า เรามี ที่ตามคลออยู่ (คืออย่างละเอียด) ในอุปาทานขันธ์ ๕ อริย
สาวกนั้นก็ยังละไม่ได้989
สมัยต่อมา อริยสาวกนั้น พิจารณาเห็นอยู่เนืองๆ ซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปใน
อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ ว่า รูปดังนี้ สมุทัยแห่งรูปดังนี้ อัสดงแห่งรูปดังนี้ เวทนา...สัญญา...สังขาร
...วิญญาณดังนี้ สมุทัยแห่งเวทนา...วิญญาณดังนี้ อัสดงแห่งเวทนา...วิญญาณ ดังนี้; เมื่ออริย
สาวกนั้น พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปในอุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เหล่านี้อยู่
เสมอๆ, มานะว่า เรามี ฉันทะว่า เรามี อนุสัยว่า เรามี ที่ตามคลออยู่ในอุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ ซึ่ง
ท่านยังถอนไม่ได้นั้น ก็จะถึงซึ่งความขาดถอนไปสิ้น,990
988

989
990

“ผมยังมีความรูสึกถือติดอยู..วาเรามี เราเปน” แปลจาก “อสฺมีติ อธิคตํ”; สวนขอความวา ทั้งที่ผมก็มิไดเห็นคลอยไปวา เราเปนนี้
แปลจาก “อยมหมสฺมีติ จ น สมนุปสฺสามีติ” ซึ่งฉบับพมาเปน “อยมสฺมีติ น จ น สมนุปสฺสามีติ” ถาถือตามฉบับพมา คงตองแปล
ใหมวา “ผมยังมีความรูสึกถืออยู...วา เรามี เราเปน และยังไมเลิกเห็นคลอยไปวา เราเปนนี้ (หรือ นี้เปนเรา)”
ตั้งแตตนถึงตอนนี้ เปนพระอนาคามี (สังโยชนเบื้องต่ํา๕ ที่ละไดแลว คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ และ
ปฏิฆะ; สังโยชนเบื้องสูงอีก ๕ ที่จะตองละตอไป คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา)
คือ บรรลุอรหัตตผล เปนพระอรหันตในตอนนี้
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เปรียบดังผ้าที่สกปรก มีรอยเปื้อนจับติด เจ้าของนําไปมอบให้แก่ช่างซักฟอก ช่างซักฟอก
ขยําขยี้ผ้านั้น ในน้ําด่างขี้เถ้า ในน้ําด่างเกลือ หรือในโคมัย แล้วซักล้างในน้ําสะอาด, แม้ว่าผ้านั้น
จะสะอาดขาวผ่องแล้วก็จริง แต่กระนั้น กลิ่นน้ําด่าง หรือกลิ่นโคมัย ที่แทรกติดอยู่ ก็หาหมดสิ้น
ไปไม่; ช่างซักมอบผ้านั้นคืนให้แก่เจ้าของ เขาเอาเก็บใส่ไว้ในตู้อบกลิ่น (ครานั้น) กลิ่นด่าง หรือ
กลิ่นโคมัยใดๆ ที่แทรกติดอยู่ ซึ่งยังไม่หมดไป ก็จะหายไปได้โดยเด็ดขาด ฉันใด (ความที่แสดงมา
ข้างต้นนี้) ก็ฉันนั้นเหมือนกัน991

จ. พระอรหันตปญญาวิมุต กับ พระอรหันตอุภโตภาควิมุต
• อานนท์ เมื่อใด ภิกษุรู้ซึ่งสมุทัย ความอัสดง อัสสาทะ (ส่วนดี) อาทีนพ (ส่วนเสีย) และ

นิสสรณะ (ทางออก) แห่งวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒992 เหล่านี้ ตามที่มันเป็นจริงแล้ว
เป็นผู้หลุดพ้นด้วยไม่ถือมั่น, ภิกษุนี้เรียกว่า เป็นปัญญาวิมุต
อานนท์ เมื่อใด ภิกษุเข้าวิโมกข์ ๘ เหล่านี้ โดยอนุโลมบ้าง เข้าโดยปฏิโลมบ้าง เข้าทั้งโดยอนุโลม
และปฏิโลมบ้าง เข้าก็ได้ ออกก็ได้ ในคราวที่ต้องการ ซึ่งข้อที่ต้องการ เท่าเวลาที่ต้องการ, และเพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป เธอได้ประจักษ์แจ้ง เข้าถึงอยู่ ด้วยความรู้ยิ่งเอง ในปัจจุบันนี้ทีเดียว ซึ่ง
เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้, ภิกษุนี้เรียกว่า เป็นอุภโตภาควิมุต993

ฉ. พระพุทธเจา กับ พระปญญาวิมุต
• ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เพราะหายติด หมดใคร่ ดับ

เสียได้ ไม่ถือมั่น รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ เขาจึงเรียกว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แม้ภิกษุปัญญาวิมุต ก็เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เพราะหายติด หมดใคร่ ดับเสียได้ ไม่ถือมั่น รูป...
เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ เขาจึงเรียกว่า พระปัญญาวิมุต
ในเรื่องนั้น อะไรเป็นความพิเศษ เป็นข้อยิ่งหย่อน เป็นข้อแตกต่าง ระหว่างพระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุปัญญาวิมุต?...
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ เป็นผู้ให้กําเนิดมรรคาที่ยังไม่เกิด เป็นผู้ยังประชุมชนให้
รู้จักมรรคาที่ยังไม่มีใครรู้จัก เป็นผู้บอกทางที่ยังไม่มีใครบอก, เป็นผู้รู้ทาง เป็นผู้ชํานาญทาง เป็น
ผู้ฉลาดในทาง, ส่วนสาวกทั้งหลายในบัดนี้ เป็นผู้ดําเนินตามทาง เข้ามาสมทบในภายหลัง; นี้
แลเป็ น ความพิ เ ศษ เป็ น ข้ อ ยิ่ ง หย่ อ น เป็ น ข้ อ แตกต่ า ง ระหว่ า งพระตถาคตอรหั น ตสั ม มาสัมพุทธะ กับภิกษุปัญญาวิมุต994
991
992

993
994

สํ.ข.๑๗/๒๒๖-๒๒๙/๑๕๖-๑๖๑
วิญญาณฐิติ = ที่ตั้งแหงวิญญาณ มี ๗ คือ ๑. สัตวที่กายตางกัน มีสัญญาตางกัน ๒. สัตวที่มีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน
๓. สัตวที่มีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาตางกัน ๔. สัตวที่มีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน ๕.-๗. อรูปภพ ๓ ขอแรก มี
อากาสานัญจายตะ เปนตน; อายตนะ (แดน) ๒ คือ อสัญญีสัตตายตนะ และเนวสัญญานาสัญญายตนะ; บางทีรวมวิญญาณฐิติ ๗
และอายตนะ ๒ เขาดวยกัน เรียกวา สัตตาวาส ๙; ที่กลาวถึงวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒ อยางนี้ เปนเพียงวิธียักเยื้องเทศนา
อยางหนึ่งเทานั้น จะใชขันธ ๕ แทนที่ลงไปก็ได เพราะครอบคลุมเนื้อความทั้งหมด
ที.ม.๑๐/๖๕-๖๖/๘๓-๘๔ (วิโมกข ๘ ไดแสดงไวแลวขางตน)
สํ.ข.๑๗/๑๒๕-๖/๘๑; มคฺควิทู ที่แปลวา ผูชํานาญทางนั้น อรรถกถาแปลวา ผูประกาศทาง (สํ.อ.๒/๓๓๘)
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พุทธธรรม

ง) หลักการปฏิบัติที่จัดเปนระบบ
พุทธพจนที่แสดงหลักการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพาน มักเปนไปในรูปของคําสอนใหพิจารณาสภาวธรรม
อยางที่ไดยกมาอางไวแลวขางตน หากจะแสดงลําดับขั้นตอนของการปฏิบัติ ที่จะเรียกไดวาเปนระบบ ก็เปนเพียง
การแสดงขั้นตอนอยางกวางๆ
พุทธพจนแนวนี้ ที่นับวาละเอียดที่สุด และพบบอยที่สุด ก็คือ คําสอนแสดงความกาวหนาในการ
ประพฤติพรหมจรรยของพระภิกษุ ตั้งแตออกบวช จนบรรลุอาสวักขยญาณ995
อีกแนวหนึ่ง ที่นับวาใกลเคียง ซึ่งพระพุทธเจาทรงแสดงเองบาง พระสาวกแสดงบาง เปนครั้งคราว คือ
แนวจรณะ ๑๕ และวิชชา ๓996
นอกจากนี้ ก็มีแตที่แสดงเพียงลําดับหัวขอ เปนชุดๆ เชน วิสุทธิ ๗997 วิสุทธิ ๙998 เปนตน
การที่เปนอยางนี้ สันนิษฐานไดวา แบบแผน และรายละเอียดของแตละขั้นตอนของการปฏิบัติ คงเปน
เรื่องที่ทานทําและนําสืบๆ กันมา ดวยการลงมือปฏิบัติจริง ตามกระบวนวิธีที่อาจารยสั่งสอนและฝกหัดศิษย
นอกจากนั้น รายละเอียดปลีกยอยก็ยอมแตกตางกันไป ตามกลวิธีของอาจารยตางสํานักกันดวย ประเพณีปฏิบัติ
คงดําเนินมาเชนนี้ จนถึงยุคของพระอรรถกถาจารย ทานจึงไดนําเอาแบบแผนและรายละเอียดบางสวนของ
ขั้นตอนการปฏิบัติเหลานั้น มาเรียบเรียงบันทึกไวในคัมภีร ดังตัวอยางที่เดน คือ ในวิสุทธิมัคค
คัมภีรวิสุทธิมัคค นอกจากแสดงลําดับขั้นตอนและแบบแผนการฝกดานกิจกรรมภายนอกแลว ยังแสดง
ลําดับขั้นของความเจริญกาวหนาภายใน คือการที่ปญญาแกกลาขึ้นเปนระดับๆ จนตรัสรู อยางที่เรียกลําดับญาณดวย เคา
โครงทั่วไปของการปฏิบัติ ทานถือตามหลักการของไตรสิกขา แลวขยายออกตามแนววิสุทธิ ๗ สวนขั้นตอนของ
ความเจริญปญญาภายใน (วิปสสนาญาณ) ทานขยายความจากเนื้อหาบางสวนในคัมภีรปฏิสัมภิทามัคค999
ในที่นี้ จะแสดงระบบการปฏิบัติ ที่สรุปตามแนวของคัมภีรวิสุทธิมัคคนั้น1000 ซึ่งแสดงไดเปนขั้นตอน
เบื้องแรก พึงเขาใจความหมายของคําศัพทสําคัญกอน
วิสุทธิ แปลวา ความหมดจด คือความบริสุทธิ์ที่สูงขึ้นไปเปนขั้นๆ หมายถึง ธรรมที่ชําระสัตวใหบริสุทธิ์
ยังไตรสิกขาใหบริบูรณเปนขั้นๆ ไปโดยลําดับ จนบรรลุจุดหมายคือนิพพาน จําแนกเปน ๗ ขั้น ดังจะแสดงตอไป
ปริญญา แปลวา การกําหนดรู หรือทําความรูจัก หมายถึง การทําความเขาใจสิ่งตางๆ โดยครบถวน
หรือรอบดาน แบงเปน ๓ ขั้น คือ1001
๑) ญาตปริญญา กําหนดรูขั้นรูจัก คือ รูตามสภาวลักษณะ ไดแก รูจักจําเพาะตัวของสิ่งนั้น ตาม
สภาวะของมัน เชนรูวา นี้คือเวทนา เวทนาคือสิ่งที่มีลักษณะเสวยอารมณ นี้คือสัญญา สัญญาคือสิ่งที่มีลักษณะ
กําหนดไดหมายรู ดังนี้เปนตน (รูวาคืออะไร)
995

มีกระจายทั่วไปในพระสูตรตั้งแตเลมแรก คือ ที.สี.๙/๑๐๒-๑๓๘/๘๒-๑๑๒ จนจบอังคุตตรนิกาย เชน องฺ.ทสก.๒๔/๙๙/๒๑๗ และ
ในอภิธรรมบางแหง คือ อภิ.ปุ.๓๖/๑๓๕/๒๐๙
996
ที.สี.๙/๑๖๓/๑๒๙; ม.ม.๑๓/๒๖/๒๖; ขุ.จู.๓๐/๕๔๗/๒๗๒
997
ม.มู.๑๒/๒๙๘/๒๙๕
998
ที.ปา.๑๑/๔๕๖/๓๒๙
999
ขุ.ปฏิ.๓๑/มาติกา/๑-๒; ๙๔/๗๒-๑๕๙/๑๐๙
1000
วิสุทฺธิ.๑/๑-๓/๓๗๖ (= ๙๕๑ หนา)
1001
ขุ.ม.๒๙/๖๒/๖๐; วิสุทฺธิ.๓/๒๓๐
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๒) ตีรณปริญญา กําหนดรูขั้นพิจารณา คือรูดวยปญญาที่หยั่งลึกซึ้งไปถึงสามัญลักษณะ ไดแก รูถึง
การที่สิ่งนั้นๆ เปนไปตามกฎธรรมดา โดยพิจารณาเห็นความไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา เชนวา เวทนาและ
สัญญานั้น ไมเที่ยง มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ไมใชตัวตน เปนตน (รูวาเปนอยางไร)
๓) ปหานปริญญา กําหนดรูถึงขั้นละได คือ รูถึงขั้นที่ทําใหถอนความยึดติด เปนอิสระจากสิ่งนั้นๆ ได
ไมเกิดความผูกพันหลงใหล ทําใหวางใจ วางทาที และปฏิบัติตอสิ่งตางๆ ไดถูกตอง เชน เมื่อรูวาสิ่งนั้นๆ เปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แลว ก็ละนิจจสัญญา เปนตน ในสิ่งนั้นๆ ได (รูวาจะทําอยางไร)
วิปสสนาญาณ แปลวา ญาณในวิปสสนา หรือญาณที่นับเขาในวิปสสนา หรือญาณที่จัดเปนวิปสสนา
ไดแก ความรูที่ทําใหเกิดความเห็นแจง เขาใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง ทําใหจิตหลุดพนจากกิเลสและ
กองทุกขได แบงเปน ๙ ขั้น ดังจะแสดงตอไป

หลักการปฏิบัติตามนัยแห่งคัมภีร์วิสุทธิมัคค์
ตอไปนี้ คือ สรุปสาระสําคัญของวิสุทธิมัคคทั้งหมด

ก. ระดับศีล (อธิศีลสิกขา)
๑. สีลวิสุทธิ ความหมดจดแหงศีล คือ ประพฤติดี เลี้ยงชีวิตถูกตอง มีศีลบริสุทธิ์ตามภูมิขั้นของตน
คัมภีรวิสุทธิมัคคกลาวมุงเฉพาะการปฏิบัติของพระภิกษุ หมายเอา ปาริสุทธิศีล ๔ คือ
๑) ปาติโมกขสังวรศีล (ศีลคือความสํารวมในพระปาติโมกข เวนจากขอหาม ทําตามขออนุญาต
รักษาวินัย ประพฤติเครงครัดในสิกขาบททั้งหลาย)
๒) อินทรียสังวรศีล (ศีลคือความสํารวมอินทรีย ไดแก ระวังไมใหอกุศลธรรมความชั่วครอบงํา
จิตใจในเมื่อรับรูอารมณดวยอินทรียทั้ง ๖)
๓) อาชีวปาริสุทธิศีล (ศีลคือความบริสุทธิ์แหงอาชีวะ ไดแก เลี้ยงชีวิตโดยทางชอบธรรม)
๓) ปัจจัยสันนิสิตศีล (ศีลที่เกี่ยวของกับปจจัย ๔ ไดแก การใชสอยปจจัย ๔ ดวยปญญาพิจารณา
ใหเปนไปตามความหมายและประโยชนของสิ่งนั้นๆ ไมบริโภคดวยตัณหา, ปจจยปฏิเสวนศีล ก็เรียก)
นอกจากศีล ทานแนะนําใหเลือกสมาทานคือถือธุดงค ๑๓ บางขอ ที่ทรงอนุญาตและเหมาะกับตน
เพื่อสงเสริมความมักนอยสันโดษ สงัด เพียร และเลี้ยงงาย เปนตน เปนการขัดเกลากิเลส อันจะชวยใหรักษาศีล
ไดบริสุทธิ์เปนอยางดี และชวยใหบําเพ็ญขอวัตรทั้งหลายไดสําเร็จพรอม เปนการเกื้อกูลแกภาวนาตอไป

ข. ระดับสมาธิ (อธิจิตตสิกขา)
๒. จิตตวิสุทธิ ความหมดจดแหงจิต คือ ฝกอบรมจิต หรือพัฒนาคุณภาพและสมรรถภาพของจิต จน
เกิดสมาธิ พอเปนบาทหรือปทัฏฐานแหงวิปสสนา คัมภีรวิสุทธิมัคควา ไดแก อุปจารสมาธิ จนถึงอัปปนาสมาธิ
ในฌานสมาบัติทั้ง ๘ และแสดงวิธีเจริญสมาธิ จนถึงไดผลพิเศษ คือโลกิยอภิญญา ทั้ง ๕
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ค. ระดับปญญา (อธิปญญาสิกขา)
๑) ญาตปริญญา คือ รู้จักสภาวะ
- ขั้นทุกขววัฏฐาน คือ กําหนดทุกขสัจจ
๓. ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแหงทิฏฐิ คือ ความรูเขาใจมองเห็นนามรูปตามสภาวะที่เปนจริง ทําใหระงับ
ความเขาใจผิดวาเปนสัตวบุคคลเสียได เริ่มดํารงในภูมิแหงความไมหลงผิด บางทีเรียกเปนญาณอยางหนึ่ง มีชื่อวา
๐) นามรูปปริจเฉทญาณ (๑) หรือเรียกวา สังขารปริจเฉท บาง นามรูปววัฏฐาน บาง หมายถึง
ความรูจักรูปธรรม-นามธรรมวา สิ่งที่มีอยูเปนอยู พอนับไดวาเปนของจริง ก็มีแตรูปธรรมและนามธรรมเทานั้น
และกําหนดไดวา ในการรับรูและเคลื่อนไหวตางๆ ของตนนั้น อะไรเปนรูปธรรม อะไรเปนนามธรรม เชน เมื่อ
เห็นรูป จักขุประสาท แสง และรูปหรือสี เปนรูปธรรม จักขุวิญญาณ หรือการเห็น เปนนามธรรม ดังนี้เปนตน
- ขั้นสมุทัยววัฏฐาน คือ กําหนดสมุทัยสัจจ
๔. กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแหงญาณเปนเหตุขามพนความสงสัย หรือความบริสุทธิ์ขั้นที่ทําให
กําจัดความสงสัยได คือ กําหนดรูปจจัยแหงนามรูป ตามแนวปฏิจจสมุปบาทก็ตาม ตามแนวกฎแหงกรรมก็ตาม
ตามแนวกระบวนการรับรูก็ตาม ตามแนววัฏฏะ ๓ ก็ตาม หรือตามแนวอื่น ก็ตาม วานามธรรมและรูปธรรมลวน
เกิดจากเหตุปจจัย และเปนปจจัยแกกันและกัน อาศัยกัน อันเปนความรูที่ทําใหสิ้นความสงสัยเกี่ยวกับกาลทั้ง ๓
คือ อดีต อนาคต และปจจุบัน ความรูนี้กําหนดเปนญาณขั้นหนึ่ง บางทีเรียกวา
๐) นามรูปปัจจัยปริคคหญาณ (๒) แปลวา ญาณที่กําหนดปจจัยของนามรูป ญาณขั้นนี้ เรียกได
หลายชื่อ วา ธัมมัฏฐิติญาณ บาง ยถาภูตญาณ บาง สัมมาทัสสนะ บาง
ผูประกอบดวยญาณขั้นนี้ พระอรรถกถาจารยเรียกวาเปน “จูฬโสดาบัน” คือ พระโสดาบันนอย เปนผูมี
คติ คือทางไปกาวหนา ที่แนนอนในพระพุทธศาสนา.
๒) ตีรณปริญญา คือ รู้สามัญลักษณะ หรือหยั่งถึงไตรลักษณ์
- ขั้นมัคคววัฏฐาน คือ กําหนดมรรคสัจจ (เฉพาะขอ ๕ คือ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ)
๕. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแหงญาณที่รูเห็นวาเปนทางหรือมิใชทาง คือ ยกเอา
รูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายขึ้นมาพิจารณาเปนหมวดๆ ตามแนวไตรลักษณ ทีละอยางๆ เชน พิจารณารูปโดย
อนิจจลักษณะ โดยทุกขลักษณะ โดยอนัตตลักษณะ แลวพิจารณาเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตามลําดับ
และโดยลักษณะแตละลักษณะไปทีละอยาง แลวพิจารณาขอธรรมอื่นๆ เชน ในหมวดอายตนะ ๑๒ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ และอะไรก็ไดทุกๆ อยาง แมแต ภพ ๓ ฌาน ๔ อัปปมัญญา ๔ สมาบัติ ๔ ฯลฯ ไปตามลําดับไตร
ลักษณแตละอยาง ในทํานองเดียวกันนั้น (รวมความก็อยูในขันธ ๕ นั่นเอง) จนเริ่มมองเห็นความเกิดขึ้นและ
ความเสื่อมไปแหงสังขารทั้งหลาย เรียกวาเกิดเปน ตรุณวิปสสนา คือ วิปสสนาญาณออนๆ
ในชวงนี้ ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกวา วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ ประการ ขึ้นมา ชวนใหหลงผิดวาบรรลุมรรคผล
แลว หรือหลงยึดเอาวิปสสนูปกิเลสนั้นวาเปนทางที่ถูก ถาหลงไปตามนั้น ก็เปนอันพลาดจากทาง เปนอันปฏิบัติ
ผิดไป แตถามีสติสัมปชัญญะแกไขได ก็จะกําหนดแยกไดวา วิปสสนูปกิเลส ๑๐ นั้นไมใชทาง แลวกําหนด
วิปสสนาญาณที่ดําเนินถูกทางพนจากอุปกิเลสแลววา นั่นแหละเปนทาง หรือมรรคาแทจริง ซึ่งจะพึงเดินตอไป
เมื่อความรูนี้เกิดขึ้นแลว ก็เรียกวา เปนมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทฺธิ.

บทที่ ๙ หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน
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ในวิสุทธิขอนี้ มีเนื้อหาซับซอนที่พึงทําความเขาใจ คือ
การเจริญวิปสสนาในขั้นที่จะใหเกิดวิสุทธิขอนี้ เรียกวา นยวิปัสสนา (การเจริญวิปสสนาโดยนัย คือ
พิจารณาโดยจับแงความหมายตามแนววิธีที่ทานแสดงไวในพระบาลี เชนวา รูปอยางหนึ่งอยางใดก็ตาม จะเปน
อดีต อนาคต หรือปจจุบัน ก็ตาม ภายในหรือภายนอก ก็ตาม ฯลฯ ลวนไมเที่ยง ดังนี้เปนตน) หรือเรียกอีกอยาง
หนึ่งวา กลาปสัมมสนะ1002 (การพิจารณาเปนหมวดๆ หรือรวบเปนกลุมๆ อยางที่อธิบายแลวขางบน) และ
ความรูที่เกิดขึ้นในขั้นนี้ บางทีจัดกันเปนญาณขั้นหนึ่ง เรียกวา
๐) สัมมสนญาณ (๓) แปลวา ญาณที่พิจารณา หรือตรวจตรา (นามรูปตามแนวไตรลักษณ)
เมื่อพิจารณาดวยสัมมสนญาณไปจนญาณแกกลาขึ้น เริ่มมองเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายไป
ของสิ่งทั้งหลาย มองเห็นความแปรปรวนของปจจุบันธรรมวา ธรรมเหลานี้ ไมมีแลวก็มีขึ้น มีขึ้นแลวก็ดับลวงไป
มองเห็นการเกิดและดับสลาย ทั้งโดยปจจัย และเปนขณะๆ ไป ก็เริ่มเกิดญาณใหมเรียกวา อุทยัพพยานุปสสนา
แตยังเปนญาณใหมๆ อยู และญาณนี้ตอนนี้เอง ที่เรียกวา ดรุณวิปสสนา หรือ ตรุณวิปสสนาญาณ (วิปสสนา
ญาณออนๆ)
ผูไดดรุณวิปสสนานี้ เรียกวา “อารัทธวิปสสก” (ผูเริ่มเห็นแจง หรือผูไดเริ่มวิปสสนาแลว) และในตอนนี้
เอง วิปสสนูปกิเลส1003 เชน โอภาส คือ แสงสวางแสนงาม เปนตน จะเกิดขึ้น ชวนใหหลงผิดและติดใจ ถารูเทา
ทันผานพนไปได กําหนดแยกวาอะไรเปนทางอะไรไมใชทางไดแลว ก็เปนอันจบสิ้นวิสุทธิขอนี้
๓) ปหานปริญญา คือ รู้ถึงขั้นละความหลงผิด ถอนตัวเป็นอิสระได้
๖. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแหงญาณอันรูเห็นทางดําเนิน โดยสาระแทๆ หมายถึง
วิปสสนาที่ถึงจุดสุดยอดดวยอํานาจวิปสสนาญาณ ๘ กับวิปสสนาญาณขอที่ ๙ คือสัจจานุโลมิกญาณ แตพูด
อยางกวางๆ วิสุทธิขอนี้ ไดแก วิปสสนาญาณ ๙ นั่นเอง คือ นับตั้งแตอุทยัพพยญาณที่พนจากวิปสสนูปกิเลส
แลวเปนตนไป จนสุดทางแหงความเปนปุถุชน หรือสุดวิปสสนา วิปสสนาญาณ ๙ มีดังนี้
๑) อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ หรือเรียกสั้นๆ วา อุทยัพพยญาณ (๔) ญาณอันตามเห็นความเกิดดับ
คือ พิจารณาความเกิดขึ้นและความดับไปแหงเบญจขันธ จนเห็นปจจุบันธรรมที่กําลังเกิดขึ้นและดับสลายไปๆ
ชัดเจน เขาใจภาวะที่เปนของไมเที่ยง ทนอยูในสภาพเดิมไมได ไมอยูในบังคับบัญชาตามความอยากของใคร
หยั่งทราบวา สิ่งทั้งหลาย เกิดขึ้น ครั้นแลว ก็ตองดับไป ลวนเกิดขึ้นแลวก็ดับไปทั้งหมด เมื่อเกิดการรับรูหรือ
เคลื่ อ นไหวใดๆ ในแต ละขณะ ก็ม องเห็ น นามธรรม รู ป ธรรม และตั ว รู ห รื อ ผู รู ที่เ กิ ด ขึ้ น แล ว ทั้ งรู ป ธรรม
นามธรรมและตัวรูนั้น ก็ดับไปพรอมกันทั้งหมด เปนความรูเห็นชัดแกกลา (พลววิปัสสนา) ทําใหละนิจจสัญญา
สุขสัญญา และอัตตสัญญาได
1002

ฏีกา วา กลาปสัมมสนะ เปนชื่อที่ชาวชมพูทวีปใช สวน นยวิปสสนา เปนชื่อที่ชาวเกาะลังกานิยมใช แตหมายถึงวิธีการเดียวกัน (วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/
๔๔๙); กลาปสัมมสนะหรือนยวิปสสนานี้ เปนวิธีตรงขามกับ อนุปทธรรมวิปสสนา (พิจารณาองคธรรมเรียงลําดับเปนรายขอ; ดู
อธิบายในบันทึกที่ ๓ แหงบันทึกพิเศษทายบทนี้); อนึ่งทาน Ñāṇamoli แปล นยวิปสสนาวา Inductive Insight และแปล กลาปสัมมสนะวา Comprehension by Groups.
1003
อุปกิเลสของวิปสสนา ไดแก ธรรมารมณอันนาชื่นชม ที่เกิดแกผูไดตรุณวิปสสนา ทําใหเขาใจผิดวาตนบรรลุมรรคผลแลว เปนเหตุ
ขัดขวางไมใหกาวหนาตอไปในวิปสสนาญาณ มี ๑๐ อยาง ดูเชิงอรรถในตอนวาดวยธรรมุธัจจ เปนตน.
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๒) ภังคานุปัสสนาญาณ เรียกสั้นวา ภังคญาณ (๕) ญาณอันตามเห็นความสลาย คือ เมื่อเห็นความ
เกิดดับเชนนั้นชัดเจนถี่เขา ก็จะคํานึงเห็นเดนชัดในสวนความดับที่เปนจุดจบสิ้น มองเห็นแตอาการที่สิ่งทั้งหลาย
ดับไปๆ เห็นวาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ลวนจะตองดับสลายไปทั้งหมด
๓) ภยตูปัฏฐานญาณ เรียกสั้นวา ภยญาณ (๖) ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเปนของนากลัว คือ
เมื่อพิจารณาเห็นแตความแตกสลาย อันมีแกสิ่งทั้งปวงหมดทุกอยางเชนนั้นแลว สังขารทั้งปวงไมวาจะเปนไปใน
ภพใดคติใด ก็ปรากฏเปนของนากลัว เพราะลวนแตจะตองแตกสลายไป ไมปลอดภัยทั้งสิ้น
๔) อาทีนวานุปัสสนาญาณ เรียกสั้นวา อาทีนวญาณ (๗) ญาณอันคํานึงเห็นโทษ คือ เมื่อพิจารณา
เห็นสังขารทั้งปวงลวนตองแตกสลายไป เปนของนากลัว ไมปลอดภัยทั้งสิ้นแลว ยอมคํานึงเห็นสังขารทั้งปวงนั้น
วาเปนโทษ เปนสิ่งที่มีความบกพรอง จะตองระคนอยูดวยทุกข
๕) นิพพิทานุปัสสนาญาณ เรียกสั้นวา นิพพิทาญาณ (๘) ญาณอันคํานึงเห็นดวยความหนาย คือ
เมื่อพิจารณาเห็นสังขารวาเปนโทษเชนนั้นแลว ยอมเกิดความหนาย ไมเพลิดเพลินติดใจ
๖) มุญจิตุกัมยตาญาณ (๙) ญาณหยั่งรูที่ทําใหตองการจะพนไปเสีย คือ เมื่อหนายสังขารทั้งหลาย
แลว ยอมปรารถนาที่จะพนไปเสียจากสังขารเหลานั้น
๗) ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ หรือ ปฏิสังขาญาณ (๑๐) ญาณอันพิจารณาทบทวนเพื่อใหเห็นทาง คือ
เมื่อตองการจะพนไปเสีย จึงกลับหันไปยกเอาสังขารทั้งหลายขึ้นมาพิจารณากําหนดดวยไตรลักษณ เพื่อมองหา
อุบายที่จะปลดเปลื้องออกไป
๘) สังขารุเปกขาญาณ (๑๑) ญาณอันเปนไปโดยความเปนกลางตอสังขาร คือ เมื่อพิจารณาสังขาร
ทั้งหลายตอไป ยอมเกิดความรูเห็นสภาวะของสังขารตามเปนจริงวา มันก็เปนอยูเปนไปของมันอยางนั้นเปน
ธรรมดา หรือเปนธรรมดาของมันอยางนั้นเอง จึงวางใจเปนกลางเรียบเฉยได ไมยินดียินราย ไมขัดใจติดใจ ใน
สังขารทั้งหลาย แตนั้นก็มองเห็นนิพพานเปนสันติบท ญาณจึงโนมนอมที่จะมุงแลนไปยังนิพพาน เลิกละความ
เกี่ยวเกาะกับสังขารทั้งหลาย ญาณขอนี้จัดเปนสิขาปปตตวิปสสนา คือ วิปสสนาที่ถึงจุดสุดยอด และเปนวุฏฐานคามินีวิปสสนา คือ วิปสสนาที่เชื่อมถึงมรรค อันเปนที่ออกจากสิ่งที่ยึด หรือออกจากสังขาร
๙) สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ (๑๒) ญาณอันเปนไปโดยอนุโลมแกการหยั่งรูอริยสัจ คือ
เมื่อวางใจเปนกลางตอสังขารทั้งหลาย ไมพะวง และญาณก็โนมนอมแลนมุงตรงสูนิพพานแลว ญาณอันคลอยตอ
การตรัสรูอริยสัจ ยอมเกิดขึ้นในลําดับถัดไป เปนขั้นสุดทายของวิปสสนาญาณ
ตอจากอนุโลมญาณ ก็จะเกิด โคตรภูญาณ (๑๓) (ญาณครอบโคตร คือ ญาณที่เปนหัวตอ ระหวางภาวะ
ปุถุชน กับภาวะอริยบุคคล) มาคั่นกลาง แลวจึงเกิดมรรคญาณ ใหสําเร็จความเปนอริยบุคคลตอไป
โคตรภูญาณนี้ ทานวาอยูระหวางกลาง ไมจัดเขาในวิสุทธิ ไมวาขอ ๖ หรือขอ ๗ แตใหนับเขาเปน
วิปสสนาได เพราะอยูในกระแสของวิปสสนา
๗. ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแหงญาณทัศนะ คือความรูในอริยมรรค ๔ หรือมรรคญาณ (๑๔)
นั่นเอง ซึ่งเกิดถัดจากโคตรภูญาณ เมื่อมรรคญาณเกิดแลว ผลญาณ (๑๕) ก็เกิดขึ้นในลําดับถัดไปจากมรรค
ญาณนั้นๆ ตามลําดับของแตละขั้นของความเปนอริยบุคคล ความเปนอริยบุคคลยอมเกิดขึ้นโดยวิสุทธิขอนี้ เปน
อันบรรลุที่หมายสูงสุดแหงวิสุทธิ หรือไตรสิกขา หรือการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งหมด
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ถัดจากบรรลุมรรคผลดวยมรรคญาณและผลญาณแลว ก็จะเกิดญาณอีกอยางหนึ่งขึ้นพิจารณามรรค
ผล พิจารณากิเลสที่ละแลว กิเลสที่ยังเหลืออยู และพิจารณานิพพาน (เวนพระอรหันต ซึ่งไมมีการพิจารณากิเลส
ที่ยังเหลืออยู) เรียกชื่อวา ปัจจเวกขณญาณ (๑๖)1004 เปนอันจบกระบวนการบรรลุมรรคผลนิพพานในขั้นหนึ่งๆ

1004

ญาณตางๆ ที่มีเลขลําดับกํากับอยูใน ( ) ขางหลังนั้น พึงทราบวา ไดแกญาณที่ในสมัยหลังๆ ไดมีการนับรวมเขาเปนชุด เรียกวา
ญาณ ๑๖ หรือ โสฬสญาณ อันเปนที่รูจักกันดีในวงการบําเพ็ญวิปสสนา โดยเฉพาะใชในการตรวจสอบที่เรียกวา “ลําดับญาณ”
และพึงทราบวา ในญาณ ๑๖ นี้ เฉพาะมรรคญาณ และผลญาณ สองอยางเทานั้น เปนญาณขั้นโลกุตระ สวนอีก ๑๔ อยางที่เหลือ
เปนญาณขั้นโลกียทั้งสิ้น
อนึ่ง พึงสังเกตวา วิปสสนาญาณ ๙ นั้น คัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะนับรวม สัมมสนญาณ (๓) เขาในชุดดวย จึงเปน วิปัสสนาญาณ ๑๐ (สงฺคห.๕๕)

๔๙๒

พุทธธรรม

บันทึกพิเศษทายบท
เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง
บันทึกที่ ๑: คําวา “บรรลุนิพพาน”
คําวา “บรรลุนิพพาน” นี้ ใชตามที่เห็นวาเปนคําคุนหูหรือฟงงายสําหรับคนทั่วไป แตความจริง คําที่ถูกตองตรงกวา
หรือถือไดวาเปนศัพทเฉพาะสําหรับกลาวถึงการบรรลุนิพพาน ไดแกคําวา “สจฺฉิกิริยา” (คัมภีรรุนหลังใช สจฺฉิกรณ บาง; รูป
กริยาเปน สจฺฉิกโรติ เปนตน ซึ่งแปลตามแบบวา “การทําใหแจง” แปลตามอรรถกถาวา การทําใหประจักษ หมายถึงประสบเอง;
คําวา “การทํานิพพานใหแจง” ฟงดูไมสูสะดวกสําหรับคนทั่วไป จึงเลี่ยงมาใชคําวา “บรรลุนิพพาน แตตอนี้ไป บางทีจะใชคําวา
“การประจักษแจงนิพพาน” แทรกไปบาง เพราะดูเหมือนจะหลีกความเขาใจผิดไดดีกวาคําวา บรรลุนิพพาน
สวนคําวาบรรลุนั้น ตรงกับบาลีวา “อธิคม” (รูปกริยาเปน อธิคจฺฉติ เปนตน) และ “ปตฺติ” (รูปกริยาและคุณนามที่ใช
กับนิพพาน คือ ปตฺต) ทั้งสองคํานี้ พบที่ใชกับนิพพานหลายแหง แตก็รองลงมา และสวนมากใชในคํารอยกรอง คือ คาถา
สจฺฉิกิริยา และกลุม สจฺฉิกโรติ เชน ม.อุ.๑๔/๕๐/๔๗; สํ.ม.๑๙/๔๔/๑๔; ๒๘/๑/๗๔; องฺ.เอก.๒๐/๔๒/๙; องฺ.ฉกฺก.
๒๒/๓๓๙/๔๗๓; ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๗๔/๕๘๓; ที.ม.๑๐/๒๗๓/๓๒๕; ๓๐๐/๓๕๑; ม.มู๑๒/๑๓๒/๑๐๓; ๑๕๒/๑๒๗; ม.อุ.๑๔/
๓๙๗/๒๖๙; สํ.สฬ.๑๘/๔๙๗/๓๑๐; ๕๑๓/๓๒๑; สํ.ม.๑๙/๖๗๙/๑๙๐; ๗๕๔/๒๒๓; ๘๒๓/๒๔๘; องฺ.ติก.๒๐/๕๑๔/๒๘๕; องฺ.
จตุกฺก.๒๑/๑๙๔/๒๖๖; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๙๗/๓๕๑; ๓๐๑/๓๖๔; องฺ.นวก.๒๓/๒๔๑/๔๔๕; ขุ.ขุ.๒๕/๖/๔; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๘/๓๗๗;
สจฺฉิกรณ เชน องฺ.อ.๒/๒๖๙; ๓/๒๓๗; ขุทฺทก.อ.๑๖๗; สุตฺต.อ.๒/๑๒๐; ที.อ.๓/๓๐๗; ม.อ.๒/๓๑๕; ๓/๔๗๑; วิภงฺค.อ.๖๗๑
กลุม อธิคจฺฉติ เชน รอยแกว = ม.มู.๑๒/๓๒๖/๓๓๒; ในคาถา เชน สํ.ส.๑๕/๑๐๑/๓๑; สํ.นิ.๑๖/๖๙๙/๓๒๔; ขุ.อิติ.
๒๕/๒๘๒/๓๑๐; ขุ.เถร.๒๖/๔๐๐/๔๒๗; องฺ.ติก.๒๐/๔๙๗/๒๐๗; องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๙/๒๓๙; ขุ.วิมาน.๒๖/๕๐/๘๘; ขุ.เถรี.
๒๖/๔๔๘/๔๕๗
กลุม ปตฺติ; ปตฺต มาในคาถาลวน เชน ขุ.ธ.๒๕/๒๐/๓๓; ขุ.เถรี.๒๖/๔๗๔/๕๐๒; ที.ปา.๑๑/๓๖๕/๒๘๘; ม.มู.๑๒/
๓๙๑/๔๒๑; สํ.ส.๑๕/๗๔๐/๒๗๘; ๘๔๕/๓๑๕; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๑/๓๖๑; ๓๕๗/๔๑๒; ขุ.เถร.๒๖/๔๐๑/๔๓๔; ขุ.เถรี.๒๖/๔๒๑/
๔๔๕; ๔๓๒/๔๔๙
คํานอกจากนี้ มีใชกับนิพพานเพียงประปราย และสวนมากมาในคํารอยกรอง คือ คาถา ไดแกรูปตางๆ ของคํากริยา
ตอไปนี้ คือ อาราเธติ (ใหสําเร็จ) ผุสติ (สัมผัส, ถูกตอง) คจฺฉติ (ถึง) ลภติ (ได)

บันทึกที่ ๒: ในฌาน เจริญวิปสสนา หรือบรรลุมรรคผล ไดหรือไม?
มักมีผูสงสัยวา ในฌาน จะเจริญวิปสสนาไดหรือไม หรือวาจะใชปญญาพิจารณาสิ่งใดๆ ไดหรือไม ผูที่เขาใจวาไมได
มักอางเรื่ององคฌาน ในปฐมฌาน มีวิตกและวิจาร พอจะคิดอะไรไดบาง แตฌานสูงขึ้นไปมีอยางมากก็เพียงปติ สุข และ
เอกัคคตา จะคิดจะพิจารณาอะไรไดอยางไร
ความจริง องคฌานเปนเพียงองคประกอบที่เปนเกณฑตัดสินวา ภาวะจิตนั้นเปนฌานหรือไม และเปนฌานขั้นใด มิใช
หมายความวาในฌานมีองคธรรมเพียงเทานั้น อันที่จริงนั้น ในฌาน มีองคธรรมอื่นๆ อีกมากมาย ดังที่ทานบรรยายไว ทั้งในพระ
สูตร และพระอภิธรรม (ชั้นเดิม) เชน ม.อุ.๑๔/๑๕๘/๑๑๘ กลาวถึงฌาน ตั้งแตปฐมฌาน ถึงอากิญจัญญายตนะ ทุกชั้นลวนมี
องคธรรมเชน ฉันทะ อธิโมกข วิริยะ สติ อุเบกขา มนสิการ เปนตน
ใน อภิ.สํ.๓๔/๑๓๙/๔๔-๒๗๔/๑๘๐ แสดงองคธรรมทั้งหลายในฌานตางๆ ทุกระดับ โดยเฉพาะในฌานที่เปนโลกุตระ
(สงฺคณี อ.๓๓๖ วาเปนฌานอัปปนาชั่วขณะจิตเดียว) มีทั้งอินทรีย ๕ คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา มีองคมรรคครบทั้ง ๘
มีสมถะและวิปสสนา และองคธรรมอื่นอีกมาก (อภิ.สํ.๓๔/๑๙๖/๘๓) วินย.ฏีกา.๒/๒๗๑ และวิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๒๕๔ ขยาย
ความหมายของขอความอยางที่พบในปฏิสํ.อ.๑๕๙; วิสุทฺธิ.๑/๑๙๐ และ นิท.อ.๑/๑๖๔ ใหเห็นชัดวา สมาธิและปญญาเกิดขึ้นได
โดยเปนธรรมควบคูกันในฌานจิต
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สวนที่วา เมื่อไมมีวิตกและวิจาร จะคิดจะพิจารณาอะไรไดอยางไรนั้น พึงเขาใจวา ที่ไมมีวิตกและวิจาร ก็เพราะจิตตั้ง
มั่น มีกําลังแนวแนเปนอยางมากแลว จึงไมตองคอยยกจิตขึ้นสูอารมณ (วิตก) ไมตองคอยประคองจิตใหเคลาอยูกับอารมณ
(วิจาร) ตอไปอีก จึงยิ่งทํางานพิจารณาไดดียิ่งขึ้นกวามีวิตก วิจาร;
ในคัมภีรวิสุทธิมัคค (วิสุทฺธิ.๓/๒๐๖) แสดงวิธีเจริญวิปสสนาวา “บุคคลที่เปนสมถยานิก ออกจากฌานใดฌานหนึ่งใน
บรรดารูปฌานและอรูปฌานทั้งหลาย เวนแตเนวสัญญานาสัญญายตนะแลว พึงกําหนดพิจารณาองคฌานทั้งหลาย มีวิตก เปน
ตน และธรรมทั้งหลายที่ประกอบรวมกับองคฌานนั้น โดยลักษณะและรสเปนอาทิ” คําอธิบายที่วา “ออกจากฌานแลว พึง
กําหนด” นั้น มองแงหนึ่งอาจถือวาเปนเพียงแสดงตัวอยางวิธีปฏิบตั ิแบบหนึ่ง เพราะในฎีกาที่อธิบายความตอนนี้เอง (วิสุทฺธิ.ฏีกา
๓/๓๙๘) ไดไขความไววา “คําวาสมถยานิก เปนชื่อของผูดํารงในฌาน หรือในอุปจาระแหงฌาน บําเพ็ญอยูซึ่งวิปสสนา”
อยางไรก็ตาม เรื่องที่วา การบําเพ็ญวิปสสนา จะอยูในฌาน หรือออกจากฌานกอนแลวจึงทําก็ได หรือวา อยูในฌาน
ทําไมได จะตองออกจากฌานเสียกอนจึงจะทําไดนี้ ดูเหมือนวา อรรถกถาฎีกาทั้งหลายยังขัดแยงกันอยูบาง
หลักฐานที่กลาวถึงการบําเพ็ญวิปสสนาในฌาน นอกจาก องฺ.อ.๓/๓๕๒ และวิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๓๙๘ แลว ไดพบอีกเพียง
แหงเดียวคือ ที.อ.๒/๑๔๓ ซึ่งกลาวถึงพระอรหันตปญญาวิมุตวา “พระปญญาวิมุตมี ๕ อยาง คือ พระสุกขวิปสสก ๑ และทาน
ผูดํารงอยูในฌาน ๔ ฌานใดฌานหนึ่ง มีปฐมฌาน เปนตน บรรลุอรหัตตผล (อีก ๔)”
หลักฐานนอกจากนี้ ลวนแสดงการปฏิบัติแบบออกจากฌานกอนเปนพื้น เฉพาะอยางยิ่ง เมื่อบรรยายวิธีบําเพ็ญ
วิปสสนาโดยตรง จะมีขอความทํานองเดียวกันวา “เขาฌาน ออกแลว กําหนดองคฌานและธรรมที่ประกอบรวมกับฌานนั้น...”
หรือ “เขาฌาน ออกจากสมาบัติแลว พิจารณาสังขารทั้งหลาย...” หรือ “ออกจากสมาบัติแลว พิจารณาสมาปตติธรรม...” หรือ
“ออกจากฌานแลว พิจารณาฌานธรรม...” เปนตน (ดู วินย.อ.๑/๕๒๕, ๕๒๙; ที.อ.๒/๔๘๒; ม.อ.๑/๓๔๓; สํ.อ.๓/๓๘๒; องฺ.อ.
๒/๑๓; สุตฺต.อ.๒/๕๑๑; นิทฺ.อ.๒/๒๔๗, ๓๓๘; วิสุทฺธิ.๒/๗๙; ๓/๓๑๓; ฯลฯ) หลักฐานเหลานี้ แสดงใหเห็นวา มติทั่วไปของ
อรรถกถา ถือวา ถาเขาฌานแลว จะตองออกจากฌานกอน จึงจะบําเพ็ญวิปสสนาได
ขอที่ขัดแยงกันเชนนี้ จะยุติอยางไร ไมปรากฏคําชี้แจงโดยตรงในอรรถกถาหรือฎีกา และยากที่จะเคนคําอธิบาย
ออกมาได แตก็พอหาขอประนอมได โดยเก็บเหตุผลจากที่ตางๆ มาเชื่อมตอกัน ดังตอไปนี้
คําบรรยายวิธีบําเพ็ญวิปสสนาโดยออกจากฌานแลวพิจารณาสังขารนั้น ไดแบบจากคัมภีรชั้นรองในพระไตรปฎก
นั่นเอง ตัวอยางที่เห็นชัด คือ ในคัมภีร ขุ.สุ.๒๕/๔๓๘/๕๔๘ มีขอความสั้นๆ ตอนหนึ่งวา “บุคคลรูจักกรรมที่ปรุงแตงใหเกิด
อากิญจัญญายตนะวา มีนันทิเปนสังโยชน ครั้นรูจักอยางนี้แลว แตนั้นยอมเห็นแจง (=บําเพ็ญวิปสสนา) ในอากิญจัญญายตนะ
นั้น” ขอความตอนทายที่วา “แตนั้น ยอมเห็นแจงในอากิญจัญญายตนะนั้น” คัมภีรจูฬนิทเทส ซึ่งเปนคัมภีรชั้นรองใน
พระไตรปฎก (ขุ.จู.๓๐/๔๘๗/๒๓๓) อธิบายขยายความออกไปวา “หมายความวา บุคคลนั้นเขาอากิญจัญญายตนะแลว ออก
จากอากิญจัญญายตนะนั้นแลว เห็นแจง (ทําวิปสสนา) ธรรมคือจิตและเจตสิกทั้งหลาย ซึ่งเกิดในอากิญจัญญายตนะนั้น โดย
ความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข...” (ในอรรถกถาของคัมภีรทั้งสองนี้ คือ สุตฺต.อ.๒/๕๒๓; นิทฺ.อ.๒/๒๙๘ ก็มี
คําอธิบายทํานองเดียวกัน)
คําอธิบายเรื่องนี้ ในคัมภีรชั้นรองก็ดี ในคัมภีรรุนอรรถกถาฎีกาก็ดี ลวนจัดไดวาเปนแนวอภิธรรมทั้งสิ้น ธรรมดาวา
คัมภีรสายอภิธรรมนั้น ยอมพยายามวิเคราะหธรรมทั้งหลายออกไปอยางละเอียด เมื่ออธิบายเรื่องจิต ก็วิเคราะหออกไปเปน
ขณะๆ แสดงใหเห็นการทํางานของจิตโดยสัมพันธกับธรรมอยางอื่น เชน การเกี่ยวของกับอารมณ เปนตน ในกรณีที่จะอาศัย
ฌานเพื่อบําเพ็ญวิปสสนานี้ ขณะอยูในฌานสมาบัติแทๆ ยังทําวิปสสนาไมได เพราะอารมณของฌานนั้นอยางหนึ่ง สวนอารมณ
ของวิปสสนาเปนอีกอยางหนึ่ง ขณะอยูในฌาน จิตแนบอยูกับอารมณของฌาน การพิจารณาสังขารดวยจิตเดียวกับจิตที่เขา
สมาบัติ เปนสิ่งที่ไมอาจทําได (องฺ.อ.๒/๔๔๗) ดังนั้น จึงตองออกจากอารมณ (ของฌาน) เสียกอน (วินย.อ.๑/๒๖๙) เพื่อจะได
เปลี่ยนอารมณใหม ซึ่งก็หมายความวา ตองออกจากฌานนั่นเอง
การออกจากฌานนั้น ก็ไมมีอะไรมาก เพียงใหกระแสจิตซึ่งแนบอยูกับอารมณของฌานนั้นขาดตอนลงเสีย ดวยการตก
ภวังค การที่จิตตกภวังคนั่นเอง คือการออกจากฌาน (ม.อ.๒/๔๐; องฺ.อ.๓/๑๗๐,๓๗๔; วิภงฺค.อ.๖๐๕; วินย.ฏีกา ๒/๓๕๙; ๔/
๑๓๗; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๒๖๓)

๔๙๔

พุทธธรรม

เมื่อออกจากฌานแลว ในกรณีนี้ จิตก็ขึ้นสูวิถีอีกในทันที และดวยอิทธิพลของฌานสืบเนื่องมา จิตก็แนวแนเปนอัปปนา
สมาธิตอไปอีก (มิใชหมายความวา เมื่อออกจากฌานสมาบัติแลว จิตจะกลับมาสูสภาพวุนวายหรือหวั่นไหวตามปกติ อยางที่
อาจจะเขาใจกันไป) บุคคลผูนั้น ดํารงอยูในอัปปนา หรือใชจิตที่เปนอัปปนาสมาธินั่นเอง (วิสุทฺธิ.๑/๒๓๙; ๒/๑๙๕) เจริญ
วิปสสนา โดยกําหนดพิจารณาองคฌานทั้งหลาย (หรือจะพูดใหกวางเพื่อคลุมถึงธรรมอยางอื่นที่มีอยูในฌานทั้งหมด ก็วา
พิจารณาฌานธรรม ฌานสัมปยุตตธรรม สมาปตติธรรม สมาปตติสัมปยุตตธรรม จิตและเจตสิกที่เกิดในฌาน หรือพิจารณา
สังขารทั้งหลาย ก็ไดทั้งสิ้น) ในฌานหรือสมาบัติที่ตนเพิ่งออกมานั้น จนเห็นไตรลักษณ (เรียกวา กําหนดองคฌาน ฯลฯ เปน
อารมณของวิปสสนา) สมาธิที่มั่นคงขึ้นดวยการไดฌานสมาบัติแลวนี้ จะชวยใหการบําเพ็ญวิปสสนาสะดวก คลอง สําเร็จผลงาย
มากขึ้น ยิ่งไดอภิญญาดวยแลวก็ยิ่งดี (วิสุทฺธ.ิ ๒/๑๙๗) ขอนี้ นับวาเปนสวนดี หรือเปนคุณคาพิเศษของการเจริญสมถะกอนแลว
จึงเจริญวิปสสนาภายหลัง
การเจริญวิปสสนาดวยการเขาฌานสมาบัติกอน เมื่อออกจากฌานสมาบัติแลว จึงใชจิตที่เปนสมาธิแข็งกลาสืบทอดมา
จากกําลังฌานนั้น กําหนดพิจารณาสังขารอยางที่กลาวมานี้ อรรถกถาบัญญัติศพั ทขึ้นมาเรียกวา เจริญวิปัสสนาที่มีฌานเป็นบาท
หรือทําฌานให้เป็นบาทของวิปัสสนา (หรือทําสมาบัติให้เป็นบาทของวิปัสสนา) และฌานสมาบัตินั้น ก็เรียกวา ฌานที่เปนบาท
ของวิปสสนา หรือสมาบัติที่เปนบาทของวิปสสนา หรือฌานจิตที่เปนบาทแหงวิปสสนา (วิปัสสนาปาทกฌาน, วิปัสสนาปาทก-สมาบัติ,
ปาทกัชฌาน ฯลฯ เชน ที.อ.๒/๕๓๗; ม.อ.๓/๖๖๕; ปฏิสํ.อ.๒๓๔-๖; สงฺคณี อ.๓๕๕-๓๕๘; วิภงฺค.อ.๑๕๖ วิสุทฺธิ.๓/๓๑๒-๓๑๔;
วินย.อ.๑/๑๗๓=ม.อ.๑/๑๗๑; องฺ.อ.๒/๑๓; วินย.อ.๑/๑๘๘=ที.อ.๑/๒๗๗=ม.อ.๑/๑๗๔=องฺ.อ.๒/๑๙๐=ปฺจ.อ.๑๒๕; วินย.อ.
๑/๒๙๐=ที.อ.๓/๑๐๘,๒๕๑=ม.อ.๒/๑๑๕=สํ.อ.๑/๓๓=นิทฺ.อ.๑/๑๔๗=วินย.ฏีกา ๑/๖๙๑; ม.อ.๒/๑๙๗=นิทฺ.อ.๒/๒๕=วินย.ฏีกา ๒/๘๒;
ม.อ.๒/๔๖๘; ๓/๕๖๙,๕๗๑; วิภงฺค.อ.๕๓๗; ม.อ.๓/๖๐๖; องฺ.อ.๑/๒๔๒, ๕๓๗; ม.อ.๑/๑๙๖,๒๕๗; ๒/๓๑๖; ฯลฯ)
ทั้งนี้ เรียกตามขั้นของฌานสมาบัติที่เปนบาทนั้นวา ทําปฐมฌานใหเปนบาท ทําทุติยฌานใหเปนบาท ฯลฯ ทําอากิญจัญ-ญายตน
ฌานใหเปนบาท เปนตน หรือวา วิปสสนามีปฐมฌานเปนบาท วิปสสนามีทุติยฌานเปนบาท วิปสสนามีอรูปสมาบัติเปนบาท
ฯลฯ ยิ่งฌานที่เปนบาทสูงเทาใด สมาธิจิตที่ใชทําวิปสสนาก็ยิ่งประณีตมั่นคงมากขึ้น อยูในระดับของฌานสมาบัติที่เปนบาทนั้น
ปญญาที่เปนตัววิปสสนา ก็อาจถูกเรียกแยกเปนขั้นๆ ตามฌานสมาบัติที่เปนบาท เชนเรียกวา วิปสสนาปญญาในระดับปฐมฌาน
หรือปฐมฌานวิปสสนาปญญา (องฺ.อ.๓/๓๕๙) เปนตน และมรรคคือการตรัสรูที่จะเกิดขึ้น ก็จะประกอบดวยฌานสมาบัติระดับ
เดียวกับที่ใชเปนบาทนั้นเชนกัน (เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมรรคกับฌานที่เปนบาท พึงดูรายละเอียดและความเห็นซึ่งแปลก
ออกไป ที่ สงฺคณี อ.๓๕๕; วิสุทฺธิ.๓/๓๑๒ เปนตน ซึ่งไดอางแลวขางตน) ทั้งนี้ ยกเวนเนวสัญญานา-สัญญายตนะ และสัญญา
เวทยิตนิโรธ
เทาที่กลาวมานี้ พอใหเห็นไดวา คําพูดวา บําเพ็ญวิปสสนาในฌานก็ดี ออกจากฌานแลวบําเพ็ญวิปสสนาก็ดี ไม
ขัดแยงกัน
อยางแรก เปนการพูดนัยกวาง จะวาเปนการพูดแบบปริยาย หรือสํานวนพระสูตรก็ได ตามนัยนี้ คําวาฌาน หมายถึง
ทั้งตัวฌานเองแทๆ และภาวะจิตที่เรียบสม่ําเสมอมั่นคงดวยกําลังของฌานนั้น ที่วาบําเพ็ญวิปสสนาในฌาน ก็คือเมื่อเขาฌาน
แลวก็ใชภาวะจิตที่ตั้งมั่นดวยกําลังฌานบําเพ็ญวิปสสนาตอไป
สวนคําพูดอยางหลัง (วาออกจากฌานแลว บําเพ็ญวิปสสนา) เปนการพูดนัยจําเพาะ จะวาเปนการพูดโดยนิปริยาย
หรือสํานวนพระอภิธรรมก็ได (ทานวา สุตตันตเทศนาเปนปริยายกถา อภิธรรมเทศนาเปนนิปปริยายกถา - สงฺคณี อ.๔๕๒; วิสุทฺธิ.ฏีกา
๒/๑๗๒) ตามนัยหลังนี้ คําวาฌาน หมายถึง ตัวฌานเองแทๆ เทานั้น คือหมายถึงการที่จิตกําหนดแนวอยูกับอารมณของสมถะ
เชน นิมิตของลมหายใจ และกสิณเปนตน เพียงอยางเดียว สวนภาวะจิตที่มั่นคงสม่ําเสมอดวยกําลังฌาน สํานวนอภิธรรมแยก
ออกมาเปนอีกตอนหนึ่งตางหาก เปนตอนที่ออกจากฌานแลว คือจิตปลอยอารมณของสมถะหลุดไป หรือขาดตอนไปแลว แต
ดวยกําลังฌานจิต จึงยังคงตั้งมั่นมีสมาธิเปนอยางดี ถึงตอนนี้ผูปฏิบัติธรรมอาศัยภาวะจิตนี้แหละบําเพ็ญวิปสสนา โดยกลับยก
เอาฌาน พรอมทั้งธรรมตางๆ เชน วิตก วิจาร ปติ สุข ฉันทะ วิริยะ เปนตน ซึ่งมีอยูในฌานที่ตนเพิ่งออกมาแลวนั้นเอง ขึ้นมาทํา
เปนอารมณของวิปสสนาเสีย

บทที่ ๙ หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน

๔๙๕

เมื่อไมยอมเรียกภาวะจิตนี้วาอยูในฌาน ก็ตองหาถอยคํามาเรียกใหเหมาะ เพราะถึงแมจะออกจากฌานแลว แตภาวะ
จิตตอนนี้ก็มิใชกลับไปมีสภาพอยางเดิมเหมือนเวลากอนเขาฌาน อรรถกถายุติปญหานี้ โดยคิดคําขึ้นใชใหม เรียกวาทําฌานให
เปนบาท
สวนการตัดแยกระหวางตัวฌานแทๆ กับภาวะจิตที่ตั้งมั่นอยูตอมาดวยกําลังฌาน อรรถกถาอาศัยหลักเรื่องภวังคจิต
มากําหนดเปนการออกจากฌานใหขาดตอนจากกัน (คําวา ภวังค หรือภวังคจิต มีในพระไตรปฎกเฉพาะในคัมภีรปฏฐานแหง
พระอภิธรรมเทานั้น เชน อภิ.ป.๔๐/๕๐๙/๑๖๓; ๕๑๖/๑๖๔; ๕๕๓/๑๘๑; ๑๑๖๒/๓๘๔ ครั้นถึงรุนอรรถกถา จึงใชกันดื่นขึ้น)
รวมความที่สันนิษฐานตามหลักฐานเหลานี้วา สํานวนพูดโดยปริยายวา “อยูในฌานเจริญวิปสสนา” มีความหมาย
ครอบคลุม เทากับที่อรรถกถาแยกพูดโดยนิปริยายวา “เขาฌาน ออกจากฌานแลว พิจารณาสังขาร” (เชน องฺ.อ.๒/๑๓) หรือ
“ออกจากฌานที่เปนบาทแลว พิจารณาสังขาร” (เชน วิสุทฺธิ.๓/๓๑๒) หรือ “ทําฌานใหเปนบาท เจริญวิปสสนา” (เชน วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/
๓๑๖) หรือ “ไดฌานแลว เจริญวิปสสนาที่มีฌานเปนบาท” (เชน วิสุทฺธิ.๑/๒๔๑; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๑๙) หรือ “ออกจากสมาบัติแลว
ทําวิปสสนาดวยจิตที่ตั้งมั่น” (เชน ม.อ.๑/๑๗๑; วิสุทฺธิ.๒/๑๙๕)
สรุปอีกครั้งหนึ่งวา ทั้งสํานวนพระสูตร และสํานวนอภิธรรม มีสาระสําคัญอยางเดียวกัน คือ ทําฌานใหเกิดขึ้น
(เขาฌาน) ก็เพื่อใชกําลังสมาธิของฌานนั้น เตรียมจิตใหอยูในสภาพซึ่งพรอมดีที่สุด สําหรับใชเปนที่ทําการของปญญา ที่จะคิด
พิจารณาใหเห็นความจริงตอไป เมื่อเขาฌาน คือฌานเกิดขึ้นแลว จิตพรอมดีแลว ก็เดินหนาตอไปสูขั้นใชปญญาพิจารณาสภาวะ
ของสิ่งทั้งหลาย ซึ่งเรียกวาวิปสสนา ภาวะนี้เรียกงายๆ ก็วา เขาฌานแลวเจริญวิปสสนา หรือคลายกับพูดวาอยูในฌานเจริญ
วิปสสนา แตถาจะพูดใหกระชับลงไปอีก ก็ตองวาอาศัยฌาน เจริญวิปสสนา ถึงตอนนี้ ฝายอภิธรรมก็มาชวยอธิบายวา ฌานเปน
สมถะ ยอมยึดหนวงอารมณของมันไวอยางหนึ่งอยางเดียวโดยตลอด เมื่อหันไปใชปญญาพิจารณาสิ่งตางๆ ก็ยอมตองเปลี่ยน
ออกจากอารมณที่กําหนดเดิม และเมื่อเปลี่ยนอารมณอยางนั้น จิตก็ตกภวังค นั่นคือออกจากฌานไปแลว ตอจากนั้น การ
พิจารณาเปนเรื่องของวิปสสนา นับเปนคนละขั้นตอน แตเพราะไดอาศัยฌานนั้น มีความสัมพันธกันอยู อรรถกถาจึงใหเรียกวา
เอาฌานเปนบาทหรือเปนปทัฏฐานของวิปสสนา
คําอธิบายอยางนี้ ก็รับกันดีกับขอความที่มีบอยๆ ในพระสูตรทั้งหลายวา เขาฌานอยูแลว ครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแลว จึง
นอมจิตไปเพื่อวิชชาตางๆ (เชน ม.ม.๑๓/๕๐๕-๘-๔๖๐-๑) ซึ่งหมายความวา อาศัยฌานเปนเครื่องทําจิตใหพรอมกอนแลว จึง
นําไปใชงาน ทานเรียกจิตเชนนั้นวา จิตที่ควรแกการนําไปใช (อภินีหารกฺขม) และจึงเปนบาทหรือเปนปทัฏฐาน เพื่อไดผลสําเร็จที่
สูงยิ่งๆ ขึ้นไป
พระอรรถกถาจารยนับแจงตามขอความในพระสูตร ใหเห็นวา จิตเชนนี้ประกอบดวยคุณสมบัติ ๘ อยาง คือ สมาหิตะ –
ตั้งมั่น ปริสุทธะ –บริสุทธิ์ ปริโยทาตะ – ผองใส อนังคณะ – โปรงโลงเกลี้ยงเกลา วิคตูปกิเลส – ปราศสิ่งมัวหมอง มุทุภูตะ –
นุมนวล กัมมนิยะ – ควรแกงาน ฐิตะ อาเนญชัปปตตะ – อยูตัว ไมวอกแวกหวั่นไหว (นิท.อ.๒/๕๙; วิสุทฺธิ.๒/๒๐๓)
อยางไรก็ตาม ผูที่ไดฌานแลว แตไมใชฌานเปนบาท จะเจริญวิปสสนาเพียงดวยอุปจารสมาธิ หรือขณิกสมาธิเทานั้น
ก็ยอมได แตจะมีสภาพเหมือนกับผูที่เจริญวิปสสนาอยางเดียวโดยไมไดฌานมากอน ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป (ดูเชิงอรรถในตัว
บท เพราะมีความเนื่องกัน)

บันทึกที่ ๓: เนวสัญญานาสัญญายตนะ ใชทําวิปสสนาไมได?
เนวสัญญานาสัญญายตนะ และสัญญาเวทยิตนิโรธ จัดไดวาเปนสมาบัติจําพวกเสวยผล มิใชประเภทสําหรับใชทํากิจ
สมาบัติที่ต่ํากวานั้น คือตั้งแตอากิญจัญญายตนะลงไป จึงจะใชไดทั้งสําหรับเสวยผลและสําหรับทํากิจ ทั้งนี้เพราะยังมีสัญญา
และธรรมอื่นๆ ที่ประกอบรวมอยูชัดเจนพอ ดังที่ทานเรียกอากิญจัญญายตนะวา เปนยอดแหงสัญญาสมาบัติ (ขุ.จู.๓๐/๒๖๐/
๑๓๔; และพึงดู สํ.นิ.๑๖/๓๕๔/๑๘๑; สํ.อ.๒/๑๗๑; องฺ.อ.๓/๓๕๓ ประกอบดวย) คือเปนสมาบัติชั้นสูงสุดที่ยังมีสัญญา หรือบางที
เรียกวาสัญญัคคะ แปลวา ยอดแหงสัญญา หรือสัญญาอยางยอด เพราะเปนสมาบัติโลกียชั้นสูงสุดที่ใชทํากิจได (ที.อ.๑/๔๒๔)

๔๙๖

พุทธธรรม

เนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนภาวะที่ละเอียดเกินไป จนเรียกวา มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช ดังกลาวแลว
ขางบน และไดชื่ออีกอยางหนึ่งวา สังขาราวเสสสมาบัติ แปลวา สมาบัติที่มีสังขารสักวาเหลืออยู หรือเรียกอยางงายๆ วาสมาบัติ
เศษสังขาร เพราะมีสังขารซึ่งอยูในภาวะละเอียดเปนที่สุด ตามปกติถือวา ไมชัดพอ หรือไมหยาบพอที่จะใชทํากิจของวิปสสนา
ไมตองพูดถึงอยูในสมาบัติ แมออกมาจากสมาบัตินั้นแลว จะกลับยกเอาองคธรรมตางๆ ที่มีในสมาบัตินี้ขึ้นมาพิจารณา ก็แทบ
ไมมีผูใดทําได เวนแตผูมีปญญาอยางพระสารีบุตรขึ้นไป และแมแตพระสารีบุตรเอง ก็พิจารณาไดเพียงแบบเหมารวม หรือรวบ
เปนกลุม อยางที่เรียกวา กลาปวิปสสนา อยางเดียว มีแตพระพุทธเจาทั้งหลายเทานั้น ที่จะกําหนดองคธรรมแยกออกพิจารณา
เปนรายขอตามลําดับ คือทําอนุปทธรรมวิปสสนาได (ดู ม.อุ.๑๔/๓๒/๓๒; สํ.นิ.๑๖/๓๕๔/๑๘๑; ที.อ.๑/๔๒๓; ม.อ.๓/๔๙๘;
สํ.อ.๒/๑๗๑; สงฺคณี อ.๓๒๗-๓๓๐; วิสุทฺธิ.๒/๑๔๖-๑๔๘; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๑๖๘,๑๗๔)
แมวาโดยหลักการทั่วไป ทานมักกลาวคลุมๆ รวมๆ กันไปวา สมาบัติทั้ง ๘ หรือ รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ เปน
บาทแหงวิปสสนาไดทั้งหมด (เชน ปฏิสํ.อ.๒๓๖=สงฺคณี อ.๓๕๖=วิสุทฺธิ.๓/๓๑๒; ม.อ.๒/๑๙๗, ๔๖๘; ๓/๕๖๙, ๕๗๑; องฺ.อ.๓/
๓๕๗; วินย.อ.๑/๒๙๐; วิภงฺค.อ.๕๓๗; นิทฺอ.๑/๑๔๗; ๒/๒๕; วินย.ฏีกา ๒/๙๔) เปนบาทแหงผลสมาบัติไดทั้งหมด (เชน อุ.อ.
๒๓๓) และรวมกันหมดทุกขอ รวมเปนบาทของนิโรธสมาบัติ (เชน ม.อ.๒/๓๑๖) แตภาวะที่เนวสัญญานาสัญญายตนะเปนบาท
หาเหมือนกับเอาฌานสมาบัติขออื่นๆ เปนบาทไม คือไมใชเปนตัวทํากิจแทจริง
ที่กลาวนี้ เห็นไดชัดในการเขานิโรธสมาบัติ ทานชี้แจงใหเห็นวา สมาบัติที่เปนขั้นทําการ ก็คืออากิญจัญญายตนะ สวน
เนวสัญญานาสัญญายตนะ แมจะเปนขั้นตอนที่จําเปน แตก็มีสภาพคลายเปนทางผานเทานั้น (ที.อ.๑/๔๒๔) ผูใดจะเขานิโรธ
สมาบัติ แมเขาสมาบัติผานมาโดยลําดับจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแลว แตในตอนที่ผานจากอากิญจัญญายตนะ กอนจะ
เขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ ไมไดทําบุพกิจ คือไมไดเตรียมจิตใหพรอมที่จะเขานิโรธไว ก็ไมอาจเขานิโรธสมาบัติได และเมื่อ
เขานิโรธไมสําเร็จ ก็ตองถอยกลับไปอยูในอากิญจัญญายตนะ มิใชคงอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนะ (วิสุทฺธิ.๓/๓๖๙; พึงนํา
เหตุผลเกี่ยวกับการที่มรรคซึ่งเกิดขึ้นแกผูพิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ไมเปนเหมือนเนวสัญญานาสัญญายตนะ
โดยสิ้นเชิง ใน สงฺคณี.อ.๓๕๘ มาประกอบการพิจารณาดวย)
เหตุผลเหลานี้ พอใหลงสันนิษฐานไดวา เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเปนภาวะจําเพาะตัว เปนจุดจําเพาะแหง
การเสวยผลของมันเองลวนๆ เมื่อออกจากสมาบัตินี้ ก็เปนการออกมาเลย พูดโดยนิปริยายวา ไมมีภาวะจิตสืบเนื่องในระดับนี้
ในการเจริญวิปสสนา เมื่อออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะมาพิจารณาสังขารธรรม ก็มิใชออกเพียงเพื่อเปลี่ยนอารมณเหมือน
อยางออกจากฌานสมาบัติขออื่น (ความจริง เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ไมมีอารมณของมันเองดวยซ้ํา คนที่จะเขาสมาบัติ
ขอนี้ กําหนดเอาอากิญจัญญายตนะนั่นเองเปนอารมณ เพื่อจะกาวลวงไปเสีย เมื่อกาวลวง คือปลอยหรือผละจากอารมณนั้นได
จึงเขาสูภาวะที่เรียกวาเปนเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัตินี้ เชน ที.ปา.๑๑/๓๕๕/๒๘๐; อภิ.วิ.๓๕/๕๙๙/๓๓๐; สงฺคณี อ.
๓๓๐; วิสุทฺธิ.๒/๑๔๔-๑๕๑) แตเปนการออกมาสูภาวะจิตในระดับของสมาบัติที่รองลงมา คืออากิญจัญญายตนะ จึงนับวาเปน
การออกจากสมาบัติ ชนิดที่มีความหมายครบถวน ทั้งโดยปริยายและโดยนิปริยาย สํานวนพระสูตรจึงบรรยายความตอนนี้วา
“ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัตินั้น” แลวพิจารณาสังขารธรรมทั้งหลาย
แมวาโดยหลักการทั่วไป อาจพูดไดวา “ทําเนวสัญญานาสัญญายตนะใหเปนบาทของวิปสสนา” (แตความจริง คําที่
กลาวจําเพาะเจาะจงลงไปอยางนี้ ยังไมพบเลย) คําวาเปนบาทในที่นี้ ก็จะมีความหมายเพียงวา ไดผานการเขาเนวสัญญานาสัญญายตนะออกมาแลว ซึ่งก็ยอมจะชวยทําใหจิตประณีตสนิทมากขึ้นอีก แตก็จะตองถือวา ภาวะจิตที่ใชเจริญวิปสสนาเวลานั้น
เปนอัปปนาสมาธิระดับอากิญจัญญายตนะอยูนั่นเอง (พึงระลึกไวดวยวา สมาธิในอรูปฌานทั้งหมด ลวนเปนระดับจตุตถฌาน
ทั้งสิ้น มีขอพิเศษเพียงวา เปนภาวะที่ประณีต หางไกลจากปจจนีกธรรมคือสิ่งรบกวนออกไปมากขึ้นเทานั้น – ดู อภิ.สํ.๓๔/
๑๙๒/๗๘; ที.อ.๑/๔๔๑; ๒/๑๔๖; วินย.ฏีกา ๒/๔๕๘)
สวนสัญญาเวทยิตนิโรธ เปนขอที่ชัดเจนอยูแลววา เปนสมาบัติสําหรับเสวยผลแทๆ และไมอาจเจริญวิปสสนาภายใน
สมาบัติได เพราะไมมีสัญญาและเวทนา รวมทั้งขันธอื่นๆ อันประกอบรวม ที่จะใชกําหนดพิจารณาได ยิ่งกวานั้นยังมีภาวะพิเศษ
จากฌานสมาบัติอื่นๆ ทั้งหมด คือ เปนแตสมาบัติอยางเดียว ไมเปนสมาธิ (วิภงฺค.อ.๖๐๕) จึงเปนการแนนอนวา ตองออกจาก
สมาบัติกอน จึงเจริญวิปสสนาได

บทที่ ๙ หลักการสําคัคญของการบบรรลุนิพพาน

๔๙๗

เมื่อออกจากสมาบัตินี้แลว จะเจริ
จ ญวิปส สนนา ก็ควรมาอยูยูในภาวะจิตที่เปนสมาธิในระะดับสูงสุดที่จะใใชทํากิจได
กลาวคืออากิญจัญญายตนนะ (หรือจะลงไปใชภาวะจิตระดดับต่ําลงไป แมจนถึงขณิกสมาธิ ซึ่งไมใชกําลังงฌานสมาบัติเลยก็
ล ยอมได
เพราะผูทไี่ไดสมาบัติที่สูงกว
ก า ยอมมีสิทธิในสมาบั
ใ
ติที่ต่ําลลงมากวานั้นเปนธรรมดา)
น
อยางไรก็ตาม แมวาสมาบัติสูสูงสุดขอนี้จะใชชเจริญวิปสสนาาเองโดยตรงไมได แตการเขาสสมาบัตินี้ก็ยอมช
ม วยเสริม
คุณสมบัตติิของจิตใหประณี
ณีตสนิทยิ่งขึ้น มีผลดีตอการปฏิฏิบัติธรรมเปนอันมาก ดังไดกลลาวไวแลวในตัวบบทขางตน

บันทึกที่ ๔: ขณะจิตที่บรรลุมรรคผล
ตามหลักที่วา ในขณะที
ใ
่บรรลุอริ
อ ยมรรค แมแแตผูที่มิไดฌานมมากอน จิตก็จะเปนสมาธิถึงขั้นนอัปปนา คือถึงระดั
ง บฌาน
ในเรื่องนี้ สําหรับผูมีพื้นความรู
ค ดานอภิธรรม พึงดูลําดับบกระบวนการทํางานของจิตในตตอนบรรลุมรรคคผล (อัปปนาชชวนวารแหง
มรรควิถี) ของพระวิปัสสนายานิ
ส
ก ตามมนัยที่ทานแสดงงไวใน อุ.อ.๔๒;; ปฏิสํ.อ.๓๒; สงฺคณี.อ.๓๕๙๙; วิสุทฺธิ.๓/๓๑๑๖, ๓๒๔;
สงฺคห.๒๒๒) ดังที่ถอดควาามออกเปนแผนนผังได ดังนี้

(สังขารุฯ = สังขารุเบกขขาญาณ ซึ่งเปนวิ
น ปสสนาญาณขขอที่ ๘; มโนทฯ = มโนทวาราวััชชนะ; อนึ่ง ปฏิฏิส.อ.๓๒ และสสงฺคณี อ.
๓๕๙ ไดแสดงเพิม่ จาากนี้อีกแบบหนึง่ โดยมีอนุโลม ๒ ขณะ และมีมีผลจิตขณะเดียว แตมีคําคัดคาานใน วิสุทธิ.๓//๓๒๔)
สสวนลําดับจิตขอองสมถยานิก อาจแสดงคราวๆๆ ไดดังนี้ (ตอนมมรรควิถีเหมือนข
น างบน จึงไมแสสดงรายละเอียด)
ด

(วิปสสนนาวิถีนี้ เปนการแสดงแบบคลุมมๆ ความจริง มีการตกภวั
ก
งคไดแลวๆ เลาๆ ในนระหวาง)
หหลักการที่วาจิตที
ต ่บรรลุมรรคผลตองเปนอัปปนนาสมาธินี้ เมื่อมองอย
ม างกวางๆๆ ทําใหเกิดความมคิดวา ความรูความเข
ค
าใจ
หรือความมหยั่งรูหยั่งเห็น ที่จะแจมแจงชัดเจนและแลลนลึก ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงพื้นจิตของคนได กกําจัดกิเลส เปลี่ยนแปลง
บุคลิกภาพพไดนั้น จะตองเเปนประสบการณ
ณภายในชนิดเต็ต็มทั่วหมดทั้งจิตทั
ต ้งใจ หรือโพลลงทั้งชีวิตทีเดียว

ตอน ๔: ชีวิต ควรใหเปนอยางไร?
บทสรุป
เรื่องเกี่ยวกับนิพพาน

๑
บทที่ ๑๐

คุณคาและลักษณะพิเศษที่พึงสังเกตเกี่ยวกับนิพพาน
๑. จุดหมายสูงสุดของชีวิต เปนสิ่งที่อาจบรรลุไดในชาตินี้
นิพพานซึ่งเปนจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา เปนภาวะที่มนุษยสามารถประจักษแจงไดในชีวิต
ปจจุบันนี้เอง เมื่อเพียรพยายาม ทําตัวใหพรอมพอ ก็ไมตองรอถึงชาติหนา ดังมีคุณลักษณะอยางหนึ่งของ
นิพพานวาเปน “สนฺทิฏกํ” (เห็นชัดไดเอง, ประจักษไดในชีวิตนี้) และ “อกาลิกํ” (ไมจํากัดกาล, ไมขึ้นตอ
เวลา)1005 และทานไดแสดงขอปฏิบัติตางๆ ไว เพื่อใหบรรลุนิพพานไดในทิฏฐธรรม คือ ในชาตินี้ ในปจจุบัน ทัน
เห็น ทันตา1006 จึงมีพุทธพจนตรัสยืนยันวา
“เราย่อมกล่าวดังนี้ว่า: บุรุษผู้เป็นวิญญู ไม่โอ้อวด ไม่มีมารยา เป็นคนตรง จงมาเถิด เราจะ
สั่งสอน เราจะแสดงธรรม เมื่อเขาปฏิบัติตามคําสั่งสอน ก็จักประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง
ซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาริกโดยชอบต้องการ อัน
เป็นจุดหมายของพรหมจรรย์ เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้ทีเดียว (โดยใช้เวลา) เจ็ดปี...หกปี...ห้าปี
ฯลฯ หนึ่งเดือน...กึ่งเดือน...เจ็ดวัน”1007

๒. นิพพานเปนจุดหมายที่ทุกคนเขาถึงได ไมจํากัดชาติชั้น หญิงชาย
บุคคลทุกคน เมื่อมีฉันทะ เพียรพยายาม มีความพรอมแลว ก็สามารถบรรลุนิพพานได ไมมีขอจํากัดวา
จะตองเปนคนชาติชั้นวรรณะใด มีฐานะอยางไร ยากจน มั่งมี เปนหญิง หรือชาย เปนคฤหัสถ หรือบรรพชิต มี
พุทธภาษิตแหงหนึ่งวา
“ทางนั้น ชื่อว่าทางสายตรง ทิศนั้นชื่อว่าทิศไม่มีภัย รถชื่อว่ารถไร้เสียง ประกอบด้วยล้อคือ
ธรรม มีหิริเป็นฝา มีสติเป็นเกราะกั้น ธรรมรถนั้น เราบอกให้ มีสัมมาทิฏฐินําหน้าเป็นสารถี
บุคคลใดมียานเช่นนี้ จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตาม เขาย่อมใช้ยานนั้น (ขับไป) ถึงในสํานักแห่ง
นิพพาน”1008
1005

องฺ.ติก.๒๐/๔๙๕/๒๐๒ (สนฺทิฏก มีความหมายเทากับทิฏธมฺมิกได เชน ขุทฺทก.อ.๑๓๗; สุตฺต.อ.๑/๘๘; พึงดู องฺ.ปฺจก.๒๒/๓๔/
๔๒ และฎีกาแหงอังคุตตรนิกาย อางใน มงฺคล.๒/๒๐ ดวย)
1006
เชน สํ.นิ.๑๖/๔๖/๒๒ = ๒๖๗/๑๓๙ = สํ.ข.๑๗/๓๐๒/๑๙๙ = สํ.สฬ.๑๘/๒๔๔/๑๗๗; องฺ.นวก.๒๓/๒๐๕/๓๖๕; ๒๕๕/๔๗๕.
1007
ที.ปา.๑๑/๓๑/๕๘; ดูประกอบ วินย.๔/๑๒/๑๖; ม.มู.๑๒/๓๒๖/๓๓๐; ม.ม.๑๓/๔๐๑/๓๗๒ (ดูพุทธพจนในตอนวาดวย เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ ประกอบดวย เพราะลวนกลาวถึงการประจักษในทิฏฐธรรม; นอกจากนั้น พุทธพจนเกี่ยวกับสติปฏฐานก็แสดงความไว
คลายกัน; ดู ที.ม.๑๐/๓๐๐/๓๕๑; ม.มู.๑๒/๑๕๑/๑๒๖.
1008
สํ.ส.๑๕/๑๔๔/๔๕

บทที่ ๑๐ บทสรุป เรื่องเกี่ยวกับนิพพาน

๔๙๙

พระพุทธเจาทรงยินยอมใหสตรีบวชเปนภิกษุณี ทั้งที่สภาวะทางสังคมไมอํานวย ก็ดวยเหตุผลที่วา หญิง
บวชในธรรมวินัยแลว ก็สามารถประจักษแจงโลกุตรธรรม ตั้งแตโสดาปตติผลถึงอรหัตตผล ไดเชนเดียวกับชาย1009
ครั้งหนึ่ง พระโสมาภิกษุณี เขาไปนั่งพักอยู ณ โคนไมตนหนึ่งในปา มารประสงคจะแกลงหลอก จึงเขา
มากลาวคาถาวา
“สถานะที่ยากนักหนาจะฝ่าไปได้ อันท่านผู้แสวงทั้งหลายจะพึงเข้าถึง สตรีมีปัญญาแค่สอง
นิ้ว ไม่ได้พานพบหรอก”
พระเถรีนั้นตอบวา
“ความเป็นหญิงจะเกี่ยวอะไร ในเมื่อใจตั้งมั่นดี มีญาณเป็นไปอยู่ แก่ผู้เห็นแจ้งธรรมถูกต้อง,
ผู้ใดยังมีความยึดถืออยู่ว่า เราเป็นหญิง หรือเราเป็นชาย หรือยังมีความรู้สึกค้างใจอยู่ว่าเรามีเรา
เป็น มารจึงควรจะพูดกับเขาผู้นั้น”1010
ในแงของความเปนชาวบาน และชาววัด หรือคฤหัสถ กับบรรพชิต ก็มีพุทธพจนวา
“เราไม่สรรเสริญการปฏิบัติผิด ไม่ว่าของคฤหัสถ์ หรือบรรพชิต, คฤหัสถ์ก็ดี บรรพชิตก็ดี
ปฏิบัติผิดแล้ว เพราะข้อที่ปฏิบัติผิดนั้นเป็นเหตุ ย่อมไม่เป็นผู้ยังกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้น
(ญายะ) ให้สําเร็จได้;
“เราสรรเสริญการปฏิบัติชอบ (สัมมาปฏิบัติ) ไม่ว่าของคฤหัสถ์ หรือบรรพชิต, คฤหัสถ์ก็ดี
บรรพชิตก็ดี ปฏิบัติถูกแล้ว เพราะข้อที่ปฏิบัติถูกต้องนั้นเป็นเหตุ ย่อมเป็นผู้ยังกุศลธรรมที่เป็น
ทางรอดพ้นให้สําเร็จได้”1011
และมีพุทธพจนตรัสถึงความหลุดพนของคฤหัสถกับบรรพชิตวา
“เราไม่กล่าว (ว่ามี) ความแตกต่างอะไรเลย ระหว่างอุบาสกผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ กับ
ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วตลอดร้อยปี คือ วิมุตติ กับ วิมุตติ เหมือนกัน”1012
เรื่องชาติชั้นวรรณะ นับวาเปนปญหาใหญในชมพูทวีป จึงมีพุทธพจนตรัสย้ําเรื่องนี้บอยๆ ดังตัวอยาง
เรื่องหนึ่ง เปนคําสนทนาระหวางพระพุทธเจา กับพราหมณชื่อเอสุการี คัดมาบางตอนดังนี้
พราหมณ์: ท่านพระโคดมผู้เจริญ พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติทรัพย์ไว้ ๔ อย่าง...(คือ) บัญญัติ
การภิกขาจาร ให้เป็นทรัพย์ประจําตัวของพราหมณ์...บัญญัติธนูกับแล่ง ให้เป็นทรัพย์ประจําตัว
ของกษัตริย์...บัญญัติกสิกรรมและการเลี้ยงโค ให้เป็นทรัพย์ประจําตัวของแพศย์...บัญญัติเคียว
และไม้คาน ให้เป็นทรัพย์ประจําตัวของศูทร..พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติทรัพย์ไว้ ๔ อย่างดังนี้
ท่านพระโคดมผู้เจริญ จะตรัสว่ากระไรในเรื่องนี้?
1009

วินย.๗/๕๑๕/๓๒๓
สํ.ส.๑๕/๕๒๖-๗/๑๘๙; ขุ.เถรี.๒๖/๔๓๗/๔๕๑
1011
ม.ม.๑๓/๗๑๐/๖๕๐; เทียบ สํ.ม.๑๙/๖๕-๖๙/๒๓
1012
สํ.ม.๑๙/๑๖๓๓/๕๑๖; ขอความวา คือวิมุตติกับวิมุตติเหมือนกัน พระไตรปฎกแปลฉบับภาษาไทยวา “คือหลุดพนดวยวิมุตติ
เหมือนกัน” ทั้งนี้เพราะบาลีฉบับอักษรไทยเปน ยทิทํ วิมุตฺติยา วิมุตฺตนฺติ สวนฉบับอักษรพมาและฉบับอักษรโรมันเปน ยทิทํ วิมุตฺติยา
วิมุตฺตินฺติ แตขอความนี้มีใน องฺ.ปฺจก.๒๒/๓๑/๓๕ ดวย และที่นั้นพระไตรปฎกภาษาไทย แปลไปอีกอยางหนึ่ง, พึงดูไขความของ
อรรถกถาดวย (สํ.อ.๓/๔๐๓; องฺ.อ.๓/๒๒) และในอรรถกถานั้นวา วิมุตตินี้ หมายถึง อรหัตตผลวิมุตติ; อยางไรก็ตาม คัมภีรรุนมิลินทปญหาเปนตนมา (ตั้งแตราว พ.ศ.๕๐๐) กลาววา คฤหัสถบรรลุอรหัตตผล ตองอุปสมบทในวันนั้น มิฉะนั้นตองปรินิพพาน (มิลินฺท.
๓๐๐); ปญหาวา เมื่อเปนคฤหัสถบรรลุนิพพานไดแลว จะบวชทําไม ดู มิลินฺท.๓๑๖.
1010

๕๐๐

พุทธธรรม
พระพุทธเจา: แน่ะพราหมณ์ ชาวโลกทั้งหมด พร้อมใจกันอนุญาตข้อตกลงนี้ไว้แก่พราหมณ์
ทั้งหลายว่า (ขอพราหมณ์ทั้งหลาย) จงบัญญัติทรัพย์ ๔ ประการเหล่านี้เถิด ดังนี้หรือ?
พราหมณ์: มิใช่เช่นนั้น ท่านพระโคดม
พระพุทธเจา: แน่ะพราหมณ์ เปรียบเหมือนบุรุษยากไร้ ไม่มีอะไรเป็นของตน เป็นผู้ขัดสน, คน
(พวกหนึ่ง) เอาก้อนเนื้อขึ้นแขวนให้แก่เขา ผู้ไม่มีความปรารถนาเลย โดยบอกว่า นี่แน่ะพ่อมหา
จําเริญ เธอกินเนื้อนี้เสีย และจ่ายเงินค่าเนื้อมา ดังนี้ฉันใด พวกพราหมณ์ก็ฉันนั้น ย่อมบัญญัติ
ทรัพย์ ๔ อย่างเหล่านี้ แก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอม
นี่แน่ะพราหมณ์ เราย่อมบัญญัติอริยโลกุตรธรรม ว่าเป็นทรัพย์ประจําตัวของคน (ทุกคน)
ฯลฯ
แน่ะพราหมณ์ ท่านจะเห็นเป็นประการใด (สมมติว่า) ขัตติยราช ผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้ว
รับสั่งให้บุรุษชาติต่างๆ กัน ๑๐๐ คน มาประชุมกันว่า มาเถิดท่านทั้งหลาย ในบรรดาท่าน
ทั้งหลายนั้น ผู้ใดเกิดจากตระกูลกษัตริย์ จากตระกูลพราหมณ์ จากตระกูลเจ้า ผู้นั้นจงเอาไม้สัก ไม้
สาละ ไม้สน ไม้จันทน์ หรือไม้ทับทิม มาทําเป็นไม้สีไฟ จงก่อไฟ ให้ความร้อนปรากฏ; มาเถิด
ท่านทั้งหลาย ในบรรดาท่านทั้งหลายนั้น ผู้ใดเกิดจากตระกูลจัณฑาล จากตระกูลพราน จาก
ตระกูลช่างสาน จากตระกูลช่างรถ จากตระกูลคนเทขยะ ผู้นั้นจงเอาไม้รางสุนัข ไม้รางสุกร ไม้ราง
ย้อมผ้า หรือไม้ละหุ่ง มาทําเป็นไม้สีไฟ จงก่อไฟ ให้ความร้อนปรากฏ;
นี่แน่ ะ พราหมณ์ ท่า นเห็นเป็นประการใด ไฟที่ คนผู้ เกิ ดจากตระกู ล กษัตริ ย์ จากตระกู ล
พราหมณ์ จากตระกูลเจ้า เอาไม้สัก ไม้สาละ ไม้สน ไม้จันทน์ หรือไม้ทับทิม มาทําเป็นไม้สีไฟก่อ
ขึ้น ให้มีความร้อนปรากฏ ไฟนั้นเท่านั้นหรือ จึงจะมีเปลว มีสี มีแสง และสามารถใช้ทํากิจที่พึง
ทําด้วยไฟได้, ส่วนไฟที่คนผู้เกิดจากตระกูลจัณฑาล จากตระกูลพราน จากตระกูลช่างสาน จาก
ตระกูลช่างรถ จากตระกูลคนเทขยะ เอาไม้รางสุนัข ไม้รางสุกร ไม้รางย้อมผ้า ไม้ละหุ่ง มาทําเป็น
ไม้สีไฟก่อขึ้น ให้มีความร้อนปรากฏ ไม่มีเปลว ไม่มีสี ไม่มีแสง ไม่สามารถใช้ทํากิจที่พึงทําด้วยไฟ
ได้ อย่างนั้นหรือ?
พราหมณ์: มิใช่เช่นนั้น ท่านพระโคดมผู้เจริญ...ไฟทั้งหมดนั่นแหละ มีเปลว มีสี มีแสง และไฟ
ทั้งหมด ใช้ทํากิจที่พึงทําด้วยไฟได้
พระพุทธเจา: ฉันนั้นเหมือนกันแล ท่านพราหมณ์ บุคคลแม้หากออกบวชเป็นอนาคาริก จาก
ตระกูลกษัตริย์ และเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว เป็นผู้...มีสัมมาทิฏฐิ ก็ย่อมเป็นผู้
ยังกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สําเร็จได้, แม้หากออกบวชเป็นอนาคาริก จากตระกูลพราหมณ์
...จากตระกูลแพศย์...จากตระกูลศูทร และเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว เป็นผู้...มี
สัมมาทิฏฐิ ก็ย่อมเป็นผู้ยังกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สําเร็จได้”1013
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๓. นิพพานอํานวยผล ที่ยิ่งกวาลําพังความสําเร็จทางจิตจะใหได
การบรรลุนิพพาน แมจะอาศัยความสําเร็จทางจิต (เจโตวิมุตติ) คือ ฌานสมาบัติ เปนพื้นฐานบางไมมาก
ก็นอย และผูบรรลุนิพพานก็มีความเกี่ยวของกับความสําเร็จทางจิตนั้นอยูเรื่อยๆ ในการดําเนินชีวิต แตนิพพานก็
เปนภาวะตางหากจากความสําเร็จทางจิตเหลานั้น เปนความหลุดพนแมจากความสําเร็จทางจิตเหลานั้น เปนสิ่งที่
ประจักษแจงตอเมื่อสามารถกาวลวงความสําเร็จทางจิตไปได
มีขอควรสังเกตเกี่ยวกับผลพิเศษของการบรรลุนิพพาน คือ
๑) ทําใหเกิดความหลุดพนขั้นสุดทายที่เด็ดขาด สิ้นเชิง ชนิดที่เปนธรรมดาธรรมชาติ ไมถอยกลับ เชน
ในทางจริยธรรม มีความไมเห็นแกตัวที่แทจริง ชนิดที่เปนผลซึ่งเกิดขึ้นเอง เปนอาการของการที่ไดทําลายความ
ยึดมั่นในตัวตนลงได ดวยปญญาที่มองเห็นสภาวะของสิ่งทั้งหลาย ซึ่งไมนา และไมอาจจะเขาไปยึดถือผูกพัน
เอาไวกับตัวตนได
ในเมื่อเปนอาการที่เปนไปเองตามธรรมชาติ ความไมเห็นแกตัวนั้น จึงทําไดโดยไมตองฝน ไมตองบังคับ
ใจ ไมตองอาศัยกําลังจิต ไมตองอาศัยการยึดอันหนึ่งเพื่อปลอยหรือใหหลุดออกจากอีกอยางหนึ่ง เชน ไมตอง
อาศัยความยึดมั่นในอุดมคติ ความอุทิศตัวใหแกสิ่งประเสริฐที่ศรัทธาอยางสุดจิตสุดใจ ความขมหรือระงับกิเลส
ดวยกําลังสมถะหรือวิปสสนาระหวางปฏิบัติธรรม และความนอมดิ่งดื่มด่ําในภาวะแหงฌานสมาบัติ เปนตน
๒) ในการที่จะประจักษแจงนิพพานนั้น ไมวาผูปฏิบัติจะไดบรรลุความสําเร็จทางจิตไวแลวสูงเพียงใดก็
ตาม เขาจะตองหลุดพนจากความติดใจพอใจในผลสําเร็จทางจิต นั้น มองเห็นสภาวะของผลสําเร็จนั้นตาม
แนวทางของเหตุปจจัยตามธรรมชาติ กาวลวงความผูกพันกับผลสําเร็จเหลานั้นไปไดกอน จึงจะบรรลุนิพพานได
อยางไรก็ตาม การขามพนไปไดนั้นแหละ กลับเปนสวนเติมเต็มของความสําเร็จทางจิต หรือเปนความ
พนไปได ชนิดที่ชวยทําใหสมบูรณ
- ผลสําเร็จทางจิต เทาใดก็ตาม ที่ตนเคยไดไวแลว ผูบรรลุนิพพานสามารถใชประโยชนไดทั้งหมด
เชน ใชเปนที่ใหใจอยูพักผอนอยางมีความสุขยามวาง ดังที่เรียกวา ทิฏฐธรรมสุขวิหาร เปนการนําเอาฌานสมาบัติ
มารับใชการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนตน
- ทําใหผลสําเร็จทางจิตที่เคยไดไวแลว ซึ่งตามปกติยังอาจเสื่อมถอยได กลายเปนภาวะไมเสื่อมถอย
- เพิ่มความสามารถและขยายวิสัยแหงการเสวยผลสําเร็จทางจิตใหกวางขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น ถาเดิมเคย
ไดถึงสมาบัติ ๘ เมื่อบรรลุอนาคามิผลหรืออรหัตตผลแลว ก็สามารถกาวตอไปถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ
๓) ความสําเร็จทางจิต อาจระงับกิเลสและความทุกขไวไดเปนเวลายาวนาน แตก็ยังไมเด็ดขาด กิเลส
และความทุกขกลับฟนขึ้นได นับวาเปนของชั่วคราว เพราะเปนวิธีขมหรือทับไว หรือฝากฝงใจไวกับสิ่งอื่น แตการ
บรรลุนิพพาน ทําใหกิเลสและความทุกขนั้นสูญสิ้นไปโดยเด็ดขาด เพราะขุดหรือถอนทิ้งดวยปญญา และสิ่งที่ดับ
ไปในการประจักษแจงนิพพานนั้น ก็เปนการดับเฉพาะสิ่งที่ชั่วราย ไดแกตัววุนและเหตุใหวุนตางๆ เชน ดับโลภะ
โทสะ โมหะ ดับตัณหา ดับภพ ดับทุกข ดับอวิชชา มิไดดับอะไรที่เปนสิ่งดีงามเลย
ยิ่งกวานั้น เมื่อดับสิ่งชั่วรายแลว ก็กลับ มีคุณลักษณะที่ดีเดนขึ้นมาแทน อยางชนิดเปนไปเองตาม
ธรรมดา นอกเหนือจากความสุข คือ การดําเนินชีวิตดวยปญญา และการบําเพ็ญกิจดวยกรุณา ซึ่งเปนสิ่งที่ลําพัง
ความสําเร็จทางจิตไมอาจใหเกิดขึ้นได
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ดังนั้น ผูประจักษแจงนิพพานอยางเดียว แมจะไมไดความสําเร็จทางจิตที่สูงสง ก็ยังประเสริฐกวาผูที่ได
ฌานสมาบัติอยางสูง แตไมประจักษแจงนิพพาน
๔) การบรรลุนิพพาน ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวมนุษยถึงขั้นพื้นฐาน เปลี่ยนจิตใจ เปลี่ยน
ลักษณะความคิด เปลี่ยนบุคลิกภาพ มีโลกทัศนและชีวทัศนอยางใหม มีระบบพฤติกรรมมั่นคง ทั้งนี้เพราะมี
ความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจที่สําคัญ ๒ ดาน คือ ความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น และความเชื่อถือ อันเปน
เรื่องทางดานอวิชชา กับปญญา อยางหนึ่ง และความรูสึกเกี่ยวกับคุณคาหรือการสนองความตองการ อันเปน
เรื่องทางดานตัณหา กับฉันทะ อีกอยางหนึ่ง ทั้งสองดานนี้สัมพันธกัน แตอาจแยกพูดไดคนละระดับ
เมื่อเด็กชาย ก. ถูกเรียกตัวมาพบครู ข. ถาเขาเขาใจวา ครู ข. กําลังหาความผิดและคิดลงโทษเขา
เด็กชาย ก. อาจกลัวตัวสั่น แตถารูวาครู ข. ใจดี เรียกมาแนะนําดวยเมตตา เขาอาจมีอาการสงบและอบอุนใจ
คนที่มักมองเห็นคนอื่นเปนศัตรู กับคนที่มักมองเห็นคนอื่นเปนมิตร ก็ยอมมีความรูสึก มีบุคลิกภาพ และ
พฤติกรรมตางกัน
คนผูหนึ่งเชื่อ และอยากไดเพชรสายฟา ที่เขาวาซอนอยูที่ถ้ําแหงหนึ่งในภูเขากลางปา ตามลายแทง เขา
อาจยอมลงทุนอยางมากมาย ยอมเสี่ยงชีวิต ตลอดจนอาจถึงกับเขนฆาคนอื่นๆ หลายคน ยอมใชเวลามากมาย
คนหาเพชรนั้น แตคนอีกผูหนึ่ง ไมอยากได ไมสนใจแมเพียงจะหันมาฟงเขาเลาเรื่องราวของเพชร
มนุษยปุถุชน ปรารถนารูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ ที่พึงใจ เขายอมตื่นเตน ฝนใฝ เอาใจจดจอ และ
ทําการตางๆ เพื่อใหไดสิ่งเหลานี้มาเสพเสวย และเขาเขาใจวา เขาสามารถครอบครองเปนเจาของสิ่งเหลานั้นได
จริง สุขทุกขของเขา ก็ขึ้นอยูกับการไดหรือไมได และความผันผวนปรวนแปรของสิ่งเหลานี้
สวนผูบรรลุนิพพานแลว มองเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะของธรรมดาแหงธรรมชาติ ไมเห็นอะไรที่จะ
เอาตัวตนเขาครอบครองซอนขึ้นไวได มองเห็นสิ่งทั้งหลายกวางพนออกไปจากการเพงจองหาเวทนาที่จะเสพเสวย
มองเห็นการที่จะตองปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไปตามความสอดคลองกับสภาพที่เปนจริง การที่จะตื่นเตนฝนใฝ ใจ
จดจอ วิ่งวุนไปกับการแสวงหาสิ่งเสพเสวยเหลานั้น จึงไมมี ความเขาใจความสัมพันธของตนกับสิ่งทั้งหลายที่
แวดลอม ไมวาจะเปนทรัพยสิน ผูคน ธรรมชาติ และชีวิตของตน เปลี่ยนไปเปนอยางใหม ความรูสึกเกี่ยวกับ
คุณคาของสิ่งทั้งหลายที่ตนเขาไปเกี่ยวของดวย ก็เปลี่ยนไป นําไปสูบุคลิกภาพและระบบพฤติกรรมอยางใหม ที่
เรียกวาลอยพนจากโลกธรรม หรือถึงอยูในโลก แตไมติดโลก ไมเปรอะเปอนโลก โลกฉาบทาไมได
ภาวะหลุดพน และเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเชนนี้ ยากจะพรรณนา ทานจึงมักบรรยายดวยคําอุปมา
เชนวา เหมือนฟนไข หายปวย สรางเมา เย็นลงได หายรอน ขับสิ่งหมักหมมออกหมดแลว หลุดจากบวง พน
จากเครื่องผูกมัด ขึ้นฝงได ขามถึงฝงที่ปลอดภัย น้ําใสสงบ เปนตน
อุปมาเหลานี้ หลายขอมีลักษณะรวมในแงที่วา แสดงภาวะเดิมซึ่งติดขัดวุนวายไมสะดวก ตองมัว
สาละวนกับการดิ้นรนปกปองและทรงตัวเอง ไดรับความสุขจากการผอนบรรเทาทุกขภัยไปไดคราวหนึ่งๆ จํากัด
ตัวและจํากัดความสนใจอยูกับสถานการณแหงการดิ้นรนของตนในขอบเขตอันคับแคบ นิพพานเปนความเปลี่ยน
หรือพนจากภาวะเชนนั้น ไปสูความเปนอิสระ เปนไทแกตน สามารถขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไดอยางคลองตัวตาม
ปรารถนา ไมตองมัวหวงกังวลกับการปกปองรักษาตัวตน อยูในภาวะปลอดโปรงโลง ไปไดทั่ว และมองเห็น
กวางไกล ขออุปมาเหลานั้น บางขอใชกับภาวะที่เปนผลสําเร็จทางจิตไดดวย แตกระนั้นก็ยังมีขอแตกตาง คือ
ความสําเร็จทางจิต ใหเกิดผลอยางนี้ได เพียงชั่วคราว
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๕) เปนธรรมชาติของมนุษยอยางหนึ่ง ที่จะพยายามแสวงหาความหมายและจุดหมายของชีวิตที่สูงสง
ยิ่งไปกวาเพียงการเกิดมาหาอารมณเสพเสวย แลวก็จากโลกไป บางครั้ง มนุษยอาจถูกความจําเปนทางวัตถุ หรือ
ความดิ้นรนในการดํารงชีวิตบีบคั้น ใหลืมหรืองดมองหาความหมายเชนนั้นไปชั่วคราว แตพอมีโอกาสบาง มนุษย
อยางนอยบางกลุมบางพวก ก็จะตองหันมาแสวงหา และในเมื่อยังขามไมพนความสงสัย มนุษยก็จะตองหันมา
พะวงเรื่องนี้กันเรื่อยไป
ดังนั้น ลัทธินิยม หรืออุดมการณใดก็ตาม ซึ่งมุงแตสนองความเปนอยูดีทางวัตถุอยางเดียว ไมหาที่ใหใจ
ลง หรือหาที่ใหใจลงไมได ลัทธินิยมหรืออุดมการณเชนนั้น ชื่อวามีชองวางกวางใหญอยูในตัว ขาดความสมบูรณ
ไมอาจสนองความตองการของมนุษยไดอยางเพียงพอ
พูดตามสํานวนพุทธศาสนาวา การสนองความตองการของมนุษยเพียงแคขั้นทิฏฐธัมมิกัตถะอยางเดียว
หาพอไม จําจะตองใหมีสัมปรายิกัตถะ และปรมัตถะดวย
เมื่อพูดในแงนี้ ทั้งนิพพานก็ดี ความสําเร็จทางจิตอยางอื่นๆ ก็ดี คือสวนเติมเต็ม ที่ชวยแกปญหานั้น
อยางไรก็ดี ระหวางความสําเร็จทางจิต กับนิพพาน ความสําเร็จทางจิตยังจัดอยูในระดับสัมปรายิกัตถะ คือ
ประโยชนหรือจุดหมายที่ล้ําลึกเลยหนาออกไปจากทิฏฐธัมมิกัตถะ เปนระดับถัดออกไป หรือขั้นรอง ยังจะตอง
กาวตอไปอีกสูขั้นสุดทาย คือนิพพาน ซึ่งเปนปรมัตถะ หรือจุดหมายสูงสุด อันเปนความสมบูรณที่แทจริง

จุดที่มักเขวหรือเขาใจพลาด เกี่ยวกับนิพพาน
๑. ความยึดมั่น ในความไมยึดมั่น
กระบวนธรรมฝายกอทุกข อาจเรียกชื่อตามองคธรรมที่เปนตัวการสําคัญวา กระบวนธรรมฝายอวิชชาตัณหา สวนกระบวนธรรมฝายดับทุกข ก็อาจเรียกชื่อตามองคธรรมที่สําคัญวา กระบวนธรรมฝายวิชชา-วิมุตติ
ถาเรียกอยางงายๆ ฝายแรก คือ ไมรู จึงติด ฝายหลังเปน พอรู ก็หลุด
ในฝายอวิชชา–ตัณหา นั้น องคธรรมที่เปนขั้วตอ ซึ่งพาเขาไป หรือนําไปสูชาติภพ ก็คือ อุปาทาน ที่
แปลวา ความถือมั่น ความยึดมั่น หรือความยึดติดถือมั่น สวนในฝายวิชชา–วิมุตติ องคธรรมที่เปนขั้วตอ ซึ่งพา
ออกไป หรือเปนจุดแยกออกจากสังสารวัฏฏ ไดแก นิพพิทา แปลกันวา ความหนาย คือหมดใคร หายอยาก
หรือหายติด องคธรรมสองฝายนี้ มาจับคูตรงขามกัน เปน อุปาทาน กับ นิพพิทา
อุปาทาน เกิดจากอวิชชา ที่ไมรูจักสิ่งนั้นๆ ตามสภาวะที่แทจริง เปดทางใหตัณหาอยากไดใครจะเอา มา
ครอบครองเสพเสวย แลวเอาตัวตนเขาผูกพันถือมั่นถือหมายวาตองเปนอยางนั้น ตองเปนอยางนี้ ที่เรียกวา
อุปาทาน
สวนนิพพิทา เกิดจากความรูเขาใจสิ่งที่เคยยึดติดถือมั่นไวนั้นตามสภาวะ วามีขอเสียขอบกพรอง ไม
ปลอดภัยอยางไรๆ เปนสิ่งที่ไมนา และไมอาจจะเอาตัวเขาไปผูกพันไว แลวเกิดความหนาย หมดความ
เพลิดเพลินติดใจ อยากจะผละออกไปเสีย
จะเห็นวา อุปาทาน เกิดสืบเนื่องมาจากอวิชชา ความไมรูสภาวะ สวนนิพพิทา เกิดจากความรูเขาใจตาม
เปนจริง ซึ่งทานมีศัพทเฉพาะใหวา ยถาภูตญาณทัสสนะ
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พุทธธรรม

ขอที่พึงย้ําในที่นี้ก็คือ การที่นิพพิทาจะเกิดขึ้น หรือการที่จะถอนทําลายอุปาทานไดนั้น เปนเรื่องที่เกิด
จากความรูความเขาใจ คือ เมื่อรูเขาใจสภาวะแลว นิพพิทาก็เกิดเอง อุปาทานก็หมดไปเอง เปนเรื่องของกระบวน
ธรรมแหงเหตุปจจัย หรือภาวะที่เปนไปเองตามเหตุปจจัยของมัน1014
บางทีเราสอนกันวา จงอยายึดติดถือมั่น หรือวา อยายึดมั่นกันไปเลย หรือวา ไมยึดติดถือมั่นเสียเทานั้น
ก็หมดเรื่อง1015 การสอนเชนนี้เปนสิ่งที่ดี และควรสอนกัน แตพรอมนั้นก็จะตองระลึกถึงหลักการที่กลาวแลว
ขางตนดวย คือจะตองพยายามใหความที่จะไมยึดมั่นนั้น เกิดขึ้นโดยถูกตองตามทางแหงกระบวนธรรม มิฉะนั้น
ก็อาจกลายเปนการปฏิบัติผิดพลาดและมีโทษได โทษที่จะเกิดขึ้นนี้คือ “ความยึดมั่น ในความไมยึดมั่น”
การปฏิบัติดวยความยึดมั่นในความไมยึดมั่นนั้น ยอมกอใหเกิดโทษได เชนเดียวกับการกระทําดวย
ความยึดมั่นโดยทั่วไป
สมมติวา มีหอของอยูหอหนึ่ง หอดวยผาสีสวยงามเรียบรอยเปนอยางดี วางไวในตูกระจกที่ปดใสกุญแจ
ไว ชายผูหนึ่งเชื่ออยางสนิทใจวาในหอนั้นมีของมีคา เขาอยากได ใจจดจออยู แตยังเอาไมได เขาพะวักพะวน
วุนวายอยูกับการที่จะเอาของนั้น เสียเวลาเสียการเสียงานมาก ตอมามีคนที่เขานับถือมาบอกวา ในหอนั้นไมมีของ
มีคาอะไร ไมนาเอา และการที่เขาอยากไดอยากเอาพะวงวุนวายอยูนั้นไมดีเลย ทําใหเกิดความเสียหายมาก ใจ
หนึ่งเขาอยากจะเชื่อคําบอกของคนที่นับถือ และเขาก็เห็นดวยวาการพะวงวุนวายอยูนั้นไมดีมีโทษมาก แตลึกลง
ไป เขาก็ยังเชื่อวา คงตองมีของมีคาเปนแน
เมื่อยังเชื่ออยู เขาก็ยังอยากได ยังเยื่อใย ยังตัดใจไมลง แตเขาพยายามขมใจเชื่อตามคนที่เขานับถือและ
แสดงใหคนอื่นๆ เห็นวา เขาเชื่อตามเห็นตามคําของคนที่เขานับถือนั้นแลว เขาจึงแสดงอาการวาเขาไมอยากได
เขาไมตองการเอาของหอนั้น
สําหรับคนผูนี้ ถึงเขาจะยืนตะโกน นั่งตะโกนอยางไรๆ วา ฉันไมเอาๆ ใจของเขาก็คงผูกพัน เกาะเกี่ยว
อยูกับหอของนั้นอยูนั่นเอง และบางที เพื่อแสดงตัวใหคนอื่นเห็นวาเขาไมตองการของนั้น เขาไมอยากได เขาจะ
ไมเอาของนั้น เขาอาจแสดงกิริยาอาการที่แปลกๆ ที่เกินสมควร อันนับไดวามากไป กลายเปนพฤติกรรมวิปริตไป
ก็ได นี้เปนตอนที่หนึ่ง
ตอมา ชายผูนั้นมีโอกาสไดเห็นของที่อยูในหอ และปรากฏวาเปนเพียงเศษผาเศษขยะจริงตามคําของคน
ที่เขานับถือเคยพูดไว ไมมีอะไรมีคาควรเอา เมื่อเขารูแนประจักษกับตัวอยางนี้แลว เขาจะหมดความอยากได
ทันที ใจจะไมเกาะเกี่ยว ไมคิดจะเอาอีกตอไป
คราวนี้ ถึงเขาจะพยายามบังคับใจของเขาใหอยากได ขมฝนใหอยากเอา ถึงจะเอาเชือกผูกตัวติดกับของ
นั้น หรือหยิบของนั้นขึ้นมา รองตะโกนวาฉันอยากได ฉันจะเอา ใจก็จะไมยอมเอา
ตอจากนี้ไป ใจของเขาจะไมมาวกเวียนติดของอยูกับหอของนั้นอีก ใจของเขาจะเปดโลงออกไป พรอมที่
จะมองจะคิดจะทําการอื่นๆ ไดอยางเต็มที่สืบไป นี้เปนตอนที่สอง
1014

ยถาภูตญาณทัสสนะ เปนความรูขั้วตอที่ตัดแยก ยังไมใชความรูขั้นสุดทายที่เรียกวาวิมุตติญาณทัสสนะ; เปนธรรมดาที่วา เมื่อ
ยถาภูตญาณทัสสนะเกิดขึ้นแลว นิพพิทาก็จะเกิดตามมาเอง ดู องฺ.ทสก.๒๔/๒/๒; องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๐๙/๓๓๖; ดู พุทธพจนสรุป
ที่วา เมื่ออวิชชาจางคลาย วิชชาเกิด ก็ไมยึด ที่ ม.ม.๑๒/๑๕๘/๑๓๕; รูแคไหนจึงจะเลิกยึดถือ เชนที่ ม.อุ.๑๔/๔๑/๔๐.
1015
พุทธพจนหนึ่งที่อางกันมากเกี่ยวกับความไมยึดมั่น คือ “สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย” แปลวา ธรรมทั้งปวงไมควรถือมั่น หรือ สิ่ง
ทั้งปวงไมอาจยึดมั่นไวได (ม.มู.๑๒/๔๓๔/๔๖๔; ๔๓๘/๔๖๙; สํ.สฬ.๑๘/๙๕/๖๒; สํ.ม.๑๙/๕๘/๙๐); อภินิเวส เปนไวพจนหนึ่งของ
อุปาทาน (เชน อภิ.วิ.๓๕/๓๑๒/๒๐๐)
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ความเทียบเคียงในตอนที่หนึ่ง เปรียบไดกับพฤติกรรมของปุถุชน ผูยังมีความอยากและความยึดอยู
ดวยตัณหาอุปาทาน เขาไดรับคําสั่งสอนทางธรรมวา สิ่งทั้งหลายที่อยากได มั่นหมายยึดเอานั้น มีสภาวะแทจริงที่
ไมนาอยากไมนายึด และความอยากความยึดถือก็มีโทษมากมาย เขาเห็นดวยโดยเหตุผลวา ความอยากไดและ
ความถือมั่นไวมีโทษมาก และก็อยากจะเชื่อวา สิ่งทั้งหลายที่อยากได ลวนมีสภาวะซึ่งไมนาฝนใฝใครเอา แตก็ยัง
ไมมองเห็นเชนนั้น ลึกลงไปในใจ ก็ยังมีความอยากความยึดอยูนั่นเอง แตเพราะอยากจะเชื่อ อยากจะปฏิบัติตาม
หรืออยากแสดงใหเห็นวาไดปฏิบัติตามคําแนะนําทางธรรมนั้น เขาจึงแสดงออกตางๆ กระทําการตางๆ ใหเห็นวา
เขาไมอยากไดไมยึดติด ไมคิดจะเอาสิ่งทั้งหลายที่นาใครนาพึงใจเหลานั้น
ในกรณีนี้ ความไมอยากไดไมอยากเอา หรือไมยึดติดของเขา มิใชของแทจริงที่เปนไปเองตามธรรมดา
ของธรรมชาติ เปนเพียงสัญญาแหงความไมยึดมั่น ที่เขาเอามายึดถือไว เขาเขาใจความหมายของความไมยึดมั่น
นั้นอยางไร ก็พยายามปฏิบัติหรือทําการตางๆ ไปตามนั้น ความไมยึดมั่นของเขา จึงเปนเพียงความยึดมั่นใน
ความไมยึดมั่น และการกระทําของเขา ก็เปนการกระทําดวยความยึดมั่นในความไมยึดมั่น
การกระทําเชนนี้ยอมมีโทษ คือ อาจกลายเปนการกระทําอยางเสแสรง หลอกตนเอง หรือเกินเลยของ
จริง ไมสมเหตุผล อาจถึงกับเปนพฤติกรรมวิปริตไปก็ได
ความเทียบเคียงในตอนที่สอง เปรียบไดกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยถูกตอง ตามธรรมดาแหงกระบวน
ธรรม เปนธรรมชาติ เปนไปเองตามเหตุปจจัย คือเกิดจากความรูแจงประจักษ ตามหลักการที่วา เมื่อเหตุปจจัย
พรอมแลว ผลก็เกิดขึ้นเอง จําเปนจะตองเกิด ถึงฝนก็ไมอยู คือ เมื่อรูสภาวะของสังขารทั้งหลายแทจริงแลว จิตก็
หลุดพน หมดความยึดติดเอง
ถามวา ถาอยางนั้น ปุถุชน เมื่อยังไมเกิดญาณทัสสนะ จะพยายามปฏิบัติตามหลักความไมยึดติดถือมั่น
บางไมไดหรือ ตอบวาได และควรอยู เพราะเพียงมองเห็นโทษของความยึดมั่น ก็นับวาเปนประโยชนแลว แตขอ
สําคัญ จะตองมีสติรูระลึกไววา นี้เราอยูเพียงในขั้นของความยึดมั่นในความไมยึดมั่นเทานั้น เมื่อจะทําอะไร อาจ
บอกตัวเองวา เราจะทําการนี้ดวยความไมยึดมั่น พรอมนั้นก็ระลึกไวดวยวา เราจะทําไปตามเหตุตามผล ไมหลง
ไปตามความยึดมั่นในความไมยึดมั่นนั้น พยายามทําการดวยปญญา ดวยความรูความเขาใจใหมากที่สุด
เพียงเทานี้ ก็จะเปนการกระทําที่เปนคุณ ผลดีที่จะไดในระดับนี้ก็คือ เปนการฝกตน เปนการปูพื้นฐาน
สําหรับความไมยึดมั่นที่แทจริงตอไป และผลเสียจากการกระทําที่เลยเถิด เกินไป หรือมากไป หรือหลอกตัวเอง
ก็จะไมเกิดขึ้น แตถาเขาใจผิดเห็นไปวา นี่แหละคือความไมยึดมั่น ก็จะผิดพลาด เกิดผลเสียไดทันที
ความยึดมั่นในความไมยึดมั่นนี้ มิใชมีเฉพาะในดานดีเทานั้น มีตัวอยางผูจะเอาไปใชในทางชั่วรายดวย
เชนผูที่พูดวา สิ่งทั้งหลายเปนอนัตตา ไมมีตัวตน ชีวิตคนเปนเพียงขันธ ๕ มาประกอบกันเขา ไมมีอะไรจะพึง
ยึดถือ ไมมีนาย ก. ไมมีนาง ข. เมื่อไมยึดติดถือมั่นแลว จะฆาจะฟนใคร ก็ไมมีบาป ดังนี้เปนตน
นี้คือตัวอยางของการที่ผูมีกิเลส ยกเอาสภาวธรรมขึ้นมาเปนขออาง สําหรับการกระทําดวยความยึดติด
ถือมั่นของตน ถาไมมีความยึดมั่นในคนที่จะถูกฆา ถาไมมีเจตนายึดมั่น ที่เจาะจงมุงรายตอเปาของการกระทํา จะ
มีการยกศัสตราวุธขึ้นตัดผาหรือพุงใสไดอยางไร การกระทําอยางนี้ เปนเพียงการกระทําดวยความยึดติดถือมั่น
อยางรุนแรงเทานั้นเอง

๕๐๖

พุทธธรรม

อนึ่ง ขอยอนไปกลาวถึงความเทียบเคียงขางตน ความจริง ระหวางความเทียบเคียงสองตอนขางตนนั้น
ยังมีตอนแทรกกลางไดอีกตอนหนึ่ง กลาวคือ ชายผูอยากไดหอของที่เขาเชื่อวามีของมีคานั้น เมื่อคนที่เขานับถือ
บอกเขาวา ในหอนั้น ไมมีของมีคาอะไร มีแตเศษผาเศษขยะ และไดชี้แจงเหตุผลเลาถึงความเปนมาของหอของ
นั้นวา เขาไดเห็นของตั้งแตกอนเอาเขาหอ ตลอดถึงวา หอของนั้นมาอยูที่นั่นไดอยางไร ดวยเหตุผลหรือความ
ประสงคอะไร เมื่อชายนั้นมองเห็นเหตุผลแจมชัดตามคําชี้แจงของคนผูนั้นแลว อาจเชื่อสนิทดวยความมั่นใจใน
เหตุผลวา ในหอนั้นไมมีของมีคาอยางแนนอน
ความเชื่อดวยความมั่นใจในเหตุผลอยางนี้ ยอมมีผลตอความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมของชายผูนั้น
ไดมาก แมวาเขาจะยังไมหมดความยึดติดถือมั่นโดยสิ้นเชิงเหมือนอยางความเทียบเคียงในตอนที่สอง แตก็เหลือ
เพียงเยื่อใยที่นับวานอย ตางจากความเทียบเคียงในตอนที่หนึ่งอยางมาก ความเทียบเคียงในตอนแทรกนี้ เปรียบ
ไดกับระดับจิต หรือระดับความรูและความคิด ของพระอริยบุคคลชั้นตนๆ คือ พระโสดาบัน ถึงอนาคามี ซึ่งอยู
กลางระหวางปุถุชนกับพระอรหันต1016
ตัวอยางในชีวิตประจําวันที่พอจะเห็นไดงายในเรื่องนี้ เชน ความประหมา และความกลัว คนที่ประหมา
บางคน ทั้งที่โดยเหตุผลก็ไมเห็นมีอะไรนาจะประหมา ก็อดประหมาไมได บางทีถึงกับโกรธวาตนเอง วาจะ
ประหมาไปทําไม แตก็บังคับไมใหประหมาไมได หรือคนขลาด แมอยูในที่ปลอดภัย ตนเองก็มองเห็นตามเหตุผล
วาไมมีอะไรที่ตองกลัว และก็คิดวา หรือตั้งใจวา ถึงมีอะไร ก็จะไมกลัว แตพอไดยินเสียงเสือรอง หรือเสียง
สัญญาณภัย ก็สะดุง หรือสั่นสะทาน หรือตัวเย็นวาบ บังคับตัวเองไมได
ภาวะเชนนี้ มิใชจะถอนไดเพียงดวยความคิดตามเหตุผล แตจะตองใชสิ่งที่เรียกวาความเขาถึง

๒. ลักษณะที่ชวนใหสับสน หรือหลงเขาใจผิด
มนุ ษ ย ปุ ถุ ช นทั่ ว ไป มี ชี วิ ต ที่ วุ น วายกั บ ความเป น อยู ด า นกาย ความเป น ไปทางวั ต ถุ เรื่ อ งราวและ
เหตุการณที่มักเครียดและรอนรุม เมื่อพบปรากฏการณที่เห็นวาพนวิสัยกาย เหนือวัตถุ และลักษณะอาการที่สงบ
เย็น ดูลึกซึ้ง อันเห็นวาเปนผลสําเร็จทางจิต เปนภาวะที่แปลกสะดุด ก็รูสึกประทับใจไดงาย และเพราะขาด
ความรูพื้นฐานทางดานจิตใจ ก็ไมสามารถแยกแยะพิจารณาวาอันไหนเปนอยางไร จึงหลงเอาผลสําเร็จตางระดับ
ตางประเภทมาสับสนปนเปกัน
อยาวาแตปุถุชนสามัญผูเขามาเห็นเขามาเกี่ยวของจะหลงเลย แมแตตัวผูปฏิบัติไดผลสําเร็จเหลานั้นเอง
ก็หลงสับสนไดมาก ดังนั้น ความรูที่จะจําแนกใหถูกตอง หรืออยางนอย การมีความเขาใจพื้นฐาน ที่จะใหมีสติยั้ง
พิจารณาไตรตรองเสียกอน จึงมีประโยชนที่จะชวยปองกันความหลงผิดและการปฏิบัติพลาด พรอมทั้งผลเสีย
อื่นๆ ที่จะเกิดตามมา
ผูที่ไดฤทธิ์ มีอิทธิปาฏิหาริย ก็ทําใหคนซึ่งนิยมในทางศักดิ์สิทธิ์อัศจรรย ชื่นชมวาคงเปนผูบรรลุธรรมสูงสุด
ผูใฝทางวิเวก เมื่อไดไปทําความเพียรอบรมจิตอยูในที่หางไกลอันสงัด แมเพียงไดดื่มด่ําในรสวิเวก ยังไมบรรลุ
คุณธรรมพิเศษอะไร ก็มีทวงทีสงบเยือกเย็นชวนเลื่อมใส
1016

พึงอางเรื่อง รู แตยังไมหลุดพน คือ รูขั้นเหตุผล ยังไมประจักษ จึงยังไมหลุดพนสิ้นเชิง ตามหลักพุทธพจนที่อางแลว ในตอนวาดวย
หลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุนิพพาน (เชน สํ.ข.๑๗/๒๙๖-๗/๑๙๖; ม.มู.๑๒/๔๐๑-๒/๔๓๓-๔) พระอนาคามี แมจะละสักกายทิฏฐิได
แลว แตก็ยังไมหมดอัสมิมานะ และตัณหาที่ประณีตก็ยังเหลืออยูบาง พูดอยางภาษางายๆ วา แมจะเลิกวาดภาพตัวกูแลว แต
ความรูสึกที่ฝงลึกวา นี่กู นี่ของกู ก็ยังลางไมหมด (ดู สํ.นิ.๑๖/๒๗๔/๑๔๔; สํ.ข.๑๗/๒๒๖/๑๕๖)

บทที่ ๑๐ บทสรุป เรื่องเกี่ยวกับนิพพาน

๕๐๗

ยิ่งถาไดบรรลุผลของสมถะ ไดฌานสมาบัติ ก็ยิ่งลึกซึ้งมั่นคง นาเชื่อถือมากขึ้น ทั้งตนเองก็อาจเคลิ้มใจ
ไขวเขวเอาสมถะเปนวิปสสนา บางทีก็ปลอยความคิดแลนเลยไปวาตนไดประสบอริยผลแลว
สวนทานที่ปฏิบัติทางดานวิปสสนา บางทีกาวไปไกลถึงวิปสสนาสุข ซึ่งเปนอุปกิเลสของวิปสสนา แตไปชะงัก
หลงผิดเสียวา นั่นเปนนิพพาน ครั้นคนทั้งหลายเห็นลักษณะอาการสงบลึกซึ้งเลื่อมใส พากันยกยอง ก็ลุมหลง
ลอยไป
ทั้งหมดนี้ ลวนเปนขอที่ควรระวัง การที่ระวังนั้น มิใชเพื่อจะใหคอยระแวงสงสัย หรือคอยหาทางจับผิดดูถูกดู
แคลนกัน เพราะยอมเปนการสมควร ที่จะแสดงความเลื่อมใส แกผูนาเลื่อมใส แตการรูไวอยางนี้ จะเปน
เครื่องชวยใหไดรับประโยชนตามที่ถูกที่ควร พอเหมาะพอดีกับระดับของประโยชนที่สิ่งนั้นมีให หรือสามารถใหได
ไมหลงเลยไปจากประโยชน จนกลายเปนโทษ ไมชวนกันลุมหลง ทั้งฝายผูปฏิบัติ และผูเลื่อมใสการปฏิบัติ พากัน
จมดิ่งลงในลัทธิฤาษีชีไพร หรือมิจฉาปฏิบัติอื่นๆ

๓. ความสุข กับความพรอมที่จะมีความสุข
ความสุขเปนสิ่งสําคัญและจําเปนยิ่งในทางจริยธรรม และพระพุทธศาสนาก็สนับสนุนใหปฏิบัติเพื่อเขาถึง
ภาวะที่จะเสวยความสุขไดในระดับตางๆ มากมายหลายระดับ โดยเฉพาะเนนใหพยายามบรรลุความสุขประณีต
ดานใน ที่ไมตองอิงอาศัยอามิส ซึ่งมีประโยชนในทางจริยธรรมมาก (กามสุขไมจําเปนตองสนับสนุน เพราะคน
คอยแตจะหมกมุนกันเกินพออยูแลว) แตกระนั้นก็ไมสนับสนุนใหติดพันในความสุขชนิดใดๆ เลย1017
ยิ่งกวานั้น พุทธศาสนาสนใจการสรางความพรอมที่จะมีความสุข หรือการทําตนใหพรอมที่จะมีความสุข
มากยิ่งกวาการสรางภาวะแหงการเสวยสุขตางระดับตางประเภทนั้นเสียอีก
ภาวะพรอมที่จะมีความสุขนี้ เมื่อบรรลุถึงแลว ผูบรรลุสามารถเลือกเสวยความสุขระดับตางๆ ที่ตนเอง
สรางไวกอนแลวไดตามที่พอใจ
อนึ่ง ภาวะพรอมที่จะเสวยสุขนี้ เปนความสุขเองดวยในตัว และเปนความสุขที่เหนือกวาสุขอื่นทั้งหมด
ทั้งนี้ เพราะมันไมมีสิ่งที่เปนเชื้อมูลของความทุกขเหลือติดอยูเลย และเพราะการที่ไมมีเชื้อทุกขเหลืออยูนี้เอง จึง
กลับทําใหผูบรรลุ สามารถเสวยความสุขอยางอื่นไดอยางดีโดยสมบูรณ คือทําใหความสุขเหลานั้นไมเปนทางกอ
โทษกอทุกขแกผูเสวยมันหรือผูใดอื่นไดอีก
ภาวะพรอมที่จะเสวยสุข ซึ่งเปนความสุขดวยในตัวของมันเองนี้ คือลักษณะสําคัญอยางหนึ่งของนิพพาน

ปญหาสําคัญเกี่ยวกับนิพพาน
๑. นิพพาน กับอัตตา
ในเรื่องนิพพานกับอัตตา บางคนยังมีปญหาที่ติดคางในใจวา
ในขั้นสุดทาย พระพุทธศาสนายอมรับวามีอัตตาหรือไม?
การที่พระพุทธเจาทรงสอนวา ขันธ ๕ ไมใชอัตตา จะเปนการชี้แนะใหเราหันไปรูจักสิ่งอันนอกเหนือจาก
ขันธ ๕ ออกไป ซึ่งเปนอัตตาที่แท ใชไหม?
นิพพานมีอัตตา นิพพานเปนอัตตา ใชหรือไม?
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ไมยึดติดนิรามิสสุข, ดู ม.อุ.๑๔/๔๐/๔๐; ไมติดเพลินนิพพาน, ดู ม.มู.๑๒/๙/๑๐ (เคยอางแลว)

๕๐๘

พุทธธรรม

มีขอควรทําความเขาใจโดยยอ ดังนี้
๑. ความเชื่อถือและทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับอัตตา หรืออาตมันนั้น มีมูลรากเกิดจากภวตัณหา คือ ความ
อยากความปรารถนาที่จะมีอยูคงอยูตลอดไป จากภวตัณหานั้น จึงทําใหไขวควาหาอะไรสักอยางหนึ่งมาเปนแกน
หรือเปนเนื้อแทอันยั่งยืนของชีวิต ที่จะคงอยูเที่ยงถาวรตลอดนิรันดร เปนเหตุใหสรางความสําคัญมั่นหมาย ทิฏฐิ
หรือทฤษฎีเกี่ยวกับอัตตาขึ้น โดยยึดเอาสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งของชีวิตวาเปนอัตตา
ภาพอัตตา หรือทฤษฎีเกี่ยวกับอัตตาที่สรางขึ้น ยอมเปนไปตามความสัมพันธระหวางภวตัณหากับสิ่งที่
ยึดถือวาเปนอัตตา ในชั้นตน ระดับที่งายที่สุด ก็ยึดกายเปนอัตตา แตก็เห็นไดชัดในไมชาวา รางกายไมมีภาวะ
ยั่งยืนที่จะสนองภวตัณหาได จึงคนหาสิ่งที่จะยึดเปนอัตตาตอไปอีก ถัดมาก็ยึดถือจิตเปนอัตตา เมื่อเห็นวายังไม
อาจสนองตัณหาไดจริง ก็คนหาตอไป จนถึงขั้นยึดเอาภาวะที่ถือวาเปนตนเดิมของสิ่งทั้งหลายบาง ยึดเอา
ประสบการณอันเปนภาวะประณีตลึกซึ้งที่พบในฌานระดับตางๆ บาง วานี้แหละเปนอัตตาที่แทจริง
ในระหวางนี้ สัญญา หรือภาพที่กําหนดหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตตาหรืออาตมัน ก็มีลักษณะประณีต
ยิ่งขึ้นโดยลําดับ แตไมวาทฤษฎีไหนจะประณีตเพียงใด ก็มีเนื้อแทอยางเดียวกัน คือ สนองภวตัณหา ใหสมอยาก
ที่จะมีอยูคงอยูเที่ยงแทตลอดไป
๒. จุดผิดพลาดในเรื่องนี้ ไมไดอยูที่สิ่งซึ่งถูกยึดถือเปนอัตตาหรือเปนอาตมัน สิ่งเหลานั้น พูดรวมๆ
เรียกวาธรรม หรือบางทีเรียกใหมองชัดขึ้นวาเปนสภาวธรรม ก็คือเปนสิ่งที่มีภาวะของมันเอง ที่มันเปนเชนนั้น
เปนของมันอยางนั้น และเปนอยูเปนไปของมันอยางนั้นๆ ตามธรรมดาของมัน เชน ถาเปนสังขตธรรม มันก็
เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน เปนตน จึงไมตองมีอัตตา ไมตองมีตัวตนหรือตัวอะไร ที่จะมาแทรกมาแซง เขามา
เปนแกนเปนแกน หรือมาครอบมาครอง มาสั่งบังคับใหเปนหรือไมใหเปนอยางนั้นอยางนี้ซอนเขาไปอีก ซึ่งจะทํา
ใหสับสน และก็เปนไปไมได เพราะไมมีอัตตา สภาวธรรมทั้งหลายจึงเปนของมันอยูไดอยางนั้นเชนนั้น
ในเมื่อสิ่งทั้งหลาย คือสภาวธรรมทั้งหลาย ก็เปนของมันอยางนั้นเชนนั้น ตามธรรมดาของมัน ไมตองมี
และไมอาจจะมีอัตตาซอนเขามาอีก ชัดเจนอยูแลว การที่มีความยึดถืออัตตา ก็เปนความผิดพลาด เปนการสราง
ภาพสิ่งที่ไมจริงสิ่งที่ไมมี ใสซอนเขามา แลวทําไมจึงเกิดความผิดพลาดนั้น ก็ตอบไดวา มูลเหตุของความ
ผิดพลาด ไดแกภวตัณหาที่เปนเหตุใหเกิดอุปาทานคือความยึดถือ ทําใหสรางภาพอัตตาขึ้น ซึ่งเมื่อเขาไปยึดเขา
ไปจับสิ่งใดๆ ไมวาจะเปนสิ่งจริงแท หรือไมจริงแทก็ตาม สิ่งนั้นๆ ก็ถูกมองเห็นเปนภาพที่ผิดพลาดบิดเบือนไป
หมด ผลที่ไดจากการมองอันบิดเบือนนี้ ก็คือ ตัวอัตตา หรือภาพอัตตา ที่นํามายึดถือเอาไว
ในการแกปญหา สิ่งที่จะตองทํา จึงมิใชอยูที่มาวินิจฉัยกันวา ยึดอะไรเปนอัตตา จะผิดจะถูก หรือวา
อะไรเปนอัตตา อะไรไมเปนอัตตาที่แทจริง สิ่งที่ตองแกไข ก็คือตัวความยึดถือในอัตตานั่นเอง ซึ่งหมายถึงทั้งภาพ
สัญญา ทฤษฎีอัตตาที่สรางขึ้น ตลอดไปจนถึงรากเหงา คือภวตัณหา ซึ่งเปนตัวการใหสรางภาพ สัญญา ทิฏฐิ
หรือทฤษฎีอัตตานั้น และใหไปยึดเอาสิ่งนั้นบาง สิ่งนี้บาง เปนอัตตา แลวพัฒนาทฤษฎีอัตตาใหประณีตขึ้นไปตาม
พูดตามหลักธรรมวา ใหถอนอัตตทิฏฐิหรืออัตตานุทิฏฐิ สลัดอัตตวาทะ และละภวตัณหาเสีย
๓. การตีความที่เลยเถิดกันออกไป จนมาถกเถียงกันวา พระพุทธศาสนาไมถือวาขันธ ๕ เปนอัตตา
แลวอะไรจะเปนอัตตาแทจริง นิพพานคืออัตตาใชหรือไม ขอนี้เปนความผิดพลาด ซึ่งเกิดจากการจับผิดที่ คือ ไป
มองวาสิ่งใดถูกพระพุทธเจาปฏิเสธ ไมใหยึดถือเปนอัตตา แทนที่จะมองวา ตัวความยึดถือในอัตตานั้นถูก
พระองคปฏิเสธอยางไร พูดอีกนัยหนึ่งวา มัวแตคอยจองจับวาสิ่งนี้ถูกปฏิเสธ ไมถูกปฏิเสธ เลยมองไมเห็นวา
พระพุทธเจาทรงปฏิเสธตัวการยึดถือ หรือตัวทิฏฐิ ที่ทําใหสิ่งนั้นๆ กลายเปนอัตตาขึ้นมา

บทที่ ๑๐ บทสรุป เรื่องเกี่ยวกับนิพพาน

๕๐๙

การที่พระพุทธเจาทรงยกขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณขึ้นมาเปนเปาตัวอยาง
(เรื่องอายตนะ ก็ทรงยกเปนเปาบอยเหมือนกัน) ในการแสดงไตรลักษณ ใหมองเห็นวาสิ่งเหลานั้นไมใชอัตตา
ไมใชสิ่งที่จะพึงเขาไปยึดถือเอาไวไดจริงนั้น ก็เพราะขันธ ๕ เปนทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยทั่วไปจะรูจะนึกคิดถึงได
และครอบคลุมสิ่งที่ยึดถือกันอยูทั่วไปวาเปนตัวตน แมแตประสบการณในฌาน ก็อยูในขันธ ๕ และเมื่อทรง
ปฏิเสธขันธ ๕ แลว ก็มิใชจะใหไปหาอะไรมายึดแทนอีก เพราะจุดมุงในการสอนอยูที่การถอนทิฏฐิวามีอัตตา
ความยึดถือในอัตตา ตลอดลงไปจนถึงราก คือภวตัณหาตางหาก หาใชเพียงเพื่อใหรูวาขันธ ๕ มิใชอัตตาไม
ตัวอัตตทิฏฐิ หรืออัตตานุทิฏฐิ และอัตตสัญญานี้ ถาไมละเสีย ถึงจะจับเอาไปใสใหกับสิ่งใด ก็ไมมีทาง
ถูกตองได อัตตามีอยูแตเพียงในความยึดถือของมนุษย เมื่อปฏิเสธความยึดถือนั้นเสร็จแลว เรื่องอัตตาก็จบไป
ดวย ยังจะไปหาอัตตาจริงอัตตาเท็จอะไรกันอีก
ถาพระพุทธเจาจะทรงปฏิเสธขันธ ๕ วามิใชอัตตา และทรงมีจุดหมายเตรียมไวที่จะใหยึดอะไรเปนอัตตา
แทจริงแลว เมื่อทรงปฏิเสธขันธ ๕ เสร็จ ก็คงจะทรงชี้บอกตอไปใหชัดเจนเปนแนวา สิ่งนั้นคืออะไร คงไมทรง
ปลอยใหตองมาเดาเถียงกันอยูอีก
ภาพอัตตา หรือความสําคัญหมายวาเปนอัตตา (อัตตสัญญา) ก็ดี ความเห็นหรือทฤษฎีเกี่ยวกับอัตตา
(อัตตทิฏฐิ หรืออัตตานุทิฏฐิ) ก็ดี ความยึดติดถือมั่นที่ใหพูดยันอยูวามีอัตตาเปนอัตตา (อัตตวาทุปาทาน) ก็ดี
เปนความเคยชิน ที่ถือกันมา สั่งสมกันมา ไหลตอเนื่องไปขางเดียว จนติดฝงแนน เมื่อถูกขัดแยง จึงมักใหหาทาง
เลี่ยงออก ทําใหมีการคนหากันอีกวา เมื่อนี่ไมใชอัตตาแลว อะไรจะเปนอัตตา จึงตองย้ําในขอที่วา อัตตาเปนภาพ
ที่ถูกสรางขึ้นจากภวตัณหา มีอยูในความยึดถือ คือกลายเปนอุปาทาน เมื่อหมดความอยากถอนความยึดถือนั้น
แลว ก็ไมมีเรื่องตองพูดถึงอัตตาอีก เมื่อละภวตัณหาไดแลว อัตตาก็หมดความหมายไปเอง
การที่ยังคนหาอัตตาอยูอีก เปนการฟองอยูในตัววา ยังพะวงหวงอยากมีอัตตาอยูอีก กลาวคือ เมื่อภาพ
อัตตาที่ตนยึดถืออยูเดิม ถูกคุกคามทําลาย ก็ตกใจ กลัวตัวตนจะขาดสูญพินาศเสีย จึงไขวควาหาอัตตาใหมมา
ยึด หรือควาสิ่งอื่นมายึดเปนอัตตา แสดงใหเห็นวา ยังคงยึดอยูในภาพสัญญาของอัตตา ในอัตตานุทิฏฐิ ในอัตตวาทะ และตัวภวตัณหาที่เปนมูลรากก็ยังคงอยูครบถวนบริบูรณ
เมื่อยังมีภวตัณหา และภาพอัตตาก็ยังคงอยูในใจ ถึงสิ่งที่ถูกยึดเปนอัตตาจะเปลี่ยนไปเปนอีกอยางหนึ่ง
แตสาระสําคัญก็คงเดิม คือยึดตัวอัตตาที่เปนภาพในใจนั่นแหละ เพียงแตระบายภาพอัตตาที่วานั้น ใหวิจิตร
พิสดารออกไป สมกับสิ่งที่ถูกยึดใหมอีกหนอย
ถาแมการยึดถืออัตตาไปเกี่ยวของกับสภาวะที่จริงแท ก็จะบิดเบือนภาพของสิ่งนั้นใหผิดพลาดไปดวย
ถาไปยึดนิพพานเปนอัตตา ก็จะไดภาพที่บิดเบือนของนิพพาน ซึ่งเคลือบดวยตัณหาของตน ซึ่งไมใชนิพพานตัว
จริง คือยังไมถึงนิพพานนั่นเอง1018
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พึงสังเกตวา จุดที่พูดถึงตอนนี้สําคัญมาก เปนสิ่งที่แสดงความแตกตางระหวางพุทธศาสนากับศาสนาที่เชื่อในอัตตา ดังจะเห็นไดวา
จุดหมายสูงสุดซึ่งเปนสิ่งจริงแทในบางศาสนาบางสาขาปรัชญานั้น ดูเหมือนวาแทบไมตางกันเลยกับพุทธศาสนา เพียงแตวาในขั้น
สุดทาย ลัทธิศาสนาเหลานั้นรับรองอัตตา หรืออาตมัน โดยกลาววา สภาวะจริงแทสูงสุดนั้นเปนอัตตา หรืออาตมัน ทัศนะเชนนี้ เมื่อ
มองจากคําอธิบายขางบน ยอมมีความหมายวา เจาลัทธิศาสนาเหลานั้น แมจะเขาถึงภูมิธรรมชั้นสูงมากแลว แตก็ยังติดอยูในเสียงกู
รองของความปรารถนาที่จะมีอยู ซึ่งแฝงลึกในจิตใจ ดังนั้นเมื่อพูดถึงสภาวะจริงแทนั้น อยางนอยก็หาแงความหมายบางอยางพอให
ไดเรียกภาวะนั้นวา อัตตา อันจะใหมีความหวังที่ตนจะมีอยูคงอยูตอไป กลาวคือ ยังมีภวตัณหาที่จะตองสนองอยูนั่นเอง และขอนี้คือ
สิ่งที่พระพุทธศาสนาเรียกวา ตาขายดักศาสดาจารยชั้นเลิศ (พรหมชาล = ตาขายดักพรหม, ดู พรหมชาลสูตร, ที.สี.๙/๒๖-๙๐/๑๖๕๙); พึงระลึกไววา มีสิ่งที่สําคัญยิ่งไปกวาอัตตา ที่ใครๆ กําลังแสวงหาและพูดถึงกันเสียอีก สิ่งนั้นก็คือ ตัวความอยากมีอัตตา ที่ทํา
ใหแสวงหาและพูดถึงอัตตานั่นเอง

๕๑๐

พุทธธรรม

๔. หลักฐานโดยทั่วไปในคัมภีร กลาวถึงหลักอนัตตารวมอยูในไตรลักษณวา
“สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา”
พุทธพจนนี้แสดงใหเห็นความแตกตางอยูแลววา ขอบเขตของอนัตตากวางขวางกวาอนิจจัง และทุกข
กลาวคือ ในสองอยางแรก สังขาร (คือ สังขตธรรม) ทั้งปวง ไมเที่ยง เปนทุกข แตในขอสุดทาย ธรรมทั้งปวง ซึ่ง
บอกชัดอยูแลววา ไมเฉพาะสังขารคือสังขตธรรมเทานั้น แตทั้งสังขารและธรรมอื่นนอกจากสังขาร คือ ทั้งสังขต
ธรรม และอสังขตธรรม (ทั้งสังขาร และวิสังขาร) เปนอนัตตา
โดยเฉพาะคัมภีรปริวาร แหงพระวินัยปฎก ชี้ชัดสําทับลงไปทีเดียววา นิพพานเปนอนัตตา คือรวมอยูใน
คําวาธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ดังขอความเปนคาถาในบาลีวา
“สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขตธรรมทั้งปวงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา นิพพานและบัญญัติ
เป็นอนัตตา วินิจฉัยมีอยู่ดังนี้”1019
แมจะถือวา ปริวารเปนคัมภีรรุนหลังในชั้นพระไตรปฎกดวยกัน แตก็อยูในพระไตรปฎกนั่นเอง คือเปน
มติของพระพุทธศาสนายุคตนๆ กอนยุคอรรถกถา
อยางไรก็ตาม ถึงแมจะมีขอความกลาวไวอยางนี้ ผูศึกษาก็ควรกําหนดความหมายดวยความระมัดระวัง
ทั้งนี้เพราะวา แมแตพระพุทธองคเอง ก็ตรัสเรื่องอัตตา-อนัตตา อยางทรงระมัดระวัง ดังจะเห็นไดจากลักษณะ
ทั่วไปในการตรัสถึงเรื่องนี้ ซึ่งสรุปได ๒ อยาง คือ
ก. เมื่อผูฟงมีพื้นฐานความเขาใจเบื้องตนเพียงพอ คือมีความพรอม พระองคจะทรงแสดงเรื่องอนัตตา
โดยตรัสพรอมไปกับสิ่งที่ถูกยึดวาเปนอัตตา และตัวความยึดถือที่จะตองละเสีย ดังตัวอยางที่เห็น
ไดทั่วไป เมื่อตรัสเรื่องขันธ ๕ และอายตนะ ๑๒ ตามหลักไตรลักษณ
ข. ถาใครตั้งคําถามขึ้นมาเดี่ยวโดดลอยๆ เพื่อตองการคําตอบในเชิงอภิปรัชญาวา อัตตามีหรือไมมี
พระพุทธเจาจะทรงนิ่งเสีย ไมทรงตอบ1020
เพื่อเขาใจเหตุผลในเรื่องนี้ ขอยอนกลับไปหาความที่กลาวมาแลวขางตน ที่วาเปนอัตตานั้น ความจริงก็
คือความสําคัญหมายวาเปนอัตตา หรือภาพอัตตาที่ยึดถือเอาไวอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเปนความสัมพันธระหวาง
ภวตัณหา กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถกู ยึดวาเปนอัตตา
อัตตานั้นเนื่องอยูกับสิ่งที่ถูกยึดถือ แตก็ไมมีอยูตางหากจากภวตัณหาที่เปนสาเหตุใหยึดถือ สิ่งที่ถูก
ยึดถือยอมเปนไปตามสภาพหรือกฎธรรมดาของมัน ไมเกี่ยวกับการที่ใครจะไปยึดมันวาเปนอัตตาหรือไม สิ่งที่
ตองจัดการแทจริง คือ ภวตัณหา เมื่อละภวตัณหาได ก็ละอัตตาหรือภาพอัตตาที่ยึดถือหรือหมายมั่นไวในใจได
ดวย เมื่อละไดอยางนี้แลว ปญหาเรื่องอัตตาเปนอันจบสิ้นไปในตัว ไมตองยกอัตตาหรือภาพอัตตานั้นไปใสใหแก
สิ่งใดอื่นอีก อัตตายุติที่การทําลายความยึดถือที่มีมาเดิมเทานั้น และเปนไปเองพรอมกับการละความยึดถือได1021
1019

วินย.๘/๘๒๖/๒๒๔.
ดู สํ.สฬ.๑๘/๘๐๑/๔๘๖; เรื่องยอมีวา ปริพาชกชื่อวัจฉโคตต เขาไปทูลถามพระพุทธเจาวา อัตตามีอยูหรือ? พระพุทธเจาทรงนิ่งเสีย
วัจฉโคตตทูลถามตอไปวา อัตตาไมมีหรือ? พระพุทธเจาก็ทรงนิ่งอีก วัจฉโคตตจึงลุกออกไป ครั้นแลว พระอานนทไดเขาไปทูลถามวา
เหตุใดพระองคจึงไมทรงตอบคําถามของปริพาชกนั้น พระพุทธเจาตรัสตอบวา ถาพระองคตอบวา อัตตามี ก็เทากับเขากับลัทธิ
พวกสัสสตวาท, ถาพระองคตรัสตอบวา อัตตาไมมี ก็เทากับเขากับลัทธิพวกอุจเฉทวาท; อนึ่ง ถาพระองคตรัสตอบวา อัตตามี ก็จะไม
เปนการสอดคลองกับการเกิดญาณวา “ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา” แตถาพระองคตรัสตอบวา อัตตาไมมี วัจฉโคตตซึ่งกําลังงงหนักอยู
แลว ก็จะงงงวยยิ่งขึ้นวา “แตกอนนี้ อัตตาของเราคงมีแน แตเดี๋ยวนี้ อัตตานั้นไมมี”
1021
ดู ปญหาเกี่ยวกับกรรมและอนัตตา (ขอ ๘) ในตอนวาดวยเรื่องกรรมดวย, เฉพาะอยางยิ่งพุทธพจนซึ่งอาง ณ ที่นั้น
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บทที่ ๑๐ บทสรุป เรื่องเกี่ยวกับนิพพาน

๕๑๑

แตตรงขาม ถายังละภวตัณหาไมได ก็ไมมีทางแกปญหาสําเร็จ เมื่อถูกปฏิเสธ อาจยอมรับโดยทาง
เหตุผล แตลึกซึ้งลงไป เปนการฝนตอภวตัณหา จึงไมอาจยอมรับได เมื่อถูกปฏิเสธอยางหนึ่ง ก็ตองควานหา
อยางอื่นมายึดตอไป อาจออกไปในรูปอัตตาอยางใหม หรือประชดดวยทฤษฎีที่ตรงขามกับอัตตา คือความไมมี
อัตตา ชนิดอัตตาขาดสูญ
ในการแสดงอัตตาแบบแรก (ตามขอ ก.) พระพุทธเจาทรงชี้ใหเห็นวา สิ่งที่ผูฟงยึดถือวาเปนอัตตาอยูนั้น
ผิดพลาดไมถูกตองอยางไร ไมอาจยึดถือไดจริงอยางไร เมื่อผูฟงมองเห็นความเขาใจผิดของตน ก็จะมองเห็นโทษ
ของการยึดถือไปดวยในตัว พรอมทั้งมองเห็นคุณคาและประโยชนของการไมยึดถือ เขาใจความหมายของการ
เปนอยูอยางไมยึดมั่น เปนอิสระ รูวาควรจะปฏิบัติตอชีวิตอยางไร ควรวางทาทีอยางไรตอโลก จึงจะถูกตอง เปน
การกาวหนาไปอยางมีจุดหมาย ไมทิ้งชองวางไวใหเกิดความเควงควางอางวางสําหรับภวตัณหาจะกอปมปญหา
ทางจิตวิทยาแกผูฟง เพราะในระหวางทําความเขาใจกันนั้น ผูฟงจะคอยๆ ถอนอัตตานุทิฏฐิ บรรเทาภวตัณหาลง
ไป พรอมกับที่คําถามเรื่องอัตตาคอยๆ ละลายตัวหมดไปเอง
วิธีแสดงหรืออธิบายแบบแรกนี้ มีผลแกผูฟงตางกันมากกับการแสดงแบบที่สอง (ตามขอ ข.) ตามแบบ
หลังนั้น ผูตั้งคําถามมีภวตัณหา หรือไมก็วิภวตัณหา ซอนอยูเต็มที่ อาจตั้งปญหาเพื่อสนองตัณหาของตนก็ได
พรอมกับตัณหานั้น ก็มีทิฏฐิเปนเงื่อนปมผูกอยูดวย คือ เปนสัสสตทิฏฐิ (ความเห็นวาเที่ยง - eternalism) หรือ
อุจเฉททิฏฐิ (ความเห็นวาขาดสูญ – annihilationism) อยางใดอยางหนึ่ง
การตอบรับหรือตอบปฏิเสธแกคําถามเชิงอภิปรัชญาอยางนี้ แกผูมีความยึดมั่นอยู เปนการกออันตราย
มาก เรียกวาเปนคําถามที่ทําใหเกิดความฟุงซาน ไมวาคําตอบจะเปนเชนไร เขาก็จะสรางความคิดความเขาใจ
ตางๆ ขึ้น โดยอาศัยความเขาใจที่เขายึดถือเปนฐาน ถาคําตอบตรงกับขอที่เขายึดถือ ก็เปนการยืนยันรับรองทิฏฐิ
ของเขาตามแนวที่เขาเองเขาใจอยูโดยเฉพาะ ถาไมตรงกัน เขาก็จะแลนไปลงขอสรุปในทางตรงขาม คือ เปนเที่ยง
หรือเปนขาดสูญอยางใดอยางหนึ่ง
ตัวอยางเชน ถาผูฟงโนมไปทางสัสสตทิฏฐิ เมื่อตอบรับวาอัตตามี ก็จะสงเสริมใหเขายึดมั่นในสัสสตทิฏฐิ
แนนแฟน ถาปฏิเสธวาอัตตาไมมี เขาก็จะโดดไปลงขอสรุปที่สุดทรงตรงขามวา คําตอบนั้นหมายถึงขาดสูญ คือ
เปนอุจเฉททิฏฐิ และทิ้งใหเกิดชองวางทางความคิด เชน อาจคิดนอกลูนอกทางออกไปวา ในเมื่อไมมีอัตตา
ตัวตนไมมี การฆา การทําลาย เบียดเบียนกัน ก็ไมมีผลอะไร ไมมีใครทํากรรม ไมมีใครรับผลกรรม จะทํากรรม
ดีไปทําไม บางคนก็อาจเกิดปมกลัวความขาดสูญ กลัววาเราจะไมมีตอไป บางคนก็อาจเห็นไปวานิพพานเปน
ความขาดสูญ เลยใจตก ไมอยากปฏิบัติธรรมตอไป ดังนี้เปนตน นับวาเปนภัยรายแรงแกปุถุชน
รวมความก็คือ คําถาม-คําตอบประเภทนี้ กอผลแกปุถุชนในทางที่ทําใหเกิดความคิดฟุงซาน การสราง
ความคิดเหตุผลไปตามแนวตัณหาและทิฏฐิของตน และตองแลนไปตกในทิฏฐิที่ตรงขามกันสองอยาง อยางใด
อยางหนึ่งเสมอไป คือถาไมลงสัสสตทิฏฐิ ก็ตองลงอุจเฉททิฏฐิ ซึ่งพระพุทธศาสนาไมใชทั้งสัสสตทิฏฐิ ไมใชทั้ง
อุจเฉททิฏฐิ
บางคราว ผูศึกษามองความหมายของคําวาอัตตา ในแงเปนเนื้อแทหรือแกนแทของสิ่งทั้งหลายทั่วๆ ไป
คือมองในขอบเขตกวางขวางออกไปกวาอัตตาที่มนุษยยึดถืออยู ซึ่งเกี่ยวของกับการมีอยู คงอยูเที่ยงถาวรของ
ชีวิตมนุษยเอง ความจริง แมในความหมายแงนี้ หลักทั่วไปก็อยางเดียวกัน คือเกี่ยวของกับความยึดถือของ
มนุษย แตถาพิจารณาความตอไปนี้ อาจเขาใจชัดยิ่งขึ้น

๕๑๒

พุทธธรรม

เมื่อมีใครตั้งคําถามวา สิ่งทั้งหลายมี หรือไมมี ถาตอบอยางเครงครัด ทั้งคําวามี และไมมี ถาใชโดยไม
ระวัง ก็พลาดได เพราะอาจจะกลายเปนการแสดงถึงสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิดังกลาวแลวขางตน ถาจะตอบ ก็
ตองแยกแยะใหดี เชน ไมตอบโผงผางเปนคําเดียวเดี่ยวโดดเด็ดขาดวา มี หรือ ไมมี แตทําความเขาใจกันกอนวา
คําวาสิ่งทั้งหลายที่คนทั่วไปเขาใจและใชพูดกัน ก็หมายถึงสิ่งที่เกิดมีตามเหตุปจจัย ทางพระเรียกวาสังขาร หรือ
สังขตธรรม สิ่งเหลานี้มีอยูชั่วคราว หรือชั่วขณะ เชนรูปธรรมทั้งหลาย เกิดมีขึ้น แลวก็ดับหายไป เกิดดับๆ มีอยู
อยางมีเงื่อนไข คืออาศัยกันเกิดขึ้น ตามเหตุปจจัย (เปนปฏิจจสมุปบันธรรม) ทํานองเปนกระแส เปนกระบวน
ดังนั้น แทนที่จะใชคําตอบวา มี หรือไมมี ทานจะพูดโยงไปหากระบวนธรรม หรือพูดถึงกระบวนธรรม
แทน คือไมพูดถึงสิ่งนั้นเดี่ยวโดด แตพูดถึงกระบวนการที่สิ่งนั้นปรากฏขึ้น คําตอบเหลานี้ มุงเพื่อปฏิเสธภาพของ
สิ่งทั้งหลายที่คนเรายึดถือเอาไวผิดๆ
แมคําวาอนัตตา ก็มุงเพื่อปฏิเสธภาพอัตตา ซึ่งตัณหาและทิฏฐิไดสรางขึ้นมายึดถือไวผิดๆ เมื่อถอน
ความยึดถือนั้นแลว ตัวอัตตาหรือภาพอัตตาก็หมดไปเอง แตถามาเขาใจอนัตตา วาไมมีอัตตา ในความหมาย
อยางที่ปุถุชนเขาใจ ก็เปนอันกระโดดไปเขาเขตอุจเฉททิฏฐิ ซึ่งเปนความเห็นผิดไปอีก
ในสุตตนิบาต มีขอความหลายแหงที่พระพุทธเจาตรัสถึงภาวะของผูหลุดพนแลววา ไมมีทั้งอัตตัง ทั้ง
นิรัตตัง หรือไมมีทั้งอัตตา ทั้งนิรัตตา1022 แปลวา ไมมีทั้ง “อัตตา” ทั้ง “ไมมีอัตตา” คือไมมีภวตัณหาที่จะ
แสวงหาอัตตา และไมมีภวทิฏฐิที่จะยึดมั่นในเรื่องอัตตา ใหเกิดเปนอัตตทิฏฐิ หรืออุจเฉททิฏฐิขึ้น อีกนัยหนึ่ง
อธิบายวาไมมีทั้ง “มีอัตตาอยู” ทั้ง “หมดอัตตาไป” (เดิมเคยยึดวามีอัตตา ยึดวานั่นนี่เปนอัตตา แลวมาเขาใจ
ใหมวา อัตตาไมมี เลยกลายเปนอัตตาหมดไป หรืออัตตาหายไป)1023
รวมความอีกครั้งหนึ่งวา พระพุทธเจาทรงเปนนักปฏิบัติ แมจะตรัสแสดงสัจธรรม ก็ตองเกี่ยวโยงถึง
จริยธรรมเสมอ คือมุงผลดีที่จะเกิดแกชีวิตของผูที่ทรงแนะนําสั่งสอน ทรงสั่งสอนใหเขานําไปใชประโยชนได
- การแสดงอนัตตาแบบแรก มีจุดหมายชัดเจนวา เพื่อปลดเปลื้องผูรับคําสอนใหพนจากความถือผิดเห็นผิด
ที่เปนโทษแกชีวิตของเขา ใหเขาสามารถอยูอยางหลุดพน มีจิตใจเปนอิสระ มีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น
- สวนการตอบเพียงเพื่อสนองความอยากรูตามแบบหลัง เปนการสงเสริมความคิดฟุงซาน เพิ่มเชื้อ
สําหรับใหความยึดถือที่มีอยูแลวใชสรางความเห็นขยายตัวออกไป จึงทรงนิ่ง หยุดเขาไวแคนั้น
ที่พูดมานั้น เปนการชี้แจงอธิบายอยางกวางๆ เพราะมีหลายคําถามรวมกันอยู ทีนี้ก็นาจะตอบอีกครั้ง ให
จําเพาะลงไปที่คําถามวา “นิพพาน มีอัตตาไหม เปนอัตตาไหม?”
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ดู ขุ.สุ.๒๕/๔๑๐/๔๘๘; ๔๑๒/๔๙๑; ๔๑๗/๕๐๑; ๔๒๑/๕๑๔; มีอธิบายใน ขุ.ม.๒๙/๑๐๗/๙๗; ๑๖๔/๑๒๙; ๔๒๗/๒๙๗; ๗๒๑/๔๒๖
คัมภีรวิสุทธิมัคคกลาวความไวนาฟงวา “ผูทํากรรมก็ไมมี ผูเสวยผลก็ไมมี ฯลฯ ผูสรางสังสารวัฏฏ ไมวาจะเปนเทพเจา หรือพระ
พรหม หามีไม มีแตธรรมลวนๆ ยอมเปนไป เพราะปจจัยคือเหตุประกอบกันเขา” รับกับที่กลาวในอรรถกถาวิภังควา “เมื่อหาตัวสัตว
ไมได ก็ยอมไมมีทั้งความเที่ยง ทั้งความขาดสูญ” (วิสุทฺธิ.๓/๒๒๖-๗; วิภงฺค.อ.๒๕๓)
ที่บางครั้งพูดกันวา อัตตาขยายใหญโตนัก ทําลายอัตตากันเสียบาง นี้พึงทราบวาเปนเพียงสํานวนพูด มีความหมายวา ความ
ถือมั่นในอัตตานั้น เพิ่มขยายแนนหนานัก ควรทําลายความถือมั่นนั้นเสีย สิ่งที่ตองทําลาย คือความถือมั่นในอัตตา ไมใชทําลายอัตตา
เพราะไมมีอัตตาที่จะตองทําลาย การคิดทําลายอัตตา เปนเรื่องเกี่ยวดวยอุจเฉททิฏฐิ (อัตตา เปนเพียงภาพที่ภวตัณหาขับดันใหสรางขึ้นซอน
ไวกับสิ่งอื่นๆ ที่มีอยูแลวตามธรรมดาของมัน อัตตานั้นจึงไมมีอยูตางหาก และจึงไมมีอยูจริง); อนึ่ง คําวา อัตตวาทุปาทาน ก็บงชัด
อยูแลววา ยึดมั่นอยูเพียงแควาทะวาอัตตา หรือแคคําวาอัตตา เพราะไมมีอัตตาจริงที่จะยึดได (วิสุทฺธิ.๓/๑๘๑; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๓๖๕)

บทที่ ๑๐ บทสรุป เรื่องเกี่ยวกับนิพพาน

๕๑๓

“นิพพาน มีอัตตาไหม เปนอัตตาไหม?” พยายามตอบใหสั้น ดังนี้
ข้อ แรก บรรดาสิ่ง ทั้ งหลายที่ มีอ ยู ใช คํา เรีย กให สั้น ที่ สุด ว าธรรม ยืด ออกไปหน อ ยว าสภาวะ หรื อ
สภาวธรรม ชื่อก็บอกอยูแลววา สิ่งทั้งหลายนั้นมีอยูเปนอยูตามภาวะของมัน ที่เปนของมันอยางนั้น เชนนั้น ตาม
ธรรมดาของมัน ถาเปนสังขารหรือสังขตธรรม ก็เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน เมื่อพูดถึงนิพพาน ที่เปนวิสังขาร
หรืออสังขตธรรม นิพพานก็มีอยูเปนอยูตามภาวะของนิพพาน ซึ่งเปนอยางนั้นๆ เชนนั้นๆ เชนวาเปนภาวะ
บริสุทธิ์ ไมขึ้นตออะไรๆ เปนตน ดังที่พระพุทธเจาตรัสแสดงไวแลวมากมาย
เมื่อนิพพานมีภาวะของนิพพานอยางนั้น เปนธรรมดาเชนนั้นอยูแลว จะมีอัตตามาแทรกมาซอนมาครอบ
มาครอง มาสั่งบังคับบงการบัญชานิพพานอยางนั้นอยางนี้อีก ก็ยอมเปนไปไมได ถามีอัตตาขึ้นมา นิพพานก็เปน
นิพพานอยูไมได จึงเห็นอยูชัดๆ วาอัตตามีไมได
ข้อสอง คนที่พูดถึงอัตตา พูดถึงนิพพานนั้น บางทีก็ยังไมรูชัด ไมรูเพียงพอวา อัตตาหมายถึงอะไร
นิพพานมีความหมายอยางไร เมื่อพูดไป ก็สับสนเอง และพาคนอื่นใหยุง
นิพพาน เมื่อเรายังไมตรัสรู ก็ดูตามที่พระพุทธเจาตรัสไว เอาแคนี้กอนก็ได สวนอัตตา ก็ควรเขาใจ
ความหมายใหตรงกับเรื่องที่เขาเอามาตั้งเปนปญหานั้น ไมใชคิดเอาเอง หรือคลุมเครือกํากวมอยางในภาษาไทย
อัตตานั้น พอแปลเปนไทยวา “ตัวตน” หลายคนก็ชักเขว บางคนถึงกับเขาใจผิดวา ที่วามีตัวตนไหม คือ
มีจริงไหม ดังนี้เปนตน
อัตตานี้ ที่วาตัวตนนั้น ถาจะใหชัดขึ้น ก็คือตัวเราตัวเขา ขอใหดูตัวอยางในพุทธภาษิตบาลีที่แมนกัน
ทั่วไปวา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” แปลวา ตนเปนที่พึ่งของตน คือตัวเราเปนที่พึ่งของตัวเรา (ตัวเขาก็เปนที่พึ่ง
ของตัวเขา) นี่เปนการใชในภาษาสมมติ ทีนี้ในความจริงแท เราก็เรียนรูกันวาตัวเรานั้นไมมีจริง เรายอมรับกันแค
ตามสมมติ แตตอนนี้ พูดถึงนิพพาน ก็จะพูดถึงความจริงที่แทกันละ ก็คือถามวา นิพพานเปนอัตตา เปนตัวเรา
(เปนตัวเขา) ไหม? ทานผูรูบางทานจะชวยใหชัด ทานใชคําที่เขมคมตรงจุดไปเลยวา “ตัวกู” ก็พูดใหเขมอยางทาน
วา นิพพานเปนตัวกูไหม? พอบรรลุนิพพาน นิพพานก็เปนอัตตา เปนตัวกู อยางนั้นหรือ?
นิพพานเปนอัตตา เปนตัวกูจริงไหม? ถานิพพานเปนอัตตา มาเปนตัวกู ก็มาเปนเจาการ นิพพานก็จะสั่ง
การบังคับบัญชาอะไรๆ ตามปรารถนา มาสั่งบังคับบงการอะไร ก็ไมมีอะไรอื่นใหสั่ง นอกจากสั่งบังคับสังขารหรือ
บังคับขันธ ๕ ใหเปนอยางนั้นอยางนี้ ขามจากอสังขตะ เขามายุงกับสังขตธรรม ถาอยางนี้ นิพพานก็หมดภาวะ
ของนิพพาน ไมมีเหลือ ไมตรงกับภาวะของนิพพานที่พระพุทธเจาตรัสไวเลย ก็ไมใชนิพพานแลว อยางนอยก็
ไมใชนิพพานแบบพระพุทธเจา
ข้อสาม พอบอกวานิพพานเปนอัตตา เปนตัวกู (ตอนนี้เปลี่ยน ไมเอาขันธ ๕ หรือสังขารเปน “เอโส เม
อตฺตา” แตเอานิพพานปนอัตตา คือเปน “เอโส เม อตฺตา”) ก็มาเขาเรื่องความยึดถือ หมายความวา นิพพานจะ
เปนอัตตา จะเปนตัวกูได ก็คือมีความยึดถือ ไดแกอุปาทาน นี่ก็ขัดกับสภาวธรรมเอง เพราะจะประจักษนิพพาน
ได ตองหมดสิ้นอุปาทานแลว จะถึงนิพพาน ก็เมื่อไมมีอุปาทาน ไมมีความยึดถือ ไมตองพูดถึงจะยึดเอานิพพาน
เปนอัตตา เปนตัวกู แมแตเมื่อบรรลุนิพพานแลว พระอรหันตก็ไมมีความสําคัญหมายวานิพพานของเรา หรือของ
ขาของกู การยึดถือนิพพานเปนอัตตา เปนตัวกู จึงไมเขาแมแตในทางของนิพพาน

๕๑๔

พุทธธรรม

ข้อสี่ ถาจะใหนิพพานเปนอัตตา ที่ตางหาก เปนตัวกู ที่ใหญ สูงสุด นิพพานก็เปนเจาอํานาจ เปนเจาการ
ที่สั่งบังคับบัญชาทุกสิ่งทุกอยาง เปนอัตตา คืออาตมันสูงสุด กลายเปนอยางปรมาตมัน หรือพระพรหม หรือพระ
ผูเปนเจา ผูสรางผูบันดาล ผูสรางโลกจัดสรรมนุษย อยางในศาสนาเทวนิยม นับวาเปนเจาใหญแหงสรรพสังขาร
แตนิพพานเปนสภาวะบริสุทธิ์สุขสงบเปนอิสระ เปนวิสังขาร พนไปแลวจากสังขาร ไมเกี่ยวของอะไรกับสังขตธรรม เปนตางเรื่อง ตางสภาวะ หางไกลอยางตรงขามกัน จึงเปนไปไมได
ข้อห้า ย้ําที่หลักสําคัญเกี่ยวกับเรื่องอัตตาโดยตรง หลักพระพุทธศาสนาบอกชัดเจนวา การถืออัตตา
การถือวามีวาเปนอัตตา เปนกิเลส ที่เรียกวาอุปาทาน คือความยึดติดถือมั่น หรือถือผิด อยางหนึ่ง มีชื่อเฉพาะวา
“อัตตวาทุปาทาน” แปลวา ความยึดติดถือมั่นวาทะวามีวาเปนอัตตา
อยางที่พูดมาแลววา ภวตัณหา คือความอยาก(ใหตัวตน)มีอยูเปนอยูยั่งยืนตลอดไป อันนี้เปนตัวการที่
ทําใหเกิดความยึดถือหรืออุปาทานนี้ แตถาอยูแคภวตัณหา ก็ไดแตอยาก ยังไมมาถึงตัวปญหาจริง ตอนนี้ เรา
ขามเรื่องตัณหา มาจับที่อุปาทานตัวเจาของเรื่องนี้เลย
ขอใหสังเกตชื่อของกิเลสตัวนี้วายาว คือ “อัตตวาทุปาทาน” ไมใชมีเฉพาะตัว “อัตตา” กับความยึดที่
เรียกวา “อุปาทาน” แตยังมีคําวา “วาท” คือวาทะ แทรกเขามาอีกดวย นี่ก็คือ ไมใชแควาอุปาทานยึดอัตตา แต
กลายเปน อุปาทานยึดวาทะวาอัตตา
ที่วาใหสั งเกต ก็เพราะวา ดัง ที่เ คยกลาวแล ววา “อัต ตา” ไม มีจริ ง เมื่อ อัต ตาไมมีจ ริง ถา พูด อยา ง
เครงครัด จะไปยึดถืออัตตาที่ไหน เพราะไมมีอัตตาใหยึด ในที่นี้ เปนศัพทสําคัญ จะใหชัด ก็ใส “วาทะ” แทรก
เขามา ก็ไดความวา ไมใชยึดอัตตา แตยึดวาทะแมแตถอยคําที่สอแสดงความคิดความเขาใจวามีวาเปนอัตตา ก็
เปนกิเลสที่ตองละ เปนคําศัพทที่เรียกไดวาเครงครัด
(เคยบอกแลว และยกตัวอยางหลายครั้งแลววา ในที่ทั่วไป บางทีทานใชคําแคหลวมๆ เชนวา ละอัตตา
ก็ใหรูกันวา หมายถึงละความยึดถือในความเห็นวาเปนวามีอัตตา)
ทีนี้ก็มาถึงจุดสําคัญ ดังที่วาอัตตวาทุปาทานนี้เปนกิเลสสําคัญ อยูในอุปาทาน ๔ ที่พระอรหันตละหมด
สิ้นแลว ผูที่หมดความยึดถือวาทะวามีวาเปนอัตตา ไมยึดถือเอาอะไรเปนอัตตาแลว จึงจะบรรลุอรหัตตผล เปน
พระอรหันต เปนอันชัดไปวา ผูถึงนิพพาน คือพระอรหันตนั้น ไมยึดเอาอะไรเปนอัตตา รวมทั้งไมมองไมหาไมเอา
นิพพานเปนอัตตา
สวนคนที่ยังมีอัตตวาทุปาทาน ยังยึดถือวาทะวามีอัตตา หรือเห็นอะไรเปนอัตตา ก็คือผูยังมีกิเลส ยังไม
เห็น ยังไมถึงนิพพาน คนเหลานี้ยังยึดถืออัตตามากบางนอยบาง แตในเมื่อยังไมรูจักนิพพาน ยังไมพบของจริง ที่
เปนวิสังขาร แมวาเขาจะยึดอะไรก็ตามเปนอัตตา ถึงแมจะยึดเอานิพพานเปนอัตตา แตเขาไมถึงนิพพาน จึงรูจัก
แคสังขาร มองเห็นแคสังขาร ดังนั้น ทุกอยางที่เขายึดถือวาเปนอัตตา รวมทั้งนิพพานของเขา ก็เปนแคสังขาร คือ
วนเวียนอยูในขันธ ๕ เทานั้น คือวา ถาเขาวานิพพานเปนอัตตา ก็คือเขายึดเอาภาพของนิพพาน ซึ่งที่จริงเปน
สังขารในขันธ ๕ วาเปนอัตตา หมายความวา การยึดถืออัตตาของเขา ไมพนไปจากขันธ ๕ นั่นเอง
ในที่สุด จึงสรุปดวยพุทธพจนวา
“เรามองไม่เห็นความยึดถือวาทะว่ามีว่าเป็นอัตตา อย่างใด ที่เมื่อยึดติดถือมั่นเข้าแล้ว จะ
ไม่ก่อให้เกิดโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส”1024
1024

ม.มู.๑๒/๒๘๓/๒๗๕; ความยึดถือวาทะวามีวาเปนอัตตา คือ อัตตวาทุปาทาน แปลสั้นวา ลัทธิอัตตา ลัทธิหรือทฤษฎีที่ถือวามีอัตตา
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๒. พระอรหันต สิ้นชีวิตแลวเปนอยางไร?
ปญหาสําคัญที่มักหนีไมพน เมื่อพูดเรื่องนิพพาน คือ พระอรหันต สิ้นชีพแลว เปนอยางไร หรือวา ผู
บรรลุนิพพานตายแลวเปนอยางไร ยังมีอยูตอไปหรือไม ดังนี้เปนตน
ความจริง ปญหาอยางนี้ก็วนเวียนอยูกับเรื่องอัตตานั่นเอง กลาวคือ ผูถามปญหาอยางนี้ มีความรูสึกติด
อัตตาแฝงลึกอยูในใจ เปนแรงผลักดันและเปนแกนสําหรับกอรูปเปนคําถามขึ้น ความยึดติดในอัตตา หรือเรียก
ใหเต็มวา ความถือมั่นวาทะวามีวาเปนอัตตา (อัตตวาทุปาทาน) พูดสั้นๆ วา ทิฏฐิถืออัตตานี้ ฝงลึกและแนนแฟน
ในใจของปุถุชน โดยมีภวตัณหาคอยหนุน และอวิชชาเปนฐานให
ในทางปฏิบัติ เมื่อยังไมดําเนินตามวิธีแกไขที่ตัวเหตุ คือทําลายอวิชชา ตัณหา และอุปาทาน เสียโดยตรง
ทานจะไมสนับสนุนใหมาถกเถียงเรื่องเชนนี้ คือ ตองการใหรูดวยทํา ไมใชเอามาพูดเดากันไป การถกเถียงเรื่องนี้
มีขอเสียที่สําคัญ คือ ไมวาจะพูดกันอยางไร ความถือมั่นในอัตตวาทะที่แฝงลึกซึ้ง ซึ่งยังถอนทิ้งไมไดนั้น จะทําให
มองคําตอบหรือคําชี้แจงเอียงไป ณ ที่สุดขางใดขางหนึ่งเสมอ คือ ถาไมมองเห็นนิพพานเปนความเที่ยงแทยั่งยืน
ของอัตตา (สัสสตทิฏฐิ) ก็ตองมองเปนความขาดสูญของอัตตา (อุจเฉททิฏฐิ) ซึ่งไมถูกตองทั้งสองอยาง
พวกที่ถือความเห็นขาดสูญ ก็มองนิพพานเปนความขาดสูญ เขากับความเห็นของพวกตน ซึ่งมองได
คอนขางงาย เพราะพุทธศาสนาเนนการแกไขดานที่คนติดพันหลงใหลกันมาก คือดานการยึดถือที่จะใหถาวร
มั่นคง1025 พวกที่ถือความเห็นเที่ยงแทยั่งยืนนั้น เมื่อถูกปฏิเสธเรื่องอัตตา ก็เที่ยวมองหาภาวะอะไรสักอยางหนึ่ง
ที่จะเขามาทดแทน ชวยเติมหรือสนองความขาดแคลนอัตตา หรือหลอเลี้ยงอัตตาไวใหคืนคง เมื่อไดรับคําสอนให
ถอนความยึดอัตตาไปแลว ก็เหมือนสูญเสียอัตตาไป พอพูดถึงนิพพาน ก็จึงไดโอกาสเหนี่ยวเอานิพพานเปนที่พึ่ง
ที่ฝากอัตตาเอาไว บางก็ขยายนิพพานเปนชีวิตนิรันดร ตลอดจนเปนมหานครเมืองแกว
ทานผูประเสริฐ มีปญญาเลิศทั้งหลาย แมวาจะผานพนความยึดติดถือมั่นอะไรๆ มามากมาย จวนจะ
หมดอยูแลว ก็มาติดเยื่อใยสุดทายกันอยูที่นี้ หากพนใยขายนี้ไปได ก็จะเปนอิสระไดโดยสมบูรณ แตทางธรรมก็
ยอมรับวาเปนเรื่องยากเหลือเกิน ทานจึงเรียกความยึดติดอยางละเอียดนี้วาเปน “พรหมชาละ” แปลวา ขายดัก
พรหม หรือที่ติดของของบุคคลชั้นเลิศ คือผูมีคุณธรรมและปญญายวดยิ่งแลว ยังไมอาจรอดพนไปได
ดวยเหตุนี้ เพื่อผอนเบาความหมกมุนครุนคิดในการหาความจริงเกี่ยวกับนิพพาน โดยเชิงเหตุผลและ
การถกเถียงแบบปรัชญา ทานจึงมักกลาวถึงนิพพานแตในเชิงปฏิบัติ เกี่ยวกับชีวิตจริง หรือประโยชนที่จะไดรับ
ในชีวิตประจําวัน ดังคําสอนเกี่ยวกับนิพพานที่ปรากฏโดยมากในพระไตรปฎก
นอกจากนั้น มีขอที่ตองย้ําไวเสมอ เพื่อปองกันความคิดเลยเถิดไป คือย้ําวา การปฏิบัติเกี่ยวกับนิพพาน
ก็ดี นิพพานก็ดี ไมใชเรื่องของการดับอัตตา หรือทําลายอัตตา เพราะไมมีอัตตาที่จะตองไปดับหรือไปทําลาย1026
สิ่งที่จะตองดับหรือทําลาย คือความยึดมั่นในอัตตา หรือภาพอัตตาที่สรางขึ้นมายึดถือไว
ดังที่เคยอธิบาย และยกตัวอยางหลายครั้ง ที่ทานเรียกพระอรหันตวา “ผูละอัตตา” (อัตตัญชหะ) เปนตน
นั้น เปนการใชคําที่สะดวกในการเรียกขาน อยางเชนในคําประพันธ โดยรูกันวาละความยึดมั่นในเรื่องอัตตา
1025

ดูพุทธพจนที่วา ความเห็นแบบวิภวทิฏฐิ หรือขาดสูญนี้ แมจะเปนมิจฉาทิฏฐิ แตก็ใกลพุทธศาสนามากกวาทิฏฐิอยางอื่น (องฺ.ทสก.
๒๔/๒๙/๖๗).
1026
ชาวตะวันตกที่ศึกษาเรื่องนิพพานไมตลอด มักสรุปวานิพพานเปนการดับอัตตา หรือสูญสิ้นอัตตา (self- extinction) ซึ่งเปนความคิด
แนวอุจเฉททิฏฐิ.
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พุทธธรรม

แมที่กลาวในที่หลายแหงวา เสริมขยายอัตตาบาง ความมั่นคงของอัตตาบาง วาอัตตาอยางนั้นอยางนี้
ตางๆ ก็พึงเขาใจวาเปนสํานวนพูดอยางรูกันเพื่อความสะดวก โดยที่วาอัตตา หมายถึงภาพอัตตาที่สรางขึ้น หรือ
ความยึดมั่นในอัตตาที่สรางขึ้นนั่นเอง พูดใหเขาเชิงวิชาการมากขึ้นวา ดับความถือมั่นในวาทะวามีวาเปนอัตตา
หรือดับทิฏฐิวามีวาเปนอัตตา ตลอดจนถอนสัญญาวามีวาเปนอัตตาเสีย นิพพานคือดับความยึดมั่น ดับความ
เขาใจผิดนี้ และดับทุกขดับปญหาที่เนื่องมาจากความยึดติดถือมั่นเชนนี้
ย้ําอีกครั้งหนึ่งวา ตัดความเยื่อใยอยากมีอัตตาทิ้งเสีย ทฤษฎีเกี่ยวกับอัตตาทั้งหลายก็หมดความหมาย
ไปเอง ดับอุปาทาน คือถอนความยึดมั่นในอัตตาเสียเทานั้น ก็จะเห็นโลกและชีวิตหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่
มันเปน ไมตองมาเสียเวลาคิดคาดคะเนสรางทฤษฎีอัตตาใดๆ ใหวุนวาย พอดับความยึดมั่นที่ทําใหเกิดมีอัตตา
แลว อัตตาก็หายไปเอง นิพพานคือดับทุกข หรือพูดขยายออกไปวา ดับความยึดถืออัตตา คือดับอุปาทานที่
ยึดถือวามีวาเปนอัตตา ที่เปนเหตุใหเกิดทุกขนั้นเสีย ไมตองดับอัตตา เพราะไมมีอัตตาที่จะใหดับ ขอใหนึกถึง
พุทธพจนวา เราสอนแตทุกข และความดับทุกขเทานั้น1027
ในการพิจารณาปญหาเกี่ยวกับภาวะหลังสิ้นชีพของพระอรหันตนี้ จะไมแสดงความเห็นในสวนเนื้อหาให
เยิ่นเยอ แตจะนําเอาพุทธพจนที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้มาใหพิจารณาดูเอง
ก. พุทธพจนเกี่ยวกับความเขาใจพื้นฐานในเรื่องอัตตา ความยั่งยืนและความขาดสูญ ซึ่งไมถูกตอง
จัดเปนที่สุด ๒ ดาน (พุทธพจนนี้จะชวยใหเขาใจความหมายของภวตัณหาและวิภวตัณหาไดอยางชัดเจนดวย)
“ภิกษุทั้งหลาย เทพและมนุษย์ทั้งหลาย ถูกทิฏฐิ ๒ จําพวก เข้าครองใจแล้ว พวกหนึ่งติด
ล้าอยู่ พวกหนึ่งวิ่งเลยไป ส่วนพวกที่มีตาจึงมองเห็น
“ภิกษุทั้งหลาย พวกหนึ่งติดล้าอยู่ เป็นอย่างไร? (กล่าวคือ) เทพและมนุษย์ทั้งหลาย เป็น
ผู้มีภพเป็นที่ยินดี รื่นรมย์ในภพ บันเทิงในภพ (ภวะ), เมื่อตถาคตแสดงธรรมเพื่อความดับแห่ง
ภพ (ภวนิโรธ) จิตของเทพและมนุษย์เหล่านั้น ย่อมไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งแน่วลง ไม่น้อม
ดิ่งไป; พวกหนึ่งติดล้าอยู่อย่างนี้
“ภิกษุทั้งหลาย พวกหนึ่งวิ่งเลยไป เป็นอย่างไร? (กล่าวคือ) คนพวกหนึ่ง อึดอัดระอา
รังเกียจอยู่ด้วยภพนั่นแหละ จึงพร่ําชื่นชมวิภพ (วิภวะ = ความปราศจากภพ, ความขาดสูญ) ว่า
“นี่แน่ะท่านเอย นัยว่า หลังจากร่างกายแตกทําลายตายไปแล้ว อัตตานี้ก็จะขาดสูญ หายสิ้น
(พินาศ) หลังจากตายจะไม่มีอยู่อีก นี่ละคือภาวะสุดประเสริฐ (สันตะ) นี่ละคือภาวะดีเยี่ยม (ปณี
ตะ) นี่ละคือภาวะที่เป็นของแท้ (ยาถาวะ); พวกหนึ่งวิ่งเลยไปอย่างนี้
“ภิกษุทั้งหลาย พวกที่มีตาจึงเห็น เป็นอย่างไร? (กล่าวคือ) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อม
มองเห็นสภาพภพ1028 โดยความเป็นสภาพภพ (คือเห็นตามสภาวะเป็นจริง), ครั้นเห็นสภาพ
ภพโดยความเป็นสภาพภพแล้ว ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อหายติด (นิพพิทา) เพื่อหมดใคร่ (วิราคะ)
เพื่อนิโรธแห่งสภาพภพนั้น; ส่วนพวกที่มีตาจึงมองเห็น อย่างนี้”
และมีคาถาสรุปวา
1027
1028

สํ.ข.๑๗/๒๑๔/๑๔๕ = สํ.สฬ.๑๘/๗๗๐/๔๖๗
สภาพภพ แปลจาก “ภูต” แปลตามศัพทวา สิ่งที่เปนแลว สิ่งที่มีที่เปน หรือสิ่งที่เกิดมีเกิดเปนแลว เปนรูปศัพทหนึ่ง ที่มาจากธาตุ
เดียวกับภวะ หรือภพนั่นเอง อรรถกถาวาหมายถึงขันธ ๕ (อิติ.อ.๒๓๔)
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“ผู้ใดเห็นสภาพภพ โดยความเป็นสภาพภพ และเห็นภาวะที่ล่วงพ้นสภาพภพ ผู้นั้นย่อมน้อมใจดิ่ง
ไปในภาวะที่เป็นจริง เพราะหมดสิ้นภวตัณหา; ถ้าเขารู้เท่าทันสภาพภพ เขาจะเป็นผู้ปราศตัณหา
ทั้งในภพและอภพ, เพราะความหมดภพแห่งสภาพภพ ภิกษุทั้งหลายจะไม่มาสู่ภพอีก”1029
ข. พุทธพจนปฏิเสธความเขาใจผิดวา วิญญาณออกจากรางไปเกิด เปนเรื่องนาสนใจสําหรับผูชอบ
ศึกษาปญหาเกี่ยวกับการเกิดใหมโดยทั่วไป แมจะไมเกี่ยวกับเรื่องนิพพานโดยตรง แตเปนความรูพื้นฐานอยาง
หนึ่ง ที่อาจเอามาประกอบการพิจารณาไดบางแง
ครั้งหนึ่ง ภิกษุชื่อสาติ เปนบุตรชาวประมง มีความเห็นผิดวา พระพุทธเจาสอนวา วิญญาณดวงเดียวกัน
นี้ ทองเที่ยวไปในสังสารวัฏฏ ภิกษุทั้งหลายพยายามเปลื้องความเห็นผิดของเธอ แตไมสําเร็จ จึงพากันไปกราบ
ทูลพระพุทธเจา พระองคจึงตรัสเรียกพระสาติมา และทรงสอบถาม ดังความวา
พระพุทธเจา: เป็นความจริงหรือ สาติ มีข่าวว่า เธอเกิดความเห็นชั่วร้ายอย่างนี้ว่า “ข้าพเจ้ารู้
ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ ว่า วิญญาณนี้ นั่นเอง ย่อ มวิ่งแล่น ย่อ ม
ท่องเที่ยวไป มิใช่อื่น” ?
พระสาติ: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เป็นอย่างนั้น ฯลฯ
พระพุทธเจา: นี่แน่ะสาติ วิญญาณนั้น เป็นอย่างไร?
พระสาติ: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ (วิญญาณนั้น) คือ ตัวอันนี้ ที่เป็นผู้พูด เป็นผู้รู้ เสวยวิบากของ
กรรมทั้งหลาย ทั้งดีและชั่ว ในที่นั้นๆ
พระพุทธเจา: ดูก่อนโมฆบุรุษ เธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ แก่ใครหนอ; เรากล่าวไว้
โดยอเนกปริยายมิใช่หรือว่า วิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้น (ปฏิจจสมุปบัน), เว้นจาก
ปัจจัยเสีย การเกิดแห่งวิญญาณย่อมไม่มี; ก็แล ด้วยความเห็นที่ตนเองถือเอาไว้ผิด เธอย่อม
กล่าวตู่เรา ย่อมขุดตนเอง และประสบสิ่งที่มิใช่บุญเป็นอันมาก, ความเห็นนั้นแหละ จักเป็นไป
เพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อความทุกข์แก่เธอ ตลอดกาลนาน”
จากนั้น ไดตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา
“ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆ เกิดขึ้น ก็ถึงความนับไปตามปัจจัยนั้นๆ นั่น
แหละ, (กล่าวคือ) วิญญาณอาศัยจักษุและรูปเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่าจักขุวิญญาณ, วิญญาณ
อาศัยโสตและเสียงเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่าโสตวิญญาณ, วิญญาณอาศัยฆานะและกลิ่นเกิดขึ้น ก็
ถึงความนับว่าฆานวิญญาณ, วิญญาณอาศัยชิวหาและรสเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่าชิวหาวิญญาณ
, วิญญาณอาศัยกายและโผฏฐัพพะเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่ากายวิญญาณ, วิญญาณอาศัยมโน
และธรรมารมณ์เกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่ามโนวิญญาณ;
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ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๗/๒๖๓; ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๕๖/๒๔๐; สวนที่เปนคาถา คือตอนทาย ไดแปลไปตามขอความและรูปศัพทเทาที่มีในบาลี และ
เห็นวารับกับความตอนตนในบาลีนั้นเปนอยางดี แตในอรรถกถา ทานไขความใหแปลคาถานั้นตางออกไปดังนี้ “อริยสาวกใด
มองเห็นขันธ ๕ ตามความเปนจริง และเห็นมรรคอันเปนเครื่องกาวลวงขันธ ๕ ผูนั้นยอมนอมใจดิ่งไปในนิพพาน ที่เปนสภาวะจริง
แท เพราะหมดสิ้นภวตัณหา; ถาภิกษุรูเทาทันขันธ ๕ เปนผูปราศจากตัณหาในภพนอยภพใหญ เพราะขันธ ๕ ปราศไป เธอยอมไมมา
สูภพอีก” (อิติ.อ.๒๓๕); อนึ่ง พึงเทียบกับพุทธพจนวาดวยที่สุดสองอยาง อีกแหงหนึ่ง ที่ ขุ.อุ.๒๕/๑๔๔/๑๙๔ ดวย

๕๑๘

พุทธธรรม
”เปรียบเหมือนไฟอาศัยเชื้อใดๆ ติดขึ้น ก็ถึงความนับไปตามเชื้อนั้นๆ...ว่าไฟไม้...ว่าไฟเศษ

ของ...ว่าไฟหญ้า...ว่าไฟโคมัย...ว่าไฟแกลบ...ว่าไฟหยากเยื่อ...ฯลฯ”1030

ค. แกความเห็นผิดวาพระอรหันตตายแลวสูญ ดังมีเรื่องราววา ครั้งหนึ่ง พระภิกษุชื่อยมก มีความเห็น
ผิดวา พระพุทธเจาสอนวา พระอรหันตตายแลวขาดสูญ ภิกษุทั้งหลายพยายามเปลื้องเธอจากความเห็นผิด แต
ไมสําเร็จ จึงพากันไปขอรองพระสารีบุตรใหชวยแกไข พระสารีบุตรไดไปหาพระยมก และไดสนทนา ดังความ
ตอไปนี้
พระสารีบุตร: เป็นความจริงหรือ ท่านยมก ข่าวว่า ท่านเกิดความเห็นชั่วร้ายอย่างนี้ว่า “ข้าพเจ้า
รู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ภิกษุผู้เป็นขีณาสพ ถัดจากกายแตกทําลายก็จะขาด
สูญ หายสิ้น (พินาศ) หลังจากตาย จะไม่มีอยู่อีก”
พระยมก: อย่างนั้นแล ท่านผู้มีอายุ ฯลฯ
พระสารีบุตร: ท่านยมก ท่านสําคัญว่าอย่างไร รูปเที่ยง หรือไม่เที่ยง?
พระยมก: ไม่เที่ยง ครับท่าน
พระสารีบุตร: เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ เที่ยง หรือไม่เที่ยง?
พระยมก: ไม่เที่ยง ครับท่าน
พระสารีบุตร: เพราะฉะนั้นแล รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ อย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งที่
เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ฯลฯ ทั้งหมด พึงเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า
ไม่ใช่ “นั่นของเรา” ไม่ใช่ “เราเป็นนั่น” ไม่ใช่ “นั่นเป็นตัวตนของเรา”, เมื่อเห็นอย่างนี้ ย่อม
หายติด ฯลฯ
ท่านสําคัญอย่างไร ท่านยมก ท่านมองเห็นรูปว่าเป็นตถาคต หรือ?
พระยมก: มิใช่เช่นนั้น ท่านผู้มีอายุ
พระสารีบุตร: ท่านมองเห็นเวทนา สัญญา...สังขาร...วิญญาณ ว่าเป็นตถาคต หรือ?
พระยมก: มิใช่เช่นนั้น ท่านผู้มีอายุ
พระสารีบุตร: ท่านสําคัญว่าอย่างไร ท่านยมก ท่านเห็นว่า ตถาคตมีในรูปหรือ?
พระยมก: มิใช่เช่นนั้น ท่านผู้มีอายุ
พระสารีบุตร: ท่านมองเห็นว่า ตถาคตมีต่างหากจากรูปหรือ?
พระยมก: มิใช่เช่นนั้น ท่านผู้มีอายุ
พระสารีบุตร: ท่านมองเห็นว่า ตถาคตมีในเวทนา...มีต่างหากจากเวทนา...มีในสัญญา...มี
ต่างหากจากสัญญา...มีในสังขาร...มีต่างหากจากสังขาร...มีในวิญญาณ...มีต่างหากจากวิญญาณ
หรือ?
พระยมก: มิใช่เช่นนั้น ท่านผู้มีอายุ
พระสารีบุตร: ท่านสําคัญว่าอย่างไร ท่านยมก ท่านมองเห็นรูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...
วิญญาณ ว่าเป็นตถาคต หรือ?
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๕๑๙

พระยมก: มิใช่เช่นนั้น ท่านผู้มีอายุ
พระสารีบุตร: ท่านสําคัญว่าอย่างไร ท่านยมก ท่านมองเห็นว่า ตถาคตนี้นั้น เป็นสภาวะไม่มีรูป
ไม่มีเวทนา ไม่มีสัญญา ไม่มีสังขาร ไม่มีวิญญาณ หรือ?
พระยมก: มิใช่เช่นนั้น ท่านผู้มีอายุ
พระสารีบุตร: นี่แน่ะท่านยมก ในปัจจุบันนี้เอง ที่ตรงนี้ ท่านยังหาตถาคตโดยจริงโดยแท้ (ให้
เห็นจริงมั่นเหมาะลงไป) ไม่ได้, ควรหรือที่ท่านจะกล่าวแถลงว่า “ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรม ตามที่พระ
ผู้มีพระภาคตรัสไว้ แล้วว่า ภิกษุผู้เป็ นขีณาสพ ต่อจากกายแตกทํ าลาย ก็ จะขาดสู ญ หายสิ้ น
หลังจากตาย จะไม่มีอยู่อีก
พระยมก: ข้าแต่ท่านสารีบุตร แต่ก่อน เมื่อยังไม่รู้ ผมจึงได้มีความเห็นชั่วร้ายนั้น, แต่เพราะได้
สดับธรรมเทศนาของท่านสารีบุตรนี้ ผมจึงละความเห็นชั่วร้ายนั้นได้แล้ว และผมก็ได้บรรลุธรรม
แล้ว
พระสารีบุตร: แน่ะท่านยมก ถ้าชนทั้งหลายพึงถามท่านอย่างนี้ว่า “ท่านยมก ภิกษุผู้เป็นอรหันต
ขีณาสพ หลังจากร่างกายแตกทําลาย ตายไปแล้ว จะเป็นอย่างไร?” ท่านถูกถามอย่างนี้แล้ว จะ
กล่าวชี้แจงว่าอย่างไร?
พระยมก: ...ผมพึงกล่าวชี้แจงอย่างนี้ว่า “รูปแล เป็นสิ่งไม่เที่ยง, สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์,
สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นดับแล้ว สิ่งนั้นถึงความไม่ตั้งอยู่แล้ว; เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ
เป็นสิ่งไม่เที่ยง, สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์, สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นดับแล้ว สิ่งนั้นถึงความไม่
ตั้งอยู่แล้ว; ข้าพเจ้าถูกถามอย่างนี้ พึงกล่าวชี้แจงอย่างนี้
พระสารีบุตร: ดีแล้ว ดีแล้ว ท่านยมก ฯลฯ”1031
ง. พุทธพจนเปรียบพระอรหันตสิ้นชีพ เหมือนไฟดับ ดังความตอนหนึ่ง ในคําสนทนาระหวาง
พระพุทธเจา กับวัจฉโคตตปริพาชก ตอไปนี้
วัจฉโคตต์: ท่านพระโคดมผู้เจริญ ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ จะเกิด ณ ที่ไหน?
พระพุทธเจา: ดูก่อนวัจฉะ คําว่าจะเกิด ก็ใช้ไม่ได้1032
วัจฉโคตต์: ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่เกิด
พระพุทธเจา: คําว่า ไม่เกิด ก็ใช้ไม่ได้
วัจฉโคตต์: ถ้าอย่างนั้น ก็ทั้งเกิดและไม่เกิด
พระพุทธเจา: คําว่าทั้งเกิดและไม่เกิด ก็ใช้ไม่ได้
วัจฉโคตต์: ถ้าอย่างนั้น จะว่าเกิดก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่
พระพุทธเจา: คําว่า จะเกิดก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่ ก็ใช้ไม่ได้
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สํ.ข.๑๗/๑๙๘/๑๓๓ (จากนี้มีความอุปมาตอไปอีก แตไมนํามาลงไว เพราะจะยืดยาวมาก); คําวาตถาคต ในสูตรนี้ อรรถกถาไขความ
วาหมายถึงสัตว หรืออยางที่มักเรียกกันวา สัตวบุคคล (สํ.อ.๒/๓๗๘)
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บาลี = น อุเปติ อรรถกถาวา = น ยุชฺชติ คือ ไมเขากับเรื่องนี้ ไมถูก ใชกันไมได

๕๒๐

พุทธธรรม
วัจฉโคตต์: ท่านพระโคดมผู้เจริญ ฯลฯ ในเรื่องนี้ ข้าพเจ้าถึงความงุนงงเสียแล้ว ข้าพเจ้าถึง
ความหลงไปหมดเสียแล้ว, แม้เพียงความเลื่อมใสที่ได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยถ้อยคําสนทนาเบื้องต้น
ของท่านพระโคดมผู้เจริญนั้น ถึงบัดนี้ ก็ได้หายไปหมดแล้ว
พระพุทธเจา: ดูก่อนวัจฉะ ควรแล้วที่ท่านจะงุนงง ควรแล้วที่ท่านจะหลงไป เพราะว่าธรรมนี้
ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต หยั่งไม่ได้ด้วยตรรก ละเอียด บัณฑิตพึงรู้ได้, ธรรม
นั้น อันท่านผู้มีทิฏฐิอย่างอื่น มีแนวความเห็นอย่างอื่น มีหลักที่พอใจอย่างอื่น มีความเพียรที่
ประกอบแบบอื่น ถืออาจารย์สํานักอื่น ยากจะรู้ได้,
ถ้าอย่างนั้น เราจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้, ท่านเห็นควรอย่างไร พึงกล่าวชี้แจงอย่างนั้น,
ดูก่อนวัจฉะ ท่านสําคัญว่าอย่างไร ถ้าไฟลุกโพลงอยู่เบื้องหน้าท่าน, ท่านจะรู้ไหมว่า ไฟนี้ลุก
โพลงอยู่เบื้องหน้าเรา?
วัจฉโคตต์: ...ข้าพเจ้าพึงรู้ได้ ฯลฯ
พระพุทธเจา: ก็ถ้าใครๆ พึงถามท่านอย่างนี้ว่า ไฟที่ลุกโพลงอยู่เบื้องหน้าของท่านนี้ อาศัยอะไร
จึงลุกโพลง, ท่านถูกถามอย่างนี้ จะพึงกล่าวชี้แจงอย่างไร?
วัจฉโคตต์: ...ข้าพเจ้าพึงกล่าวชี้แจงว่า ไฟที่ลุกโพลงอยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้านี้ อาศัยเชื้อคือหญ้า
และไม้ จึงลุกโพลงได้
พระพุทธเจา: ดูก่อนวัจฉะ ถ้าไฟเบื้องหน้าท่านนั้นพึงดับไป ท่านจะรู้ไหมว่า ไฟเบื้องหน้าเรานี้
ดับแล้ว
วัจฉโคตต์: ...ข้าพเจ้าพึงรู้ได้ว่า ไฟเบื้องหน้าข้าพเจ้านี้ดับแล้ว
พระพุทธเจา: ก็ถ้าใครๆ พึงถามท่านอย่างนี้ว่า ไฟเบื้องหน้าท่านนี้ ที่ดับแล้วนั้น ไปจากนี่สู่ทิศ
ไหน ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ หรือว่าทิศใต้, ท่านถูกถามอย่างนี้แล้ว จะพึงกล่าว
ชี้แจงว่ากระไร?
วัจฉโคตต์: (ข้อความถามตอบอย่างนั้น) ใช้ไม่ได้ดอก ท่านพระโคดมผู้เจริญ, เพราะว่า ไฟนั้น
อาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้ใด จึงลุกโพลงอยู่ได้, เพราะเชื้อนั้นหมดสิ้นไป และเพราะไม่ได้เชื้ออื่น
เติม ไฟนั้นก็ถงึ ความนับว่าหมดเชื้อดับไปเท่านั้นเอง
พระพุทธเจา: ฉันนั้นเหมือนกันแล วัจฉะ บุคคลเมื่อจะบัญญัติตถาคต พึงบัญญัติด้วยรูป...
เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณใด รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ นั้น ตถาคตละได้แล้ว
ถอนรากเสียแล้ว ทําให้เป็นดุจตาลยอดด้วน ถึงความไม่มี มีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา,
ตถาคต พ้นจากการนับว่ารูป...พ้นจากการนับว่าเวทนา...พ้นจากการนับว่าสัญญา...พ้นจาก
การนับว่าสังขาร...พ้นจากการนับว่าวิญญาณ ลึกซึ้ง ประมาณไม่ได้ หยั่งได้ยาก เปรียบเหมือน
มหาสมุทร, คําว่าเกิด ก็ใช้ไม่ได้ คําว่าไม่เกิด ก็ใช้ไม่ได้ คําว่าทั้งเกิดทั้งไม่เกิด ก็ใช้ไม่ได้ คําว่าจะว่า
เกิดก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่ ก็ใช้ไม่ได้
เมื่อจบคําสนทนาตอนนี้ วัจฉโคตตปริพาชกเกิดความเลื่อมใส ประกาศตนเปนอุบาสก1033

1033

อัคคิวัจฉโคตตสูตร, เฉพาะตอนทายสูตร ม.ม.๑๓/๒๔๘-๒๕๒/๒๔๕-๒๔๙; วัจฉโคตตปริพาชกผูนี้ ตอมาไดขออุปสมบทในพุทธ
ศาสนา และไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง (ม.ม.๑๓/๒๖๗/๒๖๑); มีคําสนทนาระหวางพระพุทธเจา กับวัจฉโคตตปริพาชก ที่นาสนใจ

บทที่ ๑๐ บทสรุป เรื่องเกี่ยวกับนิพพาน

๕๒๑

ในรตนสูตร ก็มีความกลาวถึงพระอรหันตวา
“สมภพเก่า ก็สิ้นแล้ว สมภพใหม่ ก็ไม่มี ปราชญ์เหล่านั้น มีจิตคลายติดแล้วในภพที่จะมี
ต่อไป หมดพืช ไม่มีฉันทะในการงอกขึ้นอีก ย่อมดับ เหมือนดังดวงประทีปนี้”1034
เมื่อคราวที่พระทัพพมัลลบุตรปรินิพพาน พระพุทธเจาทรงเปลงอุทานวา
“กายก็แตกทําลายแล้ว สัญญาก็ดับแล้ว เวทนาก็เย็นหมดแล้ว สังขารก็สงบแล้ว วิญญาณก็
ถึงอัสดง”1035
ทรงเลาเหตุการณนี้ แกภิกษุทั้งหลาย และทรงเปลงอุทานอีกครั้งหนึ่งวา
“เมื่อช่างตีโลหะด้วยค้อนเหล็ก ไฟติดโพลง ก็ดับหายๆ ไม่มีใครรู้ที่ไป ฉันใด พระอรหันต์
ทั้งหลาย ผู้หลุดพ้นชอบแล้ว ข้ามห้วงน้ําที่มีกามเป็นเครื่องผูกพันไปได้ บรรลุถึงอจลสุข ย่อมไม่
มีคติที่จะบัญญัติได้ ฉันนั้น”1036

อีกหนอยหนึ่ง กลาวถึงวา ผูมีอุปาทานจึงเกิด ผูไมมีอุปาทานยอมไมเกิด เหมือนไฟมีเชื้อจึงลุก ไมมีเชื้อก็ไมลุก และวาเชื้อคือตัณหา
(สํ.สฬ.๑๘/๘๐๐/๔๘๕)
1034
ขุ.สุ.๒๕/๓๑๔/๓๗๐
1035
ขุ.อุ.๒๕/๑๗๗/๒๒๗
1036
ขุ.อุ.๒๕/๑๗๘/๒๒๗.

หนาวาง

ภาค ๒

มัชฌิมาปฏิปทา
ขอปฏิบัติที่เปนกลางตามธรรมชาติ
หรือ
ทางสายกลาง

“เอเต เต ภิกฺขเว อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม
มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพุทธา...
อยเมว อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค;
เสยฺยถีทํ: สมฺมาทิฏ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ”
“ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตไมเอียงเขาหาที่สุด ๒ อยางนั้น
ไดตรัสรูขอปฏิบัติอันมีในทามกลาง...
กลาวคือ มรรคามีองค ๘ ประการ อันประเสริฐนี้
ไดแก สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ”
(สํ.ม.๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘)

ภาพรวม
~๏~

มัชฌิมาปฏิปทา

(วาตามสมมติของมนุษย)
มัชฌิมาปฏิปทา คือ การดําเนินชีวิตสายกลางอยางถูกตองพอดีสอดคลองกับความเปนจริงของกฎ
ธรรมชาติ ที่จะใหการปฏิบัติจัดดําเนินการตางๆ ของมนุษย เกิดผลดีที่พึงมุงหมายไดสูงสุดเต็มสภาวะของ
ธรรมชาติ โดยไมกลายเปนสุดโตงที่พลาดไป ทั้งทางตึงเครียดบีบคั้นตัว และทางยอหยอนมุงแตเอามาบําเรอตัว

พระพุทธเจา ตรัสรูอะไร?
(ว่าตามคน)
บนฐานแห่งมัชเฌนเทศนา วางปฏิบัติการที่เป็นมัชฌิมา
ดังไดเลาแลวเมื่อเริ่มภาคแรกวา ภายใตรมมหาโพธิ์ ณ ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา พระพุทธเจาเมื่อตรัสรูแลว
หลังจากเสวยวิมุตติสุข ๑ สัปดาห ไดเสด็จออกจากสมาธิ แลวทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ที่ไดตรัสรูนั้น
ตลอดเวลา ๓ ยามแหงราตรี
ตอมา เมื่อสิ้นระยะเสวยวิมุตติสุข ๗ สัปดาหแลว เมื่อปรารภการที่จะทรงประกาศธรรมสั่งสอนประชาชน
ตอไป ทรงพระดําริวา
ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ เป็นของลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก...ฐานะนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก กล่าวคือ
อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท; แม้ฐานะนี้ก็เห็นได้ยาก กล่าวคือ...นิพพาน๑
เมื่อทรงพระดําริดังนี้แลว ก็นอมพระทัยไปในทางที่จะไมเสด็จไปสั่งสอนธรรม แตหลังจากนั้น ทรงมองเห็นวา
ในหมูสัตวคือประชาชนเหลานั้น พวกที่ในดวงตามีธุลีนอย ก็มีอยู คนพวกนี้จะเขาใจได ถาไมไดสดับธรรมก็จะเสื่อม
เสียประโยชนไป และทรงมองดูหมูสัตวคือมวลมนุษยซึ่งมีอินทรียออนแกตางๆ กัน เหมือนในกอบัวซึ่งมีดอกบัว
ในระยะตางๆ บางสวนขึ้นพนน้ํา รอสัมผัสแสงอาทิตย ก็จะบานในวันนี้ บางสวนอยูเสมอน้ํา จักบานในวันพรุงนี้
สวนดอกบัวที่ยังอยูในน้ํา ก็จักบานในวันตอๆ ไป (พระพุทธเจาตรัสบัวไว ๓ เหลานี้ แตในอรรถกถามีเหลาที่ ๔
เพิ่มเขามา คือดอกบัวจมอยูใตน้ําที่กลายเปนภักษาของปลาและเตา)
จากนั้นพุทธกิจในการประกาศธรรมก็เริ่มตน โดยทรงพิจารณาวาจะทรงแสดงธรรมแกใครเปนปฐม แลวก็
เสด็จไปยังอิสิปตนมฤคทายวัน ทรงแสดงปฐมเทศนา คือเทศนครั้งแรก ที่มีชื่อวา ธัมมจักกัปวัตตนสูตร เรียกกัน
งายๆ วา พระธรรมจักร แกพระเบญจวัคคีย
ในการเทศนครั้งแรกนั้น ทรงเริ่มดวยการใหพระเบญจวัคคียรูจักแยกวิถีใหมของพระพุทธศาสนา เรียกวา
ทางสายกลาง คือมัชฌิมาปฏิปทา ออกจากวิถีสุดโตง ๒ ฝายที่แพรหลายอยูและพระเบญจวัคคียก็ไดคุนมากับ
ตัวแลวในเวลานั้น คือ การหมกมุนสยบอยูในกามสุข (กามสุขัลลิกานุโยค) กับการทรมานบีบคั้นตัวเองให
ยากลําบาก (อัตตกิลมถานุโยค) เมื่อทําความเขาใจเบื้องตนพอใหมองเห็นวิถีมัชฌิมาอยางใหมแลว ก็ทรงแสดง
เนื้อตัวของพุทธธรรม คืออริยสัจ ๔
๑

ดู วินย.๔/๑-๗/๑-๘

๕๒๖

พุทธธรรม

ปฐมเทศนา ประกาศพระธรรมจักรนี้ ทําใหพระเบญจวัคคีย ซึ่งลวนเปนพราหมณมาเกากอน และออก
บวชเปนฤาษีดาบสมาจนแก ลวนช่ําชองในวิถีของสังคมและลัทธิตางๆ ของยุคสมัย เมื่อฟงธรรมแลว ก็ไดความรู
และเปลี่ยนความคิดใหม โดยเฉพาะหัวหนาคือทานโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรม ขอบวชเปนปฐมสาวก เปน
เหตุการณแหงความเปลี่ยนแปลงและแปลกใหมทางปญญาความรูความคิดครั้งยิ่งใหญ ที่ถึงขั้นเปนแผนดินไหว
ในปฐมเทศนานี้ ไมปรากฏคําวา อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท หรือปัจจยาการ ไมมีคําวาปัจจยักขัย
หรือนิพพาน ที่ตรัสเมื่ออยูกับพระองคเองวาเปนธรรมที่ตรัสรู แตมีคําใหมวาอริยสัจ ๔ ซึ่งไมไดตรัสถึงมากอน
นั้น แตตรัสใหพระเบญจวัคคียรูในคราวนั้นวาเปนธรรมที่พระองคตรัสรู
แลวก็จะสังเกตไดดวยวา อริยสัจ ๔ ที่ตรัสในปฐมเทศนานี้ ไมมีรายละเอียดมากอยางที่ตรัสในหลาย
โอกาสหลังจากนี้ เชนวา อริยสัจขอที่ ๒ ก็ตรัสแควา ตัณหาเปนทุกขสมุทัย คือเหตุเกิดแหงทุกข อริยสัจขอที่ ๓
ก็ตรัสแควา ความดับไปของตัณหา เปนทุกขนิโรธ คือความดับไปแหงทุกข๑
แตตอมา ในบางโอกาส ไดตรัสหลักอริยสัจ โดยแสดงรายละเอียดดวยการนําปฏิจจสมุปบาทมาอธิบาย
อริยสัจ ใหเห็นกระบวนปจจยาการของทุกขตลอดสาย คือใน อริยสัจขอที่ ๒ ก็เริ่มตั้งแต “อวิชฺชาปจฺจยา...” วา
อวิชชาเปนปจจัย เรื่อยมาตลอดสายจนเกิดเปนความทุกข มิใชตรัสแคทอนกลางวา ตัณหาเปนทุกขสมุทัย คือ
เหตุเกิดแหงทุกข และในอริยสัจขอที่ ๓ ก็ตรัสมาตั้งแต “อวิชฺชาย...นิโรธา” วาดับอวิชชาได เรื่อยมาตลอด
กระบวนจนทุกขดับหายไป มิใชตรัสแคทอนกลางวา ความดับไปของตัณหา เปนทุกขนิโรธ คือความดับไปแหง
ทุกข๒ บางครั้งก็ตรัสใหเห็นวา การปฏิบัติมรรค (ขอ ๔ ในอริยสัจ) เปนทางนําไปสูการรูเขาใจปจจยาการ๓ แตที่
ตรัสอธิบายโยงอริยสัจกับปฏิจจสมุปบาทอยางนี้ ตามปกติพบแตที่ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย นี่คือตรัสแกผูมีพื้น
ความรูเขาใจธรรมมาพอสมควรแลว
เมื่อพระพุทธเจาเสด็จออกไปแสดงธรรมในถิ่นแดนตางๆ บางทีก็ไดทรงพบกับบุคคลใหมๆ อยางเชน
พราหมณที่ยังไมรูจักพระองควาเปนใคร มีคําสั่งสอนเปนอยางไร เปนเหตุใหพระพุทธเจาตรัสเลาเรื่องราวและคํา
สอนพอใหเขารูจักพระองคใหถูกตอง จึงมีหลายครั้งหลายโอกาสที่ไดตรัสเลาเรื่องการตรัสรูและคําสอนของ
พระองค ที่จะใหบุคคลเหลานี้เขาใจได เชนอยางที่ตรัสแกเวรัญชพราหมณ และแกโพธิราชกุมาร ในโอกาสอยางนี้
มักไดพบแตที่ตรัสวา ใน ๓ ยาม ของราตรีที่ตรัสรูนั้น ทรงบรรลุวิชชา ๓๔ ในแตละยามตามลําดับ โดยที่
อาสวักขยญาณ ความรูที่ทําใหสิ้นอาสวะ ในยามสุดทายนั้นแหละเปนการตรัสรู และญาณความรูที่ทําใหสิ้น
อาสวะ ก็คือ รูอริยสัจ ๔
ที่ ว า นี้ ก็ คื อ พระพุ ท ธเจ า ตรั ส เล า ว า พระองค ต รั ส รู อ ริ ย สั จ ๔ โดยไม ต รั ส ถึ ง ปฏิ จ จสมุ ป บาทหรื อ
ปจจยาการเลย แตก็ตรัสกํากับคุมทายวา “ขจัดอวิชชาแลว วิชชาเกิดขึ้นแลว”
ตามที่ไดพูดมายืดยาวนี้ ก็เพื่อสรุปงายๆ วา ปฏิจจสมุปบาทหรือปจจยาการ และไตรลักษณ เปนกฎ
ธรรมชาติ คือความจริงที่มีอยูเปนอยูตามธรรมดาของมัน ซึ่งสําคัญอยางยิ่ง เพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตองขึ้นตอ
มัน ตองเปนไปตามความจริงของมัน และพระพุทธเจาก็ไดตรัสรู ทรงคนพบกฎธรรมชาติทั้งสองนี้
เมื่อตรัสรูแลว พระพุทธเจาทรงมีพระมหากรุณาปรารถนาดีจะทรงนํามาตรัสเลาบอกกลาวใหมนุษยรูเขาใจ
จะไดเอาความรูนั้นมาใชใหเปนประโยชนแกชีวิตแกสังคมและแกโลกทั้งหมด แตกฎธรรมชาติที่วานั้นเปนเรื่อง
แสนยากที่คนทั่วไปจะเขาใจได จึงตกลงพระทัยจะไมสอน
๑
๒ ปฐมเทศนา ธัมมจักกัปวัตตนสูตร, วินย.๔/๑๓/๑๗; สํ.ม.๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘

ดู องฺ.ติก.๒๐/๕๐๑/๒๒๗; ในที่ทั่วไปก็ตรัสแสดงธรรมที่พึงปหาน (คือเปนทุกขสมุทัย ที่จะตองลดละทําใหหายหดหมดไป) ไว ๒ อยาง คูกัน คือ อวิชชา และ
ภวตั
ณหา (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
๔
วิชชา ๓ ที่เรียกวาเตวิชชา หรือไตรวิชชา คือ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ และอาสวักขยญาณนี้ มองไดวาเปนการเทียบในเชิงใหหันออกไปจาก
ไตรเพทเดิม ที่สําคัญสูงสุดของพราหมณ (หลักการนี้บอกวา ญาณ ๒ อยางแรก คือระลึกชาติได และรูการเวียนวายตายเกิดของสัตวทั้งหลาย ที่ในยุคนั้นถือ
กันวายิ่งใหญนักนั้น ยังไมเปนการตรัสรู); เช่น วินย.๑/๓/๖; ม.มู.๑๒/๔๘/๓๘, ๒๕๓/๒๓๖; ม.ม.๑๓/๕๐๖/๔๖๐; ฯลฯ

ภาพรวม มัชฌิมาปฏิปทา

๕๒๗

แตแลวทรงมองอีกครั้งหนึ่งในแงวา ในหมูคนที่แตกตางกันนี้ มีบางสวนที่มีอินทรียแกกลา เมื่อไดฟง จะรู
เขาใจ สวนคนอื่นๆ ผูสอนตองใชวิธีสอนยักเยื้องไปในการที่จะชวยใหเขาคอยๆ รูเขาใจตามๆ ตอๆ กันไป
ในที่สุด พระพุทธเจาก็เสด็จไปประกาศธรรม คือตรัสบอกเลาสอนความจริงที่ไดตรัสรูนั้น แตปรากฏวา
โดยทั่ ว ไป มิ ไ ด ท รงสอนกฎธรรมชาติ นั้ น เต็ ม หลั ก ตามสภาวะของมั น โดยตรง แต ไ ด ท รงนํ า ความจริ ง
ของปฏิจจสมุปบาท/ปจจยาการมาประยุกตสั่งสอนในรูปลักษณหรือระบบการนําเสนอที่ทรงเรียกชื่อวา อริยสัจ ๔
อริยสัจ ๔ ก็คือหลักความจริงตามกฎธรรมชาติแหงปจจยาการ ที่พระพุทธเจาทรงประยุกตนํามาสั่งสอน
ในรูปลักษณที่จะสื่อสารสูปฏิบัติการเพื่อการใชประโยชนของประชาชนในโลกแหงสมมติ (ที่มีการบัญญัติจัดตั้ง
เปนบุคคล เปนสถาบัน เปนตน)
กฎแหงปจจยาการในที่นี้ มีความหมายโยงไปถึงและครอบคลุมกฎแหงไตรลักษณดวย และไตรลักษณนั้น
มนุษยทั่วไปพอจะเขาถึงในการสื่อสารสามัญไดในระดับหนึ่ง ดังที่ปรากฏในคําสอนทั่วไปไมนอย

จากความจริงของธรรมชาติ
สู่ปฏิบัติการที่ได้ผลจริงของมนุษย์
- จากปจจยาการของธรรมชาติ สูอริยสัจสําหรับมนุษย
มาดูกันสักนิดวา จากความจริงตามธรรมชาติของปฏิจจสมุปบาท มาเปนความจริงของมนุษยที่เรียกวา
อริยสัจ อยางไร
กระบวนปจจยาการของปฏิจจสมุปบาท วางพอเห็นภาพดังนี้
สมุทยวาร: อวิชชา  สังขาร  ฯลฯ  เวทนา  ตัณหา  ฯลฯ  ทุกข
นิโรธวาร: อวิชชาดับ สังขารดับ ฯลฯ เวทนาดับ ตัณหาดับ ฯลฯ นิโรธ
ว า ตามกฎธรรมชาติ ป จ จยาการมี ๒ กระบวน หรื อ ๒ สายเท า นี้ เมื่ อ จะสื่ อ สารกั บ คนในโลก
พระพุทธเจาทรงนํามาตรัสแสดงสั่งสอนเปนระบบนําเสนอที่มี ๔ ขอ เรียกวา อริยสัจ ๔ ดังนี้
๑. ปจจยาการแรก เปนกระบวนการเกิดขึ้นของทุกข โดยมีปจจัยตอเนื่องกันมาเปนสายจนมีผลเกิดขึ้น
คือ ทุกข เมื่อวาตามธรรมชาติ ตลอดทั้งสายนั้นเปนกระบวนการอันเดียวจากเหตุไปสูผล มองเห็นเหมือนเปน
เสนเปนแทงอะไรอันหนึ่ง ไมมีจุดสนใจ และรอการชี้แจง ยากที่จะเขาใจ
เพื่อจะสื่อกับมนุษย พระพุทธเจาทรงจับเอาทุกขตัวเดียว ที่เปนผลสุดทายอยูปลายกระบวน แตเปนเรื่องที่
ใกลชิดติดตัวคนซึ่งเขาประสบพบวุนวายอยูกับมัน ทรงยกขึ้นมาตั้งใหเดนเปนตัวปญหา ที่จะดึงความสนใจใหคน
สะดุดแลวหยุดมอง เปนจุดเริ่มตนใหคนเขามาหามาพบมาถามมาถกกัน ในการที่จะพิจารณาเพื่อหาทางแกไข จัด
วางเปนหลักความจริงขอแรก เปนจุดตั้งตน เรียกวา อริยสัจ ขอที่ ๑ คือ ทุกข
ในการที่จะแกปญหา ดับทุกขนั้น ก็ตองรูจักทุกข ทําความเขาใจปญหา กลายเปนเรื่องใหญ เปนขอที่
สําคัญเริ่มแรก
๒. เมื่อมีทุกขประสบปญหา จะแกไข ก็ตองสืบสาวคนหาสาเหตุใหรูบรรดาปจจัยที่จะตองจัดการสลาย
และเมื่อวาตามปจจยาการแรก ที่เปนกระบวนการเกิดขึ้นของทุกขนั้น บรรดาปจจัยที่ตอเนื่องกันเปนสายตั้งแต
อวิชชามาตลอดกระบวน ถึงจุดที่จะมีทุกขเปนผลเกิดขึ้น รวมเรียกเปนคําเดียววาการกอกําเนิด ประกอบดวย
บรรดาเหตุปจจัยที่จะตองรูเขาใจและแกไขกําจัดใหหมดสิ้นไป (มักจับจุดเนนที่ตัณหา) จัดวางเปนหลักความจริง
ขอตอมา เรียกวา อริยสัจ ขอที่ ๒ คือ สมุทัย แปลกันวาเหตุเกิดแหงทุกข
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๓. ปจจยาการกระบวนที่สอง เปนกระบวนการดับสลายหายไปของทุกข ดวยการขจัดปจจัยตอเนื่องกันมา
เปนสายจนใหเกิดผลเปน นิโรธ คือการที่ทุกขดับหายไป แกปญหาได ไมมีทุกข เปนภาวะไรทุกข
ในการสื่อสารกับมนุษย พระพุทธเจาทรงจับเอานิโรธตัวเดียว คือภาวะหายทุกขหมดปญหา ที่เปนผล
สุดทายอยูปลายกระบวน ซึ่งเปนความสําเร็จที่ตองการ ทรงยกขึ้นมาตั้งใหเดนเปนจุดหมาย เปนสัจจะหนึ่ง
ตางหาก
นิโรธนี้ตั้งเปนขอขึ้นมาพรอมดวยการแสดงความหมายตั้งแตใหเห็นวาการดับทุกขแกปญหานั้น เปนสิ่ง
ที่เปนไปได เปนงานที่จําเปนตองทํา และมีความสําคัญมาก ยิ่งกวานั้น นิโรธมิใชเปนเพียงการดับทุกขไดหมด
ปญหาไปเทานั้น แตเปนภาวะปลอดภัยไรทุกข ซึ่งดีงาม สมบูรณ เปนภาวะแหงอิสรภาพ อันสะอาดผองใส
สวาง ปลอดโปรงโลงเบา เปนความเกษม สันติ สงบซึ้ง เปนสุขเลิศล้ําเหนือจะร่ําพรรณนา พาใหคนสนใจ
ใฝใจ พรอมใจ มีกําลังที่จะเพียรพยายามกาวไปในมรรคา เปนจุดตั้งตนใหคนลงมือทําเริ่มปฏิบัติโดยไมกลัว
ความยาก จัดวางเปนหลักความจริงอยางหนึ่ง เรียกวา อริยสัจ ข้อที่ ๓ คือ นิโรธ
๔. เมื่อมองไปถึงจุดหมาย ที่พอจะรูเขาใจวาสําคัญ จําเปน และดีอยางไร พรอมใจและมีกําลังที่จะเริ่มการ
แลว ก็มาเขาสูมรรคาที่จะปฏิบัติ
มรรคาที่จะปฏิบัตินั้นชัดอยูแลว ก็คือกระบวนการดับทุกข ในชวงตอนของปจจยาการยอนทาง คือการ
ดับของบรรดาปจจัย ที่ตอเนื่องกันมาเปนสายจนถึงจุดที่จะใหเกิดผลเปนนิโรธคือความดับทุกขนั้น ตลอดชวง
ของกระบวนปจจยาการที่เปนการดับสลายปจจัยของทุกขนั้น ก็เปนสัจจะอยางหนึ่ง จัดเปน อริยสัจ ขอที่ ๔ คือ
มรรค๑
อยางไรก็ดี “มรรค” เปนคําเรียกสิ่งที่มนุษยทําไดปฏิบัติได คือเดินทาง หรือกาวไปในการปฏิบัติ (ปฏิบัติ
ในภาษาบาลีแปลวา ดําเนิน, เดินทาง) แตการดับปจจัยตางๆ ในปจจยาการนี้ เปนความเปนไปของธรรมชาติ
ตามความจริงที่เราเรียกวากฎของมัน
ในทางปฏิบัติ เมื่อกฎหรือความจริงของธรรมชาติเปนอยางนี้ๆ คนตองการผลหรือจะใหเกิดความเปนไป
ตามกฎธรรมชาตินั้น ก็ตองทําการของตนเองใหเปนไปตามกฎธรรมชาตินั้น ดังเชนในกรณีนี้ กฎปจจยาการวา
“เพราะอวิชชาดับ สังขารก็ดับ” นี่คือความจริงของธรรมชาติ แตสําหรับมนุษยก็มีคําถามในทางปฏิบัติวา ทํา
อยางไรจะใหอวิชชาดับ แลวก็มีคําตอบวามนุษยก็ตองไปพัฒนาปญญา ไปหาความรูสิ นี่คือ จากความรูเขา
ใจความจริงหรือกฎของธรรมชาติ ก็วางวิธีปฏิบัติของมนุษยขึ้นมา ที่จะใหมีความเปนไปและเกิดเปนผลตามกฎ
ธรรมชาตินั้น วิธีปฏิบัติของมนุษยอยางนี้ ก็คือที่เรียกวา “มรรค”
นี่ คื อ เพื่ อ ให มี ป ฏิ บั ติ ก ารของมนุ ษ ย ที่ จ ะให เ กิ ด ความเป น ไปของธรรมชาติ ที่ นํ า ไปสู ผ ลเป น นิ โ รธ
พระพุทธเจาก็ไดทรงจัดตั้งวางระบบวิธีและกระบวนการปฏิบัติขึ้นมาสําหรับมนุษย เปนรายละเอียดมากมายใน
การพัฒนามนุษยนั้น ดานวินัย ดานจิตใจ ดานปญญา เปนตน รวมเรียกเปนสัจจะอีกอยางหนึ่ง ดังไดบอกแลววา
จัดเปน อริยสัจ ขอที่ ๔ คือ มรรค
เปนอันวา จากความรูเขาใจเขาถึงธรรมอันเปนความจริงของธรรมชาติ ที่เรียกวาปฏิจจสมุปบาทหรือปจจ
ยาการ พวงดวยไตรลักษณ พระพุทธเจาไดทรงประยุกตแสดงธรรมนั้นเปนระบบคําสอนที่จะสื่อสารสูประชาชน
ใหเขารูเขาใจนําไปปฏิบัติใหสําเร็จประโยชนไดจริง เรียกวาอริยสัจ ๔
ในอริยสัจ ๔ ประการนั้น ขอที่มนุษยตองทําตองปฏิบัติ เปนเรื่องของมนุษย ก็คือขอที่ ๔ ไดแกมรรค
สวนขออื่นทั้ง ๓ คือ ทุกข สมุทัย และนิโรธ มนุษยเพียงแตตระหนักรูสภาวะและความเปนไปของมัน ตามที่เปน
ความจริงในธรรมชาติ มนุษยทําอะไรตอมันโดยตรงไมได เมื่อตองการจะใหมันเปนอยางไร (เชน ในขอ ๒ จะให
๑

เรียกชื่อเต็มว่า นิโรธคามินีปฏิปทา แปลว่า ข้อปฏิบัติ หรือทางดําเนิน ที่นําไปสู่นิโรธ
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กิเลสอะไรลดหาย, ในขอ ๓ จะใหบรรลุผลอะไร) ก็ตองไปทําในขอ ๔ คือมรรคนี้ โดยปฏิบัติการใหตรงเหตุ
ปจจัย ที่จะใหมีความเปนไปตามปจจยาการของธรรมชาติที่จะเกิดเปนผล ตรงตามที่ตองการนั้น (แมแตจะรูจัก
เขาใจมัน การรูจักนั้นก็เปนการปฏิบัติในมรรค คือเปนสัมมาทิฏฐิ) ขอที่ ๔ คือมรรคนี้จึงเปนเรื่องประจําตัวของ
มนุษย เปนชีวิตของเขา ดังที่เรียกวามรรค ก็คือทางดําเนินชีวิต หรือทางชีวิต
การรูความจริงของธรรมชาติ แลวนําความรูนั้นมาใชประโยชนในปฏิบัติการของมนุษย อยางมรรค ใน
อริยสัจ ๔ นี้ มีตัวอยางเทียบไดในชีวิต ประจําวัน เชน เมื่อเกิดไฟไหม คนรูเขาใจธรรมชาติของไฟวาเกิดขึ้น
อยางไร และจะดับไปอยางไร จึงนําความรูนั้นมาปฏิบัติในการดับไฟ เทียบดังนี้
อริยสัจ ๔

หลักการดับไฟ

ทุกข์

ไฟไหม้

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

สาเหตุ:
- เชื้อไฟ + ออกซิเจน + อุณหภูมิถึงขีด
ไฟดับ:
- ไม่มีเชื้อไฟ  ขาด O2  อุณหภูมิต่ํา
วิธีปฏิบัติในการดับไฟ:
- รั ก ษาภาวะปลอดเชื้ อ ไฟ สาดน้ํ า ฉี ด น้ํ า ใส่ ฉี ด
คาร์บอนไดออกไซด์ ฯลฯ

คูเทียบนี้ที่จริงไมตรงกันนัก อยางหนึ่งเปนกระบวนแบบ อีกอยางหนึ่งเปนแบบ + แตในที่นี้ มุงใหเห็น
การนําความรูในความจริงของธรรมชาติมาใชประโยชน ซึ่งตัวอยางเรื่องการดับไฟนี้ เขาใจไดงาย
ในคัมภีร ทานนิยมใหเปรียบเทียบกับการมีโรคแลวเจ็บปวย ซึ่งนาจะเทียบกันไดดีมาก จะไดเห็นทั้ง
กระบวนการเกิดเปนโรคพรอมดวยอาการของความเจ็บไข และกระบวนการบําบัดรักษาของแพทย แตในที่นี้เห็น
วาจะซับซอนไมนอย ทานที่มีความรูทางแพทยดี ก็จะเทียบใหเอง

- ทําหนาที่ตออริยสัจแตละขอ ใหถูกตอง
การรูเขาใจและทําหนาที่ตออริยสัจแตละขอใหถูกตอง เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง จะพูดไวสั้นๆ พอปองกัน
ความเขาใจและการปฏิบัติ ไมใหผิดพลาด
หนาที่ตออริยสัจ ๔ นั้น เรียกตามถอยคําเดิมวา กิจในอริยสัจ ไดแก
๑. กิจในทุกข์ = ปริญญา (กําหนดรู)๑ คือ รูจักเขาใจเทาทันทุกข, รูเขาใจปญหาและกําหนดรูขอบเขตของ
มัน เหมือนแพทยวินิจฉัยโรค
๒. กิจในสมุทัย = ปหานะ (ละ) คือ กําจัดตนตอหรือสาเหตุของทุกข ของปญหา ทําใหหมดสิ้นไป
๓. กิจในนิโรธ = สัจฉิกิริยา (ทําใหแจง) คือ ประจักษแจง เขาถึงภาวะที่ปลอดทุกข ปราศจากปญหา
บรรลุจุดหมาย
๔. กิจในมรรค = ภาวนา (เจริญ) คือ ดําเนินหรือปฏิบัติตามวิธีการที่จะนําไปสูจุดหมาย ลงมือทํา
ที่วาปองกันมิใหเขาใจและประพฤติปฏิบัติผิดพลาด ก็เชนวา
- ในขอแรก คือทุกข เรามีหนาที่ปริญญา รูจักเขาใจเทาทันมัน เพื่อจะไดพรอมที่จะแกไขสลายทุกขใหตรง
เรื่อง ถูกจุดถูกที่ และหมดจดเต็มที่ เราไมมีหนาที่ไปเปนทุกขมีทุกขหรือแบกทุกขเอาไวแตอยางใดเลย ในขออื่น
๑

ใน (...) ทั้ง ๔ ข้อ คือคําแปลที่นิยมสืบๆ กันมา

๕๓๐

พุทธธรรม

ตอๆ ไป เราก็ตองทําหนาที่ตอมันใหตรงตามกิจในแตละขอนั้นๆ
- ถาเขาใจหลักเทาที่ไดพูดมา จะมองเห็นวา ๓ ขอตน คือ ทุกข สมุทัย และนิโรธนั้น เปนเรื่องของ
สภาวธรรม ที่เปนไปตามปจจยาการหรือพนจากปจจยาการ ตามธรรมดาของธรรมชาติ ดังไดบอกแลววามนุษย
จะทําอะไรแกมันโดยตรงไมได (จึงอยูในภาคมัชเฌนธรรมเทศนา) มีเพียงขอที่ ๔ คือมรรคอยางเดียวที่เปนเรื่อง
ของมนุษยที่จะทําจะปฏิบัติได สวนใน ๓ ขอแรก เราไดแครูเขาใจมัน เชนรูกิจหรือหนาที่ตอมันวาอยางนั้นๆ แลว
เมื่อจะใหกิจนั้นๆ เปนไปจนสําเร็จ ก็ตองมาทํามาปฏิบัติในขอมรรค
ย้ําวา สามขอแรก คือ ทุกข สมุทัย และนิโรธ อยูในภาคแหงธรรมดาของธรรมชาติ คือภาคมัชเฌนธรรม
เทศนา จึงมีขอที่ ๔ คือมรรคอยางเดียว ที่เปนเรื่องปฏิบัติการของมนุษย ซึ่งจัดเปนภาคมัชฌิมาปฏิปทา

- คําวา “อริยสัจ” มีแงความหมายที่ควรรูเขาใจไวบาง
ในแงของภาษาหรือถอยคํา มีขอควรรูเขาใจเกี่ยวกับความหมายของคําวา “อริยสัจ” พอเปนความรู
ประกอบไวเล็กนอย
อริยสัจ ถาเขียนตามคําเดิมในภาษาบาลี ก็เปน อริยสัจจ (อริยสจฺจ) ซึ่งแยกไดเปน ๒ คํา คือ อริย + สัจจ
อริย แปลกันมาวา ประเสริฐ และสัจจ คือสัจจะ ก็แปลวาความจริง รวมกันแลวจึงแปลตามตัววา ความ
จริงอันประเสริฐ
แตมีเรื่องราวที่เปนภูมิหลังทางประวัติศาสตร ซึ่งเมื่อไดรูแลว ก็จะชวยใหมองเรื่องราวรวมทั้งความหมาย
ของคําวาอริยสัจนี้ลึกลงไปอีก
คําบาลี “อริย” ที่เขียนอยางไทยเปน อริยะ และแปลกันวาประเสริฐนี้ มีรูปในภาษาสันสกฤตวา “อารฺย”
ซึ่งเขียนอยางไทยเปน อารยะ เมื่อวาตามความเปนมาดั้งเดิม คําวา อริยะ หรืออารยะนี้ เปนคําเรียกชื่อเผาพันธุ
ของชนโบราณพวกหนึ่ง (ชาวตะวันตกเขียนเปน Aryans ซึ่งไทยเราเรียกตามวา “อารยัน”) เดิมอยูในเอเชียกลาง
พวกอริยะ/อริยกะ/อารยะ/อารยันนี้ถนัดในการสูรบ ไดอพยพลงมาเขาครองอิหราน (Iran มีความหมายวา ‘Land
of the Aryans’, MS Encarta, 2009) แลวจากอิหรานไดยกมาบุกรุกชมพูทวีป
เมื่อเขาครองชมพูทวีปมั่นคงแลว ไดมีการจัดระบบสังคมโดยอางวาพระพรหมสรางโลก และทรงจัดแบง
คนเปน ๔ วรรณะ คือ กษัตริย (เจานาย) พราหมณ (นักบวช, เจาตํารา) แพศย (พอคา) และศูทร (คนชั้นต่ํา
ทาสและกรรมกร) พวกอริยะ/อริยกะ/อารยะ/อารยันนี้เปน ๓ วรรณะตน กดคนพื้นถิ่นเดิมลงเปนศูทร แลว
วรรณะทั้ง ๔ นั้นก็สืบกันมาตามชาติกําเนิด คําวาอริยะ/อารยะที่เปนชื่อของเผาชนผูชนะ ไดกลายเปนคําแสดง
สถานะที่สูงล้ําเลิศ อะไรๆ ที่ดีงาม ก็ตองเปนอริยะ ดังความหมายที่ไทยเราแปลอริยะ วาประเสริฐ
เมื่อเจาชายสิทธัตถะไดคนพบธรรมตรัสรูเปนพระพุทธเจาแลว แมวาโดยพระชาติ จะทรงเปนชนชาว
อริยะ/อารยัน ในวรรณะกษัตริย (ขตฺติโย ชาติยา, ที.ม.๑๐/๕๕/๕๙) แตไดทรงตั้งสังฆะขึ้น ใหเปนชุมชนปราศจาก
วรรณะ และทรงสอนคนใหไมถือวรรณะ ไมถือสูงต่ําดูถูกกันโดยชาติกําเนิด แตใหนับถือกันดวยกรรม คือการที่
ทํา ธรรมที่ประพฤติ
ทรงสอนใหคนเขาใจความหมายของอริยะที่วาประเสริฐเลิศล้ํานั้นใหม วาคนเปนอริยะ/อารยะมิใชโดยชาติ
กําเนิด แตเปนโดยศีล (ความประพฤติ) โดยธรรม (คุณภาพจิตใจ) โดยปญญา มิใชดวยความเปนนักรบเกงกลา
แตไปเบียดเบียนเขา ดังที่ตรัสเปนคาถาวา คนจะเปนอริยะดวยการเบียดเบียนทํารายชีวิตทั้งหลาย ก็หาไม แต
ดวยอหิงสาตอชีวิตทั้งปวง จึงเรียกวาเปนอริยะ/อารยะ (ขุ.ธ.๒๕/๒๙/๕๐)
พระพุทธเจาทรงนําประชาชนใหเปลี่ยนความคิดความเขาใจใหมมามองความเปนอริยะ/อารยะวาอยูที่
ความจริงความดีงามที่ธรรมที่ปญญา ดังเห็นไดชัดในการที่ทรงใชคําเรียกใหมๆ มากมายที่มี “อริย” นําหนา เชน
อริยสาวก อริยสาวิกา (ตอมามีอริยบุคคล) อริยธรรม (อารยธรรม) อริยวินัย อริยวงศ ตลอดมาถึงอริยสัจจนี้

ภาพรวม มัชฌิมาปฏิปทา

๕๓๑

จากภูมิหลังที่เลามานี้ จึงเห็นไดวา ผูรูชาวตะวันตกในยุคแรกๆ ที่ศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งมีความรูทาง
ประวัติศาสตร รูจักเรื่องชนชาติอารยันมากอน เมื่อมาพบคําวา อริยสัจจ/อารยสัตยะ จึงแปลวา Aryan Truth
กอนมานิยมใช Noble Truth ในบัดนี้
วาตามที่พระพุทธเจาตรัสไว “อริยสัจจ” แปลความหมายไดหลายอยาง คือ ความจริงของชนผูอริยะ,
ความจริงที่เปนอริยะ, ความจริงที่พระอริยะทั้งหลาย (ชนผูอารยะ) รูเขาใจ, ความจริงที่ทําใหผูตรัสรู เปนอริยะ,
ความจริงที่เปนอยางนั้น (คงอยูอยางนั้น ไมผันแปร ไมเปนอยางอื่น)
พูดไดวา พระพุทธเจาทรงนําความคิดความเขาใจของคนไปในทิศทางใหมสูความจริงแหงสัจจะของกฎ
ธรรมชาติที่เปนสากล การประกาศสัจจะที่ประจักษดวยปญญามนุษยนี้ ทานใชคําวาเปนการหมุนธรรมจักรคือวง
ลอแหงธรรม ที่ใครๆ ไมวาสมณะ พราหมณ เทวะ มาร พรหม ตานไวใหหมุนกลับไมได เปนปรากฏการณที่
โลกธาตุสั่นไหว ปรากฏแสงสวางยิ่งล้ําเหนือเทวานุภาพ

ความรูกระบวนการของธรรมชาติ
ประยุกต สู่ ปฏิบัติการในการพัฒนามนุษย
ระบบของมัชฌิมาปฏิปทา
- อริยสัจ ๔ ออกแสดงทางมรรคาชีวิต ที่เปนมัชฌิมาปฏิปทา
จากปฏิจจสมุปบาท และไตรลักษณ ที่เปนความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติ มาเปนอริยสัจ อันเปน
ความจริงเพื่อความรูเขาใจภายในปญญาวิสัยของมนุษย และในอริยสัจ ๔ นั้น ก็มีมรรค ซึ่งเปนการนําความรูใน
ความจริงของธรรมชาติ มาจัดวางเปนระบบปฏิบัติการในการพัฒนาความเปนอยูการดําเนินชีวิต โดยมนุษย
สามารถใชความรูในความจริงของธรรมชาตินั้นมาใชมาปฏิบัติเพื่อประโยชนแกมนุษยและแกโลกไดอยางดีที่สุด
ทั้งหมดที่วามานี้ ในความหมายหนึ่งก็คือ การที่มนุษยหลุดพนเปนอิสระจากอํานาจของ(ความเชื่อตอ)พระ
พรหมเทพผูเปนใหญ ที่สรางและจัดสรรบันดาลชีวิตและสังคมของมนุษย โดยที่มนุษยสามารถจัดการกับชีวิตกับ
สังคมกับโลกเอง ดวยปญญาที่เขาถึงความจริงสากลของธรรมชาตินั้น
ดังวาแลว อริยสัจ ๓ ขอแรก เปนเรื่องของความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติ ที่
นําเสนอตอปญญาของมนุษย โดยจัดวางตั้งไวเปนฐาน เปนที่อางอิง ซึ่งปฏิบัติการของมนุษยในอริยสัจขอที่ ๔
จะตองเปนไปและใหเกิดผลสมตามหรือสอดคลองกับความจริงของธรรมชาติในอริยสัจ ๓ ขอแรกนั้น
เมื่อการปฏิบัติหรือดําเนินมรรคสอดคลองสมตามความจริงของกฎธรรมชาติ ดังที่แสดงในอริยสัจทั้ง ๓
ขอตนนั้น ก็เปนการปฏิบัติ เปนวิถีชีวิตที่ตรงกลางพอดีที่จะใหบรรลุจุดหมาย เรียกวาเปนมัชฌิมาปฏิปทา ดังที่
แปลกันวาเปนทางสายกลาง ซึ่งมีลักษณะที่บอกกํากับไวคราวๆ วา ไมกลายเปนสุดโตงที่พลาดไป ทั้งทางตึง
เครียดบีบคั้นตัวใหยากลําบาก และทางยอหยอนที่สยบอยูกับการบําเรอตัว

- กระบวนการดําเนินชีวิตที่ดี เริ่มดวยมีปญญานําหนากระบวน
มรรคที่เป็นการพัฒนาชีวิตบนฐานแห่งความจริงของกฎธรรมชาตินั้น ดําเนินไปตามกระบวนปัจจยาการฝ่ายนิโรธ ที่ตั้งต้นว่า “อวิชฺชาย...นิโรธา สงฺขารนิโรโธ” คือดับอวิชชา นี่คือกระบวนการดับทุกข์ปลอดไร้
ปัญหาดําเนินไปด้วยการพัฒนาปัญญายิ่งขึ้นไป จนอวิชชาดับหาย กลายเป็นมีวิชชา เข้าถึงภาวะที่ทุกข์สลาย
ปัญหาหายหมดไป ดังนั้น มรรคจึงเริ่มด้วยปัญญา และปัญญาเริ่มแรกนั้นก็ต้องการให้มีพอเป็นทุนตั้งต้น

๕๓๒

พุทธธรรม

ปญญาที่เปนทุนของแตละคนนั้น เรียกวา “ทิฏฐิ” (แปลวา การมองเห็น, ปญญาเทาที่มีอยูรูเขาใจ
มองเห็นอะไรๆ) คือ บุคคลนั้นมีความรูความเขาใจอะไรอยางไรแคไหน ความรูความเขาใจเทาที่เขามีนั้น ก็ลงตัว
เปนความเห็น ความเชื่อ เปนความยึดถือ เปนหลักการที่ยึดถือไว เรียกไดวาเปนขอสรุปหรือเปนผลรวมแหง
ความรูความเขาใจของเขา หรือปญญาเทาที่มีที่ถึงในเวลานั้น เรียกสั้นๆ วาทิฏฐิ ซึ่งเชื่อถือยึดถือมองเห็นอยางนั้น
ไดแคนั้น แลวทิฏฐินั้นก็จะเปนตัวนําในกระบวนการดําเนินชีวิตของเขา
เมื่อบุคคลมีปญญารูเขาใจเปนทิฏฐิที่มองเห็นแคไหนอยางไร เขาก็ คิดการ ดําริเรื่องราวตางๆ เรียกวา
“สังกัปป์” ไปตามทิฏฐิ ในแนวทางของความเชื่อความยึดถือเขาใจมองเห็นอยางนั้น และไดแคนั้น จะเรียกวาคิด
สนองทิฏฐิ ก็ได แตในทางกลับกัน ก็สามารถทําใหสังกัปปคิดแผกผันในทางที่ยอนกลับมาปรับแกแปรเปลี่ยน
ทิฏฐิได (ตัวทํางานหรือวิธีการจัดการกับความคิดที่ควรใชใหมาก ไดแก โยนิโสมนสิการ)
๒ อย่าง คือ ทิฏฐิ และสังกัปป์ (“สังกัป” ก็ได้) นี้ เป็นพวก ปญญา
เมื่อคนสังกัปป ดําริ คิดการอะไร อยางไร เขาก็จะแสดงออกมาสูการปฏิบัติเปนพฤติกรรม ดวย “วาจา”
เปนการพูดจาปราศรัยบอกกลาวเจรจา ดวย “กัมมันตะ” เปนการกระทําและทําการตางๆ ทางกาย เชน ใชมือ
เทา ศีรษะ และดวย “อาชีวะ” เปนงานการหาเลี้ยงชีพ โดยเปนไปตามสังกัปป ที่ออกมาจากทิฏฐิของเขา คือ
ปญญาวิสัยที่เขามีอยางนั้นๆ
๓ อย่าง คือ วาจา กัมมันตะ และอาชีวะนี้ เป็นจําพวก ศีล
การทํางานของปญญาก็ดี การที่คิดแลวจะแสดงออกทําการทางกายวาจาอาชีวะก็ดี ตองอาศัยจิตใจเปน
แดนเปนแหลงดําเนินใหเปนไป
ก็แลในจิตใจนี้ นอกจากตัวแกนนําในการคิดในการที่จะทําจะพูดอะไรๆ คือเจตนาที่ตั้งใจจํานงแลว ตัวที่
เปนแรงขับดันขับเคลื่อนหรือบางทีเรียกวาแรงจูงใจ ก็คือความอยากความปรารถนาความตองการ ที่เรียกวา
“ฉันทะ” เมื่อคนสังกัปปนั้น ความคิดการตางๆ ก็จะดําเนินไปกับฉันทะที่ตองการใครใฝปรารถนาอยางนั้นๆ
ฉันทะนั้น มี ๒ อยาง คือ
๑. ตัณหาฉันทะ เรียกสั้นๆ วา ตัณหา คือความอยากใหตัวตนไดเสพเสวยสนองรับการปรนเปรอ หรือได
เสริมขยายความยิ่งใหญ เชนอวดโอโกเก เปนขอที่ไมควรใหเกิดใหมีขึ้น
๒. กุศลฉันทะ เรียกสั้นๆ วา ฉันทะ คือความอยากความพอใจใหคนนั้นๆ ใหสิ่งหรือสัตวนั้นๆ อยูใน
ภาวะที่ดีงามหมดจดสดใสเต็มเปยมสมบูรณของเขาของมัน และอยากทําใหเขาใหมันดีงามสมบูรณอยางนั้น มีชื่อ
เต็มวา “กัตตุกัมยตาฉันทะ” เปนคุณธรรมที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่ง
ฉันทะที่อยูในใจดําเนินไปกับความคิดนี้ ดังที่บอกแลววาเปนแรงขับดันหรือขับเคลื่อนตนทางของความ
พยายาม คือ “วายามะ” ทีจ่ ะเดินหนากาวไปในการคิดคนพิจารณาไตรตรองมองเหตุผลพูดจาชี้แจงแถลงความ
ทํากิจทําการทั้งหลาย ซึ่งเปนความแกลวกลารุดหนาบุกฝาไปไมระยอทอถอย จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งวา วิริยะ (ที่ทาน
หนุนมากคือ พยายามในการละมิจฉาทิฏฐิ และทําปญญาที่เปนสัมมาทิฏฐิใหเต็ม)
ในการพยายามกาวไปกับสังกัปในการคิดคนพูดจาทําการนั้น ก็ตองมีภาวะที่ใจตื่นพรอม อยูกับกิจอยูกับ
งาน ไมใจลอยเผลอไผล ไมพลาด ไมหลงลืม จับไดตามทันอยูกับการที่ทํา อยูกับเรื่องที่เกี่ยวของนั้นๆ อันใด
ผิด-ราย ก็เลิก-ละ-กั้น-ยั้งไดทัน อันใดถูก-ใช ก็จับไวมั่น การเพียรพยายามจึงจะสําเร็จผล นี่คือมี “สติ”

ภาพรวม มัชฌิมาปฏิปทา

๕๓๓

เมื่อมีสติ ใจตื่นพรอม ทันตอความเปนไป ไมเผลอไมพลาด จับเรื่องจับงานไวใหแลว ก็ตองมี “สมาธิ”
คือภาวะที่ใจเปนหนึ่งเดียว ตั้งมั่น มุงแนว อยูตัว ไดที่ ซึ่งเอาคุณสมบัติเกี่ยวของที่เปนกําลังพลตัวทํางานของจิต
มารวมกันมั่นแนมุงแนวไปที่เรื่องที่งานนั้น กิจกรรมทุกอยางของชีวิตจึงจะดําเนินไปไดอยางดีที่สุด เฉพาะอยาง
ยิ่งคือสรางโอกาสใหปญญาทํางาน จัดการกับสิ่งทั้งหลาย และพัฒนาไปไดอยางดีที่สุด
๓ อย่าง คือ วายามะ (รวมทั้งฉันทะที่เป็นตัวเริ่มนําหน้าของวายามะนั้น) สติ และสมาธินี้ เป็นพวก
จิต (แต่นิยมเรียกด้วยชื่อว่า สมาธิ ที่ถือเป็นตัวแทน)
เปนอัน วา มรรค (หรือ ปฏิป ทา) คื อทางดํ าเนิน ชีวิต หรือ กระบวนชีวิตของคนนี้ มีอ งคป ระกอบ ๘
ประการ คือ ทิฏฐิ สังกัปป์ วาจา กัมมันตะ อาชีวะ วายามะ สติ และ สมาธิ จัดรวมเปน ๓ พวกหรือ ๓
หมวด คือ ปญญา ศีล และ จิต/สมาธิ
มรรคา ทางชีวิตนี้ ที่ดําเนินไปผิด ก็เปนมรรคซึ่งมีองคประกอบ ๘ ที่ผิด เปนมิจฉา เริ่มดวยมีทิฏฐิ-ผิด
เรียกวามีมิจฉาทิฏฐิ แลวก็มี มิจฉาสังกัปป มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ
และมิจฉาสมาธิ ถาดําเนินไปผิดอยางนี้ มรรคก็เปนมิจฉามรรค แตนิยมเรียกวามิจฉาปฏิปทา
ทีนี้ ถามรรคา ทางชีวิตนั้น จะดําเนินไปถูกตอง ก็ตองเปนมรรคซึ่งมีองค ๘ ที่ถูกตอง เปนสัมมา เริ่มดวย
มี ทิ ฏ ฐิ -ถู ก ต้ อ ง เรี ย กว า สั ม มาทิ ฏ ฐิ แล ว ก็ มี สั ม มาสั ง กั ป ป สั ม มาวาจา สั ม มากั ม มั น ตะ สั ม มาอาชี ว ะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ถาดําเนินไปถูกอยางนี้ มรรคก็เปนสัมมามรรค ที่นิยมเรียกวาสัมมา
ปฏิปทา เรียกใหงามวา อริยอัฏฐังคิกมรรค (หรือ อริยอัษฎางคิกมรรค)
แนนอนวา เราตองการมรรคที่เปนสัมมาปฏิปทา เปนทางชีวิตที่ถูกตอง เปนกระบวนสัมมามรรคของคน ที่
ทําใหกระบวนปจจยาการ นิโรธวารของธรรมชาติดําเนินไป
ดังไดบอกแลวขางตน มรรคเริ่มดวยปญญา และปญญาเริ่มแรกนั้นก็ตองใหมีพอเปนทุนตั้งตน ทีนี้ปญญา
ที่เปนทุนของแตละคนนั้น เรียกวา “ทิฏฐิ” และก็ไดบอกแลวดวยวา กระบวนมรรคที่ถูกตอง เปนสัมมามรรคนั้น
เริ่มตนดวยทิฏฐิที่ถูกตอง ที่เปนสัมมา คือเริ่มตนดวย สัมมาทิฏฐิ
นี่คือจุดสําคัญ เพราะถาจุดเริ่มตนถูกตอง เปนสัมมาทิฏฐิ ก็จะตามมาดวยสัมมาทั้งหลาย ตั้งแตสัมมาสัง
กัปป เปนตนไป รวมกันเปนสัมมามรรค หรือสัมมาปฏิปทา ที่จะนําไปถึงจุดหมาย จึงตองรูไวเปนบทนําวา
สัมมาทิฏฐิ ปญญาเห็นชอบ ที่เปนทุนเริ่มตนนั้น คือทิฏฐิ ที่รูเขาใจยึดถือเชื่อถือมองเห็นตามหลักการวาอยางไร
พูดอยางกวางๆ สัมมาทิฏฐิ ปญญาเห็นชอบ เห็นถูกตอง ก็คือความรูเขาใจมองเห็นตลอดจนเชื่อตาม
หลักการของความเปนเหตุเปนผล ที่อางอิงความจริงของธรรมชาติแหงความเปนไปตามเหตุปจจัยของปจจยาการ
และธรรมดาของไตรลักษณ
จะพูดงายๆ รวมๆ ก็ไดวา สัมมาทิฏฐิ นั้น คือปญญารูเขาใจเชื่อในหลักอริยสัจ ๔ (เพราะอริยสัจ ๔ ก็คือ
ระบบเหตุผล ที่นําเสนอกฎธรรมชาติแหงปจจยาการ ดังที่ไดพูดมาแลว)
อยางไรก็ตาม ในตอนเริ่มเขาสูมรรคานี้ ความรูเขาใจเชื่อถือ ชนิดที่เกื้อกูล เปนไปเพื่อประโยชนสุขแกชีวิต
และสังคม จําพวกความรูดีรูชั่ว เชื่อวาบุญ-บาปมี เชื่อวากรรมดี-ชั่ว มีผลมีวิบาก เชื่อวาทานมีผล เปนตน ก็
เปนทิฏฐิตนทุน ที่จะชวยใหกาวหนาไปในมรรคได ทานเรียกวาเปนสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะ เปนสัมมาทิฏฐิขั้น
โลกีย เปนความรูความเขาใจที่ทําใหมองเห็นถูกตอง (อยูในแนวทางของความเปนเหตุเปนผล ที่จะไปตอเชื่อมกับ
ความเขาใจสภาวะและความเปนไปตามเหตุปจจัยได) เขาทางได
เมื่อมีสัมมาทิฏฐิดังวานี้แลว ก็นับวามีปญญาตนทุนที่จะเริ่มดําเนินกาวไปไดในมรรคาชีวิต ที่เปนสัมมา
ปฏิปทา

๕๓๔

พุทธธรรม
จึงสรุปแสดงระบบของ มรรคมีองค์ ๘ ที่เปนมัชฌิมาปฏิปทา พอเห็นรูปเคา ดังนี้
ปญญา

สัมมาทิฏฐิ → สัมมาสังกัปปะ

สมาธิ: สัมมาวายามะ

สัมมาสติ

ศีล
สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ
สัมมาสมาธิ

ศึกษา ๓ ดาน
ใหคนพัฒนาอยางบูรณาการครบ ๔
พัฒนามรรคาชีวิต ด้วยการศึกษาที่สอดคล้อง
- เอาการฝกจากขางนอกเขาไปขับเคลื่อนกระบวนชีวิตขางใน
ไดบอกแลววาตองรูหลักกิจในอริยสัจ และปฏิบัติตออริยสัจแตละอยางนั้นๆ ใหถูกตอง ทุกขบอกวาตอง
จับใหไดวาเปนทุกขอะไรอยางไร สมุทัยบอกวาตองทําใหหมดเหตุสิ้นปจจัย นิโรธบอกวาตองทําใหสําเร็จโดย
หักปจจยาการใหได แลวมรรคก็ปฏิบัติตั้งแตวินิจฉัยจับทุกขใหได และเมื่อรูเหตุปจจัยของมัน รูจุดที่ตองแกไข
แลว ก็ลงมือทําใหสําเร็จผลไปตามนั้น
ทานเปรียบไวเหมือนแพทยจะบําบัดโรครักษาคน เริ่มตนตองวินิจฉัยจับใหไดวาเปนโรคอะไร แลวสืบคน
ใหไดวาเชื้อหรือตัวการกอโรคคืออะไร แลวการบําบัดจะสําเร็จหายโรคไดอยางไร เชนดวยการใหยาพวกไหน
ผาตัดที่จุดใด จากนั้นก็ถึงมรรคคือดําเนินปฏิบัติการในการบําบัดรักษา จะสั่งยาอะไรๆ เทาไร จะผาตัด จะทํา
กายภาพบําบัด ฯลฯ ก็ดําเนินกันไป
บอกแลววา อริยสัจ ๓ ขอแรกเปนเรื่องของหลักของกระบวนของธรรมชาติ เราจะใหมันเปนไปตามนั้น
มนุษยก็ตองลงมือทําลงมือปฏิบัติตามมรรค มรรคจึงเปนเรื่องของมนุษย โดยที่วาเมื่อเรารูหลักรูกระบวนใน ๓
ขอแรกนั้นแลว เราก็สามารถมาจัดวางเปนระบบปฏิบัติการในการทําใหสําเร็จไดอยางดีที่สุด พระพุทธเจาก็คือทรง
รูหลักรูกระบวนของธรรมชาติที่นํามาเรียกวาอริยสัจ ๓ ขอนั้นชัดแจงแลว จึงทรงจัดวางระบบกระบวนวิธีปฏิบัติ
เรียกวามรรค เปนอริยสัจขอที่ ๔ ขึ้นมา
ตามหลักกิจในอริยสัจนี้ หนาที่ของเราตอมรรค คือ “ภาวนา” ที่แปลวาพัฒนา คือลงมือทํา ปฏิบัติ ทําให
เจริญเพิ่มพูนกาวหนาไป โดยมุงเปาใหญไปที่ทุนปญญาที่เปนสัมมาทิฏฐิ ตัวนํากระบวนชีวิต ที่พูดไปแลว
ทีนี้มรรคนั้น เปนกระบวนชีวิต เปนเรื่องการเจริญพัฒนาภายในชีวิตของแตละคน ตั้งตนแตพัฒนา
สัมมาทิฏฐิอยางที่วาแลว
แตมนุษยนี้ ดวยปญญานี่แหละ ก็รูจักที่จะจัดการจากภายนอกมาชวยใหคนพัฒนากระบวนชีวิตขางใน
ดวย
ตัวอยางงายๆ ก็คือ ในการที่คนจะพัฒนาปญญาของเขานั้น คนอื่นก็มาชวยใหเขาพัฒนาตัวของเขาได เปน
การจัดการจากภายนอก เหมือนกับมาปอนอาหารให แตที่จริงก็คือเขาตองเคี้ยวตองกลืนอยางนอยตองยอยเอง
และแมแตที่มาปอนใหนั้น ก็เปนการมาชวยใหฝกตัวใหหัดตักกินเองไดตอไป
อยางที่พระพุทธเจาตรัสวา ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ อยาง คือ
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๑. ปัจจัยภายนอก: ปรโตโฆสะ “เสียงจากผู้อื่น” เชน ครูอาจารย สื่อที่ดี กัลยาณมิตร มาบอกเลา
แนะนํา บรรยาย อธิบาย ใหฟงขาวสาร
๒. ปัจจัยภายใน: โยนิโสมนสิการ “ทําในใจโดยแยบคาย” รูจักคิดรูจักพิจารณา เชน คิดวิเคราะห
แยกแยะ คิดคนสืบสาวเหตุปจจัย
ปจจัยภายนอกก็มาเชื่อมโยงกับปจจัยภายในไดดวย อยางใน ๒ ขอนี้ ครูอาจารย กัลยาณมิตร ก็มา
แนะนําสอนบอกวิธีใหคนนั้นๆ ฝกตัวใหรูจักคิดรูจักโยนิโสมนสิการ นี่คือปจจัยภายนอกมาชวยชักนําเปนปจจัย
ใหเกิดปจจัยภายใน
การประสานปจจัยภายในกับปจจัยภายนอก การที่คนอาศัยปจจัยภายนอก เชน คําสอนคําบอกเลาชักนํา
หรือรูจักใชปจจัยภายนอกเปนเครื่องนําในการฝกตนของเขา ที่จะทําใหกระบวนชีวิตของตนพัฒนาขึ้นไปนี้
เรียกวาเปน “สิกขา” คือการศึกษา การเรียนรู การฝกการหัด
พระพุทธเจาทรงใชความรูในการพัฒนามรรค มาจัดตั้งวางระบบสิกขาคือการศึกษานั้นขึ้น โดยสอดคลอง
กับกระบวนการพัฒนาชีวิตของคน ที่มี ๓ แดน คือ ปญญา พฤติกรรมแหงศีล และจิตใจหรือสมาธิ แตในสิกขา
นี้ ทรงลําดับใหม เปนพฤติกรรมแหงศีล จิตใจหรือสมาธิ และปญญา เรียกวา ไตรสิกขา คือการศึกษา ๓ ดาน
เป็นอันว่า กระบวนมรรค มี ๓ คือ ปัญญา ศีล สมาธิ/จิตใจ
ระบบสิกขา มี ๓ คือ ศีล สมาธิ/จิตใจ ปัญญา
ทําไมจึงลําดับใหม แทนที่จะเริ่มที่ปญญา กลายเปนเริ่มที่ศีลคือดานพฤติกรรม นี่คือวา มรรคซึ่งเปน
กระบวนชีวิตในตัวคนก็เปนของมันอยางนั้น ดังไดบอกแลววามรรคคือกระบวนชีวิตเริ่มดวยปญญาสัมมาทิฏฐิ
เปนตัวนํา แลวกระบวนก็ดําเนินไปตามธรรมดาแหงธรรมชาติของมัน
แตการศึกษานี่เปนการจัดการของคน ที่ทําจากขางนอกเขาไป ซึ่งตองดูใหเหมาะวาจะทําอะไรอยางไรที่จะ
ไปขับเคลื่อน ไปหนุนไปดุนไปดันใหกระบวนชีวิตนั้นพัฒนาไปอยางไดผลดี บางทีก็ไปเสริมไปซอมเปนจุดเปน
ตอน มันเหมาะกันหรือตองการตรงไหน ก็ไปจัดการตรงนั้น
เรื่องระบบสิกขา/การศึกษานี้ จะพูดอีกยาวขางหนา ในที่นี้จะพูดแคพอเห็นลักษณะทั่วไปของไตรสิกขา ที่
ตางออกไปจากมรรค แตมาจัดแตงเสริมเติมมรรคนั้นใหสมบูรณ โดยจัดใหคนศึกษาเพื่อพัฒนามรรคของเขา
- สิกขาเปนการจัดการจากขางนอก:
• เอาวินัย ที่เป็นกําหนดข้อสิกขา (สิกขาบท) เป็นกฎ เป็นกติกา ให้คนฝึก เพื่อพัฒนาศีล
• เอากรรมฐาน (สิ่งหรือเรื่องที่เอามาให้ใจทํางาน) ให้คนฝึก เพื่อพัฒนาสมาธิจิต
• เอาอุเทศนิเทศปริปุจฉาสากัจฉาปัญหาวิจัย ให้คนฝึก เพื่อพัฒนาปัญญา
- สิกขาเริ่มตนที่ศีล คือพฤติกรรมกายวาจา ที่แสดงออกภายนอก เปนสวนที่ปรากฏในการดําเนินชีวิต
และไปเกี่ยวของสัมพันธกับคนอื่น สิ่งอื่น ที่นอกตัว ที่แวดลอม คือทางสังคม และทางกายภาพ ซึ่งจําเปนสําหรับ
การที่จะมีชีวิตอยูใหรอดใหดี จึงจําเปนตองรีบจัดการใหเปนไปดวยดี ใหเร็วไวทันการแตเริ่มตน
- ในเรื่ อ งพฤติ ก รรมนี้ แ หละ เมื่ อ คนมี ชี วิ ต เป น อยู ก็ จํ า เป น ต อ งมี พ ฤติ ก รรม พอแสดงพฤติ ก รรม
ตอบสนองอะไรอยางไร โดยเร็วไว ก็จะเกิดเปนพฤติกรรมเคยชิน ซึ่งติดตัวไปเรียกไดวาตลอดชีวิต การศึกษาจึง
รีบเขามานําพาจัดการในการฝกหัดหรือชวนใหทําในทางที่จะมีพฤติกรรมเคยชินที่ดีไปแตตน เฉพาะอยางยิ่งดวย
การฝกวินัย ซึ่งจะทําใหไดเปนศีลคือเปนปกติประจําตัวอยางนั้น และเมื่อออกไปแพรในสังคม ก็เปนวัฒนธรรมที่
เปนลักษณะความเจริญหรือไมของสังคมนั้น

๕๓๖

พุทธธรรม

- เรื่องของศีลที่ปรากฏตามพฤติกรรมทางกายวาจาการหาเลี้ยงชีพนี้ เทียบกับเรื่องจิตใจ และปญญา ก็
เปนของหยาบ ปรากฏ มองเห็นงาย และจัดการไดสะดวกกวา และในเวลาที่เราจัดการกับพฤติกรรมนี้ ก็เปน
ธรรมดาตามกระบวนการของชีวิต ที่องคฝายจิตใจ และองคฝายปญญา ก็ยอมทํางานหรือดําเนินไปดวย เราก็จึง
ใชการฝกพฤติกรรมนี่แหละ เปนสื่อใหไดฝกจิตใจ และฝกปญญาไปดวยกัน เฉพาะอยางยิ่ง ปญญาที่จะตองใหรู
เขาใจพฤติกรรมหรือเรื่องที่ฝกนั้น และถาจะฝกศึกษาใหไดผลดี ก็เนนโดยตระหนักไวดวยใหฝกศึกษาดวย
ความรูเขาใจไมเพียงเรื่องที่พูดที่ทํา แตรูเขาใจเหตุผล ความมุงหมาย เปนตน ของกรณีนั้นๆ ใหไดอยางดี ก็จะ
เปนการพัฒนาสัมมาทิฏฐิ ที่เปนตัวนํากระบวนชีวิต ตรงจุดหัวใจของการพัฒนา ก็จะเปนการศึกษาที่สมชื่อแทจริง
- พฤติ ก รรมที่ เ ป น เรื่ อ งของศี ล นี้ ดั ง ว า แล ว เป น เรื่ อ งออกมาข า งนอก เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล อ ม เมื่ อ มี
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดี อยูรวมสังคมไดดี เกื้อกูลกัน ตั้งแตไมมีความหวาดระแวงภัยและความเดือดรอน
ใจมารบกวนเปนตนไป ก็เปนพื้นฐานใหแกการพัฒนาจิตใจและพัฒนาปญญา และใหโอกาสแกการพัฒนาจิตใจ
และพัฒนาปญญานั้น เชนจิตใจนอมไปสูความสงบ ประณีตขึ้น พรอมที่จะมีความสุข มีเวลามีโอกาสมีความ
พรอมมากขึ้นที่จะคิดคนควาไตรตรองเรื่องราวและทําการที่จะใหปญญาไดพัฒนา
- เมื่อเปนเรื่องที่คนจัดการได ไมใชตองไปในกระบวนตามลําดับอยางในมรรค สิกขาคือการศึกษาดูวา
ตรงไหน สวนไหนหยอน ออนไป บกพรอง หรือควรจะใหเขมคมพิเศษ ก็ไปจัดการซอมเสริม เติมแตง เนนการ
ฝกการทําใหเขมแข็งมั่นคงเปนจุดเปนสวนเปนแหงๆ ไป ก็ได
- ในแดนของจิตใจและปญญา เอาเปนวายังไมตองพูดถึง แตแงหนึ่งที่ควรเนนไว คือ ที่จัดแดนจิตใจไว
กอนปญญานั้น เพราะจิตใจเปนที่ทํางานของปญญา จึงเนนการฝกเตรียมจิตใจใหพรอมดีที่สุดสําหรับการทํางาน
ของปญญา เชน ใหเปนสมาธิมีจิตที่สงบใส ปญญาจะไดมองเห็นชัดเจน ไมมีอะไรรบกวน ไมมีอะไรบัง ใหเปน
จิตที่มีตัตรมัชฌัตตุเบกขา คือใจลงตัวกับทุกสิ่งมองดูนิ่ง ใหปญญาเห็นชัดเต็มที่ตรงตามที่มันเปนไมเอนเอียง ไม
ขาดไมเกิน
เรื่องสิกขาคือการศึกษา ขอพักไวแคนี้กอน

- เมื่อจบการศึกษา คนก็พัฒนาเปน “ภาวิต”
ดังที่วาแลว หนาที่ตอมรรค ไดแก ภาวนา แปลวา พัฒนา หรือเจริญ คือ ลงมือทํา ปฏิบัติ จึงมีคําที่เรียก
รวมวา “มรรคภาวนา”
เพื่อชวยใหมรรคภาวนา คือการพัฒนากระบวนชีวิตนี้กาวหนาไปอยางดีที่สุด ก็จึงจัดตั้งระบบการศึกษาที่
เรียกวา “ไตรสิกขา” ขึ้นมา
เมื่อการศึกษาไดผลดี มรรคภาวนาดําเนินไปสําเร็จสมบูรณ ก็ทําใหบุคคลนั้นๆ เปน “ภาวิต” คือเปนคน
ที่พัฒนาแลว แยกเปน ๔ ดาน คือ
๑. ภาวิตกาย มีกายที่พัฒนาแล้ว คือมีความสัมพันธ์ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้านธรรมชาติและวัตถุธรรม
รู้จักชื่นชมรมณีย์ ดูเป็นฟังเป็น กินเสพบริโภคพอดี กินเป็น ใช้เป็น
๒. ภาวิตศีล มีศีลที่พัฒนาแล้ว คือมีความสัมพันธ์ที่ดีงามเกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม อยู่กันด้วย
ไมตรี ไม่เบียดเบียน ช่วยเหลือกัน
๓. ภาวิตจิต มีจิตใจที่พัฒนาแล้ว คือมีคุณภาพจิตดี มีคุณธรรม จิตใจเข้มแข็ง เช่น พากเพียร อดทน
มีสติ มีปราโมทย์ ปีติ ปัสสัทธิ สุข สมาธิ
๔. ภาวิตปัญญา มีปัญญาที่พัฒนาแล้ว คือมีความรู้เข้าใจเข้าถึงสัจธรรม ที่ทําจิตใจให้เป็นอิสระ รู้จัก
ใช้ปัญญาแก้ปัญหา และทําการให้สําเร็จ
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พัฒนาคนได ความสุขก็พัฒนาดวย
มรรคาแห่งความสุข: ด้วยความสุข สู่ความเกษม
เจาชายโพธิราชกุมาร ราชโอรสของพระเจาอุเทนแหงพระนครโกสัมพี กราบทูลพระพุทธเจาวา พระองคมี
ความเห็นวา คนจะถึงความสุขดวยความสุขหาไดไม ความสุขตองลุถึงไดดวยความทุกขยาก๑
พระพุทธเจาตรัสตอบวา ครั้งกอนโนน เมื่อยังไมไดตรัสรู พระองคก็เคยคิดอยางนั้น ตอมาพระองคเสด็จ
ออกผนวชเที่ยวคนควาวาอะไรดี ทรงแสวงหาสันติวรบท ไดทดลองวิธีการตางๆ จนกระทั่งไดทรงบําเพ็ญตบะ
ทรมานรางกายมากมายมีความทุกขยากแสนสาหัส รวมแลวยาวนานถึง ๖ ป ในที่สุดทรงสรุปไดวา นั่นมิใชทาง
จึงทรงละเลิก แลวเขาสูทางสายกลาง ดําเนินมัชฌิมาปฏิปทา ที่มีความสุขอยางบริสุทธิ์ตั้งแตเริ่มแรก จนในที่สุดก็
ไดตรัสรูโดยทรงคนพบอริยสัจ ๔ ที่เปนความจริงแหงธรรมดาของธรรมชาติ
ในจูฬโคปาลสูตร พระพุทธเจาทรงอธิบายการทําหนาที่พระศาสดาของพระองค แลวตรัสสรุปความเปน
คาถาลงทายพระดํารัสสอนของพระศาสดาวา “ปาโมชฺชพหุลา โหถ, เขมํ ปตฺเถถ ภิกฺขโว”๒ แปลวา “ภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอจงเปนผูมากดวยปราโมทย พึงปรารถนาความเกษมเถิด”
คําตรัสนี้ถือไดวาเปนพระดํารัสสั่งดวยพระทัยปรารถนาดีมีพระมหากรุณา แกบรรดาผูดําเนินมรรคาที่
พระองคทรงสอนไว ที่เรียกวามัชฌิมาปฏิปทา จะเรียกวาปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็ตาม ก็คือมรรคาชีวิต หรือการ
ดําเนินชีวิต อยางที่มีการแนะนํากันวาใหทํางานดวยความสุข เรียนอยางมีความสุข ฯลฯ ก็รวมอยูในการดําเนิน
มรรคา เพียงแตอาจตองถามแทรกเล็กนอย ที่วาสุขนั้น เปนความสุขที่เปนไปเองดวยปจจัยภายใน หรือเปน
ความสุขแบบพึ่งพา ตองอาศัยขึ้นตอปจจัยลอเราจากขางนอก
ความสุขที่จริงแท เปนอิสระของตัวเอง เริ่มตนก็เกิดมีเปนไปตามเหตุปจจัยภายในที่ตนเองสรางขึ้นมาและ
ใหคงอยูมีอยูเปนไปไดตามปรารถนา มรรคาที่เปนมัชฌิมาปฏิปทานั้น เปนทางชีวิตของความสุขที่เปนอิสระและ
ยั่งยืนไมขึ้นตอปจจัยภายนอก ตั้งแตความสุขอิสระโดยสัมพัทธ จนเปนความสุขลวนที่ไรทุกข เปนสุขที่เปนอิสระ
สมบูรณสิ้นเชิง
ในพุทธดํารัสตรัสสอนใหเปนผูมากดวยปราโมทย พึงปรารถนาความเกษมนั้น ก็คือภาวะจิตประจําตัว ที่มี
ตั้งแตเริ่มตนดําเนินเดินทาง ไปจนตลอดถึงจุดหมายคือสมบูรณ
ปราโมทยนั้นทานใหมีไวประจําตัวเปนสภาพพื้นจิต ไมแตที่นี่ ในที่อื่นก็ตรัสเนนไว เชนวา “ผูมากดวย
ปราโมทย จักทําทุกขใหหมดสิ้นไป”๓ “ภิกษุผูมากดวยปราโมทย...พึงลุถึงสันตบทอันเปนสุขที่สงบสังขาร”*
“ปราโมทย” คือความราเริงแจมใส สดชื่นเบิกบานใจ เปนภาวะจิตที่ปลอดโปรงโลงคลองเบาสบาย ไมมี
ความขุนของหมองใจ ไรความขุนมัวเศราหมอง ไมมีความขัดเคืองขุนใจ ไมติดของอยูกับความอยากไดโนนจะ
เอานี่ ไมซึมเศราเหงาหงอย ไมหดหูทอแท ไมฟุงซานหรือรอนรนกระวนกระวาย ไมกลุมไมกังวล ไมมัวลังเล เปน
สภาพจิตที่ไมกินพลังงาน ไมเผาผลาญตัว เปดกวาง มีพลังมาเอง
๑
โพธิราชกุมารสูตร, ม.ม.๑๓/๔๔๘/๔๔๓
๒
ม.มู.๑๒/๓๙๑/๔๒๑; “ปาโมชฺชพหุลา” นี้ถือตามพระไตรปิฎกฉบับโบราณ และฉบับอักษรพม่า แต่ของฉบับสยามรัฐ เป็น “ปามุชฺชพหุลา”
๓

ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๖๖; มีอีกหลายแห่ง แต่ในพระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ เป็น ปาโมชฺชพหุโล บ้าง ปามุชฺชพหุโล บ้าง

๕๓๘

พุทธธรรม

ปราโมทยเปนภาวะจิตตนทางสูสมาธิ หรือทําใหจิตพรอมที่จะเปนสมาธิ และทําใหใจมีกําลัง ทําใหจิต
ปลอดโปรงโลงคลองเหมาะหรือสะดวกแกการทํางานของปญญา๑
พรอมกับการมีจิตปราโมทย ก็ตรัสบอกใหปรารถนาความเกษม นี่คือบนพื้นจิตที่โลงคลอง ก็มองไปถึง
จุดหมาย
ความ “เกษม” คืออยางไร พึงเขาใจดวยอุปมา ทานเปรียบเหมือนคนวายน้ํา จะขามฝง หรือเรือแตก จะ
วายน้ําไปหาฝงใหพนภัย ถึงจะดีใจวาตนวายน้ําเกงและมีกําลังแข็งแรง ก็ยังพะวงถึงการรักษาตัวใหอยูรอด โดย
คํานึงถึงสิ่งแวดลอมรอบตัวและระยะของกาลเวลา ตราบใดยังวายอยูในน้ํา ก็ไมโลงใจไมปลอดภัยจริง อีกทั้งเมื่อ
ยังวายน้ําอยู ก็ยากที่จะทํากิจอะไรอื่นได
แตพอขึ้นฝงได ก็โลงใจ ขึ้นไปยืนบนฝงแมน้ํา ทอดสายตามองดูพื้นน้ําและกระแสธาร แลวมองออกไป
กวางไกลรอบตัว เห็นทุงโลง ดงไม ทิวเขา มองขึ้นไปเห็นทองฟาโลงแจมใส สูดหายใจไดอากาศอิ่มกายชื่นใจ จะ
ทําอะไรๆ ก็เปนไทแกตัว ที่จะทําใหไดผลดีเต็มที่ตามปรารถนา
ภาวะที่ขึ้นจากน้ําไดขึ้นยืนบนฝงอยางปลอดภัย ใจโลงสดชื่นเปนอิสระไรกังวลอยางนี้ เรียกวาความเกษม
ทานใหปรารถนาภาวะชีวิตจิตใจที่เปนความเกษมอยางนี้ ที่ขยายออกไป ก็เปนความเกษมของสังคม และของโลกนี้
ความเกษมที่พูดมานี้ เปนชื่อที่แสดงลักษณะอยางหนึ่งของนิพพานนั่นเอง ภาวะแหงความเกษมนี้จึงชวย
ใหเขาใจความหมายของนิพพานดวย
ทีนี้ ที่ตรัสบอกใหปรารถนานั้น ความปรารถนาในกรณีอยางนี้ เปนความปรารถนาตอสภาวะที่หมดจดดี
งามเปนกุศล เรียกวาเปน “ฉันทะ” (เรียกยาวๆ ก็ไดวากุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ) เปนความอยากความ
ปรารถนาที่จะทําใหสําเร็จใหลุถึงสภาวะดีงามที่เรียกวาความเกษมนั้น เปนความอยากที่เปนแรงขับดันเริ่มตนใน
การที่จะเพียรพยายามทําการใหกาวไปสูความสําเร็จถึงจุดหมาย (เรียกอีกชื่อหนึ่งวากัตตุกัมยตาฉันทะ) ทานจึง
ย้ํานักใหมีฉันทะ คือความอยากความพอใจใฝปรารถนาอันนี้ ที่จะนําใจใหเริ่มทําการ และเดินหนากาวไปในความ
เพียรพยายามตลอดมรรคา
ความอยากที่เรียกวาฉันทะนี้ เปนเรี่ยวแรงกําลังของจิตใจเอง ตรงขามกับตัณหาซึ่งเปนเรี่ยวแรงแบบ
เงื่อนไข ที่ใชพลังงานของชีวิตใหสิ้นเปลือง คนที่ทํางานทําการดวยฉันทะ จะมีเรี่ยวแรงกําลังในตัวเอง ไมเหน็ดไม
เหนื่อย จะทํางานทําการอะไร ก็เปนการสรางสรรคทั้งนั้น ทําใหเปนเรื่องงายดายที่จะทํางานดวยความสุข จะเรียน
ก็เรียนอยางมีความสุข และก็คืออยูในวิถีแหงความเกษมนั่นเอง
เมื่อทํากิจทําการทําอะไรๆ ที่ดีๆ โดยมีฉันทะ ใจก็มีกําลัง และทําดวยความสุขดังที่วา พอทํากาวหนาไป ใจ
ก็เกิดมีปราโมทย พอปราโมทยมา ก็ยิ่งมีกําลัง แลวก็ยิ่งทํากิจทําการนั้นดวยความสุข
ทานจึงใหมีปราโมทยเปนภาวะพื้นจิต และพรอมกันนั้นก็มีฉันทะเปนแรงเริ่มทําการ ที่จะขับดันความเพียร
พยายาม โดยมีปญญา อันเปนสัมมาทิฏฐิ ตระหนักรูถึงความเกษมที่เปนจุดหมาย คนก็กาวไปในมรรคาตลอดถึง
จุดหมาย ดวยปราโมทย พรอมดวยฉันทะ โดยมีปญญามองเห็นภาวะแหงความเกษมของชีวิต ของสังคม และ
ของทั้งโลกนี้ ดังที่ไดกลาวมานั้น
๑

“ปราโมทย์” เป็นข้อแรกในธรรมชุด ๕ (ปราโมทย์-ปีติ-ปัสสัทธิ-สุข-สมาธิ) ซึ่งเป็นปัจจัยส่งต่อกันอันแสดงถึงความก้าวหน้าในธรรมหรือ
ความได้ผลของการปฏิบัติ พระพุทธเจ้าตรัสบ่อยมาก (เช่น สํ.ม.๑๙/๑๖๐๒/๕๐๑) เป็นสภาพจิตที่ดีที่เจริญยิ่ง ควรเอาใจใส่ทําให้ได้;
อย่างไรก็ดี ปราโมทย์มิใช่เป็นความดีในตัวของมันเอง แต่เป็นสภาวะที่เอื้อที่เกื้อหนุนส่งเสริม จึงพึงระวังรู้ทันด้วย เพราะอาจเกิดกับ
พวกอกุศลได้ เช่น ร่าเริงยินดีที่ได้ยินได้เห็นความวิบัติของศัตรู แม้จะเป็นภาวะจิตที่ดีต่อชีวิตจิตใจ แต่ไปหนุนสถานการณ์ที่ไม่ดีได้ด้วย
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ชีวิตที่ดี มีจุดหมายใหพัฒนาถึงไดตลอดทาง
คนที่ดําเนินชีวิตดีงามถูกตองเปนประโยชน แมไมรูตัวไมทันไดนึก ก็ไดฝกตนคือศึกษา มีสิกขาอยูตลอด
เวลา จึงพัฒนากาวหนาไปในมรรคาชีวิต ในการนี้ เพื่อใหการศึกษาพัฒนาชีวิตนั้นเกิดมีผลดีจริงจังชัดเจน เขา
ควรตระหนักรูถึงประโยชนที่ชีวิตควรไดควรถึง ซึ่งก็คือเปนจุดหมายของการพัฒนาชีวิตนั้น ขอใหดูพุทธพจนนี้
“ผู้ไม่ประมาท เป็นบัณฑิต จะยึดเอาได้ซึ่งอัตถะ (ประโยชน์อันเป็นที่หมาย) ทั้ง ๒ อย่าง
คือ อัตถะขั้นทิฏฐธัมม์ (ประโยชน์ที่ตามองเห็น) และอัตถะขั้นสัมปราย์ (ประโยชน์ที่ล้ําเลยตา
เห็น), คนที่เรียกว่าเป็นปราชญ์ เป็นบัณฑิต ก็เพราะลุถึงอัตถะ”๑
อัตถะคือประโยชนที่หมาย ขั้นตาเห็นเปนทิฏฐธัมม ก็คือชีวิตที่เปนอยูดีดานวัตถุรูปธรรมและสังคม ที่
สําคัญคือ มีสุขภาพ (บาลีนิยมใชวา อายุ) มีทรัพย มียศเกียรติไมตรี มีครอบครัวที่สุขสมาน คําสอนแกคฤหัสถ
สําหรับประชาชนทั่วไป วาดวยการสรางเสริมและปฏิบัติในเรื่องเหลานี้มีมาก ตั้งแตวาจะใหสุขภาพดีมีอายุยืน ก็
ใหบริโภคดวยปญญารูคุณคาแท มีมัตตัุญตา รูจักกินเสพใหพอดี สอนการคบหา อยูรวมรวมสรางสรรคใน
สังคม ฯลฯ เปนการปฏิบัติธรรมที่ไมควรละเลยหรือมองขาม แตควรเนนย้ําบอยๆ แกชาวบานหมูชนคนทั่วไป๒
ตอไป อัตถะขั้นเลยตาเห็นเปนสัมปราย วาใหสั้นก็คือความเจริญงอกงามของชีวิตนั้น ที่พัฒนาดียิ่งขึ้นไป
ทั้งกายวาจา (ศีล) จิตใจ และปญญา วาในขั้นพื้นฐาน สําหรับทุกคนตั้งแตชาวบาน คือ
๑. ศรัทธา มีความเชื่อความมั่นใจที่ทําใหมุงไปในการทํากรรมดีและกาวไปในมรรคาของการพัฒนาชีวิต
๒. ศีล มีพฤติกรรม แสดงออก ทําการทางกายวาจา ที่สุจริต เกื้อกูล ไมทําราย ไมเบียดเบียน ไมทําเสียหาย
๓. จาคะ มีน้ําใจเสียสละ ไมคับแคบเห็นแกตัวเอาแตใจ ใจกวาง พรอมที่จะรับรูรับฟง รวมมือ เผื่อแผชวยเหลือ
เพื่อธรรม เพื่ออัตถะ ขางนอก สละเงินทอง ก็งาย ขางใน สละกิเลส เชน มัจฉริยะ มานะ ทิฐิ ก็ได
๔. ปัญญา มีความรูเขาใจทั่วถึงเทาทัน ที่จะดับทุกขภัยแกไขปญหา และคิดการทํากิจใหสัมฤทธิ์ผลอยางดี
บนพื้ น ฐานนี้ มี อั ต ถะขั้ น สั ม ปราย ที่ จ ะให ก า วไปลุ ถึ ง ได ม ากมาย ตามแต ม รรคภาวนาจะก า วไปด ว ย
การศึกษาแหงไตรสิกขาไดแคไหน เฉพาะอยางยิ่งสําหรับภิกษุซึ่งไดเขาสูสังฆะโดยมีชีวิตที่มุงจะกาวไปในไตร
ศึกษาอยางอุทิศตัว ทานเนนระดับสูงสุดของอัตถะขั้นสัมปราย ถึงกับแยกออกมาเปนอัตถะอีกขั้นหนึ่ง เปนระดับ
ที่ ๓ เรียกวาปรมัตถ หรืออัตถะขั้นบรม ซึ่งมุงจําเพาะใหถึงประโยชนสูงสุด ซึ่งมีความหมายที่จะเรียกวา วิชชา
วิมุตติ วิสุทธิ สันติ เกษม สุข นิพพาน ก็ไดทั้งนั้น (ทุกคนมีศักยภาพที่จะลุถึงได)
อัตถะคือประโยชนที่เปนจุดหมาย มีเปนขั้นเปนระดับดังที่วานั้น และอัตถะเหลานั้น ทุกคนควรไดควรถึง
โดยที่แตละคนควรชวยเหลือเกื้อหนุนใหคนอื่นลุถึงดวย ดังพุทธดํารัสที่ตรัสไวอีกวา
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมองเห็นประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) ก็ควรแท้ที่จะทําให้สําเร็จด้วยความไม่
ประมาท, หรือเมื่อมองเห็นประโยชน์ผู้อื่น (ปรัตถะ) ก็ควรแท้ที่จะทําให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาท,
หรือเมื่อมองเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (อุภยัตถะ) ก็ควรแท้ที่จะทําให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาท”๓
ตามหลักนี้ ทุกคนจึงควรทําเพื่ออัตถะ ๒-๓ ขั้นนั้น ทั้งแกตน แกคนอื่น แกกันและกัน และแกสวนรวม
รวมกัน ทั้งนี้ เมื่อคนพัฒนาอัตถะของตน ก็ทําใหเขาเกงยิ่งขึ้นในการทําเพื่ออัตถะของคนอื่นและของสวนรวม

ขอสําคัญก็คือ เมื่อคนทําเพื่ออัตถะของผูอื่น เขาจะไดพัฒนาอัตถะของตนเองอยางมาก เชนในการแกปญหาทํา
ประโยชนสําคัญ ใหแกผูอื่นแกสวนรวมแกชุมชนแกสังคม คนจะไดพัฒนาความดีและปรีชาสามารถของตนอยางยวดยิ่ง ดังที่วา
บุคคลผูทําการเพื่อคนทั้งโลก เพื่ออัตถะสูงสุดของมวลมนุษย จะไดพัฒนาตนจนมีชื่อวาเปนมหาบุรุษ จนถึงเปนพระโพธิสัตว
เพื่ออัตถะทั้ง ๒-๓ ขั้น ในแดนอัตถะทั้ง ๓ จึงมีภาคปฏิบัติการทั้งหมดแหงพุทธธรรม ฉะนี้
อัปปมาทสูตร, สํ.ส.๑๕/๓๘๑-๕/๑๒๖-๑๒๙; อัตถะขั้นทิฏฐธัมม = ทิฏฐธัมมิกัตถะ และอัตถะขั้นสัมปราย = สัมปรายิกัตถะ
ตัวอยางพุทธานุสาสนีอยางนี้ ไดแกสิงคาลกสูตร ที่ถือวาเปนวินัยของคฤหัสถ เปนบาลี ๑๔ หนา (ที.ปา.๑๑/๑๗๒-๒๐๖/๑๙๔-๒๐๗)
๓
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ตอน ๕: ชีวิต ควรเปนอยูอยางไร?
บทนํา

๒

ของมัชฌิมาปฏิปทา

บทที่ ๑๑
มัชฌิมาปฏิปทา
ตอเนือ่ งจาก

มัชเฌนธรรมเทศนา
มัชเฌนธรรมเทศนา คือ ธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงเปนกลางๆ ตามความจริงของธรรมชาติ คือตาม
สภาวะที่สิ่งทั้งหลายมันเปนของมันเอง ตามเหตุปจจัย ไมติดของในทิฏฐิ คือทฤษฎีหรือแนวคิดเอียงสุดทั้งหลาย
ที่มนุษยวาดใหเขากับสัญญาที่ผิดพลาด และความยึดความอยากของตน ที่จะใหโลกและชีวิตเปนอยางนั้นอยางนี้
ดังไดกลาวแลววา มัชเฌนธรรมเทศนานี้ หมายถึงหลักปฏิจจสมุปบาท อันไดแกกระบวนธรรมแหงการ
เกิดขึ้นพรอมโดยอาศัยกันและกันของสิ่งทั้งหลาย กระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทที่ชี้แจงเรื่องความทุกขของมนุษย
นั้น ทานแสดงไวเปน ๒ แบบ หรือ ๒ สาย
- สายที่หนึ่ง แสดงการเกิดขึ้นแหงทุกข เรียกวา ปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร และจัดเปนคําจํากัดความ
ของอริยสัจ ขอที่ ๒ คือ สมุทัยอริยสัจ
- สายที่สอง แสดงการดับไปแหงทุกข เรียกวา ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร และจัดเปนคําจํากัดความ
ของอริยสัจขอที่ ๓ คือ นิโรธอริยสัจ
โดยสรุป มัชเฌนธรรมเทศนา แสดงกระบวนธรรม ๒ สาย คือ1051
๑. สมุทัย = ปฏิจจสมุปบาท สมุทัยวาร: อวิชชา → สังขาร → วิญญาณ ฯลฯ → ชาติ
→ ชรามรณะ โสกะ ฯลฯ อุปายาส = เกิดทุกข
๒. นิโรธ = ปฏิจจสมุปบาท นิโรธวาร: อวิชชาดับ → สังขารดับ → วิญญาณดับ ฯลฯ → ชาติดับ
→ ชรามรณะ โสกะ ฯลฯ อุปายาส ดับ = ดับทุกข
การที่จะแสดงสมุทัย ก็เพราะมีทุกขเปนตัวปญหา เปนจุดเริ่มตนที่ทําใหตองสืบคนหาสาเหตุ ดังนั้น จึง
ไดบรรยายเรื่องสภาวธรรมซึ่งเปนที่ตั้งแหงปญหา คือ ความทุกขนั้นไวแตตน ในภาคมัชเฌนธรรมเทศนา
สวนนิโรธก็มีความหมายกวาง นอกจากหมายถึงกระบวนการที่จะทําใหทุกขดับ คือปฏิจจสมุปบาทนิโรธ
วารแลว ยังกินความถึงนิพพานที่เปนภาวะดับทุกข หรือภาวะไรทุกขดวย ดังนั้น ในภาคมัชเฌนธรรมเทศนาจึงได
บรรยายไวทั้งกระบวนการดับทุกข และภาวะแหงนิพพาน
1051

มัชเฌนธรรมเทศนา ตามบาลีวา “มชฺเฌน ธมฺมํ เทเสติ” (ตรัสไวมากแหง, สํ.นิ.๑๖/๔๔-๑๗๖/๒๑-๙๒), ดูบทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท

บทที่ ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา

๕๔๑

เมื่อไดแสดงทั้งเรื่องทุกข เหตุแหงทุกข กระบวนการดับทุกข และภาวะหมดทุกขแลว ก็นาจะเปนอัน
ครบถวนกระบวนความ ควรจะจบสิ้นเนื้อหาของพุทธธรรมลงได แตความจริงหาเปนเชนนั้นไม ทั้งนี้เพราะวา
มัชเฌนธรรมเทศนา แสดงแตสภาวธรรมที่เปนไปตามธรรมดาของมันเอง ตามเหตุปจจัยในธรรมชาติ ไมเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติของมนุษย
ดังที่กระบวนการดับทุกข อันเรียกวานิโรธ ซึ่งอยูในฝายของมัชเฌนธรรมเทศนานั้น เปนแตเพียงตัว
กระบวนการของธรรมชาติลวนๆ กลาวถึงเฉพาะความสัมพันธระหวางเหตุปจจัยตางๆ ที่จะนําไปสูความดับทุกข
ไมไดชี้แจงแนะนํารายละเอียดในทางปฏิบัติแตอยางใด กลาวคือ บอกแตเพียงวา ในการเขาถึงจุดหมายคือความ
ดับทุกข กระบวนธรรมจะตองเปนอยางนั้นๆ แตไมไดบอกดวยวา ทําอยางไร จึงจะใหกระบวนธรรมเปนอยางนั้น
ขึ้นมาได หรือวา ถาตองการใหกระบวนธรรมเปนอยางนั้น มนุษยควรปฏิบัติการอยางไร จะตองทําอะไรบาง
เปนอันวา มัชเฌนธรรมเทศนามีขอบเขตจํากัดอยูภายในเรื่องของสภาวธรรม ที่เปนไปอยูตามธรรมดา
ของมันในธรรมชาติ
มนุษยเรียนรูเรื่องมัชเฌนธรรมเทศนามาตามลําดับ จนถึงรูจักกระบวนการดับทุกขในขอวาดวยนิโรธ
เปนอันไดเขาใจหลักการดับทุกข หรือหลักการแกไขปญหาแลว แตยังตองการคําแนะนําในทางปฏิบัติตอไปอีก วา
มีวิธีการที่จะทําใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการหรือกระบวนการนั้นไดอยางไร นี้คือจุดเชื่อมตอระหวางกระบวนการ
ของธรรมชาติ กับวิธีปฏิบัติของมนุษย
ขอสําคัญที่ตองเนน คือ วิธีปฏิบัติของมนุษย จะตองสอดคลองกับกระบวนการของธรรมชาติ หรือการ
ปฏิบัติของมนุษย จะตองใหผลเกิดขึ้นตามกระบวนการของธรรมชาติ วัต ถุประสงคที่ตองการจึงจะสําเร็จ
หลักการในเรื่องนี้คือ เรียนรูเขาใจกระบวนการของธรรมชาติ แลวปฏิบัติตามวิธีการของมนุษย ใหเปนไปตาม
ความรูความเขาใจนั้น
พูดอีกอยางหนึ่งวา สําหรับกระบวนการของธรรมชาติ หนาที่ของเราคือตองรู สวนการปฏิบัติ เราทําตาม
ขอกําหนดหรือรายละเอียดที่วางขึ้นตามความรูนั้น เมื่อตกลงกันอยางนี้แลว ก็กาวจากกระบวนการของธรรมชาติ
ไปสูการปฏิบัติของมนุษยได
การปฏิบัติ ขอปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ มีศัพทเฉพาะเรียกวา ปฏิปทา คําวา “ปฏิปทา” ในที่นี้ มีความหมาย
จําเพาะ หมายถึง ขอปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ หนทาง วิธีการ หรือวิธีดําเนินชีวิต ใหบรรลุถึงความดับทุกข
ปฏิ ป ทาเช น นี้ พระพุ ท ธเจ า ได ท รงกํ า หนดวางไว แ ล ว โดยสอดคล อ งกั บ กระบวนการดั บ ทุ ก ข ที่
เปนมัชเฌนธรรมเทศนาดังที่กลาวแลวขางตน และทรงเรียกปฏิปทานั้นวา มัชฌิมาปฏิปทา แปลวา ขอปฏิบัติมี
ในทามกลาง หรือเรียกงายๆ วาทางสายกลาง หมายถึง ขอปฏิบัติ วิธีการ หรือทางดําเนินชีวิตที่เปนกลางๆ ตาม
ธรรมชาติ สอดคลองกับกฎธรรมชาติ พอเหมาะพอดีที่จะใหเกิดผลตามกระบวนการดับทุกขของธรรมชาติ ไม
เอียงเขาไปหาขอบสุดสองขาง ที่ทําใหติดพัวพันอยูหรือเฉไถลออกไปนอกทาง
มัชฌิมาปฏิปทานี้ มีชื่อเรียกอยางงายๆ วา มรรค ซึ่งแปลวาทาง ทางนี้มีสวนประกอบ ๘ อยาง และทํา
ใหผูดําเนินตามเปนอารยชน จึงเรียกชื่อเต็มวา อริยอัฏฐังคิกมรรค หรือ อารยอัษฎางคิกมรรค
พระพุทธเจาตรัสวา มรรคาที่เรียกวามัชฌิมาปฏิปทานี้ เปนทางเกา ที่เคยมีทานผูเดินทางถูกตองไปถึง
จุดหมาย เคยเดินกันมาในกาลกอนแลว พระองคเพียงแตทรงคนพบ แลวทรงเปดเผยแกมวลมนุษย ทรงทํา
หนาที่แนะนําบอกทางนี้ใหแกเวไนยชน1052
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พุทธธรรม

มรรค หรือมรรคานี้ เปนวิธีปฏิบัติของมนุษย ที่จะทําใหเกิดผลตามกระบวนการดับทุกขของธรรมชาติ
คือทําใหเหตุปจจัยตางๆ สงผลสืบทอดกันไปจนสําเร็จเสร็จสิ้นตามกระบวนการของธรรมชาตินั้น เมื่อไดมรรคานี้
แลว ก็เปนอันกาวจากกระบวนการของธรรมชาติในขอนิโรธ มาสูการปฏิบัติของมนุษยในขอมรรคตอไป
พูดอีกอยางหนึ่งวา ผานจากขั้นรูความจริงเกี่ยวกับกฎธรรมชาติ มาสูขั้นประยุกตความรูนั้นจัดวางเปน
ระบบวิธีประพฤติปฏิบัติของมนุษย
เพื่อใหมองเห็นภาพการกาวจากกระบวนการของธรรมชาติในนิโรธ ออกมาสูการปฏิบัติของมนุษยใน
มรรคชัดเจนขึ้น อาจเขียนใหดูไดดังนี้
นิโรธ: อวิชชาดับ → สังขารดับ → วิญญาณดับ → นามรูปดับ → สฬายตนะดับ ฯลฯ ชาติดับ →
ชรามรณะดับ โสกะ ฯลฯ อุปายาส ดับ = ดับทุกข
มรรค: สัมมาทิฏฐิ + สัมมาสังกัปปะ + สัมมาวาจา + สัมมากัมมันตะ + สัมมาอาชีวะ + สัมมาวายามะ
+ สัมมาสติ + สัมมาสมาธิ1053→ ดับทุกข
ขอสรุปขอสังเกตที่ควรทราบ ในตอนเชื่อมตอระหวางกระบวนการของนิโรธ กับวิธีปฏิบัติของมรรค ไว
ดังนี้
- นิ โ รธ เป น กระบวนการของธรรมชาติ , มรรค เป น วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องมนุ ษ ย ที่ จ ะให เ กิ ด ผลตาม
กระบวนการธรรมชาตินั้น
 มรรคเกิ ด จากการใช ค วามรู เ กี่ ย วกั บ กระบวนการธรรมชาติ ข องนิ โ รธนั้ น เอง มาจั ด วางเป น วิ ธี
ปฏิบัติขึ้น และผูที่จะปฏิบัติก็จะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการธรรมชาตินั้นบางไม
มากก็นอย ดังนั้น มรรคจึงเริ่มตนดวยสัมมาทิฏฐิ
- นิโรธ เปนกระบวนการของธรรมชาติ วาดวยความสัมพันธระหวางเหตุปจจัยตางๆ โดยตรง เมื่อพูด
ถึงการดับทุกข ก็คือดับเหตุปจจัยตางๆ ที่จะกอใหเกิดทุกข ดังนั้น กระบวนการดับทุกขของนิโรธจึง
ลงตัวแนนอนและสิ้นเชิง เปนการทําใหหมดปญหา ไมมีปญหา หรือเปนการใหเกิดภาวะตรงขามกับ
ปญหา ไมเกิดปญหาเลยทีเดียว
 สวนมรรค วางวิธีปฏิบัติที่ยืดหยุนได อาจขยายรายละเอียดขอปฏิบัติออกไปเปนยากงายหลาย
ระดับ กระจายออกจากองคมรรค ๘ ขอนั้นไปอีกไดอยางมากมาย กลายเปนระบบอันซับซอน เปน
วิธีการที่จะบรรลุภาวะหมดปญหานั้นอยางคอยเปนคอยไป เร็วชา ทําใหปญหาลดลงหรือเหลืออยู
มากนอย ตามสัดสวนแหงการปฏิบัติ
- นิโรธ แสดงการดับทุกขโดยกลาวถึงตัวเหตุปจจัยโดยตรง เปนเรื่องของการกําจัดสิ้นเชิงที่ตัวเหตุ
ปจจัยนั้นๆ เสร็จไปทีเดียว จึงไมตองพูดถึงเรื่องความดีความชั่วมากมาย
 มรรค เปนวิธีปฏิบัติของมนุษยอยางคอยเปนคอยไป มีการสั่งสมพลังฝายดีใหแรงกลาขึ้น เพื่อ
เอาชนะพลังเหตุปจจัยฝายรายที่หนวงเหนี่ยวหรือขัดขวาง จึงตองมีการเนนเรื่องการละความชั่ว
บําเพ็ญสั่งสมความดี ในหลายระดับ โดยเฉพาะในระดับที่ยืดยาด
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- นิโรธ เปนขั้นหลักการ มรรค เปนขั้นวิธีการ เทคนิค อุบายวิธี และอุปกรณ
- โดยอุปมาอยางหนึ่ง เปรียบนิโรธเหมือนหลักการดับไฟ หรือกระบวนการทําใหไฟดับตามธรรมชาติ
แทๆ ซึ่งอาจพูดเพียงวา ทําใหขาดเชื้อ หรือทําใหขาดออกซิเจน หรือทําใหวัตถุลดอุณหภูมิ คือเย็น
ลงจนต่ํากวาจุดที่จะลุกไหม
 มรรค เปรียบเหมือนวิธีปฏิบัติที่จะใหเกิดผลตามหลักการดับไฟเชนนั้น คือจะทําอยางไรใหไฟที่
ลุกไหมแลว ไมมีเชื้อที่จะไหมตอไป ทําอยางไรจะใหขาดออกซิเจน ทําอยางไรจะใหวัตถุเย็นถึงขีดที่
ตองการ เพียงเทานี้ก็กลายเปนเรื่องใหญ จะตองคิดคนหาเครื่องอุปกรณและวิธีการตางๆ ขึ้นมา
อยางมากมาย เชน จะใชน้ําหรือวัตถุดับไฟชนิดใด ใชเครื่องมือชนิดไหน ถาไฟไหมเกิดจากไฟฟา
น้ํามัน แกส หรือไฟธรรมดา ควรจะปฏิบัติตางกันอยางไร มีวิธีเขาถึงไฟ และวิธีปองกันตัวในแตละ
กรณีอยางไร เปนตน ตลอดจนกระทั่งวาจะฝกคนไวเปนพนักงานทําหนาที่ชวยคนอื่นดับไฟอยางไร
- โดยอุปมาอีกอยางหนึ่ง เปรียบนิโรธ เหมือนหลักการรักษาโรค กลาวถึงการแกไขกําจัดสาเหตุ
โดยตรง เชน กําจัดเชื้อโรค กําจัดสิ่งเปนพิษหรือของแปลกปลอมจากภายนอก แกไขความบกพรอง
หรือความเสื่อมหนาที่ของอวัยวะตางๆ เติมสิ่งที่รางกายขาดแคลน ปรับปรุงจิตใจ เปนตน
 เปรียบมรรค เหมือนวิธีการรักษา มองดูหลักการรักษาแทๆ เพียงนิดเดียว แตวิธีการรักษาอาจ
สลับซับซอนยุงยากมากมาย เริ่มแตตรวจอาการ วินิจฉัยโรค เรียนรูวิธีใชยาชนิดตางๆ วิธีผาตัด วิธี
ดูแลหรือพยาบาลผูปวย การปฏิบัติตัวของผูปวย การประดิษฐและการใชเครื่องอุปกรณชนิดตางๆ
การสรางและจัดสถานที่รักษาพยาบาล ระบบการบริหารงาน และการฝกแพทยพยาบาลมาทําหนาที่
โดยเฉพาะ เปนตน ซึ่งมีความละเอียดซับซอนพิสดารเปนอยางมาก
มรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทานี้ แมจะมีองคประกอบเพียง ๘ อยาง แตก็เปนองคประกอบพื้นฐานที่
สามารถขยายกระจายออกไป และจัดวางใหมเปนระบบ ที่มีรูปแบบ ขั้นตอน และลําดับ ตางๆ กันไดอยาง
มากมาย โดยสอดคลองกับวัตถุประสงค บุคคล สถานการณ เงื่อนไข และระดับความพรอมจําเพาะที่แตกตาง
กั น ออกไปนานั ป การ จึ ง เป น เรื่ อ งที่ มี เ นื้ อ หาเป น รายละเอี ย ดที่ จ ะต อ งศึ ก ษาเป น อั น มาก ดั ง นั้ น เรื่ อ ง
มัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งเปนวิธีปฏิบัติของมนุษย จึงเปนเรื่องใหญที่แยกออกแสดงอีกภาคหนึ่งตางหาก
ในการศึกษาเรื่องนี้ อาจแบงเนื้อหาออกไดเปน ๒ ตอน คือ วาดวยองคประกอบของมรรค ซึ่งเปนระบบ
ปฏิบัติพื้นฐาน หรือชั้นตน ตอนหนึ่ง วาดวยการกระจายองคมรรคนั้นออกไปจัดใหมเปนรูปแบบตางๆ เพื่อใช
ตามวัตถุประสงคจําเพาะในแตละกรณี อีกตอนหนึ่ง
แตในที่นี้ จะกลาวเฉพาะระบบพื้นฐานขององคมรรคกอน สวนระบบแปรรูปที่เปนชั้นรอง คงจะกลาวถึง
อยางแทรกเขามาในระหวางบางเพียงเล็กนอย ตามแตจะมีเรื่องเกี่ยวโยงถึง ตอเมื่อใดมีโอกาส อาจจะเขียนแยก
ไวเปนอีกภาคหนึ่งตางหาก
กอนจะผานเขาสูเนื้อหาของมรรค จะขอใหพิจารณาแนวการกาวจากสภาวธรรมออกสูปฏิปทา หรือการ
กาวออกจากกระบวนการของธรรมชาติ สูวิธีปฏิบัติของมนุษย ที่อาจแสดงในรูปอื่นๆ ไดอีก ไวเปนความรู
ประกอบอีกสักเล็กนอย
มีพุทธพจนแสดงปฏิปทาไว ๒ อยาง คือ
๑. มิจฉาปฏิปทา ขอปฏิบัติที่ผิด หรือทางผิด คือ ทางใหเกิดทุกข
๒. สัมมาปฏิปทา ขอปฏิบัติที่ถูก หรือทางถูก คือ ทางใหดับทุกข

๕๔๔

พุทธธรรม

บางแหงทรงจัดปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร เปนมิจฉาปฏิปทา และปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร เปนสัมมาปฏิปทา เขียนใหดูงายได ดังนี้
มิจฉาปฏิปทา: อวิชชา → สังขาร → วิญญาณ → นามรูป ฯลฯ → ชาติ → ชรามรณะ
โสกะ ฯลฯ อุปายาส = เกิดทุกข
สัมมาปฏิปทา: อวิชชาดับ → สังขารดับ → วิญญาณดับ ฯลฯ → ชาติดับ → ชรามรณะดับ
โสกะ ฯลฯ อุปายาส ดับ = ดับทุกข1054
แตอีกแหงหนึ่ง ทรงแสดงขอปฏิบัติที่ตรงขามกับมรรค วาเปนมิจฉาปฏิปทา และแสดงมรรค วาเปน
สัมมาปฏิปทา ดังนี้
มิจฉาปฏิปทา: มิจฉาทิฏฐิ + มิจฉาสังกัปปะ + มิจฉาวาจา + มิจฉากัมมันตะ + มิจฉาอาชีวะ +
มิจฉาวายามะ + มิจฉาสติ + มิจฉาสมาธิ
สัมมาปฏิปทา: สัมมาทิฏฐิ + สัมมาสังกัปปะ + สัมมาวาจา + สัมมากัมมันตะ + สัมมาอาชีวะ +
สัมมาวายามะ + สัมมาสติ + สัมมาสมาธิ1055
ปฏิจจสมุปบาท เปนกระบวนการของธรรมชาติ แสดงแตสภาวธรรม ไมใชปฏิปทา แตปฏิปทาถูกผิดชุด
แรกในที่นี้ กลับแสดงตามแนวปฏิจจสมุปบาท จะขัดกันหรือไม คําตอบนาจะมีวา ปฏิจจสมุปบาทที่ยกมาแสดง
ในกรณีนี้ (ที่แสดงเปนปฏิปทาอยางนี้ มีแหงเดียวนี้เทานั้น) มุงใหเล็งหรือสอไปถึงการปฏิบัติของคน
อรรถกถาที่อธิบายพระสูตรนี้ ตั้งขอสงสัยวา อวิชชาเปนปจจัยใหเกิดความคิดทําดี เปนบุญ (ปุญญาภิสังขาร) ก็ได ใหเกิดแรงชักจูงภาวะจิตแนวแนมั่นคงอยางสูง (อาเนญชาภิสังขาร) ก็ได เหตุใดจึงวาเปนมิจฉาปฏิปทา แลวทานก็เฉลยเองวา คนที่ปรารถนาภพ คิดมุงจะเอาจะเปน ไมวาจะทําอะไร แมแตจะทําอภิญญา ๕
หรือสมาบัติ ๘ ใหเกิดขึ้น ก็เปนมิจฉาปฏิปทา สวนคนที่มุงนิพพาน คิดสละคลายออก (ใจโปรงเปนอิสระ) ไมคิด
จะเอาจะเปน แมแตใหทานอะไรไปสักนิดหนอย ก็เปนสัมมาปฏิปทา1056
อยางไรก็ตาม การนําเอามิจฉาปฏิปทา และสัมมาปฏิปทา ๒ คูขางตนนี้ มาวางเทียบกันไว มีความ
ประสงคเพียงใหเปนเครื่องประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการกาวจากกระบวนการของธรรมชาติในนิโรธ ออกมาสู
การปฏิบัติของมนุษยในมรรค ดังไดกลาวแลวขางตน แตคราวนี้มีขอสังเกตเพิ่มขึ้นอีกหนอยหนึ่งวา นอกจาก
แสดงกระบวนธรรมและการปฏิบัติฝายดีแลว ทานยังไดแสดงกระบวนธรรมและการปฏิบัติฝายรายหรือฝายผิด
ไวดวย
ยังมีพุทธพจนแสดงปฏิจจสมุปบาทในรูปกระบวนการดับทุกขอีกแบบหนึ่ง ซึ่งแปลกไปจากแบบที่กลาว
มาแลวขางตน คือ ทอนตน แสดงกระบวนการเกิดทุกขตามหลักปฏิจจสมุปบาทสมุทยวารอยางปกติมาโดยตลอด
จนถึงทุกขเกิดขึ้นแลว แตตอจากนั้น แทนที่จะแสดงกระบวนการดับทุกขตามหลักปฏิจจสมุปบาทนิโรธวารตอไป
กลับแสดงกระบวนการแหงกุศลธรรมตางๆ ที่สงผลตอเนื่องกันไปตามลําดับ จนถึงความหลุดพน เปนกระบวน
ธรรมแบบใหมลวน ไมกลาวถึงการดับองคธรรมตางๆ ในปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทยวารแตอยางใดเลย
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กระบวนธรรมแบบนี้ อาจถือไดวาเปนตัวอยางสําคัญของการนําเอาองคมรรคไปจัดใชในระบบการปฏิบัติ
ที่แทจริง หรือพูดอีกอยางหนึ่งวา เปนกระบวนธรรมที่เกิดขึ้นแกบุคคลผูปฏิบัติตามมรรคอยางไดผลจนบรรลุ
ความสําเร็จ กระบวนธรรมแหงความหลุดพนแบบนี้ ทานแสดงไวหลายแหง มีรายละเอียดตางกันไปบางเล็กนอย
ขอยกมาใหดูทีละอยาง ดังนี้

อวิชชา → สังขาร → วิญญาณ → นามรูป → สฬายตนะ → ผัสสะ → เวทนา → ตัณหา →
อุปาทาน → ภพ → ชาติ → ทุกข ± ศรัทธา ± ปราโมทย์ ± ปีติ ± ปัสสัทธิ ± สุข ± สมาธิ ±
ยถาภูตญาณทัสสนะ ± นิพพิทา ± วิราคะ ± วิมุตติ ± ขยญาณ1057

พึงสังเกตวา กระบวนการนี้ เริ่มแตอวิชชา จนถึงทุกข ก็คือปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร ที่เปนกระบวนการ
เกิดทุกขตามปรกตินั่นเอง (ทุกขในที่นี้ แทนคําวา ชรามรณะ โสกะ ฯลฯ อุปายาส ทั้งหมด) แตเมื่อถึงทุกขแลว
แทนที่วงจรจะบรรจบเพื่อเริ่มตนที่อวิชชาอีกตามปรกติ กลับดําเนินตอไป โดยมีศรัทธามารับชวงแทนอวิชชา
จากนั้นกระบวนการก็ดําเนินตอไปในทางดี จนถึงจุดหมายคือขยญาณในที่สุด และไมกลับมาบรรจบเริ่มตนที่
อวิชชาอีกเลย
ขอนาสังเกตอีกอยางหนึ่ง ก็คือ เมื่อนับทุกขเปนจุดศูนยกลาง จํานวนหัวขอนับยอนไปขางหนา และ
ตอไปขางหลัง จะมีจํานวนเทากัน
สําหรับผูเขาใจเรื่องอวิชชาดีแลว อานดูกระบวนการนี้ ก็จะไมแปลกใจอะไร เพราะถาตัดตอนออก
กระบวนการนี้ก็มี ๒ ตอน คือ อวิชชา ถึง ทุกข ตอนหนึ่ง กับ ศรัทธา ถึง ขยญาณ อีกตอนหนึ่ง
ในตอนชวงหลัง ศรัทธามาเปนจุดเริ่มตนแทนอวิชชา ผูศึกษาปฏิจจสมุปบาทในบทกอนแลว ยอมเขาใจ
ความหมายวา ศรัทธาในที่นี้ พูดงายๆ ก็คือ อวิชชาที่ถูกเบียดเบียน หรือบั่นทอนนั่นเอง กลาวคือ ขณะนี้ไมเปน
อวิชชาที่มืดบอดตอไปแลว แตมีเชื้อแหงความรูความเขาใจเขามาแทนที่ และทําหนาที่เปนสื่อชักจูงใจใหเกิดการ
มุงหนาไปสูจุดหมายที่ดี จนเกิดความรูจริง และหลุดพนในที่สุด
ถาจะอธิบายงายๆ ก็วา เมื่อกระบวนการเกิดทุกขดําเนินมาตามปรกติ จากอวิชชาถึงทุกขแลว ครั้นเกิด
ทุกข ก็คิดหาทางออก ในกรณีนี้ เกิดไดรับคําแนะนําสั่งสอนที่ถูกตอง หรือเกิดความสํานึกในเหตุผลขึ้นมา จึง
รูสึกมีความเชื่อมั่นในคุณธรรมความดีงามตางๆ เกิดเปน ศรัทธา ขึ้นมาแลว เกิดปราโมทย สดชื่น เอิบอิ่มใจ ชัก
นําใหมุงมั่นกาวหนาในคุณความดีตอไปตามลําดับ จนถึงที่สุด
ความจริ ง กระบวนการท อ นหลั ง นี้ ก็ ต รงกั บ ปฏิ จ จสมุ ป บาทนิ โ รธวาร แบบอวิ ช ชาดั บ →
สังขารดับ → วิญญาณดับ ฯลฯ อยางขางตนนั่นเอง แตในที่นี้ แสดงใหเห็นรายละเอียดที่เปนขอเดนใน
กระบวนการชัดเจนขึ้น และมุงใหเห็นการเชื่อมตอระหวางกระบวนการเกิดทุกข กับกระบวนการดับทุกข วาเกี่ยว
เนื่องกันไดอยางไร
ในเนตติปกรณ1058 อางพุทธพจนตอไปนี้ วาเปนปฏิจจสมุปบาทฝ่ายโลกุตระ (เปนแนวดับทุกข) คือ
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สํ.นิ.๑๖/๖๙/๓๗; ศัพทยากที่ควรอธิบาย คือ ปัสสัทธิ = ความสงบเย็นรื่นสบายกายใจ, ความผอนคลาย (tranquility, relaxation),
ยถาภูตญาณทัสสนะ = การรูเห็นตามที่มันเปน (knowing and seeing things as they are), นิพพิทา = ความหนาย
(disenchantment), วิราคะ = ความคลายหายติด ปลีกตัวออกได (detachment), วิมุตติ = ความหลุดพน (freedom), ขยญาณ =
ความหยั่งรูวาสิ้นอาสวะกิเลส = บรรลุอรหัตตผล
1058
Ñāṇamoli, The Guide, P.T.S., 1962, p.97 (บัดนี้ กอนถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับอักษรไทยมีพิมพแลว คือ เนตฺติ.๖๗) บอกว่า
กระบวน อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา...ชรามรณํ เป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายโลกีย์ ส่วนกระบวน กุศลศีล→ อวิปปฏิสาร → ปราโมทย์...
→ วิมุตติญาณทัสสนะ เป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายโลกุตระ

๕๔๖

พุทธธรรม

“ดูกรอานนท์ โดยนัยนี้แล ศีลที่เป็นกุศล มีความไม่วิปฏิสาร (ไม่เดือดร้อนใจ) เป็นอรรถ (ที่
หมายหรือผล) เป็นอานิสงส์, ความไม่วิปฏิสาร มีปราโมทย์เป็นอรรถ เป็นอานิสงส์, ปราโมทย์ มี
ปีติเป็นอรรถ เป็นอานิสงส์, ปีติ มีปัสสัทธิเป็นอรรถ เป็นอานิสงส์, ปัสสัทธิ มีสุขเป็นอรรถ เป็น
อานิสงส์, สุข มีสมาธิเป็นอรรถ เป็นอานิสงส์, สมาธิ มียถาภูตญาณทัสสนะเป็นอรรถ เป็นอานิสงส์,
ยถาภูตญาณทัสสนะ มีนิพพิทาเป็นอรรถ เป็นอานิสงส์, นิพพิทา มีวิราคะเป็นอรรถ เป็นอานิสงส์,
วิราคะ มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นอรรถ เป็นอานิสงส์, ศีลที่เป็นกุศล ย่อมทําธรรมข้ออื่นๆ ให้
บริบูรณ์ เพื่ออรหัตผลตามลําดับ โดยนัยนี้แล”1059
ตามนัยพุทธพจนนี้ เขียนใหดูงายได ดังนี้
โยนิโสมนสิการ ± กุศลศีล ± อวิปปฏิสาร ± ปราโมทย์ ± ปีติ ± ปัสสัทธิ ± สุข ± สมาธิ ±
ยถาภูตญาณทัสสนะ ± นิพพิทา ± วิราคะ ± วิมุตติญาณทัสสนะ
จะเห็นวากระบวนธรรมนี้ ก็เปนอยางเดียวกับกระบวนธรรมที่กลาวมาแลวนั่นเอง เปนแตกลาวเฉพาะ
ชวงกระบวนการดับทุกขอยางเดียว ไมไดกลาวถึงชวงเกิดทุกขไวดวย ขอใหดูกระบวนธรรมแนวกอนอีกครั้งหนึ่ง
อวิชชา → สังขาร → ฯลฯ → ชาติ → ทุกข ± ศรัทธา ± ปราโมทย์ ± ปีติ ± ปัสสัทธิ ±
สุข ± สมาธิ ± ยถาภูตญาณทัสสนะ ± นิพพิทา ± วิราคะ ± วิมุตติ ± ขยญาณ
กระบวนธรรมทั้งสองนี้ แมจะเหมือนกัน แตก็ไมตรงกันทุกตัวอักษร คือ กระบวนหนึ่งเริ่มดวยศรัทธา
อีกกระบวนหนึ่งเริ่มดวยกุศลศีล ตอดวยอวิปปฏิสาร จากนั้น ตั้งแตปราโมทย์ไป จึงตรงกัน
ความจริง เปนความตางตามตัวอักษร และการเนนเทานั้น แตความหมายลงกันได
กระบวนหนึ่งยกเอากรณีที่ศรัทธาเปนตัวเดน แตในเวลาที่มีศรัทธานั้น ก็คือ จิตใจเชื่อมั่นในเหตุผล
เลื่อมใสในสิ่งที่ดีงาม มั่นใจในคุณธรรม ภาวะจิตนี้สัมพันธกับความประพฤติในเวลานั้นดวย ศรัทธามีความ
ประพฤติดีงามรองรับอยูเชนนี้ จึงนําไปสูปราโมทยตอไป
สวนอีกกระบวนหนึ่ง ที่เริ่มดวยกุศลศีล และอวิปปฏิสาร ก็เชนกัน กระบวนนี้ยกการประพฤติปฏิบัติ
เปนตัวเดน ในกรณีนี้ จิตใจก็มีศรัทธาเชื่อมั่นในเหตุผลในคุณความดีเปนพื้นอยู จึงประพฤติความดีอยูได และ
เมื่อมีศีล แลวมีอวิปปฏิสาร ไมเดือดรอนใจ ก็คือเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มั่นใจในความดีที่ประพฤติ อันเปน
ลักษณะของศรัทธาที่ทําใหจิตใจเชื่อมั่นผองใส จากนี้ จึงเปนปจจัยใหเกิดปราโมทยตอไป ตรงกับกระบวนกอน
ตอนจบ กระบวนธรรมหนึ่งลงทายดวยวิมุตติและขยญาณ อีกกระบวนหนึ่งลงดวยวิมุตติญาณทัสสนะ
ก็คืออันเดียวกัน เปนแตกระบวนหลัง กลาวรวมวิมุตติและขยญาณเขาไวในความหมายของหัวขอเดียว
กระบวนธรรมแหงความหลุดพนอีกแบบหนึ่ง คลายกับแบบที่เริ่มตนดวยศรัทธา แตเปลี่ยนศรัทธา
เปนโยนิโสมนสิการ ดังนี้
โยนิโสมนสิการ ± ปราโมทย์ ± ปีติ ± ปัสสัทธิ ± สุข ± สมาธิ ± ยถาภูตญาณทัสสนะ ±
นิพพิทา ± วิราคะ ± วิมุตติ1060
1059
1060

องฺ. เอกาทสก.๒๔/๒๐๘/๓๓๕, ใน องฺ. ทสก.๒๔/๑/๒ มี ขอ ความอยา งเดี ยวกัน แต ร วมนิพ พิ ท ากั บ วิร าคะ เปน ข อเดีย วกั น
นอกจากนี้พึงดูเทียบ องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๔/๒๑ เปนตน
ที.ปา.๑๑/๔๕๕/๓๒๙
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กระบวนธรรมนี้ไมมีอะไรแปลกออกไป นอกจากเริ่มตนดวยการรูจักคิดรูจักพิจารณาใชปญญาหา
เหตุผลดวยตนเอง แทนที่จะเริ่มดวยความเชื่อ ซึ่งเปนการฝากปญญาไวกับผูอื่นหรือสิ่งอื่น เมื่อคิดพิจารณาถูกวิธี
เกิดความรูความเขาใจตามเปนจริงแลว จิตใจก็แชมชื่นเกิดปราโมทย ตอจากนั้นองคธรรมตางๆ ที่มารับชวงสง
ตอกันไป ก็เหมือนกันกับในกระบวนธรรมกอนๆ
กระบวนธรรมแบบนี้ ชี้แนะใหเห็นแนวทางการปฏิบัติชัดเจนยิ่งขึ้น ชวยใหเขาใจในสิ่งที่จะตองทํา
กระจางขึ้น แตกระนั้น ก็ยังไมเปนระบบการที่มีรายละเอียดในทางปฏิบัติมากเพียงพอ ยังคงมีปญหาอยูวา การที่
จะใหกระบวนธรรมนี้เกิดขึ้นได จะตองทําอะไรอยางไรบาง
กอนผานตอนนี้ ขอยกกระบวนธรรมแบบปฏิจจสมุปบาทมาแสดงอีกแนวหนึ่ง เพื่อประกอบความรูให
มองเห็นธรรมในหลายๆ แง เปนเครื่องชวยความเขาใจในขั้นตอๆ ไป

๑. อาหารของอวิชชา
“ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวดังนี้ว่า: อวิชชา ก็อีกนั่นแล มีสิ่งนี้เป็นปัจจัย จึงปรากฏ เรากล่าวว่า
๑. อวิชชา มีอาหาร อาหารของอวิชชา คือ นิวรณ์ ๕
๒. นิวรณ์ ๕ มีอาหาร ......................... คือ ทุจริต ๓
๓. ทุจริต ๓ มีอาหาร ......................... คือ การไม่สํารวมอินทรีย์
๔. การไม่สํารวมอินทรีย์ มีอาหาร .......... คือ ความขาดสติสัมปชัญญะ
๕. ความขาดสติสัมปชัญญะ มีอาหาร ....... คือ ความขาดโยนิโสมนสิการ
๖. ความขาดโยนิโสมนสิการ มีอาหาร ...... คือ ความขาดศรัทธา
๗. ความขาดศรัทธา มีอาหาร ................... คือ การไม่ได้สดับสัทธรรม
๘. การไม่ได้สดับสัทธรรม มีอาหาร .......... คือ การไม่ได้เสวนาสัปบุรุษ
การไม่ได้เสวนาสัปบุรุษอย่างบริบูรณ์
การไม่ได้ฟังสัทธรรมอย่างบริบูรณ์
ฯลฯ
นิวรณ์ ๕ บริบูรณ์

ย่อมยังการไม่ได้ฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์
ย่อมทําความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์
ย่อมทําอวิชชาให้บริบูรณ์

อวิชชา มีอาหาร และมีความบริบูรณ์ อย่างนี้”1061

๒. อาหารของวิชชาและวิมุตติ
“๑. วิชชาและวิมุตติ มีอาหาร อาหารของวิชชาและวิมุตติ คือ โพชฌงค์ ๗
๒. โพชฌงค์ ๗ มีอาหาร ........................................... คือ สติปัฏฐาน ๔
๓. สติปัฏฐาน ๔ มีอาหาร ........................................... คือ สุจริต ๓
๔. สุจริต ๓ มีอาหาร
........................................... คือ อินทรียสังวร1062
1061
1062

องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๑
อินทรียสังวร ความสํารวมอินทรีย ไมไดหมายถึง การปดหู ปดตา ไมใหเห็น ไมใหไดยิน เปนตน แตหมายถึง การระวังรักษารูจัก
ใชอินทรีย เมื่อรับรูทางตา หู เปนตน ไมใหบาปอกุศลครอบงํา สูงขึ้นไป บุคคลสามารถเจริญอินทรีย ถึงขั้นเปนนายเหนือความรูสึก
ตางๆ ที่จะเกิดจากการรับรูเหลานั้น สามารถบังคับความรูสึกไดตามตองการ ดู อินทรียภาวนาสูตร ม.อุ.๑๔/๘๕๓/๕๔๑

๕๔๘

พุทธธรรม
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

อินทรียสังวร มีอาหาร ...........................................
สติสัมปชัญญะ มีอาหาร ...........................................
โยนิโสมนสิการ มีอาหาร ...........................................
ศรัทธา มีอาหาร
...........................................
การสดับสัทธรรม มีอาหาร...........................................

คือ สติสัมปชัญญะ
คือ โยนิโสมนสิการ
คือ ศรัทธา
คือ การสดับสัทธรรม
คือ การเสวนาสัปบุรุษ

การเสวนาสัปบุรุษอย่างบริบูรณ์
ย่อมยังการได้สดับสัทธรรมให้บริบูรณ์
การได้เรียนสดับสัทธรรมอย่างบริบูรณ์ ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์
ฯลฯ
โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์
ย่อมยังวิชชาวิมุตติให้บริบูรณ์
วิชชาวิมุตติ มีอาหารอย่างนี้ มีความบริบูรณ์อย่างนี้”1063
ในกระบวนธรรมแนวนี้ ขอใหสังเกตองคธรรม ๒ ขอไวเปนพิเศษ ในฐานะเปนองคประกอบสําคัญใน
ระบบการฝกอบรมในทางพระพุทธศาสนา คือ โยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนหลักการใชความคิดอยางถูกวิธี ถือวาเปน
องคประกอบสําคัญฝายภายใน กับ การเสวนาสัปบุรุษ (= การมีกัลยาณมิตร) ซึ่งแสดงความสําคัญของปจจัย
ทางสังคม ถือวาเปนองคประกอบสําคัญฝายภายนอก องคประกอบสองฝายนี้ มีศรัทธาเปนตัวเชื่อมตอ ดังจะได
มองเห็นตอๆ ไป
กระบวนธรรมแหงความดับทุกขแบบตางๆ เทาที่กลาวมาในตอนนี้ พรอมทั้งระบบวิธีปฏิบัติบางอยางที่
ควรทราบ อาจนํามาเขียนสรุปไว เพื่อทบทวน และใหมองเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้
๑. กระบวนธรรมแหงความดับทุกข กับการจัดระบบในทางปฏิบัติ เปนองคประกอบแหงทางดับทุกข ดังนี้
ปฏิจจสมุปบาท นิโรธวาร: อวิชชาดับ → สังขารดับ → วิญญาณดับ ฯลฯ → ชาติดับ → ชรามรณะดับ
โสกะ ฯลฯ อุปายาส ดับ = ดับทุกข
มัชฌิมาปฏิปทา/มรรค: สัมมาทิฏฐิ + สัมมาสังกัปปะ + สัมมาวาจา + สัมมากัมมันตะ + สัมมาอาชีวะ +
สัมมาวายามะ + สัมมาสติ + สัมมาสมาธิ ¨ ดับทุกข
๒. กระบวนธรรมแหงความดับทุกข ผอนขยายเปนกระบวนกุศลธรรมนําสูวิมุตติ โดยถือเอาทุกขเปนจุดตั้งตน
แตดําเนินไปในทิศทางตรงขามกับกระบวนธรรมแหงความเกิดทุกข ดังนี้
โยนิโสมนสิการ
อวิชชา→ ฯลฯ ทุกข → ศรัทธา
กุศลศีล→ อวิปฏิสาร

1063
1064

ปีติ→ ปัสสัทธิ→ สุข→ สมาธิ→ ยถาภูตญาณทัสสนะ
ปราโมทย

องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๒
วิมุตติและขยญาณ อาจแทนดวย วิมุตติญาณทัสสนะ

นิพพิทา→ วิราคะ→ วิมุตติ→ ขยญาณ1064

บทที่ ๑๑๑ บทนําของมมัชฌิมาปฏิปทา
ท

๕๔๙

๓. กระ บวนการปฏิ บับ ติ แ บบลํ าดับขั
บ ้ น ตอน ซึ่ งงจั ด เป น ระบบบขึ้ น จากองค ป ระกอบแห งงทางดั บ ทุกข (มรรค)
กระบบวนการปฏิบัติแบบนี้ ไมใชชกระบวนธรรรมตามธรรมชชาติโดยตรง แต
แ เปนระบบวิธธีี ของการปฏิบับตั ิธรรมที่
ดําเนินินไปอยางมีขัน้ ตอน แตละขขั้นเปนความกกาวหนาที่ชวยสนับสนุนใหเกิกดการปฏิบัติใในขั้นถัดขึ้นไปป เชน
ธรรมเปนนอาหารอุดหนุนุนกัน: เสวนาาสัตบุรุษ→สสดับสัทธรรม→ ศรัทธา→โยนิโสมนสิสการ→สติสมปชั
ัม ญญะ
→ อินทรียสังวร → สุจริต → สติปฏฐาน → โพชฌงค → วิชชาวิวิมุตติ
การนําเอาองคคมรรคมาจัดเปนกระบวนนการปฏิบัติธรรมอย
ร างนี้ อาาจทําใหมีขั้นตตอนที่เปนรายยละเอียด
ห
าง ตามความมุ
ต
งห มายเฉพาะ และแง
แ ที่เนน แต
แ โดยทั่วไป ขั้นตอนตางๆๆ จะอยูใน
แตกตางอออกไปไดอีกหลายอย
แนวและลลําดับของไตรรสิกขา (ศีล สมมาธิ ปญญา)11065 ซึ่งเปนหลัักใหญของการรนําเอาองคมรรรคมาใชในกาารปฏิบัติ
ใในที่นี้จะแสดงงกระบวนการรปฏิบัติธรรมแแบบนี้ เปนตัวอย
อ างเพิ่มไว เฉพาะที่ทานก ลาวถึงอยูเสมมอ หรือได
ยินกันบออยอีก ๓ แบบบ (แสดงไวพอเห็นเคาความ และขั้นตอน ผูศึกษายังไมตองเอาใจใสรรายละเอียด)

พรหมจจรรยที่สําเร็จผล:
จ 1066

วิสุทธิ ๗๗:1067

1065

1066

1067

สัมมาทิฏฐิ + สัมมาสังกั
ง ปปะ จัดเขาในนหมวด ปัญญา; สัมมาวาจา + สัมมากัมมันตะ + สัมมาอาชีวะ จัดดเขาในหมวด ศีล;
สัมมาววายามะ + สัมมาสติ + สัมมาสมมาธิ จัดเขาในหมววด สมาธิ (จะอธิธิบายอีกขางหนา)
กระบววนการปฏิบัติธรรมแนวนี้ มีที่มามากมาย เฉพะทีที่ตั้งชื่อหัวขอนี้ ถือตามนัย ม.ม.๑๑๓/๓๐๘-๓๑๐/๓๓๐๔-๗; สวนกการจัดเขาใน
ไตรสิกกขา ถือตาม ที.สี.๙/๓๑๘-๓๓๖//๒๕๒-๒๗๑ (พึพึงสังเกตวา ตามหหลักนี้ จัดอินทรีรียสังวรเขาในสมมาธิ แตในคัมภีรรุรนหลัง เชน
วิสุทฺธิ.๑/๑๙ และอภิธัธัมมัตถสังคหะ ๕๕
๕ จัดเขาในศีล เเรียกวา อินทรียสัสงวรศีล เปนขอ ๒ ในปาริสุทธิศศีี ล ๔); ในที่มาหลลายแหง ไม
กลาวถึถึงสันโดษเลย, ที่มานอกจากที่อางแล
ง ว ไดแก ที.สี .๙/๑๐๒-๑๓๘/๘๘๒-๑๑๒; ม.มู.๑๒/๓๓๒-๘/๓๔
๑
๔๐-๘; ๔๕๒-๘/๔๔๘๗-๔๙๕;
ม.ม.๑๑๓/๑๑-๑๗/๑๐--๑๗; ๑๒๓/๑๑๙๙; ๓๘๕/๓๖๓; ๖๓๗-๖๔๓/๕๘๘๑-๕๘๗; ม.อุ.๑๔/๑๖-๒๖/๑๗๗-๒๔; องฺ.จตุกก.๒๑/๑๙๘/
ฺก
๒๘๒; องฺ.ทสก.๒๔/๙๙๙/๒๑๗; อภิ.ปุ.๓๖/๑๓๕/๒๐๙
๓
ม.มู.๑๑๒/๒๙๘/๒๙๕; คัมภีรวิสุทธิมัคคคทั้งหมด; ใน ที..ปา.๑๑/๔๕๖/๓๒๒๙ ทานกลาวถึงวิสุทธิเพิ่มตอทา ยอีก ๒ อยาง คืคอ ปญญาวิสุทธิ และวิมุตติวิสุทธิ ซึ่งอรรถกถาวาหมายถึ
า
ง อรหัตตตผลปญญา และะอรหัตตผลวิมุตติ ตามลําดับ (ที .อ.๓/๓๓๓)

๕๕๐

พุทธธรรม

จรณะ ๑๕ + วิชชา ๓:1068 (= เสขปฏิปทา)
ปญญา

จรณะ ๑๕ (= ศีล + สมาธิ)

สีลสัมปทา + อินทรียสังวร + โภชเนมัตตัญุตา + ชาคริยานุโยค + สัทธรรม ๗ + ฌาน ๔ → วิชชา ๓
หมายเหตุ: สัทธรรม ๗ คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ วิริยะ สติ ปญญา

บางแหงทานเนนใหเดนออกมาเฉพาะแงของการแสวงปญญาอยางเดียว ดังตัวอยาง:

อนุบุพพสิกขา หรือ อนุบุพพปฏิปทา:1069
ศรัทธา → ไปหา → หมั่นเขาใกล → คอยตั้งใจรับฟง → สดับธรรม → ทรงธรรมไว →
ไตรตรองความ → เขาใจพอเห็นตาม → เกิดความพอใจ → มีอุตสาหะ → สอบสวนจนจับหลักไดชัด →
ลงมือปฏิบัติเพียรจริงจัง → หยั่งรูสัจธรรม
สวนในระดับการดําเนินชีวิตสามัญของคนทั่วไป หลักธรรมที่คุนกันมาก ซึ่งเปนตัวอยางของการนําเอา
องคมรรคออกมาจัดใชในทางปฏิบัติ ไดแก ธรรมจริยา ๑๐ ประการ1070 ที่รูจักกันดีในชื่อวา กุศลกรรมบถ ๑๐ (ทาง
ทําความดี หรือกุศลกรรมที่เปนทางแหงสุคติ)1071 หรือที่บาลีบางแหงเรียกวา อารยธรรม (บาลีเปน อริยธมฺม =
ธรรมของอารยชน หรือ ธรรมที่ทําใหเปนอารยชน)1072 และอรรถกถาถือวาเปน มนุษยธรรม (ธรรมของมนุษย
หรือธรรมที่ทําใหเปนมนุษย)1073 ดังนี้

ธรรมจริยา:
ศีล
สัมมากัมมันตะ
- เวนปาณาติบาต
- เวนอทินนาทาน
- เวนกาเมสุมิจฉาจาร

+

สัมมาวาจา
- เวนมุสาวาท
- เวนปสุณาวาจา
- เวนผรุสวาจา
- เวนสัมผัปปลาปะ

สมาธิ
สัมมาสมาธิ
- อนภิชฌา
- อพยาบาท

+

ปญญา

¨

สุคติ

¨

วิมุตติ

สัมมาทิฏฐิ
มีสัมมาทิฏฐิ

หมายเหตุ: ธรรมจริยา ซึ่งมักเรียกวา กุศลกรรมบถ ๑๐ นี้ แทบทุกขอแยกความเปน ๒ ตอน คือ เวนอะไร กับทําอยางไร (ทอนลบ

กับทอนบวก) จึงควรเขียนดังนี้: ๑. เวนปาณาติบาต ปรารถนาดีตอทุกคน ๒. เวนอทินนาทาน เคารพกรรมสิทธิ์ ๓. เวนกาเมสุมิจฉาจาร
ไมละเมิดจารีต ๔. เวนมุสาวาท พูดคําสัตย ๕. เวนปสุณาวาจา พูดสมานสามัคคี ๖. เวนผรุสวาจา พูดคําไพเราะ ๗. เวนสัมผัปปลาป พูด
คํามีเหตุผลเปนประโยชน ๘. อนภิชฌา ไมโลภจองจะเอาของใคร ๙. ไมพยาบาท คิดเมตตา ๑๐. มีสัมมาทิฏฐิ เห็นชอบตามคลองธรรม

1068

ม.ม.๑๓/๒๖/๒๖; ที.สี.๙/๑๖๓/๑๒๙; ขุ.จู.๓๐/๕๔๗/๒๗๒
ม.ม.๑๓/๒๓๘/๒๓๓; ๖๕๙/๖๐๖; อนุบุพพสิกขา = การศึกษาตามลําดับ, อนุบุพพปฏิปทา = ขอปฏิบัติตามลําดับ หรือการปฏิบัติอยางคอย
เปนคอยไป แปลจากคําบาลี: ศรัทธา → อุปสังกมนะ → ปยิรุปาสนา → โสตาวธาน → ธรรมสวนะ → ธรรมธารณา →
อัตถุปปริกขา → ธรรมนิชฌานักขันติ → ฉันทะ → อุตสาหะ → ตุลนา → ปธาน → อัญญาราธนา (หรือสัจจานุโพธ)
1070
ม.มู.๑๒/๔๘๕/๕๒๓
1071
เชน องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๕/๒๘๗
1072
องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๘/๒๙๖
1073
เชน ม.อ.๑/๓๔๐; สํ.อ.๓/๑๖๒; องฺ.อ.๑/๕๑; วินย.ฏี.๑/๖๒; วิสุทฺธิ.ฏี.๒/๒๘๒
1069

บทที่ ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา

๕๕๑

หลายทานอานแลว อาจจะทวงวา ไมเห็นมีองคธรรมในฝายสมาธิเลย ขอตอบงายๆ วา ในระดับชีวิต
ของคนทั่วๆ ไปนี้ ไมเนนการปฏิบัติขั้นสมาธิเดนชัดออกมา แตองคมรรคฝายสมาธิก็มีแทรกอยูแลว นอกจาก
หลักที่วา สัมมาวายามะ และสัมมาสติ เปนธรรมที่ตองใชพรอมไปกับการปฏิบัติองคมรรคขออื่นๆ ทุกขอแลว1074
ที่จําเพาะชัดลงไปอยูที่วา สมาธิในความหมายหนึ่ง ก็คือภาวะจิตที่ปราศจากนิวรณ ตรงกับธรรมจริยาขอ ๘ และ
๙ (อนภิชฌา และ อพยาบาท) ซึ่งเปนภาวะจิตปราศจากนิวรณ (อภิชฌา หรือกามฉันทะ เปนนิวรณขอที่ ๑ และ
พยาบาท เปนนิวรณขอที่ ๒) ดังที่พระพุทธเจาไดตรัสไวเอง โดยทรงจัดอนภิชฌา และอพยาบาทนี้ วาเปนจิตตสัมปทา1075 เมื่อถือตามพุทธพจนนี้ จึงจัดธรรมจริยา หรือกุศลกรรมบถ ๒ ขอนั้นเขาในสัมมาสมาธิ
นอกจากนั้น การปฏิบัติตามหลักธรรมจริยาทั้งหมดนี้ เมื่อมองในแงของชีวิตดานใน ก็คือการเตรียมตัว
ใหพรอมที่จะบําเพ็ญสมาธิอยางไดผลดีตอไปนั่นเอง1076
มีขอสังเกตสําคัญอีกอยางหนึ่ง ซึ่งไมทราบวาผูอานจะสังเกตดวยหรือไม คือ ในการสอนทั่วไป มักจะ
เนนกันแตแงลบของกุศลธรรมบถ หรือธรรมจริยา คือเนนการเวนหรือละ ไมสูย้ําแงบวกที่วาควรทําหรือปฏิบัติ
อยางไร ทั้งที่ในบาลีทานแสดงไวพรอมทั้งแงลบและแงบวก
แถมทายดวยขอสังเกตอีกอยางหนึ่งวา ระหวางศีล ๕ หรือเบญจศีล กับธรรมจริยา หรือกุศลกรรมบถ
๑๐ นี้ อยางไหนควรหยิบยกขึ้นมาเปนจุดเนนในการสอนมากกวากัน หรือถายอมใหแบงตอนกันโดยเริ่มดวยเนน
ศีล ๕ กอน ก็อาจจะถามวา เมื่อไรจะกาวไปถึงขั้นธรรมจริยากันสักที1077 ขอนี้เปนเรื่องหนึ่งที่นาพิจารณา
เรามักเขาใจกันวา ศีล ๕ เปนมนุษยธรรม แตดังที่เคยอางแลววา ในอรรถกถา ทานจัดวา กุศลกรรมบถ
๑๐ หรือธรรมจริยา ๑๐ ขอนี้ เปนมนุษยธรรม อาจจะมองเหตุผลไดวา ศีล ๕ นั้น เปนหลักความประพฤติ
พื้นฐาน ที่จําเปนอยางยิ่ง เพื่อใหมนุษยอยูกันไดโดยไมเบียดกันมากเกินไป และไมใหสังคมวุนวายระส่ําระสาย
แตยังไมพอแกความเปนมนุษย ที่ถือวาเปนสัตวประเสริฐ มีใจสูง ถาจะใหสมที่จะเปนมนุษยไดจริง จึงตองมี
ธรรมจริยา ๑๐ หรือประพฤติไดในขั้นของกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้
ถาเทียบตามหลักของมรรค จะเห็นชัดวา ศีล ๕ อยูแคการควบคุมกายวาจา เปนการปฏิบัติดานศีล
เทานั้น แตธรรมจริยามีครบทั้งดานศีล ดานจิตหรือสมาธิ และดานปญญา พูดไดวา ธรรมจริยานั้น เปนมรรคที่
จัดเปนหลักความประพฤติปฏิบัติในระดับที่เหมาะสําหรับมนุษยชนทั่วไป
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ม.อุ.๑๔/๒๕๒-๒๘๑/๑๘๐-๑๘๙ (เรื่องนี้จะกลาวถึงอีก)
องฺ.ติก.๒๐/๕๕๗/๓๔๖; การจัดกุศลกรรมบถ หรือธรรมจริยา เขาในไตรสิกขา และองคมรรค ดู บันทึกพิเศษทายบท
1076
จะเห็นวา ธรรมจริยาเนนหนักในดานศีล และหลักทั่วไปมีอยูแลววา ศีลที่ปฏิบัติอยางถูกตอง ยอมเปนไปเพื่อสมาธิ ดังตัวอยางที่นา
สังเกต เชน ลักษณะอยางหนึ่งของคําหยาบคาย ไดแก ไมชวยใหเกิดสมาธิ (อสมาธิสังวัตตนิกา) การกลาวคําสุภาพจึงมีความมุง
หมายอยางหนึ่งวา เพื่อชวยเกื้อกูลแกสมาธิ (ดู ม.มู.๑๒/๔๘๔/๕๒๒; ม.อุ.๑๔/๒๐๔/๑๔๘; องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๕/๒๘๖; ๑๙๔/๓๑๔;
อภิ.สํ.๓๔/๘๖๑/๓๓๓; อภิ.วิ.๓๕/๙๒๑/๔๘๗)
1077
การเรียกชื่อศีล ๕ และธรรมจริยา ๑๐ เปนตน ดู บันทึกพิเศษทายบท
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ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทา
มัชฌิมาปฏิปทา หรืออริยสัจขอสุดทาย คือ มรรค เปนประมวลหลักความประพฤติปฏิบัติ หรือระบบ
จริยธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา เปนคําสอนภาคปฏิบัติที่จะชวยใหการดําเนินสูจุดหมายตามแนวทางของ
กระบวนธรรมที่รูเขาใจแลวนั้น เปนผลสําเร็จขึ้นมาในชีวิตจริง หรือเปนวิธีใชกฎเกณฑแหงกระบวนการของ
ธรรมชาติใหเกิดประโยชนแกชีวิตจนถึงที่สุด
ขอใหพิจารณาพุทธพจนและคําอธิบายยอตอไปนี้ เพื่อเปนความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทา

มรรค ในฐานะมัชฌิมาปฏิปทา
“ภิกษุทั้งหลาย ที่สุดสองอย่างนี้ บรรพชิตไม่พึงเสพ กล่าวคือ การหมกมุ่นด้วยกามสุขใน
กามทั้งหลาย อันทราม เป็นของชาวบ้าน ของปุถุชน มิใช่อริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ อย่าง
หนึ่ง และการประกอบความลําบากเดือดร้อนแก่ตน อันเป็นทุกข์ ไม่เป็นอริยะ ไม่ประกอบด้วย
ประโยชน์ อย่างหนึ่ง”
“ตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว ซึ่งทางสายกลาง อันไม่ข้องแวะที่สุดสองอย่างนั้น อันให้เกิดดวงตา
ให้เกิดญาณ (การรู้) เป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน”
“ก็ทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) นั้น...เป็นไฉน? ทางนั้น คือมรรคาอันเป็นอริยะ มี
องค์ ป ระกอบ ๘ ประการ ได้ แ ก่ สั ม มาทิ ฏ ฐิ สั ม มาสั ง กั ป ปะ สั ม มาวาจา สั ม มากั ม มั น ตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ”1078
พุทธพจนจากปฐมเทศนา หรือธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ แสดงความหมาย เนื้อหา และจุดหมายของ
มัชฌิมาปฏิปทาไวโดยสรุปครบทั้งหมด ที่ควรสังเกต คือ ความเปนทางสายกลาง (the Middle Path หรือ
Middle Way) นั้น เปนเพราะไมเขาไปของแวะที่สุด ๒ อยาง (แตไมใชอยูกลางระหวางที่สุดทั้งสอง) คือ
๑. กามสุขัลลิกานุโยค การหมกมุนอยูดวยกามสุข (the extreme of sensual indulgence หรือ
extreme hedonism)
๒. อั ต ตกิ ล มถานุ โ ยค การประกอบความลํ า บากเดื อ ดร อ นแก ต นเอง (the extreme of selfmortification หรือ extreme asceticism)
บางครั้ง มีผูนําเอาคําวาทางสายกลางไปใชอยางกวางขวาง หมายถึง การกระทําหรือความคิด ที่อยู
กึ่งกลาง ระหวางการกระทําหรือความคิดสองแบบสองแนว หรือคนสองพวกสองฝาย คือวัดเอาใหไดครึ่งทาง
ระหวางสองแบบหรือสองฝายนั้น
ความเปนกลาง หรือทางสายกลางอยางนี้ ไมมีหลักอะไรที่แนนอน ตองรอใหเขามีสองพวกสองฝายกอน
จึงจะเปนกลางได และจุดกลาง หรือเสนกลางก็ไมแนลงไปวาแคไหน สุดแตสองพวกหรือสองฝายเขาจะยึดถือ
ปฏิบัติกันแคใด ทางสายกลางนั้นก็ขยับเขยื้อนเลื่อนไปใหไดครึ่งทางระหวางสองพวกสองฝายนั้น บางครั้งทาง
สายกลางแบบนี้ก็มองดูคลายกับทางสายกลางที่เปนมัชฌิมาปฏิปทา แตพึงทราบวาเปนทางสายกลางเทียม ไมใช
ของแทจริง
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ทางสายกลางที่แทจริง มีหลักที่แนนอน ความแนนอนของทางสายกลางนั้น อยูที่ความมีจุดหมายหรือ
เปาหมายที่แนชัด เมื่อมีเปาหมายหรือจุดหมายที่แนนอนแลว ทางที่นําไปสูจุดหมายนั้น หรือการกระทําที่ตรงจุด
พอเหมาะพอดีจะใหผลตามเปาหมายนั้นแหละ คือทางสายกลาง
เปรียบเหมือนการยิงลูกศร หรือยิงปนอยางมีเปาหมาย จําเปนตองมีจุดที่เปนเปา การยิงถูก คือการ
กระทําที่พอเหมาะพอดีใหลูกปนหรือลูกศรพุงไปสูจุดที่เปนเปา ความเปนทางสายกลางยอมอยูที่การยิงตรงพอดีสู
จุดที่เปนเปานั้น การยิงที่เฉ คลาดพลาดออกไปขางๆ ยอมไมถูกตองทั้งหมด
เมื่อเทียบกับการยิงที่ผิดเฉคลาดพลาดออกไปขางๆ ทั้งหมดแลว จะเห็นวา จุดหมายที่ถูกตอง มีจุด
เดียว และเปนจุดกลาง เปนจุดที่แนนอน สวนจุดที่ผิดพลาดมีมากมายและไมแนนอน ลวนเขวออกไปเสียขางๆ
และเสนทางที่เขาสูจุดหมายนั้น ก็เปนเสนทางกลางเชนเดียวกัน
ทางที่ถูกตอง มีจุดหมาย มีหลักที่แนนอนของมันเอง มิใชคอยรอกําหนดวัดเอาจากทางที่ผิดพลาด ทาง
สายกลางที่เรียกวามัชฌิมาปฏิปทานี้ มีจุดหมายที่แนนอน คือความดับทุกข หรือภาวะหลุดพนเปนอิสระไรปญหา
มรรค คือระบบความคิด และการกระทํา หรือการดําเนินชีวิต ที่ตรงจุดพอเหมาะพอดีใหไดผลสําเร็จตาม
เปาหมาย คือความดับทุกขนี้ จึงเปนทางสายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทา
อนึ่ง โดยเหตุที่ทางสายกลางเปนทางที่มีจุดหมายแนชัด หรือความเปนทางสายกลางขึ้นอยูกับความมี
เปาหมายที่แนชัด ผูปฏิบัติจึงตองรูจุดหมาย จึงจะเดินทางได คือ เมื่อจะเดินทาง ก็ตองรูวาตนจะไปไหน ดวยเหตุ
นี้ ทางสายกลางจึงเปนทางแหงปญญา และจึงเริ่มดวยสัมมาทิฏฐิ คือเริ่มตนดวยความเขาใจปญหาของตน และรู
จุดหมายที่จะเดินทางไป โดยนัยนี้ ทางสายกลางจึงเปนทางแหงความรูและความมีเหตุผล เปนทางแหงการรูเขาใจ
ยอมรับ และกลาเผชิญหนากับความจริง
เมื่อมนุษยมีความรูความเขาใจและกลาเผชิญหนากับความจริงของโลกและชีวิตแลว มนุษยจึงจะ
สามารถจัดการกับชีวิตดวยมือของตนเอง หรือสามารถดําเนินชีวิตใหถูกตองดีงามกันไดเอง โดยไมตองคอยหวัง
พึ่งอํานาจศักดิ์สิทธิ์ฤทธานุภาพดลบันดาลจากภายนอก และเมื่อมนุษยมีความมั่นใจดวยอาศัยปญญาเชนนี้แลว
มนุษยก็จะไมตองไปหมกมุนวุนวายอยูกับสิ่งที่หวงกังวลวาจะมีอยูนอกเหนือวิสัยของมนุษย ทาทีแหงความมั่นใจ
เชนนี้แหละ คือลักษณะอยางหนึ่งของความเปนทางสายกลาง
ผูเดินทางสายกลาง เมื่อเขาใจปญหา และกําหนดรูแนวแหงจุดหมายแลว ก็จะมีความรูความเขาใจ
ตามมาอีกดวยวา ทางสายกลางสูจุดหมายนั้น คือทางดําเนินชีวิตที่ไมตีราคาคาตัวต่ํา ถึงกับยอมสยบจมลงใน
กระแสโลก ปลอยชีวิตใหเปนทาสแหงอามิสที่เปนเหยื่อลอของโลก เปนอยูดวยความหวังที่จะไดเสพรสอรอยของ
โลกถ ายเดี ย ว โดยยอมให สุข ทุ ก ข ความดี ง าม และคุ ณค า แห ง ชี วิต ของตนขึ้ น ต อ วั ต ถุ และความผั น ผวน
ปรวนแปรของเหตุปจจัยตางๆ ในภายนอกอยางสิ้นเชิง โดยไมรูจักพัฒนาชีวิตใหมีอิสรภาพ เปนตัวของตัวเอง มี
คุณคาในตัวของมันเอง โดยไมตองขึ้นตอโลกร่ําไปเสียบางเลย
ทางดําเนินชีวิตที่เปนสายกลางนั้น นอกจากไมเอียงสุดทางวัตถุ จนเปนทาสของวัตถุหรือขึ้นตอวัตถุ
สิ้นเชิงแลว ก็ไมเอียงสุดทางจิตดวย คือ มิไดเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางขึ้นตอการบําเพ็ญเพียรและผลสําเร็จทางจิต
ฝายเดียว จนปลอยปละละเลยไมเอาใจใสสภาพทางวัต ถุและรางกาย กลายเปนการประกอบความลําบาก
เดือดรอนแกตนเอง

๕๕๔

พุทธธรรม

ทางดําเนินชีวิตนี้ มีลักษณะไมเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่น เปนไปดวยการรูเขาใจสภาพที่เปนอยู
ตามที่เปนจริง ทั้งทางวัตถุ และทางจิตใจ แลวปฏิบัติดวยความรูเทาทัน พอสมแกเหตุปจจัย และสอดคลอง
พอเหมาะพอดี ที่จะใหไดผลตามจุดหมาย มิใชทําพอสักวาจะใหไดเสพเสวยเวทนาอันอรอยของอามิส หรือสักวา
ถือตามๆ กันมา โดยสําคัญมั่นหมายวาจะตองเปนอยางนั้นอยางนี้โดยงมงาย1079
ทางสายกลางมีลักษณะบางอยางที่พึงทราบ ดังที่กลาวมานี้ หากผูใดจะกลาวอางถึงทางสายกลาง หรือ
เดินสายกลาง อยางหนึ่งอยางใด ก็พึงถามทานผูนั้นวา เขาไดเขาใจสภาพปญหาที่มีอยู และจุดหมายของทางสาย
กลางที่จะเดินนั้นแลวหรือไม
หลักมัชฌิมาปฏิปทานี้ ใชไดกับกิจการและกิจกรรมทุกอยางของมนุษยที่เปนประเภทวิธีการ ตามปกติ
ระบบ แบบแผน วิทยาการ สถาบัน หนาที่การงานตางๆ ตลอดจนการปฏิบัติกิจในชีวิตประจําวัน เชน การศึกษา
เลาเรียน เปนตน ยอมมีความมุงหมายเพื่อแกปญหา กําจัดทุกข ชวยใหมนุษยบรรลุความดีงามที่สูงขึ้นไป อยาง
ใดอยางหนึ่ง การปฏิบัติที่ถูกตอง หรือการปฏิบัติชอบ ตอระบบ แบบแผน เปนตนเหลานั้น ก็คือ จะตองกระทํา
ดวยความเขาใจในจุดมุงหมายของมัน ซึ่งนับวาเปนการกระทําดวยปญญา หรือโดยมีสัมมาทิฏฐิ จึงจะนับวาเปน
การดําเนินตามแนวทางของมัชฌิมาปฏิปทา
แตจะเห็นไดวา ในทางปฏิบัติ มีอยูเสมอ ที่มนุษยปฏิบัติผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไมเปนไปดวยความรู
ความเขาใจตรงตามจุดมุงหมาย ของระบบวิธีและกิจการเหลานั้น การปฏิบัติผิดพลาดนี้ นาจะเปนไปในทางเอียง
สุดสองอยาง อยางใดอยางหนึ่ง กลาวคือ
พวกหนึ่งมุงใชระบบวิธีและกิจการเหลานั้นเปนเครื่องมือ หรือชองทางสําหรับแสวงหาสิ่งบํารุงบําเรอ
ปรนเปรอตน เชน ใชระบบการเมือง ใชสถาบัน เปนชองทางแสวงหา ลาภ ยศ อํานาจ ทําหนาที่การงาน ศึกษาเลา
เรียน โดยมุงเปนหนทางใหไดเงินทอง ตําแหนงใหญโต เพื่อบํารุงบําเรอตนใหมีความสุขสําราญไดเต็มที่ ไมทํา
เพื่อบรรลุจุดหมายของงานหรือวิทยาการนั้นๆ นับวาเปนการขาดสัมมาทิฏฐิ มีมิจฉาทิฏฐิแทนที่
สวนคนอีกพวกหนึ่ง ตั้งใจปฏิบัติกิจ ทํางาน ศึกษาเลาเรียน เปนตน อยางแข็งขันจริงจัง ระดมทุน
ระดมแรง อุทิศเวลาให ทําอยางทุมเท แตไมรูไมเขาใจความมุงหมายของสิ่งที่กระทํานั้นวา เปนไปเพื่อแกปญหา
อะไร เปน ตน ทํ าใหสิ้ น เปลื องเวลา แรงงาน และทุน ทํ าตนเองให ลําบาก เหน็ ด เหนื่ อ ยเปลา เปน การขาด
สัมมาทิฏฐิอีกแบบหนึ่ง
1079

พุทธพจนใน องฺ.ติก.๒๐/๕๙๖-๗/๓๘๐-๑ และ ขุ.อุ.๒๕/๑๔๔/๑๙๔ อาจชวยขยายความหมายที่สุดสองอยางนี้ไดอีก
แหงแรกทรงเรียกกามสุขัลลิกานุโยควา อาคาฬหปฏิปทา (ทางกราน หรือทางหยาบกราน) ไดแก คนพวกที่เห็นวากามไมมีโทษ
แลวดื่มด่ําหมกตัวอยูในกาม ทรงเรียกอัตตกิลมถานุโยควา นิชฌามปฏิปทา (ทางเกรียม หรือทางแหงเกรียม) ไดแกขอปฏิบัติตางๆ
ของพวกอเจลกคือชีเปลือย (พึงถือวาทรงยกเปนตัวอยาง) สวนมัชฌิมาปฏิปทา ทรงไขความวา ไดแกธรรมหมวดใดก็ได ในโพธิ
ปกขิยธรรม ๓๗ ประการ (สติปฏฐาน ๔ ปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘);
แหงที่สองมีความวา “คนพวกที่ถือเอาการเลาเรียนเปนสาระ ถือเอาศีล วัตร การหาเลี้ยงชีพ การถือพรหมจรรย และการบํารุง
บําเรอ (เทพเจา) เปนสาระ นี้เปนที่สุดขางหนึ่ง, และคนพวกที่ถือวาทะวา โทษในกามไมมี นี้ก็เปนที่สุดขางหนึ่ง, ที่สุดสองอยางนี้
เปนเครื่องพอกพูนอวิชชา ตัณหา, อวิชชาตัณหา ก็พอกพูนทิฏฐิ; คนทั้งหลายไมรูจักที่สุดสองอยางเหลานั้น พวกหนึ่งก็ติดลาอยู
พวกหนึ่งก็วิ่งเลยไป; สวนคนผูรูจักที่สุดสองอยางนั้นแลว เขาไมติดอยูในที่สุดทั้งสองนั้น และไมถือดีเพราะการที่ไมติดอยูนั้นดวย,
สําหรับคนเหลานั้น วัฏฏะที่จะบัญญัติเขา ยอมไมมี” (อรรถกถา คือ อุ.อ.๔๔๖ อธิบายคําวา การหาเลี้ยงชีพวา หมายถึงการเลี้ยง
ชีวิตแบบนักบําเพ็ญตบะ และวา อัตตกิลมถานุโยค ก็คือ สีลัพพตปรามาส นั่นเอง)

บทที่ ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา

๕๕๕

พวกแรกตั้งความมุงหมายของตนเองขึ้นใหมเพื่อสนองตัณหาของตน ไมเปนไปตามความมุงหมายที่
แทจริงของกิจกรรมหรือกิจการนั้นๆ สวนพวกหลัง สักวาทําโดยไมรูไมเขาใจความมุงหมาย ไปสูทางสุดโตงคนละ
สาย ไมดําเนินตามมัชฌิมาปฏิปทา มีแตจะทําใหเกิดปญหาเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
ตอเมื่อใด ดําเนินตามมัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งเปนทางแหงปญญา ทําการดวยความรูความเขาใจตรงตาม
ความมุงหมายของเรื่องนั้นๆ กิจนั้นๆ จึงจะแกปญหากําจัดทุกขไดสําเร็จ
รวมความวา ถาไมเริ่มตนดวยสัมมาทิฏฐิ ก็ไมมีมัชฌิมาปฏิปทา ถาไมดําเนินตามมัชฌิมาปฏิปทา ก็
แกปญหาดับทุกขไมสําเร็จ1080

มรรค ในฐานะขอปฏิบัติ หรือทางชีวิต ทั้งของบรรพชิตและคฤหัสถ
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราไม่ ส รรเสริ ญ มิ จ ฉาปฏิ ป ทา ไม่ ว่ า ของบรรพชิ ต หรื อ ของคฤหั ส ถ์ ,
บรรพชิตก็ตาม คฤหัสถ์ก็ตาม ปฏิบัติผิดแล้ว เพราะการปฏิบัติผิดนั้นเป็นเหตุ ย่อมยังญายธรรม
อันเป็นกุศลให้สําเร็จไม่ได้; ก็มิจฉาปฏิปทา คืออะไร? คือ มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาสมาธิ
“เราย่อมสรรเสริญสัมมาปฏิปทา ไม่ว่าของบรรพชิต หรือของคฤหัสถ์, คฤหัสถ์ก็ตาม
บรรพชิตก็ตาม ปฏิบัติชอบแล้ว เพราะการปฏิบัติชอบนั้นเป็นเหตุ ย่อมยังญายธรรมอันเป็นกุศล
ให้สําเร็จได้; ก็สัมมาปฏิปทา คืออะไร? คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ”1081
“ภิกษุทั้งหลาย แม่น้ําคงคา ไหลหลั่ง ลาดเอน เบนไปสู่มหาสมุทร ฉันใด ภิกษุ เมื่อเจริญ
อยู่ ทําให้มากอยู่ ซึ่งมรรคามีองค์ ๘ ประการ อันประเสริฐ ย่อมเป็นผู้โน้มน้อม ลาดเอน เบน
ไปสู่นิพพาน ฉันนั้น”1082
“ท่านพระโคดม ผู้เจริญ แม่น้ําคงคา ไหลหลั่ง ลาดเอน เบนไปสู่มหาสมุทร จรดมหาสมุทร
ฉันใด บริษัทของท่านพระโคดม อันพร้อมทั้งคฤหัสถ์ และบรรพชิต ก็เป็นผู้โน้มน้อม ลาดเอน
เบนไปสู่นิพพาน จรดนิพพานอยู่ ฉันนั้น”1083
พุทธพจนวาดวยมิจฉาปฏิปทา หรือสัมมาปฏิปทานี้ มีมากอนแลวครั้งหนึ่ง แตที่ยกมาอางอีก ก็เพื่อย้ํา
ใหเห็นวา มัชฌิมาปฏิปทานี้ ทานมุงใหใชเปนหลักความประพฤติปฏิบัติสําหรับคนทุกประเภท ทั้งบรรพชิตและ
คฤหัสถ และเปนหลักธรรมที่สําเร็จประโยชนแกทุกคน ทั้งพระสงฆและชาวบานทั่วหนากัน
1080

การเพียรพยายามไมตึงเกินไป ไมหยอนเกินไป หรือศึกษาเลาเรียน ทําหนาที่การงาน อยางไมเกียจคราน แตไมหักโหมเกินไป บาง
คราวก็นิยมพูดกันวา เปน ทางสายกลาง คําพูดนี้ ในบางกรณี อาจเขาลักษณะทางสายกลางไดในบางแง แตไมถูกแททีเดียว แมแต
ผูที่ดําเนินในทางที่ถูกตอง เปนทางสายกลางแลว แตเพียรแรงไป หรือออนไป จึงไมสําเร็จผลก็มี ในกรณีเชนนี้ คําพูดที่ถูกตอง ทาน
ใชวา “วิริยสมตา”แปลวา ความพอเหมาะ พอดี หรือสม่ําเสมอแหงความเพียร (สมตา = สมภาวะ = ความสม ความดุล คือ
พอเหมาะ พอดี สม่ําเสมอ) ดู วินย.๕/๒/๕; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๖/๔๑๙.
บางคราว ถาชัดเจนวาเดินถูกทาง มั่นใจ และพรอมทุกอยางแลว ทานใหระดมความเพียรสุดกําลัง ถึงจะตาย ก็ตองยอม เชน
พระพุทธเจาตั้งพระทัยเด็ดเดี่ยวในราตรีที่ตรัสรู เปนตน (องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑/๖๔) ดังนั้น เรื่องนี้จึงไมควรสับสนกับทางสายกลาง
1081
สํ.ม.๑๙/๖๘/๒๓; ญายธรรมอันเปนกุศล จะแปลวา กุศลธรรมที่เปนทางรอดพนก็ได (ญายะ หรือญายธรรม หมายถึง โลกุตรมรรค
สัจธรรม หรือนิพพาน.)
1082
สํ.ม.๑๙/๒๒๑/๕๖
1083
ม.ม.๑๓/๒๕๙/๒๕๖

๕๕๖

พุทธธรรม

มรรค ในฐานะหลักปฏิบัติที่เนื่องดวยสังคม
“ดูกรอานนท์ ความมีกัลยาณมิตร มีกัลยาณสหาย ชอบคบหากัลยาณชนนี้ เท่ากับเป็น
พรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียว เพราะว่า ผู้มีกัลยาณมิตร1084...พึงหวังสิ่งนี้ได้ คือ เขาจักยังอริยอัษฎางคิกมรรคให้เกิดมี เขาจักกระทําได้มากซึ่งอริยอัษฎางคิกมรรค”1085
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิต ฉันใด
ความมีกัลยาณมิตร ก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิต แห่งการเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรคแก่ภิกษุ
ฉันนั้น”1086
พุทธพจนนี้ แสดงถึงการยอมรับความสําคัญของความสัมพันธระหวางมนุษย ในฐานะสภาพแวดลอม
ทางสั ง คม ว า เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ที่ จ ะชั ก นํ า และส ง เสริ ม ให เ กิ ด มี ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ห ลั ก ธรรมใน
พระพุทธศาสนา แสดงใหเห็นวา ระบบการดําเนินชีวิต ระบบจริยธรรม หรือระบบการประพฤติปฏิบัติธรรมตาม
หลักพระพุทธศาสนา เนื่องดวยสังคม ไมแยกตางหากจากสังคม
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด
ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ (การทําในใจโดยแยบคาย หรือการรู้จักคิดพิจารณาตามสภาวะ
และเหตุผล) ก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิต แห่งการเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรคแก่ภิกษุ ฉันนั้น
ภิ ก ษุ ผู้ ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยโยนิ โ สมนสิ ก าร พึ ง หวั ง สิ่ ง นี้ ไ ด้ คื อ จั ก เจริ ญ จั ก ทํ า ให้ ม าก ซึ่ ง อริ ย
อัษฎางคิกมรรค”1087
พุทธพจนนี้ ใหความคิดวา แมวาปจจัยทางสังคมจะมีความสําคัญมาก แตก็ตองไมมองขามความสําคัญ
ของปจจัยภายในตัวบุคคล ปจจัยที่ดีงาม ทั้งทางสังคม และภายในตัวบุคคล ตางก็สามารถเปนจุดเริ่ม ซึ่งทําให
เกิดความประพฤติปฏิบัติ และการดําเนินชีวิตที่ถูกตองได ความจริง ทั้งสองอยางนั่นแหละ ยอมชวยหนุนและ
เสริมซึ่งกันและกัน
หลักการนี้แสดงวา การปฏิบัติชอบ หรือชีวิตที่ดีงาม เกิดจากการปรุงผสมผสานปจจัยทางสังคมและ
ปจจัยภายในตัวบุคคลเขาดวยกัน และการกาวหนาไปในมรรคาแหงความดีงามสูจุดหมายแหงชีวิต จะเปนไปได
อยางสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด หากไดอาศัยปจจัยสองอยางนี้คอยอุดหนุนค้ําชูกันอยูเรื่อยๆ ไป
แตพึงสังเกตวา มีขอเนนพิเศษสําหรับปจจัยทางสังคม คือ ความมี กัลยาณมิตร ซึ่งพิเศษกวาปจจัย
ภายในตัวบุคคลที่เรียกวา โยนิโสมนสิการ กลาวคือ ทานยกใหปจจัยทางสังคมนั้น มีคาเทากับการปฏิบัติตาม
หลักการของพระพุทธศาสนา ที่เรียกวาพรหมจรรย ทั้งหมดทีเดียว ทั้งนี้เพราะวา สําหรับมนุษยทั่วไปโดยสวน
ใหญ การปฏิบัติชอบ หรือชีวิตที่ดีงาม หรือมรรคาแหงอารยชนนั้น จะตั้งตนขึ้นได ก็ดวยอาศัยปจจัยทางสังคม
ปจจัยดีงามทางสังคมนั้น เปนทั้งเครื่องจุดชนวนความรูจักคิดที่เรียกวาโยนิโสมนสิการในเบื้องตน และ
เปนเครื่องประคับประคองคอยเสริมเติมและกระตุนโยนิโสมนสิการนั้นในระหวางกาวเดินคืบหนาตอๆ ไป
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คําวา “กัลยาณมิตร” มิไดหมายแคบเพียงเพื่อนสามัญ แตหมายถึงใครก็ตาม ซึ่งอาจเปนพระศาสดา ครูอาจารย มิตร ตลอดจน
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ทั้งนี้ จะมียกเวนก็เฉพาะแตอัจฉริยบุคคล ซึ่งมีจํานวนนอยเหลือเกิน ที่จะกาวเดินไปไดตลอดปลอด
โปรง ดวยปจจัยภายในตัวบุคคลอยางเดียวลวน คือสามารถริเริ่มโยนิโสมนสิการขึ้นเองแตตน โดยไมตองมี
ปจจัยทางสังคมมาชวยชักจูง และสามารถปลุกโยนิโสมนสิการขึ้นมาใชไดเรื่อยไป โดยไมตองอิงอาศัยปจจัยทาง
สังคม1088 พุทธพจนนี้จึงตรัสไวเพื่อมุงหมายประโยชนแกคนสวนใหญ ผูมีอินทรียในระดับเฉลี่ยทั่วๆ ไป
เรื่องปจจัยทางสังคม และปจจัยภายในตัวบุคคลนี้ เปนเรื่องใหญ ที่จะกลาวถึงโดยเฉพาะตอไปอีก
ขางหนา

มรรค ในฐานะทางใหถึงความสิ้นกรรม
“มรรคาอันเป็นอริยะ มีองค์ประกอบ ๘ ประการนี้แล เป็นทางนําไปสู่ความดับแห่งกรรม
คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ”1089
ในที่นี้ มัชฌิมาปฏิปทามีความหมายวา เปนทางใหถึงความดับกรรม หรือสิ้นกรรม ขอสําคัญในที่นี้ ก็คือ
ตองไมเขาใจวา เปนการสิ้นเวรสิ้นกรรม อยางที่เขาใจกันทั่วๆ ไปซึ่งเปนเรื่องแคบๆ ตองไมเขาใจวาจะหมดกรรม
ไดโดยไมทํากรรม หรือไมทําอะไร ซึ่งกลายเปนลัทธินิครนถไป อยางที่กลาวในตอนวาดวยกรรม และตองไม
เขาใจวาเปนทางนําไปสูความดับกรรมสิ้นกรรม คือ จะไดเลิกกิจการอยูนิ่งเฉยไมตองทําอะไร
ประการแรก จะเห็นวา การที่จะดับกรรม หรือสิ้นกรรมได ก็คือตองทํา และทําอยางเอาจริงเอาจังเสีย
ดวย แตคราวนี้ทําตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา ทําตามหลักการวิธีการที่ถูกตอง เลิกการกระทําที่ผิดพลาด
ประการที่สอง ที่วาดับกรรม หรือสิ้นกรรม ไมใชหมายความวา อยูนิ่งๆ เลิก ไมทําอะไรหมด แต
หมายความวา เลิกการกระทําอยางปุถุชน เปลี่ยนเปนทําอยางอริยบุคคล
อธิบายงายๆ วา ปุถุชนทําอะไร ก็ทําดวยตัณหาอุปาทาน มีความยึดมั่นในความดีความชั่วที่เกี่ยวของกับ
ตัวฉันของฉัน ผลประโยชนของฉัน ในรูปใดรูปหนึ่ง การกระทําของปุถุชนจึงเรียกตามศัพทธรรมวา “กรรม”
แบงเปนดี เปนชั่ว และก็ยึดถือเอาไววาเปนอยางนั้นๆ ดวยตัณหาอุปาทาน
ดั บ กรรม คื อ เลิ ก กระทํ า การต า งๆ ด ว ยความยึ ด มั่ น ในความดี ชั่ ว ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ตั ว ฉั น ของฉั น
ผลประโยชนของฉัน เมื่อไมมีดีมีชั่วที่ยึดมั่นไวกับตัว ทําอะไรก็ไมเรียกวากรรม เพราะกรรมตองเปนอยางใด
อยางหนึ่ง ไมดีก็ชั่ว การกระทําของพระอริยบุคคล จึงเปนการกระทําไปตามความหมาย และวัตถุประสงคของ
เรื่องที่ทํานั้นลวนๆ ไมเกี่ยวกับตัณหาอุปาทานภายใน
พระอริยบุคคลไมทําชั่ว เพราะหมดเหตุปจจัยที่จะใหทําชั่ว (ไมมีโลภะ โทสะ โมหะ ที่จะใหทําอะไร
เพื่อใหตัวฉันไดฉันเปน) ทําแตความดีและประโยชน เพราะทําการตางๆ ดวยปญญาและกรุณา แตที่วาดี ก็วา
ตามที่ปรากฏยอมรับของโลก ไมไดยึดวาเปนดีของฉัน หรือดีที่จะใหฉันเปนอยางนั้นอยางนี้
เมื่ อ ปุ ถุ ช นบํ า เพ็ ญ ประโยชน อ ะไรสั ก อย า ง ก็ จ ะไม มี เ พี ย งการทํ า ประโยชน ต ามความหมายและ
วัตถุประสงคของเรื่องนั้นๆ เทานั้น แตยอมจะมีความหวังผลประโยชนตอบแทนอะไรสักอยางหนึ่ง ถาไมมี ก็
อาจจะละเอียดลงมาเปนชื่อเสียงเกียรติคุณของฉัน หรือละเอียดลงมาอีก ก็อาจจะเอาพอใหสําหรับรูสึกอุนๆ
ภูมิๆ ไวภายในวาเปนความดีของฉัน
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ทานวา บุคคลปญญาเลิศล้ําอยางพระสัพพัญูพุทธเจา และพระปจเจกพุทธเจาเทานั้น จึงจะสามารถเจริญปรีชาญาณดวยลําพัง
โยนิโสมนสิการอยางเดียว โดยไมตองอาศัยปจจัยทางสังคม (ดู ม.อ.๒/๔๖๗)
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พุทธธรรม

สวนพระอริยบุคคล เมื่อบําเพ็ญประโยชนอันนั้น มีแตการกระทําตามความหมาย ตามวัตถุประสงค
เหตุผล ความควรจะเปนอยางไรๆ ของเรื่องนั้นๆ เอง ลวนๆ เทานั้น ภาษาธรรมจึงไมเรียกวากรรม
มรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทานี้ เปนขอปฏิบัติเพื่อใหหมดการกระทําซึ่งมีเจตนาปรุงแตง ที่เรียกวากรรม
ดับกรรมนั้นแลว มีแตการกระทําบริสุทธิ์ตามที่ปญญาบอกลวนๆ (ซึ่งเรียกวากิริยา) ตอไป
อันนี้จึงเปนวิถีที่ตางกัน ระหวางโลกิยะ กับโลกุตระ พระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลาย จึงเที่ยว
บําเพ็ญประโยชนสั่งสอนประชาชน โดยไมเปนกรรม ทั้งที่เปนการกระทําซึ่งคนธรรมดาเรียกกันวาเปนความดี

มรรค ในฐานะอุปกรณสําหรับใช มิใชสําหรับยึดถือหรือแบกโกไว
“ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางไกล พบห้วงน้ําใหญ่ ฝั่งข้างนี้ น่าหวาดระแวง
น่ากลัวภัย แต่ฝั่งข้างโน้น ปลอดโปร่ง ไม่มีภัย ก็แล เรือ หรือสะพาน สําหรับข้ามไปฝั่งโน้น ก็ไม่
มี บุรุษนั้นจึงดําริว่า “ห้วงน้ํานี้ใหญ่ ฝั่งข้างนี้ น่าหวาดระแวง...ถ้ากระไร เราพึงเก็บรวมเอาหญ้า
ท่อนไม้ กิ่งไม้ และใบไม้ มาผูกเป็นแพ แล้วอาศัยแพนั้น พยายามเอาด้วยมือและเท้า พึงข้ามถึง
ฝั่งโน้นได้โดยสวัสดี”
“คราวนั้น เขาจึง...ผูกแพ...ข้ามถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดี ครั้นเขาได้ข้ามไป ขึ้นฝั่งข้างโน้นแล้ว
ก็มีความดําริว่า ‘แพนี้ มีอุปการะแก่เรามากแท้ เราอาศัยแพนี้…ถ้ากระไร เราพึงยกแพนี้ขึ้น
เทินบนศีรษะ หรือแบกขึ้นบ่าไว้ ไปตามความปรารถนา”
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะเห็นเป็นอย่างไร? บุรุษนั้น ผู้กระทําอย่างนี้ จะชื่อว่า เป็น
ผู้กระทําถูกหน้าที่ต่อแพนั้น หรือไม่?”
(ภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่า ไม่ถูก จึงตรัสต่อไปว่า)
“บุรุษนั้นทําอย่างไร จึงจะชื่อว่าทําถูกหน้าที่ต่อแพนั้น? ในเรื่องนี้ บุรุษนั้น เมื่อได้ข้ามไป
ถึงฝั่งโน้นแล้ว มีความดําริว่า ‘แพนี้ มีอุปการะแก่เรามากแท้…ถ้ากระไร เราพึงยกแพนี้ขึ้นไว้
บนบก หรือผูกให้ลอยอยู่ในน้ํา แล้วจึงไปตามปรารถนา’ บุรุษผู้นั้นกระทําอย่างนี้ จึงจะชื่อว่า
เป็นผู้กระทําถูกหน้าที่ต่อแพนั้น นี้ฉันใด”
“ธรรม ก็อุปมาเหมือนแพ เราแสดงไว้ เพื่อมุ่งหมายให้ใช้ข้ามไป มิใช่เพื่อให้ยึดถือไว้ ฉัน
นั้น เมื่อเธอทั้งหลาย รู้ทั่วถึงธรรม อันมีอุปมาเหมือนแพ ที่เราแสดงแล้ว พึงละเสียแม้ซึ่งธรรม
ทั้งหลาย จะป่วยกล่าวไปไยถึงอธรรมเล่า”1090
“ภิกษุทั้งหลาย ทิฏฐิ (ทฤษฎี หลักการ ความเข้าใจธรรม) ที่บริสุทธิ์ถึงอย่างนี้ ผุดผ่องถึง
อย่างนี้ ถ้าเธอทั้งหลาย ยังยึดติดอยู่ เริงใจกระหยิ่มอยู่ เฝ้าถนอมอยู่ ยึดถือว่าเป็นของเราอยู่
เธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรม อันมีอุปมาเหมือนแพ ที่เราแสดงแล้วเพื่อมุ่งหมายให้ใช้ข้ามไป
มิใช่เพื่อให้ยึดถือเอาไว้ ได้ละหรือ?”1091
พุทธพจนทั้งสองแหงนี้ นอกจากเปนเครื่องเตือนไมใหยึดติดถือมั่นในธรรมทั้งหลาย (แมที่เปนความจริง
ความถูกตอง) โดยมิไดถือเอาประโยชนจากธรรมเหลานั้นตามความหมาย คุณคา และประโยชนตามความเปน
จริงของมันแลว ขอที่สําคัญยิ่งก็คือ เปนการย้ําใหมองเห็นธรรมทั้งหลาย ในฐานะเปนอุปกรณ หรือวิธีการที่จะ
นําไปสูจุดหมาย มิใชสิ่งลอยๆ หรือจบในตัว
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ดวยเหตุนี้ เมื่อปฏิบัติธรรมขอใดขอหนึ่ง จะตองรูตระหนักชัดเจนถึงวัตถุประสงคของธรรมนั้น พรอม
ทั้งความสัมพันธของมันกับธรรมอยางอื่นๆ ในการดําเนินไปสูวัตถุประสงคนั้น
วัตถุประสงคในที่นี้ มิไดหมายเพียงวัตถุประสงคทั่วไปในขั้นสุดทายเทานั้น แตหมายถึงวัตถุประสงค
เฉพาะตัวของธรรมขอนั้นๆ เปนสําคัญ วาธรรมขอนั้นปฏิบัติ เพื่อชวยสนับสนุนหรือใหเกิดธรรมขอใด จะไป
สิ้นสุดลงที่ใด มีธรรมใดรับชวงตอไป ดังนี้เปนตน
เหมือนการเดินทางไกล ที่ตอยานพาหนะหลายทอด และอาจใชยานพาหนะตางกัน ทั้งทางบก ทางน้ํา
ทางอากาศ จะรูคลุมๆ เพียงวาจะไปสูจุดหมายปลายทางที่นั่นๆ เทานั้นไมได จะตองรูดวยวา ยานแตละทอดแต
ละอยางนั้น ตนกําลังอาศัยเพื่อไปถึงที่ใด ถึงที่นั้นแลว จะอาศัยยานใดตอไป ดังนี้เปนตน1092
การปฏิบัติธรรมที่ขาดความตระหนักในวัตถุประสงค ความเปนอุปกรณ และความสัมพันธกับธรรมอื่นๆ
ยอมกลายเปนการปฏิบัติที่เลื่อนลอย คับแคบ ตัน และที่รายยิ่งคือ ทําใหเขวออกนอกทาง ไมตรงจุดหมาย และ
กลายเปนธรรมที่เฉื่อยชา เปนหมัน ไมแลนทําการ ไมออกผลที่หมาย
เพราะการปฏิ บั ติ ธ รรมอย า งไร จุ ด หมายเช น นี้ ความไขว เ ขว และผลเสี ย หายต า งๆ จึ ง เกิ ด ขึ้ น แก
หลักธรรมสําคัญๆ เชน สันโดษ อุเบกขา เปนตน

มรรค ในฐานะพรหมจรรย หรือพุทธจริยธรรม
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมาก
เพื่อเกื้อการุณย์แก่ชาวโลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลาย...
เธอทั้งหลายจงแสดงธรรม...จงประกาศพรหมจรรย์...”1093
“ที่เรียกว่า พรหมจรรย์ พรหมจรรย์ ดังนี้ พรหมจรรย์ คืออะไร? พรหมจารี คืออะไร? ที่จบ
ของพรหมจรรย์ คืออะไร ?
“มรรคาอันเป็นอริยะ ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้คือ
พรหมจรรย์; บุคคลใดประกอบด้วยอริยอัษฎางคิกมรรคนี้ บุคคลนั้นเรียกว่าเป็นพรหมจารี;
ความสิ้นราคะ สิ้นโทสะ สิ้นโมหะ นี้เรียกว่า ที่จบของพรหมจรรย์”1094
“ผลของพรหมจรรย์ คืออะไร? โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล เหล่านี้
เรียกว่า ผลของพรหมจรรย์”1095
“ภิกษุทั้งหลาย โดยนัยดังนี้แล พรหมจรรย์นี้ มิใช่มี ลาภสักการะและคําสรรเสริญเป็ น
อานิสงส์ มิใช่มีความเพียบพร้อมด้วยศีลเป็นอานิสงส์ มิใช่มีความเพียบพร้อมด้วยสมาธิเป็น
อานิสงส์ มิใช่มีญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์, หากแต่พรหมจรรย์นี้มีอกุปปาเจโตวิมุตติ เป็นที่
หมาย เป็นแก่น เป็นที่จบสิ้นบริบูรณ์”1096
1092

พระสูตรที่ชวยเนนขอความที่กลาวมานี้ ไดแก รถวินีตสูตร, ม.มู.๑๒/๒๙๒-๓๐๐/๒๘๗-๒๙๗ ซึ่งแสดงใหเห็นวัตถุประสงคทั่วไป
และวัตถุประสงคเฉพาะของธรรมแตละอยาง ตามลําดับวิสุทธิ ๗
1093
วินย.๔/๓๒/๓๙
1094
สํ.ม.๑๙/๕๗-๕๘/๒๐; ๓๐/๙; ๑๑๔-๖/๓๒
1095
สํ.ม.๑๙/๑๑๓/๓๒
1096
ม.มู.๑๒/๓๕๒/๓๗๓; ๓๖๐/๓๘๔ (อกุปปาเจโตวิมุตติ = ภาวะที่จิตหลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณ ไมเสื่อม ไมกลับกลาย)

๕๖๐

พุทธธรรม

คําวาพรหมจรรย มักถูกรูจักในความหมายแคบๆ เพียงแคการครองเพศบรรพชิต และการงดเวนจาก
เมถุนธรรม อันเปนความหมายนัยหนึ่งเทานั้น1097
ความจริง พระพุทธเจาทรงใชคําวา พรหมจรรย์ หมายถึง ระบบการครองชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา
ทั้งหมด หรือหมายถึงตัวพระพุทธศาสนาทั้งหมดทีเดียว ดังจะเห็นไดจากพุทธพจนสงพระสาวกออกประกาศพระ
ศาสนาก็วา “ประกาศพรหมจรรย” และอีกแหงหนึ่งตรัสวา พรหมจรรยจะชื่อวารุงเรือง ก็ตอเมื่อบริษัท ๔ คือ
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทั้งฝายพรหมจารี และฝายกามโภคี (ผูอยูครองเรือนมีบุตรมีสามีภรรยา) รูธรรม
และปฏิบัติธรรมกันดวยดี1098
คําวา “พรหมจรรย” แปลจากบาลีวา “พฺรหฺมจริย” ซึ่งประกอบดวย พฺรหฺม + จริย “พรหม” แปลวา
ประเสริฐ เลิศล้ํา สูงสุด บริสุทธิ์1099 สวน “จริย” มาจากรากศัพทคือ จร ซึ่งในความหมายเชิงรูปธรรม แปลวา
เที่ยวไป ดําเนินไป จาริกไป ในเชิงนามธรรม แปลวา ประพฤติ ดําเนินชีวิต ครองชีวิตเปนอยู1100
ในที่นี้ ตองการความหมายเชิงนามธรรม จริย ซึ่งเปนคํานาม จึงแปลไดวา ความประพฤติ การดําเนิน
ชีวิต การครองชีวิต หรือความเปนอยู จริย หรือจริยะ นี้ เมื่อเขียนเปนไทย แปลงตามรูปสันสกฤตเปน จรรย์ ก็มี
ถือตามรูปบาลีอีกรูปหนึ่งเปน จริยา ก็ได1101
ดังนั้น พรหมจริย จะแปลวา พรหมจรรย หรือพรหมจริยา ก็ได แตตามปกติแปลกันวา พรหมจรรย
และใชกันอยางนี้จนมักลืมไปวา จรรย์ ในคํานี้ คือศัพทเดียวกับ จริยา หรือ จริย ที่ใชในคําวา จริยศึกษา และ
จริยธรรม เปนตน
รวมความวา พรหมจรรย มาจาก “พรหมจริย” เมื่อแยกศัพทออกไปแลว ก็แปลไดวา จริยะอันประเสริฐ
ความประพฤติอันประเสริฐ หรือประพฤติบริสุทธิ์อยางพรหม การดําเนินชีวิตอันประเสริฐ การครองชีพอยาง
ประเสริฐ หรือความเปนอยูอยางประเสริฐ1102
ในภาษาไทยปจจุบัน มีคําบัญญัติขึ้นใชใหมคําหนึ่งวา “จริยธรรม” มาจาก จริย + ธรรม นั่นเอง ใน
ภาษาบาลีมีใชแต “จริย” ไมมี “จริยธรรม” แตถึงจะเติมตอธรรมเขาไป ก็ไมมีขอขัดของแตอยางใด จริยธรรมก็
แปลวา ธรรมคือจริยะ หรือหลักแหงจริยะนั่นเอง
คําวา “จริยธรรม” ตามบัญญัติของวิชาการสมัยใหม มีความหมายอยางไร ในที่นี้จะไมเกี่ยวของดวย จะ
พิจารณาแตในแงความหมายของพระพุทธศาสนา
1097

พระอรรถกถาจารยแสดงความหมายของพรหมจรรยไวถึง ๑๒ นัย นัยสําคัญเชน = พระศาสนาทั้งหมด การประพฤติปฏิบัติตาม
มรรคมีองค ๘ พรหมวิหาร ทาน ความสันโดษดวยภรรยาของตน การงดเวนจากเมถุนธรรม ธรรมเทศนา เปนตน (ม.อ.๒/๕; สวน ที.อ.๑/
๒๒๐ แสดงไว ๑๐ นัย, อิติ.อ.๑๔๔ แสดงไว ๕ นัย, ขุทฺทก.อ.๑๖๗ และ สุตฺต.อ.๒/๑๒๐ แสดงไว ๔ นัย); ในคัมภีรจูฬนิทเทส (ขุ.จู.๓๐/
๑๐๘/๓๕; ๕๕๘/๒๗๕) แสดงความหมายวา พรหมจรรยหมายถึง การงดเวนจากเมถุน (อสัทธรรม) แลวกลาวตอไปวา “อปจ นิปฺปริยาเยน
พฺรหฺมจริยํ วุจฺจติ อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค” แปลวา อีกอยางหนึ่ง วาโดยนิปริยาย อริยอัฏฐังคิกมรรค เรียกวาพรหมจรรย
1098
ม.ม.๑๓/๒๕๖-๙/๒๕๒-๗; ที.ปา.๑๑/๑๐๒-๖/๑๓๔-๘; ดูประกอบ ที.ม.๑๐/๙๕/๑๒๑ = สํ.ม.๑๙/๑๑๒๙-๑๑๓๒/๓๓๔-๗ =
องฺ.อฏก.๒๓/๑๖๗/๓๒๐ = ขุ.อุ.๒๕/๑๓๐/๑๗๒
1099
ความหมายนัยตางๆ ของ พฺรหฺม ดู ม.อ.๑/๔๗; พุทฺธ.อ.๒๑; วิภงฺค.อ.๕๑๗
1100
คัมภีรมหานิทเทส แปล “จร” วา วิหร (อยู, เปนอยู) อิริย (เคลื่อนไหว) วตฺต (เปนไป, หมุน) ปาล (รักษา) ยป (ดําเนินไป) ยาป (ให
เปนไป, ยังชีพ) ดู ขุ.ม.๒๙/๕๘/๕๙; ๒๖๕/๑๙๓; ๖๒๙/๓๗๘ เปนตน
1101
จริยํ (นปุ.) และจริยา (อิตฺ.) มาจาก จรฺ ธาตุ + ณฺย ปจจัย + อิ อาคม (รูปสิทธิ)
1102
พฺรหฺมจริยนฺติ เสฏจริยํ (เชน ที.อ.๒/๔๐๗)

บทที่ ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา

๕๖๑

เปนอันวา เมื่อแปลเลียนรูปศัพทอยางสมัยใหม พรหมจริยะ ก็แปลไดวา จริยธรรมอันประเสริฐ คําวา
พรหม หรือประเสริฐ เปนเพียงคําวิเศษณ เปนอันใหรูกันวา จริยธรรมประเสริฐ หรือจริยธรรมที่เปนพรหมนั้น
หมายถึงจริยธรรมที่เปนระบบซึ่งพระพุทธเจาไดทรงประกาศขึ้นนี้
ตามพุทธพจนที่ยกมาอางขางตน แสดงวา พรหมจรรย หรือจริยธรรมอันประเสริฐ หรือจริยธรรมตาม
หลักพระพุทธศาสนานั้น ก็คือ มรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทานี้เอง และพรหมจารี หรือผูประพฤติพรหมจรรย หรือ
ผูมีจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ก็คือผูดําเนินชีวิตตามมรรค หรือปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา
สวนความหมายตามรูปศัพทดังที่ไดวิเคราะหไวขางตน ก็ทําใหแปลคํา “จริยธรรม” ไดวา หลักความ
ประพฤติ หลักการดําเนินชีวิต หรือหลักการครองชีวิต
เปนอันวา เมื่อถือตามหลักพระพุทธศาสนา มรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทา คือ ระบบจริยธรรม ระบบความ
ประพฤติปฏิบัติ หลักคําสอนเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตที่ดีงาม หรือหลักการครองชีวิตที่ถูกตองสมบูรณของมนุษย
ที่จะนําไปสูจุดหมาย คือความดับทุกข หรือความสุดสิ้นปญหา อยูอยางเปนอิสระไรทุกข
จากความหมาย ทั้งตามรูปศัพท และตามคําสอน เทาที่กลาวมานี้ พอสรุปเปนขอควรทราบเกี่ยวกับ
พรหมจรรย์ คือ จริยธรรมประเสริฐ หรือระบบจริยธรรมแหงมัชฌิมาปฏิปทาได ดังนี้
- จริยธรรมสัมพันธกับความจริงที่มีอยูตามธรรมดาของธรรมชาติ หรือมีกฎธรรมชาตินั่นเองเปน
พื้นฐาน กลาวคือ เปนการนําเอาความรูเกี่ยวกับกระบวนธรรมที่เปนไปอยูเองตามธรรมดาแหงเหตุปจจัยมาใชให
เปนประโยชนแกมนุษย โดยจัดวางลงเปนระบบวิธีประพฤติปฏิบัติ หรือแบบแผนการดําเนินชีวิต ที่จะใหไดผลดี
สอดคลองกับความจริงที่เปนไปตามธรรมชาตินั้น
- เนื้อความในขอตนนั้น มองไดสองดาน ในขอตนนั้น เนนการมองในแงที่มา คือ จริยธรรมนี้ประยุกต
ออกมาจากความจริงที่มีอยูตามธรรมดาของธรรมชาติ
แตเพื่อใหเขาใจชัดยิ่งขึ้น ควรเอาการมองในแงที่ไป มาเนนไวตางหากอีกดวย การมองในแงที่ไป คือใน
แงของจุดหมายวา นํามาประยุกตเพื่ออะไร ซึ่งก็คงตอบไดงายๆ วา ประยุกตเพื่อประโยชนแกชีวิตและสังคมของ
มนุษย เพื่อใหชีวิตของมนุษยเปนชีวิตที่ดี เพื่อใหสังคมของมนุษยเปนสังคมที่ดี เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล และ
ความสุขแกมนุษยนั้นเอง
ดังเชน ในระดับสังคม เมื่อจะใหมนุษยอยูรวมกันดวยความสงบสุข ก็สั่งสอนแนะนําวางเปนหลักความ
ประพฤติ เชน วิธีปฏิบัติตอกัน ขอควรแสดงออก และควรกระทําตอสภาพแวดลอม เปนตน กําหนดขึ้นมาโดย
สอดคลองกับความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย ที่มีความตองการอยางนั้นๆ มีปกติวิสัยอยางนั้นๆ มีภาวะที่
ตองอิงอาศัยซึ่งกันและกัน และอิงอาศัยธรรมชาติแวดลอมอยางนั้นๆ เปนตน
ถาเปนในระดับปจเจกบุคคล เมื่อจะใหแตละคนมีจิตใจปลอดโปรง เบิกบาน ผองใส มีสุขภาพจิตดี ก็สั่ง
สอนแนะนํ า แสดงวิ ธี ค วบคุ ม ชั ก นํ า กระแสความคิ ด วิ ธี ฝ ก อบรมและชํ า ระจิ ต เป น ต น กํ า หนดขึ้ น มา โดย
สอดคลองกับความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติแหงจิตของมนุษย ที่มีความเปนไปตามกระบวนธรรมแหงเหตุปจจัย
ฝายนามธรรมอยางนั้นๆ หรือเมื่อจะใหบุคคลประสบความสุขอันประณีตในฌานสมาบัติ ตลอดจนบรรลุปรีชา
ญาณอันสูงสุด ก็แนะนําสั่งสอนวิธีฝกจิต วิธีคิด วิธีพิจารณา การวางทาทีของจิตใจตอสิ่งทั้งหลาย และวิธี
ฝกอบรมเจริญปญญาตามลําดับแหงขั้นตอนตางๆ กําหนดขึ้นมาโดยสอดคลองกับความจริงเกี่ยวกับกฎแหงการ
ทํางานของจิตและสภาวะของสังขารธรรมทั้งหลาย เปนตน

๕๖๒

พุทธธรรม

จริยธรรมครอบคลุมวิธีปฏิบัติที่กลาวมาแลวทั้งหมด จึงอาจจัดแบงออกไดเปนหลายระดับหลายขั้นตอน
อาจสรุปดวยคําพูดอยางสมัยใหมวา จริยธรรม คือการนําเอาความรูในสัจธรรม มาประยุกตเปนวิธีดําเนินชีวิตที่
ดีเพื่อใหมนุษยบรรลุประโยชนจนถึงขั้นสูงสุด
- พรหมจริยะ หรือจริยธรรมประเสริฐนี้ ไดแกมรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทาทั้งหมด คือเทากับเปน
หลักธรรมภาคปฏิบัติทั้งหมดของพระพุทธศาสนา จึงมีความหมายกวางขวางกวาคําวา “ศีลธรรม” อยางที่เขาใจ
กันโดยทั่วไปเปนอันมาก
คําวา “ศีลธรรม” อยางที่เขาใจกันทั่วไป1103 มีความหมายแคบ ทั้งโดยจุดหมาย ขอบเขตของเนื้อหา
และลักษณะทั่วไป
วาโดยลักษณะทั่วไป ศีลธรรมอยางที่เขาใจกัน มักเพงถึงความประพฤติที่แสดงออกภายนอก ทางกาย
วาจา การไมเบียดเบียน การเวนการกระทําที่ชั่ว การชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางสังคม
วาโดยเนื้อหา มักมองจํากัดอยูในขั้นศีล คือการสํารวมระวังยับยั้งกายวาจา การแสดงออกดวยพรหม
วิหารธรรม มีเมตตา กรุณา เปนตน แมจะโยงเขาไปถึงดานจิตบาง แตก็ไมกาวเขาไปถึงขั้นสมาธิภาวนา ไมเลยไป
ถึงการเจริญปญญาเพื่อประจักษแจงสภาวะแหงสังขารธรรม
วาโดยจุดหมาย ศีลธรรมอยางที่เขาใจกันนั้น มุงเนนสันติสุข ความรมเย็นเปนสุขของสังคม ความอยู
เย็นเปนสุขของบุคคล การประสบความเจริญกาวหนาของชีวิตในทางโลก เชน ลาภ ยศ เกียรติ สรรเสริญ และ
การไปเกิดในภพที่มีความสุข เรียกงายๆ วา อยูในขั้นมนุษยสมบัติและสวรรคสมบัติ หรือทิฏฐธัมมิกัตถะ และ
สวนเบื้องตนของสัมปรายิกัตถะ
ศีลธรรมดังที่กลาวมานี้ ถายุติกันวาหมายถึงศีลนั่นเอง ธรรมเปนเพียงสรอยคําตอเขามา ศีลธรรมก็คือ
ศีล ยุติไดอยางนี้ ปญหาก็คงหมดไป
สวนคําวา “จริยธรรม” ตามที่เขาใจกันในภาษาไทย ก็ยังพราและสับสนไมนอย มีทั้งที่เขาใจกันอยาง
ชาวบาน รูสึกเหมือนๆ กับศีลธรรมนั่นเองบาง เขาใจอยางนักวิชาการในเชิงปรัชญาบาง แตในที่นี้ จะไมยุง
เกี่ยวกับความหมายเหลานั้นเลย
ขอยุ ติ อ ย า งเดี ย วกั บ คํ า ว า ศี ล ธรรมข า งต น นั่ น แลว า “ศี ล ธรรม” ก็ คื อ ศี ล ธรรมเป น เพี ย งสร อ ยคํ า
“จริยธรรม” ก็คือจริยะ ธรรมเปนเพียงสรอยคํา
เมื่อยุติอยางนี้แลว จริยะ ก็เขามาใน พรหมจริยะ มีความหมายชัดเจนแนนอน เทากับมรรคหรือ
มัชฌิมาปฏิปทา แตมองในแงของความประพฤติ หรือการดําเนินชีวิต
วาโดยลักษณะทั่วไป จริยธรรมนี้ มองไปไดกวางขวาง ครอบคลุมวงการที่มีการใชธรรมทั้งหมด ไมวาจะ
เปนความประพฤติศีลธรรมอยางที่เขาใจกันเบื้องตน หรือการทําจิตใจใหมีความสุข วิธีสรางสุขภาพจิต การฝกจิต
บําเพ็ญสมาธิภาวนา การเจริญวิปสสนา ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว การอยูรวมกันดวยดีในสังคม การไปเปน
อุบาสกจําศีลที่วัด ตลอดจนการที่พระภิกษุไปบําเพ็ญสมณธรรมในปา รวมอยูในคําวาจริยธรรมตามหลักนี้
วาโดยเนื้อหา ไดกลาวแลววา พรหมจริยะนี้ เปนระบบการดําเนินชีวิตที่ดีงาม หรือระบบการปฏิบัติธรรม
ทั้งหมดในพุทธศาสนา จึงครอบคลุมศีลธรรมอยางที่เขาใจกันในภาษาไทย แลวเลยไปถึงการฝกอบรมจิต การ
ปลูกฝงวางรากฐานคุณธรรมในจิตใจ และการสรางญาณทัสสนะตางๆ ที่เปนเรื่องของปญญาภาวนาในขั้นสูง
1103

ความหมายของคําวา “ศีลธรรม” ดู บันทึกพิเศษทายบท

บทที่ ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา

๕๖๓

พูดรวมๆ วา พรหมจริยะเปนเครื่องมือฝกปรือคุณธรรมทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ หรือมองใน
แงไตรสิกขาวา มีทั้งศีล สมาธิ และปญญา ครบตลอด
วาโดยจุดหมาย จริยธรรมนี้ ประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายทุกขั้นทุกระดับเทาที่พุทธศาสนาแสดง
1104
ไว จนถึงจุดหมายสูงสุดที่เรียกวา พรหมจริยปริโยสาน หรือความสิ้นโลภะ โทสะ โมหะ บรรลุ วิชชา วิมุตติ
วิสุทธิ สันติ นิพพาน
ในเรื่องนี้ แปลคําวา “พรหมจริยะ” หรือ “พรหมจรรย์” เทาที่นึกไดคิดไดใหกะทัดรัดวา ชีวิตประเสริฐ
หรือการครองชีวิตประเสริฐ และสรุปลักษณะของจริยธรรมตามหลักนี้วา จริยธรรม มิใชขอปฏิบัติที่จะกําหนด
วางกันขึ้นไดตามความพอใจของผูมีอํานาจใดๆ หรือตามความตกลงของคณะหรือหมูชนใดๆ และมิใชหลักการที่
สักวาจะยึดถือปฏิบัติตามๆ กันไป จริยธรรมที่แท จะเกิดมีขึ้นไมได ถาไมอิงอาศัยความรูแจงสัจธรรม และจริยธรรมที่แทนั้น แมจะเกิดขึ้นแลว ก็จะประพฤติใหสําเร็จผลไมได ถาไมสัมพันธกับความรูความเขาใจในสัจธรรม

มรรค ในฐานะมรรคาสูจุดหมายขั้นตางๆ ของชีวิต
“ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพได้กล่าวกะภิกษุผู้ชื่ออานนท์ว่า:...อานนท์ ความมีกัลยาณมิตร
มีกัลยาณสหาย ชอบคบหากัลยาณชนนี้ เท่ากับเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียว, ภิกษุผู้มี
กั ล ยาณมิ ต ร พึ ง หวั ง สิ่ ง นี้ ไ ด้ คื อ จั ก ยั ง อริ ย อั ษ ฎางคิ ก มรรคให้ เ กิ ด มี จั ก ทํ า ได้ ม ากซึ่ ง อริ ย อั ษ ฎางคิ ก มรรค...เพราะฉะนั้ น แล มหาบพิ ต ร พระองค์ พึ ง ศึ ก ษาอย่ า งนี้ ว่ า เราจั ก เป็ น ผู้ มี
กัลยาณมิตร เป็นผู้มีกัลยาณสหาย เป็นผู้ชอบคบหากัลยาณชน...
“พระองค์ผู้มีกัลยาณมิตร พึงเป็นอยู่โดยใช้หลักธรรมเอกข้อนี้ คือความไม่ประมาท (ไม่
ปล่อยปละละเลย) ในกุศลธรรมทั้งหลาย, เมื่อพระองค์ไม่ประมาท เป็นอยู่โดยใช้หลักความไม่
ประมาท ปวงนางฝ่ายใน...ขัตติยะทั้งหลายผู้ตามเสด็จ...กองทัพ...และแม้ชาวนิคมและชาวชนบท
ทั้งหลาย ก็จักมีความคิดดังนี้ว่า: พระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ไม่ประมาท ทรงเป็นอยู่โดยใช้หลักความไม่
ประมาท เห็นทีว่าแม้พวกเราก็จะต้องเป็นผู้ไม่ประมาท เป็นอยู่โดยใช้หลักความไม่ประมาท
เหมือนกัน;
“เมื่อพระองค์ไม่ประมาท เป็นอยู่โดยใช้หลักความไม่ประมาท แม้พระองค์เองก็จักเป็นอัน
ได้รับการคุ้มครองรักษา แม้ปวงนางฝ่ายในก็จักเป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษา แม้ยุ้งฉางพระ
คลังหลวงก็จักเป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษา
“ผู้ปรารถนาโภคสมบัติ อันโอฬาร ยิ่งๆ ขึ้นไป พึงมีความไม่ประมาท; บัณฑิตทั้งหลายย่อม
สรรเสริญความไม่ประมาทในบุญกิริยาทั้งหลาย, บัณฑิตไม่ประมาท จึงยึดเอาได้ซึ่งอัตถะทั้ง ๒
ประการ คือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ และสัมปรายิกัตถะ, คนที่เรียกว่าเป็นปราชญ์ เป็นบัณฑิต ก็เพราะ
บรรลุอัตถะ”1105
อัตถะ หรือ อรรถ แปลวา เรื่องราว ความหมาย ความมุงหมาย ประโยชน ผลที่หมาย หรือจุดหมาย ใน
ที่นี้แปลเอาความวา ประโยชนที่เปนจุดหมาย หรือจุดหมายของชีวิต หมายถึงจุดหมายของพรหมจรรย หรือ
จริยธรรม หรือระบบการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนานั่นเอง
1104
1105

จุดหมายอะไรบาง ดูหัวขอตอไป
อัปปมาทสูตร, สํ.ส.๑๕/๓๘๑-๕/๑๒๖-๑๓๐; ดูประกอบที่ องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๔/๔๐๗

๕๖๔

พุทธธรรม

เปนที่ทราบกันดีวา จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา หรือพรหมจริยะนี้ ก็คือนิพพาน ซึ่งมีชื่อเรียก
อยางหนึ่งวา “ปรมัตถ” หรือ “ปรมัตถะ” แปลวา ประโยชนอยางยิ่ง หรือจุดหมายสูงสุด เปนธรรมดาวา ในการ
สอนธรรม จะตองเนนและเรงเราใหปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุด
อยางไรก็ตาม พระพุทธศาสนามิไดมองขามประโยชนหรือจุดหมายขั้นรองลดหลั่นกันลงมา ที่มนุษยจะ
พึงไดพึงถึงตามระดับความพรอมของตน และก็ไดจําแนกจัดวางเปนหลักไวดวย ดังจะเห็นไดจากพระบาลีที่ยก
มาแสดงไวขางตนนี้
ในชั้นเดิม เทาที่สอบคนดู พอจะกลาวไดวา ทานจัดแบง อัตถะ หรือจุดหมายนี้ไวเปน ๒ ระดับ เหมือน
อยางในบาลีที่ยกมาอางไวนั้น กลาวคือ
๑. ประโยชนขั้นตน เรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถะ แปลวา ประโยชนปจจุบัน หรือประโยชนบัดนี้
๒. ประโยชนขั้นล้ํา เรียกวา สัมปรายิกัตถะ แปลวา ประโยชนเบื้องหนา หรือประโยชนเบื้องสูง
ในกรณีเชนนี้ ปรมัตถะ หรือประโยชนสูงสุด ก็รวมอยูดวยในขอ ๒ สัมปรายิกัตถะ1106 คือเปนสวนยอด
สุดของประโยชนขั้นที่ ๒ นั้น แตในชั้นหลัง ทานคงประสงคจะเนนปรมัตถะใหเดนชัดเปนพิเศษ จึงแยกออกมา
เปนอีกขอหนึ่งตางหาก และจัดประโยชนหรือจุดหมายนั้นเปน อัตถะ ๓ ชั้น1107 ดังมีความหมายโดยสรุปดังนี้
๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชนบัดนี้ ประโยชนขั้นตาเห็น ประโยชนชีวิตนี้ หรือประโยชนปจจุบัน เปน
จุดหมายขั้นตน หรือจุดหมายเฉพาะหนา หมายถึงประโยชนอยางที่มองเห็นๆ กันอยู ที่เขาใจกันงายๆ เกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวัน เปนเรื่องชั้นนอก หรือเรื่องธรรมดาสามัญที่มุงหมายกันในโลกนี้ ไดแก ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ
หรือทรัพยสิน ฐานะ เกียรติ ไมตรี ชีวิตคูครองที่เปนสุข เปนตน รวมถึงการแสวงหาสิ่งเหลานี้โดยทางชอบธรรม
การปฏิบัติตอสิ่งเหลานี้โดยทางที่ถูกตอง การใชสิ่งเหลานี้ทําตนและคนที่เกี่ยวของใหมีความสุข การอยูรวมกัน
ดวยดี ปฏิบัติหนาที่ตอกันอยางถูกตองในระหวางมนุษย เพื่อความสุขรวมกัน
๒. สัมปรายิกัตถะ ประโยชนเบื้องหนา ประโยชนขั้นเลยตาเห็น หรือประโยชนที่ลึกล้ํายิ่งกวาที่จะ
มองเห็นกันเฉพาะหนาหรือผิวเผินภายนอก เกี่ยวดวยชีวิตดานใน หรือประโยชนดานคุณคาของชีวิต เปน
จุดหมายขั้นสูงขึ้นไป ซึ่งเปนหลักประกันชีวิตเมื่อละโลกนี้ไป หรือเปนเครื่องประกันการไดคุณคาที่สูงล้ําเลิศยิ่ง
กวาสิ่งที่จะพึงไดกันตามปกติในโลกนี้ ไดแก ความเจริญงอกงามแหงชีวิตจิตใจ ที่กาวหนาเติบใหญขึ้นดวย
คุณธรรม ความใฝใจในทางศีลธรรม ในเรื่องบุญเรื่องกุศล ในการสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม กิจกรรมที่อาศัยศรัทธา
และความเสียสละ การมีความมั่นใจในคุณธรรม มีความสงบสุขทางจิตใจ การรูจักปติสุขที่ประณีตดานใน
ตลอดจนคุณวิเศษที่เปนผลสําเร็จทางจิต คือฌานสมาบัติ (เดิมรวมถึงการตรัสรูที่เปนปรมัตถดวย)
สัมปรายิกัตถะนี้ เปนขั้นที่ผอนคลายความยึดติดผูกพันในวัตถุ ทําใหไมยอมตีคาผลประโยชนดาน
อามิสสูงเกินไป จนจะตองมุงไขวควายอมสยบ หรือเปนเหตุใหกระทํากรรมชั่วราย หันมาใหคุณคาแกคุณธรรม
ความดีงาม รูจักทําการดวยความใฝธรรม รักความดีงาม รักคุณภาพชีวิตและความเจริญงอกงามของจิตใจ เมื่อ
ลุถึงอัตถะขั้นนี้ ก็จะมีผลยอนกลับมาใหใชใหปฏิบัติตอทิฏฐธัมมิกัตถะ ในทางที่เปนคุณเกื้อกูลแกชีวิตและสังคม
เชน แทนที่จะมุงใชเงินทองบําเรออามิสสุข ก็หันไปใชทรัพยนั้นสงเคราะหคน และทํากิจกรรมพัฒนาชีวิตสูงขึ้นไป
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ดู บันทึกพิเศษเกี่ยวกับ ทิฏฐธัมมิกัตถะ และปรมัตถะ ทายบทวาดวยประเภทและระดับของนิพพาน
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บทที่ ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา

๕๖๕

๓. ปรมัตถะ ประโยชนอยางยิ่ง หรือประโยชนที่เปนสาระแทจริงของชีวิต เปนจุดหมายสูงสุด หรือที่
หมายขั้นสุดทาย ไดแก การรูแจงสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง รูเทาทันคติธรรมดาของสังขารธรรม
ไมตกเปนทาสของโลกและชีวิต มีจิตใจเปนอิสระ โปรงโลง ผองใส เบิกบาน ไมถูกบีบคั้นคับของจํากัด ดวย
ความยึดติดถือมั่นหวั่นหวาดของตนเอง ปราศจากกิเลสเผาลนที่ทําใหเศราหมองขุนมัว อยูอยางไรทุกข ประจักษ
แจงความสุขประณีตภายใน ที่สะอาดบริสุทธิ์สิ้นเชิง อันประกอบพรอมดวยความสงบเยือกเย็นสวางไสวเบิกบาน
โดยสมบูรณ เรียกวาวิมุตติ และนิพพาน
พระพุทธเจาทรงยอมรับความสําคัญของประโยชนหรือจุดหมายเหลานี้ทุกขั้น โดยสัมพันธกับระดับความ
เปนอยู การครองชีพ สภาพแวดลอม และความพรอม หรือความแกกลาสุกงอมแหงอินทรียของบุคคลนั้นๆ
อยางไรก็ดี พึงสังเกตวา ในพุทธพจนที่ยกมาอางขางตนนั้น มีขอที่ทรงเนนไว ซึ่งควรจะกลาวสําทับวา
ตามคติของพระพุทธศาสนา บุคคลทุกคนควรดําเนินชีวิตใหบรรลุจุดหมายอยางนอยถึงขั้นที่ ๒ กลาวคือ เมื่อได
บรรลุทิฏฐธัมมิกัตถะแลว ก็ดีอยู แตยังไมเพียงพอ ไมพึงหยุดอยูแคนั้น ควรกาวตอไปใหไดอยางนอยบางสวน
ของสัมปรายิกัตถะดวย ผูไดประสบจุดหมายหรือประโยชนถึงสองขั้นนี้แลว ทานยกยองใหวาเปน บัณฑิต
แปลวา ผูดําเนินชีวิตดวยปญญา เปนผูมีชีวิตไมวางเปลาไรคาในโลกนี้
ในดานวิธีปฏิบัติ หรือดําเนินชีวิต เพื่อเขาถึงจุดหมายขั้นตางๆ เหลานี้ พระพุทธเจาก็ไดทรงสั่งสอนไว
ครบถวนทุกระดับ เชน บางแหงตรัสหลักธรรม ๔ ประการ ที่เปนไปเพื่อ ทิฏฐธัมมิกัตถะ คือ
๑. ความขยันหมั่นเพียร รูจักใชปญญาจัดการดําเนินกิจการ เรียกวา อุฏฐานสัมปทา
๒. รูจักเก็บรักษาทรัพยสินและผลแหงการงานใหรอดพนอันตรายไมเสื่อมเสีย เรียกวา อารักขสัมปทา
๓. รูจักเสวนาคบหาคนดีที่เกื้อกูลแกการงาน จิตปญญา และความกาวหนาของชีวิต เรียกวา กัลยาณมิตตตา
๔. รูจักเลี้ยงชีวิตแตพอดี ใหมีความสุขได โดยไมสุรุยสุรายฟุมเฟอย ใหรายไดเหนือรายจาย มีสวนที่
ประหยัดเก็บไว สามารถออมทรัพยไวใหเพิ่มพูนขึ้นได เรียกวา สมชีวิตา
พรอมกันนั้น ก็ตรัสหลักธรรม ๔ ประการ ที่เปนไปเพื่อได สัมปรายิกัตถะ คือ
๑. มีความเชื่อประกอบดวยเหตุผล ถูกหลักพระศาสนา ทราบซึ้งในคุณพระรัตนตรัย เชื่อการกระทํา
มีสิ่งดีงามเปนหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ เรียกวา ศรัทธาสัมปทา
๒. ถึงพรอมดวยศีล มีความประพฤติดีงาม เลี้ยงชีพโดยทางสุจริต มีระเบียบวินัยสมควรแกภาวะ
แหงการดําเนินชีวิตของตน เรียกวา ศีลสัมปทา
๓. ประกอบดวยความเสียสละ รูจักเผื่อแผแบงปน มีน้ําใจ พรอมที่จะชวยเหลือคนที่ควรไดรับการ
ชวยเหลือ เรียกวา จาคสัมปทา
๔. ดําเนินชีวิตดวยปญญา รูจักคิดรูจักพิจารณา ใชวิจารณญาณ รูเทาทันโลกและชีวิต สามารถทํา
จิตใจใหเปนอิสระไดตามโอกาส เรียกวา ปัญญาสัมปทา1108
สวนปรมัตถะนั้น เนื่องจากเปนจุดหมายสูงสุด และยากที่สุด ทั้งโดยการที่จะเขาใจ และการที่จะปฏิบัติ
อีกทั้งเปนสวนที่เปนความแตกตาง หรือขอพิเศษของพุทธศาสนา ที่แปลกออกไปจากลัทธิคําสอนเทาที่มีอยูกอน
จึงเปนธรรมดาอยูเองที่พระพุทธเจาจะทรงสอนเนนหนัก ดังปรากฏคําสอนเพื่อประโยชนขอนี้กระจายอยูทั่วไปใน
พระไตรปฎก และนํามากลาวไวบางเปนคราวๆ พอเปนเคาโครงในหนังสือนี้
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พุทธธรรม

สําหรับประโยชน ๒ ขั้นตน เขาก็มีสอนกันเรื่อยมา เปนของที่พอจะแพรหลายอยู เฉพาะอยางยิ่ง
ประโยชนขั้นที่ ๑ เขายอมสอนกันอยูเปนธรรมดา แมในหมูชาวบานทั้งหลาย โดยสอดคลองกับถิ่นฐานและกาล
สมัย คําสอนใดไดผลดี และไมชักใหเคลื่อนเขวออกจากมัชฌิมาปฏิปทา ชาวพุทธก็ยอมรับเอามาปฏิบัติไดทันที
ไมมีขอใดจะขัดของ และชาวพุทธชาวบานเอง ก็ยอมสามารถที่จะเสริมแตงปรับปรุงเพิ่มขยายขอปฏิบัติระดับนี้ให
ไดผลดีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ไป
อนึ่ง ในพระสูตรที่ไดยกมาอางไวขางตนนี้ พระพุทธเจาทรงเนนหลักธรรมที่จะใหบรรลุประโยชน
ทั้งหลายตางออกไปอีกแนวหนึ่ง คือ ทรงย้ําอัปปมาทธรรม อันไดแกความไมประมาท ไมเพิกเฉย ไมเฉื่อยชา ไม
ละเลย แตใหเอาใจใส กระตือรือรน ขวนขวาย รูจักเตรียมพรอม ระวังระไว เรงทําสิ่งที่ควรทํา เรงแกไขปรับปรุง
สิ่งที่ควรแกไขปรับปรุง เรงประกอบการที่ดีงาม โดยถือวา อัปปมาทธรรมนั้นเปนคุณธรรมพื้นฐาน หรือเปนหลัก
ใหญที่จะใหบรรลุประโยชน ทั้งที่เปนทิฏฐธัมมิกัตถะและสัมปรายิกัตถะ
ทั้งนี้ มีเงื่อนไขเสริมไวดวยวา ความไมประมาทนี้ พึงตองตั้งอยูบนรากฐาน คือการเสวนาคบหาคนดี
ความมีกัลยาณมิตร การเอาใจใสสนใจคนดี รูจักไปพบไปหาคบหาเลือกหาคนดีมาไวใชงานและรวมในกิจการ
เปนตน อนึ่ง ทรงไขความความไมประมาท วาหมายถึงความไมประมาทในกุศลธรรม คือในการประกอบการที่ดี
งามทั้งหลาย ดังที่ในตอนทาย ทรงไขความกุศลธรรมนั้นออกไปอีก ดวยไวพจนวาบุญกิริยาทั้งหลาย
คําวา “บุญกิริยาทั้งหลาย” นี้ เปนเงื่อนหรือขั้วตอที่พึงสนใจ เมื่อพระพุทธเจาตรัสเกี่ยวกับจุดหมายหรือ
ประโยชนที่เปนขั้นรองลงมาดวย ในโอกาสใด ก็ยอมแสดงวา ในโอกาสนั้น ทรงผอนการเนนในจุดหมายขั้นสูงสุด
คือปรมัตถะลงมา เมื่อผอนในดานจุดหมายแลว ในดานวิธีการก็ยอมจะผอนลงมาดวยเชนกัน
การที่ผอนเชนนี้ มิใชเฉพาะในกรณีตรัสหลักธรรมสําหรับเปนขอปฏิบัติจําเพาะกรณีๆ เทานั้น แมแตคํา
สอนในรูปที่เปนระบบวิธีกวางๆ สําหรับใชเปนหลักกลาง ก็ทรงผอนจัดวางหรือประยุกตใหมใหเหมาะสมเชนกัน
ดังปรากฏวา ในการสอนที่เกี่ยวกับจุดหมาย ๓ ขั้นนี้ แทนที่ระบบปฏิบัติของมรรคจะถูกจัดขั้นตอน
ออกมาในรูปของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา อยางที่คุนกันอยูในทํานองการสอนทั่วไป ที่มองหมายปรมัตถะ
เปนจุดเดน ระบบวิธีของมรรคนั้น กลับถูกจัดรูปขั้นตอนใหมเปนหลักทั่วไป ที่เรียกวาบุญกิริยา หรือบุญกิริยา
วัตถุ ซึ่งมีจํานวน ๓ ขอ หรือ ๓ ขั้น เชนเดียวกับไตรสิกขา แตมีรายชื่อหัวขอนั้นๆ ตางออกไป
บุญกิริยา หรือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนั้น คือ1109
๑. ทาน การให การสละ การเผื่อแผแบงปน เปนการใหเพื่ออนุเคราะห เชน ชวยเหลือผูยากไรตกทุกข
ขาดแคลนบาง ใหเพื่อสงเคราะห เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ สมานไมตรี แสดงน้ําใจ สรางสามัคคีบาง ใหเพื่อบูชาคุณ
ความดี เพื่อยกยองสงเสริมสนับสนุนคนดีบาง เปนการใหในดานทรัพยสินสิ่งของ ปจจัยเครื่องใชยังชีพ วัสดุ
อุปกรณตางๆ ก็มี ใหความรูศิลปวิทยาการ ใหคําแนะนําสั่งสอน บอกแนวทางดําเนินชีวิต หรือใหธรรม ก็มี ให
ความมีสวนรวมในการบําเพ็ญกิจที่ดีงาม ก็มี ตลอดจนใหอภัยที่เรียกวาอภัยทาน
๒. ศีล ความประพฤติดีงาม และการหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต ความมีระเบียบวินัย และมีกิริยามารยาท
งดงาม เฉพาะอยางยิ่ง เนนศีลในระดับการไมเบียดเบียน หรือการอยูรวมกันดวยดีโดยสงบสุขในสังคม
1109

ดูหลักและคําอธิบายประกอบใน ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๐; องฺ.อฏก.๒๓/๑๒๖/๒๔๕; ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๑; ๒๓๘/๒๗๐; ที.อ.๓/
๒๔๖; อิติ.อ.๑๐๓, ๒๖๖.

บทที่ ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา

๕๖๗

ศีลที่เนนในระดับนี้ ก็คือ ศีล ๕ ไดแก การไมประทุษรายตอชีวิตและรางกาย การไมละเมิดกรรมสิทธิ์
กัน การไมละเมิดตอของรัก ไมประทุษรายจิตใจลบหลูเกียรติทําลายตระกูลวงศของกันและกัน การไมหักราน
ลิดรอนผลประโยชนกันดวยวิธีประทุษรายทางวาจา และการไมซ้ําเติมตนเองดวยสิ่งเสพติดซึ่งทําใหเสื่อมทราม
เสียสติสัมปชัญญะ ที่เปนเครื่องเหนี่ยวรั้งปองกันจากความผิดพลาดเสียหายและคุมตัวไวในคุณความดี
นอกจากนี้ อาจฝกตนเพิ่มขึ้นในดานการงดเวนสิ่งหรูหราฟุมเฟอยบํารุงบําเรอปรนเปรอความสุขตางๆ
และหัดใหเปนอยูงายๆ มีชีวิตเปนอิสระจากวัตถุมากขึ้น ดวยการรักษาอุโบสถ ถือศีล ๘ ตลอดจนศีล ๑๐ ตาม
โอกาส หรืออาจปฏิบัติในทางบวก เชน ขวนขวายชวยเหลือรับใชรวมมือและบริการตางๆ (ไวยาวัจกรรม)
๓. ภาวนา การฝกปรือจิตและปญญา คือพัฒนาฝกอบรมจิตใจใหเจริญขึ้นดวยคุณธรรมตางๆ ให
เขมแข็งมั่นคงหนักแนน และใหมีปญญารูเทาทันสังขาร พูดอยางสมัยใหมวา รูเทาทันโลกและชีวิต หรือมีโลก
ทัศนและชีวทัศนที่ถูกตอง
ภาวนาในที่นี้ ก็คือสมาธิ และปญญา ในไตรสิกขา พูดเต็มวา สมาธิภาวนาหรือจิตตภาวนา และปญญา
ภาวนานั่นเอง แตไมย้ําเนนแตละอยางใหเดนนัก จึงผอนเอามารวมจัดเขาเปนหัวขอเดียวกัน มีความหมายคลุม
ตั้งแตสัมมาวายามะ ที่ใหเพียรละกิเลส เพียรอบรมปลูกฝงกุศลธรรมในหมวดสมาธิ จนมาถึงการมีสัมมาทิฏฐิ
และความดําริชอบ ในหมวดปญญา โดยเนนเมตตาภาวนา อันเปนที่มาของความสุขทั้งในตนเองและในสังคม
วิธีการและขอปฏิบัติที่ทานแนะนํา สําหรับการพัฒนาจิตและปญญาในระดับเหมารวมอยางนี้ ก็คือ การ
แสวงปญญาและชําระจิตใจ ดวยการสดับธรรม (รวมทั้งอาน) ที่เรียกวาธรรมสวนะ การแสดงธรรม สนทนาธรรม
การแกไขปลูกฝงความเชื่อ ความเห็น ความเขาใจใหถูกตอง การเจริญเมตตา และการควบคุมขัดเกลากิเลส
โดยทั่วไป
เปนอันเห็นไดชัดวา พระพุทธเจา เมื่อทรงผอนกระจายจุดหมายของชีวิต หรือจุดหมายของการปฏิบัติ
ธรรมออกเปนระดับตางๆ จนถึงขั้นตนๆ แลว ก็ไดทรงผอนจัดระบบวิธีดําเนินชีวิตหรือวิธีประพฤติปฏิบัติธรรม
ใหสอดคลองกันดวย
ในระบบที่ผอนลงมานี้ เนนขอปฏิบัติเบื้องตนที่เกี่ยวกับการแสดงออกทางกายวาจา การปฏิบัติตอกัน
ระหวางมนุษย หรือความสัมพันธทางสังคม ซึ่งเปนการกระทําที่ปรากฏรูปราง มองเห็นไดชัด ปฏิบัติงายกวา
แยกกระจายเปน ๒ ขอ คือ ทาน และศีล มุงใหขัดเกลาทําชีวิตจิตใจภายในใหประณีตเจริญงอกงามขึ้น โดยใช
การกระทําภายนอกที่หยาบกวาเปนเครื่องมือ เรียกตามสํานวนทางธรรมวา เพื่อกําจัดกิเลสหยาบ
สวนการปฏิบัติขั้นสมาธิ และปญญา หรืออธิจิตต และอธิปญญา ซึ่งเนนหนักดานภายในโดยตรง เปน
เรื่องยากละเอียดลึกซึ้ง ระบบบุญกิริยานี้ไมแยกเนน แตเอามาจัดรวมเสีย และพยายามชี้แนะเนื้อหาที่เบาลง
ในทางปฏิบัติ
ในสมัยตอๆ มา มักเปนที่รูกันวา ระบบของมรรคในรูปบุญกิริยา ๓ นี้ ทานจัดไวใหเหมาะสําหรับสอน
คฤหัสถ คือชาวบาน สวนระบบที่ออกรูปเปนไตรสิกขาที่จะกลาวขางหนา เปนแบบแผนใหญยืนพื้น เปนหลัก
กลางสําหรับการปฏิบัติธรรมเต็มตามกระบวนการ พระภิกษุสงฆซึ่งเปนตัวอยางของการปฏิบัติธรรมแบบเต็ม
แผนนั้น จึงควรเปนผูนําในการปฏิบัติตามระบบไตรสิกขา
อนึ่ง นอกจากจัดแบงโดยระดับเปนแนวตั้งอยางนี้แลว ทานยังจําแนกอัตถะไวเปนแนวนอนดวย ตามลําดับ
ความรับผิดชอบ หรือความเกี่ยวของสัมพันธระหวางมนุษย โดยแบงเปน ๓ เหมือนกัน ดังบาลีตอไปนี้

๕๖๘

พุทธธรรม
“ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนห้วงน้ําใส กระจ่าง ไม่ขุ่นมัว คนตาดียืนอยู่บนฝั่ง พึงเห็นได้
แม้ซึ่งหอยโข่ง หอยกาบ แม้ซึ่งก้อนหิน ก้อนกรวด แม้ซึ่งฝูงปลา ที่กําลังแหวกว่ายอยู่บ้าง กําลัง
หยุดอยู่บ้าง ในห้วงน้ํานั้น นั่นเพราะเหตุไร? ก็เพราะน้ําไม่ขุ่น แม้ฉันใด,
“ภิกษุก็ฉันนั้น ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัว ก็จักรู้ได้ซึ่งประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) จักรู้ได้ซึ่งประโยชน์
ผู้อื่น (ปรัตถะ) จักรู้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (อุภยัตถะ) จักประจักษ์แจ้งได้ ซึ่งคุณวิเศษยิ่งกว่า
มนุษย์สามัญ คือญาณทัสสนะ ที่สามารถทําให้เป็นอริยชน, ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะ เป็นไปได้, นั่น
เพราะเหตุไร? ก็เพราะจิตไม่ขุ่นมัว”1110
“คนใคร่อยากแล้ว ถูกราคะ (=โลภะ) ครอบงํา ถูกราคะครองใจแล้ว...คนแค้นเคืองแล้ว ถูก
โทสะครอบงํา ถูกโทสะครองใจแล้ว...คนหลงแล้ว ถูกโมหะครอบงํา ถูกโมหะครองใจแล้ว ย่อมคิด
การเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง เพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง ย่อม
เสวยทุกข์ทางใจ มีโทมนัสบ้าง, เมื่อละราคะ...ละโทสะ...ละโมหะได้แล้ว ย่อมไม่คิดการเพื่อ
เบียดเบียนตนเอง เพื่อเบียดเบียนผู้อื่น เพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย;
“คนใคร่อยากแล้ว....แค้นเคืองแล้ว...หลงแล้ว...ย่อมประพฤติทุจริตด้วยกาย ประพฤติ
ทุจริตด้วยวาจา ประพฤติทุจริตด้วยใจ, เมื่อละราคะ...ละโทสะ..ละโมหะได้แล้ว ย่อมไม่ประพฤติ
ทุจริตด้วยกาย ไม่ประพฤติทุจริตด้วยวาจา ไม่ประพฤติทุจริตด้วยใจ
“คนใคร่อยากแล้ว....แค้นเคืองแล้ว...หลงแล้ว...ย่อมไม่รู้ชัดตามเป็นจริง ซึ่งประโยชน์ตน
(อัตตัตถะ)...ซึ่งประโยชน์ผู้อื่น (ปรัตถะ)...ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (อุภยัตถะ), เมื่อละราคะ...ละ
โทสะ...ละโมหะได้แล้ว ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง ซึ่งประโยชน์ตน...ซึ่งประโยชน์ผู้อื่น...ซึ่งประโยชน์
ทั้งสองฝ่าย;
“ราคะ (=โลภะ)...โทสะ...โมหะ ทําให้มืดบอด ทําให้ไร้จักษุ ทําให้โง่เขลา ทําให้ปัญญาดับ
ส่งเสริมความคับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน, เราเห็นโทษในราคะ (=โลภะ)...ในโทสะ...ในโมหะ
ดังนี้ จึงบัญญัติการละราคะ...การละโทสะ...การละโมหะ...
“อริยอัษฎางคิกมรรคนี้แล กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เป็นมรรคา เป็นปฏิปทา
เพื่อละราคะ โทสะ โมหะนั้น”1111
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมองเห็นประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) ก็ควรแท้ที่จะทําให้สําเร็จด้วยความไม่
ประมาท, หรือเมื่อมองเห็นประโยชน์ผู้อื่น (ปรัตถะ) ก็ควรแท้ที่จะทําให้สําเร็จด้วยความไม่
ประมาท, หรือเมื่อมองเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (อุภยัตถะ) ก็ควรแท้ที่จะทําให้สําเร็จด้วยความ
ไม่ประมาท”1112

1110
1111

1112

องฺ.เอก.๒๐/๔๗/๑๐
องฺ.ติก.๒๐/๕๑๑/๒๗๘; อีกสูตรหนึ่ง ความคลายกัน แตสั้นกวา ที่ องฺ.ติก.๒๐/๔๙๔/๒๐๐; สวนใน สํ.ม.๑๙/๖๑๔/๑๗๑; องฺ.ปฺจก.๒๒/
๕๑/๗๓; ๑๙๓/๒๖๑ แสดงนิวรณ ๕ วาเปนตัวสาเหตุใหมองไมเห็นประโยชนทั้งสามนี้.
สํ.นิ.๑๖/๖๗/๓๕
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อัตถะ ๓ ในแนวนอน มีความหมายที่พึงทราบ ดังนี้1113
๑. อัตตัตถะ ประโยชนตน คือ การบรรลุจุดหมายแหงชีวิตของตน ไดแกประโยชน (อัตถะ) ๓ อยางใน
หมวดกอนนั้นเอง เทาที่เกี่ยวของกับตนเอง ซึ่งเปนผลเกิดขึ้นแกตนโดยเฉพาะ เนนการพึ่งตนไดในทุกระดับ เพื่อ
ความไมตองเปนภาระแกผูอื่น หรือถวงหมูคณะ และเพื่อความเปนผูพรอมที่จะชวยเหลือผูอื่น บําเพ็ญกิจตางๆ
อยางไดผลดี
คุณธรรมที่เปนแกนนําเพื่อการบรรลุประโยชนตนนี้ คือ ปัญญา สวนหลักธรรมทั่วๆ ไป ที่สอนไวเพื่อ
ความมุงหมายนี้ มีหลายอยาง เชน นาถกรณธรรม (ธรรมสรางที่พึ่ง หรือธรรมที่ทําตนใหเปนที่พึ่งได) ๑๐
ประการ เปนตน พูดอยางกวางๆ วา บําเพ็ญไตรสิกขาในแงที่เปนความรับผิดชอบตอตนเองใหบริบูรณ
๒. ปรั ต ถะ ประโยชน ผู อื่ น หรื อ ประโยชน ท า น คื อ การช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล สนั บ สนุ น ผู อื่ น ให บ รรลุ
ประโยชน หรื อ เขา ถึง จุด หมายแหง ชีวิต ของเขาในระดั บ ต างๆ ประคับ ประคองใหเขาสามารถพึ่ง ตนเองได
หมายถึงอัตถะ ๓ อยางในหมวดกอนนั้นเอง เทาที่เกี่ยวของกับคนอื่น เปนผลเกิดขึ้นแกคนอื่น นอกจากตัวเรา
คุณธรรมที่เปนแกนนําที่จะใหบรรลุผลขอนี้ คือ กรุณา หลักธรรมทั่วไปที่ใชสอนมี สังคหวัตถุ ๔
ประการ การทําหนาที่และบําเพ็ญคุณธรรมตางๆ ของกัลยาณมิตร เปนตน
๓. อุภยัตถะ ประโยชนทั้งสองฝาย หรือประโยชนรวมกัน ไดแกประโยชน ๓ อยางในหมวดกอนนั้น ที่
เปนผลเกิดขึ้นทั้งแกตนเองและคนอื่นๆ หรือแกสังคม แกชุมชนอันเปนสวนรวม เชน ประโยชนที่เกิดจากของ
กลางและกิจสวนรวม เปนตน โดยเฉพาะสภาพแวดลอม และความเปนอยูอันเอื้ออํานวยแกการปฏิบัติเพื่อบรรลุ
อัตตัตถะ และการบําเพ็ญปรัตถะ ของทุกๆ คน
คุณธรรมที่เปนแกนนําที่จะใหบรรลุจุดหมายนี้ คือ วินัย และสามัคคี หลักธรรมทั่วไปที่อาจใชสอนได มี
สาราณียธรรม ๖ และอปริหานิยธรรม ๗ ประการ เปนตน ตลอดจนพฤติกรรมที่เกื้อกูล ที่พึงประสงค ที่สังคม
พึงตองการโดยทั่วไป
โดยนัยนี้ อัตถะ ๓ ทั้งสองหมวด จึงจัดเปนชุดเดียวกันได ดังนี้
๑. อัตตัตถะ ประโยชนตน จําแนกไดเปน ๓ ระดับ คือ
๑) ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชนบัดนี้ หรือจุดหมายขั้นตน ขั้นตาเห็น
๒) สัมปรายิกัตถะ ประโยชนเบื้องหนา หรือจุดหมายที่สูง ล้ําเลยขึ้นไปหรือตอไป
๓) ปรมัตถะ
ประโยชนอยางยิ่ง หรือจุดหมายสูงสุด
๒. ปรัตถะ ประโยชนผูอื่น จําแนกไดเปน ๓ ระดับ คือ
๑) ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชนบัดนี้ หรือจุดหมายขั้นตน ขั้นตาเห็น
๒) สัมปรายิกัตถะ ประโยชนเบื้องหนา หรือจุดหมายที่สูง ล้ําเลยขึ้นไปหรือตอไป
๓) ปรมัตถะ
ประโยชนอยางยิ่ง หรือจุดหมายสูงสุด
๓. อุภยัตถะ ประโยชนทั้งสองฝาย หรือจุดหมายรวมกัน ไดแกประโยชนหรือจุดหมายทุกอยางที่
เกื้อกูลแกการบําเพ็ญ และการบรรลุอัตตัตถะ และปรัตถะของทุกคน ในระดับทั้ง ๓ ที่กลาวแลว
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ที่มาเดียวกับอัตถะ ๓ หมวดแรกทั้งหมด และตามพุทธพจนที่ยกมาอาง และพึงดูเรื่องพุทธคุณ ๒ ในวิสุทฺธิ.ฎีกา ๑/๒๔๖/๓๓๘;
๒๕๘/๓๘๑; วินย.ฎีกา ๑/๓๖๕ ดวย เพื่อทราบความสัมพันธระหวางอัตตัตถะกับปญญา และปรัตถะกับกรุณา.

๕๗๐
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เรื่อง “มรรค ในฐานะมรรคาสูจุดหมายขั้นตางๆ ของชีวิต” นี้ พึงถือวาเปนคําอธิบายเพิ่มเติมอีกตอน
หนึ่ง ของหัวขอวา “มรรค ในฐานะพรหมจรรย หรือ พรหมจริยธรรม” นั่นเอง
เมื่อพูดกันมาถึงเพียงนี้แลว ก็ควรสรุปความหมายของพรหมจรรย หรือพุทธจริยธรรม นั้นอีกครั้งหนึ่ง
วา จริยะ หรือ จริยธรรม (อันประเสริฐ) คือ ระบบความประพฤติปฏิบัติ ที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความ
จริงของธรรมชาติเปนพื้นฐาน ซึ่งเปนไปเพื่อบรรลุประโยชนที่พึงมุงหมายของชีวิต และอํานวยใหเกิดสภาพชีวิต
สภาพสังคม ที่เกื้อกูลแกการบรรลุจุดหมายเชนนั้น
พูด สั้น ลงมาวา พรหมจรรย หรือ พรหมจริย ธรรม คื อ แนวทางดํ าเนิน ชีวิ ต อิ ง สัจ ธรรม เพื่อ บรรลุ
ประโยชนที่พึงมุงหมายของชีวิต และสรางสรรคสภาพชีวิตสภาพสังคม ที่เกื้อกูลแกการบรรลุจุดหมายเชนนั้น

มรรค มีองค ๘ จัดรวมเปน ๓ หมวด
“ท่านวิสาขะผู้มีอายุ กองธรรม ๓ หมวด สงเคราะห์ด้วยอริยอัฏฐังคิกมรรคหามิได้, อริย
อั ฏ ฐั ง คิ ก มรรคต่ า งหาก สงเคราะห์ ด้ ว ยกองธรรม ๓, สั ม มาวาจาก็ ดี สั ม มากั ม มั น ตะก็ ดี
สัมมาอาชีวะก็ดี ธรรมเหล่านี้สงเคราะห์เข้าด้วยศีลขันธ์, สัมมาวายามะก็ดี สัมมาสติก็ดี
สัมมาสมาธิก็ดี ธรรมเหล่านี้สงเคราะห์เข้าด้วยสมาธิขันธ์, สัมมาทิฏฐิก็ดี สัมมาสังกัปปะก็ดี
ธรรมเหล่านี้สงเคราะห์เข้าด้วยปัญญาขันธ์”1114

มรรค กาวไปดวยไตรสิกขา ที่เปนระบบการศึกษาสําหรับสรางอารยชน
“ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ นี้, ๓ เป็นไฉน? คือ อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปัญญา
สิกขา ๑.
“ภิกษุทั้งหลาย ก็อธิศีลสิกขา เป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล สํารวมด้วย
ปาติโมกขสังวร สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อย สมาทาน
ศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย; ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า อธิศีลสิกขา
“ภิกษุทั้งหลาย ก็อธิจิตตสิกขา เป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรม เข้าถึงปฐมฌาน อันมีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวก อยู่; เข้าถึงทุติยฌาน
อันมีความผ่องใสแห่งจิตภายใน มีภาวะใจเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร เพราะวิตกวิจาร
ระงับไป มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิ อยู่; เพราะปีติจางไป เธอมีอุเบกขาอยู่ มีสติสัมปชัญญะ และ
เสวยสุขด้วยนามกาย เข้าถึงตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวว่า ‘เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่
เป็นสุข’; เพราะละสุขละทุกข์ และเพราะโสมนัสโทมนัสดับหายไปก่อน เข้าถึงจตุตถฌาน อันไม่มี
ทุกข์ ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู่; ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า อธิจิตตสิกขา
“ภิกษุทั้งหลาย ก็อธิปัญญาสิกขา เป็นไฉน? ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ชัด
ตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์; ภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เรียกว่า อธิปัญญาสิกขา
“ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ นี้แล”1115
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ระบบของมัชฌิมาปฏิปทา
ได้ ก ล่ า วแล้ ว ว่ า มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทา เป็ น ประมวลคํ า สอนภาคปฏิ บั ติ คื อ ระบบจริ ย ธรรมทั้ ง หมดของ
พระพุทธศาสนา มัชฌิมาปฏิปทาจึงมีขอบเขตกว้างขวาง และมีรายละเอียดมาก การที่จะแสดงรายละเอียด
ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ไม่ต้องพูดถึง เพราะเป็นไปไม่ได้ แม้เพียงจะแสดงแนวการปฏิบัติที่เป็นหลักใหญ่โดยย่อให้ครบ
ทุกหลักก็ไม่ทั่วถึงอยู่แล้ว ในที่นี้ จึงเพียงใช้วิธีพูดคลุมๆ ไป และยกเฉพาะแง่ที่ควรสนใจขึ้นมาชี้แจงเป็นตอนๆ
ไป เท่าที่เห็นว่าควรรู้

ทางสายเดียว แต่มีองค์ประกอบ ๘ อย่าง

มัชฌิมาปฏิปทา ที่เรียกง่ายๆ ว่า “มรรค” นี้ มีองค์ คือองค์ประกอบ หรือส่วนประกอบ ๘ ประการ จึง
เรียกว่า “มรรคมีองค์ ๘” (คําบาลีว่า “อัฏฐังคิกมรรค”) องค์ ๘ นั้นคือ
๑. สัมมาทิฏฐิ
ปญญาเห็นชอบ (Right View, Right Understanding)
๒. สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ
(Right Thought)
๓. สัมมาวาจา วาจาชอบ
(Right Speech)
๔. สัมมากัมมันตะ กระทําชอบ (Right Action)
๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ (Right Livelihood)
๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ (Right Effort)
๗. สัมมาสติ
ระลึกชอบ
(Right Mindfulness)
๘. สัมมาสมาธิ จิตมั่นชอบ (Right Concentration)
เมื่อมีองค์ครบ ๘ โดยที่แต่ละองค์นั้นเป็น “สัมมา” คือชอบ ถูกต้อง ถูกเต็ม อย่างข้างบนนี้ มรรคมี
องค์ ๘ (อั ฏ ฐั ง คิ ก มรรค) นั้ น ก็ เ ป็ น “อริ ย ะ” (ประเสริ ฐ ) จึ ง เรี ย กว่ า อริ ย อั ฏ ฐั ง คิ ก มั ค ค์ หรื อ อารย
อัษฎางคิกมรรค (อริยมรรค มีองค์ ๘ หรือมรรคาอันประเสริฐ มีองค์ประกอบ ๘ ประการ) เรียกสั้นๆว่า
อริยมรรค
แต่ถ้าองค์ ๘ คือ ทิฏฐิ สังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชีวะ วายามะสติ สมาธิ นั้น ไม่ชอบ ไม่เป็นสัมมา
ก็ผิด เป็นมิจฉา คือเป็น มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ

มิจฉาสติ และมิจฉาสมาธิ ถ้าอย่างนี้ มรรคนั้นก็ไม่เป็นอริยะ ก็กลายเป็นอนริยมรรค หรืออนารยมรรคไป
พึงเข้าใจชัดไว้ว่า องค์ หรือองค์ประกอบ ๘ นี้ มิใช่ทาง ๘ ทาง มิใช่เป็นหลักการที่ต้องยกขึ้นมา
ปฏิบัติให้เสร็จไปทีละข้อตามลําดับ แต่เป็นส่วนประกอบของทางสายเดียวกัน อาศัยกันและกัน เหมือน
เกลียวเชือก ๘ เกลียว ที่รวมเข้าเป็นเชือกเส้นเดียว และต้องปฏิบัติเคียงข้างประสานกันอย่างเป็นระบบไป
โดยตลอด

ระบบองค์รวมของชีวิตดีงามที่กําลังพัฒนา

ดังที่กล่าวแล้วว่า มรรค หรือทางชีวิตนี้ มีองค์ ๘ คือมีส่วนประกอบ ๘ ข้อ แต่ละข้อนั้นเป็นส่วนร่วม
หรือเป็นองค์ร่วม ที่เข้ามาประสานสัมพันธ์ประกอบกัน และต้องครบทั้ง ๘ ข้อ รวมกัน จึงเป็นมรรค เป็น
ทางชีวิต โดยนัยนี้ มรรคนั้นจึงเป็นองค์รวม ที่มี ๘ องค์ร่วม
ตามที่ว่านี้ขอย้ําว่า มรรคนั้นเป็นระบบองค์รวม ประกอบด้วย ๘ องค์ร่วม ในความเป็นระบบองค์รวม
นี้ก็คือต้องเข้าใจว่า องค์ร่วมทั้ง ๘ นั้น ทํางานประสานสัมพันธ์ประกอบกัน และต้องครบทั้ง ๘ ข้อ รวมกัน
ครบ จึงเป็นมรรค และจึงเรียกว่า มรรคมีองค์ ๘

๕๗๒
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นี่ คื อ องค์ ทั้ ง ๘ ได้ แ ก่ สั ม มาทิ ฏ ฐิ สั ม มาสั ง กั ป ปะ สั ม มาวาจา สั ม มากั ม มั น ตะ สั ม มาอาชี ว ะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ทํางานประสานสัมพันธ์อาศัยกันประกอบกันพากันไป ครบทั้ง ๘
ข้อ จึงรวมกันเป็นอริยมรรค (เรียกเต็มว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์)
ที นี้ องค์ ๘ หรื อ องค์ ร่ ว มทั้ ง ๘ ทํ า งานประสานสั ม พั น ธ์ อ าศั ย กั น ประกอบกั น อย่ า งไร ถ้ า พู ด ถึ ง
อริยมรรค ที่ทุกองค์เป็นสัมมา เช่น สัมมาทิฏฐิ ก็ต้องพูดกันตั้งแต่ว่า จะทําอย่างไรให้ทิฏฐิเป็นสัมมา แล้ว
สัมมาทิฏฐินั้นทํางานร่วมกับอีก ๗ สัมมา อย่างไร จึงรวมกันเป็นอริยมรรคที่ให้สําเร็จผลบรรลุจุดหมาย ถ้าอย่าง
นี้ก็เป็นเรื่องยาวเรื่องใหญ่ คลุมรายละเอียดที่จะบรรยายต่อจากนี้ไปทั้งหมด จึงยังมิใช่โอกาสที่จะพูด
อย่างไรก็ดี มีวิธีที่จะช่วยให้เข้าใจง่ายๆ ให้มองเห็นกว้างๆ เป็นพื้นฐานไว้ คือมาดูในชีวิตสุกๆ ดิบๆ
ของคนสามัญทั่วๆ ไปนี้แหละว่า องค์ทั้ง ๘ นั้นทํางานประสานสัมพันธ์กันอย่างไร
ทีนี้ก็มาดูในทางชีวิต หรือการดําเนินชีวิตเป็นอยู่ของคนทั่วๆ ไปนี้ บอกแล้วว่า องค์ ๘ นั้นคือ ทิฏฐิ
สังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชีวะ วายามะ สติ และสมาธิ
ก่อนอื่นก็มาดูมารู้การจัดกลุ่มจัดหมู่ขององค์ ๘ นั้นก่อน ดังนี้
๑. สัมมาทิฏฐิ
ปัญญา
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวาจา
ศีล (พฤติกรรม)
๔. สัมมากัมมันตะ
๕. สัมมาอาชีวะ
๖. สัมมาวายามะ
๗. สัมมาสติ
สมาธิ (จิตใจ)
๘. สัมมาสมาธิ
นี่คือ มีตัวทํางานจําพวกปัญญา จําพวกแสดงออกเป็นพฤติกรรม และจําพวกที่อยู่ในใจ ก็มาดูว่าคน
ดําเนินชีวิตกันอย่างไร คือกระบวนการของชีวิตที่เป็นไปตามธรรมชาติ ดําเนินไป และพัฒนาได้อย่างไร

ก. ปัญญา
๑. จุดเริ่มก็คือ คนเรานี้มีความรู้ความเข้าใจเป็นทุนเป็นฐานของตัว ถึงเวลานี้ขณะนี้ คนผู้นี้มีความรู้มี
ความเข้าใจอะไรอย่างไรแค่ไหน ความรู้ความเข้าใจเท่าที่เขามีนั้น ก็จับตัวลงตัวเป็นความเห็น ความเชื่อ
เป็นความยึดถือ เป็นหลักการที่ยึดไว้อย่างนั้น คือมันจะเป็นข้อสรุปหรือเป็นผลรวมแห่งความรู้ความเข้าใจ
ของเขา หรือปัญญาเท่าที่มีที่ถึงในเวลานั้น เรียกสั้นๆ ว่า “ทิฏฐิ” (แปลว่าการมองเห็น, ปัญญาเท่าที่มีอยู่รู้
เข้าใจมองเห็นอะไรๆ) ซึ่งเชื่อถือยึดถือมองเห็นอย่างนั้นแค่นั้น แล้วทิฏฐินั้นก็จะเป็นตัวนําในกระบวนการ
ดําเนินชีวิตของเขา
๒. จากนั้น บนฐานแห่งทิฏฐิ หรือโดยมีทิฏฐินั้นเป็นฐาน คนก็มี “สังกัป” ความดําริ ความคิดการ
ต่างๆ คือ เมื่อมีทิฏฐิ มีปัญญามองเห็นแค่ไหน เชื่อ ยึดถืออย่างไร ก็คิดการต่างๆ ไปตามความรู้เข้าใจตาม
ความเชื่อ ตามหลักที่ยึดถือไว้ แค่ที่เขารู้เข้าใจอย่างนั้นๆ หรือคิดในทางที่สนองทิฏฐินั้น เช่น คิดสร้างสรรค์
เกื้อกูลบ้าง คิดเบียดเบียนทําลายบ้าง

บทที่ ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา

๕๗๓

ข. ศีล – พฤติกรรม
๓-๔-๕. จากสังกัปคือความคิด ก็ออกสู่การกระทํา เมื่อมีความรู้ความเข้าใจอย่างไรเท่าไร ยึดถือ
เชื่อถืออย่างไร มองเห็นแค่ไหน เอามาคิดแล้ว ก็พูด ก็ทํา ไปตามที่คิดนั้น สนองความคิดนั้น แสดงออกมา
เป็นพฤติกรรมทางกาย ทางวาจา ทั่วๆ ไป ตลอดทั้งในแดนใหญ่แดนสําคัญคือพฤติกรรมในการหาเลี้ยงชีพ
คือ วาจา-กาย-อาชีวะ (ถ้าถูกต้อง ไม่มีการเบียดเบียน ก็เป็นศีล)

ค. สมาธิ – จิตใจ

- จุ ด เริ่ ม เข า ทางเชื่ อ ม-แยก : สั ง กั ป คื อ การดํ า ริ คิ ด การต่ า งๆ ในภาคปั ญ ญานั้ น จะพ่ ว งเอาแรงดั น ขั บ เคลื่ อ น
(แรงจูงใจ) มาด้วย ดังพุทธพจน์แสดงปัจจยาการช่วงนี้ว่า “อาศัยความต่างแห่งสังกัป ก็เกิดความต่างแห่งฉันทะ”
(สงฺกปฺปนานตฺตํ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ฉนฺทนานตฺตํ, สํ.นิ.๑๖/๓๔๔/๑๗๓)
ฉันทะ คือ ความอยาก พอใจ ชอบใจ ปรารถนา แยกเป็น ๒ ประเภท คือ
ฝายราย: ตัณหาฉันทะ เรียกสั้นวาตัณหา = อยากใหตัวได มี เสพ เปนใหญ หายไป
ฝายดี: กัตตุกัมยตาฉันทะ เรียกสั้นวาฉันทะ = อยากทําใหสิ่ง/คนนั้นๆ เขาถึงสภาวะที่ดีงาม เต็มเปยม สมบูรณของเขา/ของมัน
เมื่อคนสังกัปคิดการตางๆ ความอยากแบบตัณหาหรือแบบฉันทะ ก็จะเปนแรงขับเคลื่อนพฤติกรรมไปตามสังกัปความคิดนั้น
ตัณหาและฉันทะนั้นเปนจุดแยกสําคัญยิ่งที่ตัดสินวาคนจะไปทางอวิชชา หรือไปทางปญญา จึงจะต้องใส่ใจปลุกปลูกฉันทะขึ้น
ฉันทะนี้เปนคุณสมบัติในใจ ซึ่งทํางานรวมอยูในวายามะ โดยเปนตัวเริ่มตนของวายามะนั้น

๖. ดังพุทธพจนวา “...ฉนฺทํ ชเนติ วายมติ...” การขับเคลื่อนเริ่มด้วยให้ฉันทะเกิดมีขึ้น พอใจรักอยากทํา
ก็พยายาม เป็นวายามะ เอาเรี่ยวแรงมาลงมือทําการ มีวิริยะ ความเพียร คือแกล้วกล้า เดินหน้า ก้าวไป
ใจสู้ พยายามคิดค้นพิจารณาวิจัยชี้แจงพูดจาทําการนั้นให้ถูกต้องได้ผลจนสําเร็จ
๗. เมื่อเพียรพยายามก้าวไปกับสังกัป ในการคิดการพูดจาทําการทั้งหลายนั้น ก็ต้องมีสติ ตื่น-ทันพร้อม-รับหน้า-จ่อ-จ้อง-จับ ใจอยู่กับกิจจิตอยู่กับงาน ไม่ใจลอย ไม่เผลอไผล ไม่พลาด ไม่หลุด ไม่หาย ไม่
ลืม จับได้ตามทันอยู่กับการที่ทํา อยู่กับเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตรวจ-คัด-จัด-เลือก อะไรผิด-ร้าย เลิก-ละ-ผละ-เว้น
กั้น-ยั้ง อะไรถูก-ดี-ใช่ มุ่งเข้าหา-เอา-จับไว้-เกาะติด-ตามไม่ปล่อย ให้ปัญญาทํางานได้คล่องไวเต็มวิสัย
๘. เมื่อมีสติ ใจตื่นพร้อม ทันต่อความเป็นไปรอบตัว ไม่เผลอไม่พลาด จับเรื่องจับงานไว้ให้ สมาธิ คือ
ภาวะที่ใจเป็นหนึ่งเดียว ตั้งมั่น มุ่งแน่ว อยู่ตัว ได้ที่ ซึ่งเอาคุณสมบัติเกี่ยวข้องที่เป็นกําลังพลตัวทํางานของ
จิตใจมารวมกันมั่นแน่มุ่งแน่วไปที่เรื่องที่งานนั้น ก็ทําให้กิจกรรมทุกอย่างของชีวิตดําเนินไปอย่างดีที่สุด
เฉพาะอย่างยิ่งคือสร้างโอกาสให้ปัญญาทํางาน จัดการกับสิ่งทั้งหลาย และพัฒนาไปได้อย่างดีที่สุด
เป็นอันครบองค์ ๘ ของมรรค ที่จัดแยกเป็น ๓ หมวด ให้เห็นว่า ในแต่ละด้าน มีอะไรบ้างเป็นตัว
ประกอบสําคัญ และโดยการชี้ทางส่องนําของปัญญาในวิสัยของทิฏฐิ-สังกัป แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม
แห่งศีลทางกาย-วาจา-อาชีวะ ด้วยเรี่ยวแรงกําลังงานของจิตใจที่มีวายามะ-สติ-สมาธิ ก็มีการดําเนินชีวิตที่
ดี มีความเป็นอยู่โดยมีการพัฒนาชีวิตนั้นตลอดเวลา ไม่เป็นชีวิตที่เรื่อยเปื่อยเฉื่อยชาจมอยู่ในความประมาท
ก็จะก้าวไปในการพัฒนาชีวิตนั้น ครบเต็มระบบองค์รวมของมรรค
ในทางตรงข้าม ถ้าองค์มรรคไม่ถูกต้อง ไม่เป็นสัมมา แต่ไปทางร้ายเสียหายผิดพลาด เป็นมิจฉา เริ่ม
แต่มีมิจฉาทิฏฐิ ก็จะคิด จะพูด จะทําผิดร้ายเสียหาย เป็นต้น (เป็นมิจฉาสังกัปป์ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ
มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ) ทําให้ดําเนินชีวิตในทางที่ผิดที่ร้าย กลายเป็นอนริยมรรค
/อนารยมรรคไป ไม่สัมฤทธิ์จุดหมายของการพัฒนา

๕๗๔

พุทธธรรม

ทั้งนี้ ในการพัฒนาชีวิตนั้น ต้องให้ได้ปัญญาเป็นจุดมุ่ง แล้วปัญญานั้นจะได้มาเป็นฐานของมรรค
เป็นทิฏฐิคือความเชื่อถือรู้เห็นเข้าใจ ซึ่งเป็นต้นทางของความคิด ออกสู่การพูดการทํา พร้อมไปกับการ
พัฒนาจิตใจ เพราะฉะนั้น เราจึงต้องการให้ได้ทิฏฐิ ที่พัฒนาถึงขั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ ซึ่งจะพาองค์อื่นๆ ให้เป็น
สัมมาตามไปด้วย
ทีนี้ ที่ว่าระบบการดําเนินชีวิตของมรรคนี้ มุ่งให้เป็นอริยมรรค โดยให้การดําเนินชีวิต เป็นการพัฒนา
ชีวิตนั้น ก็ต้องย้ําอีกว่า การพัฒนาชีวิตนั้น มีแกนอยู่ที่การพัฒนาปัญญา ซึ่งเป็นตัวนํากระบวน และนําให้
บรรลุจุดหมาย และท่านก็แสดงให้เห็นการพัฒนาของปัญญาว่านําไปถึงจุดหมายอย่างไร ดังนั้น ต่อจากองค์
ทั้ง ๘ นี้ เหนือมรรคขึ้นไป จึงมีสัมมาอีก ๒ คือ สัมมาญาณ และ สัมมาวิมุตติ
สัมมาญาณ ความรู้ชอบ คือความรู้ถูกต้องเต็มปัญญานั้น ก็เป็นความจบของการพัฒนาปัญญานั่นเอง
กล่าวคือ ในเบื้องต้น เริ่มด้วยความรู้ความเข้าใจที่ยังเป็นการมองเห็นตามเหตุผล ที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ แล้ว
ความรู้ความเข้าใจนี้ พัฒนาขึ้นๆ ไป จนกลายเป็นการรู้การเห็นด้วยปัญญาของตนประจักษ์แจ้งจริงโดย
สมบูรณ์ ซึ่งเรียกว่า สัมมาญาณ
ในการพัฒนาของชีวิตตามวิถีแห่งมรรค ซึ่งเป็นกระบวนการของธรรมชาตินี้ การพัฒนาขององค์ธรรม
ภายในที่ดําเนินไปทั้งหมด เมื่อว่าโดยผลรวม จึงพูดได้ว่า มรรคนั้น เริ่มด้วยปัญญา และจบลงด้วยปัญญา
เมื่อมี สัมมาญาณ รู้เข้าใจมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาวะแล้ว ก็หลุดพ้นเป็นอิสระ เป็นสัมมาวิมุตติ
โดยนัยนี้ สัมมาทิฏฐิ จึงเป็นสะพานเชื่อม ที่ทอดจาก อวิชชา ไปสู่ วิชชา เมื่อเกิดสัมมาญาณ มีวิชชา
แล้ว ก็หลุดพ้นเป็น สัมมาวิมุตติ ถึงจุดหมาย1116

องค์ ๓ ของมรรค ที่ต้องใช้เสมอเป็นประจํา

มีองค์มรรคอยู่ ๓ ข้อ ที่ต้องใช้อยู่เสมอ เพื่อให้ดําเนิน หรือเดินหน้าก้าวไปด้วยดีในการปฏิบัติ∗ โดยมี
บทบาทสําคัญ ต้องเกี่ยวข้องและปฏิบัติร่วมพร้อมกันไปกับองค์มรรคข้ออื่นๆ ทุกข้อ คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นหรือเข้าใจถูกต้อง)
๒. สัมมาวายามะ (ความเพียรพยายามถูกต้อง) และ
๓. สัมมาสติ
(สติถูกต้อง)
เหตุที่ต้องปฏิบัติร่วมกับข้ออื่นอยู่เสมอนั้น เห็นได้ง่าย ด้วยการเปรียบเทียบกับการเดินทาง
สัมมาทิฏฐิ เป็นเหมือนไฟส่องทางหรือเข็มทิศ ให้เห็นทางและมั่นใจในทางอันถูกต้อง ที่จะนําไปสู่
จุดหมาย
สัมมาวายามะ เป็นเหมือนการออกแรงก้าวไป หรือแรงขับเคลื่อนผลักดันให้วิ่งแล่นไป
ส่วนสัมมาสติ เป็นเหมือนเครื่องบังคับ (เช่น พวงมาลัย หางเสือ) ควบคุม ระวัง ให้การเดินทางอยู่ใน
เส้นทาง ถูกจังหวะ และหลบหลีกพ้นภัย
องค์ ๓ นี้ อาจมาในชื่อที่ต่างออกไป เช่น ในการปฏิบัติวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ปัญญาคือ
สัมมาทิฏฐิ มาในคําว่า “สมฺปชาโน” สัมมาวายามะ มาในคําว่า “อาตาปี” สัมมาสติ มาในคําว่า “สติมา”
การปฏิบัติในขั้นศีลก็ตาม สมาธิก็ตาม ปัญญาก็ตาม จะต้องอาศัยองค์มรรค ๓ ข้อนี้ ทุกขั้นตอน1117
1116

เพิ่มหัวข้อทั้งสองนี้ (สัมมาญาณ กับ สัมมาวิมุตติ) ต่อเข้าไปกับมรรค รวมเป็น ๑๐ เรียก สัมมัตตะ หรือ อเสกขธรรม
(ธรรมของผู้จบการศึกษา) ๑๐ ดู ที.ปา.๑๑/๓๖๒/๒๘๖; ๔๗๕/๓๔๒
∗
“ปฏิบัติ” ในภาษาบาลี แปลว่า ดําเนิน เดินทาง เช่น มคฺคํ ปฏิปชฺชติ, มคฺคปฏิปตฺติ
1117
เรื่ององค์มรรค ๓ ข้อเกิดร่วมกับองค์มรรคข้ออื่นๆ ดู มหาจัตตารีสกสูตร ม.อุ.๑๔/๒๕๒-๒๘๑/๑๘๐-๑๘๙

บทที่ ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา
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ระบบแยกสวนของไตรสิกขา
จัดการศึกษาพัฒนาวิถีชีวิตองครวมของมรรค
มีสิกขาการศึกษาดี ก็เดินทางมรรค ไปถึงจุดหมาย

ดังได้กล่าวแล้วว่า ทางชีวิต หรือการดําเนินชีวิตนั้น เรียกว่า “มรรค” เมื่อดําเนินชีวิตถูกต้อง ก็เป็น
การพัฒนาชีวิต พูดง่ายๆ ว่าพัฒนามรรค หรือทําให้มรรคนั้นพัฒนาโดยมีชีวิตที่เป็นอยู่อย่างดีงามถูกต้อง
งอกงามมั่นคงมีคุณค่าที่มั่นใจ
เมื่อมรรคคือการดําเนินชีวิตนั้นพัฒนาก้าวหน้าไปถูกทางเป็นอย่างดี คือเป็นระบบองค์รวมที่พร้อม
บริ บู ร ณ์ ซึ่ ง จะนํ า ไปถึ ง จุ ด หมายแห่ ง ความสุ ข และอิ ส รภาพ มรรคนั้ น ก็ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ น อริ ย มรรค ซึ่ ง มี
องค์ประกอบแต่ละอย่างถูกต้องเป็นสัมมา
ทีนี้ การดําเนินชีวิตหรือเดินทางชีวิตที่จะเป็นการพัฒนาชีวิตนั้น ก็ต้องดําเนินให้ถูกทางถูกต้อง ซึ่ง
ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเป็นทุนประเดิมอยู่บ้าง เหมือนคนเดินทาง เมื่อตัวเองไม่มีประสบการณ์ ไม่รู้ว่า
ใช่ทางหรือไม่ หรือทางไหนผิด ทางไหนถูก ถ้าเขาฉลาด ก็รู้จักไถ่ถามผู้รู้ ฟังคําบอกของผู้รู้ผู้ชํานาญทาง ดู
เขาชี้ทาง
ถ้าให้ดีให้มั่นใจยิ่งกว่านั้น ก็ขอฟังผู้ชํานาญทางนั้นบรรยายให้ฟังให้ชัดไปเลยว่า ทางนั้นเริ่มต้นที่นั่น
ไปถึงนั่น จะเจออันนั้นๆ อันไหนใช่ อันไหนไม่ใช่ จะแก้ปัญหาที่จุดนั้นๆ อย่างไร ฯลฯ พูดสั้นๆ ว่าให้มีทุน
ความรู้เข้าใจไว้บ้าง นี่คือมรรคนั้น เริ่มต้นด้วยปัญญา โดยมีความรู้เข้าใจให้ตัวมองเห็นและยึดถือไว้ได้
เรียกว่าพอให้มีทิฏฐิที่ถูกต้อง
ทีนี้ก็พูดรวบรัดว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้ผู้ชํานาญทาง โดยได้ทรงค้นพบทางคือมรรคหรือมรรคาที่
ถูกต้อง และทรงบุกฝ่าสืบค้นเดินทางนั้นจนได้ลุถึงจุดหมายแล้ว และมิใช่ทรงถึงจุดหมายเท่านั้น แต่ทรง
นําเอาประสบการณ์มากมายของพระองค์มาทรงจัดวางแผนการเดินทางไว้เพื่อให้ผู้ต้องการคือมีฉันทะ จะ
ได้เดินทางไปได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ กับทั้งได้ทรงชี้ทางให้แก่คนมากมายให้คนเหล่านั้นไปถึงจุดหมาย
อย่างพระองค์แล้วด้วย
การเรียนรู้ฝึกหัดเดินทางคือดําเนินมรรคนั้น เรียกว่าศึกษา หรือสิกขา เมื่อฝึก เมื่อหัด เมื่อศึกษาไปๆ
ก็เป็นการพัฒนา ก็เดินทางชีวิตคือมรรคนั้นก้าวหน้าไปๆ จนลุถึงจุดหมายดังที่ว่า
ในการนี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงจัดทําแผนสิกขาคือการศึกษานี้ไว้เป็นระบบ และมีขั้นตอนลําดับ พร้อม
ทั้งรายละเอียดอย่างชัดเจน
เมื่อกี้นี้ได้บอกไว้ข้างต้นแล้วว่า ทางชีวิตหรือการดําเนินชีวิตคือมรรคนั้นเป็นไปตามกระบวนการตาม
ธรรมดาธรรมชาติของมันเอง ทีนี้ เมื่อเราจัดการฝึกตามระบบของสิกขา แผนของสิกขาคือการศึกษานั้น ก็
ทําให้กระบวนการของชีวิตดําเนินก้าวหน้าไปตามทางดําเนินของมรรค นี่คือการจัดการของคน (ผู้รู้) ที่ทําให้
กระบวนการของธรรมชาติเดินหน้าเป็นไปตามที่ต้องการ ด้วยปัญญาที่ถึงธรรมเข้าถึงธรรมชาติ
ทวนความย้ําว่า กระบวนการฝึกที่เราตั้งใจจัดการกับชีวิตนี้ เป็นสิกขา ส่วนกระบวนการของชีวิตเอง
ที่เป็นไปตามธรรมดาของมันเท่าที่ฝึกศึกษาพัฒนาไปได้ เป็นมรรค เราจึงจัดการฝึกศึกษาพัฒนาคนด้วย
สิกขา เพื่อให้คนนั้นมีมรรคที่ก้าวหน้าไปอย่างดี นี่คือสอดคล้องกัน

๕๗๖

พุทธธรรม

เป็นอันว่า ฝ่ายมรรคนี่ว่าไปตามกระบวนการของชีวิต เมื่อสิกขาคือกระบวนการฝึกนั้น ฝึกให้ทําให้
ดําเนินไปได้แค่ไหน ก็มีการดําเนินของชีวิตไปตามทางที่เป็นมรรคก้าวหน้าไปได้แค่นั้น
นี่คือสิกขาเข้ามาในชีวิตของคน เกิดเป็นมรรคที่ชีวิตของคนดําเนินไปตามนั้น สิกขาฝึกศึกษาพัฒนามา
ได้แค่ไหน ก็มีมรรคที่จะดําเนินชีวิตไปได้แค่นั้นอย่างนั้น พูดแบบชาวบ้านว่า ฝึกอย่างไร ก็ได้อย่างนั้น
ทีนี้ พอมาดําเนินชีวิต บอกแล้วว่า ฝึกอย่างไร ก็ได้อย่างนั้น เพราะฉะนั้น เมื่อฝึกด้วยสิกขา ๓ ด้าน
นั้น ก็ดําเนินชีวิตโดยมีพฤติกรรม มีจิตใจ แล้วก็มีปัญญา ที่ได้พัฒนาขึ้นมาให้ดําเนินไปได้ด้วยดีอย่างนั้น
เพราะฉะนั้น โดยสิกขา/ไตรสิกขา/การศึกษา ๓ ทําให้มี ศีล มีสมาธิ มีปัญญา อย่างใด ก็ได้มรรคคือการดําเนิน
ชีวิต ที่แยกออกไปเป็น ๓ มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา อย่างนั้น ตรงกัน ดังที่บอกแล้วว่า ฝึกอย่างไร ก็ได้อย่างนั้น
ตามที่ว่านี้ จึงเป็นธรรมดาว่า ระบบของสิกขา คือระบบการศึกษานั้น จะต้องสอดคล้องกับระบบการ
ดําเนินของชีวิตของมรรค
ดังที่ว่าแล้ว มรรคเป็นระบบองค์รวมของทางดําเนินในการพัฒนาชีวิต โดยมีองค์ร่วม ๘ ประการ ซึ่ง
จัดกลุ่มเป็น ๓ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา
ดังนั้น แผนของสิกขา ก็จึงจัดเป็นระบบการฝึกศึกษาที่มี ๓ ส่วนหรือ ๓ ด้าน เรียกว่า ไตรสิกขา
(the Threefold Training) ดังนี้
๑. อธิศีลสิกขา การฝึ ก ศึ ก ษาให้ มี พ ฤติ ก รรมทางกาย วาจา และอาชี ว ะ ที่ สุ จ ริ ต และเกื้ อ กู ล
(Training in Higher Morality)
๒. อธิจิตตสิกขา การฝึกศึกษาพัฒนาจิตใจให้มีคุณภาพได้ที่ เจริญไปในสมาธิ (Training in Higher
Mentality หรือ Concentration)
๓. อธิปัญญาสิกขา การฝึกศึกษาในปัญญาสูงขึ้นไป ให้รู้คิดเข้าใจมองเห็นถูกต้องตรงตามเป็นจริง
(Training in Higher Wisdom)
พึงสังเกตว่า ในสิกขา ๓ ข้อนี้ มีคําว่า “อธิ” นําหน้า ศีล จิตต (เรียกด้วยคําที่เป็นตัวแทนก็ได้ว่า
สมาธิ) และปัญญา “อธิ” แปลตามตัวว่า “ยิ่ง” เป็นคําย้ําสําทับว่าเป็นการศึกษาที่ฝึกมิใช่แค่ให้มีศีล มีจิตดี
และมีปัญญาที่เจริญขึ้นเท่านั้น แต่ต้องให้ถึงขั้นที่องค์ทั้ง ๘ พัฒนาเป็นอริยมรรค (ให้องค์ทั้ง ๘ เป็นสัมมา)

เป้าหมายหลักคือปัญญาเป็นศูนย์กลางบัญชาการเดินทาง
สิกขาจัดการฝึกทุกกองกําลังให้พร้อมเสนอสนองงาน

อย่างที่ว่าแล้ว องค์ทั้ง ๘ ของมรรคนั้นพัฒนาไปด้วยกันแบบประสานสัมพันธ์สืบทอดกันไปในระบบ
องค์รวม แต่ในการศึกษาของสิกขานี้ ซึ่งเป็นการพัฒนามรรคนั้นเอง ผู้ศึกษาจะทําการฝึกศึกษาแบบแยก
ส่วน ว่าเป็นแต่ละรายการๆ ไป ด้วยความฉลาดที่จะจัดการให้เหมาะให้ตรงจุดไปตามแผนของสิกขา โดยที่
ในเวลาเดียวกันนั้นก็มีปัญญาตระหนักรู้อยู่ถึงระบบการพัฒนาแบบองค์รวมของมรรค และเข้าใจที่จะให้
ระบบทั้งสองนั้นเชื่อมประสานรับทอดต่อกันไป
ได้บอกแล้วว่า ในการพัฒนาของมรรคนั้น จุดรวมที่มุ่งเน้นเป็นเป้าหมายอยู่ที่ปัญญา ซึ่งเป็นหัวหน้าที่
ชี้ช่องนําทางให้แก่ประดาองค์มรรคทั้งกระบวน จึงต้องพัฒนาปัญญาเท่าที่รู้เข้าใจมองเห็นยึดถือเชื่อตาม
เป็นทิฏฐิอยู่ในเวลานั้นๆ ให้รู้เข้าใจมองเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้นไปๆ จนเป็นญาณที่รู้เข้าใจมองเห็นทั่ว
ตลอดตรงตามที่เป็นจริง

บทที่ ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา

๕๗๗

ทีนี้ ในการศึกษาตามแผนของสิกขานั้น ตอนเริ่มต้น เมื่อคนนั้นๆ มีพื้นความรู้เข้าใจเชื่อถือเป็นทิฏฐิ
ถูกต้องเป็นทุนเป็นฐานไว้ให้ไปได้ถูกทางแล้ว การศึกษาขั้นต้น จะมุ่งไปที่ความประพฤติการแสดงออกทําการ
ทางกาย วาจา ที่เป็นชั้นภายนอก หรือชั้นหยาบ คือศีล เฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมเคยชิน เพื่อเตรียมพื้นฐาน
ให้พร้อม และให้เกื้อหนุนแก่การที่จะฝึกฝนพัฒนาจิตใจ ซึ่งเป็นชั้นภายในละเอียดกว่า ให้ได้ผลดีต่อไป
โดยนัยนี้ ในทางปฏิบัติ เมื่อจัดเป็นระบบการศึกษาฝึกอบรมแบบช่วงกว้าง แม้จะพัฒนาไปพร้อม
ด้วยกันทั้ง ๓ ด้าน แต่แผนการศึกษาจะวางจุดเด่นจุดเน้นเลื่อนไปตามลําดับ คือ การฝึกอบรมเริ่มระดมที่
ความประพฤติหรือพฤติกรรมการแสดงออกภายนอกทางกายวาจา (ศีล) ก่อน แล้วประณีตขึ้นมาสู่การ
ฝึกอบรมจิตใจ (สมาธิ) จนถึงระดับสุดท้าย คือ พัฒนาความรู้ความเข้าใจการเข้าถึงความจริง(ปัญญา) ให้
แจ่มจ้าจนพ้นจากอวิชชาตัณหาอุปาทาน
มองลําดับขั้นตอนอย่างง่ายๆ ศีล เป็นที่เชื่อมต่อและเป็นที่ตั้งต้น คล้ายกับเป็นนอกชาน คือจะออก
จากบ้าน ไปติดต่อกับคนที่อื่น ไปตลาด ไปในหมู่บ้าน ไปในชุมชน ไปไหนๆ ก็ตั้งต้นที่นอกชาน หรือมาจาก
ไหนๆ จะเข้าไปในบ้าน ก็ตั้งต้นที่นอกชาน ศีล คือความประพฤติดี มีพฤติกรรมดีงาม ไม่เบียดเบียน อยู่
ร่วมกับคนอื่นในสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีความสัมพันธ์ทางกายวาจาที่เป็นมิตร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เมื่อ
ข้างนอกอยู่ดีไม่มีเวร ไม่ต้องหวาดระแวงภัย ข้างในไม่มีความเดือดร้อนใจ ชีวิตจิตใจก็เรียบรื่นชื่นสบาย เป็น
ภาวะที่พร้อมและเกื้อหนุนการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาต่อไป
ลองมองดูในชีวิตประจําวัน ให้เห็นความสัมพันธ์แบบต่อเนื่องกันของไตรสิกขานี้ อย่างง่ายๆ พื้นๆ เช่นว่า
(ศีลÆสมาธิ) เมื่อประพฤติดี มีความสัมพันธ์งดงาม ได้ทําประโยชน์ อย่างน้อยดําเนินชีวิตโดยสุจริต
มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตน ไม่ต้องกลัวต่อการลงโทษ ไม่ระแวงหวาดสะดุ้งต่อการประทุษร้ายของคู่เวร ไม่
หวั่นใจเสียวใจต่อเสียงตําหนิหรือความรู้สึกไม่ยอมรับของสังคม และไม่มีความฟุ้งซ่านวุ่นวายใจเพราะความรู้สึก
เดือดร้อนรังเกียจในความผิดของตนเอง หรือดียิ่งกว่านั้น เมื่อระลึกถึงการที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ได้ทํา
ประโยชน์นั้นๆ ไว้ จิตใจก็เอิบอิ่ม ชื่นบานเป็นสุข ปลอดโปร่ง สงบ และแน่วแน่ มุ่งไปกับสิ่งที่คิด คําที่พูด และ
การที่ทําได้อย่างดี
(สมาธิÆปัญญา) ยิ่งจิตใจสดชื่น เบิกบาน ปลอดโปร่งโล่งเบา ไม่ฟุ้งซ่าน สงบ อยู่ตัว ไร้สิ่งขุ่นมัว สดใส
มุ่งไปอย่างแน่วแน่เท่าใด การรับรู้การคิดพินิจพิจารณามองเห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆ ก็ยิ่งชัดเจน ไม่เอนเอียง ตรง
ตามจริง แล่น คล่อง เป็นผลดีในทางปัญญามากขึ้นเท่านั้น
อุปมาในเรื่องนี้ เหมือนว่า ตั้งภาชนะน้ําไว้ด้วยดีในที่เรียบสนิท ไม่ไปแกล้งสั่นหรือเขย่ามัน (ศีล) เมื่อน้ําไม่
ถูกกวน คน พัด หรือเขย่า สงบนิ่ง ผงฝุ่นต่างๆ ก็นอนก้น หายขุ่น น้ําก็ใส (สมาธิ) เมื่อน้ําใส ก็มองเห็นสิ่งต่างๆ ได้
ชัดเจน (ปัญญา)
ในการปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไป ที่ถึงขั้นจะให้เกิดญาณ อันรู้แจ้งเห็นจริงจนกําจัดอาสวกิเลสได้ ก็ยิ่ง
ต้องการจิตที่สงบนิ่ง ผ่องใส มีสมาธิแน่วแน่ยิ่งขึ้นไปอีก ถึงขนาดระงับการรับรู้ทางอายตนะต่างๆ ได้หมด
เหลืออารมณ์หรือสิ่งที่กําหนดไว้ใช้งานแต่เพียงอย่างเดียว เพื่อทําการอย่างได้ผล จนสามารถกําจัดกวาดล้าง
ตะกอนที่นอนก้นได้หมดสิ้น ไม่ให้มีโอกาสขุ่นอีกต่อไป
นี่คือระบบการศึกษาพัฒนามนุษย์ ที่เรียกว่า ไตรสิกขา คือการศึกษา ๓ ส่วน ซึ่งจัดลําดับเป็น อธิศีล อธิ
จิต อธิปัญญา เรียกง่ายๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อพัฒนามรรคที่จัดลําดับเป็น ปัญญา ศีล สมาธิ
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โดยนัยนี้ การศึกษาที่ถือว่าเป็นการจัดการจากภายนอก เมื่อมองเข้าไปในตัวคน ก็จะเห็นการทํางาน
ขององค์ธรรมต่างๆ ของมรรค ที่พัฒนางอกงามขึ้นไป อย่างประสานกลมกลืนกันกับกระบวนการฝึกศึกษา
แห่งไตรสิกขา ที่จัดจากภายนอก
เมื่อฝึกคนให้ศึกษา หรือคนศึกษาโดยฝึกตน ตามหลักไตรสิกขา ก็ทําให้ชีวิตของเขาเจริญงอกงามก้าว
ไปในทางถูกต้อง ที่เรียกว่ามรรค
พู ดอย่ างภาพพจน์ ว่ า เอาการศึ กษาทั้ ง ๓ ของไตรสิ กขา ใส่ เข้ าไปในตั วคน (หรื อเอาคนใส่ เข้ าไปใน
กระบวนการของไตรสิกขา) ผลออกมา คือการเดินหน้าไปในทางหรือวิถีชีวิตดีงามแห่งมรรค หรือในการดําเนินชีวิต
อันประเสริฐคือพรหมจริยะ
พูดสั้นๆ ว่า ฝึกด้วยไตรสิกขา ชีวิตก็เดินหน้าไปในมรรค
นี่ก็คือ เอาไตรสิกขามาพัฒนามรรค หรือพัฒนามรรคด้วยสิกขา นั่นเอง

สิกขาใช้รายการแยกส่วนจัดการจากข้างนอกเข้าไป

ได้พูดไว้ข้างต้นว่า สิกขาเป็นการจัดการจากภายนอก โดยว่าไปตามรายการที่กําหนดให้ฝึกให้ศึกษา
เป็นเรื่องๆ เป็นชุดๆ ไป ในแบบแยกส่วน ตามแผนของสิกขา
ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น จะให้คนเรียนรู้ ให้ฝึก ให้ศึกษา เพื่อจะได้เป็นคนมีศีล
ก่อนจะพูดต่อไป ขอทําความเข้าใจกันไว้ก่อนว่า ในเรื่องธรรมะ และในเรื่องพระพุทธศาสนาทั่วๆ ไปนั้น
ในภาษาไทย มีปัญหาเรื่องถ้อยคําที่เพี้ยนความหมาย มากมายไปหมด เช่น มานะ มีความหมายเดิมว่าอยาก
ใหญ่อยากโตถือตัว แต่ในภาษาไทยกลายเป็นมุ่งมั่นพากเพียร อิจฉา เดิมว่าความอยาก แต่ในภาษาไทย
กลายเป็นริษยา ภาวนา เดิมว่าพัฒนา แต่ในภาษาไทยกลายเป็นพร่ําบ่นคิดหมายให้สม ดังนี้เป็นต้น
ศีล ก็เป็นคําหนึ่งที่คนไทยเข้าใจคลาดเคลื่อน อย่างน้อยก็พร่ามัวคลุมเครือ จึงต้องทําความเข้าใจให้ชัดก่อน
ศีลนั้น ในความหมายที่จริงแท้ หรือเคร่งครัด เป็นคุณสมบัติในตัวคน เช่นว่าเขาเป็นคนมีศีล ก็คือเขา
มีความประพฤติ มีพฤติกรรมการแสดงออกทางกายทางวาจาที่ดี ไม่เบียดเบียน ไม่ก่อความเดือดร้อน
เสียหาย แต่คนไทยมักมองศีลในความหมายว่าเป็นกฎ เป็นข้อห้าม เป็นข้อๆ ซึ่งอยู่ข้างนอก ที่จะต้องเอาไป
ปฏิบัติ ไปทําตาม ซึ่งท่านก็ยอมให้ใช้ในความหมายอย่างนั้นได้บ้าง ในระดับที่เป็นภาษาพูด หรือไม่เป็น
ทางการ เช่นที่พูดว่าขอศีล เอาศีล ๕ ไปรักษา
ในที่นี้ ขอนําเอาเนื้อความที่เคยพูดไว้ที่อื่นมาเล่าเป็นการอธิบายดังนี้ว่า ถึงแม้ที่เรียกกันง่ายๆ ว่า ศีล
๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ นั้น ท่านปล่อยให้เรียกได้ในการพูดจาทั่วไป แต่พอจะเอาจริงจัง จะทําเป็นกิจจะลักษณะ
คือในเวลาสมาทาน (จะรับจะถือเอาไปปฏิบัติจริงจัง ที่เรียกกันวารับศีล) ท่านให้พูดว่า สิกขาบท ๕ สิกขาบท ๘
สิกขาบท ๑๐ ศีลของพระภิกษุ ที่ชาวบ้านพูดว่าศีล ๒๒๗ นั้น คําที่ถูกต้องคือ ๒๒๗ สิกขาบท
เพราะฉะนั้น ขอให้สังเกต เราได้ยินพูดกันเรื่อยว่า ชาวบ้านมาขอศีล แล้วเราก็พูดกันว่า พระให้ศีล
แต่ดูให้ชัดสิ ที่จริง พระไม่ได้ให้ศีล พระไม่เคยให้ศีล ขอให้ดูคําที่ท่านว่าจริงๆ ไม่มีหรอก พระไม่เคยให้ศีล
โยมมาขอศีล แล้วท่านให้อะไร
ทีนี้ก็ดูกันให้ชัด ญาติโยมมาขอศีล มาถึง ก็ว่า
มยํ ภนฺเต, (วิสุํ วิสุํ รกฺขนตฺถาย), ติสรเณน สห, ปญฺจ สีลานิ ยาจาม.
บอกวา: ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล ๕ พร้อมทั้งไตรสรณะ (เพื่อจะรักษาแยกเป็นข้อๆ)

บทที่ ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา
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นี่โยมบอกขอศีล ๕ แล้ว พระจะว่าอย่างไร หลายคนพูดว่าพระก็ให้ศีลซิ แต่เปล่า พระไม่ได้ให้ศีล
หรอก ก่อนที่พระจะว่าอะไร ตอนนิ่งอยู่นั้น ขอให้นึกเหมือนพระบอกในใจว่า
“ศีลเปนคุณสมบัติในตัวคน ไมมีใครเอาศีลมาใหแกโยมไดหรอก ถาโยมจะเอาศีล โยมก็ตองปฏิบัติ แลว
โยมก็ทําตัวใหมีศีลขึ้นมาเองแหละ เอาละนะ อาตมาจะบอกสิกขาบทให แลวโยมเอาสิกขาบทนั้นไปปฏิบัติ โยมก็
จะมีศีลเปนของโยมเอง ถาโยมตกลง ก็วาตามอาตมานะ”
เสร็จแล้ว พระก็บอกสิกขาบท (ข้อฝึก ข้อศึกษา) ให้ ขอให้ดูนะ:
หนึ่ง: ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ.
บอกวา: ข้าพเจ้าขอรับเอาไปถือปฏิบัติ ซึ่งสิกขาบท (ไมมีคําวา “ศีล” เลย) ที่จะเว้นจากการทําลายชีวิต
นี่แหละ หนึ่ง-คําว่าศีล ก็ไม่มี สอง-ก็ไม่ได้ให้อะไรด้วย เพียงแต่บอกสิกขาบทให้ เปนเรื่องของโยมเอง เมื่อ
ใจเอา โยมก็พูดแสดงความตั้งใจ บอกว่า ตัวข้าพเจ้า ขอรับเอาสิกขาบทไปปฏิบัติ
นี่คือ โยมตกลงเอาสิกขาบท คือข้อฝึก ข้อศึกษา ๕ ข้อ ไปปฏิบัติ แล้วโยมก็จะมีศีลของตัวเอง
เมื่อเข้าใจความหมายของถ้อยคําดีแล้ว ก็มาดูสิกขาในการฝึกศึกษาให้คนมีศีล
ตามแผนของสิกขา ที่จัดการจากภายนอก เมื่อจะให้คนฝึกศึกษาเพื่อเป็นคนมีศีล ท่านก็จัดตั้งวางวินัย
(กฎหมาย) ขึ้น วินัยนั้นประกอบด้วยสิกขาบท (กฎ หรือข้อบัญญัติ ข้อหนึ่งๆ หรือมาตราหนึ่งๆ) เมื่อบุคคล
นั้นๆ ปฏิบัติตาม ถือตาม หรือรักษาสิกขาบทนั้นๆ หรือพูดรวมๆ ว่า ปฏิบัติตามกฎหมาย ก็เป็นคนมีศีล เข้า
ไปอยู่ในมรรค
จะเห็นว่า วินัย-สิกขาบท กฎหมาย-ข้อบัญญัติ เป็นของจัดตั้งขึ้นข้างนอก อยู่ในแผนของสิกขาคือ
การศึกษา แต่ไม่มีในมรรค
เมื่อคนปฏิบัติตามนั้น กลายเป็นคนมีศีล นี่คือเป็นคุณสมบัติอยู่ในชีวิตของคน ศีลจึงอยู่ในมรรค
ในทํานองเดียวกัน เมื่อคนต้องการมีสมาธิ เขาไปบอกอาจารย์หรือท่านผู้ชํานาญว่าขอสมาธิ อาจารย์
ก็ให้สมาธิไม่ได้ และเขาจะเอาสมาธิ ก็ไม่ได้ อาจารย์จึงต้องใช้วิธีของสิกขา คืออาจารย์บอกวิธีฝึกให้ ที่
เรียกว่าให้หรือบอกกรรมฐาน แล้วเขาเอาวิธีฝึกนั้นไปหัดไปปฏิบัติ จนกระทั่งถ้าสําเร็จ เขาก็เกิดมีสมาธิของ
เขาเอง นี่ก็จะแยกได้ระหว่างขั้นตอนของสิกขา กับของมรรค
เช่นเดียวกันอีก เมื่อคนต้องการมีปัญญา เขาไปบอกอาจารย์หรือท่านผู้รู้ว่าขอปัญญา อาจารย์ก็ให้
ปัญญาไม่ได้ และเขาจะเอาปัญญา ก็ไม่ได้ อาจารย์จึงต้องใช้วิธีของสิกขา คืออาจารย์พูดบรรยายอธิบาย
หรือบอกให้ไปอ่านไปฟังนั่นนี่ แล้วเขาฟังหรือเอาคําสอนคําบรรยายเป็นต้นนั้นไปอ่านไปคิดพิจารณาให้รู้
เข้าใจ เขาก็เกิดมีปัญญาของเขาเอง นี่ก็จะแยกได้ระหว่างขั้นตอนของสิกขา กับของมรรค
ทั้งนี้ ก็จึงพูดให้เข้าใจแยกสิกขา กับมรรคได้ เช่นว่า “โยมขอศีล พระบอกสิกขาบทให้เอาไปรักษา,
โยมขอสมาธิ พระบอกกรรมฐานให้เอาไปปฏิบัติ, โยมขอปัญญา พระเทศน์กล่าวธรรมกถาหรือบอกถ้อย
วาจาให้เอาไปวิจัย”
ในเรื่องอื่นๆ ทั่วๆ ไป ก็พึงเข้าใจทํานองนี้
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การพัฒนามรรคา อยู่ในชีวิตของแต่ละคน
แต่การฝึกฝนของสิกขากว้างไกลด้วยวินัยที่จัดตั้งวางระบบขยายออกไปไม่จบ
ตอไปนี้เปนเพียงคําอธิบายเบ็ดเตล็ด เพื่อย้ําบาง เสริมบาง ในบางจุดบางแงของเรื่องมรรค กับสิกขา
ไตรสิกขานั้นถือกันวาเปนระบบการปฏิบัติธรรมที่ครบถวนสมบูรณ มีขอบเขตครอบคลุมมรรคทั้งหมด
เปนการฝกหรือเปนระบบปฏิบัติการที่จะใหเนื้อหาของมรรคเกิดมีเปนจริงขึ้นจนกระทั่งบริบูรณ จึงเปนหมวด
ธรรมมาตรฐาน สําหรับแสดงหลักการปฏิบัติธรรม และมักใชเปนแมบทในการบรรยายวิธีปฏิบัติธรรม
ขอย้ําที่คําวา “มรรคมีองค์ ๘” มีความหมายชัดเจนอยูแลววา หมายถึงทางสายเดียว มีสวนประกอบ
๘ อยาง เปรียบเหมือนทางหลวงที่สมบูรณ ตองมีอะไรหลายอยางประกอบกันเขาจึงสําเร็จเปนถนนได เชน มีดิน
กรวด ทราย หิน ลูกรัง ยาง หรือคอนกรีต เปนชั้นลําดับขึ้นมา จนถึงผิวทาง รวมเปนตัวถนนหรือพื้นถนน มีขอบ
คัน เสนแนว ความเอียงเทของที่ลาดชันโคงเลี้ยว มีสัญญาณ เครื่องหมาย ปายบอกทิศทาง ระยะทาง และ
สถานที่เปนตน ตลอดจนแผนที่ทางและโคมไฟในยามค่ําคืน
ถนนประกอบดวยสวนประกอบเหลานี้ทั้งหมด และผูขับรถเดินทาง ยอมอาศัยสวนประกอบเหลานี้ทุก
อยางไปพรอมๆ กัน ฉันใด มรรคก็ประกอบขึ้นดวยองค ๘ ประการรวมกัน และผูปฏิบัติธรรม ก็ตองใชองคทั้ง
๘ ของมรรคเนื่องไปดวยกันโดยตลอด ฉันนั้น
ทั้งนี้ โดยจัด สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เขาเปนหมวดศีล เหมือนดังจัดกองดินที่กอ
แนนขึ้นพรอมทั้งหินกรวดทรายวัสดุผิวจราจรที่เปนตัวถนนหรือพื้นถนนเขาเปนพวกหนึ่ง จัดสัมมาวายามะ
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เขาเปนหมวดสมาธิ เหมือนดังจัดขอบกั้น คันถนน เสนแนวโคงเลี้ยว เปนตน ที่เปน
เครื่องกํากับแนวถนน เปนพวกหนึ่ง จัดสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ เขาเปนหมวดปัญญา เหมือนดังจัด
สัญญาณ เครื่องหมาย ปาย โคมไฟ เปนตน เปนอีกพวกหนึ่ง
ทานจึงจัดองคทั้ง ๘ ของมรรคนันเปน ๓ ขันธ คือ ๓ หมวด คือ ศีลขันธ สมาธิขันธ และปญญาขันธ
แตการจัดแบบธรรมขันธ ๓ นั้น มุงเพียงใหเห็นองคธรรมเปนหมวดหมูตามประเภท สวนการจัดเปนสิกขา ๓
หรือไตรสิกขานี้ มุงใหเห็นลําดับในกระบวนการปฏิบัติ หรือใชงานจริง
คําวา ไตรสิกขา แปลวา สิกขา ๓ คําวา สิกขา แปลวา การศึกษา การสําเหนียก การฝก ฝกหัด ฝกปรือ
ฝกอบรม1118 ไดแกขอปฏิบัติที่เปนหลักสําหรับฝกอบรมพัฒนากายวาจา จิตใจ และปญญา ใหเจริญงอกงาม
ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือความหลุดพน หรือนิพพาน สิกขา ๓ มีความหมายที่พูดคราวๆ อีกทีดังนี1119
้
๑. อธิศีลสิกขา การฝกศึกษาในดานความประพฤติ ระเบียบวินัย ใหมีสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ
๒. อธิจิตตสิกขา การฝกศึกษาทางจิตใจ พัฒนาคุณธรรม สรางความสุข เสริมคุณภาพจิต และรูจักใช
ความสามารถในกระบวนสมาธิ
๓. อธิปัญญาสิกขา การฝกศึกษาทางปญญาอยางสูง ทําใหเกิดความรูแจงที่สามารถชําระจิตให
บริสุทธิ์หลุดพนโดยสมบูรณ เปนอิสระไรทุกขสิ้นเชิง
1118

“สิกขา” คือฝกศึกษานี้ รับกันกับคําวา “ภาวนา” ที่เปนเรื่องของมรรค ซึ่งแปลวา การทําใหเกิดมี ทําใหมีใหเปน เจริญ เพิ่มพูน บําเพ็ญ
ฝกอบรม และบางทีมี ๓ เหมือนกัน คือ กายภาวนา - เจริญกาย จิตตภาวนา - เจริญจิต ปัญญาภาวนา - เจริญปญญา (ที.ปา.๑๑/
๒๒๘/๒๓๑) แตอรรถกถาอธิบายวา ในที่นั้นหมายเฉพาะกาย จิต และปญญา ที่พัฒนาแลวของพระอรหันต (ที.อ.๓/๒๕๒); ภาวนา ที่ใช
แสดงภาวะพัฒนาแลวของพระอรหันตนั้น ตามปกติจัดเปน ๔ โดยมี ศีลภาวนา เปนขอ ๒ และนิยมใชในรูป “ภาวิต” เปน ภาวิตกาย
ภาวิตศีล ภาวิตจิต ภาวิตปญญา ตามลําดับ
1119
ความหมายตามแบบของไตรสิกขา ดู บันทึกพิเศษทายบท

บทที่ ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา
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นี้เปนความหมายอยางคราวๆ ถาจะใหสมบูรณ ก็ตองใหความหมายเชื่อมโยงถึงความมุงหมายดวย โดย
เติมขอความแสดงลักษณะที่สัมพันธกับจุดหมายตอทายสิกขาทุกขอ ไดความตามลําดับวา ไตรสิกขา คือ การ
ฝกปรือความประพฤติ การฝกปรือจิต และการฝกปรือปญญา ชนิดที่ทําใหแกปญหาของมนุษยได เปนไปเพื่อ
ความดับทุกข นําไปสูความสุข และความเปนอิสระแทจริง
เมื่อความหมายแสดงความมุงหมายไดชัดเจนแลว ก็จะทําใหมองเห็นสาระของไตรสิกขาแตละขอดังนี้
สาระของอธิศีล คือ การดํารงตนอยูดวยดี มีชีวิตที่เกื้อกูล ทามกลางสภาพแวดลอมที่ตนมีสวนชวย
สรางสรรครักษา ใหเอื้ออํานวยแกการมีชีวิตที่ดีงามรวมกัน เปนพื้นฐานที่ดีสําหรับการพัฒนาคุณภาพจิตและการ
เจริญปญญา
สาระของอธิจิตต์ คือ การพัฒนาคุณภาพจิต หรือการปรับปรุงจิตใหมีคุณภาพและสมรรถภาพสูง ซึ่ง
เอื้อแกการมีชีวิตที่ดีงาม และพรอมที่จะใชงานทางปญญาอยางไดผลดีที่สุด
สาระของอธิปัญญา คือ การมองดูรูจักและเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง หรือรูเทาทันธรรมดา
ของสังขารธรรมทั้งหลาย ที่ทําใหเปนอยูและทําการตางๆ ดวยปญญา คือรูจักวางใจวางทาทีและปฏิบัติตอโลก
และชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะพอดี ในทางที่เปนไปเพื่อแผขยายประโยชนสุข มีจิตใจผองใส ไรทุกข เปน
อิสระเสรี และสดชื่นเบิกบาน
สาระของไตรสิกขา เริ่มดวย อธิศีล อันแสดงตัวออกมา ไมเฉพาะที่การปฏิบัติของบุคคลเทานั้น แตสอง
ถึงหรือเรียกรองภารกิจที่มนุษยจะตองจัดทําในระดับชุมชนและสังคมดวย กลาวคือ การจัดวางระบบแบบแผน
จัดตั้งสถาบันและกิจการตางๆ จัดแจงกิจกรรมและดําเนินวิธีการตางๆ โดยมีวินัยเปนฐานของระบบที่เชื่อมโยง
เขาสูศีล เพื่อใหสาระของไตรสิกขาเปนไปในหมูมนุษย หรือใหมนุษยดํารงอยูในสาระของไตรสิกขา
โดยนัยนี้ เมื่อพูดถึงศีลในความหมายที่ครอบคลุม โดยรวมไปถึงจุดตั้งตนที่วินัยดวย ศีลก็กินความถึง
การจัดสรรสภาพแวดลอมทั้งทางวัตถุและทางสังคม ที่ปดกั้นโอกาสในการทําชั่ว และสงเสริมโอกาสในการทํา
ความดี เฉพาะอยางยิ่งการจัดระเบียบชีวิต จัดระบบสังคม และจัดการกิจกรรมกิจการ โดยจัดตั้งชุมชน องคกร
หรือสถาบัน วางระบบ กําหนดโครงสราง ตราหลักเกณฑ กฎขอบังคับ บทบัญญัติตางๆ เพื่อควบคุมความ
ประพฤติของบุคคล จัดกิจการของสวนรวม สงเสริมความอยูรวมกันดวยดี ซึ่งดังที่กลาวแลว มุงปดกั้นชองทาง
ทํากรรมชั่ว และเปดขยายโอกาสสําหรับทําความดี เสริมสรางสภาพเอื้อสําหรับการศึกษาพัฒนามนุษย เรียกดวย
คําศัพทที่ตรงแททางพระศาสนาวา วินัย
ถาพูดอยางเครงครัดแยกกันใหชัด การจัดตั้งวางระบบ ที่เรียกวา “วินัย” นี้ เปนการจัดเตรียมการที่จะ
ทําใหคนมีศีล หรือเปนเครื่องมือฝกคนใหมีศีล ยังไมใชเปนตัวศีลแท แตเพราะเหตุที่วา เมื่อมองในแงของ
การศึกษา หรือการฝกคน วินัยนั้นก็พวงมากับศีล เปนฐานของศีล เมื่อพูดคลุมๆ ก็เลยเรียกรวมๆ ไปในศีลดวย
วิ นั ย นี้ พึ ง จั ด วางขึ้ น ให เ หมาะกั บ ความมุ ง หมายของชุ ม ชน หรื อ สั ง คมระดั บ นั้ น ๆ เช น วิ นั ย ที่
พระพุทธเจาทรงบัญญัติสําหรับสังฆะ ทั้งภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ มีขอกําหนดเกี่ยวกับความประพฤติสวนตัว
ของภิกษุและภิกษุณีแตละรูป กับทั้งขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดระบบความเปนอยูของชุมชน การปกครอง การ
สอบสวนพิจารณาคดี การลงโทษ วิธีแตงตั้งเจาหนาที่ ระเบียบและวิธีดําเนินการประชุม ตลอดกระทั่งระเบียบ
ปฏิบัติและมรรยาทตางๆ ในการตอนรับแขก ในการไปเปนอาคันตุกะ และในการใชสาธารณสมบัติเปนตน1120
1120

คําวา วินัย มักมองกันแคบๆ เพียงแคบทบัญญัติเกี่ยวกับความประพฤติสวนตัว นับวาความเขาใจความหมายของวินัยไดเรียวลงมาก
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มองนอกสังฆะออกไป ก็อยางที่พระพุทธเจาทรงแนะนําหลักการกวางๆ ไวสําหรับผูปกครองบานเมืองจะ
พึงนําไปกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติตอสังคมวงกวางระดับประเทศชาติ เชน ทรงสอนหลักที่เรียกวา จักรวรรดิ
วัตร ใหพระเจาจักรพรรดิจัดการคุมครองปองกันอันชอบธรรมใหเหมาะสมกับประชาชนแตละจําพวกแตละ
ประเภท ใหวางวิธีการปองกันแกไขปราบปรามมิใหมีการอันอธรรมหรือความชั่วรายเดือดรอนขึ้นในแผนดิน ให
หาทางจัดแบงปนรายไดหรือเฉลี่ยทุนทรัพยมิใหมีคนขัดสนยากไรในแผนดิน เปนตน1121
วินัยที่จะสรางเสริมศีล สําหรับสังคมวงกวางนี้ ถาจะพูดตามภาษาปจจุบัน ก็คือ ระบบการปกครอง ทั้ง
บริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ระบบเศรษฐกิจ ระเบียบแบบแผนทางขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
ตลอดถึงระบบการทางสังคมอยางอื่นๆ รวมทั้งสวนปลีกยอยที่สําคัญ เชน วิธีอํานวยหรือไมอํานวยโอกาส
เกี่ยวกับแหลงเริงรมย สถานอบายมุข สิ่งเสพติด การประกอบอาชญากรรมตางๆ และมาตรการเกี่ยวกับการงาน
อาชีพ เปนตน
อธิจิตต์ หรือสมาธิ วาโดยระดับสูงสุด หรือเต็มรูป ก็ไดแกสมถวิธี หรือวิธีบําเพ็ญกรรมฐาน (ฝาย
สมถะ) แบบตางๆ ซึ่งมากอาจารย มากสํานักปฏิบัติ ไดเพียรจัดเพียรกําหนดกันขึ้น และวิวัฒนาการเรื่อยมาใน
ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ดังที่ปรากฏเปนแบบแผนในชั้นอรรถกถา1122 แลวขยายและดัดแปลงตอๆ กันมา
แตเมื่อมองอยางกวางๆ ใหคลุมไปทุกระดับ ก็ยอมกินความถึงวิธีการและอุปกรณทั้งหลาย ที่จะชวยชักจูงจิตใจ
ของคนใหสงบ ใหมีจิตใจยึดมั่นและมั่นคงในคุณธรรม เราใจใหฝกใฝ และมีวิริยะอุตสาหะในการสรางความดี
งามยิ่งขึ้นไป
มองกวางออกไป เหมือนมองศีลคลุมถึงวินัย อธิจิตตสิกขาก็คลุมลงไปถึงการจัดระบบกัลยาณมิตรและ
จัดสรรสัปปายะ1123ทั้ง ๗ ประการ รวมทั้งอุบายวิธีตางๆ ที่จะชวยสงเสริมคุณภาพจิตของคน ใหคนพรอมที่จะ
กาวไปในทางของการเจริญสมาธิ และที่จะพัฒนาจิตใจยิ่งขึ้นไป เชน การมีสถานที่พักผอนหยอนใจอันสงบรมรื่น
ชักจูงความคิดในทางที่ดีงาม การสรางบรรยากาศในสถานที่อยูอาศัย ในที่ทํางาน สถานประกอบอาชีพเปนตน ให
สดชื่นแจมใส ประกอบดวยเมตตา กรุณา ชวนใหอยากทําแตความดี และทําใหมีคุณภาพจิตประณีตยิ่งขึ้น
กิจกรรมตางๆ ที่ปลุกเราคุณธรรม การสงเสริมกําลังใจในการทําความดี ความมีอุดมคติ และการฝกจิตใจให
เขมแข็งหนักแนนมั่นคงมีสมรรถภาพสูง
อธิปัญญา วาโดยรูปศัพทที่เครงครัด ก็คือ วิปสสนาภาวนา ซึ่งมีวิวัฒนาการในดานวิธีฝกปฏิบัติจนเปน
แบบแผนทํานองเดียวกับสมถวิธี แตเมื่อมองใหกวางตามสาระและความมุงหมาย เรื่องของปญญา ก็ไดแกกิจการ
ฝกปรือพัฒนาความรูความคิด ซึ่งเรียกกันวาการศึกษาเลาเรียนทั้งหมด ที่อาศัยกัลยาณมิตร โดยเฉพาะครู
อาจารย มาช ว ยถ า ยทอดสุ ต ะ (ความรู แ บบรั บ ถ า ยทอด หรื อ แบบเล า เรี ย นสดั บ ฟ ง ) และความจั ด เจนใน
ศิลปวิทยาตางๆ เริ่มแตวิชาชีพ (เรื่องระดับศีล) เปนตนไป
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ดู จักรวรรดิวัตร ที่ ที.ปา.๑๑/๓๕/๖๕ และราชสังคหวัตถุ ตามแนว กูฏทันตสูตร, ที.สี.๙/๒๐๖/๑๗๑ และใน สํ.อ.๑/
๑๖๙; อิติ.อ.๑๒๓ เปนตน; ตัวอยางการจัดวินัยสําหรับสังคมระดับประเทศตามแนวคําสอนนี้ ที่เดน ก็คงไดแกระบบการปกครอง
ของพระเจาอโศกมหาราช (ประมาณ พ.ศ.๒๑๘-๒๖๐ หรือ ๒๗๐-๓๑๒)
1122
เชน วิสุทฺธิ.๑/๑๐๕-๒/๒๘๔
1123
สัปปายะ (สิ่งที่สบาย เหมาะกัน เกื้อกูล สภาพเอื้อ สภาวะที่เกื้อหนุนการเจริญภาวนา ชวยใหสมาธิมั่น ไมเสื่อม) ปรากฏใน
พระไตรปฎกกระจายอยูตางแหง ตอมา ในชั้นอรรถกถา ทานประมวลวามี ๗ คือ อาวาส/เสนาสนะ (ที่อยู) โคจร (แหลงอาหาร) ภัสสะ/
ธัมมัสสวนะ (การพูดจาสดับฟง) บุคคล โภชนะ/อาหาร อุตุ (ดินฟาอากาศ สภาพแวดลอม) อิริยาบถ ทั้ง ๗ ขอนี้ ที่เหมาะที่เอื้อ ถูก
กัน ชวยเสริม เปนสัปปายะ (เชนเปนบุคคลสัปปายะ) ที่ไมเอื้อ เปนอสัปปายะ (วิสุทฺธิ.๑/๑๖๑; วินย.อ.๑/๕๒๔; ม.อ.๓/๕๗๐)

บทที่ ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา

๕๘๓

แตการที่จะเปนอธิปญญาไดนั้น เพียงความรูความจัดเจนในวิชาชีพและวิทยาการตางๆ หาเพียงพอไม
ผูสอนพึงเปนกัลยาณมิตร ที่สามารถสรางศรัทธา และสามารถชี้แนะใหผูเรียนเปนคนรูจักคิดเองได อยางนอยทํา
ใหเขามีความเห็นชอบตามคลองธรรม และถาสามารถทําไดยิ่งกวานั้น ก็ใหเขารูจักมองโลกและชีวิตอยางรูเทาทัน
ความจริง ที่จะใหวางใจ วางทาที มีความสัมพันธกับสิ่งทั้งหลายอยางถูกตอง ดําเนินชีวิตดวยปญญา เปนผูมี
การศึกษาชนิดที่ขัดเกลากิเลสและแกทุกขได สามารถทําประโยชนแกผูอื่น พรอมกับที่ตนเองมีจิตใจเปนสุข
การฝกฝนอบรมในขอนี้ ตามปกติเปนภารกิจของสถานศึกษาตางๆ ธรรมดาสถานศึกษาทั้งหลายนั้น
ยอมสมควรเกื้อหนุนใหบุคคลฝกปรือพัฒนาครบทั้ง ๓ ระดับ คือ ทั้งศีล สมาธิ และปญญา มิใชมุงแตปญญา
อยางเดียว ทั้งนี้โดยเหตุผลวา อธิปญญาเปนการศึกษาขั้นสูงสุด ซึ่งจะสําเร็จไดดวยดี ตองอาศัยการศึกษา ๒
ระดับแรกเปนพื้นฐาน และยิ่งกวานั้น การศึกษาหรือการฝกปรือ ๓ ขั้นนี้ มีองคประกอบที่เปนปจจัยสงเสริมกัน
และกัน เมื่อพัฒนาครบทั้ง ๓ ขั้น จึงจะกาวถึงอธิปญญาไดจริง และเปนการศึกษาที่สมบูรณ
ลําดับขั้นตอนของการสงผลตอกันในการฝกอบรม หรือปฏิบัติตามไตรสิกขา อยางพื้นๆ ขั้นตนๆ พอจะ
มองเห็นไดงายๆ ก็เชนวา เมื่ออยูรวมกันในหมูหรือในสังคมโดยสงบเรียบรอย ไมตองคอยหวาดระแวง หรือ
สะดุงสะทานหวั่นไหว แตสดใสดวยไมตรี ใจก็สงบสบาย เมื่อใจสงบสบาย ก็พอจะใชความคิดพิจารณาทําความ
เขาใจอะไรๆ ได, หรือเมื่อไมไดทําความผิดอะไร ก็มีความมั่นใจในตนเอง จิตใจก็แนวแน เมื่อจิตใจแนวแน ก็คิด
อะไรๆ ไดอยางจริงจัง ความคิดก็พุงแลนไดผล, หรือเมื่อประพฤติดี เชนเอื้อเฟอชวยเหลือใครมา ใจก็ปลาบปลื้ม
ปติมีความสุข หรือปลอดโปรงผองใส เมื่อใจโปรง ความคิดก็โลงและฉับไว, หรือเมื่อไมไดมีเรื่องราวเบียดเบียน
เปนเวรภัยกับใคร ใจก็ไมขุนมัว ไมกระทบกระแทกติดขัด เมื่อใจไมขุนมัวไมมีแงมีงอน จะพิจารณาเรื่องราวอะไร
ก็มองเห็นชัดถูกตอง ไมเขวไมลําเอียง ดังนี้เปนตน จากพื้นฐานที่พรอมดีอยางนี้ จึงพัฒนาประณีตสูงขึ้นไป

- ย้อนย้ําอีกที กระบวนธรรมในตัวคน ของมรรค กับกระบวนการฝึกคน ของสิกขา
คําถามเกามีวา เหตุใดการจัดลําดับองคธรรมในมรรค กับในไตรสิกขา จึงตางกัน? เมื่อเปนมรรค เริ่ม
ดวยสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ และลงทายดวยสัมมาสมาธิ แตเหตุใดเมื่อมาจัดเปนไตรสิกขา จึงเอาสัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ ที่เปนหมวดปญญา ไปตอทายสัมมาสมาธิ ทําใหไตรสิกขากลายเปนเริ่มตนดวยสัมมาวาจาที่เปน
หมวดศีลแทน
กอนตอบคําถาม ก็ยอนกลับไปทบทวนความเดิม เกี่ยวกับความตอเนื่องระหวางนิโรธกับมรรควา มรรค
เกิดมีขึ้น โดยฐานเปนวิธีการที่คนนําเอากฎเกณฑของธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตของตน
คือเปนวิธีปฏิบัติของคนที่จะใหเกิดผลตามกระบวนการของธรรมชาติ หรือการใชวิธีการของคนเพื่อใหเกิดผลตาม
กระบวนการของธรรมชาติ
มรรคเปนจุดเริ่มตนของการประยุกตความรูในกฎธรรมชาติ มาสรางเปนวิธีปฏิบัติของคน เรียกไดวา
เปนขั้นตอเชื่อมกลางระหวางกระบวนการของธรรมชาติ กับวิธีการตางๆ ทั้งหลายเทาที่คนจะยักเยื้องขยาย
ออกไปใชในตางกิจตางกรณี นับวามรรคเปนหลักกลางที่เปนเนื้อตัวแทในขั้นวิธีการของมนุษย
ตอจากมรรคก็คือไตรสิกขานี่เอง ที่เปนขั้นนําเอาเนื้อหาของมรรคไปจัดตั้งวางระบบทํางาน โดยจับเอา
องคประกอบทั้ง ๘ ไปยักเยื้องจัดรูปเปนกระบวนวิธีปฏิบัติ มีขั้นตอนตางๆ มีรายละเอียดขอเนนย้ําเดนชัด
แปลกๆ กันไปสุดแตวัตถุประสงคจําเพาะของแตละระดับแตละกรณี ความแตกตางขอนี้ นําไปสูความแตกตาง
แหงการจัดลําดับขอธรรมระหวางมรรคกับไตรสิกขา

๕๘๔

พุทธธรรม

ในฐานะที่เปนหลักกลางตนแบบในขั้นวิธีการ มรรคจึงยังเปนระบบการปฏิบัติที่มุงในแงเนื้อหา คือ มอง
แตลําพังตัวระบบเอง แจกแจงใหเห็นองคประกอบที่เปนขอยอยของมันวามีอะไรบางตามเนื้อหาของมันเองแทๆ
เหมือนมองดูถนนหนทาง แลวแยกแยะวิเคราะหออกดูวามีสวนประกอบอะไรบาง
ในเมื่อลักษณะทั่วไปของมรรคเปนเชนนี้ การจัดลําดับองคธรรมภายในมรรค จึงเปนการจัดลําดับตาม
ความสัมพันธระหวางสวนประกอบเหลานั้นเอง กลาวคือ จัดลําดับตามความสัมพันธระหวางองคประกอบของ
มรรค ซึ่งทําหนาที่ของมันอยูภายในตัวบุคคลผูปฏิบัติธรรม
โดยนั ย นี้ ภายในมรรค สั ม มาทิ ฏ ฐิ จึ ง เป น ข อ แรก ในฐานะเป น จุ ด เริ่ ม ต น ซึ่ ง ถ า ขาดเสี ย แล ว
องคประกอบขออื่นๆ จะเกิดมีขึ้นไมได เปรียบเหมือนในการเดินทาง จะตองรูวาทางไหนที่จะไป อยางนอยตองรู
วาจะตั้งตนที่ไหน ถายังตั้งตนไมได การเดินทางตอๆ ไปก็ยังไมอาจมีขึ้นได
การเดินทางเปนฉันใด ในการปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้น เริ่มแรกทีเดียว จะตองมีความเห็น มีความเขาใจ
หรืออยางนอยเชื่อถือถูกตองตามแนวทางที่จะปฏิบัติเสียกอน จึงจะดําริคิดการตอไป และประพฤติปฏิบัติใหถูก
ทางได การปฏิบัติธรรมจึงตองอาศัยพื้นฐานความเขาใจที่เปนตนทุนไวกอน เมื่อสัมมาทิฏฐิเบิกชองทางหรือตั้งตน
ใหแลว องคมรรคขออื่นๆ ก็เกิดตามไดเปนลําดับไป
เมื่อเห็นอยางไร เชื่ออยางไร เขาใจอยางไร มีทัศนคติอยางไร ก็ดําริหรือคิดการตางๆ อยางนั้น เมื่อคิด
ถูก คิดคืบหนาไป ก็เห็นจะแจงเขาใจชัดยิ่งขึ้น คิดไดอยางไร ก็พูดไปไดอยางนั้น เมื่อคิดดี คิดชัด ก็พูดดี พูดชัด
คิดการไดอยางไร แคไหน ก็จะทําอยางนั้น และทําไดแคนั้น เมื่อคิดไดแลว เอามาพูดสั่งการหรือปรึกษาหารือ ก็
ชวยชักนํากําหนดและเกื้อกูลแกการกระทํา คิดการไดแคไหน พูดจาและกระทําการไดแนวทางใด มีขอบเขตแค
ไหน ก็ดําเนินวิธีหาเลี้ยงชีพไปแนวนั้นในขอบเขตนั้น
เมื่อจะพูด จะทําการ จะดําเนินวิธีเลี้ยงชีพใหสําเร็จ ก็ตองใชความพยายาม เมื่อพยายามจริงจังในเรื่อง
ไหนใหไดผลดี ก็ตองใชสติใหมั่นสม่ําเสมอในเรื่องนั้น เมื่อสติคอยกํากับดีอยู จิตก็แนวแนมั่นคงไปในเรื่องนั้น
ถาเริ่มดวยความเห็นความเขาใจ เชื่อถือ และทัศนคติที่ดีงามถูกตอง เปนสัมมาทิฏฐิ ความคิดดี พูดดี
ทําดี เปนตน ก็ดําเนินสืบตอไป เปนสัมมาทั้งหมด ถาจะใหดียิ่งขึ้น ก็คอยเสริมองคประกอบเหลานั้นใหดียิ่งขึ้นๆ
ทุกขั้นทุกตอน1124
ตอนที่จะเอาจริงเอาจัง จะซอมจะเสริมตรงไหนนี่แหละ ก็มาถึงงานของไตรสิกขา ซึ่งเปนระบบปฏิบัติที่
เหมือนกับทําตามคําสั่งจากขางนอกใหจัดการใหทําการกับเนื้อในนั้น คือ เอาความรูเขาใจองคประกอบทั้งหลาย
ของมรรค มาจัดเปนกระบวนวิธีปฏิบัติที่มีข้ันตอนตางๆ เพื่อใชงานใหเปนการพัฒนาองคมรรคเหลานั้นใหสําเร็จ
ผลอยางเปนงานเปนการจริงจัง
1124

ดูทัศนะของอรรถกถาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางองคมรรค ใน วิภงฺค.อ.๑๔๘-๑๕๐; อนึ่ง ขออุปมาเพื่อแสดงเหตุผลในการจัด
องคมรรคเขาในหมวดตางๆ (วิภงฺค.อ.๑๑๗; วิสุทฺธิ.๓/๑๐๓) ก็อาจชวยเสริมความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางองคมรรคได
ทานกลาวเปรียบวา เหมือน ๓ สหายชวยกันเก็บดอกจําปา ที่ยืนคนเดียวเอื้อมเก็บไมถึง สัมมาวายามะ เหมือนสหายที่กมหลัง
เขามารองค้ําหนุนเพื่อนใหยืนสูงขึ้นไปจนพอ สัมมาสติ เหมือนเพื่อนที่เอาไหลเขามาเคียงใหเหยียบยันหายโงนเงน สัมมาสมาธิ
เหมือนเพื่อนที่เมื่อยืนบนหลังสหายแรกยังโงนเงนอยู เก็บดอกไมไมได พอยันไหลสหายที่สอง ก็ตั้งหลักไดมั่น ยืนแนว เก็บดอกไม
ตามชอบใจ ทํากิจไดสําเร็จ; สัมมาสังกัปปะ เหมือนนิ้วมือที่พลิกเหรียญไปมา ทําใหเหรัญญิกคือ สัมมาทิฏฐิ วินิจฉัยไดวาเหรียญเก
หรือเหรียญดี หรือ สัมมาสังกัปปะ เหมือนคนที่คอยจับทอนซุงพลิก ทําใหชางถากคือ สัมมาทิฏฐิ ทํางานถากไมไดตามตองการ
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๕๘๕

ไตรสิกขากาวจากการเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเวทีสัมพันธขององคธรรมตางๆ ตามแบบของมรรค
ออกมาสูการเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะมนุษยที่อยูทามกลางสภาพแวดลอมตางๆ ในสังคม หรือกาวจากการ
ทํางานขององคธรรมภายในชีวิตของบุคคล ออกมาสูการจัดการจากภายนอก
ดังเชน แทนที่จะเนนในแงวา เมื่อเห็นถูกตองแลว ก็จะคิดถูกตอง แลวจะพูดจะทําก็พลอยดีงามถูกตอง
คราวนี้กลับหันมาจับที่ดานนอกวา ความดี ความถูกตองที่จะตองทําตองพูดมีอะไรบาง จะตองพูดตองทําตอ
ใครๆ อยางไร ในฐานะที่เขาอยูรวมกับคนอื่นๆ กําหนดการแสดงออกภายนอก ใหสะทอนกลับเขาไปมีอิทธิพล
ตอความคิดความเห็นภายในจิตใจ เชน วางระเบียบกฎเกณฑขอฝกหัดขึ้น ฝกการดําเนินชีวิต และวิถีการปฏิบัติ
ตางๆ ทําใหบุคคลผูนั้นรูจักบังคับควบคุมตนเอง รูจักคิดรูจักพิจารณาเกี่ยวกับพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตที่
ถูกตอง เปนการเริ่มจากความสัมพันธทางสังคมและการอยูกับสภาพแวดลอม เขาไปหาในตัวบุคคล และจุดนี้
แหละคือการกาวเขาสูความหมายของสิกขา ที่วาเปนการฝกศึกษาพัฒนาอบรม
โดยนัยนี้ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เปน ศีล, การฝกหัดพัฒนาสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ ใหเกิดมีเพิ่มพูนขึ้น (ในแนวทางที่จะทําใหแกปญหาหรือดับทุกขได) เปน อธิศีลสิกขา;
สั ม มาวายามะ สั ม มาสติ สั ม มาสมาธิ เป น พวก สมาธิ , การฝ ก อบรมสั ม มาวายามะ สั ม มาสติ
สัมมาสมาธินั้น (ในแนวทางแกปญหาหรือใหดับทุกขได) เปน อธิจิตตสิกขา;
สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ เปนพวก ปัญญา, การฝกปรือสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะนั้น (ใน
แนวทางใหดับทุกขหรือแกปญหาได) เปน อธิปัญญาสิกขา
ดังนั้น ไตรสิกขาจึงกาวจากความสัมพันธที่เปนไปตามลําดับระหวางองคธรรมดวยกันเองของมรรค
ออกมาสูการฝกคนเปนขั้นเปนตอน จากสวนที่หยาบ ไปหาสวนที่ละเอียด หรือจากสวนที่เปนรูปเปนรางชัดเจน
เห็นงาย จัดการงาย ไปสูสิ่งที่ประณีตลึกซึ้งมองไมเห็น ยากที่จะควบคุมจัดการ คือ เริ่มตนฝกกาย วาจา เขาไป
หาจิตใจ และปญญา
พูดอีกแงหนึ่งวา ไตรสิกขากาวจากระบบการทําหนาที่สัมพันธกันตลอดเวลาทุกๆ ขณะขององคมรรคใน
ตัวบุคคล ออกมาสูกระบวนการฝกอบรมชวงกวางของไตรสิกขา ซึ่งจัดแบงเปนขั้นตอนเรียงลําดับตามบทบาท
ขององคประกอบประเภทที่ทําหนาที่ออกหนาเดนชัดในขั้นตอนนั้นๆ โดยเริ่มจากศีล ซึ่งมุงฝกหัดพัฒนาการ
แสดงออกทางกายวาจาที่เปนชั้นภายนอก อยูกับสิ่งแวดลอม เปนขั้นหยาบ แลวกาวตอไปสูสมาธิ ฝกอบรมจิตใจ
ที่อยูภายในและละเอียดกวา เพื่อสนับสนุนการใชและการฝกปรือปญญาใหใชงานอยางไดผลดีที่สุดตอไป
เปนอันวา ไตรสิกขาเปนระบบการฝกอบรมที่เปนเชิงปฏิบัติเต็มที่ จัดไวเพื่อใชฝกคนในฐานะที่อยูใน
สั ง คม ท า มกลางสิ่ ง แวดล อ ม หรื อ ใช เ ป น ระบบการฝ ก คนของสั ง คม จั ด แบ ง ขั้ น ตอนเป น ช ว งกว า งๆ และ
เรียงลําดับโดยถือหลักสิ่งที่จะตองปฏิบัติเดนชัดเปนพิเศษในชวงนั้นๆ
มีขอควรย้ําวา ไมวาผูศึกษาจะกําลังฝกศึกษาพัฒนาอยูในชวงตอนใดของไตรสิกขา จะเปนขั้นศีลก็ตาม
ขั้นสมาธิก็ตาม ขั้นปญญาก็ตาม การทําหนาที่ขององคมรรค หรือการปฏิบัติองคมรรคทุกขอ ตั้งแตสัมมาทิฏฐิ ถึง
สัมมาสมาธิ ยอมดําเนินอยูเรื่อยไปตลอดเวลาทุกชวงตอน การกลาวออกมาวาเปนขั้นศีล ขั้นสมาธิ หรือขั้น
ปญญา เปนเพียงการบอกแจงวา ในตอนนั้นกําลังเรงรัดใหระดมการฝกอบรมองคประกอบหมวดนั้นประเภทนั้น
ใหมากเปนพิเศษ หรือวาในตอนนั้น องคประกอบหมวดนั้นประเภทนั้นกําลังถูกเรียกออกมาใชงานมีบทบาทโดด
เดนออกหนาองคประกอบประเภทอื่น

๕๘๖

พุทธธรรม

มองดูแงหนึ่ง เปนเหมือนวา มีงาน ๒ ระบบ คือ ระบบฝกจากขางนอก กับระบบพัฒนาจากขางใน1125
ทั้งสองระบบนี้กําลังทํางานประสานขานรับกันอยู และพระพุทธศาสนาก็ยอมรับความจริงของงานทั้งสองระบบนั้น
ความเปนไปเชนนี้ เปนขอยืนยันถึงการประสานขานรับ กัน ระหวางระบบการฝกจากขางนอกของ
ไตรสิกขา กับการทําหนาที่แหงองคธรรมภายในของมรรค คือ เมื่อประพฤติดีมีศีล ใจก็มีสมาธิ เมื่อใจมีสมาธิ
การคิดก็ไดปญญา พอไดปญญา ก็กลายเปนสัมมาทิฏฐิองคแรกของมรรค สัมมาทิฏฐิก็สงทอดแกสัมมาสังกัปปะๆ ก็นําทางแกสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ตามหลักความสัมพันธระหวางองคมรรค
กลายเปนการชวยใหเกิดศีล แลวสืบทอดตอๆ กันไปอีก พรอมกับทําใหคุณภาพทั้งของการฝกอบรม และทั้งการ
พัฒนาขององคธรรมทั้งหลาย ประณีตเขมแข็งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ .1126
วงจรยอยของไตรสิกขาอยางนี้ มองคราวๆ จะเห็นเปนเหมือนการฝก ๓ สวน ที่ดําเนินควบเคียงไป
ดวยกันตลอดเวลา ดังตัวอยางในคัมภีรวิสุทธิมัคค กลาวถึงการฝกเจริญอานาปานสติ คือกําหนดลมหายใจเขา
ออก จับสาระไดวา ขณะที่ฝกอยูนั้น สังวรคือการควบคุมกิริยาอาการใหอยูในภาวะถนัดหรือเหมาะดีที่สุดแกงาน
เปนอธิสีลสิกขา การทําจิตใจใหตั้งมั่นแนวแน (อยูกับงานคืออารมณที่กําหนด) เปนอธิจิตตสิกขา การใชปญญา
หรือความรูความเขาใจที่เกิดขึ้นเปนไปอยูในเวลานั้น เปนอธิปญญาสิกขา1127
ไตรสิกขานี้ เรียกวาเปน พหุลธัมมีกถา คือ คําสอนธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงบอย และมีพุทธพจน
แสดงความตอเนื่องกันของกระบวนการฝกอบรมที่เรียกวาไตรสิกขา ดังนี้
“ศีลเป็นอย่างนี้ สมาธิเป็นอย่างนี้ ปัญญาเป็นอย่างนี้ สมาธิที่ศีลบ่มแล้ว ย่อมมีผลมาก มี
อานิสงส์มาก ปัญญาที่สมาธิบ่มแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก จิตที่ปัญญาบ่มแล้ว ย่อมหลุด
พ้นจากอาสวะโดยสิ้นเชิง คือ จากกามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ”1128
ความสัมพันธแบบตอเนื่องกันของไตรสิกขานี้ มองเห็นไดงายแมในชีวิตประจําวัน กลาวคือ เมื่อมีความ
บริสุทธิ์ในทางความประพฤติ เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตน ไมหวาดตอการลงโทษ ไมสะดุงระแวงตอการ
ประทุษรายของคูเวร ไมหวั่นใจเสียวใจตอเสียงตําหนิหรือความรูสึกไมยอมรับของสังคม และไมมีความฟุงซาน
วุนวายใจ เพราะความรูสึกเดือดรอนรังเกียจในความผิดของตนเอง จิตใจจึงจะปลอดโปรง สงบแนวแน มุงมั่นอยู
ไดกับสิ่งที่คิด คําที่พูด และการที่ทํา ยิ่งจิตไมฟุงซาน สงบ มุงมั่น แนวแนเทาใด การคิดการพินิจพิจารณา การ
รับรูสิ่งตางๆ ก็ยิ่งชัดเจน แลนลิ่ว และคลองตัว เปนผลดีในทางปญญามากขึ้นเทานั้น
ขออุปมาในเรื่องนี้ เหมือนเมื่อน้ําไมถูกกวน คน พัด หรือเขยา สงบ นิ่ง ผงฝุนตางๆ ก็นอนกน หายขุน
น้ําก็ใส เมื่อน้ําใส ก็มองเห็นสิ่งตางๆ ไดชัดเจน
ในการปฏิบัติธรรมชั้นสูงขึ้นไป ที่ถึงขั้นจะใหเกิดญาณรูแจงเห็นจริง จนกําจัดอาสวกิเลสได ก็ยิ่งตองการ
จิตที่สงบนิ่ง ผองใส มีสมาธิแนวแนยิ่งขึ้นไปอีก ถึงขนาดระงับการรับรูทางอายตนะตางๆ ไดหมด เหลืออารมณที่
กําหนดไวทําการแตเพียงอยางเดียว เพื่อกําจัดกวาดลางตะกอนที่นอนกนทั้งหลาย ไมใหมีโอกาสขุนอีกตอไป
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ความขอนี้จะเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาตามหลักกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ ที่จะกลาวขางหนา
ดูคําอธิบายเพิ่มเติม ในตอนวาดวยสัมมาทิฏฐิกับการศึกษา ในบท “องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา”
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ชาวบาน ดําเนินมรรคาดวยการศึกษาบุญ
กอนหนานี้ ไดบอกแลววา ในคําสอนธรรมเพื่อใหเหมาะสําหรับคฤหัสถ คือชาวบาน แทนที่ทานจะนํา
ระบบของมรรคมาจัดขั้นตอนในรูปของไตรสิกขา เปน ศีล สมาธิ ปญญา แตทานจัดใหมเหมือนดังจะใหเปน
ไตรสิกขาฉบับที่งายลงมา โดยวางรูปขั้นตอนใหม เปนหลักทั่วไป ที่เรียกวาบุญกิริยา หรือบุญกิริยาวัตถุ ซึ่งมี
จํานวน ๓ ขอ หรือ ๓ ขั้น เทากับไตรสิกขานั้นเอง แตมีชื่อหัวขอตางออกไปเปน ทาน ศีล ภาวนา
ถึงตอนนี้ เมื่อยกไตรสิกขาขึ้นมาย้ําในแงการศึกษาแลว ก็ควรใหเขาใจบุญกิริยาในความหมายของ
การศึกษาดวย และแทจริงนั้น สาระหรือเนื้อแททั้งหมดของบุญกิริยา คือการทําบุญนั้น ก็คือการศึกษานั่นเอง
ขอใหดูพุทธพจนที่แสดงหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้ ... คือ ทานมัย บุญกิริยาวัตถุ ๑
ศีลมัย บุญกิริยาวัตถุ ๑ ภาวนามัย บุญกิริยาวัตถุ ๑ ...
“(ผู้ใฝ่อัตถะนั้น) พึงศึกษาบุญนั่นทีเดียว อันมีผลกว้างไกล มีความสุขเป็นกําไร
คือ พึงเจริญทาน ๑ สมจริยา (ความประพฤติเข้ากับธรรม หรือสมตามธรรม) ๑
เมตตาจิต ๑ บัณฑิตเจริญธรรม ๓ ประการ อันก่อให้เกิดความสุขเหล่านี้แล้ว ย่อม
เข้าถึงโลกที่เป็นสุข ไร้การเบียดเบียน”1129
จะเห็นวา พระพุทธเจาทรงแสดงหลักบุญกิริยาวัตถุวามี ๓ อยาง คืออะไรบางแลว ก็ตรัสคาถาสรุป ทรง
บอกใหรูกันวาจะทําอะไรกับบุญกิริยาวัตถุนั้น คือตรัสวา “พึงศึกษาบุญนั่นทีเดียว” ขอย้ําพระดํารัสเปนคําบาลี
วา “ปุญฺญเมว โส สิกฺเขยฺย” ถานําคําทั้งสองมาสมาส (รวมเขาดวยกัน) ก็เปน “บุญสิกขา” นั่นเอง
ที่วาศึกษา ก็คือ ฝกทําใหเปนใหมีขึ้น ฝกหัดอบรมพัฒนาใหเจริญเพิ่มพูนถนัดชํานาญยิ่งขึ้นไป ก็คือ
กาวหนางอกงามขึ้นไปในมรรค อยางคลอยตามไตรสิกขานั่นเอง และเมื่อถือไตรสิกขาเปนหลัก ก็เทียบกันไดดังนี้
ศีล

ทาน

สมาธิ

ศีล

ปัญญา (

วิมุตติ)

ภาวนา
จิตตภาวนา

ปญญาภาวนา

เมตตาภาวนา

ขอย้ําความอยางที่เคยกลาวมาแลววา หลักศึกษาบุญสําหรับชาวบานนี้ เนนชีวิตดานนอก และการ
ประพฤติปฏิบัติพื้นฐานขั้นตน ตรงขามกับฝายบรรพชิตคือพระสงฆ ที่เนนดานใน และขั้นสูงขึ้นไป
จะเห็นไดชัดวา หลักปฏิบัติขั้นตนของไตรสิกขา รวมคลุมไวดวยศีลคําเดียว แตบุญกิริยาของชาวบาน
ซึ่งเนนดานนอก ใหน้ําหนักแกเรื่องการจัดการกับวัตถุและการอยูรวมสังคม จึงแยกขั้นตนออกเปน ๒ ขอ โดย
เอาเรื่องการจัดการวัตถุ คือทาน มาหนุนมานําศีล ขณะที่ของพระมีศีล แตของชาวบานมี ทาน และศีล
แตทางดานใน ที่เปนระดับลึกสูงขึ้นไป ไตรสิกขาของพระแบงชัดเปน ๒ คือ สมาธิ และปัญญา แตบุญ
กิริยาของชาวบานพูดรวมคลุมดวยภาวนาคําเดียว และตามพุทธพจน ใหมุงที่เมตตาภาวนา คือเจริญเมตตา
พูดอีกแบบหนึ่งวา ชีวิตพระนั้น ไมคอยเกี่ยวของกับวัตถุ ทานจึงมีบทบาทนอย ดังนั้น ในไตรสิกขา จึง
เอาทานไปผนวกหรือแอบไวในศีล (จะดูการจัดสรรวัตถุของพระก็ไปมองในวินัย)
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ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๘/๒๗๐; บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ พึงดู ที.อ.๓/๑๙๔; สงฺคห.๒๙

๕๘๘

พุทธธรรม

แตชีวิตของพระนั้น มุงอุทิศแกดานใน คือจิตใจและปญญา ไตรสิกขาจึงจัดแยกการศึกษาพัฒนาดานใน
นั้น ออกเปน ๒ อยางใหเดนชัดขึ้นมา เปนสมาธิ กับปญญา (อธิจิตต และอธิปญญา)
สวนชีวิตของชาวบาน อยูกับวัตถุโดยตรงเต็มที่ และการแสวงหาจัดการวัตถุนั้น ก็ดําเนินไปทามกลาง
เพื่อนมนุษยรวมสังคม ถาประพฤติปฏิบัติจัดการไมดี ทั้งวัตถุก็เสียหาย คนและสังคมก็เดือดรอนวุนวาย จึงตอง
ยกทาน และศีล ขึ้นมาใหสําคัญโดดเดน เปนบุญกิริยา ๒ อยางกอน สวนการพัฒนาดานใน ถึงแมสําคัญ ก็ตอง
จัดใหพอเหมาะแกกําลังเวลาเปนตน ที่เขาจะปฏิบัติได โดยเอาทั้งเรื่องจิตใจและปญญามารวมเปนขอเดียวกัน
คือทั้งพัฒนาจิตใจ (จิตตภาวนา) และพัฒนาปญญา (ปญญาภาวนา) มารวมไวเปนภาวนาขอเดียว และเพราะการ
อยูรวมกันในสังคมเปนลักษณะชีวิตของชาวบาน แมแตภาวนานั้นก็จึงเนนที่การเจริญเมตตา คือ เมตตาภาวนา
คําที่พูดกันสามัญวา “ทําบุญ” ถาจะพูดใหตรงตามที่พระพุทธเจาตรัสสอนไว ก็ตองวา “ศึกษาบุญ” คือให
ทําอยางเปนการฝกฝนพัฒนา หมายความวา บุญนี้เปนคุณสมบัติ คือความดีงามความสามารถ ทางกายบาง ทาง
วาจาบาง ทางใจบาง รวมทั้งทางปญญา เราตองทําใหเพิ่มขึ้นและประณีตขึ้นเรื่อยๆ ใหเปนการฝกกาย ฝกวาจา
ฝกจิตใจ และฝกปญญา ชีวิตของเราก็ประณีตงอกงามขึ้นเรื่อยๆ เปนการพัฒนาชีวิต หรือพัฒนาตนเอง
ดังที่กลาวแลว มี บุญกิริยาวัตถุ ๓ อยาง คือ
๑. ทาน การให เผื่อแผ แบงปน
๒. ศีล
การประพฤติสุจริต มีความสัมพันธที่ดี เกื้อกูล ไมเบียดเบียนกัน
๓. ภาวนา ฝกอบรมพัฒนาจิตใจ พัฒนาปญญา
ในอดีตที่ยาวนาน ทานยอมไดสอนไดอธิบายหลักธรรมเหลานี้กันเรื่อยมา ปรากฏวา ถึงยุคอรรถกถา ได
มีบุญกิริยาวัตถุเพิ่มขึ้นอีก ๗ ขอ ซึ่งที่จริงก็ตองถือวาเปนการขยายความและเพิ่มตัวอยางของบุญกิริยาวัตถุแต
ละขอออกไป ดังที่อรรถกถาก็จัดไว ซึ่งขอประมวลความมาดูเปนแนวทางเสริมความเขาใจ ดังนี้
๑. ทาน: ในขอนี้ รวมทั้งปัตติทานมัย คือการเปดโอกาสใหคนอื่นไดมีสวนรวมบุญดวยการทําความดี
ดวยกัน และปัตตานุโมทนามัย คือการอนุโมทนาสวนบุญ โดยพลอยชื่นชม หรือแสดงความยินดี ยอมรับ
เห็นชอบในการทําบุญทําความดีของผูอื่น
๒. ศีล: ในขอนี้ รวมทั้งอปจายนมัย คือการมีความออนโยน สุภาพออนนอม ใหเกียรติกัน เคารพยก
ยองทานผูมีความเปนผูใหญ ผูสูงดวยคุณธรรมความดี เปนตน รวมมาถึงการมีกิริยามารยาทงดงาม ตาม
วัฒนธรรมประเพณี และไวยาวัจจมัย คือการชวยเหลือ รับใช บริการ ขวนขวายในกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
๓. ภาวนา: ในขอนี้ รวมทั้งธรรมสวนมัย คือการฟงธรรม รวมทั้งสดับอานขาวสารขอมูลคําแนะนํา
เรื่องราวที่ดีงามเปนประโยชน และธรรมเทศนามัย คือการแสดงธรรมใหคําสอนคําแนะนําความรูแกผูอื่น
ข้อพิเศษ: ทิฏฐุชุกรรม คือการทําความเห็นใหตรง ซึ่งตองทํารวมกํากับการทําบุญขออื่นทุกขอ ใหเปนการ
กระทําดวยความรูเขาใจตั้งใจมุงหมายถูกตอง เทากับไดตรวจสอบทุกกิจกรรม เปนประกันใหไดผลดี และมีการพัฒนา
โดยนัยนี้ จึงเกิดเปนชุดขยาย เรียกกันวา บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ คือ
๑. ทานมัย
ทําบุญดวยการให
๒. สีลมัย
๓. ภาวนามัย
ทําบุญดวยการเจริญภาวนา
๔. อปจายนมัย
๕. ไวยาวัจจมัย ทําบุญดวยการขวนขวายรับใช
๖. ปตติทานมัย
๗. ปตตานุโมทนามัย ทําบุญดวยการยินดีการทําดีของผูอื่น ๘. ธัมมัสสวนมัย
๙. ธัมมเทสนามัย ทําบุญดวยการสอนแสดงธรรม
๑๐. ทิฏุชุกัมม

ทําบุญดวยการรักษาศีลประพฤติดีงาม
ทําบุญดวยการประพฤติออนนอม
ทําบุญดวยการใหสวนความดีแกผูอื่น
ทําบุญดวยการฟงธรรม
ทําบุญดวยการทําความเห็นใหตรง

บทที่ ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา

๕๘๙

ความเดนที่เนนความสําคัญของไตรสิกขา
ไตรสิกขานี้ บางครั้งพระพุทธเจาทรงแสดงเปนคําสอนภาคปฏิบัติ แบบที่เขาใจงายๆ และชาวพุทธมัก
นํามาอางกันบอยๆ ถึงกับเรียกกันวาเปน “หัวใจพระพุทธศาสนา” ดังปรากฏเปนสวนสําคัญอยูในหลัก
โอวาทปาติโมกข์ (คําสอนที่เปนหลักใหญของพระพุทธเจา) มี ๓ ขอ คือ1130
๑. สพฺพปาปสฺส อกรณํ
การไมทําความชั่วทั้งปวง
๒. กุสลสฺสูปสมฺปทา
การบําเพ็ญความดีใหเพียบพรอม
๓. สจิตฺตปริโยทปนํ
การทําจิตของตนใหผองใส

จบการศึกษา วัดดวยพัฒนา ๔ ดาน
ทวนความเล็กนอยวา สิกขาคือการศึกษา มีขึ้นไวใหคนเอามาปฏิบัติ เพื่อจะไดพัฒนามรรคคือมรรคา
ชีวิต ผูที่จบการศึกษาแลว ก็เปน สิกขิตสิกขา (ศึกษิตศึกษา) ผูที่เสร็จการพัฒนามรรค ก็เปนภาวิตมัคค/
ภาวิตมรรค นี่ก็คือพระอรหันต ซึ่งเปน อเสขะ ไมตองศึกษาอีกตอไป
คําทั้งหลายที่วามานี้ ไมตองติดใจ เพียงยกมาใหดูผานๆ ไป เพียงแตขอใหสังเกตคําวา “ภาวิต” ที่แปลวา
ภาวนาแลว คือพัฒนาแลว
ยอนมาดูสิกขา คือการศึกษา ที่แยก ๓ ดา น เปน ไตรสิกขา ได แก อธิ ศีลสิก ขา อธิจิ ต ตสิก ขา และ
อธิปญญาสิกขา ซึ่งเรียกสั้นๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา นั้น ไดทําความเขาใจกันมาแลวพอมองเห็นหลัก
ในที่นี้ จะขอใหสังเกตที่คําวา “ศีล” ซึ่งยังมีความหมายที่ควรรูเขาใจเพิ่มขึ้นอีก
ตามที่เขาใจและใหความหมายกันทั่วๆ ไป ศีล คือความประพฤติดี พฤติกรรมการแสดงออกทางกาย วาจา ที่
สุจริตและเกื้อกูล ตามความหมายนี้ จุดสังเกตอยูที่วา เรามักมองศีลในขอบเขตของศีลพื้นฐาน ที่เรียกกันวาศีล ๕
ซึ่งเปนเรื่องของพฤติกรรมทางกายวาจา ในการอยูรวมกัน คือในความสัมพันธทางสังคม ที่ไมเบียดเบียนกัน
แตที่จริง ความหมายของศีล มิใชจํากัดแคนี้
จุดสังเกตคือคําวา “กาย-วาจา” และ “ในความสัมพันธทางสังคม”
- กาย และวาจา เปนชองทางแสดงออก ชองทางทําการทํากรรม คําพระเรียกวา กรรมทวาร แตทวารมิใช
แคนี้ ยังมีอีก
- ความสัมพันธทางสังคมนั้น เปนความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม จําพวกหนึ่ง คือสิ่งแวดลอมทางสังคม แต
สิ่งแวดลอมมิใชมีแคนี้ ยังมีอยางอื่นอีก
ขอใหดูวา แทจริงนั้น
ก) ทวาร คือชองทางติดตอกับโลกมี ๒ ชุด คือ
๑. กรรมทวาร ชองทางทําการ ทํากรรม มี ๓ คือ กายทวาร วจีทวาร มโนทวาร ศีล ๕ เปนเรื่องของ
การสื่อสารทําการตอโลกขางนอก จึงหมายเฉพาะ กายทวาร และวจีทวาร
๒. ผัสสทวาร ชองทางรับรู-เรียนรู ไดแกอินทรีย ๖ คือ จักขุ-ตา โสตะ-หู ฆานะ-จมูก ชิวหา-ลิ้น กายกาย มโน-ใจ
1131

1130

ที.ม.๑๐/๕๔/๕๗; ขุ.ธ.๒๕/๒๔/๓๙; การจัดเขาไตรสิกขา พึงพิจารณาจาก ที.อ.๒/๙๗ และ ธ.อ.๖/๑๐๐; ที.อ.วา ขอที่ ๑ ไดแกสีลสังวร ขอที่
๒ ไดแกสมถะและวิปสสนา คือสมาธิและปญญานั่นเอง ขอที่ ๓ ไดแกอรหัตตผล แต ธ.อ. ถือเอาเพียงชําระจิตใหสะอาดจากนิวรณ ๕ เปน
การชําระจิตใหผองใส ถาถือตามที่มา ๒ แหงนี้ ก็จัดขอ ๑ เปนศีล (จัดเกินกวานี้ก็มีแงใหจัดได) ขอ ๒ เปนสมาธิ และปญญา ขอ ๓ เปน
สมาธิ และปญญา (จัดเปนวิมุตติดวยก็ได) อยางไรก็ดี วิสุทฺธิ.๑/๖ จัดเทียบงายๆ วา ขอ ๑ = ศีล ขอ ๒ = สมาธิ ขอ ๓ = ปัญญา ตามลําดับ
1131
พัฒนามรรค เป็นคําบาลีว่า “มคฺคภาวนา” คือมรรคภาวนา (คําบาลี “ภาวนา” แปลเป็นภาษาบาลีว่า วฑฺฒนา คือ พัฒนานั่นเอง)

๕๙๐

พุทธธรรม

ข) สิ่งแวดลอม ๒ คือ สิ่งแวดลอมทางสังคม ไดแก หมูมนุษย ทางพระหมายคลุมสัตวโลก1132 และ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสรรพวัตถุ ทางพระหมายคลุมสังขารโลก
โดยนัยนี้ การที่มนุษยมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม หรือกับโลก อยางถูกตอง ที่เรียกวาเปน “ศีล” นั้น
จึงมีมากกวาที่เขาใจกันขางตน ขอยกศีลชุดหนึ่งซึ่งถือเปนหลักสําคัญมาใหดู มี ๔ อยาง1133 คือ
๑. ปาติโมกขสังวรศีล ศีลคือความเครงครัด (สํารวม) ในวินัยแมบทใหญ (สําหรับพระสงฆคือประมวล
สิกขาบท ๒๒๗ แตเมื่อพูดเปนหลักกวางๆ ทานวาคือ กายสุจริต ๓ และวจีสุจริต ๔1134 สําหรับคนทั่วไป พึง
เทียบกฎหมายหลักของรัฐดวย)
๒. อินทรียสังวรศีล ศีลคือความสํารวมอินทรีย รับรู ดู ฟง เปนตน โดยมีสติระวังไมตกไปใตอิทธิพล
ความรูสึกชอบ-ชัง ถูกใจ-ขัดใจ เปนตน แตรับรูเรียนรูดูเห็นตามที่มันเปนไป ใหไดความรูเขาใจไดปญญา และ
เจริญกุศลธรรม (โดยนิยมใหไดสัมผัสสภาพรมณีย และพัฒนาการรับรูจนสามารถบังคับความรูสึกใหเปนไป
ในทางที่เปนคุณ)
๓. อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธิ์แหงอาชีวะ เลี้ยงชีวิตโดยทางสุจริตชอบธรรม เชน ไมหลอกลวง
เขาเลี้ยงชีพ
๔. ปจจัยบริโภคศีล ศีลในการบริโภคปจจัย ๔ คือกินเสพบริโภคดวยปญญา โดยรูจักพิจารณาที่จะกินใช
ใหพอดีที่จะเปนไปเพื่อประโยชนที่แทตามความหมายของสิ่งนั้นๆ ดังที่ทานมักเรียกวา “โภชเน-มัตตัญุตา” คือ
ความรูจักประมาณในการบริโภค เชนกินพอดีที่จะใหมีสุขภาพดี เพื่อมีชีวิตรางกายที่เหมาะที่พรอมในการศึกษา
พัฒนาอริยมรรค ไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอื่น (ปจจัยปฏิเสวนศีล คือศีลในการเสพปจจัย ๔ หรือปจจัย
สันนิสิตศีล คือศีลเนื่องดวยปจจัย ๔ ก็เรียก)
ในภาคจัดการปฏิบัติการของสิกขาคือในไตรสิกขานั้น การมีศีลในความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้งหมด ไม
วาดานสังคม หรือดานวัตถุธรรม ไมวาจะทํากิจกรรมทางกายวาจาพูดจาทําการทั้งหลาย ไมวาจะใชอินทรียตาหูดู
ฟงรับรูเรียนรูอะไรๆ ไมวาจะกินใชเสพบริโภคอะไรๆ ก็เปนการสัมพันธกับโลกกับสิ่งแวดลอม ซึ่งดําเนินทยอย
ซอยแทรกพรอมปนกันไป รวมอยูดวยกันในขอศีลนั่นเอง
แตในภาคการพัฒนาชีวิตของมรรคคือมรรคภาวนานั้น ดูพัฒนาการของความสัมพันธนั้นแยกออกไปได
เปนการสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคมวาอยูรวมกับผูอื่นไดดีหรือไมอยางไร เบียดเบียนหรือเกื้อกูล เปนตน
ดานหนึ่ง ซึ่งเปนการพัฒนาที่เรียกชื่อคงเดิมเปนศีลวา ศีลภาวนา
แลวอีกดานหนึ่ง ก็เปนการสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและวัตถุธรรมทั้งหลาย หรือที่เวลานี้
เรียกวากายภาพ วาอยูเปนกินเปนไหม ใชวัตถุธรรมใหสมคุณคาเสริมการศึกษาพัฒนาชีวิตไหม ใชอินทรียเรียนรู
เสริมคุณภาพจิตพัฒนาปญญาไหม ชื่นชมรมณียไดปติปราโมทยไหม ดังนี้เปนตน เปนการพัฒนาที่แยกออกไป
เรียกชื่อวา กายภาวนา
เปนอันวา ศีล หรือเรียกเต็มวาอธิศีล ซึ่งเปนขอ ๑ ในระบบของสิกขา ออกผลสําเร็จในปฏิบัติการใหเกิดการ
พัฒนาของชีวิตในระบบของมรรค มองดูเห็นได หรือวัดผลได แยกเปน ๒ ดาน คือ กายภาวนา และ ศีลภาวนา
1132

ในภาษาบาลี “สัตว” เปนคํารวมเริ่มตั้งแตมนุษย มีมนุษยเปนแกน เชน โพธิสัตว มหาสัตว สวนสัตวที่คนไทยมักหมายถึงนั้น คําบาลี
เรียกวา ติรัจฉานคตะ สวนในภาษาไทย ความหมายที่เพี้ยนในทางแคบลง คงสืบเนื่องมาจากคําหด ในสมัยกอน คนไทยพูดวา สัตว
ดิรัจฉาน แลวไปๆ มาๆ เหลือแตสัตว แตหมายถึงดิรัจฉาน ที่จริง ดังวาแลว สัตวหมายถึงมนุษยกอนอื่น
1133
เรียกว่า ปาริสุทธิศีล ๔ (ศีลเป็นเครื่องทําให้บริสุทธิ์, ศีลเป็นเหตุให้บริสุทธิ์ หรือความประพฤติบริสุทธิ์ที่จัดเป็นศีล) ถือเป็น
หลั
กสําหรับชีวิตของพระภิกษุ (เช่น ชา.อ.๑/๑๖๑; วิสุทฺธิ.๑/๑๙)
1134
สํ.อ.๑/๒๔๑; สุตฺต.อ.๑/๑๔๙; และดู ธ.อ.๖/๑๐๑

๕๙๑

บทที่ ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา

สวนอีก ๒ สิกขา คือ สมาธิ/อธิจิตตสิกขา และปญญา/อธิปญญาสิกขา ก็ทําใหเกิดการพัฒนา ๒ ดาน ซึ่ง
เรียกชื่อตรงกัน เปน จิตตภาวนา และปญญาภาวนา
โดยนัยนี้ ไตรสิกขา ก็ทําให้มรรคมีองค์ ๘ ดําเนินก้าวหน้าไปในการพัฒนาของชีวิต ๔ ด้าน เรียกว่า
ภาวนา ๔ และก็จึงใช้ภาวนา ๔ นี้เป็นเกณฑ์วัดผลการศึกษาของสิกขานั้น ว่าผู้ใดมีพัฒนาการเป็นภาวนา
ครบ ๔ นี้ ก็คอื เป็นผู้จบการศึกษา เรียกว่า “ภาวิต” คือเป็นผู้ที่พัฒนาแล้ว เรียกตามนิยมว่าเป็นอรหันต์
สิกขา ๓ จึงมาจบที่ ภาวนา ๔ ดังนี้
๑. กายภาวนา พัฒนากาย Physical and Environmental development
๒. ศีลภาวนา พัฒนาศีล Moral development

(or Social development)

๓. จิตตภาวนา พัฒนาจิตใจ Emotional development
๔. ปญญาภาวนา พัฒนาปัญญา Cognitive and Intellectual Development

(or Wisdom development)

บุคคลที่พัฒนาจบครบ ๔ ภาวนา ดังวานี้ ก็เปน ภาวิต ๔ คือ1135
๑. ภาวิตกาย (มีกายที่พัฒนาแล้ว = มีกายภาวนา)
๒. ภาวิตศีล (มีศีลที่พัฒนาแล้ว
= มีศีลภาวนา)
๓. ภาวิตจิต (มีจิตใจที่พัฒนาแล้ว = มีจิตตภาวนา)
๔. ภาวิตปญญา (มีปัญญาที่พัฒนาแล้ว = มีปัญญาภาวนา)

จุดเริ่ม พัฒนาเปนจุดสําเร็จ แหงความกาวหนาในมรรคา
ควรกลาวย้ําถึงความสําคัญของสัมมาทิฏฐิ หรือองคธรรมฝายปญญา ไวเปนพิเศษวา ระบบการปฏิบัติ
ธรรมของพระพุทธศาสนา ไมวาจะมองในแงของมรรค หรือไตรสิกขาก็ตาม ลวนเริ่มตนดวยปญญา และจบลง
ดวยปญญา ที่ทําการใหสําเร็จลุถึงจุดหมาย
สําหรับไตรสิกขา แมจะมีศีลเปนขอแรก แตความจริงก็ตองอาศัยพื้นฐานความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะลง
มือปฏิบัติเปนตนทุนไวกอน ซึ่งไดแกมีสัมมาทิฏฐินั่นเอง แตเพราะความรูความเขาใจเบื้องตนนี้ เปนเพียงการรูวา
ทางไหนตนจะพึงไป และตั้งตนที่ไหนเทานั้น จึงไมจัดเปนขั้นตอนของระบบการฝกอบรมชวงกวางของไตรสิกขา
เมื่อผูปฏิบัติมีความรูความเขาใจหรือความเชื่อถูกตองเปนพื้นฐานตนทุนอยูแลว ก็เริ่มการฝกอบรมที่
ความประพฤติทางกาย วาจา และอาชีวะ (ศีล) กอน เมื่อศีลพรอมดีแลว ก็ฝกขั้นประณีตขึ้นมาถึงการฝกอบรม
จิต (สมาธิ) จนถึงขั้นสุดทายคือเจริญปญญาใหแกกลาจนพนจากอวิชชา
ความจริง ปญญานั้นเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆ ตลอดกระบวนการฝกอบรม เบื้องตน ความรูความเขาใจ
ที่เรียกวาสัมมาทิฏฐิ อาจเปนเพียงความเชื่อตามเหตุผลกอน แตในระหวางการฝกอบรมตอๆ มา ความรูความ
เขาใจหรือความเชื่อที่มีไวเปนทุนเดิมนั้น ก็จะคอยๆ เจริญเพิ่มพูนและชัดเจนยิ่งขึ้นโดยลําดับ ดวยอาศัยการรูจัก
คิด การไตรตรอง สอบสวนพิจารณา การรูเห็นประจักษผลการปฏิบัติที่เกิดมีในระบบการฝกอบรม และการที่
อินทรียตางๆ แกกลายิ่งขึ้น จนในที่สุดปญญาก็จะเจริญถึงขั้นรูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง ถึงขั้นหลุด
พน บรรลุนิพพานได คือความรูความเขาใจ หรือความเชื่อตามเหตุผล กลายมาเปนการรูการเห็นดวยปญญาของ
ตนจริงๆ โดยสมบูรณ ดังบาลีวา
1135

เช่น สํ.สฬ.๑๘/๑๙๗/๑๔๑; องฺ.ติก.๒๐/๕๔๐/๓๒๑; วินย.ฏี.๑/๓๕๐

๕๙๒

พุทธธรรม

“มัชฌิมาปฏิปทานี้ เป็นญาณกรณี (สร้างการรู้) จักขุกรณี (สร้างจักษุคือการเห็น) เป็นไป
เพื่อความสงบ เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน”1136
จึงเห็นไดวา ตอนทายของมรรคก็จบลงดวยปญญา ซึ่งเปนองคธรรมตัวการที่มีบทบาทเดนชัดในการทํา
ใหบรรลุที่หมาย โดยนัยนี้ ตอจากมรรคมีองค ๘ บางแหง ทานจึงเพิ่มองคประกอบเขาไปอีก ๒ ขอ คือ สัมมาญาณ
(ความรูชอบ เทียบกับ ญาณกรณี จักขุกรณี) และสัมมาวิมุตติ (หลุดพนชอบ เทียบกับความสงบ ฯลฯ นิพพาน)1137
ตามแนวนี้ สัมมาทิฏฐิจึงเปนเหมือนสะพานสําหรับทอดขามจากอวิชชาไปสูวิชชา เมื่อมีวิชชา ก็เกิดสัมมา
ญาณ และยอมหลุดพนเปนสัมมาวิมุตติ
สัมมาทิฏฐิ แปลวา ความเห็นชอบ หรือเห็นถูกตอง ถ้าให้ความหมาย แนวโลกีย์ ก็ว่า เห็นถูกต้องตาม
คลองธรรม ถ้าให้ความหมาย แนวโลกุตระ ก็ว่า เห็นถูกต้องตามเป็นจริง1138 คือเห็นตรงตามสภาวะ หรือตาม
เหตุป จ จัย ความหมายของสั ม มาทิฏ ฐินี้ จะได ก ลา วถึง ในตอนที่ว า ดว ยองคป ระกอบของมรรคโดยเฉพาะ
ในตอนนี้ ควรทราบความหมายเพียงคราวๆ พอใหเขาใจเรื่องที่กําลังพูดถึง
ขึ้นตนทีเดียว สัมมาทิฏฐิในความหมายที่วา ความเห็นหรือแมแตความเชื่อถูกตองตามคลองธรรม เชน
เชื่อวาทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว เปนตน ก็เพียงพอที่จะทําใหเริ่มปฏิบัติธรรมได เพราะเมื่อเชื่อหรือเห็นเชนนั้นแลว ก็
ยอมพรอมที่จะประพฤติปฏิบัติดี เขาสูการฝกอบรมชวงแรกในระดับศีลของไตรสิกขา
อยางไรก็ดี บุ คคลที่ มีสัมมาทิฏฐิเพี ยงขั้น นี้ มักจะเนน หนักอยู แคการปฏิบัติขั้ นศีล (อยางที่พูดใน
ภาษาไทยว า อยู แ ค ร ะดั บ ศี ล ธรรม) ไม ค อ ยก า วต อ ไปสู ขั้ น สมาธิ แ ละป ญ ญา ดั ง จะเห็ น ว า ท า นมั ก แสดง
ความหมายอยางนี้สําหรับสัมมาทิฏฐิในธรรมจริยา หรือกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ซึ่งเปนการปฏิบัติมรรคใน
ระดับสามัญ
ความหมายที่กวางออกไปสักหนอย แมจะไมไดกําหนดอะไรชัดเจนลงไป แตก็เขากับแนวของการปฏิบัติ
ตามมรรคทั้งหมด ไดแกความหมายในแนวของการรูเขาใจอริยสัจ คือ ความเขาใจสภาพปญหา รูสาเหตุที่จะตอง
จัดการแกไข รูจักจุดหมายและแนวทางการปฏิบัติ พอเปนพื้นฐานที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติได คลายกับที่เคยกลาวไว
แลววา รูวาตนจะไปไหน รูวาทางไหนจะไปที่นั้น และทางนั้นจะไปตั้งตนเดินทางไดที่ใด
สวนความหมายที่กวางที่สุด ก็คือความรูความเขาใจถูกตองตามความเปนจริง ไดแก มองเห็นสิ่ง
ทั้งหลายตามสภาวะของมัน และเห็นความเปนไปของสิ่งทั้งหลายตามธรรมดาแหงเหตุปจจัยของมัน ความหมาย
แนวนี้ กินความคลุมถึงความหมายแบบอื่นๆ ทั้งหมด เชน รวมถึงการเห็นสภาพปญหา มองเห็นกระบวนการ
แหงเหตุปจจัยที่เปนสาเหตุ มองเห็นทางตามภาวะที่มันเปนทาง เปนตน และเปนความหมายของสัมมาทิฏฐิในแง
ที่จะเจริญเพิ่มพูนชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ไป ตลอดมรรคาแหงการปฏิบัติ อยางที่วา ยิ่งปฏิบัติ ก็ยิ่งรู หรือยิ่งทําไป ก็
ยิ่งรูไป จนทําสําเร็จ ก็รูหมด
เทาที่กลาวมา เห็นไดแลววา สัมมาทิฏฐิ เปนจุดเริ่มตน หรือเปนตัวนํา ในการดําเนินตามมรรคาแหง
มัชฌิมาปฏิปทา และเปนตัวยืนที่มีบทบาทอยูตลอดเวลาทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ
1136

ดู ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตามที่มาซึ่งอางไวแลว
เพิ่มหัวขอทั้งสองนี้ (สัมมาญาณ กับ สัมมาวิมุตติ) ตอเขาไปกับมรรค รวมเปน ๑๐ เรียก สัมมัตตะ หรือ อเสกขธรรม ๑๐ ดู ที.ปา.
๑๑/๓๖๒/๒๘๖; ๔๗๕/๓๔๒ (อรรถกถาวา สัมมาญาณ หมายถึง ผลญาณ และปจจเวกขณญาณ ดู ม.อ.๑/๒๖๐; องฺ.อ.๒/๓๑๙;
สัมมาญาณ ก็คือสัมมาทิฏฐิขั้นสุดทายนั่นเอง ดู ม.อ.๓/๕๔๔; องฺ.อ.๓/๔๒๔)
1138
ดู ความหมาย สัมมาทิฏฐิ ที่เปนโลกิยะ และที่เปนโลกุตระ ในบทวาดวยองคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา
1137

๕๙๓

บทที่ ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา

อย า งไรก็ดี ระหวา งการดํ าเนิ น มรรคาตลอดสายนี้ สั ม มาทิ ฏฐิ มิใ ช เพี ย งเป น ที่อ าศัย หรื อ เป น ตั ว
สนับสนุนองคมรรคขออื่นๆ ฝายเดียวเทานั้น แตตัวสัมมาทิฏฐิเอง ก็ไดรับความอุดหนุนจากองคมรรคขออื่นๆ
ดวย ยิ่งการดําเนินตามมรรคกาวหนาไปเทาใด สัมมาทิฏฐิก็ยิ่งอบรมบมตัว ใหแข็งกลาชัดเจนมีกําลังบริสุทธิ์มาก
ขึ้นเพียงนั้น และในที่สุด ก็กลายเปนตัวการสําคัญที่นําเขาถึงจุดหมายปลายทางของมรรคา จนกลาวไดวา
สัมมาทิฏฐิเปนทั้งจุดเริ่มตน และปลายสุดของมรรคา
การที่ สั ม มาทิ ฏ ฐิ เ จริ ญ คลี่ ค ลายขยายตั ว มาตามลํ า ดั บ ในระหว า งมรรคาเช น นี้ ส อ งความในตั ว ว า
สัมมาทิฏฐิในลําดับหรือในขั้นตอนตางๆ ของการปฏิบัตินั้น มีความแตกตางกันโดยคุณภาพ ตามลําดับหรือตาม
ขั้นตอนนั้นๆ สัมมาทิฏฐิที่มีเมื่ออยู ณ จุดเริ่มตน ยอมมีคุณภาพตางจากสัมมาทิฏฐิที่มีเมื่อถึงปลายทาง
สัมมาทิฏฐิที่จุดเริ่มตนทีเดียวก็ดี ที่สุดทางก็ดี อาจมีลักษณะจําเพาะตัวที่แตกตางจากลักษณะทั่วไปของ
สัมมาทิฏฐิตามความหมายทั่วไป กลาวคือ สัมมาทิฏฐิที่จุดเริ่มตนอาจยังมีลักษณะไมพรอมสมบูรณ ที่จะควร
นับวาเปนสัมมาทิฏฐิเต็มความหมายของคํา และสัมมาทิฏฐิที่สุดทาง อาจมีคุณสมบัติแปรเปลี่ยนพิเศษออกไป
จนควรเรียกชื่อเปนอีกอยางหนึ่งตางหาก การแยกคําเรียกจึงมีประโยชนในกรณีนี้
โดยที่สัมมาทิฏฐิเปนลักษณะหนึ่งของปญญา คํารวมที่เหมาะในที่นี้จึงควรไดแกคําวา “ปัญญา” ซึ่ง
หมายความวา ปญญาเจริญขึ้นตามลําดับของการฝกอบรมในมรรคานี้ ปญญาที่เจริญตามลําดับขั้นนี้ แตละ
ขั้นตอนที่สําคัญ มีลักษณะและชื่อเรียกพิเศษอยางไร ควรพิจารณาตอไปสักเล็กนอย
กลาวตามระบบมัชฌิมาปฏิปทา พอจะวางลําดับสังเขปของการเจริญปญญาไดวา
สําหรับคนสามัญทั่วไป ที่ตองเรียนรูดวยอาศัยคําแนะนําสั่งสอนจากผูอื่น กระบวนการฝกอบรมจะ
เริ่มตนดวยความเชื่อในรูปใดรูปหนึ่งกอน ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกวา ศรัทธา
ศรัทธานี้อาจเปนความเชื่อเพราะพอใจในเหตุผลเบื้องตนของคําสอนนั้น และหรือความเชื่อในความมี
เหตุผล หรือลักษณะอันสมเหตุสมผลนาไววางใจของตัวผูสอนเอง จากนั้น จึงมีการรับฟงคําสอน การศึกษา
อบรม เกิดความเขาใจเพิ่มพูนขึ้น มองเห็นเหตุผลที่ถูกตองดวยตนเอง ซึ่งเรียกคราวๆ วา สัมมาทิฏฐิ
เมื่อความเห็นความเขาใจนี้ เพิ่มพูนและแจมแจงชัดเจนขึ้นตามลําดับ ดวยการลงมือปฏิบัติ หรือพิสูจน
ดวยประสบการณ จนกลายเปนการรูการเห็นประจักษ ก็นับวาปญญาไดเจริญมาถึงขั้นที่เรียกวา เปนสัมมาญาณ
ซึ่งเปนขั้นที่พนจากความเชื่อ (ศรัทธา) และพนจากความเขาใจดวยเหตุผล (ทิฏฐิ) ใดๆ ทั้งสิ้น เปนขั้นสุดทางและ
เขาถึงจุดหมาย คือความหลุดพนเปนอิสระ ซึ่งเรียกวา สัมมาวิมุตติ
ลําดับความเจริญของปญญานี้ อาจเขียนใหเขาใจงายๆ ดังนี้
ศรัทธา → สัมมาทิฏฐิ → สัมมาญาณ

¨

สัมมาวิมุตติ

ตามกระบวนธรรมนี้ เริ่มแรกทีเดียว ปญญามีอยูเพียงในรูปแฝง หรือเปนตัวประกอบของศรัทธากอน
แลวเจริญเปนตัวเองขึ้นตามลําดับ จนเมื่อถึงขั้นสุดทาย เปนสัมมาญาณ ปญญาจะเดนชัดบริสุทธิ์เปนตัวแท สวน
ศรัทธาจะไมเหลืออยูเลย เพราะถูกปญญาแทนที่โดยสิ้นเชิง เมื่อถึงขั้นนี้เทานั้น การตรัสรูหรือการหลุดพนจึงมีได
กระบวนการนี้ จะไดเห็นตอไปตามลําดับ

๕๙๔

พุทธธรรม

ขอนาสังเกตเปนพิเศษ คือ ศรัทธาที่ปรากฏเขามาในกระบวนธรรมนี้ หมายถึงศรัทธาเพื่อปญญาหรือ
ศรัทธาที่นําไปสูปญญาเทานั้น จึงตองเปนความเชื่อที่ประกอบดวยปญญา หรือเชื่อเพราะมีความเขาใจในเหตุผล
เปนมูลฐาน (เปนอาการวตีศรัทธา หรือ ศรัทธาญาณสัมปยุต) มิไดหมายถึงความเชื่อแบบมอบใจปลงปญญาให
ไป โดยไมตองพิจารณาเหตุผล (อมูลิกาศรัทธา หรือ ศรัทธาญาณวิปยุต)
อยางไรก็ตาม ความที่วามานี้ เปนการมองดูกระบวนการพัฒนาปญญา หรือความเจริญงอกงามของ
สัมมาทิฏฐิ ในแงที่เริ่มตนจากศรัทธาอยางเดียว ซึ่งนับวาไมครบถวน
ความจริง วาตามหลักธรรม อัจฉริยบุคคลบางคนสรางเสริมปญญาของตนไดโดยไมตองอาศัยศรัทธา
ตอผูอื่น ทานเหลานั้นใชแตความรูจักคิด รูจักมองสิ่งทั้งหลายตามสภาวะและตามเหตุปจจัย ที่เรียกวา
โยนิโสมนสิการ อยางเดียว แลวก็พัฒนาปญญาใหเจริญงอกงามขึ้นจนรูเขาใจทั่วถึงซึ่งสัจธรรม1139
แมแตคนสามัญที่เริ่มตนดวยศรัทธา ปญญาของเขาจะเจริญงอกงามตอไปได ก็ตองอาศัยโยนิโสมนสิการของเขาเองดวย ลําพังศรัทธาอยางเดียวจะทําใหปญญาเจริญขึ้นจนถึงที่สุดไมได โดยเฉพาะปญญาขั้น
โลกุตระที่หยั่งรูสัจธรรมกําจัดกิเลสสิ้นเชิง จะเกิดขึ้นไมได หากขาดโยนิโสมนสิการ1140 แมศรัทธาที่ถูกตองพึง
ปรารถนา ก็คือศรัทธาที่เชื่อมโยงหรือกระตุนใหเกิดโยนิโสมนสิการ
โดยนัยนี้ กระบวนธรรมที่ครบถวนจึงควรเขียนใหม ดังนี้
ศรัทธา
สัมมาทิฏฐิ → สัมมาญาณ → สัมมาวิมุตติ
โยนิโสมนสิการ
รวมความวา มีปจจัย ๒ อยางที่ชวยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ คือ ศรัทธา ซึ่งหมายถึงการไวใจในปญญาของ
ผูอื่น หรืออาศัยปญญาของคนอื่น โดยผานทางคําแนะนําสั่งสอนเปนตนของเขา เปนการเริ่มตนจากปจจัย
ภายนอก และ โยนิโสมนสิการ ซึ่งหมายถึงความรูจักคิด หรือคิดเปน คิดถูกวิธีของตัวบุคคลนั้นเอง เปนการ
เริ่มตนจากปจจัยภายใน
คําวา ศรัทธา ยังไมเล็งถึงตัวแหลงที่มาของความรูแทจริง เปนเพียงคุณธรรมภายในที่เชื่อมโยงบุคคลไว
กับปจจัยภายนอก ตัวปจจัยภายนอกที่เปนแหลงแทจริง ก็คือ คนอื่น คนที่ชักจูงใหเชื่อถือ หรือคําแนะนําสั่งสอน
ของคนอื่น เรียกเปนคําศัพททางพุทธศาสนาวา ปรโตโฆสะ
ปรโตโฆสะนี้ นอกจากชวยใหเกิดศรัทธา เปนวิธีสรางสัมมาทิฏฐิโดยออมแลว ยังอาจกระตุนใหบุคคลใช
โยนิโสมนสิการโดยตรงทีเดียวก็ได ดวยเหตุนี้ ทานจึงแสดงปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิไว ๒ อยาง คือ เสียงจากผูอื่นที่
เรียกวา ปรโตโฆสะ เปนปจจัยภายนอก และการรูจักคิดที่เรียกวา โยนิโสมนสิการ เปนปจจัยภายใน
พระพุทธศาสนาย้ํานักถึงความสําคัญของสัมมาทิฏฐิ เพราะคนทั่วไป แมแตชาวพุทธเอง มักไมเอาใจใส
องคธรรมขอนี้ใหมากเทาที่ควร แมเมื่อมองเห็นความสําคัญของสัมมาทิฏฐิแลว ก็มักเอาใจใสกันอยูเพียงแค
ความสําคัญขององคธรรมนั้น พูดเนนพูดย้ําแกกันถึงความสําคัญของสัมมาทิฏฐิ ไมกาวตอไปอีก จึงจําเปนตอง
กระตุนเตือนวา สัมมาทิฏฐิสําคัญมากก็จริง แตสิ่งที่สําคัญยิ่งกวาก็คือ จะทําใหสัมมาทิฏฐินั้นเกิดขึ้นไดอยางไร
ดังนั้น กอนจะกลาวถึงองคประกอบตางๆ ของมรรค จึงขอพูดเรื่อง ปัจจัยของสัมมาทิฏฐิ นําหนา
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ม.อ.๒/๔๖๗ วา พระพุทธเจา และพระปจเจกพุทธเจา ตรัสรูโดยใชโยนิโสมนสิการอยางเดียวเปนปจจัยของสัมมาทิฏฐิ (เคยอางแลว)
อุ.อ.๑๓๕ วา ปรโตโฆสะ (วิธีการแหงศรัทธา) เปนปจจัยใหเกิดโลกิยสัมมาทิฏฐิ โยนิโสมนสิการ เปนปจจัยใหเกิดโลกุตรสัมมาทิฏฐิ

๕๙๕

บทที่ ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา

บันทึกพิเศษทายบท
เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง

บันทึกที่ ๑: การจัดธรรมจริยาเขาในไตรสิกขา
พึงสังเกตวา ใน องฺ.ติก.๒๐/๕๕๗-๘/๓๔๖-๘ พระพุทธเจาทรงจัดองคธรรมขอ ๘ และ ๙ ของธรรมจริยา (อนภิชฌา
และอพยาบาท) เปน จิตตสัมปทา แสดงวา อยูในฝายอธิจิตตสิกขา คือสมาธิ (ธรรมจริยา ๗ ขอแรก เปน สีลสัมปทา ขอ ๑๐
เปน ทิฏฐิสัมปทา); การที่ทรงจัดเชนนี้ ก็เพราะอนภิชฌา และอพยาบาท ก็คือภาวะที่ไมมีนิวรณ ๒ ขอแรก คือ อภิชฌา และ
พยาบาท (อภิชฌาในแงที่เปนนิวรณ มีความหมายเทากับกามฉันทะ และใชแทนที่กามฉันทะอยูเสมอ เชน ที.สี.๙/๓๒๔/๒๕๗
และที่มาทั้งหมดซึ่งอางแลวในขอ ๓ วาดวยพรหมจรรยที่สําเร็จผล ขางตน) การละนิวรณ ๕ ได เปนบุพภาคของการบรรลุ
อัปปนาสมาธิ และเขาถึงฌาน (สมาธิขณะที่ละนิวรณ ๕ ได เปนอุปจารสมาธิ) อนภิชฌา และอพยาบาท ก็คือภาวะที่ไมมีนิวรณ
๒ ขอตน และความไมมีนิวรณ ก็คือเปนสมาธิ
สวนเหตุผลที่จะจัดธรรมเหลานี้เขาในฝายสมาธิหรือปญญา มีอยูเพียงวา ภาวะจิตที่มีอนภิชฌาและอพยาบาทก็ดี การ
ทําใหอนภิชฌาและอพยาบาทมีขึ้นในจิตก็ดี จัดเปนฝายอธิจิตตสิกขา คือฝายสมาธิ ความดําริหรือนึกคิดที่ประกอบดวย
อนภิชฌาและอพยาบาทนั้น จัดเปนสัมมาสังกัปปะ เปนฝายอธิปญญาสิกขา หรือฝายปญญา ถามุงเอาความหมายในแงของ
ความดําริหรือนึกคิดที่ประกอบดวยธรรม ๒ อยางนั้น ก็จัดเปนสัมมาสังกัปปะ (ดูนัย วิภงฺค.อ.๙๘) แตถาตัดเอาเฉพาะองค
ธรรมลวนๆ คือตัวอนภิชฌาและอพยาบาท ก็เปนจิตตสัมปทา ดังที่อางในเบื้องแรก;
พึงสังเกตอีกอยางหนึ่งวา ในระดับกรรมบถนี้ ถาโลภติดใจของคนอื่น แตยังไมถึงกับคิดจองจะเอามาเปนของตน ก็ยัง
ไมเสีย หรือเกิดความโกรธขึ้น แตยังไมถึงกับคิดรายอยากใหเขาพินาศวอดวาย ก็ยังไมเสีย (ดู ที.อ.๓/๓๑๔; ม.อ.๑/๒๗๗; สํ.อ.
๒/๑๘๗; สงฺคณี อ.๑๘๕; นิท.อ.๑/๑๔๕)

บันทึกที่ ๒: การเรียกชื่อศีล ๕ และธรรมจริยา ๑๐
ศีล ๕ เปนคํารุนหลังสักหนอย ในพระไตรปฎกมีใชนอยแหง และใชในกรณีที่ไมแจกแจงหัวขอ เปนทํานองชื่อเรียกให
จํากันงายๆ หรือไมเปนหลักวิชามากนัก เทาที่พบมีใน วินย.๗/๒๖๒/๑๑๗ กลาวถึงศีล ๕ แตไมแจงหัวขอ และใน ขุ.ปฏิ.๓๑/
๙๑/๖๗ กลาวถึงศีล ๕ แตพอแจงหัวขอ กลายเปนกุศลกรรมบถ ๑๐ ไป ตอมาในชั้นอรรถกถา และหลังจากนั้น จึงเรียกศีล ๕
กันดื่นขึ้น
สวนคําเดิมที่เรียกศีล ๕ ในพระไตรปฎก ไดแกคําวา ธรรม ๕ บาง สิกขาบท ๕ บาง แจงแตหัวขอไวไมเรียกชื่อรวม
บาง; ที่เรียกสิกขาบท ๕ ไดแก ที.สี.๙/๒๓๔/๑๘๗; ที.ปา.๑๑/๒๘๖/๒๔๗; องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๙/๒๓๖; อภิ.วิ.๓๕/๗๖๗-๗๗๔/
๓๘๘-๓๙๖; นอกจากนั้นเรียกวา ธรรม ๕ บาง สุกกกรรมบาง การไมมีภัยเวร ๕ บาง เปนความหมายของความมีศีลสําหรับ
อุบาสกบาง เรียกแตหัวขอ ไมมีชื่อเรียกรวมบาง ดังนี้ สํ.สฬ.๑๘/๔๘๓/๓๐๓; องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๔๕/๑๙๑; ๑๗๑-๔/๒๒๗-๙;
๑๗๘/๒๓๓; ๒๖๔/๓๐๗; ๓๒/๓๗; องฺ.ติก.๒๐/๕๑๙/๒๙๐; องฺ.สตฺตก.๒๓/๑๑๕/๒๒๓; ขุ.ม.๒๙/๗๖๔/๔๗๐; ม.ม.๑๓/๔๑๗/
๓๘๓; สํ.นิ.๑๖/๑๕๒/๘๓; สํ.ม.๑๙/๑๕๗๕/๔๘๙; ที.ม.๑๐/๑๕/๑๔ = ม.อุ.๑๔/๓๖๖/๒๔๙; ที.ปา.๑๑/๒๐๘/๒๐๙; องฺ.จตุกฺก.
๒๑/๕๓/๗๕; ๙๙/๑๓๐; ๒๓๕/๓๑๙; ๒๐๑/๒๙๖ = อภิ.ปุ.๓๖/๑๐๔/๑๘๐; ขุ.อิติ.๒๕/๒๕๒/๒๗๙; อภิ.วิ.๓๕/๙๘๖/๕๑๑; และ
เปนสวนหนึ่งของคิหิวัตร หรือคหัฏฐวัตร ใน ขุ.สุ.๒๕/๓๕๓/๔๐๒
สวนกุศลกรรมบถ หรือธรรมจริยา ๑๐ มีชื่อเรียกมากมายหลายอยาง และที่เรียงแตหัวขอไวครบชุด แตไมเรียกชื่อ
รวมก็มีเปนอันมาก บาลีที่บรรจุคําสอนเรื่องนี้มากที่สุด คือ องฺ.ทสก.๒๔/๑๕๖-๒๐๒/๒๖๗-๓๓๒ (แหงเดียวยาว ๖๕ หนา)
นอกจากนี้มี ที.สี.๙/๒๑๑/๑๗๖; ที.ม.๑๐/๓๐๕/๓๕๙; ที.ปา.๑๑/๔๗/๘๑; ๕๓/๘๙; ๓๖๐/๒๘๔; ม.มู.๑๒/๔๘๕/๕๒๓; ๕๒๗/
๕๖๙; ม.ม.๑๓/๔๗๓/๔๓๔; ๖๑๙/๕๖๒; ม.อุ.๑๔/๒๐๒-๘/๑๔๗; ๖๐๓/๓๙๐; สํ.สฬ.๑๘/๖๐๐/๓๘๕; ๖๑๙/๓๙๖; ๖๖๕/๔๒๙;
องฺ.ติก.๒๐/๕๕๗-๕๖๐/๓๔๖-๓๕๐; ๕๙๘/๓๘๓; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๕๔/๗๘; ๒๐๔/๓๐๑; ๒๖๔/๓๔๑; ขุ.ม.๒๙/๔๒/๔๓; ๕๓/๕๕
= ๙๗๓/๖๑๙; ๓๘๗/๒๖๑; อภิ.วิ.๓๕/๙๓๐/๔๙๒; ๑๐๒๘/๕๒๘; อภิ.ปุ.๓๖/๑๐๕-๖/๑๘๒-๔

๕๙๖

พุทธธรรม

นอกจากนี้ มีศีลตามแนวองคมรรค (= ธรรมจริยา ๗ ขอแรก) คือ ที.ม.๑๐/๒๙๙/๓๔๘; ม.อุ.๑๔/๑๔๘/๑๑๓; ๗๐๔/
๔๕๔; สํ.ม.๑๙/๑๔๕๙/๔๔๓; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๘๑-๒/๑๐๘; ๒๐๓/๓๐๐; อภิ.วิ.๓๕/๑๖๕/๑๓๖; ๕๗๓/๓๑๗; ๑๐๐๙/๕๑๘ หรือ
ตามแนวกรรมกิเลส ๔ คือ ที.ปา.๑๑/๑๗๕/๑๙๕; ม.ม.๑๓/๓๘๐/๓๖๐; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๔/๙๒; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๕๒/๔๘๓; อภิ.วิ.
๓๕/๙๖๙/๕๐๘

บันทึกที่ ๓: ความหมายของคําวาศีลธรรม
ไดมีบางทานพยายามขยายความหมายของคําวา ศีลธรรม ใหกวางขวาง เชน ใหแปลศีลธรรมวา ศีลและธรรม ซึ่งจะ
ทําใหศีลธรรมคลุมคําสอนในทางพุทธศาสนาไดทั้งหมด แตความรูสึกของคนทั่วไปหายอมขยายตามไปดวยไม เชน เมื่อนึกถึง
ศีลธรรม ก็ไมอาจนึกไปถึงการฝกสมาธิ การเจริญสติปฏฐาน การพิจารณาสังขารธรรมโดยไตรลักษณ เปนตน การขยาย
ความหมายนั้น จึงทําไดเพียงในขั้นความเพียรเชิงวิชาการเทานั้น
สวนความหมายที่เขาใจกันทั่วไป ก็คงอยูเพียงขั้นที่ตองแปลศีลธรรมวา ธรรมขั้นศีล หรือธรรมคือศีล แมพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ก็ใหความหมายเพียงแควา ความประพฤติที่ดีที่ชอบ
คําวาศีลธรรมอยางที่เขาใจกันนี้ จะขยายกันอยางไร ก็คงอยูเพียงในขอบเขตของหมวดธรรมที่เรียกวา กุศลกรรมบถ
๑๐ ซึ่งมีชื่ออีกอยางหนึ่งวา ธรรมจริยา ดังที่เคยกลาวถึงมาแลวในตอนกอน บางทีถาหันไปใชคําวา “ธรรมจริยา” อาจจะ
เหมาะกันดีกระมัง (พึงสังเกตวา คําวาศีลธรรม แมจะมีตนศัพทอยูในบาลีสันสกฤต แตก็เปนคําไทย เกิดขึ้นในภาษาไทย มีใน
ภาษาไทย และใชกันอยูในประเทศไทยเทานั้น จึงเกิดปญหาในการแสดงความหมายขึ้นในภายหลัง; ไทยเราในปจจุบันใหคํา
ศีลธรรม ตรงกับ moral หรือ morality ในภาษาอังกฤษ แตยังไมพบประเทศใดอื่น แปลคําอังกฤษทั้งสองนั้นวาศีลธรรม คง
แปลเพียงวา ศีล หรือ สีล เทานั้น)
อนึ่ง การแปล “ศีล” วาขอหาม เบื้องแรกก็มุงเพื่อใหเขาใจกันงายๆ สําหรับชาวบานทั่วไป หรือสําหรับการศึกษา
ขั้นตนๆ แตตอมาเกิดมีการติดในคําแปลนี้ บางทีถึงกับยึดเอาวาขอหามเปนความหมายของศีลไปจริงๆ ทําใหความเขาใจ
เกี่ยวกับศีลคับแคบและคลาดเคลื่อน มองแตดานลบอยางเดียว
ความจริง แมแตศีลระดับวินัย อยางวินัยของพระสงฆ ก็มีทั้งฝายละเวนและขอกําหนดใหทํา เชน การเขารวมประชุม
ทําสังฆกรรม การทําหนาที่เกี่ยวกับกิจของสวนรวม เชน ภัตตุเทศก ก็เปนเรื่องศีล หรือในระดับคนทั่วไป การประพฤติมีความ
เคารพออนนอม การขวนขวายชวยเหลือรับใช ก็เปนเรื่องศีล (ดู ที.อ.๓/๒๔๖; อิติ.อ.๒๖๙; สงฺคณี อ.๒๖๓; สงฺคห.๒๙)
นอกจากนี้ เมื่อพูดถึงศีล มักมองขามเรื่องการทํามาหาเลี้ยงชีพ ที่เปนสวนสําคัญอยางหนึ่งของศีลไปเสีย
ทั้งหมดนี้ ลวนทําใหความเขาใจเกี่ยวกับศีลคับแคบลง ดังนั้น เมื่อพูดถึงศีล พึงคอยระวังขยายความรูสึกใหกวาง
ครอบคลุมสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ใหหมดดวย (ความประพฤติดีงามสุจริต นับวาเปนคําแปลที่ดีอยาง
หนึ่งของศีล)

บันทึกที่ ๔: ความหมายตามแบบแผน ของไตรสิกขา
ไตรสิกขา ถาแปลตามรูปศัพท และตามแบบแผนแทๆ จะไดความหมายดังนี้
๑. อธิศีลสิกขา
สิกขาคือศีลอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมในทางความประพฤติอยางสูง
๒. อธิจิตตสิกขา
สิกขาคือจิตอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมจิตใหเกิดสมาธิอยางสูง
๓. อธิปัญญาสิกขา สิกขาคือปญญาอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมปญญาเพื่อใหเกิดความรูแจงอยางสูง
บาลีเดิมแสดงคําจํากัดความไตรสิกขาสําหรับพระภิกษุเทานั้น คือ อธิศีลสิกขา = ปาติโมกขสังวรศีล, อธิจิตตสิกขา =
ฌาน ๔, อธิปญญาสิกขา = การรูอริยสัจ บาง การประจักษแจงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ ที่ไรอาสวะ บาง (องฺ.ติก.๒๐/๕๒๙๕๓๐/๓๐๓) คัมภีรนิทเทสขยายความเพิ่มออกเล็กนอย (ขุ.ม.๒๙/๒๔๒/๑๘๑; ขุ.จู.๓๐/๙๒/๒๕);

บทที่ ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา

๕๙๗

คัมภีรปฏิสัมภิทามัคคใหความหมายกวางๆ มุงเอาอธิศีล ที่ความสํารวมหรือสังวร อธิจิตต ที่ความไมฟุงซาน อธิปญญา ที่
การเห็นหรือเขาใจถูกตอง (ขุ.ปฏิ.๓๑/๙๑/๖๙);
วินย.อ.๑/๒๙๐ วา สิกขา ๓ นี้ มิใชหมายเอาเพียงศีล ๕ ศีล ๑๐ สมาบัติ ๘ หรือความเขาใจตามหลักกรรม ทําดีไดดี
ทําชั่วไดชั่ว เทานั้น เพราะศีลสมาธิปญญาขั้นนั้น พระพุทธเจาจะอุบัติหรือไม ก็ยอมมีผูสอนได แตสิกขา ๓ หมายถึง ศีล สมาธิ
ปญญา ชนิดที่มีขึ้นตอเมื่อพระพุทธเจาอุบัติเทานั้น คือ อธิศีล = ปาติโมกขสังวรศีล, อธิจิตต = จิตประกอบดวยสมาบัติ ๘ ที่
เปนบาทแหงวิปสสนา, อธิปญญา = วิปสสนาญาณที่กําหนดไตรลักษณได;
ในความหมายสูงสุด ทานถือวา ศีล สมาธิ ปญญา ขั้นโลกุตระ จึงจะเปนอธิศีล อธิจิตต อธิปญญา แตความหมาย
อยางนี้คงใชในกรณีจํากัดมาก;
บางครั้งทานผอนลงมาวา ศีลที่ผูประสงคนิพพานสมาทาน จะเปนศีล ๕ หรือศีล ๑๐ ก็ตาม ก็เปนอธิศีล สมาบัติ ๘ ก็
เปนอธิจิตต (เชน ที.อ.๓/๒๕๑) โดยเฉพาะเมื่อพระพุทธเจาตรัสเกี่ยวกับอธิศีลสําหรับคฤหัสถ (เชน องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๓๕/
๒๙๒; องฺ.สตฺตก.๒๓/๒๗/๒๖ และผูอื่นกลาว องฺ.ติก.๒๐/๕๖๗/๓๖๐) อรรถกถาจะอธิบายวา หมายเพียง ศีล ๕ หรือไมก็ศีล
๑๐ (องฺ.อ.๒/๓๑๖; ๓/๑๐๑,๑๙๙);
บางครั้งคําวา “อธิ” ก็หมายเพียงวา ยิ่งกวา หรือสูงกวากันโดยการเปรียบเทียบ เชน ศีล ๑๐ เปนอธิศีล เมื่อเทียบกับ
ศีล ๕ รูปาวจรจิตเปนอธิจิตต เมื่อเทียบกับกามาวจรจิต ฯลฯ (องฺ.อ.๒/๒๘๓);
กลาวโดยสาระก็คือ ศีล สมาธิ ปญญา ที่ปฏิบัติถูกตองตามหลักการของพุทธศาสนา เปนไปเพื่อความกาวหนาในการ
ปฏิบัติธรรม;
ผูสนใจความหมายเพิ่มอีก อาจดู วินย.อ.๓/๕๖; อุ.อ.๓๒๐; องฺ.อ.๒/๓๐๐; ๓/๑๒๕ เปนตน;
สวนการจัดองคมรรคเขาในไตรสิกขา ทานแสดงไวใน วิภงฺค.อ.๑๕๘; ปฏิสํ.อ.๒๓๗ เหมือนกันกับที่จัดเขาใน
ธรรมขันธ ๓.
ในสมัยอรรถกถา ทานนิยมแสดง สิกขา ๓ ในแงที่เปนระดับขั้นตางๆ ของการละกิเลส คือ
๑. ศีล เปนวีติกกมปหาน (เปนเครื่องละวีติกกมกิเลส คือกิเลสอยางหยาบ ที่เปนเหตุใหลวงละเมิดออกมาถึงกาย
วาจา)
๒. สมาธิ เปนปริยุฏฐานปหาน (เปนเครื่องละปริยุฏฐานกิเลส คือกิเลสอยางกลาง ที่เรารุมอยูในจิตใจ ซึ่งบางทาน
ระบุวาไดแก นิวรณ ๕)
๓. ปัญญา เปนอนุสยปหาน (เปนเครื่องละอนุสยกิเลส คือกิเลสอยางละเอียด ที่แอบแนบนอนคอยอยูในสันดาน รอ
แสดงตัวในเมื่อไดเหตุกระตุน ไดแกอนุสัย ๗)
นอกจากนี้ ทานยังไดแสดงในแงอื่นๆ อีก เชน ศีลเปนตทังคปหาน สมาธิเปนวิกขัมภนปหาน ปญญาเปนสมุจเฉทปหาน ศีลเปนเครื่องละทุจริต สมาธิเปนเครื่องละตัณหา ปญญาเปนเครื่องละทิฏฐิ ดังนี้เปนตน (ดู วินย.อ.๑/๒๒ = ที.อ.๑/๒๖
= สงฺคณี อ.๒๙; วิสุทฺธิ.๑/๗; วินย.ฎีกา ๑/๑๑๕; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๑/๓๑)

ตอน ๕: ชีวิต ควรเปนอยูอยางไร?
บุพภาคของการศึกษา ๑:
ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

๒
บทที่ ๑๒
บุพภาคของการศึกษา
หรือ

บุพนิมิตแหงมัชฌิมาปฏิปทา
สัมมาทิฏฐิ เปนองคประกอบสําคัญของมรรค ในฐานะที่เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติธรรม หรือเปนขั้น
เริ่มแรกในระบบการศึกษาตามหลักการของพระพุทธศาสนา และเปนธรรมที่ตองพัฒนาใหบริสุทธิ์ ชัดเจน เปน
อิสระมากขึ้นตามลําดับ จนกลายเปนการตรัสรูในที่สุด ดังกลาวมาแลว ดังนั้น การสรางเสริมสัมมาทิฏฐิจึงเปนสิ่ง
สําคัญยิ่ง
มีขอความในพระไตรปฎก แสดงหลักการสรางเสริมสัมมาทิฏฐิไว ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย ปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ ประการ ดังนี้คือ ปรโตโฆสะ
และโยนิโสมนสิการ”1141
ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ๒ อยาง ตามพุทธพจนที่ตรัสไวนี้ คือ
๑. ปรโตโฆสะ = เสียงจากผูอื่น การกระตุนหรือชักจูงจากภายนอก เชน การสั่งสอน แนะนํา การ
ถายทอด การโฆษณา คําบอกเลา ขาวสาร ขอเขียน คําชี้แจง อธิบาย การเรียนรูจากผูอื่น ในที่นี้หมายเอาเฉพาะ
สวนที่ดีงามถูกตอง เฉพาะอยางยิ่งการรับฟงธรรม ความรู หรือคําแนะนําจากบุคคลที่เปนกัลยาณมิตร (hearing
or learning from others; inducement by others)
ขอแรกนี้ เปนองคประกอบฝายภายนอก ไดแกปจจัยทางสังคม อาจเรียกงายๆวา วิธีการแหงศรัทธา
๒. โยนิโสมนสิการ = การทําในใจโดยแยบคาย = การใชความคิดถูกวิธี ความรูจักคิด คิดเปน หรือ
คิดอยางมีระเบียบ หมายถึง การรูจักมอง รูจักพิจารณาสิ่งทั้งหลาย โดยมองตามที่สิ่งนั้นๆ มันเปนของมัน และ
โดยวิธีคิดหาเหตุผล สืบคนถึงตนเคา สืบสาวใหตลอดสาย แยกแยะสิ่งนั้นๆ หรือปญหานั้นๆ ออก ใหเห็นตาม
สภาวะ และตามความสัมพันธสืบทอดแหงเหตุปจจัย โดยไมเอาความรูสึกดวยตัณหาอุปาทานของตนเขาจับ
(analytical reflection; reasoned or systematic attention)
ขอสองนี้ เปนองคประกอบฝายภายใน ไดแกปจจัยในตัวบุคคล อาจเรียกงายๆ วา วิธีการแหงปญญา
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องฺ.ทุก.๒๐/๓๗๑/๑๑๐; และดู ม.มู.๑๒/๔๙๗/๕๓๙; สวนปจจัยใหเกิดมิจฉาทิฏฐิ ก็มี ๒ ตรงขามจากนี้ คือ ปรโตโฆสะ (ที่ไม
ถูกตอง) และอโยนิโสมนสิการ (องฺ.ทสก.๒๔/๙๓/๒๐๑)

บทที่ ๑๒ บุพภาคของการศึกษา ๑: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

๕๙๙

มีพุทธพจนแสดงปจจัยทั้งสองนี้ในภาคปฏิบัติของการฝกอบรม เนนถึงความสําคัญอยางควบคูกันดังนี้
(๑) “สําหรับภิกษุผู้ยังต้องศึกษา...เรามองไม่เห็นองค์ประกอบภายนอกอื่นใด มีประโยชน์
มากเท่าความมีกัลยาณมิตร เลย”
(๒) “สําหรับภิกษุผู้ยังต้องศึกษา...เรามองไม่เห็นองค์ประกอบภายในอื่นใด มีประโยชน์
มากเท่าโยนิโสมนสิการ เลย”1142
ปจจัยทั้ง ๒ อยางนี้ ยอมสนับสนุนซึ่งกันและกัน
สําหรับคนสามัญซึ่งมีปญญาไมแกกลา ยอมตองอาศัยการแนะนําชักจูงจากผูอื่น และคลอยไปตาม
คําแนะนําชักจูงที่ฉลาดไดงาย แตก็จะตองฝกหัดใหสามารถใชความคิดอยางถูกวิธีดวยตนเองไดดวย จึงจะ
กาวหนาไปถึงที่สุดได
สวนคนที่มีปญญาแกกลา ยอมรูจักใชโยนิโสมนสิการไดดีกวา แตกระนั้นก็อาจตองอาศัยคําแนะนําที่
ถูกตองเปนเครื่องนําทางในเบื้องตน และเปนเครื่องชวยสงเสริมใหกาวหนาไปไดรวดเร็วยิ่งขึ้นในระหวางการ
ฝกอบรม
การสรางเสริมสัมมาทิฏฐิดวยปจจัยอยางที่ ๑ (ปรโตโฆสะ) ก็คือ วิธีการที่เริ่มตนดวยศรัทธา และอาศัย
ศรัทธาเปนสําคัญ เมื่อนํามาใชปฏิบัติในระบบการศึกษาอบรม จึงตองพิจารณาที่จะใหไดรับการแนะนําชักจูงสั่ง
สอนอบรมที่ไดผลดีที่สุด คือ ตองมีผูสั่งสอนอบรมที่เพียบพรอมดวยคุณสมบัติ มีความสามารถ และใชวิธีการ
อบรมสั่งสอนที่ไดผล
ดังนั้น ในการศึกษาอบรม จึงจํากัดใหไดปรโตโฆสะที่มุงหมาย ดวยหลักที่เรียกวา กัลยาณมิตตตา
หรือการมีกัลยาณมิตร
สวนปจจัยอยางที่ ๒ (โยนิโสมนสิการ) เปนตัวหลักการใชปญญา ซึ่งจะตองพิจารณาวาควรใชความคิด
ใหถูกตองอยางไร
เมื่อนําปจจัยทั้งสองมาประกอบกัน นับ วากัลยาณมิต ตตา เปนองคประกอบภายนอก และโยนิโ ส
มนสิการ เปนองคประกอบภายใน
ถาตรงขามจากนี้ คือ ไดผูไมเปนกัลยาณมิตร ทําใหประสบปรโตโฆสะที่ผิดพลาด และใชความคิดผิดวิธี
เปนอโยนิโสมนสิการ ก็จะไดรับผลตรงขาม คือเปนมิจฉาทิฏฐิไปได
ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการนี้ มีหลักการบางอยางที่ควรทราบ ดังตอไปนี้
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ขุ.อิติ.๒๕/๑๙๔-๕/๒๓๖-๗; เทียบ สํ.ม.๑๙/๕๑๘, ๕๒๐/๑๔๑-๒

๖๐๐

พุทธธรรม

บุพนิมิตที่ ๑: ปรโตโฆสะ – กัลยาณมิตร
วิธีการแหงศรัทธา
ปรโตโฆสะ หรือเสียงจากผูอื่น ที่จะใหเกิดสัมมาทิฏฐิได ก็คือ เสียงที่ดีงาม เสียงที่ถูกตอง เสียงที่บอก
กลาวชี้แจงความจริง มีเหตุผล เปนประโยชน เฉพาะอยางยิ่ง ที่เกิดจากความรักความปรารถนาดี
เสียงดีงามถูกตองเชนนี้ เกิดจากแหลงที่ดี คือคนดี คนมีปญญา คนมีคุณธรรม คนเชนนี้ทางธรรม
เรียกวา สัตบุรุษ1143 บาง บัณฑิตบาง ถาคนดี คือสัตบุรุษ หรือบัณฑิตนี้ ไปทําหนาที่ชวยเหลือแนะนํา สั่งสอนชัก
นําสัมมาทิฏฐิใหแกผูอื่น ก็เรียกวาเขาทําหนาที่เปน กัลยาณมิตร
แตบุคคลผูแสวงสัมมาทิฏฐิ ไมจําเปนตองรอใหสัตบุรุษหรือบัณฑิตมาหาตน ตรงขาม เขายอมกระตือ
รือรนที่จะไปหา ไปปรึกษา ไปสดับฟง ไปขอคําแนะนําชี้แจงสั่งสอน เขารวมหมูอยูใกล ตลอดจนศึกษาแบบอยาง
แนวทางจากบัณฑิตหรือสัตบุรุษนั้นเอง การกระทําของเขาอยางนี้เรียกวา การเสวนาสัตบุรุษ หรือคบหาคนดี1144
แตไมวาสัตบุรุษจะมาทําหนาที่ให หรือบุคคลนั้นจะไปคบหาสัตบุรุษเองก็ตาม ในเมื่อมีการยอมรับหรือ
อิทธิพลตอกันเกิดขึ้นแลว ก็เรียกวาเขามีกัลยาณมิตร และเรียกภาวะนี้วา “กัลยาณมิตตตา” แปลวา ความมี
กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร มิไดหมายถึงเพื่อนที่ดีอยางในความหมายสามัญเทานั้น แตหมายถึงบุคคลผูเพียบพรอม
ดวยคุณสมบัติที่จะสั่งสอน แนะนํา ชี้แจง ชักจูง ชวยบอกชองทาง หรือเปนตัวอยางใหผูอื่นดําเนินไปในมรรคา
แหงการฝกฝนอบรมอยางถูกตอง ในคัมภีรวิสุทธิมัคค ทานยกตัวอยางเชน พระพุทธเจา พระอรหันตสาวก ครู
อาจารย และทานผูเปนพหูสูตทรงปญญา สามารถสั่งสอนแนะนํา เปนที่ปรึกษาได แมจะออนวัยกวา1145
ในกระบวนการพัฒนาปญญา ความมีกัลยาณมิตรนี้ จัดวาเปนระดับความเจริญปญญาในขั้นศรัทธา
สวนในระบบการศึกษาอบรม ความมีกัลยาณมิตรควรมีความหมายครอบคลุมทั้งตัวบุคคลผูอบรมสั่ง
สอน เชน พอแม ครู อาจารย เปนตน ทั้งคุณสมบัติของผูสอน ทั้งหลักการ วิธีการ อุปกรณ อุบายตางๆ ในการ
สอน และการจัดดําเนินการตางๆ ทุกอยาง ที่ผูมีหนาที่ใหการศึกษาจะพึงจัดทํา เพื่อใหการศึกษาอบรมไดผลดี
ตลอดจนหนังสือ สื่อมวลชน บุคคลตัวอยาง เชน มหาบุรุษ หรือผูประสบความสําเร็จโดยธรรม และสิ่งแวดลอม
ทางสังคมทั้งหลายที่ดีงาม เปนประโยชน เทาที่จะเปนองคประกอบภายนอกในกระบวนการพัฒนาปญญานั้นได
1143

ตามบาลีเปน สัปปุริส จะเขียนอยางลูกครึ่งเปน สัปปุรุษ หรือ สัปบุรุษ ก็ได สัตบุรุษนี้ ถามาคูกับอริยะ ทานใหอริยะ หมายถึง
พระพุทธเจา สัตบุรุษ หมายถึงพระปจเจกพุทธเจา และตถาคตสาวก หรือพระสาวกทั้งหลาย หรือทั้งอริยะและสัตบุรุษมีความหมาย
เทากันก็ได (เชน ม.อ.๑/๒๘, ๓๒; สํ.อ.๒/๓๐๖, ๓๑๐; นิทฺ.อ.๒/๓๐๖, ๓๑๐; สงฺคณี อ.๕๐๓, ๕๐๗) ถาสัตบุรุษมาลําพัง ก็หมายถึง
พระพุทธเจาลงมาทั้งหมด (เชน ที.อ.๓/๒๗๖, ๓๒๘; องฺ.อ.๒/๓๗๘) คําวา “บัณฑิต” ก็ใชไดตั้งแตพระพุทธเจาลงมา (เชน ขุทฺทก.อ.
๑๔๐; สุตฺต.อ.๒/๙๒)
วาโดยทั่วไป อริยะ สัตบุรุษ และบัณฑิต ใชในความหมายที่คาบเกี่ยวกัน บางทีก็ใชแทนกัน แตถาจะเอาหลักตามพุทธพจน
บัณฑิต คือผูบรรลุอัตถะ ๒ ดังกลาวในตอนกอน (นัยอื่นยังมีอีก) สัตบุรุษ คือผูมีคุณสมบัติดังจะกลาวตอไป
1144
ตามบาลีเปน สัปปุริสสังเสวะ หรือ สัปปุริสูปสังเสวะ หรือ สัปปุริสูปสสยะ หรือ สัปปุริสูปนิสสยะ หรือ สัปปุริสเสวนา หรือ บัณฑิตเสวนา ก็ได.
1145
ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๒๓-๑๒๕ (คัมภีรนี้ แสดงตัวอยางในกรณีของการเรียนสมาธิภาวนา)

บทที่ ๑๒ บุพภาคของการศึกษา ๑: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

๖๐๑

ความสําคัญของการมีกัลยาณมิตร
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด
ความมีกัลยาณมิตร ก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิต แห่งการเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรค แก่ภิกษุ
ฉั น นั้ น ภิ ก ษุ ผู้ มี กั ล ยาณมิ ต ร พึ ง หวั ง สิ่ ง นี้ ไ ด้ คื อ จั ก เจริ ญ จั ก ทํ า ให้ ม าก ซึ่ ง อริ ย อัษฎางคิกมรรค”1146
“ดูกรอานนท์ ความมีกัลยาณมิตร...เท่ากับเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียว เพราะว่า ผู้มี
กัลยาณมิตร...พึงหวังสิ่งนี้ได้ คือ เขาจักเจริญ จักทําให้มาก ซึ่งอริยอัษฎางคิกมรรค
“อาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตร เหล่าสัตว์ผู้มีชาติเป็นธรรมดา ก็พ้นจากชาติ ผู้มีชราเป็น
ธรรมดา ก็พ้นจากชรา ผู้มีมรณะเป็นธรรมดา ก็พ้นจากมรณะ ผู้มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส
และอุปายาส เป็นธรรมดา ก็พ้นจาก โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส”1147
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงเงินแสงทอง เป็นบุพนิมิตมาก่อน ฉันใด
ความมีกัลยาณมิตร ก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิต แห่งการเกิดขึ้นของโพชฌงค์ ๗ แก่ภิกษุ ฉันนั้น
ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร พึงหวังสิ่งนี้ได้ คือ จักเจริญ จักทําให้มาก ซึ่งโพชฌงค์ ๗”1148
“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือให้
อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เสื่อมไป เหมือนความมีกัลยาณมิตรเลย เมื่อบุคคลมีกัลยาณมิตร กุศล
ธรรมที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเสื่อมไป”1149
“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่าง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่1150...ที่เป็นไปเพื่อความ
ดํารงมั่น ไม่เสื่อมสูญ ไม่อันตรธานแห่งสัทธรรม1151 เหมือนความมีกัลยาณมิตรเลย”
“โดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายนอก เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอื่นแม้สักข้อหนึ่ง ที่
เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนความมีกัลยาณมิตรเลย”1152
“สําหรับภิกษุผู้เสขะ ยังไม่บรรลุอรหัตตผล ปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม เรา
ไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกอย่างอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง ที่มีประโยชน์มาก เหมือนความมี
กัลยาณมิตรเลย ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร ย่อมกําจัดอกุศลได้ และย่อมบําเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้น”1153
“ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร...พึงหวังสิ่งนี้ได้ คือ
(๑) จักเป็นผู้มีศีล สํารวมระวังในปาติโมกข์ สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจร ฯลฯ
(๒) จักเป็นผู้ได้ (มีโอกาสสดับฟัง ได้ร่วมสนทนาอย่างสะดวกสบาย) ตามความปรารถนา
ในเรื่องต่างๆ ที่ขัดเกลาอุปนิสัย ชําระจิตใจให้ปลอดโปร่ง คือ เรื่องความมักน้อย ฯลฯ
เรื่องการบําเพ็ญเพียร เรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปัญญา เรื่องวิมุตติ เรื่องวิมุตติญาณทัสสนะ
1146

สํ.ม.๑๙/๑๒๙/๓๖, ฯลฯ
สํ.ม.๑๙/๕-๑๑/๒-๕, ฯลฯ
1148
สํ.ม.๑๙/๔๑๑/๑๑๒
1149
องฺ.เอก.๒๐/๗๒/๑๖
1150
องฺ.เอก.๒๐/๙๖/๒๐
1151
องฺ.เอก.๒๐/๑๒๘/๒๕
1152
องฺ.เอก.๒๐/๑๑๒/๒๒; เทียบ สํ.ม.๑๙/๕๒๐/๑๔๒
1153
ขุ.อิติ.๒๕/๑๙๕/๒๓๗
1147

๖๐๒

พุทธธรรม

(๓) จักเป็นผู้ตั้งหน้าทําความเพียร เพื่อกําจัดอกุศลธรรม และเพื่อบําเพ็ญกุศลธรรมให้
เพียบพร้อม จักเป็นผู้แข็งขัน บากบั่นมั่นคง ไม่ทอดธุระ ในกุศลธรรม
(๔) จักเป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญา ที่เป็นอริยะ หยั่งรู้ถึงความเกิดความดับ ชําแรก
กิเลส นําไปสู่ความจบสิ้นแห่งทุกข์”1154
บาลีที่ยกมาอางนี้ เนนความสําคัญของความมีกัลยาณมิตรสําหรับพระภิกษุ เพราะเปนพุทธพจนที่ตรัส
กะพระภิกษุ
ส ว นในด า นคํ า สอนสํ า หรั บ คนทั่ ว ไป โดยเฉพาะชาวบ า น ยิ่ ง มี ห ลั ก ธรรม และพุ ท ธภาษิ ต ที่ ย้ํ า ถึ ง
ความสําคัญของการคบหา และการเสวนาคนดี เพิ่มจากนี้อีกมากมาย ดังเชนวา
ความมีกัลยาณมิตร เปนขอธรรมอยางหนึ่งที่เปนไปเพื่อบรรลุทิฏฐธัมมิกัตถะ (ประโยชนโลกนี้)1155
การคบคนชั่ว เปนอบายมุข1156
การคบมิตร และปฏิบัติถูกตองตอมิตร เปนหลักอยางหนึ่งในคําสอนเรื่องทิศ ๖1157
การรูจักเลือกคบคนตามหลักมิตรแท มิตรเทียม1158 เปนหลักธรรมหมวดใหญทีเดียว
การเสวนาสัตบุรุษ เปนขอธรรมหนึ่ง ในจักร ๔1159 ในวุฒิธรรม ๔1160 และในโสตาปตติยังคะ ๔1161
ความมีกัลยาณมิตร เปนขอธรรมหนึ่งในนาถกรณธรรม หรือธรรมที่ทําใหคนพึ่งตนได ๑๐ ประการ1162
ในชาดก ซึ่งเปนคําสอนสําหรับคนทุกชั้นทุกประเภท โดยเฉพาะชาวบาน ก็มีเรื่องราวและสุภาษิตแนะนํา
เกี่ยวกับการคบหา หรือการเสวนา เปนจํานวนมาก1163
นอกจากนั้น ยังมีธรรมภาษิตเกี่ยวกับเรื่องนี้ กระจายอยูทั่วๆ ไปในพระสุตตันตปฎก ขอยกมาดูเปน
ตัวอยาง
1154

องฺ.นวก.๒๓/๒๐๕, ๒๐๗/๓๖๕, ๓๗๐; ขุ.อุ.๒๕/๘๘/๑๒๗
องฺ.อฏก.๒๓/๑๔๔/๒๘๙
1156
ที.ปา.๑๑/๑๘๔/๑๙๘; องฺ.อฏก.๒๓/๑๔๔/๒๙๒
1157
ที.ปา.๑๑/๒๐๒/๒๐๔
1158
ที.ปา.๑๑/๑๘๖-๑๙๗/๑๙๙-๒๐๒
1159
ธรรมนําชีวิตสูความเจริญรุงเรือง ดุจลอนํารถสูที่หมาย, และเปนพหุการธรรม (ธรรมมีอุปการะมาก) ที.ปา.๑๑/๔๐๐/๒๙๓; องฺ.
จตุกฺก.๒๑/๓๑/๔๑
1160
ธรรมเครื่องเจริญปญญา หลักการพัฒนาปญญา, องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๔๘/๓๓๒; มีอุปการะมากสําหรับมนุษยทุกคน, องฺ.จตุกฺก.๒๑/
๒๔๙/๓๓๒
1161
คุณสมบัติที่จะทําใหเปนโสดาบัน, สํ.ม.๑๙/๑๔๒๙/๔๓๔
1162
หลักนี้ตรัสแกภิกษุ เชน ที.ปา.๑๑/๓๕๗/๒๘๑; ๔๖๖/๓๓๔; องฺ.ทสก.๒๔/๑๗/๒๕
1163
เรื่องที่เดน คือ นกแขกเตาสองพี่นอง (สัตติคุมพชาดก, ขุ.ชา.๒๗/๒๑๔๒/๔๓๕; ชา.อ.๗/๗๗); มะมวงรสวิเศษ (ทธิวาหนชาดก, ขุ.
ชา.๒๗/๒๒๑/๖๗; ชา.อ.๓/๑๓๔); มากับคนเลี้ยง (คิริทัตตชาดก, ขุ.ชา.๒๗/๒๑๗/๖๕; ชา.อ.๓/๒๑๙); ชางแปรนิสัย (มหิลามุข
ชาดก, ขุ.ชา.๒๗/๒๖/๙; ชา.อ.๑/๒๗๙); นกพิราบกับกา (กโปตชาดก; ขุ.ชา.๒๗/๔๒/๑๔; ชา.อ.๒/๑๑; ขุ.ชา.๒๗/๘๒๕/๑๘๕; ชา.อ.
๔/๕๑๓; โลลชาดก; ขุ.ชา.๒๗/๔๒๑/๑๑๑; ชา.อ.๔/๑๑๐); สุนัขจิ้งจอกกับลูกสิงโต (มโนชชาดก, ขุ.ชา.๒๗/๙๗๖/๒๑๒; ชา.อ.๕/
๑๒๔); ไกกับเหยี่ยว (กุกกุฏชาดก, ขุ.ชา.๒๗/๑๔๒๒/๒๙๐; ชา.อ.๕/๔๙๔);
นอกจากนี้พึงดู มิตตามิตตชาดก (ขุ.ชา.๒๗/๒๔๓/๗๑; ชา.อ.๓/๑๗๓; ขุ.ชา.๒๗/๑๗๑๓/๓๔๐; ชา.อ.๕/๑๔๓); พยัคฆชาดก
(ขุ.ชา.๒๗/๔๑๕/๑๑๑; ชา.อ.๔/๑๐๓); กุนตินีชาดก (ขุ.ชา.๒๗/๖๗๐/๑๕๘; ชา.อ.๔/๓๙๕); มหาสุวราชชาดก (ขุ.ชา.๒๗/๑๒๒๖/
๒๕๕; ชา.อ.๕/๓๕๐); กุสนาฬิชาดก (ขุ.ชา.๒๗/๑๒๑/๓๙; ชา.อ.๒/๓๑๑); กุรุงคมิคชาดก (ขุ.ชา.๒๗/๖๒๑/๗๖; ชา.อ.๓/๒๐๓);
มหาอุกกุสชาดก (ขุ.ชา.๒๗/๑๘๙๑/๓๗๑; ชา.อ.๖/๒๖๕) เปนตน และมีสุภาษิตเกี่ยวกับการคบหา แทรกอยูในเรื่องที่ไมวาดวยการ
เสวนาโดยตรงอีกมาก
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“การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต และการบูชาคนควรบูชา นี่เป็นอุดมมงคล”1164
“คบคนเช่นใด ก็เป็นเช่นคนนั้น”1165
“ผู้ใด แม้มิได้ทําความชั่ว แต่เกลือกกลั้วกับผู้ทําบาป, ผู้นั้นย่อมพลอยถูกระแวงในกรรมชั่ว
และเสื่อมเสียชื่อเสียงยิ่งๆ ขึ้น”1166
“ผู้คบคนเลว ย่อมพลอยเลวลง1167
“ผู้ใดห่อปลาเน่าด้วยใบคา ใบคาย่อมเหม็นกลิ่นปลาคละคลุ้ง, การเกลือกกลั้วคนพาล ย่อม
มีผลอย่างนั้น
“ผู้ใดห่อกฤษณาด้วยใบไม้ ใบไม้นั้น ย่อมพลอยมีกลิ่นหอมฟุ้ง, การเสวนานักปราชญ์ ย่อม
มีผลอย่างนั้น”1168
“ปราชญ์ย่อมแนะนําสิ่งที่ควรแนะนํา ไม่ชวนทําสิ่งไม่เป็นเรื่อง”1169
“พึงมองเห็นคนมีปัญญา ที่ชอบชี้โทษ พูดจาข่มขี่ เสมือนเป็นผู้บอกขุมทรัพย์ คนเช่นนั้น
เป็นบัณฑิต ควรคบได้, คบคนเช่นนั้น มีแต่ดีขึ้น ไม่เลวลง”1170
“พึงแนะนําตักเตือนเถิด พึงพร่ําสอนเถิด พึงห้ามปรามจากความชั่วเถิด, คนที่ทําเช่นนั้น
ย่อมเป็นที่รักของสัตบุรุษ ไม่เป็นที่รักของอสัตบุรุษ”1171
“ธีรชน อยู่ร่วมด้วยเป็นสุข เหมือนสมาคมแห่งญาติ”1172
“เดินร่วมกัน ๗ ก้าว ก็นับว่าเป็นมิตร, เดินร่วมกัน ๑๒ ก้าว ก็นับว่าเป็นสหาย, อยู่ร่วมกันสัก
เดือนหนึ่ง หรือครึ่งเดือน ก็นับว่าเป็นญาติ, ถ้านานกว่านั้นไป ก็เหมือนเป็นตัวเอง”1173
“มีญาติพวกพ้องมาก ย่อมเป็นการดี เหมือนหมู่ไม้มากหลายในกลางป่า, ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดด
เดี่ยว ถึงจะงอกงามใหญ่โตเท่าใด ลมก็พัดให้โค่นลงได้”1174
“ถ้าได้สหายผู้มีปัญญาปกครองตน พึงพอใจมีสติเที่ยวไปกับเขา, ถ้าไม่ได้สหายที่มีปัญญา
ปกครองตน พึงเที่ยวไปคนเดียว และไม่พึงทําความชั่ว”1175
“ควรคบมิตรที่เป็นพหูสูต ผู้ทรงธรรม ผู้โอฬารด้วยความดี มีปฏิภาณ, ครั้นรู้จักประโยชน์
ที่มุ่งหมาย กําจัดความสงสัยได้แล้ว จึงควรเที่ยวไปผู้เดียว เหมือนนอแรด”1176
“การฟังธรรมตามกาล...การสนทนาธรรมตามกาล นี่เป็นอุดมมงคล”1177
1164

ขุ.ขุ.๒๕/๖/๓; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๘/๓๗๖
ขุ.อิติ.๒๕/๒๕๔/๒๘๓; ขุ.ชา.๒๗/๒๑๕๒/๔๓๗; ๒๘/๘๖๒/๓๐๓
1166
ขุ.อิติ.๒๕/๒๕๔/๒๘๓
1167
องฺ.ติก.๒๐/๔๖๕/๑๕๘
1168
ขุ.อิติ.๒๕/๒๕๔/๒๘๓; ขุ.ชา.๒๗/๒๑๕๒/๔๓๗; ๒๘/๘๖๒/๓๐๓
1169
ขุ.ชา.๒๗/๑๘๑๙/๓๕๕
1170
ขุ.ธ.๒๕/๑๖/๒๕
1171
ขุ.ธ.๒๕/๑๖/๒๕
1172
ขุ.ธ.๒๕/๒๕/๔๒
1173
ขุ.ชา.๒๗/๘๓/๒๗
1174
ขุ.ชา.๒๗/๗๔/๒๓
1175
ขุ.ธ.๒๕/๓๓/๕๘
1176
ขุ.สุ.๒๕/๒๙๖/๓๓๖
1165

๖๐๔

พุทธธรรม

“คนขึ้นแพน้อยไปในมหาสมุทร พึงจมเสีย ฉันใด แม้แต่สาธุชน อาศัยคนเกียจคร้าน ก็
ย่อมจมลงได้ ฉันนั้น, เพราะฉะนั้น ควรเว้นห่างคนเกียจคร้าน มีความเพียรทรามอย่างนั้นเสีย
พึงอยู่ร่วมกับเหล่าบัณฑิต ผู้สงัด ผู้เป็นอารยะ ผู้มีใจเด็ดเดี่ยว เพ่งพินิจ ผู้เร่งระดมความเพียร
เป็นนิตย์”1178
สุภาษิตทํานองนี้ แมไมตองยกมาแสดงมาก ก็พอใหขอสังเกตเชิงเปรียบเทียบไดวา
- พุทธพจนเกี่ยวกับการเสวนาที่ตรัสแกพระภิกษุ โดยมากมีจุดหมายมุงตรงตอปรมัตถ และประสงคจะ
เสริมสรางสัมมาทิฏฐิในแนวที่จะเปนโลกุตระอยางเดนชัด
- สวนที่แสดงสําหรับคนทั่วไป หรือชาวบาน เนนประโยชนในขั้นทิฏฐธัมมิกัตถะ เชื่อมกับสัมปรายิกัตถะ มุง
การชวยเหลือเกื้อกูลกันในชีวิตประจําวัน กลมกลืนไปกับการชักจูงสัมมาทิฏฐิในระดับโลกีย คือความเชื่อกรรม
ความสํานึกรับผิดชอบเกี่ยวกับความดีความชั่ว ยังไมเนนสัมมาทิฏฐิแนวที่จะเปนโลกุตระ คือ การมองโลกและ
ชีวิตตามสภาวะ เปนทํานองปลอยใหแฝงอยู และสอนสอดแทรกไปตามโอกาส1179 อยางที่เรียกวาคอยๆ ปู
พื้นฐานจิตใจใหพรอมขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะคนทั่วไปมีหลายระดับ

คุณสมบัติของกัลยาณมิตร
คนดี วาโดยลักษณะเฉพาะตัวของเขา ที่เรียกวาเปนสัตบุรุษ หรือบัณฑิต มีคุณสมบัติบางอยางที่ควร
ทราบ ดังนี้
สัตบุรุษ คือคนดี หรือคนที่แท มีธรรมของสัตบุรุษ เรียกวา สัปปุริสธรรม ๗ ประการ ดังนี้1180
๑. ธัมมัญญุตา รูหลักและรูจักเหตุ คือ รูหลักความจริงของธรรมชาติ รูหลักการ กฎเกณฑแบบแผน
หนาที่ ซึ่งจะเปนเหตุใหกระทําการไดสําเร็จผลตามความมุงหมาย เชน ภิกษุรูวาหลักธรรมที่ตนจะตองศึกษาและ
ปฏิบัติคืออะไร มีอะไรบาง ผูปกครองรูธรรมของผูปกครอง คือรูหลักการปกครอง
๒. อัตถัญญุตา รูความมุงหมายและรูจักผล คือ รูความหมายและความมุงหมายของหลักธรรม หรือ
หลักการ กฎเกณฑ หนาที่ รูผลที่ประสงคของกิจที่จะกระทํา เชน ภิกษุรูวาธรรมที่ตนศึกษาและปฏิบัตินั้นๆ มี
ความหมายและความมุงหมายอยางไร ตลอดจนรูจักประโยชนที่เปนจุดหมายหรือสาระของชีวิต
๓. อัตตัญญุตา รูจักตน คือ รูฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง ความรู ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม
เปนตน ของตน ตามเปนจริง เพื่อประพฤติปฏิบัติไดเหมาะสม และใหเกิดผลดี เชน ภิกษุรูวาตนมีศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะ ปญญา และปฏิภาณแคไหน
๔. มัตตัญญุตา รูจักประมาณ คือ รูความพอเหมาะพอดี เชน รูจักประมาณในการบริโภคอาหาร ใน
การใชจายทรัพย ภิกษุรูจักประมาณในการรับปจจัย ๔ เปนตน
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ขุ.ขุ.๒๕/๖/๔; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๘/๓๗๗
สํ.นิ.๑๖/๓๗๒/๑๙๐; ขุ.อิติ.๒๕/๒๕๖/๒๘๔ (ตรัสแกพระภิกษุ)
1179
คําสอนสําหรับคนทั่วไปในแนวนี้ เชน การใหรูจักวางใจตอความตาย โดยพิจารณาความจริงเกี่ยวกับชีวิตและสังขารทั้งปวงที่ไมเที่ยง
แทยั่งยืน และการไมมัวเมาในลาภ ยศ สุข สรรเสริญ เปนตน
1180
ที.ปา.๑๑/๓๓๑/๒๖๔; ๔๓๙/๓๑๒; องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๕/๑๑๔; สัปปุริสธรรมอีกหมวดหนึ่งมี ๘ ขอ ตางไปอีกแนวหนึ่ง ดู ม.อุ.๑๔/
๑๔๓/๑๑๒; ธรรมจริยา หรือกุศลกรรมบถ ๑๐ เรียกวา สัปปุริสธรรม ก็ได (องฺ.ทสก.๒๔/๑๘๑/๓๐๐) บางแหงเรียก อเสขธรรม
หรือสัมมัตตะ ๑๐ วา สัปปุริสธรรม (องฺ.ทสก.๒๔/๑๔๘/๒๖๒); บางทีเรียกผูประกอบดวยมรรคมีองค ๘ นั่นเองวา สัตบุรุษ (สํ.ม.
๑๙/๗๒, ๗๖/๒๔); พุทธพจนที่เกี่ยวกับสัตบุรุษ อสัตบุรุษ มีมากมายเกินกวาจะนํามาแสดงในที่นี้ จึงเลือกมาพอเห็นหลัก
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๕. กาลัญญุตา รูจักกาล เชน รูวาเวลาไหน ควรทําอะไร รูจักเวลาเรียน เวลาทํางาน เวลาพักผอน เปนตน
๖. ปริ สั ญ ญุ ต า รู จั ก ชุ ม ชน คื อ รู จั ก ถิ่ น รู จั ก ที่ ชุ ม นุ ม และชุ ม ชน รู จั ก มารยาท ระเบี ย บวิ นั ย
ขนบธรรมเนียมประเพณี และขอควรรูควรปฏิบัติ ตอชุมชนนั้นๆ
๗. ปุคคลัญญุตา รูจักบุคคล คือ รูความแตกตางระหวางบุคคล โดยอัธยาศัย ความสามารถ และ
คุณธรรม เปนตน เพื่อปฏิบัติตอผูนั้นโดยถูกตอง เชนวา ควรจะคบหรือไม จะเกี่ยวของ จะใช จะยกยอง จะ
ตําหนิ หรือจะแนะนําสั่งสอนอยางไร จึงจะไดผลดี เปนตน
บัณฑิต คือ คนฉลาด หรือคนที่ดําเนินชีวิตดวยปญญา มีคุณสมบัติที่ทานแสดงไวหลายแบบหลาย
อยาง เชน ในพุทธพจนตอไปนี้
“ภิกษุทั้งหลาย คนพาลมีกรรมเป็นเครื่องกําหนด บัณฑิตมีกรรมเป็นเครื่องกําหนด, ต่างก็
ปรากฏแจ่มฉายด้วยความประพฤติของตน,1181 ผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ พึงทราบว่า
เป็นพาล คือ ด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต..., ผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ พึงทราบว่า
เป็นบัณฑิต คือ ด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต...”1182
“ภิกษุทั้งหลาย ลักษณะของบัณฑิต เครื่องหมายของบัณฑิต แนวความประพฤติของ
บัณฑิตมี ๒ ประการ ดังนี้ กล่าวคือ บัณฑิตเป็นผู้มีปกติคิดความคิดดี มีปกติพูดถ้อยคําดี มีปกติ
ทําการดี”1183
“ภิกษุทั้งหลาย ผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ พึงทราบว่าเป็นบัณฑิต กล่าวคือ ตั้ง
ปัญหาโดยแยบคาย แก้ปัญหาโดยแยบคาย และเมื่อคนอื่นแก้ปัญหาได้แยบคาย ด้วยถ้อยคํา
กลมกล่อม สละสลวย ได้เหตุได้ผล ก็อนุโมทนา”1184
“ภิกษุทั้งหลาย คนพาลมี ๒ ดังนี้ คือ ผู้แบกภาระที่ไม่มาถึง ๑ ผู้ไม่แบกภาระที่มาถึง ๑...
“บัณฑิตมี ๒ ดังนี้ คือ ผู้แบกภาระที่มาถึง ๑ ผู้ไม่แบกภาระที่ไม่มาถึง ๑...”1185
“ภิกษุพาล ปรารถนาคําสรรเสริญที่ไม่เป็นจริง ความเด่นออกหน้าในหมู่ภิกษุ ความเป็น
ใหญ่ในอาวาสทั้งหลาย และการบูชาในตระกูลคนอื่น, (เขาคิดว่า) ขอให้คนทั้งหลาย ทั้งพวก
คฤหัสถ์ และบรรพชิต จงสําคัญว่า สิ่งที่ทําสําเร็จแล้ว ก็เพราะอาศัยเราคนเดียว ขอให้ทั้งสอง
พวกนั้นจงอยู่ในอํานาจของเราเท่านั้น ในกิจน้อยใหญ่ ไม่ว่าอย่างใดๆ คนพาลมีความดําริดังนี้
ความริษยา และมานะ (ความถือตัว) จึงมีแต่พอกพูน”1186
“สัตบุรุษทั้งหลายไปไม่ติดทุกสถาน, สัตบุรุษไม่ปราศรัยเพราะอยากได้กาม, บัณฑิตถูกสุข
หรือทุกข์ก็ตามกระทบเข้า ย่อมไม่แสดงอาการขึ้นๆ ลงๆ
1181

บาลีวา “อปทาเน โสภติ ปฺา” แปลตาม องฺ.อ.๒/๘๗
องฺ.ติก.๒๐/๔๔๑/๑๒๘
1183
องฺ.ติก.๒๐/๔๔๒/๑๒๙; ม.อุ.๑๔/๔๖๘/๓๑๑
1184
องฺ.ติก.๒๐/๔๔๔/๑๓๐
1185
องฺ.ทุก.๒๐/๓๔๓-๔/๑๐๕
1186
ขุ.ธ.๒๕/๑๕/๒๔
1182

๖๐๖

พุทธธรรม
“บัณฑิตไม่ทําชั่วเพราะเหตุแห่งตน หรือเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่น, ไม่พึงปรารถนา บุตร
ทรั พ ย์ รั ฐ ความสํ า เร็ จ แก่ ต น โดยไม่ ช อบธรรม, บั ณ ฑิ ต นั้ น พึ ง เป็ น ผู้ มี ศี ล มี ปั ญ ญา
ประกอบด้วยธรรม”1187
“ผู้ใด เขาสักการะก็ตาม ไม่สักการะก็ตาม ย่อมมีสมาธิไม่หวั่นไหว เป็นอยู่ด้วยความไม่
ประมาท, ผู้นั้น ซึ่งมีปกติเพ่งพินิจ ทําความเพียรตลอดเวลา เห็นแจ้งด้วยความเข้าใจอันสุขุม
ยินดีในความสิ้นอุปาทาน ท่านเรียกว่าสัตบุรุษ”1188
“คนไขน้ําย่อมไขน้ําไป ช่างศรย่อมดัดลูกศร ช่างถากย่อมถากไม้ บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึก
1189
ตน”
“หงส์ก็ดี นกกระเรียนก็ดี นกยูงก็ดี ช้างก็ดี เนื้อฟานทั้งหลายก็ดี ย่อมกลัวราชสีห์ทั้งนั้น จะ
วัดที่ร่างกายไม่ได้ ฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ถึงแม้เป็นเด็ก ถ้ามีปัญญา ก็นับว่าผู้ใหญ่ แต่
ถ้าโง่ ถึงร่างกายจะใหญ่โต ก็หาเป็นผู้ใหญ่ไม่”1190
“คนมี สุ ต ะน้ อ ยนี้ ย่ อ มแก่ ไ ปเหมื อ นโคถึ ก เนื้ อ ของเขาย่ อ มเจริ ญ แต่ ปั ญ ญาหาเจริ ญ
1191
ไม่”
“คนจะชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ เพียงเพราะมีผมหงอกก็หาไม่ ถึงวัยของเขาจะหง่อม ก็เรียกว่าแก่
เปล่า, ส่วนผู้ใด มีสัจจะ มีธรรม มีอหิงสา มีความบังคับควบคุมตน มีความฝึกตน ผู้นั้นแลเป็น
ปราชญ์ สลัดมลทินได้แล้ว เรียกได้ว่า เป็นผู้ใหญ่”1192
“ห้วงน้ําน้อย ไหลดังสนั่น ห้วงน้ําใหญ่ ไหลนิ่งสงบ, สิ่งใดพร่อง สิ่งนั้นดัง สิ่งใดเต็ม สิ่ง
นั้นเงียบ, คนพาล เหมือนหม้อมีน้ําครึ่งเดียว บัณฑิต เหมือนห้วงน้ําที่เต็ม”1193
“ผู้ใดเป็นพาล รู้ตัวว่าเป็นพาล ก็ยังนับว่าเป็นบัณฑิตได้บ้าง, ส่วนผู้ใดเป็นพาล สําคัญตน
ว่าเป็นบัณฑิต ผู้นั้นแล เรียกว่าเป็นพาลแท้ๆ”1194
“สัตบุรุษไม่มีในชุมนุมใด ชุมนุมนั้น ไม่ชื่อว่าสภา, ผู้ใดไม่พูดเป็นธรรม ผู้นั้นไม่ใช่สัตบุรุษ,
ละราคะ โทสะ โมหะแล้ว พูดเป็นธรรม จึงจะเป็นสัตบุรุษ”1195
“ผู้ใดเป็นธีรชน เป็นคนกตัญญูกตเวที คบหากัลยาณมิตร มีความภักดีมั่น กระทํากิจเพื่อผู้
ตกทุกข์ด้วยตั้งใจจริง คนอย่างนั้น ท่านเรียกว่าสัตบุรุษ”1196
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ขุ.ธ.๒๕/๑๗/๒๖ (ไปไมติดทุกสถาน อรรถกถาคือ ธ.อ.๔/๔๒ ไขความวา ละฉันทราคะในธรรมทั้งปวง)
สํ.นิ.๑๖/๕๕๙/๒๗๓ (เปนอยูดวยความไมประมาท บาลีฉบับอักษรไทยเปน “เปนอยูดวยสมาธิไมมีประมาณ”)
1189
ขุ.ธ.๒๕/๑๖/๒๕
1190
สํ.นิ.๑๖/๗๐๕/๓๒๕; ขุ.ชา.๒๗/๒๕๓-๔/๗๔
1191
ขุ.ธ.๒๕/๒๑/๓๕
1192
ขุ.ธ.๒๕/๒๙/๕๐
1193
ขุ.สุ.๒๕/๓๘๙/๔๗๒
1194
ขุ.ธ.๒๕/๑๕/๒๓
1195
สํ.ส.๑๕/๗๒๕/๒๗๐
1196
ขุ.ชา.๒๗/๒๔๖๖/๕๔๑.
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๖๐๗

“ภิกษุทั้งหลาย มีฐานะอยู่ ๔ ประการดังนี้ กล่าวคือ
(๑) ฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทํา ทั้งเมื่อทําเข้า ก็เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ ก็มี
(๒) ฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทํา แต่เมื่อทําเข้า ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ ก็มี
(๓) ฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทํา แต่เมื่อทําเข้า ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ ก็มี
(๔) ฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทํา ทั้งเมื่อทําเข้า ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ ก็มี
บรรดาฐานะเหล่านั้น ฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทํา ทั้งเมื่อทําเข้า ก็เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์,
ฐานะนี้เห็นได้ว่า ไม่พึงกระทําโดยสถาน ๒ คือ ไม่พึงกระทําด้วยเป็นฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทํา
และไม่พึงกระทําด้วยเมื่อทําเข้าก็จะเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์
ฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทํา แต่เมื่อทําเข้า ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์, ในฐานะนี้พึงทราบ
คนพาลและบัณฑิตได้ ที่เรี่ยวแรงความเพียร ความบากบั่นของคน กล่าวคือ คนพาลย่อมไม่
พิจารณาเห็นว่า “ฐานะนี้ไม่น่าชอบใจที่จะทําก็จริง แต่กระนั้นเมื่อทํา ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์”
(ดังนั้น) เขาก็ไม่กระทําฐานะนั้น, เมื่อเขาไม่กระทําฐานะนั้น ก็เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์; ส่วน
บัณฑิตย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า “ฐานะนี้ไม่น่าชอบใจที่จะทําก็จริง แต่กระนั้น เมื่อทําเข้า ก็จะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์” เขาจึงกระทําฐานะนั้น, เมื่อเขากระทําฐานะนั้น ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์
ฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทํา แต่เมื่อทําเข้า ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์, แม้ในฐานะนี้ ก็พึง
ทราบคนพาลและบัณฑิตได้ ที่เรี่ยวแรงความเพียร ความบากบั่นของคน กล่าวคือ คนพาลย่อม
ไม่พิจารณาเห็นว่า “ฐานะนี้น่าชอบใจที่จะทําก็จริง แต่เมื่อทําเข้า จะเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์”
(ดังนั้น) เขาก็กระทําฐานะนั้น, เมื่อเขากระทําฐานะนั้น ก็เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์; ส่วนบัณฑิต
ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า “ฐานะนี้น่าชอบใจที่จะทําก็จริง แต่กระนั้นเมื่อทําเข้า ก็จะเป็นไปเพื่อ
มิใช่ประโยชน์” เขาจึงไม่กระทําฐานะนั้น, เมื่อเขาไม่กระทําฐานะนั้น ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์
ฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทํา ทั้งเมื่อทําเข้า ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์, ฐานะนี้เห็นได้ว่า ควร
กระทําทั้งสองสถาน คือ ควรกระทํา ด้วยเป็นฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทํา และควรกระทํา ด้วยเมื่อ
กระทําเข้า ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์...”1197
“คนที่เรียกว่าเป็นปราชญ์ เป็นบัณฑิต ก็เพราะบรรลุประโยชน์ที่มุ่งหมาย (ทั้งสองประการ
คือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ และสัมปรายิกัตถะ)”1198
“ผู้ใดเจริญด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา, ผู้เช่นนั้นเป็นสัตบุรุษ มีวิจารณญาณ
ย่อมถือเอาสาระในโลกนี้ไว้แก่ตนได้1199
“ภิกษุทั้งหลาย อาศัยสัตบุรุษแล้ว พึงหวังอานิสงส์ ๔ ประการได้ กล่าวคือ จะเจริญด้วยศีล
อย่างอริยะ จะเจริญด้วยสมาธิอย่างอริยะ จะเจริญด้วยปัญญาอย่างอริยะ จะเจริญด้วยวิมุตติ
อย่างอริยะ”1200
1197

องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๑๕/๑๕๙
สํ.ส.๑๕/๓๘๐/๑๒๖; ๓๘๕/๑๓๐; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๒/๕๙; องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๓/๕๓; ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๑/๒๔๒
1199
องฺ.ปฺจก.๒๒/๖๓/๙๑
1200
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๔๒/๓๒๔
1198

๖๐๘

พุทธธรรม

“ดูกรภิกษุ บุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามาก ในโลกนี้ ย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนตน
ย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย, เมื่อจะคิด ย่อม
คิดแต่การอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตน คิดการอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่น คิดการอันเป็น
ประโยชน์เกื้อกูลแก่ทั้งสองฝ่าย คิดการอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งหมดทีเดียว, อย่าง
นี้แล จึงจะชื่อว่าเป็นบัณฑิต มีปัญญามาก”1201
“ภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษเกิดมาในตระกูล ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่
ชนจํานวนมาก (คือ) ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่มารดาบิดา...แก่บุตร
ภรรยา...แก่คนรับใช้กรรมกรและคนงาน...แก่หมู่มิตรและเพื่อนร่วมงาน...แก่บรรพชนผู้ล่วงลับ...
แก่พระราชา...แก่เหล่าเทวดา...แก่สมณะชีพราหมณ์ เปรียบเหมือนมหาเมฆ ช่วยให้ข้าวกล้า
เจริญงอกงาม เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่ชนจํานวนมาก”1202
คนดี มีปญ ญา ที่เรี ยกว าบัณฑิ ต หรือสั ต บุรุ ษนี้ เมื่อใครไปเสวนาคบหา หรื อเมื่ อเขาเองทํา หนา ที่
เผยแพรความรู หรือความดีงามแกผูอื่น ชักจูงใหผูอื่นมีความรูความเห็นถูกตอง หรือใหมีศรัทธาที่จะถือตาม
อยางตน อยางใดอยางหนึ่ง จะโดยการสั่งสอน การแนะนํา หรือกระจายความรูความเขาใจนั้นออกไปทางหนึ่งทาง
ใดก็ตาม ดวยความปรารถนาดี ดวยความเมตตากรุณา กอใหเกิดสัมมาทิฏฐิ และการประพฤติดีปฏิบัติชอบขึ้น
ก็เรียกวา เปนกัลยาณมิตร
กัลยาณมิตรในแงที่เปนผูซึ่งคนอื่นควรเขาไปคบหาเสวนา นอกจากจะกําหนดดวยคุณสมบัติตางๆ เทาที่
ไดกลาวมาแลว อาจพิจารณาจากคุณธรรมหลักเพียง ๔ หรือ ๕ ประการ ที่ทานกลาวไวในความหมายของ
กัลยาณมิตตตา
กัลยาณมิตตตา คือ ความมีกัลยาณมิตรนั้น ทานแสดงความหมายวา ไดแก การเสวนา สังเสวนา คบ
หา ภักดี มีจิตฝกใฝโนมไปหาบุคคลที่มีศรัทธา มีศีล มีสุตะ คือเปนพหูสูต มีจาคะ และมีปญญา1203
ในบรรดาคุณธรรม ๕ อยางนี้ บางแหงทานแสดงไวเพียง ๔ อยาง เวนสุตะ แสดงวา สุตะมีความจําเปน
นอยกวาขออื่นอีก ๔ ขอ และทานขยายความเชิงแนะนําวา เมื่อไปอยูในถิ่นใดก็ตาม ก็เขาสนิทสนม สนทนา
ปราศรัย ถกถอยปรึกษากับผูประกอบดวยศรัทธา ผูประกอบดวยศีล ผูประกอบดวยจาคะ ผูประกอบดวย
ปญญา ศึกษาเยี่ยงอยางศรัทธา ศีล จาคะ และปญญา ของคนที่มีคุณสมบัติอยางนั้นๆ1204
สวนกัลยาณมิตร ในแงทําหนาที่ตอผูอื่น สมควรมีคุณสมบัติพิเศษจําเพาะสําหรับการทําหนาที่นั้นอีก
สวนหนึ่ง โดยเฉพาะคุณสมบัติพื้นฐาน ที่เรียกวา กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ ดังนี้1205
๑. ปิโย นารัก คือ เขาถึงจิตใจ สรางความรูสึกสนิทสนม เปนกันเอง ชวนใจผูเรียนใหอยากเขาไป
ปรึกษาไตถาม
๒. ครุ นาเคารพ คือ มีความประพฤติสมควรแกฐานะ ทําใหเกิดความรูสึกอบอุนใจ เปนที่พึ่งได และ
ปลอดภัย
1201

องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๘๖/๒๔๓
องฺ.อฏก.๒๓/๑๒๘/๒๔๙; มีคลายกันใน องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๒/๕๐
1203
ดู อภิ.สํ.๓๔/๘๕๓/๓๓๐
1204
ดู องฺ.อฏก.๒๓/๑๔๔/๒๙๐ เปนตน
1205
องฺ.สตฺตก.๒๓/๓๔/๓๓; อรรถกถา (อุ.อ.๒๗๘; อิติ.อ.๘๓) แสดงคุณสมบัติของกัลยาณมิตร เรียกวา กัลยาณมิตรลักษณะ ไวอีก ๘
ประการ คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา.
1202
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๓. ภาวนีโย นาเจริญใจ คือ มีความรูจริง ทรงภูมิปญญาแทจริง และเปนผูฝกฝนปรับปรุงตนอยู
เสมอ เปนที่นายกยอง ควรเอาอยาง ทําใหศิษยเอยอาง และรําลึกถึง ดวยความซาบซึ้ง มั่นใจ และภาคภูมิใจ
๔. วัตตา รูจักพูดใหไดผล คือ พูดเปน รูจักชี้แจงใหเขาใจ รูวาเมื่อไรควรพูดอะไร อยางไร คอยให
คําแนะนําวากลาว ตักเตือน เปนที่ปรึกษาที่ดี
๕. วจนักขโม1206 ทนตอถอยคํา คือ พรอมที่จะรับฟงคําปรึกษาซักถามแมจุกจิก ตลอดจนคําลวงเกิน
และคําตักเตือนวิพากษวิจารณตางๆ อดทนฟงได ไมเบื่อหนาย ไมเสียอารมณ
๖. คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แถลงเรื่องล้ําลึกได คือ กลาวชี้แจงเรื่องตางๆ ที่ลึกซึ้งซับซอนใหเขาใจได
และสอนศิษยใหไดเรียนรูเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป
๗. โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ไมชักนําในอฐาน คือ ไมชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย หรือเรื่องเหลวไหลไม
สมควร
พุทธพจนตอไปนี้ แมจะมิไดระบุลงไปวาเปนขอกําหนดคุณสมบัติของกัลยาณมิตรโดยตรง แตก็ควรถือ
วา เปนคุณสมบัติประกอบของกัลยาณมิตรได
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ ย่อมเป็นผู้สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูล ทั้งแก่ตน และแก่ผู้อื่น, ธรรม ๖ ประการนั้นเป็นไฉน กล่าวคือ ภิกษุ
(๑) เป็นผู้มีความเข้าใจรวดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย
(๒) เป็นผู้ทรงจําธรรมที่สดับแล้วได้
(๓) เป็นผู้พิจารณาความหมายใจความของธรรมที่ทรงจําไว้ได้
(๔) เข้าใจความหมาย (อรรถ) เข้าใจหลัก (ธรรม) ดีแล้ว ปฏิบัติธรรมถูกหลัก1207
(๕) เป็นผู้มีวาจางาม กล่าวกัลยาณพจน์ ประกอบด้วยถ้อยคําอย่างชาวเมือง สละสลวย
ฉะฉาน ทําให้รู้เนื้อความจะแจ้ง
(๖) เป็นผู้ (สามารถแสดงธรรมชนิดที่) ชี้ให้ชัด ชวนให้ปฏิบัติ เร้าให้กล้า ปลุกให้ร่าเริงได้
แก่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย”1208
“ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ พวกเหล่านี้ มีอยู่ในโลก กล่าวคือ บุคคลที่ไม่ควรเสวนา ไม่ควร
คบ ไม่ควรหมั่นเข้าหา ก็มี, บุ คคลที่ควรเสวนา ควรคบ ควรหมั่นเข้าหา ก็มี, บุคคลที่ค วร
สักการะ เคารพแล้ว เสวนา คบ หมั่นเข้าหา ก็มี
(๑) บุคคลที่ไม่ควรเสวนา ไม่ควรคบ ไม่ควรหมั่นเข้าหา เป็นไฉน? ได้แก่ บุคคลบางคน
เป็นผู้ทรามกว่า โดยศีล โดยสมาธิ โดยปัญญา, บุคคลอย่างนี้ ไม่ควรเสวนา ไม่ควรคบ ไม่ควร
หมั่นเข้าหา นอกจากจะเอื้อเอ็นดู นอกจากจะอนุเคราะห์
1206

คุณสมบัติขอ วจนักขโม นี้ ในบาลีทานหมายถึงคนที่อดทนตอคําพูดของผูอื่น คือรับฟงคําตําหนิวิพากษวิจารณได และพรอมที่จะ
แกไขปรับปรุงตน ในบาลี ยกยองพระสารีบุตรเปนตัวอยางของผูมีคุณสมบัติขอนี้ (สํ.ส.๑๕/๓๐๔/๙๑ เปนตน) และพระอรรถกถาจารยยกเรื่องมาเลาไว (สํ.อ.๑/๑๔๕) วาบางคนใหโอวาทแกคนอื่นได แตพอถูกเขาวากลาวเอาบาง ก็โกรธ แตพระสารีบุตรนั้น ทาน
ทั้งใหโอวาทแกผูอื่น และเมื่อตนเองถูกวากลาว ก็รับดวยเศียรเกลา มีเรื่องเลาวา วันหนึ่ง สามเณรอายุ ๗ ขวบ บอกกะพระสารีบุตร
วา ทานนุงสบงปลอยชายหยอนยานไป ทานก็รับฟงดวยดี และไปนุงใหมใหเรียบรอย
1207
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน = ปฏิบัติธรรมขอยอยคลอยแกธรรมหลักใหญ คือปฏิบัติธรรมถูกตามหลักการและความมุงหมายของธรรมนั้นๆ
1208
องฺ.อฏก.๒๓/๑๕๒/๓๐๕; ๑๗๕/๓๔๐.
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พุทธธรรม
(๒) บุคคลที่ควรเสวนา ควรคบ ควรหมั่นเข้าหา เป็นไฉน? ได้แก่ บุคคลบางคน เป็นผู้
เช่นเดียวกัน โดยศีล โดยสมาธิ โดยปัญญา, บุคคลอย่างนี้ ควรเสวนา ควรคบ ควรหมั่นเข้าหา,
ข้อนั้นเพราะเหตุไร? เพราะว่า เมื่อเราเป็นผู้เสมอกันโดยศีล...โดยสมาธิ...โดยปัญญาแล้ว การ
สนทนากันเรื่องศีล...การสนทนากันเรื่องสมาธิ...การสนทนากันเรื่องปัญญา จักมีได้ด้วย การ
สนทนากันจักดําเนินไปได้ด้วย และการสนทนานั้นก็จักเป็นความผาสุกของเราด้วย, เพราะเหตุ
นั้น บุคคลอย่างนี้ จึงควรเสวนา ควรคบ ควรหมั่นเข้าหา
(๓) บุคคลที่ควรสักการะ เคารพ แล้วเสวนา คบ หมั่นเข้าหา เป็นไฉน? ได้แก่ บุคคลบาง
คน เป็นผู้ยิ่งกว่า โดยศีล โดยสมาธิ โดยปัญญา, บุคคลอย่างนี้ ควรสักการะ เคารพ แล้วเสวนา
คบ หมั่นเข้าหา, ข้อนั้น เพราะเหตุไร? เพราะเราจักได้ทํากองศีล...กองสมาธิ...กองปัญญา ที่ยัง
ไม่บริบูรณ์ ให้บริบูรณ์ หรือจะได้ประคับประคองกองศีล...กองสมาธิ...กองปัญญา ที่บริบูรณ์อยู่
แล้วไว้ได้ ด้วยปัญญาในกรณีนั้นๆ, เพราะเหตุนั้น บุคคลอย่างนี้ จึงควรสักการะ เคารพ แล้ว
เสวนา คบ หมั่นเข้าหา”1209

พึงสังเกต ในขอความวาดวยบุคคลพวกที่ ๑ ซึ่งไมควรคบนั้น มีหลักการคบหาที่ควรย้ําไวอีกอยางหนึ่ง
วา ตามคําสอนทั่วไป ซึ่งไดพบกันอยูเสมอนั้น ทานไมใหคบคนเลวทราม แตทานก็แสดงขอยกเวนไวดวยวา ควร
จะคบตอเมื่อเปนเรื่องของเมตตากรุณา ในเมื่อจะชวยเหลือเขา อยางไรก็ตาม ผูที่คิดจะไปชวยเหลือเขาอยางนี้ ก็
ควรพิจารณาความพรอมของตนใหดีกอนดวย
คําสอนเกี่ยวกับคุณสมบัติของมิตรดีนี้ บางแหง มุงเนนประโยชนใน ระดับทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือทิฏฐธัมมิกัตถะเชื่อมกับสัมปรายิกัตถะ เชน เรื่องมิตรแท มิตรเทียม ในสิงคาลกสูตร1210 ดังความวา
“ดูกรคหบดีบุตร คน ๔ พวกเหล่านี้ พึงทราบว่าเป็นอมิตร เป็นมิตรเทียม คือ คนปอกลอก...คน
ดีแต่พูด...คนหัวประจบ...คนชวนฉิบหาย
(๑) พึงทราบอมิตร ผู้เป็นมิตรเทียม ชนิดปอกลอก โดยฐานะ ๔ คือ เอาแต่ได้ฝ่ายเดียว...
ยอมเสียน้อย หวังจะเอาให้มาก...ตัวมีภัย จึงมาช่วยทํากิจของเพื่อน...คบเพื่อนเพราะเห็นแก่
ประโยชน์ (ของตัว)
(๒) พึงทราบอมิตร ผู้เป็นมิตรเทียม ชนิดดีแต่พูด โดยฐานะ ๔ คือ ดีแต่ยกของหมดแล้ว
มาปราศรัย...ดีแต่อ้างของยังไม่มีมาปราศรัย...สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้...เมื่อเพื่อนมีกิจ
อ้างแต่เหตุขัดข้อง
(๓) พึงทราบอมิตร ผู้เป็นมิตรเทียม ชนิดหัวประจบ โดยฐานะ ๔ คือ เพื่อนจะทําชั่ว ก็
เออออ...เพื่อนจะทําดี ก็เออออ...ต่อหน้าสรรเสริญ...ลับหลังนินทา
(๔) พึงทราบอมิตร ผู้เป็นมิตรเทียม ชนิดชวนฉิบหาย โดยฐานะ ๔ คือ คอยเป็นเพื่อนดื่ม
น้ําเมา...คอยเป็นเพื่อนเที่ยวกลางคืน...คอยเป็นเพื่อนเที่ยวดูการเล่น...คอยเป็นเพื่อนไปเล่น
การพนัน
“ดูกรคหบดีบุตร คน ๔ พวกเหล่านี้ พึงทราบว่าเป็นมิตร มีใจงาม คือ มิตรอุปการะ...มิตร
ร่วมสุขร่วมทุกข์...มิตรแนะนําประโยชน์...มิตรมีใจรัก
1209
1210

องฺ.ติก.๒๐/๔๖๕/๑๕๗
ที.ปา.๑๑/๑๘๖-๑๙๗/๑๙๙-๒๐๒ (แปลเอาความ)
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(๑) พึงทราบมิตร ผู้มีใจงาม ชนิดอุปการะ โดยฐานะ ๔ คือ เพื่อนประมาท ช่วยรักษา
เพื่อน...เพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สินของเพื่อน..เพื่อนมีภัย เป็นที่พึ่งพํานักได้...เมื่อมีกิจ
จําเป็น ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก
(๒) พึงทราบมิตร ผู้มีใจงาม ชนิดร่วมสุขร่วมทุกข์ โดยฐานะ ๔ คือ บอกความลับแก่เพื่อน
...รักษาความลับของเพื่อน...มีภัยอันตรายไม่ละทิ้ง...แม้ชีวิตก็สละได้เพื่อประโยชน์แก่เพื่อน
(๓) พึงทราบมิตร ผู้มีใจงาม ชนิดแนะนําประโยชน์ โดยฐานะ ๔ คือ ห้ามปรามจากความ
ชั่ว...ให้ต้งั อยู่ในความดี...ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง...บอกทางสวรรค์ให้
(๔) พึงทราบมิตร ผู้มีใจงาม ชนิดมีใจรัก โดยฐานะ ๔ คือ เพื่อนมีทุกข์ พลอยไม่สบายใจ...
เพื่อนมีสุข พลอยแช่มชื่นยินดี...เขาติเตียนเพื่อน ช่วยยับยั้งแก้ให้...เขาสรรเสริญเพื่อน ช่วยพูด
เสริมสนับสนุน”
อีกแหงหนึ่งตรัสวา
“ภิกษุทั้งหลาย มิตรประกอบด้วยองค์ ๗ ประการ ควรคบ, ๗ ประการเป็นไฉน? กล่าวคือ
ให้สิ่งที่ให้ได้ยาก ทําสิ่งที่ทําได้ยาก ทนสิ่งที่ทนได้ยาก เปิดเผยความลับแก่เพื่อน รักษาความลับ
ของเพื่อน เมื่อมีภัยพิบัติ ไม่ทอดทิ้ง เมื่อเพื่อนสิ้นไร้ ไม่ดูหมิ่น”1211
หลักที่นับวาเปนขอปฏิบัติทั่วไปสําหรับมิตร ก็คือ คําสอนในเรื่องทิศ ๖ ที่วา1212
“ดูกรคหบดีบุตร มิตร และเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็น (เหมือน) ทิศเบื้องซ้าย อันกุลบุตรพึง
บํารุงโดยฐานะ ๕ คือ
(๑) ทาน
ให้ปัน
(๒) ปิยวาจา
พูดอย่างรักกัน
(๓) อัตถจริยา
ทําประโยชน์แก่เขา
(๔) สมานัตตตา เอาตัวเข้าสมาน
(๕) อวิสังวาทนตา พูดขานไม่คลาดความจริง”
พึงสังเกตวา ขอปฏิบัติ ๔ ขอแรก ก็คือหลักที่เรียกวา สังคหวัตถุ ๔ ประการนั่นเอง สังคหวัตถุนั้นเปน
หลักการสงเคราะห หรือหลักการยึดเหนี่ยวน้ําใจคน และประสานหมูชนไวในสามัคคี ซึ่งเปนหลักธรรมสําหรับ
แสดงน้ําใจตอกันระหวางคนทั่วไป เมื่อหลักทั้งสองนี้ตรงกัน จึงเหมือนกับพูดวา พระพุทธศาสนาสอนใหคน
ทั้งหลายเปนมิตรตอกัน หรือปฏิบัติตอกันอยางมิตร
นอกจากนี้ พึงสังเกตดวยวา บรรดาขอปฏิบัติเหลานี้ การเอาตัวเขาสมาน คือ ทําตัวใหเขากับเขาได ไม
ถือตัว รวมสุขรวมทุกขกัน นับวาเปนคุณธรรมสําคัญ เปนการเขาถึงตัวอยางแทจริง ซึ่งมีผลทางจิตใจ และชักจูง
ความรูสึกนึกคิดไดมาก ดังจะเห็นวา ทานจัดมิตรรวมสุขรวมทุกขไวเปนมิตรแทประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ1213

1211

องฺ.สตฺตก.๒๓/๓๓/๓๒
ที.ปา.๑๑/๒๐๒/๒๐๔ (ปยวาจา เฉพาะบาลีแหงนี้เปน ปยวชฺช บาง เปยฺยวชฺช บาง ความหมายเทากัน)
1213
สังคหวัตถุ ๔ เปนหลักธรรมสําคัญยิ่งหมวดหนึ่ง ดู บันทึกพิเศษทายบท
1212

๖๑๒

พุทธธรรม

พระภิกษุสงฆ หรือสมณะชีพราหมณ ก็พึงทําหนาที่เปนกัลยาณมิตรของชาวบาน ดังจะเห็นวา หนาที่ของ
พระภิกษุสงฆตอกุลบุตร ตามหลักทิศเบื้องบน ตรงกันทุกขอกับลักษณะมิตรแท ประเภทมิตรแนะนําประโยชน
จะวา พระสงฆ์เป็นมิตรแท้ ประเภทมิตรแนะนําประโยชน์ ก็ได แตหนาที่ของพระสงฆนั้น มีเพิ่มเขามาอีก ๒ ขอ
รวมเปน ๖ ขอ คือ1214
๑. หามปราม (สอนใหเวน) จากความชั่ว
๒. (แนะนําสั่งสอน) ใหตั้งอยูในความดี
๓. อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี (เพิ่ม)
๔. ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ยังไมเคยรูไมเคยฟง
๕. (ชี้แจงอธิบาย) ทําสิ่งที่เคยฟงแลว ใหเขาใจแจมแจง (เพิ่ม)
๖. บอกทางสวรรค (สอนวิธีดําเนินชีวิตใหประสบความสุข)
หนาที่ของพระสงฆนี้ เปนไปตามความสัมพันธตอกันระหวางพระสงฆกับชาวบาน ดังพุทธพจนวา
“ภิกษุทั้งหลาย พราหมณ์คหบดี (ชาวบ้าน) ทั้งหลาย เป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลาย
เป็นผู้บํารุงเธอทั้งหลายด้วย จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร;
“แม้พวกเธอก็จงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พราหมณ์คหบดีทั้งหลาย โดยแสดงธรรม อันงาม
ในเบื้ อ งต้ น งามในท่ า มกลาง งามในที่ สุ ด ประกาศพรหมจรรย์ พร้ อ มทั้ ง อรรถ พร้ อ มทั้ ง
พยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง แก่พราหมณ์คหบดีเหล่านั้น;
“ภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถ์ และบรรพชิต อาศัยซึ่งกันและกัน อยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้ เพื่อ
มุ่งหมายจะสลัดเสียซึ่งโอฆะ เพื่อทําความจบสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการฉะนี้
“ผู้ครองเรือน และผู้ไร้เรือน ทั้งสองฝ่าย อาศัยซึ่งกันและกัน ย่อมบําเพ็ญให้สัมฤทธิ์ซึ่ง
สัทธรรม ที่เป็นโยคเกษมอันยอดเยี่ยม ฯลฯ”1215
และมีพุทธพจนอีกแหงหนึ่ง ยืนยันการชวยเหลือเกื้อกูลแกชาวบาน (โดยทางที่ชอบธรรม) วา
“ถูกอย่างนั้น นายบ้าน ตถาคตสรรเสริญการเอื้อเอ็นดู สรรเสริญการช่วยรักษา สรรเสริญ
การอนุเคราะห์แก่สกุลทั้งหลาย โดยอเนกปริยาย”1216
อยางไรก็ตาม ความเปนกัลยาณมิตรของพระสงฆ ผูปฏิบัติหนาที่ตางๆ ทางธรรม ดวยเมตตากรุณาแก
ชาวบานดังกลาวมานี้ ก็จะตองคงรักษาลักษณะพิเศษแหงความมีชีวิตที่เปนอิสระ และความเปนสมณะไวดวย มิ
ให ก ลายเป น การคลุ ก คลี กั บ คฤหั ส ถ ซึ่ ง จะทํ า ให เ กิ ด ผลเสี ย แก ทั้ ง สองฝ า ย คื อ กลายเป น เครื่ อ งขั ด ขวาง
ความกาวหนาในการปฏิบัติธรรมของตนเอง และทําใหชาวบานขาดที่พึ่ง เพราะมีแตคนที่ยังวุนวายตกอยูในสภาพ
เชนเดียวกับพวกเขา ไมมีหลักที่จะชวยเหนี่ยวออกไปใหพนจากความสับสนวุนวายได
ลักษณะความสัมพันธผิดพลาด ที่พระสงฆกลายเปนผูตกลงมาอยูในสภาพวุนวายติดแหติดอวนอยาง
เดียวกับชาวบาน หมดความสามารถที่จะชวยดึงชาวบานออกไปสูความเปนอิสระ เชนนี้ ทานเรียกวาเปนอาการที่
ถูกมนุษยจับไว ดังพุทธพจนวา
1214

ที.ปา.๑๑/๒๐๔/๒๐๖
ขุ.อิติ.๒๕/๒๘๗/๓๑๔
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๖๑๓

“ดูกรภิกษุ การถูกมนุษย์จับไว้เป็นไฉน? กล่าวคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้คลุกคลีกับ
คฤหัสถ์ทั้งหลาย รื่นเริงด้วยกัน โศกเศร้าด้วยกัน เมื่อเขาสุข ก็พลอยสุขไปกับเขา เมื่อเขาทุกข์ก็
พลอยทุกข์ไปกับเขา เมื่อเขาเกิดกิจธุระขึ้น ก็เข้าจัดแจง (เจ้ากี้เจ้าการ) ด้วยตนเอง, นี้เรียกว่า ถูก
มนุษย์จับไว้”1217
เมื่อปฏิบัติหนาที่ในดานการสั่งสอนโดยตรง กัลยาณมิตรควรดํารงอยูในหลักปฏิบัติที่เนนความบริสุทธิ์
ความมีเมตตา และความจริงใจตอไปนี้ดวย
หลักปฏิบัติหมวดแรก เรียกชื่อวา ธรรมเทศกธรรม แปลวา ธรรมของผูแสดงธรรม มี ๕ ประการ1218
จับความไดดังนี้
๑. อนุปุพพิกถา สอนใหมีขั้นตอนถูกลําดับ คือ แสดงหลักธรรมหรือเนื้อหา ตามลําดับความยากงาย
ลุมลึก มีเหตุผลสัมพันธตอเนื่องกันไปโดยลําดับ
๒. ปริยายทัสสาวี จับจุดสําคัญมาขยายใหเขาใจเหตุผล คือ ชี้แจงใหเขาใจชัด ในแตละแงแตละ
ประเด็น อธิบายยักเยื้องไปตางๆ ใหมองเห็นกระจางตามแนวเหตุผล
๓. อนุทยตา ตั้งจิตเมตตาสอนดวยความปรารถนาดี คือ สอนเขาดวยจิตเมตตา มุงใหเปนประโยชน
แกผูรับคําสอน
๔. อนามิสันดร ไมมีจิตเพงเล็งมุงเห็นแกอามิส คือ สอนเขามิใชมุงที่ตนจะไดลาภ สินจาง หรือ
ผลประโยชนตอบแทน
๕. อนุปหัจจ์ วางจิตตรง ไมกระทบตนและผูอื่น คือ สอนตามหลักตามเนื้อหา มุงแสดงอรรถแสดง
ธรรม ไมยกตน ไมเสียดสีขมขี่ผูอื่น
มีพุทธพจนเกี่ยวกับการสอน ที่บริสุทธิ์ และไมบริสุทธิ์ ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปหนึ่งรูปใด แสดงธรรมแก่ผู้อื่น โดยมีจิตคิดอย่างนี้ว่า: ขอให้คน
ทั้งหลายพึงฟังธรรมของเรา แลครั้นฟังธรรมแล้ว พึงเลื่อมใส ขอให้ผู้ที่เลื่อมใสแล้ว พึงกระทํา
อาการแห่งผู้เลื่อมใส แก่เราด้วยเถิด, ธรรมเทศนาของภิกษุเช่นนี้ ไม่บริสุทธิ์
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดแล ย่อมแสดงธรรมแก่ผู้อื่น โดยมีจิตคิดอย่างนี้ว่า: ธรรมอันพระผู้
มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว ผู้ปฏิบัติบรรลุเห็นได้เอง ไม่ขึ้นกับกาล ควรเชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ ควรน้อม
เข้ามาไว้ในใจ อันวิญญูชนพึงรู้ได้จําเพาะตน, ขอให้คนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเรา ครั้นฟังแล้ว
พึงเข้าใจธรรมทั่วชัด และครั้นเข้าใจทั่วชัดแล้ว พึงปฏิบัติเพื่อเป็นเช่นนั้นเถิด ดังนี้
“เธอย่อมแสดงธรรมแก่คนอื่นๆ เพราะอาศัยความที่ธรรมเป็นธรรมดี...เพราะอาศัยความ
การุณย์...เพราะอาศัยความเอื้อเอ็นดู...เพราะอาศัยความปรารถนาดี, ธรรมเทศนาของภิกษุ
เช่นนี้ บริสุทธิ์”1219
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แมแตหนาที่ตอศิษย ที่ครูอาจารยทั่วไปพึงปฏิบัติตามหลักทิศ ๖ ซึ่งมิไดเนนในแงความบริสุทธิ์มากนัก
ก็มีลักษณะทั่วไปในแนวเดียวกัน คือย้ําความมีเมตตาและการกระทําดวยความตั้งใจจริง ดังขอปฏิบัติตอไปนี1220
้
๑. แนะนําฝกอบรมใหเปนคนดี
๒. สอนใหเขาใจแจมแจง
๓. สอนศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง
๔. สงเสริมยกยองความดีงามความสามารถใหปรากฏ
๕. สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ (คือสอนใหใชความรูทํางานไดจริง สามารถใชหาเลี้ยงชีพเปนอยูได)
คุณสมบัติของกัลยาณมิตรที่ควรย้ําไวในตอนทายมี ๒ ประการ ซึ่งอาจจะถือวาเปนคุณสมบัติของ
กัลยาณมิตรอยางเลิศ คือ ความเปนผูกระทําไดจริงในสิ่งที่สอนแกผูอื่น หรือไดบรรลุผลสําเร็จนั้นๆ ดวยตนเอง
แลว จึงสอนเรื่องนั้นแกผูอื่น อยางหนึ่ง และความเปนอิสระ เมื่อจะชวยผูอื่น ตนเองไมติดนุงนังอยูในเครื่อง
ผูกพันเดียวกันกับที่เขากําลังติดอยู อีกอยางหนึ่ง อยางแรกมีพุทธภาษิตตรัสไวหลายแหง ยกตัวอยางเชน
“ทํา ตนนี่ แ หละ ให้ตั้ ง อยู่ ในคุ ณ ความดี อั น สมควรก่ อน จากนั้ น จึ ง ค่ อ ยพร่ํ า สอนผู้ อื่ น ,
บัณฑิตไม่ควรมีข้อมัวหมอง
“ถ้าพร่ําสอนผู้อื่น ฉันใด ก็ควรทําตน ฉันนั้น?1221
คําเตือนอยางนี้ โดยมากเพงไปในดานความประพฤติ คือ เรื่องความดีความชั่ว แตในดานการบรรลุผล
สําเร็จทางจิตและปญญา ถาไดผูบรรลุแลวมาเปนกัลยาณมิตร ก็ยอมเปนการดีเลิศ ถาไมได ก็พึงหาผูกาวไปไกล
กวา หรืออยางนอยเสมอกัน ดังพุทธพจนที่กลาวมาแลว เพราะบุคคลผูเปนพหูสูตทรงความรูตามตําราหรือตามที่
เลาเรียนมา บางทานชี้แจงสั่งสอน ทําใหผูอื่นปฏิบัติบรรลุธรรมไดโดยที่ตัวผูสอนเองหาบรรลุไม1222 หรือบางคราว
ผูมีภูมิธรรมเสมอกันมาสนทนาสอบคนธรรมดวยกัน แลวเลยพลอยบรรลุผลสําเร็จไปดวยกัน1223
คุณคาหรือประโยชนที่สําคัญดานหนึ่งของความมีกัลยาณมิตร ก็คือ การมีตัวอยางที่ชวยใหเกิดความ
มั่นใจวา สิ่งที่กําลังปฏิบัติและมุงหมายนั้น เปนสิ่งที่ทําไดจริง บรรลุไดจริง และถาทําไดสําเร็จแลว จะไดรับผลดี
จริง อีกประการหนึ่ง กัลยาณมิตรมีความรูความเขาใจ มีประสบการณในสิ่งที่ปฏิบัตินั้นดีกวา จึงสามารถชวย
ชี้แนะบอกแนวหรือวิธีการที่จะทําใหการปฏิบัติงายขึ้น หรือมีทางลัดมากขึ้น
กัลยาณมิตรที่ไดบรรลุผลการปฏิบัติดวยตนเองมาแลว ยอมอํานวยคุณคาหรือประโยชนที่กลาวมานี้ได
เต็มที่ ทําใหผูปฏิบัติเกิดศรัทธา มีกําลังใจแรงกลา จึงเปนธรรมดาอยูเอง ที่ควรจะเพงหวังกัลยาณมิตรที่มี
คุณสมบัติสมบูรณเชนนี้กอน
สวนความเปนอิสระ มองได ๒ ดาน คือ ดานความเปนอยูหรือระบบการดําเนินชีวิต และความเปน
อิสระภายในจิตใจ

1220

ที.ปา.๑๑/๒๐๐/๒๐๓
ขุ.ธ.๒๕/๒๒/๓๖
1222
พหูสูตเชนนี้ ทานเปรียบเหมือนนายโคบาลผูเลี้ยงโคของคนอื่น ไดแคนับจํานวนโค แตไมมีสวนไดลิ้มเบญจโครส ดู ขุ.ธ.๒๕/๑๑/
๑๗; ธ.อ.๑/๑๔๕
1223
เชน สํ.ข.๑๗/๒๒๕-๒๓๐/๑๕๔-๑๖๒
1221
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ความเปนอิสระนี้ เปนสิ่งสําคัญ เหมือนอยางที่กลาวแลวเกี่ยวกับภิกษุผูคลุกคลีกับคฤหัสถขางตน ผูที่
ติดอยูในเครื่องผูกมัดจองจําอยางเดียวกับเขา หรือวายวนดิ้นรนอยูในกระแสน้ําเชี่ยว ในเกลียวคลื่นเดียวกับคน
อื่น แมแตตนเองก็ยังชวยไมได จะชวยปลดเปลื้องหรือรื้อถอนผูอื่นขึ้นมาไดอยางไร
คนที่ติดอยูในระบบที่ผูกรัดของสังคม ดิ้นรนแสวงหาสิ่งตางๆ ตามแนวทางเดียวกับคนอื่นๆ ดวย
คานิยมอยางเดียวกัน มีปญหาบีบรัดกดดันทางดานความเปนอยู การอาชีพของตน และครอบครัว ดิ้นรนเพื่อ
ความอยูรอดเฉพาะตน และจําเพาะครอบครัวของตน เหมือนกันกับคนอื่นๆ เมื่อสังคมเกิดปญหา ยอมยากที่จะมี
เวลามีความคิดมาอุทิศใหแกการไถถอนคนอื่นๆ หรือที่จะนําผูคนออกไปสูแนวทางใหมๆ ได เมื่อพยายามทํา ก็
มักเขาแนวที่วากันวา พายเรือเวียนวนอยูในอาง ยิ่งเมื่อทั้งระบบความเปนอยู ทั้งจิตใจ ลวนไมเปนอิสระทั้งสอง
อยาง ก็ยิ่งประสบความสําเร็จไดยาก
ดวยเหตุนี้ พระพุทธเจาจึงทรงวางระบบสงฆใหเปนชุมชนอิสระ มีความเปนอยูหรือระบบการดําเนินชีวิต
เปนอิสระจากระบบของสังคมใหญ ดังจะเห็นไดจากวินัย ที่เปนเครื่องจัดระบบแบบแผนของสงฆ
เมื่อมีระบบชีวิตความเปนอยูเปนอิสระดวย และมีจิตหลุดพนเปนอิสระเปนพื้นฐานดวย ก็จะทําใหสงฆ
เปนชุมชนอิสระ ที่ชวยชักนําสิ่งที่ดีงามถูกตองเขามาใหแกสังคมสวนใหญอยางไดผล และสามารถเปนแหลงที่พึ่ง
อาศัย ชวยใหความเปนอิสระระดับตางๆ แกคนในสังคมใหญนั้นดวย มีพุทธพจนแหงหนึ่งตรัสไวดังนี้
“ดูกรจุนทะ ผู้ที่ตนเองก็จมอยู่ในโคลนเลนอันลึก จะช่วยฉุดยกคนอื่นที่จมอยู่ในโคลนเลน
อันลึกขึ้นมาได้นั้น ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้
“ผู้ที่ตนเองไม่จมอยู่ในโคลนเลนอันลึก จะช่วยฉุดยกคนอื่นที่จมอยู่ในโคลนเลนอันลึก
ขึ้นมา ข้อนี้จึงจะเป็นฐานะที่เป็นไปได้
“ผู้ที่ตนเองมิได้ฝึก มิได้อบรม ยังไม่หายร้อนกิเลส จักฝึก จักอบรม จักทําคนอื่นให้หายร้อน
กิเลส ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้
“ผู้ที่ตนเองฝึกแล้ว อบรมแล้ว ดับร้อนกิเลสแล้ว จักฝึก จักอบรม จักทําคนอื่นให้หายร้อน
กิเลส ข้อนี้จึงจะเป็นฐานะที่เป็นไปได้”1224
เพื่อรักษาระบบชีวิตของพระสงฆใหคงสภาพเปนอิสระไวใหไดมากที่สุด มีพุทธพจนอีกแหงหนึ่ง ซึ่งอาจ
ถือไดวา เปนหลักแสดงจรรยาบรรณของนักบวช ความวา
“บรรพชิต ไม่พึงเที่ยววุ่นทําไปทุกอย่างไม่เลือก, ไม่พึงเป็นคนของคนอื่น, ไม่พึงอาศัย
ผู้อื่นเป็นอยู่ และไม่พึงเอาธรรมมาค้าขาย”1225
เรื่องนี้ สรุปไดดวยพระคุณสมบัติของพระพุทธเจา ผูเปนกัลยาณมิตรสูงสุด ซึ่งทรงประกอบดวยคุณ
สมบัติของกัลยาณมิตรอยางเลิศ ครบทั้ง ๒ ขอ คือ ทรงทําไดจริง บรรลุผลสําเร็จในสิ่งที่นํามาสอนแลวดวย และ
ทรงมีความเปนอิสระ หลุดพนทั้งจากระบบของสังคมที่แวดลอมอยู และทั้งจากกิเลสที่ผูกมัดสุมรุมอยูในจิตใจ
1224
1225

ม.มู.๑๒/๑๐๘/๘๑; อางใน ขุ.ม.๒๙/๓๗/๓๖; ขุ.จู.๓๐/๒๑๙/๑๑๖
ขุ.อุ.๒๕/๑๓๔/๑๗๙; ไมพึงเที่ยววุนทําไปทุกอยางไมเลือก แปลจาก น วายเมยฺย สพฺพตฺถ แปลตามรูปศัพทวา ไมพึงพยายามในที่ทั้ง
ปวง หรือในเรื่องทุกอยาง อรรถกถา (อุ.อ.๔๒๒) ไขความวา ไมพึงพยายามในความชั่วทุกอยาง เชน ทํางานเดินขาวเปนคนสอดแนม
เปนตน เหมือนอยางพวกราชบุรุษ; ไมพึงเปนคนของคนอื่น คือ ไมควรเปนคนรับใชหรือลูกนองของใคร

๖๑๖

พุทธธรรม

“ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก เกิดในน้ํา เจริญในน้ํา แต่
ตั้งอยู่ลอยพ้นเหนือน้ํา ไม่ถูกน้ําฉาบติด ฉันใด ตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกัน เกิดในโลก เติบโตขึ้น
ในโลก แต่เป็นอยู่ลอยเหนือโลก ไม่ติดกลั้วด้วยโลก”1226
“ดูกรวาหุนะ ตถาคตสลัดออกได้แล้ว ไม่เกาะเกี่ยว หลุดพ้นแล้ว จากธรรม ๑๐ ประการ จึง
เป็นอยู่ด้วยใจไร้เขตแดน, ธรรม ๑๐ ประการอะไรบ้าง? คือ ตถาคตสลัดออกได้แล้ว ไม่เกาะ
เกี่ยว หลุดพ้นแล้ว จากรูป...จากเวทนา...จากสัญญา...จากสังขาร...จากวิญญาณ...จากความเกิด...
จากความแก่...จากความตาย...จากทุกข์ทั้งหลาย...จากกิเลสทั้งหลาย จึงเป็นอยู่ด้วยจิตใจที่ไร้เขต
แดน เปรียบเหมือนดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก เกิดในน้ํา เจริญในน้ํา แต่ตั้งอยู่ลอยพ้น
เหนือน้ํา ไม่ถูกน้ําฉาบติด ฉะนั้น”1227
“พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงตื่นเองแล้ว จึงทรงแสดงธรรมเพื่อปลุกให้ตื่น, ทรงฝึก
พระองค์เองแล้ว จึงทรงแสดงธรรมเพื่อความฝึก, ทรงสงบเองแล้ว จึงทรงแสดงธรรมเพื่อ
ความสงบ, ทรงข้ามพ้นเองแล้ว จึงทรงแสดงธรรมเพื่อการข้ามพ้น, ทรงหายร้อนสนิทเองแล้ว
จึงทรงแสดงธรรมเพื่อความดับร้อน”1228
ทายสุด ลักษณะการสอนของพระพุทธเจา ที่เรียกวา “อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน” ๓ อยาง
นาจะใชเปนหลักตรวจสอบตนเองอยางกวางๆ สําหรับกัลยาณมิตรผูจะทําหนาที่ในการสอนใหไดผลจริง คือ1229
๑. ทรงแสดงธรรมด้วยความรู้ยิ่ง คือ ทรงรูยิ่งเห็นจริงเองแลว จึงทรงสั่งสอนผูอื่น เพื่อใหรูยิ่งเห็น
จริงตาม ในธรรมที่ควรรูยิ่งเห็นจริง
ขอนี้ มองในแง่ตัวผู้สอน วามีความรูจริงในเรื่องที่สอน หรือไดบรรลุผลประจักษในเรื่องที่สอนนั้นมา
ดวยตนเองกอนแลว
๒. ทรงแสดงธรรมมีเหตุผล คือ ทรงสั่งสอนชี้แจงใหเห็นเหตุผล ซึ่งผูฟงสามารถพิจารณาใหเขาใจ
โดยใชปญญาของเขาเอง
ขอนี้ มองในแง่ของผู้เรียน หรือผูฟง ซึ่งผูสอนแสดงคําสอนชนิดที่ใหอิสรภาพ หรือเปดโอกาสใหผูเรียน
ผูฟงคิดพิจารณา ใชปญญาของเขา พัฒนาปญญาของตนเอง และเขาใจหรือเขาถึงความจริงดวยตัวของเขาเอง
ผูสอนเพียงนําขอมูลขอเท็จจริงเหตุผล หรือขอเสนอ มาตีแผแจกแจงใหดู และกระตุนใหคิดใหพิจารณา
๓. ทรงแสดงธรรมมีผลสมจริงเป็นอัศจรรย์ คือ ทรงสอนสิ่งที่เปนจริง ซึ่งคนมีปญญารักความจริง
พิจารณาแลวจะตองยอมรับ และเปนสิ่งที่ปฏิบัติได ใหเกิดผลจริง ซึ่งผูปฏิบัติยอมจะไดรับผล
สอดคลองสมควรแกการปฏิบัติ
ขอนี้ มองในแง่สิ่งที่สอน ซึ่งสมความจริง หรือเปนอยางนั้นจริง ยืนยันได มีแกนสาร ไมเหลวไหล
นําไปปฏิบัติไดผล ไมเปนหมัน ไมเปนโมฆะ ใหผลแกผูปฏิบัติไดจริง ทําแคไหนอยางไร ก็ไดผลสมกันกับการ
กระทําและองคประกอบที่เปนเหตุปจจัยนั้นๆ
1226

สํ.ข.๑๗/๒๔๑/๑๗๑; เทียบ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๖/๕๐
องฺ.ทสก.๒๔/๘๑/๑๖๒
1228
ที.ปา.๑๑/๓๐/๕๗; ม.มู.๑๒/๔๐๒/๔๓๕ (หายรอนและดับรอน แปลตามศัพทวา ปรินิพพานเองแลว จึงแสดงธรรมเพื่อปรินิพพาน)
1229
ม.ม.๑๓/๓๓๐/๓๒๒; องฺ.ติก.๒๐/๕๖๕/๓๕๖; ขุ.ม.๒๙/๔๗๕/๓๒๖; พุทธพจนนี้ บางทีแปลขัดกัน แมแตในพระไตรปฎกฉบับ
(แปล) ภาษาไทย ตางเลม ก็แปลตางกัน ทางที่ดีควรตรวจสอบความหมายกับ ที.สี.๙/๓๐๐/๒๙๙; ๓๐๘/๒๔๔; ๓๗๙/๒๙๙; ม.ม.
๑๓/๓๗๓/๓๕๗; ที.อ.๑/๔๓๒; ๒/๒๐๓; ม.อ.๓/๒๕๓; สํ.อ.๓/๓๕๙; อุ.อ.๔๑๓; นิทฺ.อ.๒/๕๖
1227
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อยางไรก็ดี ถาไมอาจหากัลยาณมิตรผูไดรูเห็นผลประจักษเองแลว ผูทําไดจริง และเปนอิสระจริง บุคคล
พหูสูต ที่สอนเขาทั้งที่ตัวเองไมไดเขาถึงจริงนั่นแหละ ก็เปนประโยชนได โดยที่บุคคลพหูสูตนั้น เปนเหมือนนาย
โคบาลเลี้ยงโคใหคนอื่น หรือเหมือนคนตาบอดถือตะเกียง1230 คนอื่นที่ตาดี ลืมตาขึ้นแลว ก็มองเห็นสิ่งทั้งหลาย
ได คนตาดีที่วานั้น ก็คือ คนมีโยนิโสมนสิการ
ในกรณีเชนนั้น ไมตองพูดถึงบุคคลพหูสูตที่รูกวางขวางและชํานาญการสอน แมแตคนโงเขลา หรือคน
บา จําถอยคํามีสาระจากคนอื่นมาทองหรือบนวาอะไร มีแงใหคิด คนมีโยนิโสมนสิการไดฟง ก็อาจเกิดความแจม
แจงหยั่งรูสัจธรรมไดเหมือนกัน1231
แตเมื่อถึงขั้นนี้ ความสําคัญอยูที่ฝายผูฟง คือ องคประกอบฝายภายใน ที่เปนปจจัยอยางที่ ๒ ที่จะกลาว
เปนขอถัดไป

การทําหนาที่ของกัลยาณมิตร
เมื่อมองในแงของการศึกษา หรือความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม การที่มิตรทํากิจตางๆ รวมกัน และ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน นับวาเปนเพียงสวนประกอบภายนอก สิ่งที่นับวาสําคัญก็คือ ความมีอิทธิพลชักจูงกันในดาน
ความคิดเห็น ทัศนคติ คานิยม ความรูความเขาใจตางๆ ที่ทานเรียกรวมวา ทิฏฐิ
ถาเปนความคิดเห็น ทัศนคติ คานิยม ความรูความเขาใจ ที่ไมถูกตอง มีโทษ ก็เรียกวา มิจฉาทิฏฐิ ถา
เปนฝายที่ดีงาม ถูกตอง เปนประโยชน ก็เรียกวา สัมมาทิฏฐิ
มิตรใด มีอิทธิพลชักจูงใหเกิดมิจฉาทิฏฐิ ก็เปนมิตรไมดี เรียกวา ปาปมิตร มิตรใด ชักนําใหเกิด
สัมมาทิฏฐิ ก็เปนมิตรดี มิตรแท เรียกวา กัลยาณมิตร
มีบอยๆ ที่มิตรชนิดในเรือน คือมารดาบิดา หรือแมแตครูอาจารย มีอิทธิพลชักนําทิฏฐินี้ นอยกวามิตร
ชนิดเพื่อนที่คบหาเที่ยวเลนชุมนุมดวยกัน แตบางครั้งปรากฏวา แมแตมิตรชนิดชิดใกลนั้น กลับมีอิทธิพลนอย
ไปกวามิตร ชนิดตัวอยูไกล ไมวาโดยเทศะหรือกาละ แตมีพลังแรงเขาถึงใจ ไดแก มิตรที่มาทางสื่อมวลชน มาทาง
สิ่งบันเทิงเริงรมย ตลอดจนหนังสือ รวมทั้งชีวประวัติวีรชน บุคคลสําคัญ อันเขาหลักทิฏฐานุคติ ที่ทานเนน
ตัวเชื่อมที่ทําใหมิตรนั้นเขามามีอิทธิพลชักจูงได หรือปจจัยเครื่องเชื่อมตอระหวางมิตร กับอิทธิพลที่
เกิดขึ้นในใจ ก็ไดแก ความเชื่อ ความเลื่อมใส ความนิยมชมชอบ ความซาบซึ้งใจ ที่เรียกวาศรัทธา
เมื่อมีศรัทธาแลว หรือทําใหเกิดศรัทธาไดแลว ถึงตัวมิตรจะอยูไกล ไมไดคลุกคลี ก็มีอิทธิพลได ถึงตัว
มิตรจะอยูใกล แตถาไมศรัทธา ก็หามีอิทธิพลชักจูงไดไม ดังนั้น ทานจึงถือเปนหลักการวา ผูซึ่งจะทําหนาที่ชักนํา
สั่งสอนผูอื่นใหมีความรูความเขาใจ ความคิดเห็น เปนตน อันถูกตอง ควรจะตองยังศรัทธาใหเกิดแกผูรับฟงคํา
สอนนั้นได พูดงายๆ วา หลักการเบื้องตนขอหนึ่งในทางการศึกษา คือ กัลยาณมิตรเปนปจจัยใหเกิดศรัทธา หรือ
จะพูดขยายออกไปอีกก็ไดวา การคบหาบัณฑิต หรือเสวนาสัตบุรุษ เปนปจจัยแหงศรัทธา
ผูใด แมจะเปนคนดีมีปญญา แตเมื่อยังไมอาจใหเขาเกิดศรัทธาได ก็ยังไมไดฐานะเปนกัลยาณมิตร และ
การเสวนาหรือการคบหาก็ยังไมเกิด เมื่อศรัทธาแลว ใจรับ ก็นําความคิดได นําพฤติกรรมได อาจใหเกิดการ
เลียนแบบ หรือชักจูงใหรูจักคิดอยางถูกตอง ซึ่งเปนอีกขั้นตอนหนึ่งตอไป ข้อตัดสินว่า ทําหน้าที่กัลยาณมิตรได้
สําเร็จ คือ ทําให้ผู้เสวนาเกิดมีสัมมาทิฏฐิ
1230
1231

ดู ขุ.เถร.๒๖/๓๙๗/๔๐๖ (อุปมาแรก ดูที่มาซึ่งอางกอนแลว)
เชนเรื่องใน สํ.อ.๑/๓๒๐; สุตฺต.อ.๒/๒๕๒

๖๑๘

พุทธธรรม

เรื่องสัมมาทิฏฐิในแงหลักวิชาตามแบบ หรือตามตําราเดิมแท ยังจะไดกลาวตอไปอีก แตในที่นี้ มีขอควร
ทําความเขาใจเบื้องตนไวกอนวา ความคิดเห็น ทัศนคติ คานิยม ความรูความเขาใจถูกตอง ดีงาม ที่เรียกวา
“สัมมาทิฏฐิ” นั้น อาจมีเนื้อหารายละเอียดมากมาย อาจบรรยายกันไปไดตางๆ หลายอยางหลายแนว แตเมื่อมอง
ตามหลักธรรมแลว ก็สรุปไดเปนเพียง ๒ ประเภท คือ
๑. ความเชื่อถือ ความเห็น ทัศนคติ ความรูความเขาใจ ที่ถูกตอง ดีงาม มีเหตุผล เปนประโยชน
เกี่ยวกับเรื่องความดีความชั่ว การทําดีทําชั่ว และการไดรับผลดีรายสอดคลองกับการกระทําของตน คือ ทําดีไดดี
ทําชั่วไดชั่ว ความเชื่อมั่นในคุณธรรม เชน คุณของมารดาบิดา ความเชื่อความเห็นสอดคลองกับคําสอนทาง
ศาสนา เชนวา โลกหนามี เปนตน รวมเรียกกันสั้นๆ วา เห็นชอบตามคลองธรรม หรือความเชื่อกรรม ซึ่งทําใหมี
ความรับผิดชอบตอการกระทําของตน เรียกตามหลักวิชาคําเดียววา กัมมัสสกตาญาณ
อยางที่วานี้แล คือสัมมาทิฏฐิที่ไดเคยกลาวถึงมาแลววาเปน โลกิยสัมมาทิฏฐิ หรือสัมมาทิฏฐิขั้นโลกีย
เกิดจากความรูความเขาใจเหตุผล โดยอาศัยการอบรมสั่งสอนปลูกฝงสืบๆ กันมาในสังคม ชวยใหเกิดความ
ประพฤติดีประพฤติชอบ และการดําเนินชีวิตที่ดีงาม ทําใหสังคมสงบเรียบรอย คนอยูรวมกันรมเย็นเปนสุข
๒. ความรูความเห็น ความเขาใจ เกี่ยวกับโลกและชีวิต หรือสังขารธรรมทั้งหลาย ถูกตองตามความเปน
จริง คือ ตามสภาวะของมัน และตามความเปนไปโดยธรรมดาแหงเหตุปจจัย ทําใหมองเห็นความสัมพันธที่
ถูกตอง ซึ่งควรจะมีจะเปน ระหวางตนเอง กับสิ่งทั้งหลายที่แวดลอมอยู หรือกับโลกและชีวิต
ดังเชน รูวาสิ่งทั้งหลายเปนสังขารธรรม เกิดจากองคประกอบตางๆ มาประชุมกันเขา เปนไปตาม
ความสัมพันธสืบทอดกันแหงเหตุปจจัย จึงมีสภาพไมคงที่ ไมเที่ยงแทถาวร ไมยั่งยืนอยูตลอดไป และมีเหตุ
ปจจัยตางๆ ขัดแยงบีบคั้นอยูตลอดเวลา ไมเปนตัวของมันเองอยางแทจริง ไมอาจเปนของใครๆ และไมขึ้นตอ
ความปรารถนาของใครไดจริงจัง เมื่อสิ่งทั้งหลายมีสภาวะแทจริงเปนอยางนี้ เราควรมีทาทีและปฏิบัติตอมัน
อยางไร การมีทาทีแหงการยึดมั่นถือครองอยางไมลืมหูลืมตา หรือยกมอบชีวิตนี้ใหแกการแสวงหาไขวควาสิ่ง
เหลานี้ เปนการถูกตองแลวหรือไม มนุษยสัตวทั้งหลาย รวมทั้งตัวเรา ตางก็เปนสังขารธรรม ตกอยูใตคติ
ธรรมดาเดียวกัน เปนเพื่อนแกเจ็บตาย เราควรมีทาทีและปฏิบัติตอกันอยางไร ดังนี้เปนตน
ความรูความเห็นความเขาใจอยางนี้ เกิดจากการรูจักมอง รูจักคิด รูจักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตรงตาม
สภาวะและตามเหตุปจจัยของมัน เปนความรูความเห็นความเขาใจที่ไดเรียกวา สัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระ คือใน
ขั้นตนนี้ยังเปนโลกิยะ แตก็อยูในแนวทางของโลกุตรสัมมาทิฏฐิ จะเจริญขึ้นเปน โลกุตรสัมมาทิฏฐิ ไดตอไป
สัมมาทิฏฐิอยางแรก เรียกวา กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ ไดแก กัมมัสสกตาญาณ (ความรูภาวะที่บุคคล
มีกรรมเปนของตน หมายถึงความรูที่พอรูจักแยกวาอันใดเปนกรรมของตนหรือมิใช นับเปนความรูระดับที่ทําให
รูจักรับผิดชอบการกระทําของตน) ที่ชาวพุทธไทยมักเรียกกันวา “กัมมัสสกตาศรัทธา” เปนสัมมาทิฏฐิระดับ
ธรรมจริยา หรือกุศลกรรมบถ เปนประโยชนหรือจุดหมายชีวิตระดับทิฏฐธัมมิกัตถะ และสัมปรายิกัตถะ แตเปน
พื้นฐานของปรมัตถตอไป
สวนสัมมาทิฏฐิอยางที่สอง จัดเขาในระดับวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ แตบาลีเรียก สัจจานุโลมิกญาณ
แปลวา ญาณคลอยแกสัจจะ หรือความรูที่เขาแนวสัจจะ นําไปสูการตรัสรู คือมุงตรงตอปรมัตถตอไป
จะเห็นวา สัมมาทิฏฐิตัวแทที่จะใหเขาถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ก็คือ สัมมาทิฏฐิอยางที่ ๒
ซึ่งเปนความรูที่เขาแนวสัจจะ

๖๑๙

บทที่ ๑๒ บุพภาคของการศึกษา ๑: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

ชาวพุทธทุกคน ไมวาจะเปนผูที่คิดจะเขาถึงจุดหมายสูงสุด หรือยังไมคิดก็ตาม ยอมไมควรหยุดอยู
เพียงสัมมาทิฏฐิขอแรก ควรจะกาวตอไปสูสัมมาทิฏฐิขอที่ ๒ ดวย1232 โดยพยายามปลูกอบรมพัฒนาปญญา
ระดับนี้ ใหมีขึ้นบาง ไมมากก็นอย เพราะสัมมาทิฏฐิระดับนี้ จะชวยบรรเทาความโลภ โกรธ หลง ใหเบาบางลง
ทําใหจิตใจปลอดโปรงผองใส รูจักวางใจวางทาทีตอโลกและชีวิตดีขึ้น จะมีความสุขมากขึ้น เปนวิธีลดการ
เบียดเบียนแยงชิงและความทุกขความเดือดรอนของโลก ที่ไดผลแท ยิ่งกวาวิธียับยั้งบังคับหรือเหนี่ยวรั้งใจใน
ระดับที่เรียกกันวาศีลธรรม เปนผลดีทั้งแกตนและแกสังคม
เมื่ อ แยกแยะดู ขั้ น ตอน ตามลํ า ดั บ ของกระบวนธรรม จะเห็ น ว า การเสวนาสั ต บุ รุ ษ หรื อ ความมี
กัลยาณมิตร นําไปสูการไดสดับธรรม คือคําสอนคําแนะนําชี้แจงตางๆ โดยตรงบาง โดยออมบาง เมื่อธรรม คือ
หลักความจริง หรือหลักแหงความดีงามที่แสดงนั้น เปนจริง หรือดีงามจริง หรือแสดงไดดีมีเหตุผล ผูรับฟงก็
เกิดศรัทธา อาจเขียนใหดูงาย ดังนี้1233
เสวนาสัตบุรุษ (มีกัลยาณมิตร) → สดับธรรม

→

ศรัทธา

ถึงตอนนี้ ก็มาถึงจุดสําคัญอีกจุดหนึ่ง ในกระบวนธรรมแหงการศึกษา หรือความกาวหนาในการปฏิบัติ
ธรรม คือ จุดเชื่อมตอ จากองคประกอบภายนอก หรือปจจัยทางสังคม เขาสูองคประกอบภายใน หรือปจจัย
ภายในตัวบุคคล ตามหลักนั้น ทานวา องคประกอบภายนอก คือ ปรโตโฆสะ (ในที่นี้ไดแก ความมีกัลยาณมิตร)
ลวนๆ สงผลไดถึงศรัทธา จบลงเพียงแคโลกิยสัมมาทิฏฐิ เทานั้น1234
1232

พุทธพจนวาดวยสัมมาทิฏฐิ ที่เปนโลกิยะ และโลกุตระ ดูในบทตอไป วาดวยองคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา
อรรถกถา เชน องฺ.อ.๑/๕๑๙; ๒/๗๙; ๓/๕๔ จําแนกสัมมาทิฏฐิละเอียดออกไปเปน ๕ อยาง คือ กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ
ฌานสัมมาทิฏฐิ วิปสสนาสัมมาทิฏฐิ มัคคสัมมาทิฏฐิ และ ผลสัมมาทิฏฐิ สามอยางแรกเปนโลกิยสัมมาทิฏฐิ สองอยางหลังเปน
โลกุตรสัมมาทิฏฐิ
สัมมาทิฏฐิ ขอที่ ๑ ขางบน ก็คือกัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ สวนขอที่ ๒ จัดเขาในวิปสสนาสัมมาทิฏฐิ ดังนั้น ทั้งสองขอจึงเปน
สัมมาทิฏฐิระดับโลกียเหมือนกัน แตมีขอแตกตางวา วิปสสนาสัมมาทิฏฐิ เปนสัมมาทิฏฐิที่นําไปสูมัคคสัมมาทิฏฐิและผลสัมมาทิฏฐิ
ซึ่งเปนโลกุตระ จึงไดเรียกวาเปนสัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระ
กัมมัสสกตาญาณ ซึ่งเปนกัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐินั้น มีตัวอยางที่คุนกันดี คือ สัมมาทิฏฐิในหลักธรรมจริยา หรือกุศลกรรมบถ
๑๐ (เชน องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๕/๒๘๙; อภิ.วิ.๓๕/๘๒๒/๔๔๓; อิติ.อ.๒๖๙ และที่มามากมายที่เคยอางแลว) เปนสัมมาทิฏฐิที่มีทั้ง
ภายใน และภายนอกพระพุทธศาสนา และมีมาแมในสมัยกอนพุทธกาล คือมีในลัทธิศาสนาที่เปนกรรมวาทีทั้งหลาย (สิ่งใดเขาสอน
กัน ไมวาลัทธิศาสนาไหน ถาถูกตองเปนจริง พุทธศาสนาก็ยอมรับทั้งนั้น) ดู วินย.อ.๑/๒๙๐; ม.อ.๑/๒๗๐; ก็ย้ําไววา กัมมัสสกตาญาณ และ สัจจานุโลมิกญาณ (ญาณคลอยแกสัจจะ คือความรูที่เขาแนวสัจจะ, อภิ.วิ.๓๕/๘๒๒/๔๔๓; คือวิปสสนาญาณนั่นเอง,
ที.อ.๓/๒๒๓; วิภงฺค.อ.๕๓๙; วินย.ฎีกา ๒/๙๖; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๓/๙) เปนโลกิยสัมมาทิฏฐิ
อนึ่ง ม.อ.๓/๕๔๔ จําแนกสัมมาทิฏฐิ ๕ แปลกไปเล็กนอย เปน วิปสสนาสัมมาทิฏฐิ กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ มัคคสัมมาทิฏฐิ
ผลสัมมาทิฏฐิ ปจจเวกขณสัมมาทิฏฐิ คือ ตัดฌานสัมมาทิฏฐิออก เติมปจจเวกขณสัมมาทิฏฐิเขาแทน ฌานสัมมาทิฏฐิเปนโลกีย
เหมือนกัน แตเปนเรื่องของผูไดฌาน ไมเกี่ยวกับที่นี้ สวนปจจเวกขณสัมมาทิฏฐิ ไดแกสัมมาญาณ เปนเรื่องของผูบรรลุมรรคผลไป
แลว ถึงแมจะเปนโลกีย แตก็ไมเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังพิจารณา
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สวนหนึ่งแหงลําดับธรรมใน องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๒ (เขียนอยางบาลี: สัปปุริสสังเสวะ → สัทธัมมสวนะ → สัทธา) ใน องฺ.ทสก.
๒๔/๗๖/๑๕๔-๙ แสดงลําดับธรรมฝายละ ตอนหนึ่งกลาววา “เมื่อมีกัลยาณมิตร ก็สามารถจะกําจัดความไมมีศรัทธา ความใจแคบ
ความเกียจครานได”
คัมภีรรุนหลัง เชน วิสุทธิมัคค นําหลักอยางนี้มาใชในการอธิบายเรื่องศรัทธา โดยกลาววา “ศรัทธา มีโสตาปตติยังคะ เชนการ
สดับสัทธรรม เปนปทัฏฐาน ก็ได” (วิสุทฺธิ.๓/๓๘; สงฺคณี อ.๒๑๑; นิทฺ.อ.๑/๖๗)
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อาง อุ.อ.๑๓๕ (โยนิโสมนสิการ กับโลกุตรสัมมาทิฏฐิ ก็พึงอางที่มาเดียวกันนี้)

๖๒๐

พุทธธรรม

ถาไดเพียงเทานี้ ก็เปนอันไปไมตลอดกระบวนการศึกษา ไมถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา เมื่อ
อยูแคขั้นศรัทธา ผูมีศรัทธานั้น ก็ยังตองคอยอิง ยังขึ้นตอกัลยาณมิตร คอยพึ่งอาศัยครูอาจารย พฤติกรรมก็ยัง
อยูในลักษณะของการทําตาม หรือเลียนแบบ ยังไมรูยิ่งเห็นจริงประจักษแกตน ยังไมเปนอิสระหลุดพนสิ้นเชิง
ทางแกก็คือ ตองหาทางเชื่อมโยงใหกาวเขาสูองคประกอบภายใน หรือปจจัยภายในตัวบุคคล คือ โยนิโส
มนสิการ โดยปลุกโยนิโสมนสิการใหมีขึ้น และมารับชวงทํางานตอไป ดังหลักการแสดงไววา โยนิโสมนสิการ จึง
จะสามารถนําไปสู่โลกุตรสัมมาทิฏฐิ บรรลุจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนา หรือการศึกษาที่แทได
การเชื่อมโยงเขาสูปจจัยภายในนี้ ก็อาศัยกัลยาณมิตร ซึ่งเปนปจจัยภายนอกนี้เอง ชวยทําใหได และเมื่อ
วาตามหลักการแลว ก็ใหถือเปนหนาที่ของกัลยาณมิตร ที่จะชวยผูเรียนใหปลุกโยนิโสมนสิการของตนขึ้นมาใช
กัลยาณมิตร จึงไมพึงมีเปาหมายอยูเพียงแคขั้นศรัทธา แตพึงใชศรัทธาเปนเพียงเครื่องมือที่จะชวยให
ตนจุดชนวนโยนิโสมนสิการในตัวผูเรียนขึ้นไดโดยสะดวก
โดยนัยนี้ กัลยาณมิตรอาศัยศรัทธาเปนเครื่องเชื่อมโยง แลวใชการแสดงธรรม ธรรมที่แสดง หรือวิธี
แสดงธรรมนั่นเอง ชวยใหผูฟงหรือผูเรียนปลุกโยนิโสมนสิการขึ้น คือใหรูจักคิดรูจักพิจารณาดวยตนเอง โดย
มองสิ่งทั้งหลายตามสภาวะและเหตุปจจัย
เมื่ อ โยนิ โ สมนสิ ก ารเกิ ด ขึ้ น แล ว กระบวนธรรมก็ ดํ า เนิ น ก า วหน า ต อ ไปได จ นถึ ง ที่ สุ ด ระหว า งนี้
กัลยาณมิตรก็อาจคอยชวยประคับประคอง ชี้ชอง หนุนเสริมโยนิโสมนสิการนั้น ดวยการแสดงธรรมไปเรื่อยๆ
เมื่อพรอมทั้งปจจัยภายนอก มาโยงกับปจจัยภายใน คือ ปรโตโฆสะที่ดี ชวยหนุนเสริมโยนิโสมนสิการ
มนุษยปุถุชนที่เปนเวไนย คือไมถึงกับเปนอัจฉริยะที่จะเริ่มโยนิโสมนสิการขึ้นลําพังตนเอง และไมใชปทปรมะที่
ไมอาจคิดเองได ก็จะสามารถกาวไปในกระบวนการศึกษา และการปฏิบัติธรรมที่ถูกตอง
อาจพูดกําชับเกี่ยวกับหนาที่ของกัลยาณมิตรตามหลักพุทธธรรมวา การที่กัลยาณมิตรมาชวยเหลือคนผู
หนึ่ ง ผู ใ ดนั้ น มิ ใ ช เ พื่ อ ให ค นผู นั้ น หั น มาติ ด พั น ขลุ ก หรื อ วุ น อยู กั บ กั ล ยาณมิ ต รเอง ซึ่ ง กลายเป น การสร า ง
ความสัมพันธระหวางตัวผูนั้นกับกัลยาณมิตรไป และอาจมีผลเพียงวา ใหเชื่ออยางที่กัลยาณมิตรเชื่อ หรือทํา
อยางที่กัลยาณมิตรทําเทานั้น
กัลยาณมิตรเขามา มิใชเพื่อใหคนผูนั้นหันมาสัมพันธกับตน แตเขามาเพียงเพื่อเปนสื่อชวยใหคนผูนั้น
สัมพันธกับสิ่งที่สาม คือโลกและชีวิต หรือสิ่งทั้งหลายที่แวดลอมตัวเขาอยู อยางถูกตอง โดยเขามาชี้บอกใหเขา
หันไปมองสิ่งเหลานั้นและพิจารณาใหรูจักมันตามความเปนจริง จนเขารูไดดวยตนเองวา เขาควรสัมพันธกับสิ่ง
เหลานั้นใหถูกตองอยางไร โดยนัยนี้ กระบวนธรรมจึงตองเขียนตอไปอีก ดังนี้
เสวนาสัตบุรุษ (มีกัลยาณมิตร) → สดับธรรม → ศรัทธา → โยนิโสมนสิการ
แตในหลักการพัฒนาปญญา หรือองคประกอบที่จะทําใหเปนโสดาบัน ทานไมกลาวถึงศรัทธาเลย ทั้งนี้
ทานอาจถือวา ในกรณีนั้น ศรัทธาเปนเพียงองคธรรมผาน หรือชวยเชื่อมโยง ไมใชตัวเนน จึงขามไป1235
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หลักการพัฒนาปญญา = ปัญญาวุฒิธรรม เรียกยอๆ วา วุฒิ ๔ (ธรรมที่เปนไปเพื่อความเจริญแหงปญญา หรือธรรมเครื่องเจริญ
ปญญา) ตรงกับองคประกอบที่ทําใหเปนโสดาบัน = โสตาปตติยังคะ ๔ คือ สัปปุริสสังเสวะ สัทธัมมัสสวนะ โยนิโสมนสิการ ธัมมานุธัมมปฏิบัติ (ที่มาเคยใหไวแลว เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๔๘/๓๓๒; สํ.ม.๑๙/๑๖๓๙/๕๑๗; ๑๔๒๙/๔๓๔; ๑๖๒๐/๕๐๙; ที.ปา.๑๑/
๒๔๐/๒๓๙) พึงดูประกอบที่ ที.ม.๑๐/๒๐๒/๒๔๔ ดวย; หลักการนี้ ที่ทานกลาวสอนในรูปที่งายๆ มีกระจายอยู ณ ที่ตางๆ เหมือน
ดังวา ทานไมลืมที่จะกลาวถึงเมื่อมีโอกาส ขอที่กลาวไวแข็งขันอีกแหงหนึ่ง ดู ขุ.ขุ.๒๕/๙/๑๒.

บทที่ ๑๒ บุพภาคของการศึกษา ๑: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

๖๒๑

กระบวนธรรมดังที่แสดงตามลําดับมา เมื่อประสานกับหลักการพัฒนาปญญา หรือองคประกอบที่ทําให
เปนโสดาบันนั้น อาจเขียนไดดังนี้
เสวนาสัตบุรุษ (มีกัลยาณมิตร) → สดับธรรม → (ศรัทธา) → โยนิโสมนสิการ → ปฏิบัติธรรมถูกหลัก
พุทธพจนตอไปนี้ แมจะมิไดระบุองคประกอบขอโยนิโสมนสิการ แตก็แสดงใหเห็นการทําหนาที่ของ
กัลยาณมิตร ซึ่งใหความเปนอิสระแกผูศึกษา นําไปสูการรูเขาใจประจักษดวยตนเอง ดังคําสนทนาตอไปนี1236
้
มาคัณฑิยะ: ข้าพเจ้าก็เลื่อมใสต่อท่านพระสมณโคดมอย่างนี้แล้ว, ท่านพระโคดมผู้เจริญ พอจะ
ทรงช่วยแสดงธรรม ให้ข้าพเจ้าลุกขึ้นจากอาสนะนี้โดยหายมืดบอดได้ไหม?
พระพุทธเจา: ถ้าอย่างนั้น มาคัณฑิยะ ท่านพึงคบหาสัตบุรุษทั้งหลาย เพราะเมื่อท่านคบหา
สัตบุรุษ ท่านจักได้สดับสัทธรรม, เมื่อท่านได้สดับสัทธรรม ท่านก็จักปฏิบัติธรรมถูกหลัก, เมื่อ
ท่านปฏิบัติธรรมถูกหลัก ท่านก็จักรู้ได้เองเห็นได้เองทีเดียวว่า โรค (ทางจิต) ฝีร้าย (ในใจ) ศรที่
คอยทิ่มแทงใจ คือเหล่านี้ๆ, โรค ฝีร้าย ศรแทงใจ จะดับไปได้ ณ ที่นี้ (คือ) เพราะอุปาทานของ
เรานั้นดับไป ภพก็ดับ ฯลฯ ความโศก ความคร่ําครวญ ความทุกข์ โทมนัส ความคับแค้นใจ ก็จะ
ดับไป, ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล ก็จะมีได้ ด้วยประการฉะนี้
และอีกแหงหนึ่ง วาดังนี้1237
โธตกมาณพ: ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงปัญญาจักษุเห็นรอบด้าน ข้าฯ ขอน้อมนมัสการพระองค์ ข้า
แต่พระศากยะ ขอได้โปรดปลดปล่อยข้าพระองค์จากข้อสงสัยทั้งหลายด้วยเถิด
พระพุทธเจา: ดูกรโธตกะ เราไม่สามารถปลดปล่อยใครๆ ในโลก ผู้ยังมีความสงสัยอยู่ให้พ้นไป
ได้, แต่เมื่อท่านรู้ชัดซึ่งธรรมอันประเสริฐ ท่านก็จะข้ามห้วงกิเลสไปได้เอง
ในเมื่ออิสรภาพของผูศึกษาเปนสิ่งสําคัญ และในเมื่อกัลยาณมิตรก็ไดทําหนาที่ของตนอยางดีที่สุดแลว ก็
จะตองย้ําถึงการทําหนาที่ของตัวผูศึกษาเองบาง เพื่อจะไดใชอิสรภาพของตนใหเปนประโยชนใหมากที่สุด
ดังนั้น พระพุทธเจาจึงไดทรงทําหนาที่อีกดานหนึ่งของกัลยาณมิตร คือการแนะนํากระตุนเตือนใหผู
ศึกษาทําหนาที่ของตนใหดี ดังมีพุทธพจนตรัสสอนเกี่ยวกับการฟงธรรม การสนทนา การปรึกษาสอบถามเปนอัน
มาก ตัวอยางเชน
“ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ เมื่อฟังสัทธรรม ย่อมเป็นไปได้ที่จะ
หยั่งลงสู่นิยาม คือความถูกชอบในกุศลธรรมทั้งหลาย; ๕ ประการอะไรบ้าง? ได้แก่
(๑) ไม่นึกหมิ่นเรื่องที่เขาพูด
(๒) ไม่นึกหมิ่นผู้พูด
(๓) ไม่นึกหมิ่นตนเอง
(๔) ใจไม่ฟุ้งซ่าน ฟังธรรม โดยมีจิตหนึ่งเดียว
(๕) มนสิการโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ)”1238
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ม.ม.๑๓/๒๙๑/๒๘๕
ขุ.สุ.๒๕/๔๒๙/๕๓๖-๗; ขุ.จู.๓๐/๒๑๓-๒๒๒/๑๑๒-๗
1238
องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๕๑/๑๙๕; ธรรมชุดเดียวกันนี้ ยังตรัสตอไป ณ ที่มานี้อีก ๒ หมวด มีขอตางคือ มีปญญา ไมโงเงา, ไมฟงโดยมี
ความรูสึกลบหลู, ไมฟงโดยมีจิตแขงดี, ไมฟงโดยคอยจองจับผิด มีจิตกระทบกระดางตอผูแสดง, ไมคิดหมายวาเขาใจแลวในสิ่งที่ยัง
ไมเขาใจ และทุกหมวด ตรัสธรรมฝายตรงขามเปนคูไวดวย สวนที่ตรัสไว ณ ที่อื่น ก็ยังมีกระจายอยูเปนอันมาก.
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ธรรมที่ตองการเนน ณ ที่นี้ คือ โยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนตัวการทําหนาที่ทางปญญาใหเกิดความรู ความ
เขาใจ แตโยนิโสมนสิการนั้น มิใชใชเฉพาะในการฟงธรรม หรือฟงคําอธิบายเทานั้น หากเปนธรรมที่พึงใชในการ
ดําเนินชีวิตทุกสวนทุกเวลา ทั้งในการรับรู การเผชิญสถานการณ และการสัมพันธเกี่ยวของปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลาย
ทุกกรณี
เมื่อกลาวมาถึงขั้นที่โยนิโสมนสิการเขารับชวงไปแลว ก็เปนอันกาวขึ้นสูตอนใหม ซึ่งโยนิโสมนสิการเปน
เจาของบทบาท อันจะตองแยกไปบรรยายเปนอีกเรื่องหนึ่งตางหากตอไป
แตกอนจะยุติเรื่องปรโตโฆสะ เห็นควรกลาวถึง “ศรัทธา” ซึ่งเปนองคธรรมสําคัญของตอนนี้ไวเปน
พิเศษสวนหนึ่งกอน พอใหเห็นวา ศรัทธาที่ถูกตอง ใชประโยชนไดในกระบวนธรรมแหงความดับทุกขนั้น เปน
อยางไร และควรจะปฏิบัติตอศรัทธานั้นอยางไร

หลักศรัทธาโดยสรุป
โดยสรุป ลักษณะที่ควรกลาวถึง เพื่อเขาใจความหมาย บทบาท และความสําคัญของศรัทธา ในระบบ
ของพุทธธรรม มีดังนี้
๑. ศรัทธาเปนเพียงขั้นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาปญญา และกลาวไดวาเปนขั้นตนที่สุด
๒. ศรัทธาที่ประสงค ตองเปนความเชื่อความซาบซึ้งที่เนื่องดวยเหตุผล คือมีปญญารองรับ และเปน
ทางสืบทอดสงตอแกปญญาได มิใชเพียงความรูสึกมอบตัวมอบความไววางใจใหสิ้นเชิง โดยไมตองถามหา
เหตุผล อันเปนลักษณะทางฝายอาเวค (emotion) ดานเดียว
๓. ศรัทธาที่เปนความรูสึกฝายอาเวคดานเดียว ถือวาเปนความเชื่อที่งมงาย เปนสิ่งที่จะตองละเสีย
หรือแกไขใหถูกตอง สวนความรูสึกฝายอาเวคที่เนื่องอยูกับศรัทธาแบบที่ถูกตอง เปนสิ่งที่นํามาใชในกระบวนการ
ปฏิบัติธรรมใหเปนประโยชนไดมากพอสมควรในระยะตนๆ แตจะถูกปญญาเขาแทนที่โดยสิ้นเชิงในที่สุด
๔. ศรัทธาที่มุงหมายในกระบวนการพัฒนาปญญานั้น อาจใหความหมายสั้นๆ วา เปนความซาบซึ้ง
ดวยมั่นใจในเหตุผลเทาที่ตนมองเห็น คือมั่นใจตนเอง โดยเหตุผลวา จุดหมายที่อยูเบื้องหนานั้นเปนไปไดจริงแท
และมีคาควรแกการที่ตนจะดําเนินไปใหถึง เปนศรัทธาที่เราใจใหอยากพิสูจนความจริงของเหตุผลที่มองเห็นอยู
เบื้องหนานั้นตอๆ ยิ่งๆ ขึ้นไป เปนบันไดขั้นตนสูความรู ตรงขามกับความรูสึกมอบใจใหแบบอาเวค ซึ่งทําใหหยุด
คิดหาเหตุผลตอไป
๕. เพื่อควบคุมศรัทธาใหอยูในความหมายที่ถูกตอง ธรรมหมวดใดก็ตามในพุทธธรรม ถามีศรัทธาเปน
สวนประกอบขอหนึ่งแลว จะตองมีปญญาเปนอีกขอหนึ่งดวยเสมอไป1239 และตามปรกติ ศรัทธายอมมาเปนขอที่
หนึ่ง พรอมกับที่มีปญญาคุมเปนขอสุดทาย แตในกรณีที่มีปญญา ไมจําเปนตองกลาวถึงศรัทธาดวย1240
1239

ตัวอยางมีมากมาย เชน
สัมปรายิกัตถะ
วุฒิธรรม
พละ; อินทรีย
เวสารัชชกรณธรรม
อริยทรัพย
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สัทธาสัมปทา สีลสัมปทา จาคสัมปทา ปญญาสัมปทา
สัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา
สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา
สัทธา ศีล พาหุสัจจะ วิริยารัมภะ ปญญา
สัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ ปญญา; ฯลฯ

เชน อธิษฐานธรรม โพชฌงค์ และ นาถกรณธรรม เปนตน

บทที่ ๑๒ บุพภาคของการศึกษา ๑: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร
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ดังนั้น ปญญาจึงสําคัญกวาศรัทธา ทั้งในฐานะเปนตัวคุม และในฐานะเปนองคประกอบที่จําเปน แมใน
แงคุณสมบัติของบุคคล ผูที่ไดรับยกยองสูงสุดในพระพุทธศาสนา ก็คือผูมีปญญาสูงสุด เชน พระสารีบุตรอัคร
สาวก เปนตน ไมไดถือเอาศรัทธาในศาสนาเปนเกณฑ
๖. คุณประโยชนของศรัทธา เปนไปใน ๒ ลักษณะ คือ
- ในแนวหนึ่ง ศรัทธาเปนปจจัยใหเกิดปติ ซึ่งตามมาดวยปสสัทธิ (ความสงบเย็นผอนคลาย) ที่
นําไปสูความสุข อันชวยใหเกิดสมาธิ เพื่อตอไปสูปญญาในที่สุด
- อีกแนวหนึ่ง ศรัทธาทําใหเกิดวิริยะ คือความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติ ทดลองสิ่งที่เชื่อดวย
ศรัทธานั้น ใหเห็นผลประจักษจริงจังแกตน ซึ่งนําไปสูปญญาในที่สุด1241
คุณประโยชนทั้งสองนี้ จะเห็นวา แมจะไดแรงสงจากความรูสึกในฝายอาเวค แตตองมีความใฝ
ประสงคปญญาแฝงอยูดวยตลอดเวลา
๗. ศรั ท ธาเป น ไปเพื่ อ ป ญ ญา ดั ง นั้ น ศรั ท ธาจึ ง ต อ งส ง เสริ ม ความคิ ด วิ เ คราะห วิ จั ย จึ ง จะเกิ ด
ความกาวหนาแกปญญาตามจุดหมาย นอกจากนี้ แมตัวศรัทธานั่นเอง จะมั่นคงแนนแฟนได ก็เพราะไดคิดสืบ
สาวสอบคนมองเห็นเหตุผลและเขาใจความจริงจนมั่นใจ หมดความเคลือบแคลงสงสัยใดๆ โดยนัยนี้ ศรัทธาใน
พุทธธรรมจึงสงเสริมการคนคิดหาเหตุผล การขอรองใหเชื่อก็ดี การบังคับใหยอมรับความจริงตามที่กําหนดก็ดี
การขูดวยภัยแกผูไมเชื่อก็ดี เปนวิธีการที่เขากันไมไดเลยกับหลักศรัทธานี้
๘. ความเลื่อมใสศรัทธาติดในบุคคล ถูกถือวามีขอเสียขอบกพรอง แมแตความเลื่อมใสติดในองคพระ
ศาสดาเอง พระพุทธเจาก็ทรงสอนใหละเสีย เพราะเปนศรัทธาที่แรงดวยการรูสึกทางอาเวค กลับกลายเปน
อุปสรรคตอความหลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณในขั้นสุดทาย
๙. ศรัทธาไมถูกจัดเปนองคมรรค เพราะตัวการที่จําเปนสําหรับการดําเนินกาวหนาตอไปในมรรคานี้
คือปญญา ที่พวงกํากับศรัทธานั้นตางหาก และศรัทธาที่จะถือวาใชได ก็ตองมีปญญารองรับอยูดวย นอกจากนี้
ทานที่มีปญญาสูง เชน องคพระพุทธเจาเอง และพระปจเจกพุทธเจา ทรงเริ่มมรรคาที่ตัวปญญาทีเดียว ไมผาน
ศรัทธา เพราะการสรางปญญาไมจําตองเริ่มที่ศรัทธาเสมอไป (คือ เริ่มที่โยนิโสมนสิการ ดังไดกลาวแลว) ดวย
เหตุนี้ เรื่องศรัทธา ทานจึงกลาวซอนแฝงไวในตอนวาดวยการสรางสัมมาทิฏฐิ ไมจัดแยกไวเปนเรื่องตางหาก
๑๐. แมแตศรัทธาที่พนจากภาวะเปนความเชื่องมงายนั้นเอง ถาไมดําเนินตอไปถึงขั้นทดลองปฏิบัติเพื่อ
พิสูจนใหเห็นความจริงประจักษแกตน ก็ไมนับวาเปนศรัทธาที่ถูกตองตามความหมายแทจริง เพราะเปนศรัทธาที่
มิไดปฏิบัติหนาที่ตามความหมายของมัน จัดเปนการปฏิบัติธรรมผิดพลาด เพราะปฏิบัติอยางขาดวัตถุประสงค
๑๑. แมศรัทธาจะมีคุณประโยชนสําคัญ แตในขั้นสูงสุด ศรัทธาจะตองหมดไป ถายังมีศรัทธาอยู ก็
แสดงวายังไมบรรลุจุดหมาย เพราะตราบใดที่ยังเชื่อตอจุดหมายนั้น ก็ยอมแสดงวายังไมไดเขาถึงจุดหมายนั้น
โดยรูประจักษเห็นจริงดวยตนเอง และตราบใดที่ยังมีศรัทธา ก็แสดงวายังตองอิงอาศัยสิ่งอื่น ยังตองฝากปญญา
ไวกับสิ่งอื่น ยังไมหลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณ
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ศรัทธานําไปสูปติ ดูพุทธพจนที่ สํ.นิ.๑๖/๖๙/๓๗; ศรัทธานําไปสูวิริยะ ดู สํ.ม.๑๙/๑๐๑๑/๒๙๗; อนึ่ง ศรัทธายอมชวยใหเกิด
กําลังใจ มีความเขมแข็ง หายกลัวได ซึ่งจัดเขาในวิริยะเหมือนกัน เชน เรื่องในธชัคคสูตร, สํ.ส.๑๕/๘๖๓-๖/๓๒๐-๓; พึงสังเกตดวย
วา ศรัทธาที่ไมมีปญญารองรับ ก็เปนแรงสงถึงสมาธิเหมือนกัน (อาจเปนสมาธิขั้นสูงมาก ถึงเจโตวิมุตติชนิดที่ยังกําเริบกลับกลายได)
แตติดจบอยูแคนั้น ไมสงผลตอถึงปญญา และอาจขัดขวางปญญาดวย สวนศรัทธาที่มีปญญากํากับ หนุนสมาธิใหเกิดขึ้น เพียงเพื่อ
เปนพลังชวยสงเสริมความเจริญปญญายิ่งๆ ขึ้นไป (อยางสูงสุด คือใหเกิดปญญาวิมุตติ ที่ทําใหเจโตวิมุตติไมกําเริบ)
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โดยเหตุนี้ ศรัทธาจึงไมเปนคุณสมบัติของพระอรหันต แตตรงขาม พระอรหันตกลับมีคุณลักษณะวา ผู
ไมมีศรัทธา (อัสสัทธะ) ซึ่งหมายความวา ไดรูเห็นประจักษ จึงไมตองเชื่อตอใครๆ หรือตอเหตุผลใดๆ อีก
๑๒. โดยสรุป ความกาวหนาในมรรคานี้ ดําเนินมาโดยลําดับ จากความเชื่อ (ศรัทธา) มาเปนความเห็น
หรือเขาใจโดยเหตุผล (ทิฏฐิ) จนเปนการรูการเห็น (ญาณทัสสนะ) ในที่สุด ซึ่งในขั้นสุดทาย เปนอันหมดภาระ
ของศรัทธาโดยสิ้นเชิง
๑๓. ศรัทธามีขอบเขตความสําคัญและประโยชนแคไหนเพียงใด เปนสิ่งที่จะตองรูเขาใจตามเปนจริง ไม
ควรตีคาสูงเกินไป แตก็ไมควรดูแคลนโดยเด็ดขาด เพราะในกรณีที่ดูแคลนศรัทธา อาจกลายเปนการเขาใจ
ความหมายของศรัทธาผิด เชน ผูที่คิดวาตนเชื่อมั่นในตนเอง แตกลายเปนเชื่อตอกิเลสของตน ในรูปอหังการ
มมังการไป ซึ่งกลับเปนผลรายไปอีกดานหนึ่ง
๑๔. ในระดับศีล หรือที่เรียกวาศีลธรรม ศรัทธาเปนองคธรรมสําคัญ ซึ่งเกื้อกูลมาก ทําใหคนมีหลักตั้ง
ตัว เปนกําลังเหนี่ยวรั้งและตานปะทะ ไมใหยอมตามสิ่งชักจูงลอเราเยายวนใหทําความชั่ว
อีกประการหนึ่ง การมีศรัทธา เปนเหมือนมีรองไหลประจําของกระแสความคิด เมื่อไดรับรูอารมณอยาง
ใดอยางหนึ่ง ซึ่งไมเกินกําลังของศรัทธาที่มีอยู กระแสความคิดก็จะวิ่งแลนไปตามรอง หรือแนวทางที่ศรัทธา
เตรียมไว ทําใหไมคิดไปในทางอื่นหรือทางที่ผิดศีลธรรม ดังนั้น สําหรับผูยังไมหมดกิเลส ศีลจึงดํารงอยูไดดีดวย
ศรัทธา1242
ศรัทธาแบบนี้ มีคุณมากในระดับหนึ่ง แตพรอมกันนั้น ถาเปนศรัทธาที่ไมประกอบดวยปญญา ก็อาจมี
โทษมาก โดยกลายเปนตัวการขัดขวางการสรางปญญาเสียเอง
๑๕. ในกระบวนการแหงความเจริญของปญญา (หรือการพัฒนาปญญา) อาจกําหนดขั้นตอนที่จัดวาเปน
ระยะของศรัทธา (กอนกาวสูปญญา) ไดคราวๆ คือ
๑) สรางทัศนคติที่มีเหตุผล ไมเชื่อหรือยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพียงเพราะฟงตามๆ กันมา เปนตน
(ตามแนวกาลามสูตร)
๒) เปนผูคุมครองสัจจะ (สัจจานุรักษ) คือ ยินดีรับฟงหลักการ ทฤษฎี คําสอน ความเห็นตางๆ
ของทุกฝายทุกดาน ดวยใจเปนกลาง ไมดวนตัดสินสิ่งที่ยังไมรูไมเห็นวาเปนเท็จ ไมยืนกราน
ยึดติดแตสิ่งที่ตนรูหรือคิดเห็นเทานั้นวาถูกตองเปนจริง
๓) เมื่อรับฟงทฤษฎี คําสอน ความเห็นตางๆ ของผูอ่ืนแลว พิจารณาเทาที่เห็นดวยปญญาตนวา
เปนสิ่งมีเหตุผล และเมื่อเห็นวา ผูแสดงทฤษฎี คําสอนหรือความเห็นนั้นๆ เปนผูมีความจริงใจ
ไมลําเอียง มีปญญา จึงเลื่อมใสรับเอามา เพื่อคิดหาเหตุผลทดสอบความจริงตอไป
๔) นําสิ่งที่ใจรับมานั้น มาขบคิดทดสอบดวยเหตุผล จนแนแกใจตนวา เปนสิ่งที่ถูกตองแทจริง
อยางแนนอน จนซาบซึ้งดวยความมั่นใจในเหตุผลเทาที่ตนมองเห็นแลว พรอมที่จะลงมือ
ปฏิบัติ พิสูจน ทดลอง ใหรูเห็นความจริงประจักษตอไป
๕) ถามีความเคลือบแคลงสงสัย รีบสอบถามดวยใจบริสุทธิ์ มุงปญญา มิใชดวยอหังการมมังการ
พิ สู จ น เ หตุ ผ ลให ชั ด เจน เพื่ อ ให ศ รั ท ธานั้ น มั่ น คงแน น แฟ น เกิ ด ประโยชน ส มบู ร ณ ต าม
ความหมายของมัน
1242

ศีล อาศัยศรัทธา ดู วิสุทฺธิ.๓/๑๐๐; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๓/๒๐๙

บทที่ ๑๒ บุพภาคของการศึกษา ๑: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

๖๒๕

พุทธพจนแสดงหลักศรัทธา
สําหรับทุกคน ไมวาจะเปนผูนับถือทฤษฎี ลัทธิ หรือคําสอนอันใดอันหนึ่งอยูแลว หรือยังไมนับถือก็ตาม
มีหลักการตั้งทัศนคติที่ประกอบดวยเหตุผล ตามแนวกาลามสูตร1243 ดังนี้
ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจาเสด็จจาริก ถึงเกสปุตตนิคมของพวกกาลามะ ในแควนโกศล ชาวกาลามะไดยิน
กิตติศัพทของพระองค จึงพากันไปเฝา แสดงอาการตางๆ กัน ในฐานะยังไมเคยนับถือมากอน และไดทูลถามวา
ชาวกาลามะ: พระองค์ผู้เจริญ สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มาสู่เกสปุตตนิคม ท่านเหล่านั้นแสดงเชิดชู
แต่วาทะ (ลัทธิ) ของตนเท่านั้น แต่ย่อมกระทบกระเทียบ ดูหมิ่น พูดกดวาทะฝ่ายอื่น ชักจูงไม่ให้เชื่อ
สมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่ง ก็มาสู่เกสปุตตนิคม ท่านเหล่านั้น ก็แสดงเชิดชูแต่วาทะของตนเท่านั้น
ย่อมกระทบกระเทียบ ดูหมิ่น พูดกดวาทะฝ่ายอื่น ชักจูงไม่ให้เชื่อ พวกข้าพระองค์มีความเคลือบ
แคลงสงสัยว่า บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ?
พระพุทธเจา: กาลามชนทั้งหลาย เป็นการสมควรที่ท่านทั้งหลายจะเคลือบแคลง สมควรที่จะ
สงสัย ความเคลือบแคลงสงสัยของพวกท่านเกิดขึ้นในฐานะ กาลามชนทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย
(อนุสสวะ)
- อย่ายึดถือ1244 โดยการฟัง (เรียน) ตามกันมา
- อย่ายึดถือ โดยการถือสืบๆ กันมา
(ปรัมปรา)
- อย่ายึดถือ โดยการเล่าลือ
(อิติกิรา)
- อย่ายึดถือ โดยการอ้างตํารา
(ปิฏกสัมปทาน)
- อย่ายึดถือ โดยตรรก
(ตักกะ)
- อย่ายึดถือ โดยการอนุมาน
(นยะ)
- อย่ายึดถือ โดยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
(อาการปริวิตักกะ)
- อย่ายึดถือ เพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีของตน
(ทิฏฐินิชฌานักขันติ)
- อย่ายึดถือ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าเชื่อ
(ภัพพรูปตา)
- อย่ายึดถือ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา (สมโณ โน ครูติ)
เมื่อใด ท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านี้เป็นอกุศล ธรรมเหล่านี้มีโทษ ธรรม
เหล่านี้วิญญูชนติเตียน ธรรมเหล่านี้ ใครยึดถือปฏิบัติถึงที่แล้ว จะเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์
เกื้อกูล เพื่อความทุกข์ เมื่อนั้น ท่านทั้งหลายพึงละเสีย ฯลฯ เมื่อใดท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่า
ธรรมเหล่านี้เป็นกุศล ธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษ ธรรมเหล่านี้วิญญูชนสรรเสริญ ธรรมเหล่านี้ ใคร
ยึดถือปฏิบัติถึงที่แล้ว จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข เมื่อนั้น ท่านทั้งหลายพึงถือ
ปฏิบัติบําเพ็ญ (ธรรมเหล่านั้น)
1243

พระสูตรนี้ ในพระไตรปฎกตางฉบับ เรียก เกสปุตตสูตร บาง เกสปุตติสูตร บาง เกสปุตติยสูตร บาง เกสมุตติสูตร บาง, องฺ.ติก.๒๐/
๕๐๕/๒๔๑; สูตรถัดไปก็มีความคลายกัน และดู องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๓/๒๕๙ ดวย
1244
คําแปลวา “อย่ายึดถือ” นี้ ตั้งแตครั้งเขียนหนังสือ พุทธธรรม (กอนจะตีพิมพครั้งแรกใน พ.ศ.๒๕๑๔) รูสึกวาสื่อความหมายไมชัด แตก็
หาคําที่เหมาะจริงมาแทนยังไมได ในที่สุด จึงตกลงรักษาคําแปลวา “อยายึดถือ” นั้น ซึ่ง พระไตรปฎกภาษาไทย อนุสรณงานฉลอง ๒๕
พุทธศตวรรษ พุทธศักราช ๒๕๐๐ แปลจากอรรถกถา ที่ไขความ “มา” ตรงนี้ วา “มา คณฺหิตฺถ” เปนการไดหลักฐานไวกอน แตทํา
เชิงอรรถบอกไววา “คําวา ยึดถือ ในที่นี้ ใชไปพลางกอน เพราะยังหาคําเหมาะสมไมได ขอใหเขาใจความวา หมายถึงการไมตัดสินหรือลง
ความเห็นแนนอนเด็ดขาดลงไปเพียงเพราะเหตุเหลานี้” พอถึงปตอมา พ.ศ. ๒๕๑๕ เมื่อทํา พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม
ไดยุติใชคําแปลตรงนี้วา “อย่าปลงใจเชื่อ” แตใน พุทธธรรม ที่พิมพตอๆ มา ยังปลอยไวอยางเดิม เพียงแตเขียนเพิ่มในเชิงอรรถวา คํา
วา(อยา)ยึดถือ “ในที่นี้ ขอใหเขาใจความวา...ตรงกับคําวา “อย่าปลงใจเชื่อ”;...” ดูคําแปลอยางหลังใน บันทึกพิเศษทายบท

๖๒๖

พุทธธรรม

ในกรณีที่ผูฟงยังไมรูไมเขาใจและยังไมมีความเชื่อในเรื่องใดๆ ก็ไมทรงชักจูงความเชื่อ เปนแตทรงสอน
ใหพิจารณาตัดสินเอาตามเหตุผลที่เขาเห็นไดดวยตนเอง เชน ในเรื่องความเชื่อทางจริยธรรมเกี่ยวกับชาตินี้ชาติ
หนา ก็มีความในตอนทายของสูตรเดียวกันนั้นวา
“กาลามชนทั้ ง หลาย อริ ย สาวกนั้ น ผู้ มี จิ ต ปราศจากเวรอย่ า งนี้ มี จิ ต ปราศจากความ
เบียดเบียนอย่างนี้ มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้ มีจิตบริสุทธิ์อย่างนี้ ย่อมได้ประสบความอุ่นใจถึง
๔ ประการ ตั้งแต่ในปัจจุบันนี้แล้ว คือ
“ถ้าปรโลกมีจริง ผลวิบากของกรรมที่ทําไว้ดีทําไว้ชั่วมีจริง การที่ว่าเมื่อเราแตกกายทําลาย
ขันธ์ไปแล้ว จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ก็ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้” นี้เป็นความอุ่นใจประการที่ ๑ ที่
เขาได้รับ
“ก็ถ้าปรโลกไม่มี ผลวิบากของกรรมที่ทําไว้ดีทําไว้ชั่วไม่มี เราก็ครองตนอยู่โดยไม่มีทุกข์ ไม่มี
เวร ไม่มีความเบียดเบียน เป็นสุขอยู่แต่ในชาติปัจจุบันนี้แล้ว” นี้เป็นความอุ่นใจประการที่ ๒ ที่
เขาได้รับ
“ก็ถ้าเมื่อคนทําความชั่วก็เป็นอันทําไซร้ เรามิได้คิดการชั่วร้ายต่อใครๆ ทุกข์ที่ไหนจักมา
ถูกต้องเราผู้มิได้ทําบาปกรรมเล่า” นี้เป็นความอบอุ่นใจประการที่ ๓ ที่เขาได้รับ
“ก็ถ้าเมื่อคนทําความชั่ว ก็ไม่ชื่อว่าเป็นอันทําไซร้ ในกรณีนี้ เราก็มองเห็นตนเป็นผู้บริสุทธิ์
ทั้งสองด้าน” นี้เป็นความอุ่นใจประการที่ ๔ ที่เขาได้รับ
สําหรับผูที่ยังไมไดนับถือลัทธิศาสนาหรือหลักคําสอนใดๆ พระองคจะตรัสธรรมเปนกลางๆ เปนการ
เสนอแนะความจริงใหเขาคิด ดวยความปรารถนาดี เพื่อประโยชนแกตัวเขาเอง โดยมิตองคํานึงวาหลักธรรมนั้น
เปนของผูใด โดยใหเขาเปนตัวของเขาเอง ไมมีการชักจูงใหเขาเชื่อใหเขาเลื่อมใสตอพระองค หรือใหเขามาสูอะไร
สักอยางที่อาจจะเรียกวาศาสนาของพระองค
พึงสังเกตดวยวา จะไมทรงอางพระองคหรืออํานาจเหนือธรรมชาติพิเศษอันใดเปนเครื่องยืนยันคําสอน
ของพระองค นอกจากเหตุผลและขอเท็จจริงที่ใหเขาพิจารณาเห็นดวยปญญาของเขาเอง และพึงสังเกตดวยวา
ทรงสอนหลักการปฏิบัติพื้นๆ ที่เรียกวา อปัณณกตา คือ ในเรื่องที่มนุษยทั่วไปไมรู จะเปนเรื่องที่เรียกวาเหนือ
ธรรมชาติก็ตาม หรือแมแตเรื่องสามัญที่ไมรูแนชัด พึงเลือกเอาการปฏิบัติที่ไมพลาดแนๆ ไมตองมัวคาดมัวเดา
ตัวอยางดังเรื่องในชาดกวา พวกกองเกวียนเดินทางผานทะเลทราย ตองบรรทุกน้ําไปหนักมาก ระหวาง
ทาง พวกหนึ่งเจอคนปลอมจะหลอกเอาเปนเหยื่อ บอกวาไปขางหนาอีกไมไกล จะมีชุมชนใหญ มีแหลงน้ําอุดม
สมบูรณ น้ําที่บรรทุกมานี้หนักเปลาๆ ทิ้งไปเสียเถิด คอยไปเอาขางหนา แถมแสดงหลักฐานเท็จใหดู พวกกอง
เกวียนดีใจ เอาตุมไหใสน้ําทิ้งหมด แลวเดินทางตอไปอีกเทาไรๆ ก็ไมเจอน้ํา จนอดตายหมด เปนเหยื่อเขาไป
สวนกองเกวียนอีกพวกหนึ่ง โดนหลอกดวยหลักฐานเท็จเหมือนกัน แตถือหลักอปณณกตานี้วา ถาไมรู
จริงประจักษ ก็ไมยอมตามตรรกะหรือการคาดเดา เมื่ออันที่แนๆ มีอยูแลว คือน้ําที่บรรทุกมาในเกวียนนั่นแหละ
ก็บรรทุกไป จนกวาจะเจอแหลงน้ําที่วานั้นจริง ก็เติมได พวกที่ใชปญญา และอะไรที่ประจักษได ก็ใหประจักษ
ถือหลักอปณณกตานี้ ก็พากองเกวียนเดินทางไปถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ1245
1245

อปณณกชาดก, ชา.อ.๑/๑๕๓
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สําหรับเรื่องนามธรรมที่ลึกลงไปกวานั้น ก็ดังเชน เรื่องในอปณณกสูตร1246 ซึ่งแสดงถึงการใชหลักเลือก
เอาที่ไมพลาดไวกอน หรือทําสิ่งที่ไมพลาดเห็นชัดอยูแนๆ แมแตในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรม ดังนี้
พระพุท ธเจาเสด็จจาริก ถึง หมู บานพราหมณ ชื่อ สาลา พวกพราหมณค หบดีช าวหมู บา นนี้ ไดท ราบ
กิตติศัพทของพระองค จึงพากันไปเฝา แสดงอาการตางๆ ในฐานะอาคันตุกะที่ยังมิไดนับถือกัน มีคําสนทนาดังนี้
พระพุทธเจา: คหบดีทั้งหลาย พวกท่านมีศาสดาท่านใดท่านหนึ่งที่ถูกใจ ซึ่งท่านทั้งหลายมี
ศรัทธาอย่างมีเหตุผล (อาการวตีสัทธา) อยู่บ้างหรือไม่?
พราหมณ์คหบดี: ไม่มีเลย ท่านผู้เจริญ
พระพุทธเจา: เมื่อท่านทั้งหลายยังไม่ได้ศาสดาที่ถูกใจ ก็ควรจะถือปฏิบัติหลักการที่ไม่ผิดพลาด
แน่นอน (อปัณณกธรรม) ดังต่อไปนี้ ด้วยว่า อปัณณกธรรมนี้ เมื่อถือปฏิบัติถูกถ้วน จักเป็นไป
เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน หลักการที่ไม่ผิดพลาดแน่นอนนี้เป็นไฉน?
สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีวาทะ มีทิฏฐิว่า: ทานที่ให้แล้วไม่มีผล การบําเพ็ญทานไม่มีผล
การบูชาไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่ทําไว้ดีทําไว้ชั่ว ไม่มี โลกนี้ไม่มี ปรโลกไม่มี มารดาไม่มี บิดา
ไม่มี ฯลฯ ส่วนสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่ง มีวาทะ มีทิฏฐิที่เป็นข้าศึกโดยตรงกับสมณพราหมณ์
พวกนั้นทีเดียวว่า: ทานที่ให้แล้วมีผล การบําเพ็ญทานมีผล การบูชามีผล ฯลฯ ท่านทั้งหลาย
เห็นเป็นไฉน? สมณพราหมณ์เหล่านี้ มีวาทะเป็นข้าศึกโดยตรงต่อกันมิใช่หรือ?”
พราหมณ์คหบดี: ใช่อย่างนั้น
พระพุทธเจา: ในสมณพราหมณ์ ๒ พวกนั้น พวกที่มีวาทะมีทิฏฐิว่า: ทานที่ให้แล้วไม่มีผล การ
บําเพ็ญทานไม่มีผล ฯลฯ สําหรับพวกนี้ เป็นอันหวังสิ่งต่อไปนี้ได้ คือ พวกเขาจะละทิ้ง กาย
สุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต อันเป็นกุศลธรรมทั้ง ๓ อย่างเสีย แล้วจะยึดถือประพฤติกายทุจริต วจี
ทุจริต มโนทุจริต ซึ่งเป็นอกุศลธรรมทั้ง ๓ อย่าง ข้อนั้นเพราะเหตุใด? ก็เพราะสมณพราหมณ์
เหล่านั้น ย่อมไม่มองเห็นโทษ ความทราม ความเศร้าหมอง แห่งอกุศลธรรม และอานิสงส์ใน
เนกขัมมะ อันเป็นคุณฝ่ายสะอาดผ่องแผ้วของกุศลธรรม...
ในเรื่องนั้น คนที่เป็นวิญญู ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า “ถ้าปรโลกไม่มี ท่านผู้นี้เมื่อแตกกาย
ทําลายขันธ์ไป ก็ทําตนให้สวัสดี (ปลอดภัย) ได้ แต่ถ้าปรโลกมี ท่านผู้นี้เมื่อแตกกายทําลายขันธ์
ก็จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เอาเถอะ ถึงว่าให้ปรโลกไม่มีจริงๆ ให้คําของท่านสมณ
พราหมณ์เหล่านั้นเป็นความจริงก็เถิด ถึงกระนั้น บุคคลผู้นี้ก็ถูกวิญญูชนติเตียนได้ในปัจจุบันนี้
เองว่า เป็นคนทุศีล มีมิจฉาทิฏฐิ เป็นนัตถิกวาท ก็ถ้าปรโลกมีจริง บุคคลผู้นี้ก็เป็นอันได้แต่ข้อ
เสียหายทั้งสองด้าน คือ ปัจจุบันก็ถูกวิญญูชนติเตียน แตกกายทําลายขันธ์ไปแล้วก็เข้าถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก อีกด้วย ฯลฯ
สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีวาทะมีทิฏฐิว่า “ความดับภพหมดสิ้นไม่มี” ส่วนสมณพราหมณ์
อีกพวกหนึ่ง ซึ่งมีวาทะมีทิฏฐิที่เป็นข้าศึกโดยตรงกับสมณพราหมณ์พวกนั้น กล่าวว่า “ความดับ
ภพหมดสิ้นมีอยู่” ฯลฯ
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พุทธธรรม

ในเรื่องนั้น คนที่เป็นวิญญู ย่อมพิจารณาดังนี้ว่า ที่ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิว่า
“ความดับภพหมดสิ้นไม่มี” นี้ เราก็ไม่ได้เห็น แม้ที่ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิว่า “ความ
ดับภพหมดสิ้นมีอยู่จริง” นี้ เราก็ไม่ทราบเหมือนกัน ก็เมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นอยู่ จะกล่าวยึดเด็ดขาด
ลงไปว่าอย่างนี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นเท็จ ดังนี้ ย่อมไม่เป็นการสมควรแก่เรา
ก็ถ้าคําของพวกสมณพราหมณ์ที่มีวาทะมีทิฏฐิว่า “ความดับภพหมดสิ้นไม่มี” เป็นความ
จริง การที่เราจะไปเกิดในหมู่เทพผู้ไม่มีรูปผู้เป็นสัญญามัย ได้แม่นมั่นไม่พลาด ก็ย่อมเป็นสิ่งที่
เป็นไปได้ ถ้าคําของพวกสมณพราหมณ์ที่มีวาทะมีทิฏฐิว่า “ความดับภพหมดสิ้นมีอยู่” เป็น
ความจริง การที่เราจะปรินิพพานได้ในปัจจุบัน ก็ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้
แลก็ ทิฏฐิของสมณพราหมณ์ฝ่ายที่มีวาทะมีทิฏฐิว่า “ความดับภพหมดสิ้นไม่มี” นี้ อยู่ข้าง
ของการมีความติดใคร่ อยู่ข้างของการผูกพันรัดตัว อยู่ข้างของการมัวเพลิน อยู่ข้างของการสยบ
หมกมุ่ น อยู่ ข้ า งของการถื อ ค้ า งถื อ คา ส่ ว นทิ ฏ ฐิ ข องสมณพราหมณ์ ฝ่ า ยที่ มี ว าทะมี ทิ ฏ ฐิ ว่ า
“ความดับภพหมดสิ้นมีจริง”นั้น อยู่ข้างจะไม่ติดใคร่ อยู่ข้างจะไม่ผูกพันรัดตัว อยู่ข้างจะไม่มัว
เพลิน อยู่ข้างจะไม่สยบหมกมุ่น อยู่ข้างจะไม่ถือค้างถือคา เขาพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมเป็นผู้
ปฏิบัติเพื่อนิพพิทา วิราคะ นิโรธ แห่งภพทั้งหลายเป็นแท้
พุทธพจนตอไปนี้ แสดงใหเห็นวา ความรูความคิดเห็นในระดับที่ยังเปนความเชื่อและเหตุผล ยังเปน
ความรูความเห็นที่บกพรอง มีทางผิดพลาด ยังไมชื่อวาเปนการเขาถึงความจริง
“แน่ะท่านภารัทวาช ธรรม ๕ ประการนี้ มีวิบาก ๒ ส่วนในปัจจุบันทีเดียว คือ
๑. ศรัทธา
ความเชื่อ
๒. รุจิ
ความถูกใจ
๓. อนุสสวะ
การฟัง (หรือเรียน) ตามกันมา
๔. อาการปริวิตักกะ
การคิดตรองตามแนวเหตุผล
๕. ทิฏฐินิชฌานักขันติ ความเข้ากันได้กับ (การเพ่งพินิจด้วย) ทฤษฎีของตน
ก็สิ่งที่เชื่อสนิททีเดียว กลับเป็นของเปล่า เป็นของเท็จไปก็มี ถึงแม้สิ่งที่ไม่เชื่อเลยทีเดียว
แต่กลับเป็นของจริง แท้ ไม่เป็นอื่นเลยก็มี
สิ่งที่ถูกกับใจชอบทีเดียว กลับเป็นของเปล่า เป็นของเท็จไปเสียก็มี ถึงแม้สิ่งที่มิได้เห็นชอบ
ถูกใจเลย แต่กลับเป็นของจริง แท้ ไม่เป็นอื่นเลยก็มี
สิ่งที่เรียนต่อกันมาอย่างดีทีเดียว กลับเป็นของเปล่า เป็นของเท็จไปก็มี ถึงแม้สิ่งที่มิได้
เรียนตามกันมาเลย แต่กลับเป็นของจริง แท้ ไม่เป็นอื่นไปเลยก็มี
สิ่งที่คิดตรองอย่างดีแล้วทีเดียว กลับเป็นของเปล่า เป็นของเท็จไปเสียก็มี ถึงแม้สิ่งที่มิได้
เป็นอย่างที่คิดตรองเห็นไว้เลย แต่กลับเป็นของจริง แท้ ไม่เป็นอื่นไปเลยก็มี
สิ่งที่เพ่งพินิจไว้เป็นอย่างดี (ว่าถูกต้องตรงตามทิฏฐิทฤษฎีหลักการของตน) กลับเป็นของ
เปล่า เป็นของเท็จไปเสียก็มี ถึงแม้สิ่งที่ไม่เป็นอย่างที่เพ่งพินิจเห็นไว้เลย แต่กลับเป็นของจริง
แท้ ไม่เป็นอื่นเลยก็มี”1247
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จากนั้น ทรงแสดงวิธีวางตนตอความคิดเห็นและความเชื่อของตน และการรับฟงความคิดเห็นและความ
เชื่อของผูอื่น ซึ่งเรียกวาเปนทัศนคติแบบอนุรักษหรือคุมครองสัจจะ (สัจจานุรักษ์ - คนรักษความจริง) วา
“บุรุษผู้เป็นวิญญู เมื่อจะอนุรักษ์สัจจะ ไม่ควรลงความเห็นในเรื่องนั้นเด็ดขาดลงไปอย่าง
เดียวว่า “อย่างนี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นเหลวไหล (ทั้งนั้น)”
“ถ้าแม้นบุรุษมีความเชื่อ (ศรัทธา อยู่อย่างหนึ่ง) เมื่อเขากล่าวว่า “ข้าพเจ้ามีความเชื่อ
อย่างนี้” ยังชื่อว่าเขาอนุรักษ์สัจจะอยู่ แต่จะลงความเห็นเด็ดขาดลงไปเป็นอย่างเดียวว่า “อย่าง
นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นเหลวไหล (ทั้งนั้น)” ไม่ได้ก่อน
“ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ ชื่อว่ามีการอนุรักษ์สัจจะ และคนผู้นั้นก็ชื่อว่าอนุรักษ์สัจจะ อีก
ทั้งเราก็บัญญัติการอนุรักษ์สัจจะด้วยการปฏิบัติเพียงเท่านี้ แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการหยั่งรู้สัจจะ
“ถ้าแม้นบุรุษมีความเห็นที่ถูกใจ...มีการเรียนต่อกันมา..มีการคิดตรองตามเหตุผล...มี
ความเห็นที่ตรงกับทฤษฎีของตนอยู่ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เมื่อเขากล่าวว่า “ข้าพเจ้ามีความเห็น
ที่ถูกใจอย่างนี้...มีการเล่าเรียนมาอย่างนี้...มีสิ่งที่คิดตรองตามเหตุผลได้อย่างนี้...มีความเห็นตาม
ทฤษฎีของตนว่าอย่างนี้” ก็ยังชื่อว่าเขายังคุ้มครองสัจจะอยู่ แต่จะลงความเห็นเด็ดขาดลงไป
เป็นอย่างเดียวว่า “อย่างนี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นเหลวไหล (ทั้งนั้น)” ไม่ได้ก่อน
“ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ ชื่อว่ามีการคุ้มครองสัจจะ และคนผู้นั้นก็ชื่อว่าคุ้มครองสัจจะ อีกทั้ง
เราก็บัญญัติการคุ้มครองสัจจะด้วยการปฏิบัติเพียงเท่านี้ แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการหยั่งรู้สัจจะ”1248
ท า ที นี้ ป รากฏชั ด เมื่ อ ตรั ส เจาะจงเกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนา คื อ ในคราวที่ มี ค นภายนอกกํ า ลั ง พู ด
สรรเสริญบาง ติเตียนบาง ซึ่งพระพุทธศาสนา พระภิกษุสงฆนําเรื่องนั้นมาสนทนากัน พระพุทธเจาไดตรัสวา
“ภิกษุทั้งหลาย ถ้ามีคนพวกอื่นมากล่าวติเตียนเรา ติเตียนธรรม ติเตียนสงฆ์ เธอทั้งหลาย
ไม่ควรอาฆาต ไม่ควรเศร้าเสียใจ ไม่ควรแค้นเคือง เพราะคําติเตียนนั้น ถ้าเธอทั้งหลายโกรธ
เคือง หรือเศร้าเสียใจ เพราะคําติเตียนนั้น ก็จะกลายเป็นอันตรายแก่พวกเธอทั้งหลายเองนั่น
แหละ (คือ) หากคนพวกอื่นติเตียนเรา ติเตียนธรรม ติเตียนสงฆ์ ถ้าเธอทั้งหลายโกรธเคือง
เศร้าเสียใจ เพราะคําติเตียนนั้นแล้ว เธอทั้งหลายจะรู้ชัดถ้อยคํานี้ของเขาว่าพูดถูกพูดผิด ได้ละ
หรือ?” (ภิกษุทั้งหลายทูลตอบวา “ไมอาจรูชัดได”)
“ภิกษุทั้งหลาย ถ้ามีคนพวกอื่นกล่าวติเตียนเรา ติเตียนธรรม ติเตียนสงฆ์ ในกรณีนั้น เมื่อ
ไม่เป็นจริง พวกเธอก็พึงกล่าวแก้ให้เห็นว่าไม่เป็นจริงว่า “ข้อนี้ไม่เป็นจริงเพราะอย่างนี้ๆ ข้อนี้
ไม่ถูกต้อง เพราะอย่างนี้ๆ สิ่งนี้ไม่มีในพวกเรา สิ่งนี้หาไม่ได้ในหมู่พวกเรา”
“ภิกษุทั้งหลาย ถ้ามีคนพวกอื่นกล่าวชมเรา ชมธรรม ชมสงฆ์ เธอทั้งหลายไม่ควรเริงใจ ไม่
ควรดีใจ ไม่ควรกระหยิ่มลําพองใจ ในคําชมนั้น ถ้ามีคนมากล่าวชมเรา ชมธรรม ชมสงฆ์ หากเธอ
ทั้งหลาย เริงใจ ลําพองใจแล้วไซร้ ก็จะเป็นอันตรายแก่พวกเธอเองนั่นแหละ
“ถ้ามีคนมากล่าวชมเรา ชมธรรม ชมสงฆ์ ในกรณีนั้น เมื่อเป็นความจริง พวกเธอก็ควร
รับรองว่าเป็นความจริงว่า “ข้อนี้เป็นจริงเพราะอย่างนี้ๆ ข้อนี้ถูกต้องเพราะอย่างนี้ๆ สิ่งนี้มีใน
พวกเรา สิ่งนี้หาได้ในหมู่พวกเรา”1249
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๖๓๐

พุทธธรรม

ตอจากการอนุรักษหรือคุมครองสัจจะ (สัจจานุรักษ/สัจจานุรักขณ) พระพุทธเจาทรงแสดงขอปฏิบัติ
เพื่อใหหยั่งรูสัจจะ (สัจจานุโพธ) และเขาถึงสัจจะ (สัจจานุบัติ) และในกระบวนการปฏิบัตินี้ จะมองเห็นการเกิด
ศรัทธา ความหมาย ความสําคัญ และขอบเขตความสําคัญของศรัทธาไปดวย ดังนี้
“ด้วยข้อปฏิบัติเท่าใด จึงจะมีการหยั่งรู้สัจจะ และบุคคลจึงจะชื่อว่าหยั่งรู้สัจจะ?”
“เมื่อได้ยินข่าวว่า มีภิกษุเข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ คฤหบดีก็ดี บุตร
คฤหบดีก็ดี เข้าไปหาภิกษุนั้นแล้ว ย่อมใคร่ครวญดูในธรรมจําพวกโลภะ ธรรมจําพวกโทสะ ธรรม
จําพวกโมหะว่า ท่านผู้นี้มีธรรมจําพวกโลภะ ที่จะเป็นเหตุครอบงําจิตใจ ทําให้กล่าวได้ทั้งที่ไม่รู้ว่า
“รู้” ทั้งที่ไม่เห็นว่า “เห็น” หรือทําให้เที่ยวชักชวนคนอื่นให้เป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิดทุกข์ชั่ว
กาลนานแก่คนอื่นๆ หรือไม่?
“เมื่อเขาพิจารณาตัวเธออยู่ รู้อย่างนี้ว่า “ท่านผู้นี้ไม่มีธรรมจําพวกโลภะ ที่จะเป็นเหตุ
ครอบงําจิตใจ ทําให้กล่าวได้ทั้งที่ไม่รู้ว่า “รู้” ทั้งที่ไม่เห็นว่า “เห็น” หรือทําให้เที่ยวชักชวนคน
อื่นให้เป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่มิใช่ประโยชน์เกื้อกูลและเกิดทุกข์ชั่วกาลนานแก่คนอื่นๆ
ได้เลย อนึ่ง ท่านผู้นี้มีกายสมาจาร วจีสมาจาร อย่างคนไม่โลภ ธรรมที่ท่านผู้นี้แสดงก็ลึกซึ้ง เห็น
ได้ยาก หยั่งรู้ได้ยาก เป็นของสงบ ประณีต ไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยตรรก ละเอียดอ่อน บัณฑิตจึงรู้
ได้ ธรรมนั้นมิใช่สิ่งที่คนโลภจะแสดงได้ง่ายๆ
“เมื่อใด เขาพิจารณาตรวจดู มองเห็นว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์จากธรรมจําพวกโลภะแล้ว เมื่อ
นั้นเขาย่อมพิจารณาตรวจดูเธอยิ่งๆ ขึ้นไปอีก ในธรรมจําพวกโทสะ...ในธรรมจําพวกโมหะ ฯลฯ
“เมื่อใด เขาพิจารณาตรวจดู มองเห็นว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์ จากธรรมจําพวกโมหะแล้ว คราว
นั้น เขาย่อมฝังศรัทธาลงในเธอ”
“เขาเกิดศรัทธาแล้ว ก็เข้าหา เมื่อเข้าหา ก็คอยนั่งอยู่ใกล้ (คบหา) เมื่อคอยนั่งอยู่ใกล้ก็เงี่ย
โสตลง (ตั้งใจคอยฟัง) เมื่อเงี่ยโสตลง ก็ได้สดับธรรม
“ครั้นสดับแล้ว ก็ทรงธรรมไว้ ย่อมพิจารณาไตร่ตรองอรรถแห่งธรรมที่ทรงไว้ เมื่อไตร่ตรอง
อรรถอยู่ ก็เห็นชอบด้วยกับข้อธรรมตามที่ (ทนต่อการ) คิดเพ่งพิสูจน์ เมื่อเห็นชอบด้วยกับข้อ
ธรรมดังที่คิดเพ่งพิสูจน์ ฉันทะก็เกิด เมื่อเกิดฉันทะ ก็อุตสาหะ ครั้นอุตสาหะแล้ว ก็เอามาคิด
ทบทวนเทียบเคียง ครั้นเทียบเคียงแล้ว ก็ย่อมลงมือทําความเพียร เมื่อลงมือทําทุ่มเทจิตใจให้
แล้ว ก็ย่อมทําปรมัตถสัจจะให้แจ้งกับตัว และเห็นแจ้งแทงตลอดปรมัตถสัจจะนั้นด้วยปัญญา
“ด้วยข้อปฏิบัติ เท่านี้ ชื่อว่ ามีการหยั่งรู้ สัจจะ และบุคคลชื่อว่า หยั่งรู้สั จจะ และเราย่อ ม
บัญญัติการหยั่งรู้สัจจะ (สัจจานุโพธ) ด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้ แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการเข้าถึงสัจจะก่อน
“ด้วยข้อปฏิบัติเท่าใด จึงมีการเข้าถึงสัจจะ และคนจึงจะเข้าถึงสัจจะ?
“การอาเสวนะ การเจริญ การกระทําให้มาก ซึ่งธรรมเหล่านั้นแหละ ชื่อว่าเป็นการเข้าถึง
สัจจะ (สัจจานุบัติ) ฯลฯ”1250

1250

ม.ม.๑๓/๖๕๗-๘/๖๐๒-๕ เทียบ กีฏาคิริสูตร ซึ่งบรรยายการบรรลุอรหัตตผล ดวยการศึกษาปฏิบัติตามลําดับขั้น ม.ม.๑๓/๒๓๘/๒๓๓

บทที่ ๑๒ บุพภาคของการศึกษา ๑: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

๖๓๑

สําหรับคนสามัญทั่วไป ศรัทธาเปนธรรมขั้นตนที่สําคัญยิ่ง เปนอุปกรณชักนําใหเดินหนาตอไป เมื่อใช
ถูกตอง จึงเปนการเริ่มตนที่ดี ทําใหการกาวหนาไปสูจุดหมายไดผลรวดเร็วขึ้น
ดวยเหตุนี้ จึงปรากฏวา บางคราวผูมีปญญามากกวา แตขาดความเชื่อมั่น กลับประสบความสําเร็จชา
กวาผูมีปญญาดอยกวา แตมีศรัทธาแรงกลา1251 ในกรณีที่ศรัทธานั้นไปตรงกับสิ่งที่ถูกตองแลว จึงเปนการทุนแรง
ทุนเวลาไปในตัว ตรงกันขาม ถาศรัทธาเกิดในสิ่งที่ผิด ก็เปนการทําใหเขว ยิ่งหลงชักชาหนักขึ้นไปอีก
อย า งไรก็ ดี ศรั ท ธาในพุ ท ธธรรม มี เ หตุ ผ ลเป น ฐานรองรั บ มี ป ญ ญาคอยควบคุ ม จึ ง ยากที่ จ ะผิ ด
นอกจากพนวิสัยจริงๆ และก็สามารถแกไขใหถูกตองได ไมดิ่งไปในทางที่ผิด เพราะคอยรับรูเหตุผลคนควาและ
ทดลองอยูตลอดเวลา
การขาดศรัทธาเปนอุปสรรคอยางหนึ่ง ซึ่งทําใหชะงัก ไมกาวหนาตอไปในทาง ดังพุทธพจนวา
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ยังสลัดทิ้งตอในใจ ๕ อย่างไม่ได้ ยังถอนสิ่งผูกรัดใจ ๕
อย่างไม่ได้ ข้อที่ว่าภิกษุนั้นจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี้ ย่อมเป็นสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้
“ตอในใจ ที่ภิกษุนั้นยังสลัดทิ้งไม่ได้ คือ
(๑) ภิกษุสงสัย เคลือบแคลง ไม่ปลงใจ ไม่เลื่อมใสแนบสนิทในพระศาสดา...
(๒) ภิกษุสงสัย เคลือบแคลง ไม่ปลงใจ ไม่เลื่อมใสแนบสนิทในธรรม...
(๓) ภิกษุสงสัย เคลือบแคลง ไม่ปลงใจ ไม่เลื่อมใสแนบสนิทในสงฆ์...
(๔) ภิกษุสงสัย เคลือบแคลง ไม่ปลงใจ ไม่เลื่อมใสแนบสนิทในสิกขา...
(๕) ภิกษุโกรธเคือง น้อยใจ มีจิตกระทบกระทั่ง เกิดความกระด้างเหมือนเป็นตอเกิดขึ้นใน
เพื่อนพรหมจรรย์...
จิตของภิกษุผู้ยังสงสัย เคลือบแคลง ไม่ปลงใจ ไม่เลื่อมใสแนบสนิทในพระศาสดา...ใน
ธรรม...ในสงฆ์...ในสิกขา...โกรธเคือง ฯลฯ ในเพื่อนพรหมจรรย์ ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียร
เพื่อความหมั่นฝึกฝนอบรม เพื่อความพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อการลงมือทําความพยายาม
ภิกษุผู้มีจิตที่ยังไม่น้อมไปเพื่อความเพียร...ชื่อว่า มีตอในใจ ซึ่งยังสลัดทิ้งไม่ได้...”1252
โดยนัยนี้ การขาดศรัทธา มีความสงสัย แคลงใจ ไมเชื่อมั่น จึงเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาปญญา
และการกาวหนาไปสูจุดหมาย สิ่งที่ตองทําในกรณีนี้ คือ ตองปลูกศรัทธา และกําจัดความสงสัยแคลงใจ
แตการปลูกศรัทธาในที่นี้ มิไดหมายถึงการยอมรับและมอบความไววางใจใหโดยไมเคารพในคุณคาแหง
ปญญาของตน แตหมายถึง การคิดพิสูจนทดสอบดวยปญญาของตนใหเห็นเหตุผลชัดเจน จนมั่นใจ หมดความ
ลังเลสงสัย
วิธีทดสอบนั้น นอกจากที่กลาวในพุทธพจนตอนกอนแลว ยังมีพุทธพจนแสดงตัวอยางการคิดสอบสวน
กอนที่จะเกิดศรัทธาอีก เชน ในขอความตอไปนี้ ซึ่งเปนคําสอนใหคิดสอบสวนแมแตองคพระพุท ธเจาเอง
ดังตอไปนี้
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๖๓๒

พุทธธรรม
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ต รวจสอบ เมื่ อ ไม่ รู้ วิ ธี กํ า หนดวาระจิ ต ของผู้ อื่ น พึ ง กระทํ า การ
พิจารณาตรวจสอบในตถาคต เพื่อทราบว่า พระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธ หรือไม่
“ภิกษุผู้ตรวจสอบ เมื่อไม่รู้วิธีกําหนดวาระจิตของผู้อื่น พึงพิจารณาตรวจสอบตถาคตใน
ธรรม ๒ อย่าง คือ ในสิ่งที่พึงรู้ได้ด้วยตา และหู ว่า
- เท่าที่พึงรู้ได้ด้วยตา และหู ธรรมที่เศร้าหมอง มีแก่ตถาคต หรือหาไม่ เมื่อเธอพิจารณา
ตรวจสอบตถาคตนั้น ก็ทราบได้ว่า ธรรมที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหู ที่เศร้าหมองของตถาคต ไม่มี
- จากนั้น เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคต ให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า เท่าที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหู
ธรรมที่ (ชั่วบ้าง ดีบ้าง) ปนๆ กันไป มีแก่ตถาคตหรือหาไม่ เมื่อเธอพิจารณาตรวจสอบตถาคต
นั้น ก็ทราบได้ว่า เท่าที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหู ธรรมที่ (ดีบ้าง ชั่วบ้าง) ปนๆ กันไปของตถาคต ไม่มี
- จากนั้น เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคต ให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า เท่าที่รู้ได้ด้วยตาและหู ธรรมที่
สะอาดหมดจด มีแก่ตถาคตหรือหาไม่...เธอก็ทราบได้ว่า เท่าที่รู้ได้ด้วยตาและหู ธรรมที่สะอาด
หมดจดของตถาคต มีอยู่
- จากนั้น เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้น ให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า ท่านผู้นี้ ประกอบพร้อม
บูรณ์ซึ่งกุศลธรรมนี้ ตลอดกาลยาวนาน หรือประกอบชั่วเวลานิดหน่อย...เธอก็ทราบได้ว่า ท่านผู้
นี้ ประกอบพร้อมบูรณ์ซึ่งกุศลธรรมนี้ ตลอดกาลยาวนาน มิใช่ประกอบชั่วเวลานิดหน่อย
- จากนั้น เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้น ให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า ท่านภิกษุผู้นี้ มีชื่อเสียง มี
เกียรติยศแล้ว ปรากฏข้อเสียหายบางอย่างบ้างหรือไม่ (เพราะว่า) ภิกษุ (บางท่าน) ยังไม่ปรากฏ
มีข้อเสียหายบางอย่าง จนกว่าจะเป็นผู้มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ ต่อเมื่อใด เป็นผู้มีชื่อเสียง มี
เกียรติยศ เมื่อนั้น จึงปรากฏมีข้อเสียหายบางอย่าง...เธอก็ทราบได้ว่า ท่านภิกษุผู้นี้เป็นผู้มี
ชื่อเสียง มีเกียรติยศแล้ว ก็ไม่ปรากฏมีข้อเสียหายบางอย่าง (เช่นนั้น)
- จากนั้น เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้น ให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า ท่านผู้นี้ เป็นผู้งดเว้น
(อกุศล) โดยไม่มีความกลัว มิใช่ผู้งดเว้นเพราะกลัว ไม่เสวนากามทั้งหลาย ก็เพราะปราศจากราคะ
เพราะหมดสิ้นราคะหรือหาไม่...เธอก็ทราบได้ว่า ท่านผู้นี้ เป็นผู้งดเว้นโดยไม่มีความกลัว มิใช่ผู้
งดเว้นเพราะกลัว ไม่เสวนากามทั้งหลาย ก็เพราะปราศจากราคะ เพราะหมดราคะ...
“หากมีผู้อื่นถามภิกษุนั้นว่า ท่านมีเหตุผล (อาการะ) หยั่งทราบ (อันวยา) ได้อย่างไร จึงทํา
ให้กล่าวได้ว่า ท่านผู้นี้เป็นผู้งดเว้นโดยไม่มีความกลัว มิใช่ผู้งดเว้นเพราะกลัว ไม่เสวนากาม
ทั้งหลาย ก็เพราะปราศจากราคะ หมดราคะ
“ภิกษุ เมื่อจะตอบแก้ให้ถูกต้อง พึงตอบแก้ว่า จริงอย่างนั้น ท่านผู้นี้ เมื่ออยู่ในหมู่ก็ตาม
อยู่ลําพังผู้เดียวก็ตาม ในที่นั้นๆ ผู้ใดจะปฏิบัติตนได้ดีก็ตาม จะปฏิบัติตนไม่ดีก็ตาม จะเป็น
ผู้ปกครองหมู่คณะก็ตาม จะเป็นบางคนที่ติดวุ่นอยู่ในอามิสก็ตาม จะเป็นบางคนที่ไม่ติดด้วย
อามิสก็ตาม ท่านผู้นี้ไม่ดูหมิ่นคนนั้นๆ เพราะเหตุนั้นๆ เลย ข้าพเจ้าได้สดับ ได้รับฟังถ้อยคํามา
จําเพาะพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคทีเดียวว่า “เราเป็นผู้งดเว้นโดยไม่มีความกลัว เรามิใช่ผู้งด
เว้นเพราะกลัว เราไม่เสวนากามทั้งหลาย ก็เพราะปราศจากราคะ เพราะหมดราคะ”
“ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนั้น พึงสอบถามตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า เท่าที่รู้ได้ด้วยตาและหู
ธรรมที่เศร้าหมองมีแก่ตถาคตหรือหาไม่ ตถาคตเมื่อตอบแก้ ก็จะตอบแก้ว่า...ไม่มี
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“ถามว่า ธรรมที่ (ดีบ้าง ชั่วบ้าง) ปนๆ กันไป มีแก่ตถาคตหรือหาไม่ ตถาคตเมื่อตอบแก้ ก็
จะตอบแก้ว่า...ไม่มี
“ถามว่า ธรรมที่สะอาดหมดจด มีแก่ตถาคตหรือหาไม่ ตถาคตเมื่อตอบแก้ ก็จะตอบว่า...มี
เรามีธรรมที่สะอาดหมดจดนั้นเป็นทางดําเนิน และเราจะเป็นผู้มีตัณหาเพราะเหตุนั้น ก็หาไม่
- ศาสดาผู้กล่าวได้อย่างนี้แล สาวกจึงควรเข้าไปหาเพื่อสดับธรรม
- ศาสดาย่อมแสดงธรรมแก่สาวกนั้น สูงยิ่งขึ้นไปๆ ประณีต (ขึ้นไป)ๆ ทั้งธรรมดํา ธรรม
ขาว เปรียบเทียบให้เห็นตรงกันข้าม
- ศาสดาแสดงธรรมแก่ภิกษุ...อย่างใดๆ ภิกษุนั้นรู้ยิ่งธรรมบางอย่างในธรรมนั้น อย่าง
นั้นๆ แล้ว ย่อมถึงความตกลงใจในธรรมทั้งหลาย ย่อมเลื่อมใสในศาสดาว่า “พระผู้มีพระภาค
เป็นสัมมาสัมพุทธ ธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว สงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดี”
“หากจะมีผู้อื่นถามภิกษุนั้นต่อไปอีกว่า “ท่านมีเหตุผล (อาการะ) หยั่งทราบ (อันวยา) ได้
อย่างไร จึงทําให้กล่าวได้ว่า พระผู้มีพระภาคเป็นสัมมาสัมพุทธ ธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดี
แล้ว สงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดี?” ภิกษุนั้น เมื่อจะตอบให้ถูก ก็พึงตอบว่า “ข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาคเพื่อฟังธรรม พระองค์ทรงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้า...พระองค์แสดง...อย่างใดๆ ข้าพเจ้ารู้
ยิ่ง...อย่างนั้นๆ จึงถึงความตกลงใจในธรรมทั้งหลาย จึงเลื่อมใสในพระศาสดา...”
ภิกษุทั้งหลาย ศรัทธาของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง ฝังลงในตถาคต เกิดเป็นเค้ามูล เป็นพื้นฐานที่ตั้ง
โดยอาการเหล่านี้ โดยบทเหล่านี้ โดยพยัญชนะเหล่านี้ เรียกว่า ศรัทธาที่มีเหตุผล (อาการวตี) มีการ
เห็นเป็นมูลฐาน (ทัสสนมูลิกา)1253 มั่นคง อันสมณะหรือพราหมณ์ หรือเทพเจ้า หรือมาร หรือ
พรหม หรือใครๆ ในโลก ให้คลาดเคลื่อนไม่ได้ การพิจารณาตรวจสอบธรรมในตถาคต เป็นอย่างนี้แล
และตถาคต ย่อมเป็นอันได้รับการพิจารณาตรวจสอบดีแล้วโดยนัยนี้”1254
พึงสังเกตวา แมแตความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธเจา ก็ไมไดถูกถือวาเปนบาปหรือความชั่วเลย
ถือวาเปนเพียงสิ่งที่จะตองแกไขใหรูแนชัดลงไปจนหมดสงสัย ดวยวิธีการแหงปญญา และยังสงเสริมใหใช
ความคิดสอบสวนพิจารณาตรวจสอบอีกดวย
เมื่อมีผูใดประกาศตัวเอง แสดงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจา กอนที่พระองคจะประทานความ
เห็นชอบ จะทรงสอบสวนกอนวา ศรัทธาปสาทะของเขามีเหตุผลเปนมูลฐานหรือไม เชน ครั้งหนึ่ง พระสารีบุตร
เขาไปเฝาพระพุทธเจา กราบทูลแสดงความเลื่อมใส และพระพุทธเจาตรัสตอบ ดังตอไปนี้
พระสารีบุตร: พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่า สมณะก็ดี
พราหมณ์ก็ดี อื่นใด ที่จะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคในทางสัมโพธิญาณได้นั้น ไม่เคยมี จัก
ไม่มี และไม่มีอยู่ในบัดนี้
พระพุทธเจา: สารีบุตร เธอกล่าวอาสภิวาจา (วาจาอาจหาญ) ครั้งนี้ยิ่งใหญ่นัก เธอบันลือสีหนาทถือ
เด็ดขาดลงไปอย่างเดียวว่า...ดังนี้นั้น เธอได้ใช้จิตกําหนดรู้จิตของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ
พระองค์เท่าที่มีมาแล้วในอดีตหรือว่า พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นมีศีลอย่างนี้ เพราะเหตุดังนี้ๆ ทรงมี
ธรรมอย่างนี้ มีปัญญาอย่างนี้ มีธรรมเครื่องอยู่อย่างนี้ หลุดพ้นแล้ว เพราะเหตุนี้ๆ?
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พุทธธรรม

พระสารีบุตร: มิใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า
พระพุทธเจา: เธอได้ใช้จิตกําหนดรู้จิตของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ที่จักมีใน
อนาคตแล้วหรือว่า พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจัก...เป็นอย่างนี้ เพราะเหตุดังนี้ๆ?
พระสารีบุตร: มิใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า
พระพุทธเจา: ก็แล้ว เราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ เธอได้ใช้จิตกําหนดรู้จิตแล้วหรือ
ว่า พระผู้มีพระภาคทรง...เป็นอย่างนี้ เพราะเหตุดังนี้ๆ?
พระสารีบุตร: มิใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า
พระพุทธเจา: ก็ในเรื่องนี้ เมื่อเธอไม่มีญาณเพื่อกําหนดรู้จิตในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง
ในอดีต อนาคต และปัจจุบัน เช่นนี้แล้ว ไฉนเล่า เธอจึงได้กล่าวอาสภิวาจาอันยิ่งใหญ่นักนี้
บันลือสีหนาทถือเป็นเด็ดขาดอย่างเดียว (ดังที่กล่าวมาแล้ว)?
พระสารีบุตร: พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ ไม่มีญาณกําหนดรู้จิตในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง
ในอดีต อนาคต และปัจจุบัน ก็จริง แต่กระนั้น ข้าพระองค์ทราบการหยั่งแนวธรรม
พระองค์ผู้เจริญ เปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระราชา มีป้อมแน่นหนา มีกําแพงและ
เชิงเทินมั่นคง มีประตูๆ เดียว คนเฝ้าประตูพระนครนั้น เป็นบัณฑิต เฉียบแหลม มีปัญญา
คอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จัก ยอมให้แต่คนที่รู้จักเข้าไป เขาเที่ยวตรวจดูทางแนวกําแพงรอบเมือง
นั้น ไม่เห็นรอยต่อ หรือช่องกําแพง แม้เพียงที่แมวลอดออกได้ ย่อมคิดว่า สัตว์ตัวโตทุกอย่าง
ทุกตัวจะเข้าออกเมืองนี้ จะต้องเข้าออกทางประตูนี้เท่านั้น ฉันใด
ข้าพระองค์ก็ทราบการหยั่งแนวธรรม (ธมฺมนฺวย) ฉันนั้นเหมือนกันว่า พระผู้มีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ เท่าที่มีมาแล้วในอดีต ทรงละนิวรณ์ ๕ ที่ทําจิตให้เศร้า
หมอง ทําปัญญาให้อ่อนกําลังได้แล้ว มีพระหฤทัยตั้งมั่นดีในสติปัฏฐาน ๔ ทรงเจริญโพชฌงค์
๗ ตามเป็นจริง จึงได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ แม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทุกพระองค์ ที่จะมีในอนาคต ก็จัก (ทรงทําอย่างนั้น) แม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา-สัมพุทธ
เจ้าในบัดนี้ ก็ทรงละนิวรณ์ ๕...มีพระทัยตั้งมั่นในสติปัฏฐาน ๔ ทรงเจริญโพชฌงค์ ๗ ตามเป็น
จริง จึงได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ (เช่นเดียวกัน) ฯลฯ1255
ความเลื่อมใสศรัทธาตอบุคคลผูใดผูหนึ่งนั้น ถาใชใหถูกตอง คือเปนอุปกรณสําหรับชวยใหกาวหนา
ตอไป ก็ยอมเปนสิ่งที่มีประโยชน แตในเวลาเดียวกัน ก็มีขอเสีย เพราะมักจะกลายเปนความติดในบุคคล และ
กลายเปนอุปสรรคบั่นทอนความกาวหนาตอไป
ข้อดี ของศรัทธาปสาทะนั้น เชน
“อริยสาวกผู้ใด เลื่อมใสอย่างยิ่งแน่วแน่ถึงที่สุดในตถาคต อริยสาวกนั้น จะไม่สงสัยหรือ
แคลงใจในตถาคต หรือศาสนา (คําสอน) ของตถาคต แท้จริง สําหรับอริยสาวกผู้มีศรัทธา เป็น
อันหวังสิ่งนี้ได้ คือ เขาจักเป็นผู้ตั้งหน้าทําความเพียร เพื่อกําจัดอกุศลธรรมทั้งหลาย (และ)
บําเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลายให้พร้อมบูรณ์ จักเป็นผู้มีเรี่ยวแรง บากบั่นอย่างมั่นคง ไม่ทอดธุระใน
กุศลธรรมทั้งหลาย”1256
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สวน ข้อเสีย ก็มีดังพุทธพจนวา
“ภิกษุทั้งหลาย ข้อเสีย ๕ อย่าง ในความเลื่อมใสบุคคล มีดังนี้ คือ
(๑) บุคคลเลื่อมใสยิ่งในบุคคลใด บุคคลนั้นต้องอาบัติ อันเป็นเหตุให้สงฆ์ยกวัตร เขาจึงคิด
ว่า บุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรานี้ ถูกสงฆ์ยกวัตรเสียแล้ว...
(๒) บุคคลเลื่อมใสยิ่งในบุคคลใด บุคคลนั้นต้องอาบัติ อันเป็นเหตุให้สงฆ์บังคับให้นั่ง ณ
ท้ายสุดสงฆ์เสียแล้ว...
(๓) ...บุคคลนั้น ออกเดินทางไปเสียที่อื่น...
(๔) ...บุคคลนั้น ลาสิกขาเสีย...
(๕) ...บุคคลนั้น ตายเสีย...
เขาย่อมไม่คบหาภิกษุอื่นๆ เมื่อไม่คบหาภิกษุอื่นๆ ก็ไม่ได้สดับสัทธรรม เมื่อไม่ได้สดับ
สัทธรรม ก็เสื่อมจากสัทธรรม”1257
เมื่อความเลื่อมใสศรัทธากลายเปนความรัก ขอเสียในการที่ความลําเอียงจะมาปดบังการใชปญญา ก็
เกิดขึ้นอีก เชน
“ภิกษุทั้งหลาย สิ่ง ๔ ประการนี้ ย่อมเกิดขึ้นได้ คือ ความรักเกิดจากความรัก โทสะเกิดจาก
ความรัก ความรักเกิดจากโทสะ โทสะเกิดจากโทสะ
“ฯลฯ โทสะเกิ ด จากความรั ก อย่ า งไร? บุ ค คลที่ ต นปรารถนา รั ก ใคร่ พอใจ ถู ก คนอื่ น
ประพฤติต่อ ด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่ารักใคร่ ไม่น่าพอใจ ดังนี้ เขาย่อมเกิดโทสะในคน
เหล่านั้น ฯลฯ”1258
แม แ ตค วามเลื่ อ มใสศรัท ธาในองคพ ระศาสดาเอง เมื่ อ กลายเป น ความรั ก ในบุ ค คลไป ก็ ย อ มเป น
อุปสรรคตอความหลุดพนหรืออิสรภาพทางปญญาในขั้นสูงสุดได พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหละเสีย แมบางครั้ง
จะตองใชวิธีคอนขางรุนแรง ก็ทรงทํา เชน ในกรณีของพระวักกลิ ซึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระองคอยางแรง
กลา อยากจะติดตามพระองคไปทุกหนทุกแหง เพื่อไดอยูใกลชิด ไดเห็นพระองคอยูเสมอ
ในระยะสุดทาย เมื่อพระวักกลิปวยหนัก อยากเฝาพระพุทธเจา สงคนไปกราบทูล พระองคก็เสด็จมา
และมีพระดํารัสเพื่อใหเกิดอิสรภาพทางปญญาแกพระวักกลิ ตอนหนึ่งวา
พระวักกลิ: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เป็นเวลานานนักแล้ว ข้าพระองค์ปรารถนาจะไปเฝ้า
เพื่อจะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า แต่ร่างกายของข้าพระองค์ ไม่มีกําลังเพียงพอที่จะไปเฝ้าเห็น
องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้
พระพุทธเจา: อย่าเลย วักกลิ ร่างกายอันจะเน่าเปื่อยนี้ เธอเห็นไป จะมีประโยชน์อะไร ดูกร
วักกลิ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม เมื่อเห็นธรรมนั่นแหละ
วักกลิ จึงจะชื่อว่าเห็นเรา เมื่อเห็นเรา (ก็คือ) เห็นธรรม”1259
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พุทธธรรม

นอกจากนี้ ความกาวหนาเพียงในขั้นศรัทธา ยังไมเปนการมั่นคงปลอดภัย เพราะยังตองเนื่องอาศัย
ปจจัยภายนอก จึงยังเสื่อมถอยได ดังพุทธพจนวา
“ดูกรภัททาสิ เปรียบเหมือนบุรุษมีตาข้างเดียว พวกมิตรสหายญาติสาโลหิตของเขา พึง
ช่วยกันรักษาตาข้างเดียวของเขาไว้ ด้วยคิดว่า อย่าให้ตาข้างเดียวของเขานั้น ต้องเสียไปเลย ข้อ
นี้ฉันใด ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เธอประพฤติปฏิบัติเพียงด้วยศรัทธา
เพียงด้วยความรัก ในกรณีนั้น ภิกษุทั้งหลายย่อมดําริกันว่า ภิกษุรูปนี้ ประพฤติปฏิบัติอยู่เพียง
ด้วยศรัทธา เพียงด้วยความรัก พวกเราจักช่วยกันเร่งรัดเธอ ย้ําแล้วย้ําอีก ให้กระทําการณ์ โดย
หวังว่า อย่าให้สิ่งที่เป็นเพียงศรัทธา เป็นเพียงความรักนั้น เสื่อมสูญไปจากเธอเลย นี้แล ภัททา
สิ คือเหตุ คือปัจจัย ที่ทําให้ (ต้อง) คอยช่วยกันเร่งรัดภิกษุบางรูปในศาสนานี้ ย้ําแล้วย้ําอีก ให้
กระทําการณ์”1260
ลําพังศรัทธาอยางเดียว เมื่อไมกาวหนาถึงขั้นปญญาตอไปตามลําดับ ยอมมีผลอยูในขอบเขตจํากัด
เพียงแคสวรรคเทานั้น ไมสามารถใหบรรลุจุดหมายของพุทธธรรมได ดังพุทธพจนวา
“ภิกษุทั้งหลาย ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้ว ซึ่งเป็นของง่าย เปิดเผย ประกาศไว้ชัด ไม่มี
เงื่อนงําใดๆ อย่างนี้
- สําหรับภิกษุผู้เป็นอรหันตขีณาสพ...ย่อมไม่มีวัฏฏะเพื่อจะบัญญัติต่อไป
- ภิกษุที่ละสังโยชน์เบื้องต่ําทั้งห้าได้แล้ว ย่อมเป็นโอปปาติกะ ปรินิพพานในโลกนั้น ฯลฯ
- ภิกษุที่ละสังโยชน์สามได้แล้ว มีราคะ โทสะ โมหะเบาบาง ย่อมเป็นสกทาคามี ฯลฯ
- ภิกษุที่ละสังโยชน์สามได้ ย่อมเป็นโสดาบัน ฯลฯ
- ภิกษุที่เป็นธัมมานุสารี เป็นสัทธานุสารี ย่อมเป็นผู้มีสัมโพธิ เป็นที่หมาย
- ผู้ที่มีเพียงศรัทธา มีเพียงความรักในเรา ย่อมเป็นผู้มีสวรรค์ เป็นที่หมาย”1261
ในกระบวนการพัฒนาปญญา ที่ถือเอาประโยชนจากศรัทธา อยางถูกตอง ปญญาจะเจริญขึ้นโดยลําดับ
จนถึงขั้นเปนญาณทัสสนะ คือเปนการรูการเห็น ในขั้นนี้ จะไมตองใชความเชื่อและความเห็นอีกตอไป เพราะรู
เห็นประจักษกับตนเอง จึงเปนขั้นที่พนขอบเขตของศรัทธา ขอใหพิจารณาขอความในพระไตรปฎกตอไปนี้
ถาม: ท่านมุสิล โดยไม่อาศัยศรัทธา ไม่อาศัยความถูกกับใจคิด ไม่อาศัยการเรียนรู้ตามกันมา ไม่
อาศัยการคิดตรองตามแนวเหตุผล ไม่อาศัยความเข้ากันได้กับการทดสอบด้วยทฤษฎี ท่านมุสิล มี
การรู้จําเพาะตน (ปัจจัตตญาณ) หรือว่า เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี?
ตอบ: ท่านปวิฏฐ์ ผมย่อมรู้ ย่อมเห็นข้อที่ว่า เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี นี้ได้ โดยไม่
ต้องอาศัยศรัทธา...ความถูกกับใจคิด...การเรียนรู้ตามกันมา...การคิดตรองตามแนวเหตุผล...
ความเข้ากันได้กับการทดสอบด้วยทฤษฎีเลยทีเดียว
(จากนี้ ถามตอบหัวขออื่นๆ ในปฏิจจสมุปบาท ตามลําดับ ทั้งฝายอนุโลม ปฏิโลม จนถึงภวนิโรธเปน
1262
นิพพาน)
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อีกแหงหนึ่งวา
ถาม: มีปริยายบ้างไหม ที่ภิกษุจะใช้พยากรณ์อรหัตตผลได้ โดยไม่ต้องอาศัยศรัทธา ไม่ต้องอาศัย
ความถูกกับใจชอบ ไม่ต้องอาศัยการเรียนรู้ตามกันมา ไม่ต้องอาศัยการคิดตรองตามแนวเหตุผล ไม่
ต้องอาศัยความเข้ากันได้กับการคิดทดสอบด้วยทฤษฎี ก็รู้ชัดว่า “ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว
สิ่งที่ต้องทํา ได้ทําแล้ว สิ่งอื่นที่ต้องทําเพื่อเป็นอย่างนี้ ไม่มีเหลืออยู่อีก?” ฯลฯ
ตอบ: ปริยายนั้นมีอยู่...คือ ภิกษุเห็นรูปด้วยตา ย่อมรู้ชัดซึ่งราคะ โทสะ โมหะ ที่มีอยู่ในตัวว่า
“ราคะ โทสะ โมหะ มีอยู่ในตัวของเรา” หรือย่อมรู้ชัดซึ่งราคะ โทสะ โมหะ ที่ไม่มีอยู่ในตัวว่า
“ราคะ โทสะ โมหะ ไม่มีในตัวของเรา”
ถาม: เรื่องที่ว่า...นี้ ต้องทราบด้วยศรัทธา หรือด้วยความถูกกับใจชอบ หรือด้วยการเรียนรู้ตาม
กันมาหรือด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล หรือด้วยความเข้ากันได้กับการคิดทดสอบด้วย
ทฤษฎี หรือไม่?
ตอบ: ไม่ใช่อย่างนั้น
ถาม: เรื่องที่วา่ ...นี้ ต้องเห็นด้วยปัญญา จึงทราบมิใช่หรือ?
ตอบ: อย่างนั้น พระเจ้าข้า
สรุป: นี้ก็เป็นปริยาย (หนึ่ง) ที่ภิกษุจะใช้พยากรณ์อรหัตตผลได้ โดยไม่ต้องอาศัยศรัทธา ฯลฯ
(จากนี้ ถามตอบไปตามลําดับอายตนะอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน จนครบทุกขอ)1263
เมื่อมีญาณทัสสนะ คือการรูการเห็นประจักษแลว ก็ไมตองมีศรัทธา คือไมตองเชื่อตอผูใดอื่น ดังนั้นพุทธ
สาวกที่บรรลุคุณวิเศษตางๆ จึงรูและกลาวถึงสิ่งนั้นๆ โดยไมตองเชื่อตอพระศาสดา เชน ไดมีคําสนทนาถามตอบ
ระหวางนิครนถนาฏบุตร กับจิตตคฤหบดี ผูเปนพุทธสาวกฝายอุบาสกที่มีชื่อเสียงเชี่ยวชาญในพุทธธรรมมาก วา
นิครนถ์: แน่ะท่านคฤหบดี ท่านเชื่อพระสมณโคดมไหมว่า สมาธิที่ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีอยู่
ความดับแห่งวิตกวิจารได้ มีอยู่?
จิตตคฤหบดี: ในเรื่องนี้ ข้าพเจ้ามิได้ยึดถือด้วยศรัทธา (มิได้เชื่อ) ต่อพระผู้มีพระภาคว่า สมาธิที่
ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีอยู่ ความดับแห่งวิตกวิจารได้ มีอยู่ ฯลฯ
ข้าพเจ้านี้ ทันทีที่มุ่งหวัง...ก็เข้าปฐมฌานอยู่ได้...เข้าทุติยฌานอยู่ได้...เข้าตติยฌานอยู่ได้...เข้า
จตุตถฌานอยู่ได้1264 ข้าพเจ้านั้น รู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ จึงไม่ยึดถือด้วยศรัทธาต่อสมณะหรือ
พราหมณ์ผู้ใดๆ ว่า สมาธิที่ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีอยู่ ความดับแห่งวิตกวิจารได้ มีอยู1265
่
ดวยเหตุที่กลาวมานี้ พระอรหันต ซึ่งเปนผูมีปญญาเปนญาณทัสสนะถึงที่สุด จึงมีคุณสมบัติอยางหนึ่งวา
“อัสสัทธะ”1266 ซึ่งแปลวา ผูไมมีศรัทธา คือ ไมตองเชื่อตอใครๆ ในเรื่องที่ตนรูเห็นชัดดวยตนเองอยูแลว ดังจะ
เห็นไดจากพุทธดํารัสสนทนากับพระสารีบุตรวา
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พระพุทธเจา: สารีบุตร เธอเชื่อไหมว่า สัทธินทรีย์ ที่เจริญแล้ว กระทําให้มากแล้ว ย่อมหยั่งลงสู่
อมตะ มี อ มตะเป็ น ที่ ห มาย มี อ มตะเป็ น ที่ สิ้ น สุ ด วิ ริ ยิ น ทรี ย์ . ..สติ น ทรี ย์ . ..สมาธิ น ทรี ย์ . ..
ปัญญินทรีย์ (ก็เช่นเดียวกัน)?
พระสารีบุตร: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในเรื่องนี้ ข้าพระองค์มิได้ยึดถือด้วยศรัทธา (เชื่อ) ต่อพระ
ผู้มีพระภาค...
แท้จริง คนเหล่าใด ยังไม่รู้ ยังไม่เห็น ยังไม่ทราบ ยังไม่กระทําให้แจ้ง ยังไม่มองเห็นด้วย
ปัญญา ชนเหล่านั้น จึงจะยึดถือด้วยศรัทธาต่อคนอื่น ในเรื่องนั้น...
ส่วนคนเหล่าใด รู้ เห็น ทราบ กระทําให้แจ้ง มองเห็นสิ่งนี้ด้วยปัญญาแล้ว คนเหล่านั้น
ย่อมไม่มีความสงสัย ไม่มีความแคลงใจในเรื่องนั้น...
ก็ข้าพระองค์ได้รู้ เห็น ทราบ กระทําให้แจ้ง มองเห็นสิ่งนี้ด้วยปัญญาแล้ว ข้าพระองค์จึง
เป็นผู้ไม่มีความสงสัย ไม่มีความแคลงใจในเรื่องนั้นว่า สัทธินทรีย์...วิริยินทรีย์...สตินทรีย์...
สมาธินทรีย์...ปัญญินทรีย์ ที่เจริญแล้ว กระทําให้มากแล้ว ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่
หมาย มีอมตะเป็นที่สิ้นสุด
พระพุทธเจา: สาธุ สาธุ สารีบุตร ฯลฯ1267

เพื่อสรุปความสําคัญและความดีเดนของปญญา ขออางพุทธพจนวา
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะเจริญ เพราะกระทําให้มาก ซึ่งอินทรีย์กี่อย่างหนอ ภิกษุผู้ขีณาสพจึง
พยากรณ์อรหัตตผล รู้ชัดว่า “ชาติสิ้นแล้ว...สิ่งอื่นที่จะต้องทําเพื่อเป็นอย่างนี้ ไม่มีเหลืออยู่อีก?”
“เพราะเจริญ เพราะกระทําให้มาก ซึ่งอินทรีย์อย่างเดียว ภิกษุผู้ขีณาสพ ย่อมพยากรณ์
อรหัตตผลได้...อินทรีย์อย่างเดียวนั้น ก็คือ ปัญญินทรีย์”
“สําหรับอริยสาวกผู้มีปัญญา ศรัทธาอันเป็นของคล้อยตามปัญญานั้น ย่อมทรงตัวอยู่ได้
วิริยะ...สติ...สมาธิ อันเป็นของคล้อยตามปัญญานั้น ย่อมทรงตัวอยู่ได้”1268
อินทรียอื่นๆ (คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ) ลําพังแตละอยางๆ ก็ดี หรือหลายอยางรวมกัน แตขาด
ปญญาเสียเพียงอยางเดียว ก็ดี ไมอาจใหบรรลุผลสําเร็จนี้ได
“ภิกษุทั้งหลาย รอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายชนิดใดๆ ก็ตาม ย่อมลงในรอยเท้าช้างได้
ทั้งหมด รอยเท้าช้าง เรียกว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้น โดยความใหญ่ ฉันใด บทธรรม
ทั้งหลายอย่างใดๆ ก็ตาม ที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ บทธรรมคือปัญญินทรีย์ เรียกได้ว่า เป็นยอดของ
บทธรรมเหล่านั้น ในแง่การตรัสรู้ ฉันนั้น”1269
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บทที่ ๑๒ บุพภาคของการศึกษา ๑: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

๖๓๙

บันทึกพิเศษทายบท
เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง

บันทึกที่ ๑: ความสําคัญของสังคหวัตถุ ๔
สังคหวัตถุ ๔ เปนหลักธรรมสําคัญยิ่งหมวดหนึ่ง มีที่มาในบาลีหลายแหง (ที.ปา.๑๑/๑๔๐/๑๖๗; ๒๖๗/๒๔๔;
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๒/๔๒; ๒๕๖/๓๓๕; องฺ.อฏก.๒๓/๑๑๔/๒๒๒; องฺ.นวก.๒๓/๒๐๙/๓๗๗; ขุ.ชา.๒๘/๑๖๒/๖๖)
ตัวอยางที่แสดงวา พระพุทธเจาทรงเนนความสําคัญของการเกื้อกูลสงเคราะหกันในหมูชน และความสามัคคีของ
สังคม ดวยการทรงย้ําความสําคัญของหลักสังคหวัตถุ ๔ เชน หัตถกะอาฬวกะ ซึ่งทรงยกยองวาเปนตราชู ๑ ใน ๒ คน ของ
อุบาสกบริษัท และถือกันวาเปนอัครอุบาสก ก็ไดรับการยกยองเปนเอตทัคคะ ในบรรดาผูสงเคราะหบริษัท/ชุมชน ดวยสังคหวัตถุ ๔ (องฺ.เอก.๒๐/๑๕๑/๓๓)
เมื่อทรงแสดงสิงคาลกสูตร วาดวยหลักการไหวทิศในอริยวินัย ซึ่งอรรถกถาบอกวาพระพุทธเจาทรงแสดงพระสูตรนี้
เปนวินัยของคฤหัสถ (คิหิวินัย) ก็ทรงสรุปลงทายดวย สังคหวัตถุ ๔ นี้ (ที.ปา.๑๑/๒๐๕/๒๐๖)
อรรถกถาบางแหงจํากัดความคํา “ราชา” วา ผูยังประชาชนใหยินดีดวยสังคหวัตถุ ๔ (ชา.อ.๑/๒๐๖) และวา สังคหวัตถุเป็นพรหมจรรย์ เพราะเปนความประพฤติประเสริฐ (ชา.อ.๑/๒๐๘);
สังคหวัตถุขอสุดทาย คือ สมานัตตตา มักมีปญหาเกี่ยวกับความหมายอยูบาง เพราะบางแหงแปลไมเหมือนกัน, คําวา
สมาน แปลวา เสมอ หรือรวม สมานัตตตา จึงแปลวา ความมีตนเสมอ หรือมีตนรวม อรรถกถาโดยมากอธิบายในแงวา ร่วม
สุขร่วมทุกข์ และใหความเสมอหรือเทาเทียมกัน เชน กินดวยกัน นั่งดวยกัน (ที.อ.๓/๑๔๘; องฺ.อ.๒/๓๗๙; ปฏิสํ.อ.๓๕๖;
องฺ.อ.๓/๒๘๐) รวมไปถึง “สมานกิจ” คือ รวมการงาน หรือรวมดวยชวยกันทํากิจธุระ (เนตฺติ.ฏี.๓๖; เนตฺติ.วิภา.๓๙)
แต ปฏิสํ.อ.๓๕๖ แสดงความหมายอีกนัยหนึ่งวา กําหนดใหสมควร หรือวางตัวใหพอเหมาะพอดี ปฏิบัติใหเหมาะสม
กับฐานะของเขา ที่ต่ํากวา เสมอกัน หรือสูงกวาตน
สวน ชา.อ.๘/๒๐๘ อธิบายแปลกไปอีกวา ทําตัวใหสม่ําเสมอ ไมใชในที่ลับอยางหนึ่ง ตอหนาคนอยางหนึ่ง เชน ไหว
พอแม อยูที่เฉพาะกัน ก็ไหว ออกแขก ตอหนาที่ชุมนุม ก็ไหว
อยางไรก็ดี ในขั้นสูงสุด ทานตองการใหมีความเสมอกันโดยคุณธรรม (ดู องฺ.นวก.๒๓/๒๐๙/๓๗๗)

บันทึกที่ ๒: การแปลบาลีในกาลามสูตร
คําบาลี ๑๐ หัวขอ ในพุทธพจนที่เรียกกันวาเปนหลักความเชื่อในกาลามสูตร เปนตัวอยางหนึ่งของขอความที่แปลใหตรง
ความหมายอยางเต็มใจไดยาก เหตุขอแรกที่ทําใหแปลยาก ก็คือ ขอความแตละประโยคนั้นๆ เปนสํานวนภาษาที่ไมมีตัวกริยา
ปรากฏ มีแตคําวา “มา” (ทางไวยากรณเรียกวาเปนนิบาต) ที่แปลวา “อยา” ขอใหดู ๓ ขอแรกเปนตัวอยาง ดังนี้
- มา อนุสฺสเวน (อยา … ดวยการฟงตามกันมา)
- มา ปรมฺปราย (อยา … ดวยการถือสืบกันมา)
- มา อิติกิราย (อยา … ดวยการเลาลือ) …
ปญหาสําหรับผูแปล ก็คือ ตามสํานวนภาษาบาลี ในที่นี้ คํากริยาอะไรถูกละไวฐานเขาใจ หรือวาจะโยคคํากริยาอะไรใส
หรือเติมเขามา
ถาวาตามที่พูดกันมาแบบใหเขาใจงายๆ โดยไมตองตรวจสอบหลักฐาน ก็วา “อย่าเชื่อ …”
เมื่อจะตรวจสอบใหรอบคอบขึ้น ตามปกติ ก็ดูพระไตรปฎกฉบับแปลภาษาไทยกอน ในสมัยที่หนังสือ พุทธธรรม
เกิดขึ้น (พ.ศ.๒๕๑๔) พระไตรปฎกฉบับแปลภาษาไทยมีอยูชุดเดียว คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย อนุสรณ์งานฉลอง ๒๕ พุทธ
ศตวรรษ พุทธศักราช ๒๕๐๐ ซึ่งแปลพุทธพจนตรงนี้วา “อย่ายึดถือ …”
ผูเรียบเรียงอานคําแปลนี้แลว รูสึกวาสื่อความหมายนาจะไมพอดี ยังไมตรงอยางเต็มใจ ก็ดูตอไป โดยคนหาคําอธิบายของ
อรรถกถา ซึ่งปรากฏวาทานเติมคํากริยาให เปน “มา คณฺหิตฺถ” ซึ่งแปลวา อยาถือเอา หรืออยายึดถือ (องฺ.อ.๒/๑๕๔/๒๐๓)

๖๔๐

พุทธธรรม

แมจะดูตอไปในอรรถกถาเลมอื่นดวย (ความบาลี ๑๐ ขออยางในกาลามสูตร หรือเกสปุตตสูตรนี้ มีในพระสูตรอื่นดวย
คือ สาฬหสูตร, องฺ.ติก.๒๐/๕๐๖/๒๔๘ และภัททิยสูตร, องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๓/๒๕๙) ก็ไมตางออกไป คือ ในอรรถกถาของ
ภัททิยสูตร ซึ่งก็คือเลมเดียวกับอรรถกถาแหงกาลามสูตรนั่นเอง (องฺ.อ.๒/๕๘๙/๔๑๒) ก็อธิบายวา “มา คณฺหถ” ซึ่งมี
ความหมายตรงกัน
นี่ก็แสดงวา ทานผูแปล พระไตรปิฎกภาษาไทย อนุสรณ์งานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พุทธศักราช ๒๕๐๐ สวนนี้
แปลตามคําอธิบายของอรรถกถา
ถึงตอนนี้ ผูเรียบเรียงก็ตองพิจารณาตัดสินใจวา เมื่อไมเต็มใจกับคําแปลที่ทานวากันมาแลว ตนเองจะแปลวาอยางไร
เหตุอยางหนึ่ง ซึ่งทําใหหาและคิดคําแปลตรงนี้ดวยความพยายามมากสักหนอย นอกจากเพราะหาคําที่สื่อความหมายได
ชัดตรงพอดีทันทีไมไดแลว ก็คือ เมื่อครั้งเขียนพุทธธรรม ๓๖ ปกอนโนน คนไทยเพิ่งไดยิน และพูดถึงกาลามสูตรกันไมนาน
(ฝรั่งเจอกาลามสูตรแลว ตื่นเตน หรือสนใจมาก โดยเห็นเปนเรื่องแปลกวา มีศาสนาที่บอกคนวาอยาเพิ่งเชื่อ แลวคนไทยก็เลย
ไดยินไดรูจักไดสนใจและพูดถึงกาลามสูตรกันขึ้นมาบาง) แตคนไทยไมนอย แทนที่จะมองความหมายในทางที่จะกระตุนการ
แสวงปญญา กลับชอบตีความในแงที่จะอยูกับความงาย ไมจริงจัง หรือพอใหสนุกสนานสาสมใจ ดังที่มีการตีความหรือแกลง
ตีความ แลวเอามาพูดในความหมายเชิงเลนเชิงลบวา พระพุทธเจาสอนวาอยาเชื่อครูอาจารย หรือทรงสอนไมใหเชื่อครูอาจารย
(ในระยะนั้น อาจารยที่บรรยายวิชาพระพุทธศาสนาบางทาน จึงคอนขางเนน หรือเอาจริงเอาจังกับการพยายามอธิบายในที่ตางๆ
วา ที่พระพุทธเจาตรัสในกาลามสูตรนั้น ไมใชหมายความวาไมใหเชื่อครูอาจารย)
ผูเรียบเรียงนึกถึงเรื่องนี้แลว ก็คิดวา ถายังหาคําแปลที่ตรงความหมายอยางเต็มใจไมได อยางนอยก็ควรเปนคําแปลที่
ชวยใหคนอานไมเขาใจผิด หรือเอาไปตีความ หรือแกลงตีความผิดๆ หรือเลยเถิดไป อยางที่วามานั้น นี่ก็เปนภาระดานหนึ่ง
พรอมกันนั้น อีกดานหนึ่ง คือ เรื่องขอมูลเดิม หรือหลักฐานที่อางอิง นอกจากตองซื่อตรงแลว ก็ตองใหผูอานเขาถึง
หลักฐานเดิม ตลอดจนขอมูลที่เกี่ยวของ ไดพรอมบริบูรณที่สุด เพื่อใหเขาเปนอิสระ และมีโอกาสเทากับผูเรียบเรียงเอง ในการ
ใชปญญาพินิจพิจารณาเรื่องเดิมนั้น มิใหมติของผูเขียนหรือผูเรียบเรียงกลายเปนตัวปดกั้นเขาจากขอมูลเดิม ซึ่งผูเขียนหรือผู
แปลอาจกลายเปนผูผูกขาดทางความคิดไปโดยไมรูตัว
นี่ก็หมายความวา เมื่อผูเขียนหรือผูเรียบเรียงพยายามทําคําแปลใหมขึ้นมา ที่มีแงมุมแปลกไปบาง ก็ควรบอกใหผูอาน
รูตัว และใหเขาแยกไดวา ขอมูลเดิมวาอยางไร อันไหนเปนขอมูลเดิม อันไหนเปนมติหรือเปนความคิดเห็นของผูแปล-เรียบเรียง
สําหรับพุทธพจน หรือขอมูลในพระไตรปฎก ถาสวนไหนมีขอมูลคําอธิบายในอรรถกถา ตลอดจนคําไขขยายความใน
คัมภีรทั้งหลายที่ควรรู ก็นํามาแสดงไวดวย ยิ่งพรั่งพรอมเทาไร ก็ยิ่งดี เพราะเปนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่ผูอานจะยิ่งเปน
อิสระในการใชปญญา ทั้งนี้ก็เปนไปตามหลักการสามัญ ที่มองคัมภีรพระพุทธศาสนา ในฐานะเปน ข้อมูลเพื่อให้รู้ มิใช่ข้อมูล
เพื่อให้เชื่อ
(ยิ่งสําหรับหนังสือนี้ ที่เขียนโดยมุงใหรูวาทานวาอยางไร ไมใชเราวาอยางไร ก็ยิ่งตองเอาใจใสในการนําเสนอขอมูล
เหลานั้น เพียงแตแยกความชัดเปน ๒ ชั้น คือ ทานวาอยางไร ตามคําหรือขอมูลของทานเอง เชน พุทธพจนนี้ ชั้นหนึ่ง และทาน
วาอยางไร ตามที่เราเขาใจแลวเอามาวาใหกันฟง อีกชั้นหนึ่ง)
ครั้งนั้น ในที่สุด เมื่อคิดคําแปลที่สื่อความหมายไดตรงอยางเต็มใจยังไมได ก็พักไวกอน และตกลงใชคําแปลของ
พระไตรปิฎกภาษาไทย อนุสรณ์งานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พุทธศักราช ๒๕๐๐ ที่ตั้งอยูบนฐานของอรรถกถา วา “อย่า
ยึดถือ …” โดยทําเชิงอรรถบอกความคิดความเห็นความเขาใจและความตองการของผูเรียบเรียงไว
ดังนั้น ใน พุทธธรรม ฉบับเดิม (คือ ฉบับในชุดวรรณไวทยากร, พ.ศ.๒๕๑๔, หนา ๑๓๖) เมื่อลงคําแปลกาลามสูตร
โดยคงไวตามพระไตรปฎกแปลฉบับดังกลาวนั้นแลว จึงทําเชิงอรรถกํากับไวดวยวา
๑
คําว่า ยึดถือ ในที่นี้ ใช้ไปพลางก่อน เพราะยังหาคําเหมาะสมไม่ได้ ขอให้เข้าใจความว่า หมายถึงการไม่ตัดสิน
หรือลงความเห็นแน่นอนเด็ดขาดลงไปเพียงเพราะเหตุเหล่านี้
อยางไรก็ตาม หลังจากนั้นปเดียว คือ ใน พ.ศ.๒๕๑๕ ไดเริ่มพิมพหนังสือ พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวล
ธรรม (เมื่อพิมพครั้งแรก เสร็จออกมาในป ๒๕๑๘ เรียกชื่อเพียงวา พจนานุกรมพุทธศาสตร) เมื่อถึงธรรมหมวด ๑๐ ในคําวา
“กาลามสูตรกังขานิยฐาน ๑๐” (หนา 197-198) ไดตกลงใชคําแปลใหม ที่ตนเองพอใจในขั้นยอมรับได คือคําวา “อย่าปลงใจเชื่อ
…” ซึ่งเห็นวา มีความหมายที่ไมละเลยหลักฐานเดิมคือ “มา คณฺหิตฺถ” และสื่อความหมายรวมสมัยไดคอนขางเต็มใจ ดังนี้
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1. มา อนุสฺสเวน
(อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา — Be not led by report)
2. มา ปรมฺปราย
(อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา — Be not led by tradition)
3. มา อิติกิราย
(อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ — Be not led by hearsay)
4. มา ปิฏกสมฺปทาเนน (อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตําราหรือคัมภีร์ — Be not led by the authority of texts)
5. มา ตกฺกเหตุ
(อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก — Be not led by mere logic)
6. มา นยเหตุ
(อย่าปลงใจเชื่อ เพราะการอนุมาน — Be not led by inference)
7. มา อาการปริวิตกฺเกน (อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล — Be not led by considering
appearances)
8. มา ทิฏฺฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา (อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว — Be not led by the
agreement with a considered and approved theory)
9. มา ภพฺพรูปตาย
(อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ — Be not led by seeming
possibilities)
10. มา สมโณ โน ครูติ (อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา — Be not led by the
idea, ‘This is our teacher’.)
(ตอมาอีกประมาณ ๒๒ ป พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งพิมพเสร็จออกมาใน พ.ศ.
๒๕๓๙ ก็ไดใชคําแปลภาษาไทยของความทั้ง ๑๐ ขอในกาลามสูตร วา “อย่าปลงใจเชื่อ …” อยางนี้ทั้งหมด [แตขอ ๕ เพราะตรรก เติมขอความในวงเล็บวา “การคิดเอาเอง”])
ครั้นถึงปลายป พ.ศ.๒๕๒๑ ไดเริ่มเขียนเพิ่มเติม พุทธธรรม ซึ่งขยายออกไปกลายเปน พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและ
ขยายความ ที่พิมพเสร็จในป ๒๕๒๕ แมจะปรับปรุงและเพิ่มเติมมากแหง แตในตอนวาดวยกาลามสูตร ไดตกลงคงคําแปลไว
ตามฉบับเดิม ไมไดเปลี่ยนไปตาม พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม (ตลอดจน พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับ
ประมวลศัพท ที่พิมพครั้งแรกในป ๒๕๒๒ ซึ่งใชคําแปลตาม ฉบับประมวลธรรม) แตนําคําแปลใหมวา “อย่าปลงใจเชื่อ” นั้น
ไปใสเพิ่มไวในคําชี้แจงที่เชิงอรรถ ซึ่งก็ไดขยายความออกไปอีกดวย
ดังนั้น ใน พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ (พ.ศ.๒๕๒๕, หนา ๖๕๑) จึงลงคําแปลกาลามสูตร โดยมีเชิงอรรถ
วา (ขีดเส้นใต้ ใสที่นี่)
1
คําว่ายึดถือในที่นี้ ขอให้เข้าใจความว่า หมายถึงการไม่ตัดสินหรือลงความเห็นแน่นอนเด็ดขาดลงไปเพียง
เพราะเหตุเหล่านี้ ตรงกับคําว่า “อย่าปลงใจเชื่อ”; อนึ่งไม่พึงแปลความเลยเถิดไปว่า พระพุทธเจ้าทรงสอน
ไม่ให้เชื่อสิ่งเหล่านี้และให้เชื่อสิ่งอื่นนอกจากนี้ แต่พึงเข้าใจว่า แม้แต่สิ่งเหล่านี้ ซึ่งบางอย่างก็เลือกเอามาแล้ว
ว่าเป็นสิ่งที่น่าเชื่อที่สุด ท่านก็ยังเตือนไม่ให้ปลงใจเชื่อ ไม่ให้ด่วนเชื่อ ไม่ให้ถือเป็นเครื่องตัดสินเด็ดขาด ยัง
อาจผิดพลาดได้ ต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อน ก็ขนาดสิ่งที่น่าเชื่อที่สุดแล้ว ท่านยังให้คิดให้พิจารณาให้ดีก่อน
สิ่งอื่นคนอื่น เราจะต้องคิดต้องพิจารณาระมัดระวังให้มากสักเพียงไหน
บันทึกพิเศษทายบทนี้ จะชวยใหเห็นวา “อย่าปลงใจเชื่อ” เปนคําแปลที่มีภูมิหลัง ซึ่งเนนการแกปญ
 หาความเขาใจผิดหรือ
ตีความผิดๆ อันพึงระวังในสังคมไทยอยางนอยสมัยหนึ่ง จึงมิใชเปนการยืนยันวาจะตรงความหมายอยางเต็มใจโดยสมบูรณ
และผูศึกษาสามารถใชโอกาสจากขอมูลที่นํามาแสดงหรือแจงแหลงไว ในการทําความเขาใจของตนเองใหเห็นความหมายที่ชัด
ยิ่งขึ้น พรอมกันนั้นก็เปนการบอกกันวา ถาจะมีการสรรคและสรรคําแปลที่ตรงพอดีและเต็มความหมายยิ่งกวานี้ขึ้นได ก็พึง
ตอนรับดวยความยินดี
นอกจากกรณีเฉพาะนี้แลว ผูอานจะมองเห็นกวางออกไปดวยวา คําแปลพุทธพจนและคัมภีรทั้งหลาย ที่นํามาแสดงไว
สําเร็จดวยหลักการอันใด และเปนมีขึ้นมาอยางไร เหตุใดเรื่องราวเล็กนอย หรือถอยคํานิดเดียว บางทีจึงมีความเปนมายุงยาก
และยืดยาวอยางยิ่ง
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ความนํา:
ฐานะของความคิด ในระบบการดําเนินชีวิตที่ดี
คนเรานี้ จะมีความสุขอยางแทจริง ก็ตองดําเนินชีวิตใหถูกตอง คือจะตองปฏิบัติถูกตองตอชีวิตของ
ตนเอง และตอสภาพแวดลอม ทั้งทางสังคม ทางธรรมชาติ และทางวัตถุโดยทั่วไป รวมทั้งเทคโนโลยี คนที่รูจัก
ดําเนินชีวิตไดถูกตอง ยอมมีชีวิตที่ดีงาม และมีความสุขที่แทจริง ซึ่งหมายถึงการมีความสุขที่เอื้อตอการเกิดมี
ความสุขของผูอื่นดวย
อยางไรก็ตาม การดําเนินชีวิตอยางถูกตอง หรือการปฏิบัติถูกตองตอสิ่งทั้งหลาย อยางที่กลาวมานี้ เปน
การพูดแบบรวมความ ซึ่งถาจะใหมองเห็นชัดเจน จะตองแบงซอยออกไปเปนการปฏิบัติถูกตองในกิจกรรม
สวนยอยตางๆ ของการดําเนินชีวิตนั้นมากมาย หลายแงหลายดาน
ดังนั้น เพื่อเสริมความเขาใจในเรื่องนี้ จึงควรกลาวถึงการปฏิบัติถูกตองในแงดานทั้งหลาย ซึ่งเปน
สวนยอยที่ประกอบกันขึ้นเปนการดําเนินชีวิตที่ถูกตองนั้น หรือกระจายความหมายของการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง
นั้นออกไป ใหเห็นการปฏิบัติถูกตองแตละแงแตละดาน ที่เปนสวนยอยของการดําเนินชีวิตที่ถูกตองนั้น
การดําเนินชีวิตนั้น มองในแงหนึ่งก็คือ การดิ้นรนตอสูเพื่อใหอยูรอด หรือการนําชีวิตไปใหลวงพนสิ่งบีบ
คั้นติดขัดคับของ เพื่อใหเปนอยูไดดวยดี การดําเนินชีวิตที่มองในแงนี้ พูดอยางสั้นๆ ก็คือ การแกปญหา หรือการ
ดับทุกข ผูที่แกปญหาไดถูกตอง ลวงพนปญหาไปไดดวยดี ก็ยอมเปนผูประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต
เปนอยูอยางไรทุกข โดยนัยนี้ การดําเนินชีวิตอยางถูกตองไดผลดี ก็คือ การรูจักแกปญหา หรือเรียกงายๆ วา
แก้ปัญหาเป็น
มองอีกแงหนึ่ง การดําเนินชีวิตของคนเรา ก็คือ การประกอบกิจกรรมหรือทําการตางๆ โดยเคลื่อนไหว
แสดงออก เปนพฤติกรรมทางกายบาง ทางวาจาบาง ถาไมแสดงออกมาภายนอก ก็ทําอยูภายใน เปนพฤติกรรม
ของจิตใจ พูดรวมงายๆ วา ทํา พูด คิด หรือใชคําศัพทวา กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ที่มีชื่อรวมเรียกวา
กรรมทางไตรทวาร
ในแงนี้ การดําเนินชีวิต ก็คือ การทํากรรมทั้ง ๓ ประการ ผูที่ทํากรรม ๓ อยางนี้ไดอยางถูกตอง ก็ยอม
ดําเนินชีวิตไปไดดวยดี ดังนั้น การดําเนินชีวิตที่ถูกตองไดผลดี ก็คือ การรูจักทํา รูจักพูด รูจักคิด เรียกงายๆ วา
คิดเป็น พูดเป็น (หรือสื่อสารเปน) และทําเป็น (รวมทั้งผลิตเปน)
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ในแงตอไป การดําเนินชีวิตของคนเรา ถาวิเคราะหออกไป จะเห็นวา เต็มไปดวยเรื่องของการรับรู และ
เสวยรสของสิ่งรูหรือสิ่งเราตางๆ ที่เรียกรวมๆ วาอารมณทั้งหลาย ซึ่งผานเขามา หรือปรากฏทางอายตนะทั้ง ๖ คือ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เรียกวา เห็น ไดยิน ไดกลิ่น รูรส รูสิ่งตองกาย และรูอารมณในใจ หรือ ดู ฟง ดม ชิม/ลิ้ม
ถูกตอง/สัมผัส และคิดหมาย
ทาทีและปฏิกิริยาของบุคคลในการรับรูอารมณเหลานี้ มีผลสําคัญอยางยิ่งตอชีวิตจิตใจและวิถีชีวิตหรือ
ชะตากรรมของเขา ถาเขารับรูดวยทาทีของความยินดียินราย หรือชอบชัง วงจรของปญหาก็จะตั้งตน แตถาเขา
รับรูดวยทาทีแบบบันทึกขอมูล และเห็นตามเปนจริง หรือมองตามเหตุปจจัย ก็จะนําไปสูปญญาและการแกปญหา
นอกจากทาทีและปฏิกิริยาในการรับรูแลว สิ่งที่สําคัญไมนอยกวานั้น ก็คือ การเลือกรับรูอารมณ หรือ
เลือกอารมณที่จะรับรู เชน เลือกดูเลือกฟงสิ่งที่สนองความอยาก หรือเลือกดูเลือกฟงสิ่งที่สนองปญญาสงเสริม
คุณภาพชีวิต
เมื่อมองในแงนี้ การดําเนินชีวิตที่ถูกตองไดผลดี จึงหมายถึงการรูจักรับรู หรือรับรูเปน ไดแก รู้จัก
(เลือก)ดู รู้จัก(เลือก)ฟัง รู้จัก(เลือก)ดม รู้จัก(เลือก)ลิ้ม รู้จัก(เลือก)สัมผัส รู้จัก(เลือก)คิด เรียกงายๆวา
ดูเป็น ฟังเป็น ดมเป็น ชิมเป็น สัมผัสเป็น และ คิดเป็น
ยังมีแงที่จะมองไดตอไปอีก การดําเนินชีวิตของมนุษยนั้น ในความหมายอยางหนึ่ง ก็คือ การเขาไป
เกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งทั้งหลาย เพื่อถือเอาประโยชนจากสิ่งเหลานั้น
จะเห็นชัดวา สําหรับคนทั่วไปสวนใหญ การดําเนินชีวิตจะมีความหมายเดนในแงนี้ คือ การที่จะไดเสพ
หรือบริโภค คนทั่วไปสวนมาก เมื่อจะเขาไปเกี่ยวของสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางสังคมก็ตาม ทางวัตถุก็ตาม ก็
มุงที่จะไดจะเอาประโยชนอยางใดอยางหนึ่งจากบุคคลหรือสิ่งเหลานั้น เพื่อสนองความประสงคหรือความ
ปรารถนาของตน พูดอีกอยางหนึ่งวา เมื่อตองการสนองความประสงคหรือความปรารถนาของตน จึงเขาไป
เกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลหรือสิ่งทั้งหลายอยางนั้นๆ
แมแตการดําเนินชีวิตในความหมายของการรับรูในขอกอนนี้ วาที่จริงก็แบงเปน ๒ ดาน คือ ดานรับรู
เชน เห็น ไดยิน เปนตน กับดานเสพ เชน ดู ฟง เปนตน ความหมายดานที่สอง คือการเสพที่ใหดูเปน ฟงเปน เปน
ตน ก็มีนัยที่รวมอยูในความหมายขอนี้ดวย
การปฏิบัติที่ถูกตองในการเสพหรือบริโภคนี้ เปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะกําหนดหรือปรุงแตงวิถีชีวิตและ
ทุกขสุขของมนุษย ดังนั้น การดําเนินชีวิตที่ถูกตองไดผลดี ก็คือ การรูจักเสพ รูจักบริโภค ถาเปนความเกี่ยวของ
สัมพันธกับสภาพแวดลอมทางสังคม ก็หมายถึงการรูจักคบหา รูจักเสวนา ถาเปนความเกี่ยวของสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมทางวัตถุ ก็หมายถึง การรูจักกิน รูจักใช เรียกงายๆ วา กินเป็น ใช้เป็น บริโภคเป็น เสวนา
เป็น คบคนเป็น
จะเห็นวา การดําเนินชีวิตที่ถูกตองไดผลดีนั้น ครอบคลุมถึงการปฏิบัติถูกตองที่เปนสวนยอยของการ
ดําเนินชีวิตนั้น มากมายหลายแงหลายดานดวยกัน กลาวโดยสรุป คือ
ก) ในแงของการลวงพนปญหา ไดแก แก้ปัญหาเป็น
ข) ในแงของการทํากรรม
ไดแก คิดเป็น พูดเป็น/สื่อสารเป็น ทําเป็น
ค) ในแงของการรับรู
ไดแก ดูเป็น ฟังเป็น ดมเป็น ลิ้มเป็น สัมผัสเป็น คิดเป็น
ง) ในแงของการเสพหรือบริโภค ไดแก กินเป็น ใช้เป็น บริโภคเป็น เสวนา-คบหาเป็น
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พุทธธรรม

การปฏิบัติถูกตองในแงดานตางๆ ที่เปนสวนยอยของการดําเนินชีวิตอยางที่กลาวมานี้ รวมเรียกวา การ
ดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง หรือการรู้จักดําเนินชีวิต พูดใหสอดคลองกับถอยคําที่ใชขางตนวา ดําเนินชีวิตเปน และ
ชีวิตที่ดําเนินอยางนี้ ไดชื่อวาเปนชีวิตที่ดีงามตามนัยแหงพุทธธรรม
บรรดาการปฏิบัติถูกตองในแงดานตางๆ เหลานี้ อาจพูดรวบรัดไดวา การรูจักคิด หรือ คิดเปน เปน
องคประกอบที่สําคัญยิ่งของการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง ทั้งนี้ ดวยเหตุผลมากมายหลายประการ เชน
ในแง่ของการรับรู้ ความคิดเปนจุดศูนยรวม ที่ขาวสารขอมูลทั้งหมดไหลมาชุมนุม เปนที่วินิจฉัย และนํา
ขาวสารขอมูลเหลานั้นไปปรุงแตงสรางสรรคและใชการตางๆ
ในแง่ของกรรม คือ ในแงของระบบการกระทํา ความคิดเปนจุดเริ่มตนที่จะนําไปสูการแสดงออกทางกาย
และวาจา ที่เรียกวาการพูดและการกระทํา และเปนศูนยบัญชาการ ซึ่งกําหนดหรือสั่งบังคับใหพูดจาและใหทําการ
ไปตามที่คิดหมาย
ในแงความสัมพันธระหวางระบบทั้งสองนั้น ความคิดเปนศูนยกลาง โดยเปนจุดประสานเชื่อมตอ
ระหวางระบบการรับรู กับระบบการทํากรรม กลาวคือ เมื่อรับรูเขามาโดยทางอายตนะตางๆ และเก็บรวบรวม
ประมวลขอมูลขาวสารมาคิดปรุงแตงแลว ก็วินิจฉัยสั่งการโดยแสดงออกเปนการกระทําทางกายหรือวาจา คือ
พูดจา และเคลื่อนไหวทําการตางๆ ตอไป
พูดรวมๆ ไดวา การคิดถูกต้อง รู้จักคิด หรือ คิดเปน เปนศูนยกลางที่บริหารการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง
ทั้งหมด เพราะเปนหัวหนาที่ชี้นํา นําทาง และควบคุมการปฏิบัติถูกตองในแงอื่นๆ ทั้งหมด
เมื่อคิดเปนแลว ก็ชวยใหพูดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ชวยใหดูเปน ฟงเปน กินเปน ใชเปน บริโภคเปน
และคบหาเสวนาเปน ตลอดไปทุกอยาง คือดําเนินชีวิตเปนนั่นเอง จึงพูดไดวา การรูจักคิด หรือคิดเปน เปนตัวนํา
ที่ชักพา หรือเปดชองไปสูการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง หรือชีวิตที่ดีงามทั้งหมด
ลักษณะสําคัญที่เปนตัวตัดสินคุณคาของการรูจักทํา หรือทําเปน ก็คือความพอดี และในกรณีทั่วๆไป
“รู้จัก-” และ “-เป็น” กับ “-พอดี” ก็มีความหมายเปนอันเดียวกัน
การรูจั ก ทํา หรื อ ทํา อะไรเป น ก็ คื อ ทํ าสิ่ ง นั้น ๆ พอเหมาะพอดีที่ จะให เกิ ด ผลสํ าเร็ จที่ ต อ งการตาม
วัตถุประสงค หรือทําแมนยํา สอดคลอง ตรงจุด ตรงเปา ที่จะใหบรรลุจุดหมายอยางดีที่สุด โดยไมเกิดผลเสียหาย
หรือขอบกพรองใดๆ เลย
พุทธธรรมถือเอาลักษณะที่ไรโทษ ไรทุกข และเหมาะเจาะที่จะใหถึงจุดหมายนี้เปนสําคัญ จึงใชคําวา
“พอดี” เปนคําหลัก ดังนั้น สําหรับคําวา “ดําเนินชีวิตเป็น” จึงใชคําวา ดําเนินชีวิตพอดี คือ ดําเนินชีวิตพอดีที่
จะใหบรรลุจุดหมายแหงการเปนอยูอยางไรโทษไรทุกขมีความสุขที่แทจริง
การดําเนินชีวิตพอดี หรือการปฏิบัติพอดี เรียกเปนคําศัพทวา มัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งมีความหมายเปนอัน
เดียวกันกับการดําเนินชีวิตที่ดีงาม กลาวคือ มรรค หรือ อริยมรรค ที่แปลสืบๆ กันมาวา มรรคาอันประเสริฐ คือ
ทางดําเนินชีวิตที่ดีงาม ล้ําเลิศ ปราศจากพิษภัยไรโทษ นําสูเกษมศานติ์ และความสุขที่สมบูรณ
พุทธธรรมแสดงหลักการวา การที่จะดําเนินชีวิตใหถูกตอง หรือมีชีวิตที่ดีงามไดนั้น จะตองมีการฝกฝน
พัฒนาตน ซึ่งไดแกกระบวนการที่เรียกวา การศึกษา พูดอยางสั้นที่สุดวา มรรคจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยสิกขา
การคิดถูกต้อง รู้จักคิด หรือคิดเป็น เป็นตัวนําของชีวิตที่ดีงาม หรือมรรค ฉันใด การฝึกฝน
พัฒนาความคิดที่ถูกต้อง ให้รู้จักคิด หรือคิดเป็น ก็เป็นตัวนําของการศึกษา หรือสิกขา ฉันนั้น

บทที่ ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ
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ในกระบวนการฝกฝนพัฒนาตน คือ การศึกษา เพื่อใหมีชีวิตที่ดีงามนั้น การฝกฝนความรูจักคิด หรือคิด
เปน ซึ่งเปนตัวนํา จะเปนปจจัยชักพาไปสูความรูความเขาใจ ความคิดเห็น ตลอดจนความเชื่อถือถูกตอง ที่เรียกวา
สัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนแกนนําของชีวิตที่ดีงามทั้งหมด
การพัฒนาสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนแกนนําในกระบวนการของการศึกษานั้น ก็คือ สาระสําคัญของการพัฒนา
ปญญา ที่เปนแกนกลางของกระบวนการพัฒนาคน ที่เรียกวา “การศึกษา” นั่นเอง
การรูจักคิด หรือคิดเปนนั้น ประกอบดวยวิธีคิดตางๆ หลายอยาง การฝกฝนพัฒนาความรูจักคิด หรือ
คิดเปน ก็คือการฝกฝนพัฒนาตน หรือการฝกฝนพัฒนาบุคคล ตามแนวทางของวิธีคิดเหลานั้นหรือเชนนั้น

ฐานะของความคิด
ในกระบวนการของการศึกษา หรือการพัฒนาปญญา
กอนจะพูดกันตอไปในเรื่องวิธีคิด ขอทบทวนความเขาใจเกี่ยวกับฐานะของความคิดในกระบวนการของ
การศึกษา โดยเฉพาะในการพัฒนาปญญา ที่เปนแกนกลางของการศึกษานั้นกอน

ก) จุดเริ่มของการศึกษา และความไรการศึกษา
ตัวแทของการศึกษา คือการพัฒนาตนโดยมีการพัฒนาปญญาเปนแกนกลางนั้น เปนกระบวนการที่
ดําเนินไปภายในตัวบุคคล แกนนําของกระบวนการแหงการศึกษา ไดแก ความรูความเขาใจ ความคิดเห็น
แนวความคิด ทัศนคติ คานิยมที่ถูกตองดีงาม เกื้อกูลแกชีวิตและสังคม สอดคลองกับความเปนจริง เรียกสั้นๆ วา
สัมมาทิฏฐิ
เมื่อรูเขาใจ คิดเห็นดีงาม ถูกตองตรงตามความจริงแลว การคิด การพูด การกระทํา และการแสดงออก
หรือปฏิบัติการตางๆ ก็ถูกตองดีงาม เกื้อกูล นําไปสูการดับทุกข แกไขปญหาได
ในทางตรงกันขาม ถารูเขาใจคิดเห็นผิด มีคานิยม ทัศนคติ แนวความคิดที่ผิด ที่เรียกวา มิจฉาทิฏฐิ แลว
การคิด การพูด การกระทํา การแสดงออก และปฏิบัติการตางๆ ก็พลอยดําเนินไปในทางที่ผิดพลาดดวย แทนที่จะ
แกปญหาดับทุกขได ก็กลายเปนกอทุกข สั่งสมปญหา ใหเพิ่มพูนรายแรงยิ่งขึ้น
สัมมาทิฏฐิ นั้น แยกไดเปน ๒ ระดับ คือ
๑. ทัศนะ ความคิดเห็น แนวความคิด ทฤษฎี ความเชื่อถือ ความนิยม คานิยม จําพวกที่เชื่อหรือยอมรับรู
การกระทํา และผลการกระทําของตน หรือสรางความสํานึกในความรับผิดชอบตอการกระทําของตน พูดอยาง
ชาวบานวา เห็นชอบตามคลองธรรม เรียกสั้นๆ วา กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ เปน สัมมาทิฏฐิระดับโลกีย์ เปนขั้น
จริยธรรม
๒. ทัศนะ แนวความคิด ที่มองเห็นความเปนไปของสิ่งทั้งหลายตามธรรมดาแหงเหตุปจจัย ความรูความ
เขาใจสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมัน หรือตามที่มันเปน ไมเอนเอียงไปตามความชอบความชังของตน หรือตามที่
อยากใหมันเปนอยากไมใหมันเปน ความรูความเขาใจสอดคลองกับความเปนจริงแหงธรรมดา เรียกสั้นๆ วา
สัจจานุโลมิกญาณ เปน สัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระ เปนขั้นสัจธรรม
มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด หลงผิด ก็มี ๒ ระดับ เชนเดียวกัน คือ ทัศนะ แนวความคิด คานิยม ที่ปฏิเสธ
ความรับผิดชอบ ไมยอมรับการกระทําของตน กับความไมรูไมเขาใจโลกและชีวิตตามสภาวะ หลงมองสรางภาพ
ไปตามความอยากใหเปน และอยากไมใหเปนของตนเอง

๖๔๖

พุทธธรรม

อยางไรก็ดี กระบวนการของการศึกษาภายในตัวบุคคล จะเริ่มตนและดําเนินไปได ตองอาศัยการติดตอ
เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม และอิทธิพลจากภายนอกเปนแรงผลักดัน หรือเปนปจจัยกอตัว ถาไดรับการ
ถายทอดแนะนําชักจูง เรียนรูจากแหลงความรูความคิดที่ถูกตอง หรือรูจักเลือก รูจักมอง รูจักเกี่ยวของ พิจารณา
โลกและชีวิตในทางที่ถูกตอง ก็จะทําใหเกิด สัมมาทิฏฐิ นําไปสูการศึกษาที่ถูกตอง หรือมีการศึกษา
แตตรงขาม ถาไดรับถายทอดแนะนําชักจูง ไดรับอิทธิพลภายนอกที่ไมถูกตอง หรือไมรูจักคิด ไมรูจัก
พิจารณา ไมรูเทาทันประสบการณตางๆ ก็จะทําใหเกิด มิจฉาทิฏฐิ นําไปสูการศึกษาที่ผิด หรือความไรการศึกษา
โดยสรุป แหลงที่มาเบื้องตนของการศึกษา เรียกวา ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ อยาง คือ
๑. ปัจจัยภายนอก เรียกวา ปรโตโฆสะ แปลวา เสียงจากผูอื่น หรือเสียงบอกจากผูอื่น ไดแก การรับ
ถายทอด หรืออิทธิพลจากสิ่งแวดลอมทางสังคม เชน พอแม ครูอาจารย เพื่อนที่คบหา หนังสือ สื่อมวลชน และ
วัฒนธรรม ซึ่งใหขาวสารที่ถูกตอง สั่งสอนอบรม แนะนําชักจูงไปในทางที่ดีงาม
๒. ปัจจัยภายใน เรียกวา โยนิโสมนสิการ แปลวา การทําในใจโดยแยบคาย หมายถึง การคิดถูกวิธี
ความรูจักคิด หรือคิดเปน
ในทํานองเดียวกัน แหลงที่มาของการศึกษาที่ผิด หรือความไรการศึกษา ที่เรียกวา ปัจจัยแห่งมิจฉาทิฏฐิ
ก็มี ๒ อยางเหมือนกัน คือ ปรโตโฆสะ เสียงบอกจากภายนอกที่ไมดีงาม ไมถูกตอง และ อโยนิโสมนสิการ การทํา
ในใจไมแยบคาย การไมรูจักคิด คิดไมเปน หรือการขาดโยนิโสมนสิการนั่นเอง

ข) กระบวนการของการศึกษา
ไดกลาวแลววา แกนนําแหงกระบวนการของการศึกษา ไดแก สัมมาทิฏฐิ เมื่อมีสัมมาทิฏฐิเปนแกนนํา
และเปนฐานแลว กระบวนการแหงการศึกษาภายในตัวบุคคลก็ดําเนินไปได
กระบวนการนี้แบงเปน ๓ ขั้นตอนใหญๆ เรียกวา ไตรสิกขา (สิกขา หรือหลักการศึกษา ๓ ประการ) คือ
๑. การฝกฝนพัฒนาในดานความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกาย วาจา และอาชีวะ เรียกวา
อธิสีลสิกขา ( เรียกงายๆ วา ศีล)
๒. การฝกฝนพัฒนาทางจิตใจ การปลูกฝงคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพจิต
เรียกวา อธิจิตตสิกขา (เรียกงายๆ วา สมาธิ )
๓. การฝกฝนพัฒนาทางปญญา ใหเกิดความรูความเขาใจสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง รูความเปนไปตามเหตุ
ปจจัย ที่ทําใหแกไขปญหาไปตามแนวทางเหตุผล รูเทาทันโลกและชีวิต จนสามารถทําจิตใจใหบริสุทธิ์หลุดพนจาก
ความยึดติดถือมั่นในสิ่งตางๆ ดับกิเลส ดับทุกขได เปนอยูดวยจิตใจอิสระผองใสเบิกบาน เรียกวา อธิปัญญา
สิกขา (เรียกงายๆ วา ปัญญา)
หลักการศึกษา ๓ ประการนี้ จัดวางขึ้นไวโดยอาศัยหลักปฏิบัติที่เรียกวา วิธีแกปญหาของอารยชนเปน
พื้นฐาน วิธีแกปญหาแบบอารยชนนี้ เรียกตามคําบาลีวา อริยมรรค แปลวา ทางดําเนินสูความดับทุกข ที่ทําใหเปน
อริยชน หรือวิธีดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ
อริยมรรค นี้ มีองคประกอบที่เปนเนื้อหา หรือรายละเอียดของการปฏิบัติ ๘ ประการ คือ
๑. ทัศนะ ความคิดเห็น แนวคิด ความเชื่อถือ ทัศนคติ คานิยมตางๆ ที่ดีงามถูกตอง มองสิ่งทั้งหลายตาม
เหตุปจจัย สอดคลองกับความเปนจริง หรือตรงตามสภาวะ เรียกวา สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ)

บทที่ ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ

๖๔๗

๒. ความคิด ความดําริตริตรอง หรือคิดการตางๆ ที่ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองและผูอื่น ไมเศรา
หมองขุนมัว เปนไปในทางสรางสรรคประโยชนสุข เชน คิดในทางเสียสละ หวังดี มีไมตรี ชวยเหลือเกื้อกูล และ
ความคิดที่บริสุทธิ์ อิงสัจจะ อิงธรรม ไมเอนเอียงดวยความเห็นแกตัว ความคิดจะไดจะเอา หรือความเคียดแคน
ชิงชัง มุงรายคิดทําลาย เรียกวา สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ)
๓. การพูด หรือการแสดงออกทางวาจาที่สุจริต ไมทํารายผูอื่น ตรงความจริง ไมโกหกหลอกลวง ไม
สอเสียด ไมใหรายปายสี ไมหยาบคาย ไมเหลวไหล ไมเพอเจอเลื่อนลอย แตสุภาพ นิ่มนวล ชวนใหเกิดไมตรี
สามัคคีกัน ถอยคําที่มีเหตุผล เปนไปในทางสรางสรรค กอประโยชน เรียกวา สัมมาวาจา (วาจาชอบ)
๔. การกระทําที่ดีงามสุจริต เปนไปในทางสรางสรรค ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมเบียดเบียน ไมทํารายกัน
สรางความสัมพันธที่ดีงาม ทําใหอยูรวมกันดวยดี ทําใหสังคมสงบสุข คือ การกระทําหรือทําการตางๆ ที่ไม
เกี่ยวของ หรือไมเปนไปเพื่อการทําลายชีวิตรางกาย การทําลายทรัพยสินของผูอื่น การลวงละเมิดสิทธิในคูครอง
หรือของรักของหวงแหนของผูอื่น เรียกวา สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ)
๕. การประกอบอาชีพที่สุจริต ไมกอความเดือดรอนเสียหายแกผูอื่น เรียกวา สัมมาอาชีวะ (อาชีพชอบ)
๖. การเพียรพยายามในทางที่ดีงามชอบธรรม คือ เพียรหลีกเวนปองกันสิ่งชั่วรายอกุศลที่ยังไมเกิดขึ้น
เพียรละเลิก กําจัดสิ่งชั่วรายอกุศลที่เกิดขึ้นแลว เพียรสรางสรรคสิ่งดีงาม หรือกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น
เพียรสงเสริมพัฒนาสิ่งดีงาม หรือกุศลธรรมที่เกิดมีแลว ใหเพิ่มพูนเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปจนเพียบพรอมไพบูลย
เรียกวา สัมมาวายามะ (พยายามชอบ)
๗. การมีสติกํากับตัว คุมใจไวใหอยูกับสิ่งที่เกี่ยวของตองทําในเวลานั้นๆ ใจอยูกับกิจ จิตอยูกับงาน
ระลึกไดถึงสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่เกื้อกูลเปนประโยชน หรือธรรมที่ตองใชในเรื่องนั้นๆ เวลานั้นๆ ไมหลงใหลเลื่อนลอย
ไมละเลยหรือปลอยตัวเผอเรอ โดยเฉพาะสติที่กํากับทันตอพฤติกรรมของรางกาย ความรูสึก สภาพจิตใจ และ
ความนึกคิดของตน ไมปลอยใหอารมณที่เยายวนหรือยั่วยุ มาฉุดกระชากใหหลุดหลงเลื่อนลอยไปเสีย เรียกวา
สัมมาสติ (ระลึกชอบ)
๘. ความมีจิตตั้งมั่น จิตใจดําเนินอยูในกิจในงาน หรือในสิ่งที่กําหนด (อารมณ) ไดสม่ําเสมอ แนวแนเปน
หนึ่งเดียว สงบ ไมฟุงซาน ไมวอกแวกหวั่นไหว บริสุทธิ์ ผองใส ไมขุนมัว นุมนวล ผอนคลาย ไมเครียด ไมกระดาง
เขมแข็ง เอางาน ไมหดหูทอแท พรอมที่จะใชงานทางปญญาอยางไดผลดี เรียกวา สัมมาสมาธิ (จิตมั่นชอบ)
หลักการศึกษา ๓ ประการ คือ ไตรสิกขา ก็จัดวางขึ้นโดยมุงใหผลเกิดขึ้นตามหลักปฏิบัติแหงอริยมรรค
(มรรควิธีแกปญหา หรือมรรคาแหงความดับทุกข) คือ เปนการฝกฝนอบรมใหองคทั้ง ๘ แหงมรรคนั้น เกิดมีและ
เจริญงอกงาม ใชประโยชนไดบริบูรณยิ่งขึ้น แกไขปญหาดับทุกขไดดียิ่งขึ้นตามลําดับ จนถึงที่สุด กลาวคือ
๑. อธิสีลสิกขา คือ การศึกษาดานหรือขั้นตอนที่ฝกปรือใหเกิดมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ
สัมมาอาชีวะ เจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพรอมทางความประพฤติ วินัย และความสัมพันธทางสังคม ถึง
มาตรฐานของอารยชน เปนพื้นฐานแกการสรางเสริมคุณภาพจิตไดดี
๒. อธิจิตสิกขา คือ การศึกษาดานหรือขั้นตอนที่ฝกปรือใหเกิดมีสัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ เจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพรอมทางคุณธรรม มีคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต
พัฒนาถึงมาตรฐานของอารยชน เปนพื้นฐานแหงการพัฒนาปญญาไดดี

๖๔๘
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๓. อธิปัญญาสิกขา คือ การศึกษาดานหรือขั้นตอนที่ฝกปรือใหเกิดมีสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ
เจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพรอมทางปญญาถึงมาตรฐานของอารยชน สามารถดํารงชีวิตอยูดวยปญญา มี
จิตใจผองใส เบิกบาน ไรทุกข หลุดพนจากความยึดติดถือมั่นตางๆ เปนอิสระเสรีดวยปญญาอยางแทจริง
แตดังไดกลาวแลวขางตนวา สัมมาทิฏฐิ ที่เปนแกนนําแหงกระบวนการของการศึกษานั้น จะเกิดขึ้นได
ตองอาศัยปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการ
ดังนั้น ในการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการศึกษา จุดสนใจที่ควรเนนเปนพิเศษ คือ เรื่องปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ
ที่เปนจุดเริ่มตน เปนแหลง เปนที่มาของการศึกษา คําที่พูดกันวา “ใหการศึกษา” ก็อยูที่ปจจัย ๒ ประการนี้เอง
สวนกระบวนการของการศึกษา ที่เรียกวา ศีล สมาธิ ปญญา นั้น เพียงแตรูเขาใจไว เพื่อจัดสภาพแวดลอมให
เกื้อกูล และคอยเสริมคุมกระตุนเราใหเนื้อหาของการศึกษาหันเบนดําเนินไปตามกระบวนนั้น
เมื่อทําความเขาใจอยางนี้แลว ก็จะมองเห็นรูปรางของกระบวนการแหงการศึกษา ซึ่งเขียนใหดูไดดังนี้

จุดเริ่มต้น
หรือแหล่งที่มาของการศึกษา

๒. โยนิโสมนสิการ
(รูจักคิด คิดถูกวิธี
ปจจัยภายใน)

๑. อธิสีลสิกขา
(ความประพฤติ วินัย สุจริตกายวาจา และอาชีพ)
สัมมาทิฏฐิ

๑. ปรโตโฆสะที่ดี
(เสียงจากผูอื่น
อิทธิพลจากภายนอก)

กระบวนการ
ของการศึกษา

๒. อธิจิตสิกขา
(คุณธรรม คุณภาพ สุขภาพ และสมรรถภาพของจิต)
๓. อธิปัญญาสิกขา
(ความเชื่อ คานิยม ความรู ความคิดถูกตองดีงามตรงตามจริง)

ค) ความเขาใจเบื้องตน เกี่ยวกับจุดเริ่มตนของการศึกษา
เมื่อไดทําความเขาใจคราวๆ เกี่ยวกับกระบวนการของการศึกษา พอเห็นตําแหนงแหงที่ หรือฐานะของ
ความคิดในกระบวนแหงการศึกษานั้นแลว ก็จะไดกลาวถึงเรื่องความคิดโดยเฉพาะตอไป
อยางไรก็ดี โดยที่ความคิดเปนอยางหนึ่งในบรรดาจุดเริ่ม หรือแหลง ที่มา ๒ ประการ ของการศึกษา เมื่อ
จะพูดถึงความคิดที่เปนจุดเริ่มอยางหนึ่ง ก็ควรรูจุดเริ่มอื่นอีกอยางหนึ่งนั้นดวย เพื่อจะไดขอบเขตความเขาใจที่
กวางขวางชัดเจนยิ่งขึ้น
กอนอื่น พึงพิจารณาพุทธพจน ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย ปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ ประการดังนี้ คือ ปรโตโฆสะ และ
โยนิโสมนสิการ”1270
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“โดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายนอก เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกอื่น แม้สัก
อย่างหนึ่ง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนความมีกัลยาณมิตรเลย”
“โดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายใน เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอื่น แม้สักอย่างหนึ่ง ที่
เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”1271
ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ นั้น ไดแสดงความหมายในที่นี้วา เปนจุดเริ่ม หรือแหลงที่มาของการศึกษา หรือ
อาจจะเรียกวา บุพภาคของการศึกษา เพราะเปนบอเกิดของสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนแกนนํา เปนตนทาง และเปนตัว
ยืนของกระบวนการแหงการศึกษาทั้งหมด ที่ตรัสวามี ๒ อยาง คือ
๑. ปรโตโฆสะ แปลวา เสียงจากอื่น หรือการกระตุนชักจูงจากภายนอก ไดแก การสั่งสอน แนะนํา การ
ถายทอด การโฆษณา คําบอกเลา ขาวสาร คําชี้แจงอธิบายจากผูอื่น ตลอดจนการเรียนรู เลียนแบบ จากแหลง
ตางๆ ภายนอก หรืออิทธิพลจากภายนอก
แหลงสําคัญของการเรียนรูประเภทนี้ เชน พอแม ครู อาจารย เพื่อน คนแวดลอมใกลชิด ผูรวมงาน
ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา บุคคลมีชื่อเสียง คนโดงดัง คนผูไดรับความนิยมในดานตางๆ หนังสือ
สื่อมวลชนทั้งหลาย สถาบันทางศาสนาและวัฒนธรรม เปนตน ในที่นี้หมายถึงเฉพาะที่แนะนําในทางถูกตองดีงาม
ใหความรูความเขาใจที่ถูกตอง โดยเฉพาะที่สามารถชวยนําไปสูปจจัยที่ ๒ ได
ปจจัยขอนี้ จัดเปนองคประกอบฝายภายนอก หรืออาจเรียกวา ปัจจัยทางสังคม
บุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถทําหนาที่ปรโตโฆสะที่ดี มีคุณภาพสูง มีคําเรียกเฉพาะวา
กัลยาณมิตร ตามปกติ กัลยาณมิตรจะทําหนาที่เปนผลดี ประสบความสําเร็จแหงปรโตโฆสะได ตองสามารถสราง
ศรัทธาใหเกิดขึ้นแกผูเลาเรียน หรือผูรับการฝกสอนอบรม จึงเรียกวิธีเรียนรูในขอนี้วา วิธีการแห่งศรัทธา
ถาผูมีหนาที่ใหปรโตโฆสะ เชน ครู อาจารย พอแม ไมสามารถทําใหเกิดศรัทธาได และผูเลาเรียน เชน
เด็กๆ เกิดมีศรัทธาตอแหลงความรูความคิดอื่นมากกวา เชน ดาราในสื่อมวลชน เปนตน และถาแหลงเหลานั้น
ใหปรโตโฆสะที่ชั่วรายผิดพลาด อันตรายยอมเกิดขึ้นในกระบวนการแหงการศึกษา อาจเกิดการศึกษาที่ผิด หรือ
ความไรการศึกษา
๒. โยนิโสมนสิการ แปลวา การทําในใจโดยแยบคาย หรือคิดถูกวิธี แปลงายๆ วา ความรูจักคิด หรือคิด
เปน หมายถึง การคิดอยางมีระเบียบ หรือคิดตามแนวทางของปญญา คือ การรูจักมอง รูจักพิจารณาสิ่งทั้งหลาย
ตามสภาวะ เชน ตามที่สิ่งนั้นๆ มันเปนของมัน โดยวิธีคิดหาเหตุปจจัย สืบคนถึงตนเคา สืบสาวใหตลอดสาย
แยกแยะสิ่งนั้นๆ เรื่องนั้นๆ ออกใหเห็นตามสภาวะ และตามความสัมพันธสืบทอดแหงเหตุปจจัย โดยไมเอา
ความรูสึกดวยตัณหาอุปทานของตนเองเขาจับ หรือเคลือบคลุม ทําใหเกิดความดีงาม และแกปญหาได
ขอนี้เปนองคประกอบฝายภายใน หรือ ปัจจัยภายในตัวบุคคล และอาจเรียกตามองคธรรมที่ใชงานวา
วิธีการแห่งปัญญา
บรรดาปจจัย ๒ อยางนี้ ปจจัยขอที่ ๒ คือ โยนิโสมนสิการ เปนแกนกลาง หรือสวนที่ขาดไมได
การศึกษาจะสําเร็จผลแทจริง บรรลุจุดมุงหมายได ก็เพราะปจจัยขอที่ ๒ นี้ ปจจัยขอที่ ๒ อาจใหเกิดการศึกษาได
โดยไมมีขอที่ ๑ แตปจจัยขอที่ ๑ จะตองนําไปสูปจจัยขอที่ ๒ ดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลของการศึกษาที่แท การคนพบ
ตางๆ ความคิดริเริ่ม ความกาวหนาทางปญญาที่สําคัญๆ และการตรัสรูสัจธรรม ก็สําเร็จดวยโยนิโสมนสิการ
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พุทธธรรม

อยางไรก็ตาม แมความจริงจะเปนเชนนี้ ก็ไมพึงดูแคลนความสําเร็จของปจจัยขอแรก คือ ปรโตโฆสะ
เพราะตามปกติ คนที่จะไมตองอาศัยปรโตโฆสะเลย ใชแตโยนิโสมนสิการอยางเดียว ก็มีแตอัจฉริยบุคคลยอด
เยี่ยม เชน พระพุทธเจา เปนตน ซึ่งมีนอยทานอยางยิ่ง สวนคนทั่วไปที่เปนสวนใหญ หรือคนแทบทั้งหมดในโลก
ตองอาศัยปรโตโฆสะเปนที่ชักนําชี้ชองทางให
กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดกันอยู ทั้งในอดีตและปจจุบัน ซึ่งดําเนินการกันเปนระบบ เปนงานเปนการ
การถายทอดความรูและศิลปะวิทยาการตางๆ ที่เปนเรื่องของสุตะ ก็ลวนเปนเรื่องของปรโตโฆสะทั้งสิ้น การ
สรางปรโตโฆสะที่ดีงามโดยกัลยาณมิตร จึงเปนเรื่องที่ควรไดรับความเอาใจใสตั้งใจจัดเปนอยางยิ่ง
จุดที่พึงย้ําเกี่ยวกับโยนิโสมนสิการ ก็คือ เมื่อดําเนินกิจการในทางการศึกษา อํานวยปรโตโฆสะที่ดีอยูนั้น
กัลยาณมิตรพึงระลึกอยูเสมอวา ปรโตโฆสะที่จัดสรรอํานวยใหนั้น จะตองเปนเครื่องปลุกเราโยนิโสมนสิการ ให
เกิดขึ้นแกผูเลาเรียนรับการศึกษา
เมื่อทําความเขาใจเบื้องตนกันอยางนี้แลว ก็หันมาพูดจํากัดเฉพาะเรื่องความคิดตอไป

ง) ความคิดที่ไมเปนการศึกษา และความคิดที่เปนการศึกษา
การคิดพวงตอจากกระบวนการรับรู กระบวนการรับรูนั้น เริ่มตนดวยการที่อายตนะประสบกับ
อารมณ และเกิดวิญญาณ คือ ความรูตออารมณนั้น เชน เห็น ไดยิน ตลอดถึงรูตอเรื่องในใจ เมื่อเกิดความ
เปนไปอยางนี้แลว ก็เรียกวามีการรับรู หรือภาษาบาลี เรียกวา ผัสสะ
เมื่อมีการรับรู ก็จะมีความรูสึกตออารมณนั้น เชน สุข สบาย ทุกข ไมสบาย หรือเฉยๆ เรียกวา เวทนา
พรอมกันนั้น ก็จะมีการหมายรูอารมณวาเปนนั่นเปนนี่ เปนอยางนั้นอยางนี้ ชื่อนั้นชื่อนี้ เรียกวา สัญญา จากนั้นจึง
เกิดความคิด ความดําริตริตรึกตางๆ เรียกวา วิตักกะ
กระบวนการรับรูเปนไปอยางนี้เหมือนกัน ไมวาจะเปนการประสบอารมณ โดยไดรับประสบการณ
ภายนอก หรือการนึกถึงยกเอาเรื่องราวตางๆ ขึ้นมาพิจารณาในใจ
เขียนใหดูงายๆ โดยยกความรูทางตาเปนตัวอยาง
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ตา

+ รูป +

เห็น

= การรับรู้ → รูสึกสุขทุกข → จําไดหมายรู → คิด

(อายตนะ) (อารมณ์) (จักขุวิญญาณ) (ผัสสะ)

(เวทนา)

(สัญญา)

(วิตักกะ)

ขั้นตอนของการคิด (วิตักกะ) มีความสําคัญอยางยิ่งในการกําหนดบุคลิกภาพ และวิถีชีวิตของบุคคล
ตลอดจนถึงสังคม จึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการศึกษา แตความคิดนั้นจะเปนอยางไร ยอมตองอาศัยปจจัยที่
กําหนดหรือปรุงแตงความคิดนั้นอีกตอหนึ่ง
ปจจัยอยางหนึ่งที่มีอิทธิพลอยางมากตอความคิด ไดแก ความรูสึกสุขทุกข์ (เวทนา)
ตามปกติ สําหรับคนทั่วไป เมื่อมีการรับรู และเกิดเวทนาแลว ถาไมมีปจจัยอยางอื่นเขามาแปร หรือตัด
ตอน เวทนาก็จะเปนตัวกําหนดวิถีของความคิด คือ
- ถารูสึกสบาย เปนสุข ก็ชอบใจ อยากได อยากเสพ อยากเอา (ตัณหาฝายบวก)
- ถารูสึกไมสบาย บีบคั้น เปนทุกข ก็ขัดใจไมชอบ อยากเลี่ยงพนหรืออยากทําลาย (ตัณหาฝายลบ)
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อารมณในที่นี้ = sense-object ไมใช emotion สมัยปจจุบัน เรียกบางสวนของอารมณวาสิ่งเรา

บทที่ ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ

๖๕๑

ตอจากนั้น ความคิดปรุงแตงตางๆ ก็จะกําหนดเนนหรือเพงไปที่อารมณ คือ สิ่งที่เปนที่มาของเวทนานั้น
เอาสิ่งนั้นเปนที่จับของความคิด พรอมดวยความจําไดหมายรูวาสิ่งนั้นสิ่งนี้ เปนอยางนั้นอยางนี้ (สัญญา) แลว
ความคิดปรุงแตงก็ดําเนินไปตามวิถีทางของความชอบใจไมชอบใจนั้น เครื่องปรุงแตงของความคิด ก็คือ ความ
โนมเอียง ความเคยชิน กิเลส จิตนิสัยตางๆ ที่จิตไดสั่งสมไว (สังขาร) และคิดอยูในกรอบ ในขอบเขต ในแนวทาง
ของสังขารนั้น จากความคิด ก็อาจแสดงออกมาเปนการทํา การพูด การแสดงบทบาทตางๆ
ถาไมถึงขั้นแสดงออกภายนอก อยางนอยก็มีผลกระทบตางๆ อยูภายในจิตใจ เปนผลในทางผูกมัด
จํากัดตัว ทําใหจิตคับแคบบาง เกิดความกระทบกระทั่ง วุนวาย เรารอน ขุนมัว เศราหมอง บีบคั้นใจบาง หรือถา
เปนการพิจารณาเรื่องราว คิดการตางๆ ก็ทําใหเอนเอียง ไมมองเห็นตามเปนจริง อาจเคลือบแฝงดวยความอยาก
ได อยากเอา หรือความคิดมุงทําลาย
แมในกรณีที่เกิดความรูสึกเฉยๆ ไมสุข ไมทุกข ถาไมรูจักคิด ปลอยใหความคิดอยูใตอิทธิพลของเวทนา
นั้น ก็จะเกิดความคิดแบบเพอฝนเลื่อนลอยไรจุดหมาย หรือไมก็กลายเปนอัดอั้นตันอื้อไป ซึ่งรวมเรียกวาเปน
สภาพที่ไมเกื้อกูลตอคุณภาพชีวิต (เปนอกุศล) สรางปญหาและกอใหเกิดทุกข
กระบวนการของความคิดนี้ เขียนใหดูงาย แสดงเฉพาะสภาพจิต หรือองคธรรมที่เปนตัวแสดงบทบาท
สําคัญๆ ดังนี้
การรับรู้ → ความรูสึกสุขทุกข → ความอยาก-ที่เปนปฏิกิริยาบวก-ลบ → ปญหา
(ผัสสะ)
(เวทนา)
(ตัณหา)
(ทุกข)
ในชีวิตของคนทั่วไป กระบวนธรรมแห่งปัญหา นี้ เปนกิจกรรมสวนใหญที่ดําเนินไปเกือบตลอดเวลา ใน
วันหนึ่งๆ อาจเกิดขึ้นแลวๆ เลาๆ นับครั้งไมถวน ชีวิตที่ไมมีการศึกษา ยอมถูกครอบงําและกําหนดดวย
กระบวนการแหงความคิดอยางนี้ ความเปนไปของกระบวนธรรมนี้ดําเนินไปไดอยางงายๆ โดยไมตองใช
สติปญญา ไมตองใชความรูความเขาใจ หรือความสามารถอะไรเลย จัดเปนธรรมดาขั้นพื้นฐานที่สุด ยิ่งไดสั่งสม
ความเคยชินไวมากๆ ก็ยิ่งเปนไปเองอยางคลองแคลว อยางที่เรียกวาลงรอง
เพราะการที่เปนไปอยางปราศจากปญญา ไมตองมีสติปญญาเขามาเกี่ยวของ และสติปญญาไมไดเปนตัว
ควบคุม จึงเรียกวาเกิดอวิชชา และจึงไมเปนไปเพื่อการแกไขปญหา แตเปนไปเพื่อกอปญหาทําใหเกิดทุกข
เรียกวาเปน ปจจยาการแหงทุกข
ลักษณะทั่วไปของมัน คือเปนการคิดที่สนองตัณหา ผลของมัน คือการกอปญหาทําใหเกิดทุกข จึงไมเปน
การศึกษา สรุปสั้นๆ จะเรียกวา กระบวนการคิดแบบสนองตัณหา หรือการคิดแบบกอปญหา หรือวงจรแหงความ
ทุกขก็ได
เมื่อมนุษยเริ่มมีการศึกษาขึ้น ก็คือ มนุษยเริ่มใชสติปญญา ไมปลอยใหกระบวนการคิด หรือวงจร
ปจจยาการขางตน ดําเนินไปเรื่อยๆ คลองๆ แตมนุษยเริ่มใชสติสัมปชัญญะ และนําองคประกอบอื่นๆ เขามาตัด
ตอน หรือลดทอนกระแสของกระบวนการคิดแบบนั้น ทําใหกระบวนการคิดแบบสนองตัณหาขาดตอนไปเสียบาง
แปรไปเสียบาง ดําเนินไปในทิศทางหรือรูปอื่นๆ บาง ทําใหมนุษยเริ่มหลุดพนเปนอิสระ ไมตกเปนทาส ไมถูก
กระบวนความคิดแบบนั้นครอบงํากําหนดเอาเต็มที่โดยสิ้นเชิง
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ในเบื้องตน ตัวแปรนั้นอาจเปนเพียงเสียงเหนี่ยวรั้ง หรือรูปสําเร็จแหงความคิดที่ไดรับการถายทอด
โดยปรโตโฆสะ จากบุคคลหรือสถาบันตางๆ และซึ่งตนยึดถือเอาไวดวยศรัทธา แตตัวแปรจากปรโตโฆสะอยาง
นั้น มีผลเพียงแคเปนที่ยึดเหนี่ยวดึงตัวไว หรือขัดขวางไวไมใหไหลไปตามกระแสของกระบวนการคิดนั้น หรือ
อยางดีก็ไดแคใหรูปแบบความคิดที่ตายตัวไวยึดถือแทน ไมเปนทางแหงการคิดคืบหนาโดยอิสระของบุคคล
นั้นเอง แตในขั้นสูงขึ้นไป ปรโตโฆสะที่ดี อาจชักนําศรัทธาประเภทที่นําตอไปสูความคิดเองได
ขอยกตัวอยางเปรียบเทียบ
ปรโตโฆสะที่ชักนําใหเกิดศรัทธาแบบรูปสําเร็จตายตัว ไมเปนสื่อนําการคิดพิจารณาตอไป เชน ใหเชื่อวา
สิ่งทั้งหลายจะเปนอยางไร ยอมสุดแตเทพเจาบันดาล หรือเปนเรื่องของความบังเอิญ เมื่อเชื่ออยางนี้แลว ก็ไดแต
คอยรอความหวังจากเทพเจา หรือปลอยตามโชคชะตา ไมตองคิดคนอะไรตอไป
สวนปรโตโฆสะ ที่ชักนําศรัทธาแบบเปนสื่อโยงใหเกิดความคิดพิจารณา เชน ใหเชื่อวาสิ่งทั้งหลายจะเปน
อยางไร ยอมแลวแตเหตุปจจัย เมื่อเชื่ออยางนี้แลว เกิดเหตุการณอะไรขึ้น ก็ยอมคิดคนสืบสาวหาเหตุปจจัย ทํา
ใหเกิดความรูความเขาใจตอๆ ไป
ความคิดพิจารณาที่ศรัทธาตอปรโตโฆสะชวยสื่อนํานั้น เริ่มตนดวยองคธรรมที่เรียกวา โยนิโสมนสิการ
พูดอีกอยางหนึ่งวา ปรโตโฆสะที่ดี สรางศรัทธาชนิดที่ชักนําใหเกิดโยนิโสมนสิการ
เมื่อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นแลว ก็หมายถึงวา ไดมีจุดเริ่มของการศึกษา หรือการพัฒนาปญญาไดเริ่มขึ้น
แลว จากนั้นก็จะเกิดการคิดที่ใชปญญา และทําใหปญญาเจริญงอกงามยิ่งขึ้น นําไปสูการแกปญหา เปนทางแหง
ความดับทุกข และนี้ก็คือ การศึกษา
พูดสั้นๆ วากระบวนการคิดที่สนองปญญา คือ การคิดที่แกปญหา นําไปสูความดับทุกข และเปน
การศึกษา
จุดสําคัญที่โยนิโสมนสิการเขามาเริ่มบทบาท ก็คือการตัดตอนไมใหเวทนามีอิทธิพลเปนปจจัยกอใหเกิด
ตัณหาตอไป คือ ใหมีแตเพียงการเสวยเวทนา แตไมเกิดตัณหา เมื่อไมเกิดตัณหา ก็ไมมีความคิดปรุงแตงตาม
อํานาจของตัณหานั้นตอไป
เมื่อตัดตอนกระบวนการคิดสนองตัณหาแลว โยนิโสมนสิการก็นําความคิดไปสูแนวทางของการกอ
ปญญา แกปญหา ดับทุกข และทําใหเกิดการศึกษาตอไป อาจเขียนกระบวนความคิดใหดูงายๆ ดังนี้
การรับรู้ → ความรูสึกสุขทุกข
(ผัสสะ)
(เวทนา)

ตัณหา ฯลฯ

เกิดปญหา
(เกิดทุกข)

โยนิโสมนสิการ → ปญญา → แกปญหา
(ดับทุกข)
อยางไรก็ดี สําหรับมนุษยปุถุชน แมเริ่มมีการศึกษาบางแลว แตกระบวนความคิด ๒ อยางนี้ ยังเกิด
สลับกันไปมา และกระบวนหนึ่งอาจไปเกิดแทรกในระหวางของอีกกระบวนหนึ่ง เชน กระบวนแบบแรกอาจ
ดําเนินไปจนถึงเกิดตัณหาแลว จึงเกิดโยนิโสมนสิการขึ้นมาตัดและหันเหไปใหม หรือกระบวนแบบหลังดําเนินไป
ถึงปญญาแลว เกิดมีตัณหาขึ้นในรูปใหมแทรกเขามา

บทที่ ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ
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โดยนัยนี้ จึงเกิดมีกรณีที่นําเอาผลงานของปญญาไปรับใชความตองการของตัณหาได เปนตน
บุคคลที่มีการศึกษาสมบูรณแลว เมื่อคิด ก็คิดอยางมีโยนิโสมนสิการ เมื่อไมคิด ก็มีสติครองใจอยูกับ
ปจจุบัน คือ กํากับจิตอยูกับสิ่งที่เกี่ยวของตองทํา และพฤติกรรมที่กําลังดําเนินไปอยูของตน
อนึ่ง ที่วาเมื่อคิด ก็คิดอยางมีโยนิโสมนสิการนั้น ก็หมายถึงมีสติอยูพรอมดวย เพราะโยนิโสมนสิการเปน
เครื่องหลอเลี้ยงสติ และทําใหตองใชปญญา เมื่อความคิดเดินอยูอยางเปนระเบียบมีจุดหมาย จิตก็ไมลอยเลื่อน
เชือนแชไป ตองกุมอยูกับกิจที่กําลังกระทํานั้น เรียกวา มีสติ
ตามนัยที่กลาวมานี้ จะเห็นวา โยนิโสมนสิการ เปนการใชความคิดอยางถูกวิธี ซึ่งเปนองคธรรมสําคัญ
ยิ่งในกระบวนการของการศึกษา หรือในการพัฒนาตน อยูที่จุดแกนกลางคือการพัฒนาปญญา เปนองคธรรมที่
จําเปนสําหรับการมีชีวิตที่ดีงาม ซึ่งแกปญหาและพึ่งพาตนได
เมื่อเทียบในกระบวนการพัฒนาปญญา โยนิโสมนสิการอยูในระดับที่เหนือศรัทธา เพราะเปนขั้นที่เริ่มใช
ความคิดของตนเองเปนอิสระ
เมื่อพิจารณาในแงของระบบการศึกษาอบรม โยนิโสมนสิการเปนองคประกอบฝายภายใน เกี่ยวดวยการ
ฝกการใชความคิด ใหรูจักคิดอยางถูกวิธี คิดอยางมีระเบียบ รูจักคิดวิเคราะห ไมมองเห็นสิ่งตางๆ อยางตื้นๆ
ผิวเผิน เปนขั้นสําคัญในการสรางปญญาที่บริสุทธิ์ เปนอิสระ ทําใหทุกคนพึ่งตนได ชวยตนเองได และนําไปสู
ความเปนอิสระ ไรทุกข พรอมทั้งสันติสุขที่เปนจุดหมายสูงสุดของพุทธธรรม
เปนอันวา ไดทําความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับบุพภาคของการศึกษา ๒ ประการ คือ ปรโตโฆสะ ที่เปน
กัลยาณมิตร ซึ่งเปนองคประกอบภายนอก และเปนวิธีการแหงศรัทธา กับโยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนองคประกอบ
ภายใน และเปนวิธีการแหงปญญา พอมองเห็นภาพกวางๆ ของระบบในกระบวนการของการศึกษาแลว
ตอแตนี้ จะไดบรรยายเรื่องโยนิโสมนิสิการ โดยเฉพาะอยางเดียว เพื่อใหทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และ
เกิดความเขาใจเกี่ยวกับวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมอยางชัดเจนยิ่งขึ้น
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บุพนิมิตที่ ๒: โยนิโสมนสิการ
วิธีการแหงปญญา
โยนิโสมนสิการ ที่โบราณแปลสืบมาวา “ทําในใจโดยแยบคาย” หรือมนสิการโดยแยบคาย หรืองายๆ วา
คิดแยบคาย เปนการใชความคิดอยางถูกวิธี หรือคิดอยางมีวิธี ตามความหมายที่กลาวมาแลว
ขอทวนความย้ําวา เมื่อเทียบในกระบวนการพัฒนาปญญา โยนิโสมนสิการ อยูในระดับเหนือศรัทธา
เพราะเปนขั้นที่เริ่มใชความคิดของตนเองเปนอิสระ สวนในระบบการศึกษาอบรม โยนิโสมนสิการเปนการฝก
ความคิด ใหรูจักคิดอยางถูกวิธี คิดอยางมีระเบียบ รูจักคิดวิเคราะห ไมมองเห็นสิ่งตางๆ อยางตื้นๆ ผิวเผิน เปน
ขั้นสําคัญในการสรางปญญาที่บริสุทธิ์เปนอิสระ ทําใหพึ่งตนได และนําไปสูจุดหมายของพุทธธรรมอยางแทจริง

ความสําคัญของโยนิโสมนสิการ
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิตฉันใด
ความถึ ง พร้ อ มด้ ว ยโยนิ โ สมนสิ ก าร ก็ เ ป็ น ตั ว นํ า เป็ น บุ พ นิ มิ ต แห่ ง การเกิ ด ขึ้ น ของอริ ย อัษฎางคิกมรรค แก่ภิกษุ ฉันนั้น ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ พึงหวังสิ่งนี้ได้ คือ จัก
เจริญ จักทําให้มากซึ่งอริยอัษฎางคิกมรรค”1273
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงเงินแสงทอง เป็นบุพนิมิตมาก่อน ฉันใด
โยนิโสมนสิการก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของโพชฌงค์ ๗ แก่ภิกษุ ฉันนั้น ภิกษุผู้ถึง
พร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ พึงหวังสิ่งนี้ได้ คือ จักเจริญ จักทําให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗”1274
“ภิกษุทั้งหลาย ร่างกายนี้ ดํารงอยู่ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึงดํารงอยู่ได้, ไม่มีอาหาร หา
ดํารงอยู่ได้ไม่ ฉันใด นิวรณ์ ๕ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดํารงอยู่ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึงดํารงอยู่
ได้, ไม่มีอาหาร หาดํารงอยู่ได้ไม่; อะไรเล่าคืออาหาร...ก็คือการกระทําให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการ
...
“ภิกษุทั้งหลาย ร่างกายนี้ ดํารงอยู่ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึงดํารงอยู่ได้, ไม่มีอาหาร หา
ดํารงอยู่ได้ไม่ ฉันใด โพชฌงค์ ๗ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดํารงอยู่ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึงดํารง
อยู่ได้, ไม่มีอาหาร หาดํารงอยู่ได้ไม่, อะไรเล่าคืออาหาร...ก็คือ การกระทําให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการ...”1275
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะโยนิโสมนสิการ เพราะโยนิโสสัมมัปปธาน (การตั้งความเพียรชอบ ถูก
วิธี) เราจึงได้บรรลุอนุตรวิมุตติ จึงได้ประจักษ์แจ้งอนุตรวิมุตติ, แม้เธอทั้งหลายก็จะบรรลุอนุตรวิมุตติได้ ประจักษ์แจ้งอนุตรวิมุตติได้ เพราะโยนิโสมนสิการ เพราะโยนิโสสัมมัปปธาน”1276
1273

สํ.ม.๑๙/๑๓๖/๓๗; ฯลฯ
สํ.ม.๑๙/๔๑๔/๑๑๓
1275
สํ.ม.๑๙/๓๕๗-๓๗๒/๙๔-๙๘ (นิวรณ์ ๕ = กามฉันท หรืออภิชฌา พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา; โพชฌงค์ ๗ =
สติ ธรรมวิจัย วิริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา)
1276
วินย.๔/๓๕/๔๒; สํ.ส.๑๕/๔๒๕/๑๕๓
1274
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“ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย (ว่าสําเร็จได้) แก่ผู้รู้ผู้เห็น มิใช่แก่ผู้
ไม่รู้ มิใช่แก่ผู้ไม่เห็น; เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่อย่างไร จึงจะมีความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย? เมื่อรู้เห็น
(วิธีทําให้เกิดและไม่ให้เกิด) โยนิโสมนสิการ และอโยนิโสมนสิการ; เมื่อมนสิการโดยไม่แยบคาย
อาสวะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และอาสวะที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเจริญเพิ่มพูน, เมื่อมนสิการโดย
แยบคาย อาสวะที่ยังไม่เกิด ย่อมไม่เกิดขึ้น และอาสวะที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมถูกละได้”1277
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใดก็ตาม ที่เป็นกุศล อยู่ในภาคกุศล อยู่ใน
ฝ่ายกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีโยนิโสมนสิการเป็นมูลราก ประชุมลงในโยนิโสมนสิการ,
โยนิโสมนสิการ เรียกว่าเป็นยอดของธรรมเหล่านั้น”1278
“ดูกรมหาลิ โลภะ...โทสะ...โมหะ...อโยนิโสมนสิการ...จิตที่ตั้งไว้ผิด เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพื่อ
การกระทํากรรมชั่ว เพื่อความเป็นไปแห่งกรรมชั่ว, อโลภะ...อโทสะ...อโมหะ...โยนิโสมนสิการ...
จิตที่ตั้งไว้ชอบ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพื่อการกระทํากัลยาณกรรม เพื่อความเป็นไปแห่งกัลยาณกรรม”1279
“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่น แม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือ
ให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เสื่อมไป เหมือนโยนิโสมนสิการเลย เมื่อมีโยนิโสมนสิการ กุศลธรรม
ที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเสื่อมไป”1280
“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่าง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่1281...ที่เป็นไปเพื่อความ
ดํารงมั่น ไม่เสื่อมสูญ ไม่อันตรธานแห่งสัทธรรม1282 เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”
“โดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายใน เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอื่นแม้สักข้อหนึ่ง ที่
เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”1283
“สําหรับภิกษุผู้เสขะ ยังไม่บรรลุอรหัตผล ปรารถนาความเกษมจากโยคะ อันยอดเยี่ยม เรา
ไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายในอย่างอื่นแม้สักอย่าง ที่มีประโยชน์มาก เหมือนโยนิโสมนสิการ
เลย ภิกษุผู้ใช้โยนิโสมนสิการ ย่อมกําจัดอกุศลได้ และบําเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้น”1284
“เราไม่เล็งเห็นธรรมอย่างอื่น แม้สักข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น
หรือให้สัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้ว เจริญยิ่งขึ้น เหมือนโยนิโสมนสิการเลย เมื่อมีโยนิโสมนสิการ
สัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเจริญยิ่งขึ้น”1285
“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้โพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น หรือให้โพชฌงค์
ที่เกิดขึ้นแล้ว ถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย เมื่อมีโยนิโสมนสิการ
โพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์”1286
1277

ม.มู.๑๒/๑๑/๑๒
สํ.ม.๑๙/๔๖๕/๑๒๙
1279
องฺ.ทสก.๒๔/๔๗/๙๐
1280
องฺ.เอก.๒๐/๖๘/๑๕
1281
องฺ.เอก.๒๐/๙๒/๒๐
1282
องฺ.เอก.๒๐/๑๒๔/๒๔
1283
องฺ.เอก.๒๐/๑๐๘/๒๒; เทียบ สํ.ม.๑๙/๕๑๘/๑๔๑
1284
ขุ.อิติ.๒๕/๑๙๔/๒๓๖
1285
องฺ.เอก.๒๐/๑๘๖/๔๑
1286
องฺ.เอก.๒๐/๗๖/๑๗
1278

๖๕๖

พุทธธรรม

“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักข้อหนึ่ง ที่จะเป็นเหตุให้ความสงสัยที่ยังไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้น
หรือที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ถูกกําจัดได้ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”1287
โยนิโสมนสิการในอสุภนิมิต เปนเหตุใหราคะไมเกิด และราคะที่เกิดแลว ก็ถูกละได โยนิโสมนสิการใน
เมตตาเจโตวิมุตติ เปนเหตุใหโทสะไมเกิด และโทสะที่เกิดแลว ก็ถูกละได โยนิโสมนสิการ (โดยทั่วไป) เปนเหตุ
ใหโมหะไมเกิด และโมหะที่เกิดแลว ก็ถูกละได1288
เมื่อโยนิโสมนสิการ นิวรณ ๕ ยอมไมเกิด ที่เกิดแลว ก็ถูกกําจัดได ในขณะเดียวกันก็เปนเหตุให
โพชฌงค ๗ เกิดขึ้น และเจริญเต็มบริบูรณ1289
“ธรรม ๙ อย่างที่มีอุปการะมาก ได้แก่ ธรรม ๙ อย่าง ซึ่งมีโยนิโสมนสิการเป็นมูล กล่าวคือ
เมื่อโยนิโสมนสิการ ปราโมทย์ย่อมเกิด เมื่อปราโมทย์ ปีติย่อมเกิด เมื่อมีใจปีติ กายย่อมสงบ
ผ่อนคลาย (ปัสสัทธิ) เมื่อกายสงบผ่อนคลาย ย่อมได้เสวยสุข ผู้มีสุข จิตย่อมเป็นสมาธิ ผู้มีจิต
เป็นสมาธิ ย่อมรู้เห็นตามเป็นจริง เมื่อรู้เห็นตามเป็นจริง ย่อมนิพพิทาเอง เมื่อนิพพิทา ก็วิราคะ
เพราะวิราคะ ก็วิมุตติ”1290

ความหมายของโยนิโสมนสิการ
วาโดยรูปศัพท โยนิโสมนสิการ ประกอบดวย โยนิโส กับ มนสิการ โยนิโส มาจาก โยนิ ซึ่งแปลวา
เหตุ ตนเคา แหลงเกิด ปญญา อุบาย วิธี ทาง1291 สวน มนสิการ แปลวา การทําในใจ การคิด คํานึง นึกถึง ใสใจ
พิจารณา1292 เมื่อรวมเขาเปนโยนิโสมนสิการ ทานแปลสืบๆ กันมาวา การทําในใจโดยแยบคาย การทําในใจโดย
แยบคายนี้ มีความหมายแคไหนเพียงใด คัมภีรชั้นอรรถกถาและฎีกาไดไขความไว โดยวิธีแสดงไวพจนใหเห็น
ความหมายแยกเปนแงๆ ดังตอไปนี้
๑. อุบายมนสิการ แปลวา คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือคิดอยางมีวิธี หรือคิดถูกวิธี หมายถึง คิดถูก
วิธีที่จะใหเขาถึงความจริง สอดคลองเขาแนวกับสัจจะ ทําใหห ยั่งรูสภาวลักษณะและสามัญลักษณะของสิ่ง
ทั้งหลาย
1287

องฺ.เอก.๒๐/๒๑/๕
องฺ.ติก.๒๐/๕๐๘/๒๕๘
1289
สํ.ม.๑๙/๔๔๖-๗/๑๒๒
1290
ที.ปา.๑๑/๔๕๕/๓๒๙
1291
ในที่มาสวนมากแปลวา อุปาย ไดแก ม.อ.๓/๗๒๔; สํ.อ.๑/๑๐๘; องฺ.อ.๑/๕๔, ๕๓๓; ๓/๑๗๗; ขุทฺทก.อ.๒๕๖; นิทฺ.อ.๒/๓๙; สงฺคณี อ.
๕๖๕; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๑/๘๓; ๒/๓; ที่แปลวา อุปาย และ ปถ ไดแก องฺ.อ.๒/๑๕๗; ๓/๑๙๗; อิติ.อ.๘๑; นิทฺ.อ.๒/๑๙๕; วิสุทฺธิ.๑/๓๗;
ที่แปลวา อุปาย ปถ และ การณ คือ ที.อ.๒/๓๒๓; ที่แปลวา การณ ไดแก สํ.อ.๒/๓๙๐; ๓/๓๒๗; ๓๙๐; ที่แปลวา ปัญญา มีในเนตติปกรณ (ฉบับไทยยังไมพิมพ พึงดูฉบับอักษรโรมันของอังกฤษ หรือฉบับอักษรพมา หรือดูในคัมภีรรุนหลัง คืออภิธานัปปทีปกา
คาถาที่ ๑๕๓)
1292
ไวพจนของมนสิการ คือ อาวัชชนา อาโภค สมันนาหาร ปัจจเวกขณ์ (ดู ที.อ.๒/๓๒๓; ม.อ.๑/๘๘; อิติ.อ.๘๐; วิสุทฺธิ.๒/๖๓;
๑๓๘) นอกจากนี้ ในบาลี ยังพบคําจําพวกไวพจนของมนสิการอีกหลายคํา เชน อุปปริกขา (เชน สํ.ข.๑๗/๘๗/๕๓; ๒๔๒/๑๗๑)
ปฏิสังขา (เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๗/๕๑ ฯลฯ ฯลฯ) ปฏิสัญจิกขณา (เชน องฺ.ทสก.๒๔/๙๒/๑๙๗ = โยนิโสมนสิการ ใน สํ.นิ.๑๖/
๑๕๔/๘๔; และ สํ.ม.๑๙/๑๕๗๗/๔๘๙) ปริวีมังสา (เชน สํ.นิ.๑๖/๑๘๙/๙๗) คําวา สัมมามนสิการ (ที.สี.๙/๒๗/๑๖; ที.ปา.๑๑/
๑๓/๓๒; ที.อ.๑/๑๓๖; ๓/๙๕; ม.อ.๑/๒๗๒) ก็มีความหมายใกลเคียงกับโยนิโสมนสิการ แตมีที่ใชนอย ไมถือเปนศัพทเฉพาะ.
1288
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๒. ปถมนสิการ แปลวา คิดเปนทาง หรือคิดถูกทาง คือคิดไดตอเนื่องเปนลําดับ จัดลําดับได หรือมี
ลําดับ มีขั้นตอน แลนไปเปนแถวเปนแนว หมายถึง ความคิดเปนระเบียบ ตามแนวเหตุผล เปนตน ไมยุงเหยิง
สับสน ไมใชประเดี๋ยววกเวียนติดพันเรื่องนี้ ที่นี้ เดี๋ยวเตลิดออกไปเรื่องนั้น ที่โนน หรือกระโดดไปกระโดดมา ตอ
เปนชิ้นเปนอันไมได ทั้งนี้รวมทั้งความสามารถที่จะชักความนึกคิดเขาสูแนวทางที่ถูกตอง
๓. การณมนสิการ แปลวา คิดตามเหตุ คิดคนเหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิดอยางมีเหตุผล หมายถึง
การคิดสืบคนตามแนวความสัมพันธสืบทอดกันแหงเหตุปจจัย พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุ ใหเขาใจถึงตนเคา หรือ
แหลงที่มา ซึ่งสงผลตอเนื่องมาตามลําดับ
๔. อุปปาทกมนสิการ แปลวา คิดใหเกิดผล คือใชความคิดใหเกิดผลที่พึงประสงค เล็งถึงการคิด
อยางมีเปาหมาย ทานหมายถึง การคิดการพิจารณาที่ทําใหเกิดกุศลธรรม เชน ปลุกเราใหเกิดความเพียร การรูจัก
คิดในทางที่ทําใหหายหวาดกลัว ใหหายโกรธ การพิจารณาที่ทําใหมีสติ หรือทําใหจิตใจเขมแข็งมั่นคง เปนตน1293
ไขความทั้ง ๔ ขอนี้ เปนเพียงการแสดงลักษณะดานตางๆ ของความคิดที่เรียกวาโยนิโสมนสิการ
โยนิโสมนสิการที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งๆ อาจมีลักษณะครบทีเดียวทั้ง ๔ ขอ หรือเกือบครบทั้งหมดนั้น หากจะเขียน
ลักษณะทั้ง ๔ ขอนั้นสั้นๆ คงไดความวา คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล คิดเร้ากุศล
แตถาจะสรุปเปนคําจํากัดความ ก็เห็นไดวาทํายากสักหนอย มักจับเอาไปไดแตบางแงบางดาน ไม
ครอบคลุมทั้งหมด หรือไมก็ตองเขียนบรรยายยืดยาว เหมือนอยางที่เขียนไวในตอนเริ่มตนของบทนี้
อยางไรก็ตาม มีลักษณะเดนบางอยางของความคิดแบบนี้ ที่อาจถือเปนตัวแทนของลักษณะอื่นๆ ได
ดังที่ไดเคยแปลโดยนัยไววา ความคิดถูกวิธี ความรูจักคิด การคิดเปน การคิดตรงตามสภาวะและเหตุปจจัย
การคิดสืบคนถึงตนเคา เปนตน หรือถาเขาใจความหมายดีแลว จะถือตามคําแปลสืบๆ กันมาวา “การทําในใจ
โดยแยบคาย” ก็ได1294
ไดกลาวแลวในตอนกอนๆ ถึงความสัมพันธระหวางโยนิโสมนสิการที่เปนองคประกอบภายในนี้ กับ
ปรโตโฆสะดีงาม หรือกัลยาณมิตร ที่เปนองคประกอบภายนอก ในตอนนี้ พึงสังเกตใหละเอียดลงไปอีกวา ถา
บุคคลคิดเองไมเปน คือไมรูจักใชโยนิโสมนสิการ กัลยาณมิตรจึงอาศัยศรัทธาเขามาชวยเหลือ
จะเห็นไดวา สําหรับลักษณะ ๓ ดานแรกของโยนิโสมนสิการ กัลยาณมิตรชวยไดเพียงชี้แนะสองนําให
เห็นชอง แตตัวบุคคลผูนั้นจะตองคิดพิจารณาเขาใจดวยตนเอง เมื่อถึงขั้นเข้าใจจริง ศรัทธาจะทําให้ไม่ได้1295
ดังนั้น ขอบเขตของศรัทธาจึงจํากัดมากสําหรับการชวยโยนิโสมนสิการในลักษณะ ๓ ดานนี้
1293

ไขความเปน อุปายมนสิการ ปถมนสิการ อุปปาทกมนสิการ ที่ สํ.อ.๓/๒๕๒; เปนอุปายมนสิการ และปถมนสิการ ที่ ที.อ.๒/๗๐,
๓๒๓, ๕๐๐ = วิภงฺค.อ.๓๕๓ = ม.อ.๑/๓๘๗, ๘๘; อิติ.อ.๘๐; สํ.อ.๒/๒๗; เปนอุปายมนสิการ ที่ ม.อ.๒/๔๖๗; สํ.อ.๑/๒๐๐; ๓/๒๑๕;
องฺ.อ.๑/๔๙, ๕๑๘; วินย.ฎีกา ๔/๑๑๐; เปนอุปปาทกมนสิการ ที่ ม.อ.๑/๔๐๕; เปนการณมนสิการ ในฎีกาแหงทีฆนิกาย (ขยายความปถมนสิการนั่นเอง; ฉบับไทยยังไมพิมพ พึงดูฉบับอักษรโรมัน หรืออักษรพมา) คําอธิบายทั่วไปที่นาฟง ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๖๗; วินย.ฎีกา ๒/๓๕๐,
วิสุทฺธิ.ฎีกา ๑/๒๒๖; อาจดูประกอบที่ปญจิกา ๑/๔๓๒; ๒/๑๑๕, ๒๖๗; คําอธิบายขางบน แสดงตามอัตโนมัติดวย.
1294
แมในภาษาอังกฤษ ก็มีผูคิดแปลไปตางๆ คําแปลบางคํา อาจชวยประกอบความเขาใจได จึงนําลงไวใหพิจารณา (เริ่มจากความหมาย
โดยพยัญชนะ): proper mind-work; proper attention; systematic attention; reasoned attention; attentive consideration;
reasoned consideration; considered attention; careful consideration; careful attention; ordered thinking; orderly
reasoning; genetical reflection; critical reflection; analytical reflection.
1295
นี้คือความหมายขั้นลึกของ “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” หรือ ตนเปนที่พึ่งของตน

๖๕๘

พุทธธรรม

แต สํา หรับ ลัก ษณะที่ ๔ ศรัท ธาแสดงบทบาทได แรงกล า เชน คนบางคนเป น คนออ นแอ มั ก หดหู
ทอถอย หรือชอบคิดเรื่องเหลวไหล เรื่องเสียหายตางๆ ถากัลยาณมิตรสรางศรัทธาไดสําเร็จ ก็จะชวยคนเชนนี้ได
มาก อาจพูดเราใจ ปลุกใจ ใหกําลังใจ และชักจูงดวยวิธีตางๆ อยางไดผล
ในทางกลับกัน คนบางคนมีโยนิโสมนสิการเปนปกติ รูจักคิดดวยตนเอง เมื่อมีเหตุใหหดหูทอถอย หรือ
เศราเสียใจ เขาก็คิดแกไข ปลุกใจของเขาเองไดสําเร็จเปนอยางดี
สวนในดานตรงขาม ถาไดปาปมิตร หรือมีอโยนิโสมนสิการ แมแตอยูในสถานการณที่ดีงาม ประสบสิ่งดี
งาม ก็ยังคิดใหเปนไปในทางราย และกอใหเกิดกรรมรายได เชน คนรายเห็นที่รมรื่นสงัด เปนที่เหมาะแกการ
กระทําชั่ว หรือเตรียมกระทําอาชญากรรม คนบางคนขี้ระแวง เห็นคนอื่นยิ้ม ก็คอยจะคิดวาเขาเยาะเยยดูหมิ่น
ถาปลอยใหกระแสความคิดเดินไปเชนนั้นอยูบอยๆ อโยนิโสมนสิการก็จะกลายเปนอาหารหลอเลี้ยง
อกุศลธรรมชนิดนั้นๆ ใหกลาแข็งยิ่งขึ้น เชน คนที่คอยสั่งสมความคิดมองแงราย คอยเห็นคนอื่นเปนศัตรู คนที่
เสพคุนกับความหวาดระแวงวาคนอื่นจะคิดรายจนสะดุงผวากลายเปนโรคประสาท1296
วัตถุแหงความคิดอยางเดียวกัน แตใชโยนิโสมนสิการ กับอโยนิโสมนสิการ ยอมใหผลตอชีวิตจิตใจและ
พฤติกรรมไปคนละอยาง เชน คนหนึ่งคํานึงถึงความตายดวยอโยนิโสมนสิการ ก็เกิดความหวาดหวั่น หดหู
ทอถอย ไมอยากทําอะไรๆ หรือฟุงซาน คิดวุนวาย อีกคนหนึ่ง คํานึงถึงความตายดวยโยนิโสมนสิการ กลับทําให
เกิดความสํานึกในการที่จะละเวนความชั่ว ใจสงบ เกิดความไมประมาท กระตือรือรน เรงทําสิ่งดีงาม1297
ในดานการหยั่งรูสภาวธรรม โยนิโสมนสิการไมใชตัวปญญาเอง แตเปนปจจัยใหเกิดปญญา คือใหเกิด
สัมมาทิฏฐิ
คัมภีรมิลินทปญหาแสดงความแตกต่าง ระหว่างโยนิโสมนสิการ กับปัญญา วา
- ประการแรก สัตวดิรัจฉานทั้งหลาย เชน แพะ แกะ วัว ควาย อูฐ ลา มีมนสิการ (มนสิการ แตไมเปน
โยนิโส) แตไมมีปญญา
- ประการที่สอง มนสิการมีลักษณะคํานึงพิจารณา สวนปญญามีลักษณะตัดขาด มนสิการรวบจับ
ความคิดมาเสนอ ทําใหปญญาทํางานกําจัดกิเลสได เหมือนมือซายรวบจับเอารวงขาวไว ใหมือขวาที่
ถือเคียวเกี่ยวตัดไดสําเร็จ1298
ถามองในแงนี้ โยนิโสมนสิการ ก็คือ มนสิการชนิดที่ทําใหเกิดการใชปญญา พรอมกับทําใหปญญานั้น
เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป1299
1296

เรียกวา อโยนิโสมนสิการพหุล เปนอาหารของนิวรณ ในทางตรงขาม โยนิโสมนสิการพหุล ก็เปนอาหารหลอเลี้ยงโพชฌงค (ที่มาเคย
อางแลว คือ สํ.ม.๑๙/๓๕๗-๓๗๒/๙๔-๙๘ และที่อื่นๆ หลายแหง)
1297
ดู วิสุทฺธิ.๒/๒; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๒/๓
1298
มิลินท.๔๗
1299
ตัวอยางการใชคําวา โยนิโส และอโยนิโสมนสิการ บางทีจะชวยเสริมความเขาใจใหชัดขึ้น เชน เมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทในหมูคณะ
คนที่ใชโยนิโสมนสิการจะหยุดทะเลาะ และหาทางระงับ (วินย.อ.๓/๒๖๙; ม.อ.๓/๖๑๑; ชา.อ.๕/๓๔๘; ธ.อ.๑/๕๙) เวรระงับไดดวย
โยนิโสมนสิการ (ธ.อ.๑/๔๖) จับความหมายของขอความในพระสูตร เชนคําวา สัมภเวสี เปนตน โดยอโยนิโส จึงเขาใจผิดวา
พระพุทธเจาตรัสวามีอันตราภพ (อุ.อ.๑๑๘) เปนเครื่องชวยใหเวไนยบุคคลบรรลุธรรม (สํ.อ.๓/๖๓) ชวยใหการฟงธรรมเกิด
ประโยชน (อิติ.อ.๒๖๘; นิทฺ.อ.๑/๙ จาก องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๕๑/๑๙๕) และที่ทานใชบอย คือ หมายถึงวิปัสสนา หรือใชแทนคําวา
บําเพ็ญวิปัสสนา เชน ม.อ.๑/๑๐๐ = อิติ.อ.๘๐; องฺ.อ.๑/๒๓๓, ๔๑๐ (เทียบ ๑/๒๑๕); อุ.อ.๔๕๐ นอกนี้ ดู ม.อ.๑/๒๖๙; สํ.อ.๓/
๑๘๙; องฺ.อ.๓/๔๒; ขุทฺทก.อ.๒๖๑; ธ.อ.๑/๑๔๖; อิติ.อ.๔๒๙; ปฏิสํ.อ.๓๕๙

บทที่ ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ

๖๕๙

คัมภีรปปญจสูทนี กลาวถึง อโยนิโสมนสิการวา เปนมูลแหงวัฏฏะ ทําใหวายวนอยูในทุกข หรือสะสม
หมักหมมปญหา และชี้แจงวา เมื่ออโยนิโสมนสิการเจริญงอกงามขึ้น ก็พอกพูนอวิชชา และภวตัณหา
- เมื่อ อวิชชา เกิดขึ้น ก็เขาสูกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาท เริ่มแตอวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสังขาร เปน
ตนไป จนเกิดกองทุกขครบถวนบริบูรณ
- แมเมื่อ ตัณหา เกิดขึ้น ก็เขาสูกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทเชนเดียวกัน เริ่มแตตัณหาเปนปจจัยให
เกิดอุปาทานสงตอตามลําดับ นําไปสูความเกิดพรอมแหงกองทุกข
สวน โยนิโสมนสิการ เปนมูลแหงวิวัฏฏ ทําใหพนจากวังวนแหงทุกข ถึงภาวะไรปญหา หรือแกปญหา
ได เพราะเมื่ อ โยนิ โ สมนสิ ก ารเกิ ด ขึ้ น ก็ นํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ต ามมรรคมี อ งค ๘ ซึ่ ง มี สั ม มาทิ ฏ ฐิ เ ป น หั ว หน า
สั ม มาทิ ฏ ฐิ ก็ คื อ วิ ช ชานั่ น เอง เมื่ อ วิ ช ชาเกิ ด ขึ้ น อวิ ช ชาก็ ดั บ ไป เมื่ อ อวิ ช ชาดั บ กระบวนธรรมนิ โ รธวาร
แหงปฏิจจสมุปบาท ก็ดําเนินไป นําสูความดับทุกข1300 เขียนใหดูงายดังนี้

วัฏฏะ มีอโยนิโสมนสิการเปนมูล
(วังวนแหงทุกข หรือวงจรปญหา เกิดจากอโยนิโสมนสิการ)

อวิชชา → สังขาร ฯลฯ → ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ฯลฯ = ทุกขเกิด
อโยนิโสมนสิการ

ตัณหา → อุปาทาน ฯลฯ → ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ฯลฯ = ทุกขเกิด

วิวัฏฏะ มีโยนิโสมนสิการเปนมูล
(ภาวะปลอดทุกข หรือแกปญหาได เกิดจากโยนิโสมนสิการ)

โยนิโสมนสิการ → มรรคภาวนา: สัมมาทิฏฐิ = วิชชา→ อวิชชาดับ→ สังขารดับ ฯลฯ = ทุกขดับ
ถามองในแงขอบเขต โยนิโสมนสิการก็กินความกวาง ครอบคลุมตั้งแตการคิดนึกอยูในแนวทางของ
ศีลธรรม การคิดตามหลักความดีงาม และหลักความจริงตางๆ ที่ตนไดศึกษา หรือรับการอบรมสั่งสอนมา มี
ความรูความเขาใจดีอยูแลว เชน คิดในทางที่จะเปนมิตร คิดรักคิดปรารถนาดีมีเมตตา คิดในทางที่จะใหหรือ
ชวยเหลือเกื้อกูล คิดในทางที่จะเขมแข็งทําการจริงจังไมยอทอ เปนตน ซึ่งไมตองใชปญญาลึกซึ้งอะไร ตลอดขึ้น
ไปจนถึงการคิดแยกแยะองคประกอบ และสืบสาวหาเหตุปจจัย ที่ตองใชปญญาละเอียดประณีต
เนื่ อ งด ว ยโยนิ โ สมนสิ ก ารมี ข อบเขตกว า งอย า งนี้ คนปกติ ทุ ก คนจึ ง สามารถใช โ ยนิ โ สมนสิ ก ารได
โดยเฉพาะโยนิโสมนสิการแบบงายๆ นั้น เพียงแตคอยชักกระแสความคิดใหเขามาเดินในแนวทางดีงาม ที่เรียนรู
ไวกอนแลว หรือที่คุนอยูแลวเทานั้นเอง และสําหรับโยนิโสมนสิการแบบนี้ ซึ่งตามปกติเปนระดับที่ชวยใหเกิด
โลกิยสัมมาทิฏฐิ ศรัทธาซึ่งเกิดจากปจจัยฝายปรโตโฆสะ เชน การศึกษาอบรม วัฒนธรรมประเพณี และ
กัลยาณมิตรอื่นๆ จะมีอิทธิพลไดมาก
ที่กลาวอยางนั้นก็เพราะวา ศรัทธาเปนศูนยรวมที่ยึดเหนี่ยวของจิต และเปนพลังพรอมอยูภายใน พอคน
รับรูอารมณ หรือประสบสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง กระแสความคิดก็จะถูกแรงแหงศรัทธาดึงใหแลนไปตาม
แนวทางของศรัทธานั้น เสมือนวาศรัทธาขุดรองสําหรับใหกระแสความคิดไหลไวกอนแลว
1300

ม.อ.๑/๘๙

๖๖๐
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ดังนั้น ทานจึงแสดงหลักวา ศรัทธา (ที่ถูกต้อง) เป็นอาหารหล่อเลี้ยงโยนิโสมนสิการ1301 เพราะ
ปรโตโฆสะที่เปนกัลยาณมิตร อาศัยศรัทธานั้นเปนทางเดิน สามารถชวยเพิ่มเติมเสริมความรูความเขาใจ และ
ชี้แนะสองนําความคิดไดมากขึ้นโดยลําดับ เชน ดวยการปรึกษาหารือ สอบถามขอติดขัดสงสัย เปนตน
โยนิโสมนสิการของคนผูนั้น เมื่อใชอยูบอยๆ และไดอาหารหลอเลี้ยงเสริมอยูเรื่อยๆ ก็เดินไดคลองและ
กาวไกลยิ่งขึ้น ทําใหปญญางอกงามยิ่งขึ้น ครั้นพิจารณาเห็นความจริง รูวาคําแนะนําสั่งสอนนั้นถูกตองดีงาม เปน
ประโยชนจริง ก็ยิ่งมั่นใจ เกิดศรัทธามากขึ้น โยนิโสมนสิการก็กลับเป็นปัจจัยส่งเสริมศรัทธา1302ชวนใหตั้งใจ
ศึกษายิ่งขึ้น จนในที่สุด โยนิโสมนสิการของตนเอง ก็นําบุคคลผูนั้นไปสูความรูแจงและความหลุดพนได
ที่วานี้คือ ปฏิปทาที่อาศัยทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกประสานกัน และนี้คือความหมายอยางหนึ่ง
ของคําวา ตนเป็นที่พึ่งของตน และการมีตนเป็นที่พึ่ง1303ซึ่งเห็นไดชัดวา ทานไมไดปฏิเสธปจจัยภายนอก
ปจจัยภายนอกและศรัทธามีความสําคัญมาก แตตัวตัดสินอยูภายใน คือ โยนิโสมนสิการ
ผูใดใชโยนิโสมนสิการไดดี การอาศัยปจจัยภายนอกก็นอยลงตามอัตรา ผูใดไมใชโยนิโสมนสิการเลย
กัลยาณมิตรใดๆ ก็ไมอาจชวยไดสําเร็จ
สติเปนองคธรรมสําคัญ มีอุปการะมาก จําเปนตองใชในกิจทุกอยาง ดังเปนที่ทราบกันดีอยูแลว แตมักมี
ปญหาวา ทําอยางไรจะใหสติเกิดขึ้นทันเวลาที่ตองใช และเมื่อเกิดขึ้นแลว ทําอยางไรจะใหคงอยูตอเนื่องไปเรื่อยๆ
ไมหลุดลอยขาดหายไปเสีย
ในเรื่องนี้ ทางธรรมแสดงหลักไววา โยนิโสมนสิการเปนอาหารหลอเลี้ยงสติ ชวยใหสติที่ยังไมเกิด ก็
เกิดขึ้น ชวยใหสติที่เกิดขึ้นแลว เกิดตอเนื่องไปอีก1304
คนที่มีความคิดเปนระเบียบ ความคิดแลนเรื่อย ไดเรื่องไดราว เดินเปนแถวเปนแนว ยอมคุมเอาสติไว
ใชไดเรื่อย แตคนที่คิดอะไรไมเปน หรือในเวลาที่ความคิดไมเดิน ไมมีจุด ไมมีหลัก สติก็จะพลัดหายอยูเรื่อย
รักษาไวไมอยู เพราะตามสภาวะแทจริง เราจะไปรักษา ไปกักไปกดดึงเอาสติไว ยอมไมเปนการถูกตอง และทํา
ไมได ที่ถูกตองคือ ตองหลอเลี้ยงมันไว หมายความวา สรางปจจัยใหมันอยู เมื่อมีปจจัยใหมันเกิด มันก็เกิด เปน
เรื่องของกระบวนธรรม เปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัย จึงตองทําตามเหตุปจจัย
ถามองในแงการทําหนาที่ โยนิโสมนสิการก็คือความคิดที่สกัดอวิชชาตัณหา หรือการคิดเพื่อสกัดตัดหนา
อวิชชาและตัณหา (พูดแงบวกวา ปลุกเราปญญาและกุศลธรรม) กลาวคือ เมื่อมีการรับรูอารมณ หรือที่เรียกวา
ไดรับประสบการณอยางใดอยางหนึ่งแลว ตามปกติ กระบวนความคิดก็จะแลนตอไปทันที
ตอนนี้ คือจุด หรือขั้นตอนของการชวงชิงบทบาทกัน
- ถาอวิชชาตัณหาเขามาชิงเอาความคิดไปไดกอน ความคิดตอจากนั้น ก็เปนกระบวนธรรมของอวิชชา
ตัณหา ประกอบดวยการปรุงแตงของสังขารตามอํานาจความชอบใจ ไมชอบใจ และภาพความคิดที่ยึดถือไว
- แตถาโยนิโสมนสิการเขามาสกัดตัดหนาอวิชชาตัณหาได ก็จะชักความคิดเขาสูทางที่ถูกตอง คือเกิด
กระบวนความคิดปลอดอวิชชาตัณหา เปนกระบวนธรรมแหงญาณทัสสนะ หรือกระบวนธรรมแหงวิชชาวิมุตติแทน
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๖๖๑

สําหรับปุถุชนทั่วไป ตามปกติ พอไดรับรูอารมณแลว ความคิดก็มักเดินไปตามกระบวนธรรมแหงอวิชชา
ตัณหา คือเอาความชอบใจไมชอบใจตออารมณที่รับรูนั้น หรือเอาภาพความคิดที่ยึดถือไวแลวมาเทียบทาบ เปน
จุดกอตัวที่จะปรุงแตงความคิดเกี่ยวกับอารมณหรือประสบการณนั้นตอไป เรียกวาเปนกระบวนธรรมแหงอวิชชา
ตัณหา ทั้งนี้เพราะไดสั่งสมความเคยชินไวอยางนั้น
การมองและการคิดตามแนวของอวิชชาตัณหานี้ เปนการมองสิ่งทั้งหลายตามที่อยากใหมันเปน หรือไม
อยากใหมันเปน เปนการคิดตามอํานาจความติดใจหรือขัดใจ
การคิดแบบนี้ นอกจากทําใหไมมองเห็นตามความเปนจริง เกิดความเอนเอียงไปตามความชอบความชัง ทํา
ใหเขาใจผิดหลงผิด หรือไดภาพที่บิดเบือนแลว ยังทําใหเกิดความขุนมัว เศราหมอง ความเหี่ยวแหง อางวาง
วาเหว หวั่นหวาด ความสมหวัง ผิดหวัง ความกดดัน ความคับของใจตางๆ ซึ่งรวมเรียกวาความทุกขตามมาดวย
สวนโยนิโสมนสิการ เปนการมองตามความเปนจริง หรือมองตามเหตุ ไมใชมองตามอวิชชาตัณหา พูด
อีกอยางหนึ่งวา มองตามที่สิ่งทั้งหลายมันเปนของมัน ไมใชมองตามที่เราอยากใหมันเปน หรือไมอยากใหมันเปน
ปุถุชนพอรับรูอะไร ความคิดก็จะพรวดเขาสูความชอบใจไมชอบใจทันที โยนิโสมนสิการทําหนาที่เขา
สกัดหรือตัดหนาในตอนนี้ ชิงเอาบทบาทไปเสีย แลวเปนตัวนํากระบวนความคิดบริสุทธิ์ที่พิจารณาตามสภาวะ
ตามเหตุปจจัย คิดเปนทางไปอยางมีลําดับ ทําใหเขาใจความจริง ทําใหเกิดกุศลธรรม อยางนอยก็ทําใหวางใจวาง
ทาทีและปฏิบัติตอสิ่งนั้นๆ ไดเหมาะสมดีที่สุดในคราวนั้นๆ
พูดอยางภาพพจนวา โยนิโสมนสิการทําใหคนเปนผูใชความคิด คือเปนเจา หรือเปนนายของความคิด
เอาความคิดมารับใชชวยแกไขปญหา ใหคนอยูสุขสบาย ตรงขามกับอโยนิโสมนสิการ ซึ่งทําใหคนกลายเปนทาส
ของความคิด ถูกความคิดปลุกปนจับเชิดใหเปนไปตางๆ ชักลากไปหาความเดือดรอนวุนวาย หรือถูกความคิด
นั้นเองบีบคั้นใหไดรับความทุกขทรมานตางๆ อยางไมเปนตัวของตัวเอง
พึงสังเกตดวยวา ในกระบวนความคิดที่มีโยนิโสมนสิการเชนนี้ สติสัมปชัญญะจะเขามารวมทํางานอยู
ดวยเองโดยตลอด เพราะโยนิโสมนสิการเปนอาหารคอยหลอเลี้ยงมันอยูเรื่อยๆ
รวมความแงนี้วา โยนิโสมนสิการ คือความคิดที่สกัดอวิชชาตัณหา อวิชชาและตัณหานั้นมาดวยกัน
เสมอ แตบางครั้งอวิชชาแสดงบทบาทเดน ตัณหาเปนตัวแฝง บางครั้งตัณหาเดน อวิชชาเปนตัวแฝง1305
เมื่อเขาใจความจริงอยางนี้แลว เราอาจแบงความหมายของโยนิโสมนสิการออกไปเปน ๒ อยาง เพื่อ
ความสะดวกในการศึกษา ตามบทบาทของอวิชชาและตัณหานั้นวา โยนิโสมนสิการ คือ ความคิดที่สกัดอวิชชา
และ ความคิดที่สกัดตัณหา และพึงทราบลักษณะความคิดตามอวิชชา-ตัณหา ดังนี้
๑. เมื่ออวิชชา เปนตัวเดน ความคิดมีลักษณะติดตันวกวนอยูที่แงหนึ่งตอนหนึ่งอยางพรามัว ขาด
ความสัมพันธ ไมรูทางไป หรือไมก็ฟุงซานสับสน ไมเปนระเบียบ ปรุงแตงอยางไรเหตุผล เชน ภาพในความคิด
ของคนหวาดกลัว
๒. เมื่อตัณหา เปนตัวเดน ความคิดมีลักษณะโนมเอียงไปตามความยินดียินราย ความชอบใจไมชอบ
ใจ หรือความติดใจขัดใจ ติดพันครุนอยูกับสิ่งที่ชอบหรือชังนั้น และปรุงแตงความคิดไปตามความชอบความชัง
อยางไรก็ตาม เมื่อพูดลึกลงไปอีกในดานสภาวะ อวิชชาเปนฐานกอตัวของตัณหา และตัณหาเปนตัวเสริม
กําลังใหแกอวิชชา ดังนั้น ถาจะกําจัดความชั่วรายใหสิ้นเชิง ก็จะตองกําจัดใหถึงอวิชชา
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การถืออวิชชา และตัณหา เปนเจาบทบาทใหญ และเปนมูลรากของวัฏฏะนี้ นอกจากพึงอาง ม.อ.๑/๘๙ ที่กลาวถึงขางตนแลว พึงสืบ
ถึงหลักเดิมในบาลี คือ องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๐; ๖๒/๑๒๔ และคําอธิบายรุนตอมาใน วิสุทฺธิ.๓/๑๑๗, ๑๙๔.
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วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ก็คือการนําเอาโยนิโสมนสิการมาใชในทางปฏิบัติ หรือโยนิโสมนสิการที่เปน
ภาคปฏิบัติการ
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หรือเรียกสั้นๆ วา วิธีโยนิโสมนสิการนี้ แมจะมีหลายอยางหลายวิธี แตเมื่อ
วาโดยหลักการ ก็มี ๒ แบบ คือ
- โยนิโสมนสิการที่มุ่งสกัด หรือกําจัดอวิชชาโดยตรง
- โยนิโสมนสิการที่มุ่งเพื่อสกัด หรือบรรเทาตัณหา
โยนิโสมนสิการที่มุงกําจัดอวิชชาโดยตรงนั้น ตามปกติเปนแบบที่ตองใชในการปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุด
เพราะทําใหเกิดความรูความเขาใจตามเปนจริง ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับการตรัสรู
สวนโยนิโสมนสิการแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา มักใชเปนขอปฏิบัติขั้นตนๆ ซึ่งมุงเตรียมพื้นฐานหรือ
พัฒนาตนเองในดานคุณธรรม ใหเปนผูพรอมสําหรับการปฏิบัติขั้นสูงขึ้นไป เพราะเปนเพียงขั้นขัดเกลากิเลส แต
โยนิโสมนสิการหลายวิธีใชประโยชนไดทั้งสองอยาง คือ ทั้งกําจัดอวิชชา และบรรเทาตัณหาไปพรอมกัน
วิธีโยนิโสมนสิการเทาที่พบในบาลี พอประมวลเปนแบบใหญๆ ไดดังนี้
๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย
๒. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ
๓. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์
๔. วิธีคิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแก้ปัญหา
๕. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
๖. วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก
๗. วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม
๘. วิธีคิดแบบเร้ากุศล
๙. วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน
๑๐. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท
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๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย คือ พิจารณาปรากฏการณที่เปนผล ใหรูจักสภาวะที่เปนจริง หรือ
พิจารณาปญหา หาหนทางแกไข ดวยการคนหาสาเหตุและปจจัยตางๆ ที่สัมพันธสงผลสืบทอดกันมา อาจเรียกวา
วิธีคิดแบบอิทัปปจจยตา หรือคิดตามหลักปฏิจจสมุปบาท จัดเปนวิธีโยนิโสมนสิการแบบพื้นฐาน ดังจะเห็นวา
บางครั้งทานใชบรรยายการตรัสรูของพระพุทธเจา
ไมเฉพาะเริ่มจากผล สืบคนโดยสาวไปหาสาเหตุและปจจัยทั้งหลายเทานั้น ในการคิดแบบอิทัปปจจยตา
นั้น จะตั้งตนที่เหตุแลวสาวไปหาผล หรือจับที่จุดใดๆ ในกระแส หรือในกระบวนธรรม แลวคนไลตามไปทาง
ปลาย หรือสืบยอนมาทางตน ก็ได
วิธีนี้กลาวตามบาลี พบแนวปฏิบัติ ดังนี้
ก. คิดแบบปัจจัยสัมพันธ์ โดยอริยสาวกโยนิโสมนสิการการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกัน จึงเกิดขึ้น ดังที่วา
“ภิกษุทั้งหลาย การที่ปุถุชนผู้ขาดสุตะ จะพึงเข้าไปยึดถือเอาร่างกาย อันเป็นที่ประชุมแห่ง
มหาภูตทั้ง ๔ นี้ โดยความเป็นอัตตา ยังดีกว่า แต่การจะเข้าไปยึดถือเอาจิต โดยความเป็นอัตตา
หาควรไม่
“ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะร่างกาย อันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ที่ดํารงอยู่ปีหนึ่ง
บ้าง สองปีบ้าง สามปีบ้าง สี่ปีบ้าง ห้าปีบ้าง สิบปีบ้าง ยี่สิบปีบ้าง สามสิบปีบ้าง สี่สิบปีบ้าง ห้า
สิบปีบ้าง ร้อยปีบ้าง ยิ่งกว่าร้อยปีบ้าง ยังปรากฏ, แต่สิ่งที่เรียกว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณ
บ้าง นั้น เกิดขึ้นอย่างหนึ่ง ดับไปอย่างหนึ่ง ทั้งคืน ทั้งวัน
“ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้มีสุตะ ย่อมมนสิการโดยแยบคาย เป็นอย่างดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาท ใน
กองมหาภูตนั้นว่า เพราะดังนี้ๆ เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้
ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ก็ดับ;
“อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา จึงเกิดสุขเวทนาขึ้น, เพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่ง
สุขเวทนานั้นดับไป สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้น ก็ย่อม
ดับ ย่อมสงบไป; อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา จึงเกิดทุกขเวทนาขึ้น, เพราะผัสสะอัน
เป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นดับไป ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่ง
ทุกขเวทนานั้น ก็ย่อมดับ ย่อมสงบไป; อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ จึงเกิด
อทุกขมสุขเวทนาขึ้น, เพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นดับไป อทุกขมสุขเวทนาที่
เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้น ก็ย่อมดับ ย่อมสงบไป.
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะไม้สองอันครูดสีกัน จึงเกิดไออุ่น เกิดความร้อน แต่ถ้าแยกไม้ทั้งสอง
อันนั้นแหละ ออกเสียจากกัน ไออุ่นซึ่งเกิดจากการครูดสีกันนั้น ก็ดับไป สงบไป แม้ฉันใด ภิกษุ
ทั้งหลาย อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา จึงเกิดสุขเวทนาขึ้น, เพราะผัสสะอันเป็น ที่ตั้ง
แห่งสุขเวทนานั้นดับไป สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้น ก็
ย่อมดับ ย่อมสงบไป”1306
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สํ.นิ.๑๖/๒๓๖/๑๑๖; สําหรับแบบมาตรฐาน ที่วา “... เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ” พบได
ทั่วไป เชน สํ.นิ.๑๖/๑๔๔/๗๗; ๑๕๔/๘๔; ๒๓๓/๑๑๕; ๒๓๗/๑๑๗; สํ.ม.๑๙/๑๕๗๗/๔๘๙; ขุ.จู.๓๐/๕๐๕/๒๔๘
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พุทธธรรม

ข. คิดแบบสอบสวน หรือ ตั้งคําถาม เชน ที่พระพุทธเจาทรงพิจารณาวา
“เรานั้นได้มีความคิดว่า เมื่ออะไรมีอยู่หนอ อุปาทานจึงมี อุปาทานมี เพราะอะไรเป็น
ปัจจัย? ลําดับนั้น เพราะโยนิโสมนสิการ จึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่า เมื่อตัณหามีอยู่ อุปาทานจึงมี
อุปาทานมี เพราะตัณหาเป็นปัจจัย;
“ลําดับนั้น เราได้มีความคิดว่า เมื่ออะไรมีอยู่หนอ ตัณหาจึงมี ตัณหามี เพราะอะไรเป็น
ปัจจัย? ลําดั บนั้น เพราะโยนิโสมนสิการ จึง รู้ได้ด้วยปัญ ญาว่า เมื่อเวทนามีอยู่ ตัณหาจึง มี
ตัณหามี เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ฯลฯ”1307
เนื่องจากถือไดวา คําอธิบายในเรื่องปฏิจจสมุปบาท ที่ผานมาแลวในบทหนึ่งขางตนนั้น ก็เหมือนเปน
คําอธิบายวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัยนี้ดวยแลว คําอธิบายวิธีคิดแบบนี้ จึงขอจบเพียงเทานี้

๒. วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ
วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ หรือกระจายเนื้อหา เปนการคิดที่มุงใหมอง และใหรูจักสิ่งทั้งหลาย
ตามสภาวะของมันเองอีกแบบหนึ่ง
ในทางธรรม ทานมักใชพิจารณาเพื่อใหเห็นความไมมีแกนสาร หรือความไมเปนตัวเปนตนที่แทจริงของ
สิ่งทั้งหลาย ใหหายยึดติดถือมั่นในสมมติบัญญัติ โดยเฉพาะการพิจารณาเห็นสัตวบุคคล เปนเพียงการประชุม
กันเขาขององคประกอบตางๆ ที่เรียกวาขันธ ๕ และขันธ ๕ แตละอยางก็เกิดขึ้นจากสวนประกอบยอยตอไปอีก
การพิจารณาเชนนี้ ชวยใหมองเห็นความเปนอนัตตา
แตการที่จะมองเห็นสภาวะเชนนี้ไดชัดเจน มักตองอาศัยวิธีคิดแบบที่ ๑ และหรือแบบที่ ๓ ในขอตอไป
เขารวม โดยพิจารณาไปพรอมๆ กัน กลาวคือ เมื่อแยกแยะสวนประกอบออก ก็เห็นภาวะที่องคประกอบเหลานั้น
อาศัยกัน และขึ้นตอเหตุปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ไมเปนตัวของมันเองแทจริง ยิ่งกวานั้น องคประกอบและเหตุ
ปจจัยตางๆ เหลานี้ ลวนเปนไปตามกฎธรรมดา คือ มีการเกิดดับอยูตลอดเวลา ไมเที่ยงแท ไมคงที่ ไมยั่งยืน
ภาวะที่เกิดขึ้นแลวตองดับไป และตองขึ้นตอเหตุปจจัยตางๆ ถูกเหตุปจจัยทั้งหลายบีบคั้นขัดแยงนั้น ถา
ไมมองในแงสืบสาวเหตุปจจัยตามวิธีที่ ๑ ซึ่งอาจจะยากสักหนอย ก็มองไดในแงลักษณะทั่วไปที่เปนธรรมดา
สามัญของสิ่งทั้งหลาย ซึ่งอยูในขอบเขตของวิธีคิดแบบที่ ๓ ในบาลีทานมักกลาวถึงวิธีคิดแบบที่ ๒ นี้ รวมพรอม
ไปดวยกันกับแบบที่ ๓
แตในชั้นอรรถกถา ซึ่งเปนแนวของอภิธรรมสมัยหลัง นิยมจัดวิธีคิดแบบที่ ๒ นี้เปนขั้นหนึ่งตางหาก
และถือเปน วิภัชชวิธี อยางหนึ่ง1308 นอกจากนั้นยังนิยมจําแนกขั้นพื้นฐาน โดยถือนามรูปเปนหลัก ยิ่งกวาจะ
จําแนกเปนขันธ ๕ ทันที
ความจริง วิธีคิดแบบนี้ มิใชมีแตการจําแนกแยกแยะ หรือแจกแจงออกไปอยางเดียวเทานั้น แตมีการ
จัดหมวดหมู หรือจัดประเภทไปดวยพรอมกัน แตทานเนนในแงการจําแนกแยกแยะ จึงเรียกวา “วิภัชชะ” ถาจะ
เรียกอยางสมัยใหมก็คงวา วิธีคิดแบบวิเคราะห
1307

สํ.นิ.๑๖/๒๖/๑๑; ๒๕๑/๑๒๖; กลาวถึงความคิดของพระวิปสสีพุทธเจา และพระพุทธเจา ๗ พระองค อยางเดียวกัน ที่ ที.ม.๑๐/
๓๙/๓๕; สํ.นิ.๑๖/๒๓-๒๕/๖-๑๑.
1308
ดู วิสุทฺธิ.ฎีกา ๓/๔๕, ๓๙๗, ๓๔๙, ๕๑๘ การแยกแยะดูตามเหตุปจจัยแบบปฏิจจสมุปบาท ก็ถือเปนวิภัชชวิธีเชนกัน, วิสุทฺธิ.๓/
๑๑๔; วิภงฺค.อ.๑๖๘; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๓/๒๑๗, ๒๓๘)
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ในการบํ าเพ็ญ วิ ปส สนาตามประเพณีป ฏิบั ติ ที่บ รรยายไว ในชั้น อรรถกถา เรีย กการคิ ดพิ จารณาที่
แยกแยะโดยถือเอานามรูปเปนหลักในขั้นตนนี้วา นามรูปววัตถาน หรือนามรูปปริคคหะ1309 คือ ไมมองสัตว
บุคคลตามสมมติบัญญัติ วาเปนเขาเปนเรา เปนนายนั่นนางนี่ แตมองตามสภาวะแยกออกไปวา เปนนามธรรม
และรูปธรรม กําหนดสวนประกอบทั้งหลายที่ประชุมกันอยูแตละอยางๆ วา อยางนั้นเปนรูป อยางนี้เปนนาม รูป
คือสภาวะที่มีลักษณะอยางนี้ นามคือสภาวะที่มีลักษณะอยางนี้ สิ่งนี้มีลักษณะอยางนี้ จึงจัดเปนรูป สิ่งนี้มี
ลักษณะอยางนี้ จึงจัดเปนนาม ดังนี้เปนตน
เมื่อแยกแยะออกไปแลว ก็มีแตนามกับรูป หรือนามธรรมกับรูปธรรม เมื่อหัดมอง หรือฝกความคิด
อยางนี้จนชํานาญ ในเวลาที่พบเห็นสัตวและสิ่งตางๆ ก็จะมองเห็นเปนเพียงกองแหงนามธรรมและรูปธรรม เปน
เพียงสภาวะ วางเปลาจากความเปนสัตวบุคคลตัวตนเราเขา นับวามีกระแสความคิดความเขาใจ ที่คอยชวย
ตานทานไมใหคิดอยางหลงใหลหมายมั่นติดสมมติบัญญัติมากเกินไป
ตัวอยางการใชความคิดแนวนี้ในบาลี พึงเห็นดังนี้
“เพราะคุมส่วนประกอบทั้งหลายเข้าด้วยกัน จึงมีศัพท์ว่า “รถ” ฉันใด เมื่อขันธ์ทั้งหลายมี
อยู่ สมมติว่า “สัตว์” จึงมี ฉันนั้น”1310
“ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ช่องว่าง อาศัยเครื่องไม้ เถารัด ดินฉาบ และหญ้ามุงล้อมเข้า ย่อม
ถึงความนับว่า “เรือน” ฉันใด ช่องว่าง อาศัยกระดูก เอ็น เนื้อ และหนังแวดล้อมแล้วย่อมถึง
ความนับว่า “รูป” ฉันนั้น...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ...การคุมเข้า การประชุมกัน การ
ประมวลเข้าด้วยกันแห่งอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ เป็นอย่างนี้”1311
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย แม่ น้ํ า คงคานี้ พึ ง พาเอากลุ่ ม ฟองน้ํ า ใหญ่ ม า คนตาดี ม องดู เพ่ ง พิ นิ จ
พิจารณาโดยแยบคาย1312 เมื่อเขามองดู เพ่งพินิจ พิจารณาโดยแยบคาย ก็จะปรากฏเป็นแต่
สภาพว่างเปล่า ไร้แก่นสารเท่านั้น แก่นสารในกลุ่มฟองน้ํา จะมีได้อย่างไร ฉันใด
“รูปก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใด เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม ฯลฯ
ไกลหรือใกล้ก็ตาม ภิกษุมองดูรูปนั้น เพ่งพินิจ พิจารณาโดยแยบคาย เมื่อเธอมองดู เพ่งพินิจ
พิจารณาอยู่โดยแยบคาย ก็จะปรากฏเป็นแต่สภาพว่าง เปล่า ไม่มีแก่นสาร แก่นสารในรูปจะพึงมี
ได้อย่างไร”
ตอจากนี้ ตรัสถึงเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และมีคาถาสรุปวา
“พระอาทิตยพันธุ์ (พระพุทธเจ้า) ได้ตรัสแสดงไว้ว่า รูปอุปมาเหมือนฟูมฟอง
แม่น้ํา เวทนาอุปมาเหมือนฟองน้ําฝน สัญญาอุปมาเหมือนพยับแดด สังขารอุปมา
เหมือนต้นกล้วย วิญญาณอุปมาเหมือนมายากล ภิกษุพินิจดู พิจารณาโดยแยบคาย
ซึ่งเบญจขันธ์นั้น ด้วยประการใดๆ ก็มีแต่สภาวะที่ว่างเปล่า...”1313
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๓. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ
วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ หรือ วิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา คือ มองอยางรูเทาทันความเปนอยู
เปนไปของสิ่งทั้งหลาย ซึ่งจะตองเปนอยางนั้นๆ ตามธรรมดาของมันเอง โดยเฉพาะก็มุงที่ประดาสัตวและสิ่งที่คน
ทั่วไปจะรูเขาใจถึงได ในฐานะที่มันเปนสิ่งซึ่งเกิดจากเหตุปจจัยตางๆ ปรุงแตงขึ้น จะตองเปนไปตามเหตุปจจัย
ธรรมดาที่วานั้น ไดแก อาการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ที่เกิดจากปจจัยปรุงแตง เมื่อเกิดขึ้นแลว ก็จะตองดับ
ไป ไมเที่ยงแท ไมคงที่ ไมยั่งยืน ไมคงอยูตลอดไป เรียกวาเปน อนิจจัง
ธรรมดานั้ น เช น กั น คื อ อาการที่ ป จ จั ย ทั้ ง หลายทั้ ง ภายในและภายนอกทุ ก อย า ง ต า งก็ เ กิ ด ดั บ
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเสมอเหมือนกัน เมื่อเขามาสัมพันธกัน จึงเกิดความขัดแยง ทําใหสิ่งเหลานั้นมีสภาวะ
ถูกบีบคั้นกดดัน ไมอาจคงอยูในสภาพเดิมได จะตองมีความแปรปรวนเปลี่ยนสลาย เรียกวาเปน ทุกข์
ธรรมดานั้นเองมีพรอมอยูดวยวา ในเมื่อสิ่งทั้งหลายเปนสภาวะ คือมีภาวะของมันเอง ดังเชนเปนสังขาร
ที่ตองเปนไปตามเหตุปจจัย มันก็ไมอาจเปนของของใคร ไมอาจเปนไปตามความปรารถนาของใคร ไมมีใครเอา
ความคิดอยากบังคับมันได ไมมีใครเปนเจาของครอบครองมันไดจริง เชนเดียวกับที่ไมอาจมีตัวตนขึ้นมาไมวา
ขางนอกหรือขางในมัน ที่จะสั่งการบัญชาบังคับอะไรๆ ไดจริง เพราะมันเปนอยูของมันตามธรรมดา โดยเปน
สังขารที่เปนไปตามเหตุปจจัย ไมใชเปนไปตามใจอยากของใคร เรียกวาเปน อนัตตา
รวมความคือ รูเทาทันวา สิ่งทั้งหลายที่รูจักเขาใจไปเกี่ยวของดวยนั้น เปนธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะความ
เปนไปโดยทั่วไปเสมอเหมือนกันตามธรรมดาของมัน ในฐานะที่เปนของปรุงแตง เกิดจากเหตุปจจัย และขึ้นตอ
เหตุปจจัยทั้งหลายเชนเดียวกัน
วิธีคิดแบบสามัญลักษณะนี้แบงไดเปน ๒ ขั้นตอน
ขั้นที่หนึ่ง คือ รูเทาทัน และยอมรับความจริง เปนขั้นวางใจวางทาทีตอสิ่งทั้งหลายโดยสอดคลองกับ
ความเปนจริงของธรรมชาติ เปนทาทีแหงปญญา ทาทีแหงความเปนอิสระ ไมถูกมัดตัว
แมเมื่อประสบสถานการณที่ไมปรารถนา หรือมีเรื่องราวไมนาพึงใจเกิดขึ้นแลว คิดขึ้นได วาสิ่งนั้นๆ
เหตุการณนั้นๆ เปนไปตามคติธรรมดา เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน คิดไดอยางนี้ ก็เปนทาทีแหงการปลงตก
ถอนตัวขึ้นได หายจากความทุกข หรืออยางนอยก็ทําใหทุกขนั้นบรรเทาลง
ไวขึ้นไปอีก เมื่อประสบสถานการณมีเรื่องราวเชนนั้นเกิดขึ้น เพียงตั้งจิตสํานึกขึ้นไดในเวลานั้นวา เราจะ
มองตามความเปนจริง ไมมองตามอยากใหเปนหรืออยากไมใหเปน การที่จะเปนทุกข ก็ผอนคลายลงทันที เพราะ
เปลื้องตัวเปนอิสระได ไมเอาตัวเขาไปใหถูกกดถูกบีบ (ความจริงคือไมสรางตัวตนขึ้นใหถูกกดถูกบีบ)
ขั้นที่สอง คือ แกไขและทําการไปตามเหตุปจจัย เปนขั้นปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายโดยสอดคลองกับความ
เปนจริงของธรรมชาติ เปนการปฏิบัติดวยปญญา ดวยความรูเทาทัน เปนอิสระ ไมถูกมัดตัว
ความหมายในขอนี้คือ เมื่อรูอยูแลววา สิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ขึ้นตอเหตุปจจัย เราตองการให
มันเปนอยางไร ก็ศึกษาใหรูเขาใจเหตุปจจัยทั้งหลาย ที่จะทําใหมันเปนอยางนั้น แลวแกไข ทําการ จัดการที่ตัว
เหตุปจจัยเหลานั้น เมื่อทําเหตุปจจัยพรอมบริบูรณที่จะใหมันเปนอยางนั้นแลว ถึงเราจะอยากหรือไมอยาก มันก็
จะตองเปนไปอยางนั้น เมื่อเหตุปจจัยไมพรอมที่จะใหเปน ถึงเราจะอยากหรือไมอยาก มันก็จะไมเปนอยางนั้น
กลาวสั้น คือ แกไขดวยความรู และแกที่ตัวเหตุปจจัย ไมใชแกดวยความอยาก
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ในทางปฏิบัติ ก็เพียงแตกําหนดรูความอยากของตน และกําหนดรูเหตุปจจัย แลวแกไข กระทําการที่
เหตุปจจัย เมื่อปฏิบัติไดอยางนี้ ก็ถอนตัวเปนอิสระได ไมถูกความอยากพาตัว (ความจริงคือสรางตัว) เขาไปให
ถูกกดถูกบีบ เปนการปฏิบัติอยางไมถูกมัดตัว เปนอันวา ทั้งทําการตรงตามเหตุปจจัย และทั้งปลอยใหสิ่ง
ทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย เปนวิธีปฏิบัติที่ทั้งไดผลดีที่สุด และตนเองก็ไมเปนทุกข
การปฏิบัติตามวิธีคิดแบบที่ ๓ ในขั้นที่สองนี้ สัมพันธกับวิธีคิดแบบที่ ๔ ซึ่งจะกลาวขางหนา กลาวคือ
ใชวิธีคิดแบบที่ ๔ มารับชวงตอไป
ในการเจริญวิปสสนา ตามประเพณีปฏิบัติซึ่งไดวางกันไวเปนแบบแผนดังบรรยายไวในชั้นอรรถกถา
ท า นถื อ หมวดธรรมคื อ วิ สุ ท ธิ ๗ เป น แม บ ท 1314 เอาลํ า ดั บ ญาณที่ แ สดงไว ใ นคั ม ภี ร ป ฏิ สั ม ภิ ท ามั ค ค เ ป น
มาตรฐาน1315 และยึดวิธีจําแนกปรากฏการณโดยนามรูปเปนขอพิจารณาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักการนี้ ทานไดจัดวางขอปฏิบัติคือการเจริญวิปสสนานั้น เปนระบบที่มีขั้นตอนแนนอนตอเนื่อง
เปนลําดับ และวิธีคิด ๓ แบบที่กลาวมาแลวนี้ ทานก็นําไปจัดเขาเปนขั้นตอนอยูในลําดับดวย โดยจัดใหเปนวิธี
คิดวิธีพิจารณาที่ตอเนื่องเปนชุดเดียวกัน แตลําดับของทานนั้น ไมตรงกับลําดับขอในที่นี้ทีเดียวนัก กลาวคือ1316
ลําดับที่ ๑ ใชวิธีคิดแบบแยกแยะ หรือวิเคราะหองคประกอบ (วิธีที่ ๒) กําหนดแยกปรากฏการณตางๆ
เปนนามธรรมกับรูปธรรม วาอะไรเปนรูป อะไรเปนนาม จําพวกรูปมีอะไรบาง จําพวกนามมีอะไรบาง มีลักษณะ
มีคุณสมบัติเปนอยางไรๆ เรียกวาขั้น นามรูปปริเคราะห บาง นามรูปววัตถาน บาง นามรูปปริจเฉท หรือ สังขาร
ปริจเฉท บาง และจัดเปน ทิฏฐิวิสุทธิ (วิสุทธิที่ ๓)
อยางไรก็ตาม ความประสงคของทาน มุงเนนใหกําหนดจับและรูจักสภาวะหรือองคประกอบตามที่พบ
เห็น ตามที่เปนอยู วาอยางไหนเปนนาม อยางไหนเปนรูป มากกวาจะมุงเนนในแงของการพยายามแจกแจง
ลําดับที่ ๒ ใชวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย (วิธีที่ ๑) พิจารณาคนหาเหตุปจจัยของนามและรูปนั้น ในแง
ตางๆ เชน พิจารณาตามแนวปฏิจจสมุปบาท พิจารณาตามแนวอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมและอาหาร พิจารณา
ตามแนวกระบวนการรับรู (เชนจักขุวิญญาณ อาศัยจักขุ กับรูปารมณ เปนตน) พิจารณาตามแนวกรรมวัฏฏวิปากวัฏฏ เปนตน แตรวมความแลวก็อยูในขอบเขตของปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง เปนแตแยกบางแงออกไปเนนพิเศษ
ขั้นนี้เรียกวา นามรูปปจจัยปริคคหะ หรือเรียกสั้นๆ วา ปจจัยปริคคหะ (ปจจัยปริเคราะห) เมื่อทําสําเร็จ
เกิดความรูเขาใจ ก็เปน ธรรมฐิติญาณ หรือยถาภูตญาณ หรือสัมมาทัสสนะ จัดเปน กังขาวิตรณวิสุทธิ (วิสุทธิ
ที่ ๔)
ลําดับที่ ๓ ใชวิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดา หรือวิธีคิดโดยสามัญลักษณ (วิธีที่ ๓) นําเอานามรูป หรือ
สังขารนั้นมาพิจารณา ตามหลักแหงคติธรรมดาของไตรลักษณ ใหเห็นภาวะที่เปนของไมเที่ยง ไมคงที่ เปน
อนิจจัง ถูกปจจัยขัดแยงบีบคั้น เปนทุกข ไมมีไมเปนโดยตัวของมันเอง ใครๆ เขายึดถือเปนเจาของครอบครอง
บังคับดวยความอยากไมได เปนอนัตตา
ขั้นนี้เรียกวา สัมมสนญาณ เปนตอนเบื้องตนของ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ (วิสุทธิขอที่ ๕)
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ขอความอางจากบาลี ซึ่งใชวิธีคิดแบบที่ ๒ และแบบที่ ๓ พิจารณาไปพรอมๆ กัน ขอยกมาใหดูเพียง
เล็กนอย พอเปนตัวอยาง
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมนสิการโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ซึ่งรูป และจง
พิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งรูปตามความเป็นจริง...จงมนสิการโดยแยบคายซึ่งเวทนา และจง
พิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งเวทนาตามความเป็นจริง...จงมนสิการโดยแยบคายซึ่งสัญญา และจง
พิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งสัญญาตามความเป็นจริง...จงมนสิการโดยแยบคายซึ่งสังขาร และจง
พิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งสังขารตามความเป็นจริง...จงมนสิการโดยแยบคายซึ่งวิญญาณ และ
จงพิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งวิญญาณตามความเป็นจริง...”1317
“ภิกษุผู้มีสุตะ พึงมนสิการโดยแยบคาย ซึ่งอุปาทานขันธ์ ๕ โดยความเป็นของไม่เที่ยง
โดยความเป็นของถูกปัจจัยบีบคั้น...โดยความเป็นของมิใช่อัตตา...”1318
พุทธพจนตอไปนี้ แสดงการคิดแบบสืบสาวหาเหตุ ตอดวยการคิดแบบสามัญลักษณ เพื่อวัตถุประสงค
แหงการรูเทาทันตามความเปนจริง ใหใจเปนอิสระ มิใหเกิดทุกข
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีตนเป็นที่พึ่ง มีตนเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ
จงมีธรรมเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ อยู่เถิด;
“เมื่อเธอทั้งหลายจะเป็นผู้มีตนเป็นที่พึ่ง...มีธรรมเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่
ก็พึงพิจารณาโดยแยบคายว่า โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และความผิดหวังคับแค้นใจทั้งหลาย
เกิดจากอะไร มีอะไรเป็นแดนเกิด
“ภิกษุทั้งหลาย โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และความผิดหวังคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจาก
อะไร มีอะไรเป็นแดนเกิด? ปุถุชนในโลกนี้ ผู้ขาดสุตะ (ไม่ได้เรียนรู้) มิได้พบเห็นอริยชน ไม่ฉลาด
ในอริยธรรม ไม่ได้ศึกษาในอริยธรรม มิได้พบเห็นสัตบุรุษ ไม่ฉลาดในสัปปุริสธรรม ไม่ได้ศึกษา
ในสัปปุริสธรรม ย่อมมองเห็นรูปเป็นตน มองเห็นตนมีรูป มองเห็นรูปในตน หรือมองเห็นตน
ในรูป, รูปของเขานั้นผันแปรไป กลายเป็นอย่างอื่น โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และความ
ผิดหวังคับแค้นใจ ย่อมเกิดขึ้นแก่เขา เพราะการที่รูปผันแปรไปกลายเป็นอื่น;
“เขามองเห็นเวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ (เป็นอัตตา เป็นต้น อย่างที่กล่าวแล้ว) ...
โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และความผิดหวังคับแค้นใจ ย่อมเกิดขึ้นแก่เขา เพราะการที่เวทนา...
สัญญา...สังขาร...วิญญาณ ผันแปรไป กลายเป็นอื่น
“ส่วนภิกษุรู้ชัดว่า รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ เป็นสิ่งไม่เที่ยง แปรปรวนได้
จางหายดับสิ้นได้ มองเห็นตามเป็นจริงด้วยสัมมาปัญญาอย่างนี้ว่า รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร
...วิญญาณ ทั้งปวง ล้วนไม่เที่ยง ถูกปัจจัยบีบคั้น มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ทั้งในกาลก่อน
ทั้งในบัดนี้ ก็เช่นเดียวกัน เธอย่อมละโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และความผิดหวังคับแค้นใจ
ทั้ ง หลายได้ เพราะละโสกะเป็ น ต้ น นั้ น ได้ เธอย่ อ มไม่ ต้ อ งหวั่ น หวาดเสี ย วใจ เมื่ อ ไม่ ห วั่ น
หวาดเสียวใจ ย่อมอยู่เป็นสุข ภิกษุผู้อยู่เป็นสุข เรียกได้ว่า ตทังคนิพพานแล้ว”1319
1317

สํ.ข.๑๗/๑๐๔/๖๔
สํ.ข.๑๗/๓๑๕/๒๐๕; วิธีพิจารณาแบบนี้ พึงดูไดในพระไตรปฎกบาลีเลม ๑๗ เกือบตลอดเลม และมีกระจายอยูมากในเลมอื่น
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สํ.ข.๑๗/๘๗-๘๘/๕๓-๕๕ (ตทังคนิพพาน = นิพพานเฉพาะกรณี)
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๔. วิธีคิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแกปญหา
วิธีคิดแบบอริยสัจ หรือ คิดแบบแก้ปัญหา เรียกตามโวหารทางธรรมไดวา วิธีแหงความดับทุกข
จัดเปนวิธีคิดแบบหลักอยางหนึ่ง เพราะสามารถขยายใหครอบคลุมวิธีคิดแบบอื่นๆ ไดทั้งหมด
บาลีที่พึงอางในขอนี้ มีความสั้นๆ ดังนี้
“ภิกษุนั้น ย่อมมนสิการโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ว่า ทุกข์ คือดังนี้; ย่อมมนสิการโดย
แยบคายว่า เหตุเกิดแห่งทุกข์ คือดังนี้; ย่อมมนสิการโดยแยบคายว่า ความดับแห่งทุกข์ คือ
ดังนี้; ย่อมมนสิการโดยแยบคายว่า ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับทุกข์ คือดังนี้;
“เมื่อเธอมนสิการโดยแยบคายอยู่อย่างนี้ สังโยชน์ ๓ อย่าง คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และ
สีลัพพตปรามาส ย่อมถูกละเสียได้”1320
วิธีคิดแบบอริยสัจนี้ มีลักษณะทั่วไป ๒ ประการ คือ
๑) เปนวิธีคิดตามเหตุและผล หรือเปนไปตามเหตุและผล1321 สืบสาวจากผลไปหาเหตุแลว แกไขและทํา
การที่ตนเหตุ จัดเปน ๒ คู คือ
คู่ที่ ๑: ทุกข์เป็นผล เปนตัวปญหา เปนสถานการณที่ประสบ ซึ่งไมตองการ
สมุทัยเป็นเหตุ เปนที่มาของปญหา เปนตัวการ ที่ตองกําจัดหรือแกไข จึงจะพนปญหา
คู่ที่ ๒: นิโรธเป็นผล เปนภาวะสิ้นปญหา เปนจุดหมาย ซึ่งตองการจะเขาถึง
มรรคเป็นเหตุ เปนวิธีการ เปนขอปฏิบัติ ที่ตองกระทําในการแกไขสาเหตุ เพื่อบรรลุ
จุดหมาย คือภาวะสิ้นปญหา อันไดแกความดับทุกข
๒) เปนวิธีคิดที่ตรงจุดตรงเรื่อง ตรงไปตรงมา มุงตรงตอสิ่งที่จะตองทําตองปฏิบัติตองเกี่ยวของของ
ชีวิต ใชแกปญหา ไมฟุงซานออกไปในเรื่องฟุงเฟอ ที่สักวาคิดเพื่อสนองตัณหามานะทิฏฐิ ซึ่งไมอาจนํามาใชปฏิบัติ
ไมเกี่ยวกับการแกไขปญหา1322
ไดกลาวแลววา วิธีคิดแบบนี้ รับกัน หรือตอเนื่องกัน กับวิธีคิดแบบที่ ๓ กลาวคือ เมื่อประสบปญหา
ไดรับความทุกข และเมื่อสามารถวางใจวางทาทีตอสถานการณไดอยางถูกตองตามวิธีคิดแบบที่ ๓ ขั้นที่ ๑ แลว
ตอจากนั้น เมื่อจะปฏิบัติดวยปญญาเพื่อแกไขปญหาตามวิธีปฏิบัติขั้นที่ ๒ ของวิธีการคิดแบบที่ ๓ นั้น พึงดําเนิน
ความคิดในสวนรายละเอียดขยายออกไปตามขั้นตอน อยางที่แสดงในวิธีการคิดแบบที่ ๔ นี้
หลักการ หรือสาระสําคัญของวิธีคิดแบบอริยสัจ ก็คือ การเริ่มตนจากปญหา หรือความทุกข ที่ประสบ
โดยกําหนดรู ทําความเขาใจปญหา คือความทุกขนั้น ใหชัดเจน แลวสืบคนหาสาเหตุเพื่อเตรียมแกไข ในเวลา
เดียวกัน กําหนดเปาหมายของตนใหแนชัดวาคืออะไร จะเปนไปไดหรือไม และเปนไปไดอยางไร แลวคิดวางวิธี
ปฏิบัติที่จะกําจัดสาเหตุของปญหา โดยสอดคลองกับการที่จะบรรลุจุดหมายที่กําหนดไวนั้น
ในการคิดตามวิธีนี้ จะตองตระหนักถึงกิจ หรือหนาที่ ที่พึงปฏิบัติตออริยสัจแตละขออยางถูกตองดวย
เพื่อใหมองเห็นเคาความในเรื่องนี้ จะกลาวถึงหลักอริยสัจ และวิธีปฏิบัติเปนขั้นๆ โดยยอ ดังนี้
1320

ม.มู.๑๒/๑๒/๑๖
พึงระวังวา เหตุและผล (cause and effect) เปนคนละอยางกับ เหตุผล (reason)
1322
พึงดู จูฬมาลุงกโยวาทสูตร, ม.ม.๑๓/๑๔๗-๑๕๒/๑๔๓-๑๕๓.
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ขั้นที่ ๑ ทุกข คือ สภาพปญหา ความคับของ ติดขัด กดดัน บีบคั้น บกพรอง ที่เกิดมีแกชีวิต หรือที่คน
ไดประสบ ซึ่งวาอยางกวางที่สุดก็คือ ภาวะที่สังขาร หรือนามรูป หรือขันธ ๕ หรือโลกและชีวิต ตกอยูใตอํานาจ
กฎธรรมดา เปนของไมเที่ยงแทคงที่ ถูกเหตุปจจัยตางๆ กดดันบีบคั้น และขึ้นตอเหตุปจจัย ไมมีตัวตนที่อยูใน
อํานาจครอบครองบังคับไดจริง จึงขัดขืนฝนความอยากความยึดถือ บีบคั้นใจ ที่ไมไดตามปรารถนา
สําหรับทุกขนี้ เรามีหนาที่เพียงกําหนดรู คือทําความเขาใจและกําหนดขอบเขตใหชัด เหมือนอยางแพทย
กําหนดรู หรือตรวจใหรูวาเปนอาการของโรคอะไร เปนที่ไหน หนาที่นี้เรียกวา ปริญญา
เราไมมีหนาที่เอาทุกขมาครุนคิด มาแบกไว หรือคิดขัดเคืองเปนปฏิปกษกับความทุกข หรือหวงกังวล
อยากหายทุกข เพราะคิดอยางนั้น มีแตจะทําใหทุกขเพิ่มขึ้น เราอยากแกทุกขได แตเราก็แกทุกขดวยความอยาก
ไมได เราตองแกดวยรูมัน และกําจัดเหตุของมัน ดังนั้นจะอยากไป ก็ไมมีประโยชน มีแตโทษเพิ่มขึ้น
ขั้นนี้ นอกจากกําหนดรูแลว ก็เพียงวางใจวางทาทีแบบรูเทาทันคติธรรมดาอยางที่กลาวแลวในขั้นที่ ๑
ของวิธีที่สาม เมื่อกําหนดรูทุกข หรือเขาใจปญหา เรียกวา ทําปริญญาแลว ก็เปนอันปฏิบัติหนาที่ตอทุกข หรือตอ
ปญหาเสร็จสิ้น พึงกาวไปสูขั้นที่ ๒ ทันที
ขั้นที่ ๒ สมุทัย คือ เหตุเกิดแหงทุกข หรือสาเหตุของปญหา ไดแกเหตุปจจัยตางๆ ที่เขาสัมพันธขัดแยง
สงผลสืบทอดกันมา จนปรากฏเปนสภาพบีบคั้น กดดัน คับของ ติดขัด อึดอัด บกพรอง ในรูปตางๆ แปลกๆ
กันไป อันจะตองคนหาใหพบ แลวทําหนาที่ตอมันใหถูกตองคือ ปหาน ไดแก กําจัด หรือละเสีย
ตัวเหตุแกนกลางที่ยืนพื้น หรือยืนโรงกํากับชีวิตอยู คูกับความทุกขพื้นฐานของมนุษย พระพุทธเจาได
ทรงแสดงไว ทั้งระดับตัวแสดงหนาโรง คือ ตัณหา1323 และระดับเต็มกระบวน หรือเต็มโรง คือ การสัมพันธสืบ
ทอดกันแหงเหตุปจจัย เริ่มแตอวิชชา ตามหลักปฏิจจสมุปบาท1324
เมื่อประสบทุกข หรือปญหาจําเพาะแตละกรณี ก็คือตองพิจารณาสืบสาวหาสาเหตุและปจจัยที่เกี่ยวของ
ไดแก ใชวิธีคิดแบบที่ ๑ ถาเปนปญหาเกี่ยวกับปจจัยดานมนุษย ก็พึงนําเอาตัวเหตุแกนกลาง หรือเหตุยืนโรงมา
พิจารณารวมกับเหตุปจจัยเฉพาะกรณีดวย เมื่อสืบคน วิเคราะห และวินิจฉัย จับมูลเหตุของปญหา ซึ่งจะตอง
กําจัดหรือแกไขไดแลว ก็เปนอันเสร็จสิ้นการคิดขั้นที่สอง
ขั้นที่ ๓ นิโรธ คือ ความดับทุกข ความพนทุกข ภาวะไรทุกข ภาวะพนปญหา หมดหรือปราศจาก
ปญหา เปนจุดหมายที่ตองการ ซึ่งเรามีหนาที่ สัจฉิกิริยา หรือประจักษแจง ทําใหเปนจริง ทําใหสําเร็จ หรือลุถึง
ในขั้นนี้ จะตองกําหนดไดวา จุดหมายที่ตองการคืออะไร การที่ปฏิบัติอยูนี้ หรือจะปฏิบัติ เพื่ออะไร จะ
ทํากันไปไหน จุดหมายนั้นเปนไปไดหรือไม เปนไปไดอยางไร มีหลักการในการเขาถึงอยางไร มีจุดหมายรอง
หรือจุดหมายลดหลั่นแบงเปนขั้นตอนในระหวางไดอยางไรบาง
ขั้นที่ ๔ มรรค คือ ทางดับทุกข ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข หรือวิธีแกไขปญหา ไดแก วิธีการ และ
รายละเอียดสิ่งที่จะตองปฏิบัติ เพื่อกําจัดเหตุปจจัยของปญหา ใหเขาถึงจุดหมายที่ตองการ ซึ่งเรามีหนาที่
ภาวนา คือ ปฏิบัติ หรือลงมือทํา
สิ่งที่พึงทําในขั้นของความคิด ก็คือ กําหนดวางวิธีการ แผนการ และรายการสิ่งที่จะตองทํา ซึ่งจะชวยให
แกไขสาเหตุของปญหาไดสําเร็จ โดยสอดคลองกับจุดหมายที่ตองการ
1323
1324

แสดงตัณหา เปนทุกขสมุทัย เชน วินย.๔/๑๔/๑๘; ที.ม.๑๐/๒๙๖/๓๔๓; สํ.ม.๑๙/๑๖๖๕/๕๒๘
แสดงกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาท เริ่มแตอวิชชา เปนทุกขสมุทัย เชน องฺ.ติก.๒๐/๕๐๑/๒๒๗ และพุทธพจนแสดงหลักปฏิจจสมุปบาท ทุก
แหง ที่ลงทายวา เอวเมตสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ.
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๕. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ
วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์1325 หรือคิดตามหลักการและความมุงหมาย คือพิจารณาใหเขาใจ
ความสัมพันธระหวาง ธรรม กับ อรรถ หรือ หลักการ กับ ความมุงหมาย เปนความคิดที่มีความสําคัญมาก ใน
เมื่อจะลงมือปฏิบัติธรรม หรือทําการตามหลักการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหไดผลตรงตามความมุงหมาย ไม
กลายเปนการกระทําที่เคลื่อนคลาด เลื่อนลอย หรืองมงาย
“ธรรม” แปลวา หลัก หรือหลักการ คือ หลักความจริง หลักความดีงาม หลักการปฏิบัติ หรือหลักที่จะ
เอาไปใชปฏิบัติ รวมทั้งหลักคําสอนที่จะใหประพฤติปฏิบัติ และกระทําการไดถูกตอง
“อรรถ” (อัตถะ ก็เขียน) แปลวา ความหมาย ความมุงหมาย จุดหมาย ประโยชนที่ตองการ หรือสาระ
ที่พึงประสงค
ในการปฏิบัติธรรม หรือกระทําการตามหลักการใดๆ ก็ตาม จะตองเขาใจความหมาย และความมุงหมาย
ของธรรมหรือหลักการนั้นๆ วา ปฏิบัติ หรือทําไปเพื่ออะไร ธรรม หรือหลักการนั้น กําหนดวางไวเพื่ออะไร จะ
นําไปสูผลหรือที่หมายใดบาง ทั้งจุดหมายสุดทายปลายทาง และเปาหมายทามกลางในระหวาง ที่จะสงทอดตอไป
ยังธรรมหรือหลักการขออื่นๆ
ความเข า ใจถู ก ต อ งในเรื่ อ งหลั ก การ และความมุ ง หมายนี้ นํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ถู ก ต อ งที่ เ รี ย กว า
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ หรือ ธัมมานุธัมมปฏิบัติ แปลอยางสืบๆ กันมาวา “ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม”
แปลตามความหมายวา ปฏิบัติธรรมนอยคลอยแกธรรมใหญ หรือปฏิบัติธรรมหลักยอยคลอยตามหลักใหญ
แปลงายๆ วาปฏิบัติธรรมถูกหลัก คือ ทําใหขอปฏิบัติยอย เขากันได สอดคลองกัน และสงผลแกหลักการใหญ
เปนไปเพื่อจุดหมายที่ตองการ1326
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ เปนสิ่งสําคัญมาก อาจเรียกไดวา เปนตัวตัดสินวา การปฏิบัติธรรม หรือการ
กระทํานั้นๆ จะสําเร็จผลบรรลุจุดมุงหมายไดหรือไม
1325

คํานี้ไมใชของเดิม แตจับใจความมาปรุงขึ้นใหม ถาเรียงลําดับแท ควรเปน ธรรมอรรถ หรือ ธัมมัตถะ แตเรียงเปนอรรถธรรม เพื่อ
ความสละสลวย และแมในคัมภีรทั้งหลาย เมื่อเขารูปสมาส ทานก็นิยมเรียงเปนอรรถธรรม (อัตถธัมม) อยางนี้เหมือนกัน เชน ที.ปา.๑๑/
๑๔๓/๑๖๙; ขุ.ชา.๒๘/๘๓๘/๒๙๓; ชา.อ.๑๐/๑๔๔; ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๖๙/๕๗๖.
1326
ตัวอยางความหมายของ ธรรมานุธรรมปฏิบัติ จากบาลีและอรรถกถา:
- ปฏิบัติธรรมานุธรรม คือปฏิบัติชอบ ปฏิบัติสอดคลอง ปฏิบัติไมขัด ปฏิบัติคลอยตามอรรถ (ขุ.จู.๓๐/๕๔๐/๒๗๐);
- ธรรมานุธรรมปฏิบัติ คือ ดําเนินปฏิปทาสวนบุพภาค อันเปนธรรมคลอยตามแกโลกุตรธรรม ๙ (ที.อ.๒/๒๓๖; ๓/๒๗๖; สํ.อ.๒/
๓๒๖; องฺ.อ.๓/๒๒๘);
- คือ ดําเนินปฏิปทาสวนบุพภาค พรอมทั้งศีลอันเปนธรรมสอดสมแกโลกุตรธรรม ๙ (องฺ.อ.๒/๑๒๓, ๓๒๙, ๔๒๔, ๔๖๖); คือ ดําเนิน
ปฏิปทาสวนบุพภาค พรอมทั้งศีล เพื่ออรรถคือโลกุตรธรรม (องฺ.อ.๓/๖๒);
- คือ ปฏิบัติวิปสสนาธรรม อันเปนธรรมคลอยตามอริยธรรม (ที.อ.๒/๒๐๓; สํ.อ.๓/๓๕๙; อุ.อ.๔๑๓);
- คือ ดําเนินวิปสสนามรรคา อันเปนธรรมอนุรูปแกอริยธรรม (องฺ.อ.๓/๓๑๓);
- คือ ดําเนินปฏิปทาที่เปนธรรมคลอยตามนิพพานธรรมซึ่งเปนโลกุตระ (สํ.อ.๒/๔๓);
- คือ เจริญวิปสสนาภาวนา อันเปนธรรมนอย เพราะสอดคลอยแกโลกุตรธรรม (สุตต.อ.๒/๑๖๒);
- ธรรมานุธรรม คือ ธรรม และอนุธรรม (ที.อ.๓/๑๕๐);
- ธรรมานุธรรม ไขความวา อนุธรรม คือปฏิปทาอันเหมาะกัน แกธรรม (ม.อ.๓/๒๐๘);
- โลกุตรธรรม ๙ ชื่อวาธรรม วิปสสนาเปนตน ชื่อวาอนุธรรม ปฏิปทาอันเหมาะกันแกธรรมนั้น ชื่อวา อนุธรรมปฏิปทา (นิทฺ.อ.๑/๗๘)

๖๗๒

พุทธธรรม

ถาไมมีธรรมานุธรรมปฏิบัติ การปฏิบัติธรรม หรือดําเนินตามหลักการ ก็คลาดเคลื่อน ผิดพลาด เลื่อน
ลอย วางเปลา งมงาย ไรผล หนําซ้ําอาจมีผลในทางตรงขาม คือเกิดโทษขึ้นได
ธรรมทุกขอมีอรรถ หลักการทุกอยางมีความมุงหมาย ธรรมเพื่ออรรถ หลักการเพื่อจุดหมาย จะทําอะไร
ตองถามไดตอบได วาเพื่ออะไร
ในทางธรรม ทานเนนความสําคัญของการมีความคิดมีความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวมาก ทั้งในแงเปน
คุณสมบัติของบุคคล เชน สัปปุริสธรรม ๗ และ ปฏิสัมภิทา ๔ เปนตน และในแงลําดับขั้นตอนของการปฏิบัติ
ธรรม เชน ปัญญาวุฒิธรรม และแนวปฏิบัติธรรมที่จะยกมาแสดงตอไป
เพื่อชวยสงเสริมความเขาใจ ขอยกบาลีบางแหงมาดูประกอบ ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นธัมมัญญูอย่างไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ธรรม คือ สูตร
เคยยะ ไวยากรณ์ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ...
“ภิ ก ษุ เ ป็ น อั ต ถั ญ ญู อ ย่ า งไร? ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มรู้ อ รรถแห่ ง ธรรมที่ ภ าษิ ต แล้ ว
นั้นๆ ว่า นี้เป็นอรรถแห่งธรรมที่ภาษิตไว้ข้อนี้ นี้เป็นอรรถแห่งธรรมที่ภาษิตไว้ข้อนี้...”1327
“ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเป็นพหูสูต และเป็นผู้เข้าถึงโดยสุตะ เป็นอย่างไร? บุคคลบางคนมี
สุตะ (ความรู้ที่ได้เล่าเรียนสดับไว้) คือ สูตร เคยยะ ไวยากรณ์ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก
อัพภูตธรรม เวทัลละเป็นอันมาก, เขารู้ทั่วถึงอรรถ รู้ทั่วถึงธรรม แห่งสุตะที่มากนั้นแล้ว เป็นผู้
ปฏิบัติธรรมถูกหลัก (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ), อย่างนี้แล บุคคลชื่อว่าเป็นพหูสูต และเป็นผู้เข้าถึง
โดยสุตะ”1328
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเราแสดงไว้แล้ว เป็นอันมาก คือ สูตร เคยยะ ไวยากรณ์
คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ, ถ้าแม้ภิกษุรู้ทั่วถึงอรรถ รู้ทั่วถึงธรรมแห่ง
คาถาที่มี ๔ บาทแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติธรรมถูกหลัก (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ) ก็ควรเรียกได้ว่าเป็น
พหูสูต เป็นผู้ทรงธรรม”1329
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ธรรม ๕ ประการเหล่ า นี้ ย่ อ มเป็ น ไปเพื่ อ ความลบเลื อ น เพื่ อ ความ
อันตรธานแห่งสัทธรรม กล่าวคือ ภิกษุทั้งหลายไม่ฟังธรรมโดยเคารพ ไม่เล่าเรียนธรรมโดย
เคารพ ไม่ทรงธรรมไว้โดยเคารพ ไม่ไตร่ตรองอรรถ (อัตถุปปริกขา) แห่งธรรมที่ทรงไว้โดยเคารพ
ครั้นรู้ทั่วถึงอรรถ รู้ทั่วถึงธรรมแล้ว ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม...
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเหล่านี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไม่ลบ
เลือน เพื่อความไม่อันตรธานแห่งสัทธรรม กล่าวคือ ภิกษุทั้งหลายย่อมฟังธรรมโดยเคารพ ย่อม
เล่าเรียนธรรมโดยเคารพ ย่อมทรงธรรมไว้โดยเคารพ ย่อมไตร่ตรองอรรถ (อัตถุปปริกขา) แห่ง
ธรรมที่ทรงไว้แล้วโดยเคารพ ครั้นรู้ทั่วถึงอรรถ รู้ทั่วถึงธรรมแล้ว ย่อมปฏิบัติธรรมสมควรแก่
ธรรม (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ),...”1330
1327
1328
1329
1330

องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๕/๑๑๔; ถาเปนพระราชามหากษัตริย คําวา “ธรรม” ในธัมมัญู ก็หมายถึงหลักรัฐศาสตร ธรรมเนียมการปกครอง
ตามราชประเพณี เปนตน (ดู องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๓๒/๑๖๗; องฺ.อ.๓/๕๖)
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖/๙
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๘๖/๒๔๒
องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๕๔/๑๙๗; คําวาโดยเคารพ (สกฺกจฺจํ) หมายความวา ทําดวยความตั้งใจจริง ถือเปนเรื่องสําคัญ หรือเอาจริงเอาจัง
เชน “วจฺฉกํ สกฺกจฺจํ อุปนิชฺฌายติ” = จองดูลูกวัวอยางตั้งใจจริงจัง (วินย.๕/๑๗/๒๗)
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พึงสังเกตแนวธรรมในสูตรนี้ ซึ่งพอสรุปไดดังนี้:
ฟังและเล่าเรียนธรรม → ทรงธรรมไว้ได้ → ไตร่ตรองอรรถ (อัตถุปปริกขา) → ธรรมานุธรรมปฏิบัติ
แนวธรรมเดียวกันนี้ มีมาในพระสูตรอื่นๆ อีกมากมายเหลือเกิน1331 จนตองถือไดวา เปนหลักการสําคัญ
ของการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
เมื่อไดหลักนี้แลว ขอใหนําไปเปรียบเทียบกับหลักการพัฒนาปญญา หรือคุณสมบัติที่ทําใหเปนโสดาบัน
๔ ประการ ที่ตรัสไว ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา กล่าวคือ
การเสวนาสัตบุรุษ การฟังสัทธรรม โยนิโสมนสิการ ธรรมานุธรรมปฏิบัติ”1332
เมื่อเทียบกันแลว ก็จะเห็นไดวา แนวธรรมทั้งสองนี้มีสาระสําคัญอยางเดียวกัน ขอที่พึงสังเกตพิเศษ ก็
คือ ขอโยนิโสมนสิการ สูตรที่อางขางบนใชคําวา อัตถุปปริกขา (ไตรตรอง หรือพิจารณาอรรถ) แทน
การใชคําวา อัตถุปปริกขา ที่นี่ เสมือนเปนการจํากัดความหมายของโยนิโสมนสิการในกรณีนี้วา มุงวิธี
โยนิโสมนสิการแบบที่ ๕ ที่กําลังกลาวถึงนี้โดยเฉพาะ ใหเห็นวา เมื่อเขาใจธรรมกับอรรถ หรือหลักการกับ
จุดมุงหมายสอดคลองกันดีแลว ก็กาวตอไปสูขั้นธรรมานุธรรมปฏิบัติ ลงมือทําไดอยางถูกตองตอไป
หากยังมองไมชัดวา ธรรม กับ อรรถ สัมพันธกันอยางไร ธรรมมีอรรถอยางไร ก็มีบาลีแสดงอรรถแหง
ธรรม หรือความมุงหมายของหลักธรรมตางๆ ไวหลายแหง พอยกมาใหพิจารณาเปนแนวได ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย พึงทราบอธรรม และธรรม พึงทราบอนรรถ และอรรถ, ครั้นทราบอธรรม
และธรรม อนรรถ และอรรถแล้ว พึงปฏิบัติตามที่เป็นธรรมเป็นอรรถ
อะไรคืออธรรม อะไรคือธรรม อะไรคืออนรรถ อะไรคืออรรถ?
มิจฉาทิฏฐิ...มิจฉาสังกัปปะ...มิจฉาวาจา...มิจฉากัมมันตะ...มิจฉาอาชีวะ...มิจฉาวายามะ...
มิจฉาสติ...มิจฉาสมาธิ...มิจฉาญาณ...มิจฉาวิมุตติ คือ อธรรม
สัมมาทิฏฐิ...สัมมาสังกัปปะ...สัมมาวาจา...สัมมากัมมันตะ...สัมมาอาชีวะ...สัมมาวายามะ...
สัมมาสติ...สัมมาสมาธิ...สัมมาญาณ...สัมมาวิมุตติ คือ ธรรม
อกุศลธรรมชั่วร้ายทั้งหลาย เป็นอเนก ที่เกิดมีขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุตติเป็น
ปัจจัย นี้คือ อนรรถ
กุศลธรรมทั้งหลาย เป็นอเนก ที่ถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์เพราะสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุตติเป็น
ปัจจัย นี้คือ อรรถ”1333
1331

1332
1333

ดู องฺ.ติก.๒๐/๑๐๕/๔๗; องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๕/๑๑๗; องฺ.อฏก.๒๓/๑๘๘/๓๔๙; องฺ.ทสก.๒๔/๘๓/๑๖๕; องฺ.นวก.๒๓/๒๒๓/๔๐๔;
องฺ.อฏก.๒๓/๑๑๕-๖/๒๒๔-๖; ๑๕๒/๓๐๕ = ๑๗๕/๓๔๐; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๙๗/๑๒๗; องฺ.ทสก.๒๔/๖๘/๑๓๖
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๔๙/๓๓๒ และที่มาอื่นๆ ซึ่งเคยอางแลวบอยๆ
แปลรวบความจาก องฺ.ทสก.๒๔/๑๑๓-๖/๒๓๘-๒๔๙; ใน องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๐-๒/๒๗๓-๒๘๒; ๑๗๐-๑/๒๙๗ แสดงอกุศลกรรมบถ
๑๐ เปนอธรรม และกุศลกรรมบถ ๑๐ เปนธรรม; พึงเขาใจ อรรถ - อัตถ และ อนรรถ - อนัตถ ที่สะกดตางรูปวา คือคําเดียวกัน

๖๗๔

พุทธธรรม
“วินัย
เพื่ออรรถคือสังวร,
สังวร
ความไม่วิปฏิสาร เพื่ออรรถคือปราโมทย์, ปราโมทย์
ปีติ
เพื่ออรรถคือปัสสัทธิ, ปัสสัทธิ
สุข
เพื่ออรรถคือสมาธิ,
สมาธิ
ยถาภูตญาณทัสสนะ เพื่ออรรถคือนิพพิทา, นิพพิทา
วิราคะ
เพื่ออรรถคือวิมุตติ,
วิมุตติ
วิมุตติญาณทัสสนะ เพื่ออรรถคืออนุปาทาปรินิพพาน”1334

เพื่ออรรถคือความไม่มีวิปฏิสาร,
เพื่ออรรถคือปีติ,
เพื่ออรรถคือสุข,
เพื่ออรรถคือยถาภูตญาณทัสสนะ,
เพื่ออรรถคือวิราคะ,
เพื่ออรรถคือวิมุตติญาณทัสสนะ,

“กุศลศีล
มีความไม่มีวิปฏิสารเป็นอรรถเป็นอานิสงส์,
ความไม่วิปฏิสาร มีปราโมทย์เป็นอรรถเป็นอานิสงส์,
ปราโมทย์
มีปีติเป็นอรรถเป็นอานิสงส์,
ปีติ
มีปัสสัทธิเป็นอรรถเป็นอานิสงส์,
ปัสสัทธิ
มีสุขเป็นอรรถเป็นอานิสงส์,
สุข
มีสมาธิเป็นอรรถเป็นอานิสงส์,
สมาธิ
มียถาภูตญาณทัสสนะเป็นอรรถเป็นอานิสงส์,
ยถาภูตญาณทัสสนะ มีนิพพิทาเป็นอรรถเป็นอานิสงส์,
นิพพิทา
มีวิราคะเป็นอรรถเป็นอานิสงส์,
วิราคะ
มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นอรรถเป็นอานิสงส์;
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย ย่อมหลั่งไหลสู่ธรรมทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย ย่อมยังธรรม
ทั้งหลายให้บริบูรณ์ เพื่อการไปจากภาวะอันมิใช่ฝั่ง สู่ภาวะที่เป็นฝั่ง โดยประการดังนี้แล”1335
“สัมมาทัสสนะ
นิพพิทา
วิราคะ
วิมุตติ

มีนิพพิทาเป็นอรรถ,
มีวิราคะเป็นอรรถ,
มีวิมุตติเป็นอรรถ,
มีนิพพานเป็นอรรถ”1336

“สีลวิสุทธิ
เพียงแค่มีจิตตวิสุทธิเป็นอรรถ,
จิตตวิสุทธิ
เพียงแค่มีทิฏฐิวิสุทธิเป็นอรรถ,
ทิฏฐิวิสุทธิ
เพียงแค่มีกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นอรรถ,
กังขาวิตรณวิสุทธิ
เพียงแค่มีมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิเป็นอรรถ,
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ เพียงแค่มีปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิเป็นอรรถ,
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ เพียงแค่มีญาณทัสสนวิสุทธิเป็นอรรถ
ญาณทัสสนวิสุทธิ
เพียงแค่มีอนุปาทาปรินิพพานเป็นอรรถ”1337
ความจากบาลีตอไปนี้ จะชวยใหไดแงมุมที่จะเขาใจ อรรถ หรืออัตถะ ชัดขึ้น และเปนการสรุปไปดวย
1334

วินย.๘/๑๐๘๔/๔๐๖
องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๐๙/๓๓๗; และพึงดูคลายกันที่ ๒๔/๑/๒; ๒/๓; ๒๐๘/๓๓๖
1336
สํ.ข.๑๗/๓๖๖/๒๓๒
1337
ม.มู.๑๒/๒๙๘/๒๙๕
1335

บทที่ ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ

๖๗๕

“การบํ า เพ็ ญ ประโยชน์ (อรรถ) โดยคนที่ ไ ม่ รู้ จั ก ประโยชน์ อั น พึ ง หมาย (อรรถ) ไม่ นํ า
ความสุขมาให้, คนเขลาย่อมผลาญประโยชน์ (อรรถ) เสีย เหมือนดังลิงเฝ้าสวน”1338
“พึงวิจัยธรรมให้ถึงต้นเค้า จึงจะเข้าใจอรรถแจ้งชัดด้วยปัญญา”1339
“ผู้ปฏิบัติธรรมถูกหลัก (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ) เป็นบุคคลหาได้ยาก (พวกหนึ่ง) ในโลก1340
ปริพาชก: ท่านสารีบุตร อะไรหนอ ทําได้ยาก ในธรรมวินัยนี้?
พระสารีบุตร: การบวชสิท่าน ทําได้ยาก ในธรรมวินัยนี้
ปริพาชก: ผู้ที่บวชแล้ว อะไรเล่าทําได้ยาก?
พระสารีบุตร: ความยินดีสิท่าน ผู้บวชแล้วทําได้ยาก
ปริพาชก: ผู้ยินดีแล้ว อะไรเล่าทําได้ยาก?
พระสารีบุตร: ธรรมานุธรรมปฏิบัติสิท่าน อันผู้ยินดีแล้วทําได้ยาก
ปริพาชก: นานสักเท่าไรหนอ ภิกษุผู้ธรรมานุธรรมปฏิบัติจึงจะได้เป็นอรหันต์?
พระสารีบุตร: ไม่นานเลยท่าน1341
ในทางธรรม นาจะไดเนนความสําคัญของความคิดความเขาใจแบบนี้ไวเสมอๆ จะเห็นไดวา แมแตความ
เปนกลางของทางสายกลาง หรือความเปนมัชฌิมาของมัชฌิมาปฏิปทา ก็กําหนดดวยความรูความเขาใจตระหนัก
ในจุดหมายของการปฏิบัติ แมหลักธรรมตางๆ ที่แบงยอยออกมา หรือเปนองคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทานั้น
แตละอยางๆ ก็มีเปาหมายจําเพาะ และจุดหมายรวม ซึ่งจะตองเขาใจและตระหนักไว เพื่อใหปฏิบัติไดถูกตอง
เพื่อใหขอธรรมเหลานั้น เขาสัมพันธกลมกลืน และรับชวงสืบทอดกันนําไปสูผลที่มุงหมาย
พูดอีกนัยหนึ่งวา ความรูเขาใจตระหนักในจุดหมาย และขอบเขตแหงคุณคาของหลักธรรมตางๆ เปน
เครื่องกําหนดความถูกตองพอเหมาะพอดีแหงการปฏิบัติหลักธรรมนั้นๆ ซึ่งทําใหเกิดธรรมานุธรรมปฏิบัติ
เมื่อมองในแงปรมัตถ (มิใชในแงทิฏฐธัมมิกัตถ สัมปรายิกัตถ ปรัตถะ หรือในแงสังคม) ศีล สมาธิ และ
ปญญา ตางก็มีจุดหมายสุดทายเพื่อนิพพานเหมือนกัน แตเมื่อมองจํากัดเฉพาะตัว แตละอยางมีขีดขั้นขอบเขต
ของตน ที่จะตองไปเชื่อมตอกับอยางอื่น จึงจะใหบรรลุจุดหมายสุดทายได ลําพังอยางหนึ่งอยางเดียวหาสําเร็จผล
ลวงตลอดไม แตจะขาดอยางหนึ่งอยางใดเสียทีเดียว ก็ไมได
จึงมีหลักวา ศีลเพื่อสมาธิ สมาธิเพื่อปญญา ปญญาเพื่อวิมุตติ
ถ้าปฏิบัติศีลขาดเป้าหมาย ก็อาจกลายเป็นสีลัพพตปรามาส ช่วยส่งเสริมอัตตกิลมถานุโยค, ถ้าบําเพ็ญ
สมาธิโดยไม่คํานึงอรรถ ก็อาจหมกติดอยู่ในฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ส่งเสริมมิจฉาทิฏฐิบางอย่าง หรือส่งเสริมติรัจฉาน
วิชาบางประเภท, ถ้าเจริญปัญญาชนิดที่ไม่เป็นไปเพื่อวิมุตติ ก็เป็นอันคลาดออกนอกมัชฌิมาปฏิปทา ไม่ไปสู่
จุดหมายของพุทธศาสนา อาจหลงอยู่ข้างๆ ระหว่างทาง หรือติดค้างในมิจฉาทิฏฐิแบบใดแบบหนึ่ง
1338

1339
1340
1341

ขุ.ชา.๒๗/๔๖/๑๕; คนที่ไมรูจักอรรถ แปลจาก อนตฺถกุสล แปลเอาความวา คนฉลาดไมเขาเรื่อง; คําวา “อรรถ” นี้ สูจิแหง
อภิธานัปปทีปกาแสดงความหมายไว ๙ นัย; นาสังเกตวา ในคัมภีรรุนรองและชั้นอรรถกถา นิยมใชอรรถในแงที่เปนความหมาย เชน “ชื่อวา
สัมมาสมาธิ โดยอรรถคือไมฟุงซาน” (ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๒/๓๑; คลาย ๓๒๑/๔๓๘ ฯลฯ); ชื่อวา สมาธิ โดยอรรถคือตั้งมั่น” (วิสุทฺธิ.๑/๑๐๕) แต
ในพระบาลีชั้นเดิม มักใชในแงที่เปนประโยชน หรือความมุงหมาย เชน “สมาธิ มียถาภูตญาณทัสสนะเปนอรรถ” คือมีการรูเห็นตาม
เปนจริงเปนที่หมาย (เชน องฺ.ทสก.๒๔/๑/๒ เปนตน ที่เคยอางแลว)
องฺ.สตฺตก.๒๓/๓-๔/๓-๔ (ใหถึงตนเคา แปลจาก โยนิโส); อรรถกถาไขความของบาลีแหงนี้เสียสูงสุดยอด โดยแปลวา วิจัยธรรม
คืออริยสัจ ๔ โดยแยบคาย จึงเห็นแจงสัจธรรมดวยมรรคปญญา พรอมทั้งวิปสสนา (องฺ.อ.๓/๑๗๗)
องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๔๓/๑๘๙; ๑๙๕/๒๖๗
สํ.สฬ.๑๘/๕๑๒/๓๒๐.

๖๗๖

พุทธธรรม

โดยนัยนี้ ผู้ปฏิบัติธรรม ที่ขาดโยนิโสมนสิการ จึงอาจปฏิบัติผิดพลาดไขวเขวไดทุกขั้นตอน เชนใน
ขั้นตน คือระดับศีล มีหลักทั่วไปอยูวา การรักษาศีลเครงครัดบริสุทธิ์ตามบทบัญญัติเปนคุณสมบัติสําคัญของผู
ปฏิบัติ ผูปฏิบัติพึงตระหนักอยูเสมอวา จะตองใหความสําคัญอยางมากแกศีล อยางไรก็ตาม ทั้งที่เปนผูเครงครัด
ในศีล และใหความสําคัญแกศีลเปนอยางมากนี่แหละ ถาขาดความตระหนักในดานอรรถธรรมสัมพันธขึ้นมา
เมื่อใด คือลืมนึกถึงความหมายและความมุงหมายของศีล ที่เปนเครื่องชี้บอกขอบเขตคุณคาและตําแหนง
เชื่อมโยงกับหลักธรรมอื่นๆ ความเผลอพลาดในการปฏิบัติก็เกิดขึ้นไดทันที
ผูปฏิบัติอาจมองศีลเปนภาวะสมบูรณในตัว ซึ่งตั้งอยูโดดๆ ลอยๆ ไมเปนสวนหนึ่งในกระบวนการ
ปฏิบัติธรรม หรือไมอีกอยางหนึ่ง ความไมตระหนักถึงความหมาย และความมุงหมายของศีลนั้น ก็นําไปสูความ
ยึดติดถือมั่นในรูปแบบ ทําใหเกิดการกระทําที่สักวาปฏิบัติสืบๆ กันไป โดยไมเขาใจเหตุผล ไมรูวาทําไปเพื่ออะไร
ไมมองศีลในฐานะขอปฏิบัติเพื่อฝกอบรมตน
บางพวกถือเพลินโดยไมรูตัวถลําเลยไป เหมือนวาความเครงครัดเขมงวดเปนความดีเสร็จสิ้นในตัวเอง
เมื่อทําไดอยางนั้นๆ แลวก็จะดีเอง จะสําเร็จเอง หรือจะสําเร็จไดเพียงดวยการเครงครัดเขมงวดในเรื่องศีลวัตร
กลายเปนใหศีลวัตรเปนที่จบสิ้น มิใชศีลมีเพื่อจุดหมาย หรือรูสึกเหมือนวาเพียงศีล ก็พอใหบรรลุจุดหมาย
บางก็ถือเพลินตอไปอีกวา ยิ่งเครงครัดเขมงวดเทาใดก็ยิ่งดี พอถึงขั้นนี้ก็เปนอันขาดจากความตระหนัก
ในความมุงหมายของศีลโดยสิ้นเชิง ผูปฏิบัติจะพยายามปรุงแตงขอปฏิบัติที่เครงครัดเขมงวดขึ้นมาถือใหยิ่งๆ ขึ้น
ไป ฝายผูมองการปฏิบัติที่ขาดโยนิโสมนสิการในดานนี้ก็เชนกัน เมื่อเห็นการปฏิบัติเครงครัดเขมงวด ทํายากเกิน
ปกติมากเทาใด ก็ยิ่งโนมเอียงที่จะเลื่อมใสยิ่งขึ้นเทานั้น
ภาวะเชนนี้เปนเหตุปจจัยอยางหนึ่ง ที่นําไปสูการปฏิบัติเขมงวดบีบรัดตนเองผิดวิสัย ที่พระพุทธเจาตรัส
เรียกวา ปฏิปทาเหี้ยมเกรียม ของพวกนักบวชชีเปลือย ซึ่งเปนสีลัพพตปรามาส และเปนขอปฏิบัติเอียงสุดฝาย
อัตตกิลมถานุโยค เชน ถือกินแตผักดอง ถือกินหญา ถือกินแตผลไมหลน ถือนุงหมผาบังสุกุล ถือหมผาคากรอง
ถือถอนผมถอนหนวด ถือนอนบนหนาม เปนตน และที่รุนแรงผิดธรรมดากวานี้อีกเปนอันมาก1342
สวนผูถือศีลโดยเขาใจความมุงหมาย ก็ยอมมองความเครงครัดมีระเบียบเปนเบื้องแรกเหมือนกัน แต
จะคํานึงหรือถามใหเขาใจวาขอนี้ๆ เพื่ออะไร สัมพันธกับสวนอื่นในกระบวนการปฏิบัติอยางไร รูจักแยก เชนวา
นี้เปนศีล (ระเบียบกลาง) นี้เปนวัตร เปนพรต (ขอปฏิบัติเสริม) ทานผูนี้ควรถือขอปฏิบัติเขมงวดมากขอนี้ดวย
เหตุผลดังนี้ๆ ทานผูนี้ไมควรถือขอนี้ดวยเหตุผลดังนี้, ขอปฏิบัติอยางนี้ใหถือบังคับเสมอกันเพราะเหตุหรือเพื่อ
ผลดังนี้ ขอปฏิบัติอยางนี้ใหสมัครใจเลือกได เพราะเหตุหรือเพื่อผลเกี่ยวดวยความแตกตางระหวางบุคคลดังนี้ๆ
ผูนี้ปฏิบัติเครงเขมงวด และไดบรรลุผลสําเร็จดวยดี ทานผูนี้ปฏิบัติเครงเขมงวด แตไมสําเร็จผลดี นี่เพราะอะไร
ผูนี้เครงครัดนอยไมคอยเขมงวด เหตุใดจึงกาวหนาในการปฏิบัติดีกวาผูโนนที่เครงครัดเขมงวด ดังนี้เปนตน
ในทางปฏิบัติ วิธีคิดแบบนี้อาจจะลดความสําคัญลงบาง ในกรณีที่มีกัลยาณมิตรคอยเปนพี่เลี้ยงอยู
ใกลชิด ก็ดําเนินปฏิปทาดวยศรัทธา โดยไววางใจตอปญญาของกัลยาณมิตรนั้น ก็หวังวาคอยๆ ทํา คอยๆ รูไป
ถากัลยาณมิตรมีปญญา มีคุณภาพดีจริง ก็จะชี้แจงหรือชี้ชองใหเขารูเขาใจอรรถ รูเขาใจธรรมไปตามลําดับ
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นิชฌามปฏิปทา ใน องฺ.ติก.๒๐/๕๙๖/๓๘๐; ขอปฏิบัติบางอยางของปฏิปทานี้ทานยอมรับเขามาในพุทธศาสนา อนุญาตใหภิกษุถือได
เชน การถือผาบังสุกุล (ผาที่เขาทิ้งแลว) แตโดยเหตุผลที่เขากับลักษณะเปนอยูงาย หางาย ไมมีโทษ (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๗/๓๔) และ
กอนจะใชตองซัก ตม เย็บ ยอม ใหเรียบรอยไดกําหนดตามระเบียบ และใหถือเปนขอปฏิบัติพิเศษตามสมัครใจ ไมบังคับ.

บทที่ ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ

๖๗๗

๖. วิธีคิดแบบรูทันคุณโทษและทางออก
วิธีคิดแบบรู้ทันคุณโทษและทางออก หรือพิจารณาใหเห็นครบทั้ง อัสสาทะ อาทีนวะ และ นิสสรณะ
เปนการมองสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริงอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเนนการยอมรับความจริงตามที่สิ่งนั้นๆ เปนอยูทุกแง
ทุกดาน ทั้งดานดีดานเสีย และเปนวิธีคิดที่ตอเนื่องกับการปฏิบัติมาก เชนบอกวา กอนจะแกปญหา ตองเขาใจ
ปญหาใหชัด และรูที่ไปใหดีกอน หรือกอนจะละสิ่งหนึ่งไปหาอีกสิ่งหนึ่ง ตองรูจักทั้งสองฝายดีพอ ที่จะใหเห็นได
วา การละและไปหานั้น หรือการทิ้งอยางหนึ่งไปเอาอีกอยางหนึ่งนั้น เปนการกระทําที่รอบคอบ สมควร และดีจริง
อัสสาทะ แปลวา สวนดี สวนอรอย สวนหวานชื่น คุณ คุณคา ขอที่นาพึงพอใจ
อาทีนวะ แปลวา สวนเสีย ขอเสีย ชองเสีย โทษ ขอบกพรอง (อาทีนพ ก็เขียน)
นิสสรณะ แปลวา ทางออก ทางรอด ภาวะหลุดรอดปลอดพน หรือสลัดออกได ภาวะที่ปลอดหรือ
ปราศจากปญหา มีความสมบูรณในตัว ดีงามจริง โดยไมตองขึ้นตอขอดีขอเสีย ไมขึ้นตอ
อัสสาทะ และอาทีนวะ ของสิ่งที่เปนปญหาหรือภาวะที่สลัดออกมานั้น (นิสสรณ ก็ได)
การคิดแบบนี้ มีลักษณะที่พึงย้ํา ๒ ประการ
๑) การที่จะชื่อวามองเห็นตามเปนจริงนั้น จะตองมองเห็นทั้งดานดี ดานเสีย หรือทั้งคุณ และโทษของ
สิ่งนั้นๆ ไมใชมองแตดานดีหรือคุณอยางเดียว และไมใชเห็นแตโทษหรือดานเสียอยางเดียว เชน ที่ชื่อวามองเห็น
กามตามเปนจริง คือ รูทั้งคุณ และโทษของกาม1343
๒) เมื่อจะแกปญหา ปฏิบัติ หรือดําเนินมรรควิธีออกไปจากภาวะที่ไมพึงประสงคอยางใดอยางหนึ่งนั้น
เพียงรูคุณโทษ ขอดีขอเสีย ของสิ่งที่เปนปญหาหรือภาวะที่ไมตองการเทานั้น ยังไมเพียงพอ จะตองมองเห็น
ทางออก มองเห็นจุดหมาย และรูวาจุดหมายหรือที่จะไปนั้น คืออะไร คืออยางไร ดีกวา และพนจากขอบกพรอง
จุดออน โทษ สวนเสีย ของสิ่งหรือภาวะที่เปนปญหาอยูนี้อยางไร ไมตองขึ้นตอคุณโทษ ขอดีขอเสียแบบเกาอีก
ตอไปจริงหรือไม จุดหมาย หรือที่ไป หรือภาวะปลอดปญหาเชนนั้น มีอยูจริง หรือเปนไปไดอยางไร
ทั้งนี้ ไมพึงผลีผลามละทิ้งสิ่งที่คิดวาเปนปญหา หรือผลีผลามปฏิบัติ เชน พระพุทธเจา ทั้งที่ทรงทราบแจม
แจงวากามมีขอเสีย มีโทษมากมาย แตถายังไมทรงเห็นนิสสรณะแหงกาม ก็ไมทรงยืนยันวาจะไมเวียนกลับมาหา
กามอีก1344
“ภิกษุทั้งหลาย ก่อนสัมโพธิ เมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ ผู้ยังมิได้ตรัสรู้ เราได้มีความคิดว่า อะไร
หนอคือส่วนดี (อัสสาทะ) ในโลก อะไรคือส่วนเสีย (อาทีนวะ) อะไรคือทางออก (นิสสรณะ)? เรา
นั้นได้มีความคิดว่า ความสุขความฉ่ําชื่นใจ ที่เกิดขึ้นด้วยอาศัยสิ่งใดๆ ในโลก นี้คือส่วนดีในโลก,
ข้อที่โลกไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา นี้คือส่วนเสียในโลก, ภาวะที่บําราศ
ฉันทราคะ เป็นที่ละฉันทราคะในโลกได้ (นิพพาน) นี้คือทางออกในโลก...
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เนนอีกวา ไมพึงเขาใจความหมายของกามแคบๆ อยางสามัญในภาษาไทย ขอทําความเขาใจดวยตัวอยาง เชน ภิกษุรูปหนึ่งพบ
ชาวบาน ก็ทักทายถามสุขทุกขของเขา และครอบครัวของเขา ถาไมถามดวยเมตตา แตมุงใหเขาชอบใจแลวนิมนตอยูรับการอุปถัมภ
บํารุง เปนตน อยางนี้เรียกวาปราศรัยเพราะอยากไดกาม (ดู ธ.อ.๔/๔๒)
นิสสรณะ ในที่นี้ คือ ปติสุขที่ไมตองอาศัยกาม (ดูพุทธพจนที่จะอางตอไป)

๖๗๘

พุทธธรรม
“ภิกษุทั้งหลาย เราได้เที่ยวแสวงหาอัสสาทะของโลก อันใดเป็นอัสสาทะในโลก อันนั้นเรา
ได้ประสบแล้ว อัสสาทะในโลกมีเท่าใด อัสสาทะนั้น เราได้เห็นเป็นอย่างดีแล้วด้วยปัญญา; เราได้
เที่ยวแสวงหาอาทีนวะของโลก อันใดเป็นอาทีนวะในโลก อันนั้นเราได้ประสบแล้ว อาทีนวะใน
โลกมีเท่าใด อาทีนวะนั้น เราได้เห็นเป็นอย่างดีแล้วด้วยปัญญา; เราได้เที่ยวแสวงหานิสสรณะ
ของโลก อันใดเป็นนิสสรณะในโลก อันนั้นเราได้ประสบแล้ว นิสสรณะในโลกมีเท่าใด นิสสรณะ
นั้น เราได้เห็นเป็นอย่างดีแล้วด้วยปัญญา
“ภิกษุทั้งหลาย เรายังไม่รู้ประจักษ์ชัดตามเป็นจริง ซึ่งอัสสาทะของโลก โดยความเป็น
อัสสาทะ ซึ่งอาทีนวะ โดยความเป็นอาทีนวะ และซึ่งนิสสรณะ โดยความเป็นนิสสรณะ ตราบใด
ตราบนั้น เราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าตรัสรู้แล้ว ซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ...
“ภิกษุทั้งหลาย ถ้าอัสสาทะจักมิได้มีในโลกแล้วไซร้ สัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในโลก แต่
เพราะอัสสาทะในโลกมีอยู่ ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในโลก; ถ้าอาทีนวะจักมิได้มีในโลกแล้ว
ไซร้ สัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในโลก แต่เพราะอาทีนวะในโลกมีอยู่ ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลายจึง
เบื่อหน่ายในโลก; ถ้านิสสรณะจักมิได้มีในโลกแล้วไซร้ สัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงสลัดออกได้จากโลก
แต่เพราะนิสสรณะในโลกมีอยู่ ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงสลัดออกจากโลกได้
“ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายยังไม่รู้จักประจักษ์ชัดตามเป็นจริง ซึ่งอัสสาทะของโลก โดย
ความเป็นอัสสาทะ ซึ่งอาทีนวะ โดยความเป็นอาทีนวะ ซึ่งนิสสรณะ โดยความเป็นนิสสรณะ ตราบใด
ตราบนั้น สัตว์ทั้งหลายก็ยังสลัดออก ไม่เกาะเกี่ยว หลุดพ้นจากโลก...เป็นอยู่ด้วยใจไร้เขตแดน ไม่ได้,
แต่เมื่อใด สัตว์ทั้งหลายรู้ประจักษ์ชัดตามเป็นจริง ซึ่งอัสสาทะของโลก โดยความเป็นอัสสาทะ ซึ่ง
อาทีนวะ โดยความเป็นอาทีนวะ และซึ่งนิสสรณะ โดยความเป็นนิสสรณะ เมื่อนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงจะ
สลัดออก ไม่เกาะเกี่ยว หลุดพ้นจากโลก...เป็นอยู่ได้ด้วยจิตใจไร้เขตแดน
“ภิกษุทั้งหลาย สมณะทั้งหลายก็ดี พราหมณ์ทั้งหลายก็ดี เหล่าหนึ่งเหล่าใด ยังไม่รู้ชัดซึ่ง
อัสสาทะของโลก โดยความเป็นอัสสาทะ ซึ่งอาทีนวะ โดยความเป็นอาทีนวะ และซึ่งนิสสรณะ
โดยความเป็นนิสสรณะ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ก็ยังยอมรับไม่ได้ว่าเป็นสมณะในหมู่
สมณะทั้งหลาย ยังยอมรับไม่ได้ว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งหลาย และท่านเหล่านั้นก็ยัง
ไม่ชื่อว่าประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอรรถแห่งความเป็นสมณะ
หรือซึ่งอรรถแห่งความเป็นพราหมณ์”1345
“ภิกษุทั้งหลาย ก่อนสัมโพธิ เมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ ผู้ยังมิได้ตรัสรู้ เราได้มีความคิดว่า อะไร
หนอคือส่วนดีของรูป อะไรเป็นส่วนเสีย อะไรเป็นทางออก, อะไรคือส่วนดีของเวทนา...
สัญญา...สังขาร...วิญญาณ อะไรคือส่วนเสีย อะไรคือทางออก...; เรายังไม่รู้ประจักษ์ชัดตามเป็น
จริง ซึ่งอัสสาทะของอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านั้น โดยความเป็นอัสสาทะ ซึ่งอาทีนวะ โดยความ
เป็นอาทีนวะ และซึ่งนิสสรณะ โดยความเป็นนิสสรณะ ตราบใด ตราบนั้น เราก็ยังไม่ปฏิญาณว่า
ตรัสรู้แล้ว ซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ...”1346

1345
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องฺ.ติก.๒๐/๕๔๓-๖/๓๓๒-๕
สํ.ข.๑๗/๕๙-๖๐/๓๔-๖ (สูตรตอไปก็มีขอความคลายเรื่องคุณโทษและทางออกของโลกขางตน); นอกจากนี้ยังมีพุทธพจนตรัสทํานอง
เดียวกันกับสูตรนี้อีก ๒-๓ แหง คือ ตรัสเกี่ยวกับธาตุ ๔ (สํ.นิ.๑๖/๔๐๔-๙/๒๐๓-๗); เกี่ยวกับอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก
๖ (สํ.สฬ.๑๘/๑๓-๑๘/๘-๑๖); เกี่ยวกับอินทรีย ๕ (สํ.ม.๑๙/๘๙๕-๖/๒๗๐)
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“ภิกษุทั้งหลาย สมณะทั้งหลายก็ดี พราหมณ์ทั้งหลายก็ดี เหล่าหนึ่งเหล่าใด ไม่รู้ชัดตาม
เป็นจริง ซึ่งส่วนดีของกามทั้งหลาย โดยความเป็นส่วนดี ซึ่งส่วนเสีย โดยความเป็นส่วนเสีย
และซึ่งนิสสรณะ โดยความเป็นนิสสรณะ ข้อที่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น จักชื่อว่ารู้เท่าทัน
(ปริญญา) กามทั้งหลายเอง หรือจักชักจูงผู้อื่นให้ปฏิบัติตามแล้วรู้เท่าทันกามทั้งหลายได้นั้น
ย่อมมิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้,
“ส่วนสมณะหรือพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใด ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง ซึ่งส่วนดีของ
กามทั้งหลาย โดยความเป็นส่วนดี ซึ่งส่วนเสีย โดยความเป็นส่วนเสีย และซึ่งนิสสรณะ โดย
ความเป็นนิสสรณะ ข้อที่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจักรู้เท่าทัน (ปริญญา) กามทั้งหลายเอง
หรือจักชักจูงผู้อื่นให้ปฏิบัติตามแล้วรู้เท่าทันกามทั้งหลายได้นั้น ย่อมเป็นฐานะที่เป็นไปได้”1347
“ภิกษุทั้งหลาย อะไรคือส่วนดีของกามทั้งหลาย?...ความสุข ความฉ่ําชื่นใจที่เกิดขึ้นอาศัย
กามคุณ ๕ นี้ คือส่วนดีของกามทั้งหลาย
“อะไรคือส่วนเสียของกามทั้งหลาย? ...กองทุกข์ที่เห็นประจักษ์อยู่เอง...กองทุกข์มีในเบื้อง
หน้า...
“อะไรคือนิสสรณะแห่งกามทั้งหลาย? ภาวะบําราศฉันทราคะ เป็นที่ละฉันทราคะในกาม
ทั้งหลายได้ (นิพพาน) นี้คือนิสสรณะแห่งกามทั้งหลาย”1348
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมนสิการอยู่ซึ่งกามทั้งหลาย จิตไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่แนบสนิท
ไม่น้อมดิ่งไปในกามทั้งหลาย แต่เมื่อเธอมนสิการเนกขัมมะ จิตย่อมแล่นไป ย่อมเลื่อมใส ย่อม
แนบสนิท ย่อมน้อมดิ่งไปในเนกขัมมะ, จิตของเธอนั้น เป็นอันดําเนินไปดี อบรมดีแล้ว ออกไป
ได้ดี หลุดพ้นดีแล้ว ไม่เกาะเกี่ยวแล้วกับกามทั้งหลาย, อาสวะ ความคับแค้นเดือดร้อนเหล่าใด ที่
จะเกิดขึ้นเพราะกามเป็นปัจจัย เธอเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากอาสวะ ความคับแค้น ความเดือดร้อน
เหล่านั้น เธอจะไม่เสวยเวทนานั้น นี้เรียกว่านิสสรณะแห่งกามทั้งหลาย”1349
“เรานี้เอง ครั้งก่อน เมื่อยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ เอิบอิ่ม พรั่งพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้า
บํารุงบําเรอตน...ต่อมา เรานั้นทราบตามเป็นจริง ซึ่งเหตุเกิดขึ้น ซึ่งความดํารงอยู่ไม่ได้ ซึ่งส่วนดี
ซึ่งส่วนเสีย และซึ่งทางออก ของกามทั้งหลาย จึงละกามตัณหา บรรเทาความเร่าร้อนกาม
ปราศจากความกระหาย มีจิตสงบภายใน เป็นอยู่,
“เรานั้น มองเห็นสัตว์เหล่าอื่น ผู้ยังไม่หมดราคะในกามทั้งหลาย ถูกกามตัณหาชอนไช ถูก
ความเร่าร้อนกามเร้ารุน เสพกามอยู่ เราก็หาใฝ่ทะยานต่อสัตว์เหล่านั้น หาพลอยอภิรมย์ในกาม
เหล่านั้นไม่ ข้อนั้นเพราะเหตุไร? ก็เพราะเรารื่นรมย์อยู่ด้วยความชื่นชมยินดี ที่ไม่ต้องมีกาม ไม่
ต้องมีอกุศลธรรม จึงไม่ใฝ่ทะยานต่อความสุขที่ทรามกว่า ไม่นึกอภิรมย์ในความสุขที่ทรามกว่า
นั้น”1350
1347
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ม.มู.๑๒/๒๐๐/๑๗๒
ดู ม.มู.๑๒/๑๙๗-๙/๑๖๘-๑๗๒; ๒๑๒-๘/๑๘๑-๔
ที.ปา.๑๑/๓๐๑/๒๕๒; ๔๑๗/๒๙๗; องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๐๐/๒๗๒ (ตอไปกลาวถึงนิสสรณะ แหงพยาบาท แหงวิหิงสา เปนตน); ใน
ขุ.อิติ.๒๕/๒๕๐/๒๗๗ กลาวถึงเนกขัมมะ วาเปนนิสสรณะของกามทั้งหลาย
ม.ม.๑๓/๒๘๑/๒๗๔

๖๘๐

พุทธธรรม
“ดูกรมหานาม ก่อนสัมโพธิ เมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ ผู้ยังมิได้ตรัสรู้ เราได้เห็นเป็นอย่างดีด้วย
สัมมาปัญญา ตามเป็นจริงว่า กามทั้งหลายมีอัสสาทะน้อย มีทุกข์มาก มีความคับข้องมาก อาทีนวะ
ในกามนี้ยิ่งนัก แต่เรานั้นยังมิได้ประสบปีติสุข ที่ไม่อาศัยกาม ไม่ต้องมีอกุศลธรรมทั้งหลาย หรือ
ปีติสุขอื่นที่ประณีตยิ่งกว่านั้น เราก็ยังปฏิญาณ (ยืนยัน) มิได้ก่อนว่า จะเป็นผู้ไม่วกเวียนมาหา
กามทั้งหลาย,
“แต่เมื่อใด เราได้มองเห็นอย่างดีด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า กามทั้งหลาย
มีอัสสาทะน้อย...และเรานั้น ได้ประสบปีติสุข อันปลอดจากกาม ปลอดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย
พร้อมทั้งปีติสุขอื่นที่ประณีตยิ่งกว่านั้น เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณได้ว่า เป็นผู้ไม่วกเวียนมาหากาม
ทั้งหลาย”1351

นี้เปนตัวอยางความจากบาลี พอเปนเครื่องแสดงใหเห็นแนวความคิดแบบนี้ วิธีคิดแบบนี้ ใชไดกับเรื่อง
ทั่วๆ ไป แมแตขอธรรม เชน ในปฏิสัมภิทามัคค กลาวถึงอัสสาทะ และอาทีนวะของอินทรีย ๕
ดังเชนที่วา ความไมปรากฏแหงอุทธัจจะ ความไมปรากฏแหงความเรารอนเพราะอุทธัจจะ ความแกลว
กลาเนื่องจากการดําเนินชีวิตโดยไมฟุงซาน และการประสบสุขวิหารธรรมอันประณีต เปนอัสสาทะของสมาธิ
การที่อุทธัจจะยังปรากฏขึ้นได การที่ความเรารอนเนื่องจากอุทธัจจะยังปรากฏได ภาวะที่ยังเปนของไมเที่ยง เปน
ทุกข เปนอนัตตา เปนอาทีนวะของสมาธิ ดังนี้เปนตน1352
ในทางปฏิบัติระดับชีวิตประจําวัน โดยมากเปนเพียงการเลือกระหวางสิ่งที่มีโทษมากคุณนอย กับสิ่งที่มี
คุณมากโทษนอย หรือแมไดนิสสรณะ ก็มักเปนนิสสรณะแบบสัมพัทธ คือทางออกที่ดีที่สุดในกรณีนั้นๆ
ในภาวะเชนนี้ ก็ไมควรลืมใชวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก คือ ควรยอมรับสวนดีของสิ่งหรือขอ
ปฏิบัติที่ตนละเวน และไมควรมองขามเปนอันขาด ซึ่งโทษ ขอบกพรอง จุดออน สวนเสีย หรือชองทางที่จะเสีย
ของสิ่งหรือขอปฏิบัติที่ตนเลือกรับเอา
การคิดมองตามความเปนจริงเชนนี้ จะทําใหปฏิบัติไดถูกตองที่สุด มีความไมประมาท อาจนําเอาสวนดี
ของสิ่งที่ตนละเวนมาใชประโยชนได และสามารถหลีกเลี่ยง หรือมีโอกาสแกไขสวนเสียสวนบกพรองที่ติดมากับ
สิ่งหรือขอปฏิบัติที่ตนเลือกรับเอานั้นไดดวย.
ในการสั่ ง สอน ตั ว อย า งแสดงแนวคิ ด แบบรู ทั น คุณ โทษและทางออกนี้ ก็คื อ พระธรรมเทศนาของ
พระพุทธเจา ที่เรียกวา อนุบุพพิกถา ซึ่งเปนแนวการสอนธรรมแบบหลัก ที่ทรงใชทั่วไป หรือใชเปนประจํา
โดยเฉพาะกอนทรงแสดงอริยสัจ ๔
อนุบุพพิกถา นั้น กลาวถึงการครองชีวิตดีงามโอบออมอารีชวยเหลือกัน ดํารงตนในสุจริต ที่เรียกวา
ทาน และศีล แลวแสดงชีวิตที่มีความสุขความเอิบอิ่มพรั่งพรอม ที่เปนผลของการครองชีวิตดีงามเชนนั้น เรียกวา
สัคคะ จากนั้น แสดงแงเสีย ขอบกพรอง โทษ ความไมสมบูรณเพียงพอของความสุข ความพรั่งพรอมเชนนั้น
เรียกวากามาทีนวะ และในที่สุด แสดงทางออก พรอมทั้งผลดีตางๆ ของทางออกนั้น เรียกวาเนกขัมมานิสังสะ
เมื่อผูฟงมองเห็นผลดีของทางออกนั้นแลว จึงทรงแสดงอริยสัจ ๔ ตอทาย เปนตอนจบ.
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ม.มู.๑๒/๒๑๑/๑๘๐.
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๗. วิธีคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม
วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม หรือ การพิจารณาเกี่ยวกับปฏิเสวนา คือ การใชสอย หรือบริโภค
เปนวิธีคิดแบบสกัด หรือบรรเทาตัณหา เปนขั้นฝกหัดขัดเกลากิเลส หรือตัดทางไมใหกิเลสเขามาครอบงําจิตใจ
แลวชักจูงพฤติกรรมตอๆ ไป
วิธีคิดแบบนี้ใชมากในชีวิตประจําวัน เพราะเกี่ยวของกับการบริโภคใชสอยปจจัย ๔ และวัสดุอุปกรณ
อํานวยความสะดวกตางๆ มีหลักการโดยยอวา คนเราเขาไปเกี่ยวของกับสิ่งตางๆ เพราะเรามีความตองการและ
เห็นวาสิ่งนั้นๆ จะสนองความตองการของเราได สิ่งใดสามารถสนองความตองการของเราได สิ่งนั้นก็มีคุณคาแก
เรา หรือที่เรานิยมเรียกวามันมีประโยชน คุณคานี้จําแนกไดเปน ๒ ประเภท ตามชนิดของความตองการ คือ
๑) คุณคาแท หมายถึง ความหมาย คุณคา หรือประโยชนของสิ่งทั้งหลาย ในแงที่สนองความตองการ
ของชีวิตโดยตรง หรือที่มนุษยนํามาใชแกปญหาของตน เพื่อความดีงาม ความดํารงอยูดวยดีของชีวิต หรือเพื่อ
ประโยชนสุขทั้งของตนเองและผูอื่น
คุณคาแทนี้อาศัยปญญาเปนเครื่องตีคา หรือวัดราคา จะเรียกวาคุณคาสนองปญญา ก็ได เชน อาหารมี
คุณคาอยูที่ประโยชนสําหรับหลอเลี้ยงรางกาย ใหชีวิตดํารงอยูได มีสุขภาพดี เปนอยูผาสุก มีกําลังเกื้อกูลแกการ
บําเพ็ญกิจหนาที่ รถยนตชวยใหเดินทางไดรวดเร็ว เกื้อกูลแกการปฏิบัติหนาที่การงาน ความเปนอยู และ
ปฏิบัติการทั้งหลายในงานบําเพ็ญประโยชนสุข ควรมุงเอาความสะดวก ปลอดภัย แข็งแรง ทนทาน เปนตน
๒) คุณคาพอกเสริม หรือ คุณคาเทียม หมายถึง ความหมาย คุณคา หรือประโยชนของสิ่งทั้งหลายที่
มนุษยพอกเพิ่มใหแกสิ่งนั้น เพื่อปรนเปรอการเสพเสวยเวทนา หรือเพื่อเสริมราคา เสริมขยายความมั่นคงยิ่งใหญ
ของตัวตนที่ยึดถือไว
คุณคาเทียมนี้ อาศัยตัณหาเปนเครื่องตีคา หรือวัดราคา จะเรียกวาคุณคาสนองตัณหา ก็ได เชน อาหาร
มีคุณคาอยูที่ความเอร็ดอรอย เสริมความสนุกสนาน เปนเครื่องแสดงฐานะความโก ชวยใหดูหรูหรา รถยนตเปน
เครื่องวัดฐานะ แสดงความโก ความมั่งมี มุงเอาความสวยงาม และความเดน เปนตน
วิธีคิดแบบนี้ ใชพิจารณาในการเขาเกี่ยวของปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไดทั่วๆ ไป ไมวาจะเปนการบริโภค ใช
สอย การซื้อหา หรือการครอบครอง โดยมุงใหเขาใจและเลือกเสพคุณคาแท ที่เปนประโยชนแกชีวิตอยางแทจริง
เปนไปเพื่อประโยชนสุขทั้งแกตนและผูอื่น
คุณคาแทนี้ นอกจากจะเปนประโยชนแกชีวิตอยางแทจริงแลว ยังเกื้อกูลแกความเจริญงอกงามของกุศล
ธรรม เชน ความมีสติ เปนตน ทําใหพนจากความเปนทาสของวัตถุ เพราะเปนการเกี่ยวของดวยปญญา และมี
ขอบเขตอันเหมาะสม มีความพอเหมาะพอดี ตางจากคุณคาพอกเสริมดวยตัณหา ซึ่งไมคอยเกื้อกูลแกชีวิต บางที
เปนอันตรายแกชีวิต ทําใหอกุศลธรรม เชน ความโลภ ความมัวเมา ความริษยา มานะ ทิฏฐิ ตลอดจนการยกตน
ขมผูอื่นเจริญขึ้น ไมมีขอบเขต และเปนไปเพื่อการแกงแยงเบียดเบียน ตัวอยางเชน อาหารที่กินดวยปญญาเพื่อ
คุณคาแทมื้อหนึ่งราคาสิบบาท อาจมีคุณคาแกชีวิตรางกายมากกวาอาหารมื้อเดียวราคา ๑ พันบาท ที่กินดวย
ตัณหาเพื่อเสริมราคาของตัวตน หรือสักวาสนองความอยาก และหนําซ้ําอาจเปนอันตรายแกรางกาย
“ภิกษุพิจารณาโดยแยบคาย จึงใช้จีวร เพียงเพื่อกําจัดหนาว ร้อน สัมผัสแห่งเหลือบยุง ลม
แดด สัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ควรละอาย

๖๘๒

พุทธธรรม
“ภิกษุพิจารณาโดยแยบคาย จึงฉันบิณฑบาต มิใช่เพื่อสนุกสนาน มิใช่เพื่อมัวเมา มิใช่เพื่อ
อวดโอ่ มิใช่เพื่อโก้หรู เพียงเพื่อความดํารงอยู่แห่งร่างกาย เพื่อยังชีวิต เพื่อแก้กันความหิวโหย
ขาดอาหารอันจะทําให้เดือดร้อน เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ ด้วยคิดว่า เราจะกําจัดเวทนาเก่า
และไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น เราจะมีชีวิตดําเนินไป พร้อมทั้งความไม่เป็นโทษ และความอยู่ผาสุก
“ภิกษุพิจารณาโดยแยบคาย จึงเสพเสนาสนะ เพียงเพื่อกําจัดหนาว ร้อน สัมผัสแห่ ง
เหลือบยุง ลมแดด และสัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายจากฤดูกาล เพื่อได้ความ
รื่นรมย์ในการหลีกเร้น
“ภิกษุพิจารณาโดยแยบคาย จึงเสพยา และเครื่องประกอบอันเป็นปัจจัยสําหรับคนไข้
เพียงเพื่อกําจัดเวทนาทั้งหลายเนื่องจากอาพาธต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว เพื่อความเป็นผู้ไม่มีอาพาธ
เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่ง”1353

๘. วิธีคิดแบบเรากุศล
วิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม1354 อาจเรียกงายๆ วา วิธีคิดแบบเร้ากุศล หรือคิดแบบกุศลภาวนา
เปนวิธีคิดในแนวสกัดกั้นหรือบรรเทาและขัดเกลาตัณหา จึงจัดไดวาเปนขอปฏิบัติระดับตนๆ สําหรับสงเสริม
ความเจริญงอกงามแหงกุศลธรรม และสรางเสริมสัมมาทิฏฐิที่เปนโลกิยะ
หลักการทั่วไปของวิธีคิดแบบนี้ มีอยูวา ประสบการณ คือสิ่งที่ไดประสบหรือไดรับรูอยางเดียวกัน
บุคคลผูประสบหรือรับรูตางกัน อาจมองเห็นและคิดนึกปรุงแตงไปคนละอยาง สุดแตโครงสรางของจิต หรือ
แนวทาง ความเคยชินตางๆ ที่เปนเครื่องปรุงของจิต คือสังขารที่ผูนั้นสั่งสมไว หรือสุดแตการทําใจในขณะนั้นๆ
ของอยางเดียวกัน หรืออาการกิริยาเดียวกัน คนหนึ่งมองเห็นแลว คิดปรุงแตงไปในทางดีงาม เปน
ประโยชน เปนกุศล แตอีกคนหนึ่งเห็นแลว คิดปรุงแตงไปในทางไมดีไมงาม เปนโทษ เปนอกุศล แมแตบุคคล
คนเดียวกัน มองเห็นของอยางเดียวกัน หรือประสบอารมณอยางเดียวกัน แตตางขณะ ตางเวลา ก็อาจคิดเห็น
ปรุงแตงตางออกไปครั้งละอยาง คราวหนึ่งราย คราวหนึ่งดี ทั้งนี้โดยเหตุผลที่ไดกลาวมาแลว
การทําใจ ที่ชวยตั้งตน และชักนําความคิดใหเดินไปในทางที่ดีงามและเปนประโยชน เรียกวาเปนวิธีคิด
แบบอุบายปลุกเราคุณธรรม หรือโยนิโสมนสิการแบบเรากุศลในที่นี้
1353
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ดู ม.มู.๑๒/๑๔/๑๗; ขุ.ม.๒๙/๙๖๔/๖๑๑; ดูประกอบ ที.ปา.๑๑/๑๑๓/๑๔๒; ที่กลาวถึงบอยที่สุด ก็คือ การพิจารณาในการบริโภค
อาหาร ซึ่งเมื่อปฏิบัติอยางนี้ จะชื่อวาเปนผูรูจักประมาณในอาหาร (โภชเนมัตตัญุตา) เชน ม.มู.๑๒/๔๖๖/๕๐๐; ม.อุ.๑๔/๙๖/๘๓;
สํ.สฬ.๑๘/๑๘๕/๑๓๑; ๓๑๘/๒๒๑; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๗/๕๑; องฺ.สตฺตก.๒๓/๙๙/๑๖๙; เปนการบรรเทารสตัณหา ใน ขุ.ม.๒๙/๔๑๑/
๒๘๘, พึงสังเกตวา คําวาพิจารณาโดยแยบคายในกรณีนี้ ใช โยนิโส ปฏิสังขา แตก็มีความหมายอยูในขอบเขตของโยนิโสมนสิการ
ตามหลักใน ม.มู.๑๒/๑๑/๑๒ และที่เห็นไดชัดถึงการใชคํา โยนิโส ปฏิสังขา กับ โยนิโสมนสิการ แทนกัน ใน ม.มู.๑๒/๑๘/๑๙ กับ
สํ.ม.๑๙/๔๑๔/๑๑๓ (ความจริง สัพพาสวสังวรสูตร, ม.มู.๑๒/๑๐-๑๙/๑๒-๒๐ เปนตัวอยางที่ดี สําหรับแสดงขอบเขตความหมาย
ของโยนิโสมนสิการ และมีสูตรคลายกันที่ องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๙/๔๓๔)
โยนิโสมนสิการ ๓ วิธีสุดทายนี้ (วิธีที่ ๘-๙-๑๐) เปนสวนที่ไดเขียนไวยืดยาวมากกวาวิธีกอนๆ แตตนฉบับไดสูญหายไปเสีย สวนที่
ปรากฏ ณ ที่นี้ เปนเนื้อความที่เขียนทดแทนใหม หางจากเวลาที่เขียนครั้งเดิมประมาณ ๑๐ เดือน คือเกือบ ๑ ป และเขียน ณ
สถานที่อื่นหางไกล ไมมีตํารับตําราครบถวน อีกทั้งจําเพาะเปนสวนที่ไมไดเขียนโครงเรื่องเดิมไวดวย ลําดับความและเนื้อหาจึงอาจ
ขาดตก เกิน หรือแปลกไปจากที่เขียนไวเดิมไดไมนอย เฉพาะอยางยิ่ง ในคราวใหมนี้ ไดพยายามเขียนรวบรัด เพื่อเรงใหทันการ
พิมพที่ไดลาชามานาน

บทที่ ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ

๖๘๓

โยนิโสมนสิการแบบเรากุศลนี้ มีความสําคัญ ทั้งในแงที่ทําใหเกิดความคิดและการกระทําที่ดีงามเปน
ประโยชนในขณะนั้นๆ และในแงที่ชวยแกไขนิสัยความเคยชินรายๆ ของจิตที่ไดสั่งสมไวแตเดิม พรอมกับสราง
นิสัยความเคยชินใหมๆ ที่ดีงามใหแกจติ ไปในเวลาเดียวกันดวย
ในทางตรงขาม หากปราศจากอุบายแกไขเชนนี้ ความคิดและการกระทําของบุคคล ก็จะถูกชักนําใหเดิน
ไปตามแรงชักจูงของความเคยชินเกาๆ ที่ไดสั่งสมไวเดิมเพียงอยางเดียว และชวยเสริมความเคยชินอยางนั้นใหมี
กําลังแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยไป
ตัวอยางงายๆ อยางหนึ่งที่มาในคัมภีร คือ การคิดถึงความตาย ถามีอโยนิโสมนสิการ คือทําใจหรือคิด
ไมถูกวิธี อกุศลธรรมก็จะเกิดขึ้น เชน คิดถึงความตายแลว สลดหดหู เกิดความเศรา ความเหี่ยวแหงใจบาง เกิด
ความหวั่นกลัวหวาดเสียวใจบาง ตลอดจนเกิดความดีใจ เมื่อนึกถึงความตายของคนที่เกลียดชังบาง เปนตน
แตถามีโยนิโสมนสิการ คือ ทําใจหรือคิดใหถูกวิธี ก็จะเกิดกุศลธรรม คือ เกิดความรูสึกตื่นตัวเราใจ ไม
ประมาท เรงขวนขวายปฏิบัติกิจหนาที่ ทําสิ่งดีงามเปนประโยชน ประพฤติปฏิบัติธรรม ตลอดจนรูเทาทันความ
จริงที่เปนคติธรรมดาของสังขาร
ทานกลาววา การคิดถึงความตายอยางถูกวิธี จะประกอบดวยสติ (ความคุมคงใจไว หรือมีใจอยูกับตัว
ระลึกรูถึงสิ่งที่พึงเกี่ยวของจัดทํา) สังเวค (ความรูสึกเราใจ ไดคิด และสํานึกที่จะเรงรีบทําการที่ควรทํา) และ
ญาณ (ความรูเทาทันธรรมดา หรือรูตามเปนจริง) นอกจากนั้น ทานไดแนะนําอุบายแหงโยนิโสมนสิการเกี่ยวกับ
ความตายไวหลายอยาง1355
แมในพระไตรปฎก ก็มีตัวอยางงายๆ ที่พระพุทธเจาตรัสถึงบอยๆ คือ เหตุปรารภ หรือเรื่องราวกรณี
อยางเดียวกัน คิดมองไปอยางหนึ่ง ทําใหเกียจคราน คิดมองไปอีกอยางหนึ่ง ทําใหเกิดความเพียรพยายาม ดัง
ความในพระสูตรวา
“ภิกษุทั้งหลาย เรื่องของคนเกียจคร้าน (กุสีตวัตถุ) ๘ อย่างเหล่านี้; ๘ อย่าง คืออะไร?
(๑) ภิกษุมีงานที่จะต้องทํา เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เรามีงานที่จะต้องทํา เมื่อเราทํางาน
ร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อย อย่ากระนั้นเลย เรานอน (เอาแรง) เสียก่อนเถิด; คิดดังนี้แล้ว เธอก็
นอนเสีย ไม่เริ่มระดมความเพียร เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึง
เพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์แจ้ง...
(๒) อีกประการหนึ่ง ภิกษุทํางานเสร็จแล้ว เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราได้ทํางานเสร็จแล้ว
และเมื่อเราทํางาน ร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยแล้ว อย่ากระนั้นเลย เราจะนอน (พัก) ละ; คิดดังนี้
แล้ว เธอก็นอนเสีย...
(๓) อีกประการหนึ่ง ภิกษุจะต้องเดินทาง เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราจะต้องเดินทาง เมื่อ
เราเดินทาง ร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อย อย่ากระนั้นเลย เรานอน (เอาแรง) เสียก่อนเถิด; คิด
ดังนี้แล้ว เธอก็นอนเสีย...
(๔) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเดินทางเสร็จแล้ว เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราได้เดินทางเสร็จ
แล้ว และเมื่อเราเดินทาง ร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยแล้ว อย่ากระนั้นเลย เราจะนอน (พัก) ละ; คิด
ดังนี้แล้ว เธอก็นอนเสีย...
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(๕) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้าน หรือตามชุมชน ไม่ได้โภชนะอย่าง
หมองหรือประณีตเต็มตามต้องการ เธอมีความคิดว่า เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้าน หรือตาม
ชุมชน ไม่ได้โภชนะอย่างหมองหรือประณีตเต็มตามต้องการ ร่างกายของเราก็เหน็ดเหนื่อย ไม่
เหมาะแก่งาน อย่ากระนั้นเลย เราจะนอน (พัก) ละ; คิดดังนี้แล้ว เธอก็นอนเสีย...
(๖) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้าน หรือตามชุมชน ได้โภชนะอย่าง
หมองหรือประณีตเต็มตามต้องการ เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้าน
หรือตามชุมชน ได้โภชนะอย่างหมองหรือประณีตเต็มตามต้องการแล้ว ร่างกายของเราก็หนักอึ้ง
เป็นเหมือนดังถั่วหมัก ไม่เหมาะแก่งาน อย่ากระนั้นเลย เรานอนเสียเถิด; คิดดังนี้แล้ว เธอก็
นอนเสีย...
(๗) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเกิดมีอาพาธเล็กๆ น้อยๆ เธอมีความคิดดังนี้ว่า เราเกิดมีอาพาธ
เล็กน้อยขึ้นแล้ว มีเหตุผลสมควรที่จะนอนได้ อย่ากระนั้นเลย เรานอนพักเสียเถิด; คิดดังนี้แล้ว
เธอก็นอนเสีย...
(๘) อีกประการหนึ่ง ภิกษุหายป่วย ฟื้นจากไข้ไม่นาน เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราหายป่วย
ฟื้นจากไข้ยังไม่นาน ร่างกายของเรายังอ่อนแอ ไม่เหมาะแก่งาน อย่ากระนั้นเลย เรานอนเสีย
เถิด; คิดดังนี้แล้ว เธอก็นอนเสีย...

กรณีเดียวกันทั้งหมดนี้ คิดอีกอยางหนึ่ง กลับทําใหเริ่มระดมความเพียร ทานเรียกวา เรื่องที่จะเริ่ม
ระดมเพียร (อารัพภวัตถุ) แสดงไว ๘ ขอเหมือนกัน ใจความดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย เรื่องที่จะให้เร่งเพียร (อารัพภวัตถุ) ๘ อย่างเหล่านี้; ๘ อย่าง คืออะไร?
(๑) (กรณีจะตองทํางาน)...ภิกษุคิดว่า เรามีงานที่จะต้องทํา และขณะเมื่อเราทํางาน การมนสิการ
คําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย ก็จะทําไม่ได้ง่าย อย่ากระนั้นเลย เราเริ่มระดมความเพียรเสียก่อนเถิด
เพื่อจะได้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึง เพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์
แจ้ง, คิดดังนี้แล้ว ภิกษุนั้น ก็จึงเร่งระดมความเพียร...
(๒) (กรณีทํางานเสร็จ)...ภิกษุคิดว่า เราได้ทํางานเสร็จแล้ว ก็แลขณะเมื่อทํางาน เรามิได้
สามารถมนสิการคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย อย่ากระนั้นเลย เราเริ่มระดมความเพียรเถิด...
(๓) (กรณีจะตองเดินทาง)...ภิกษุคิดว่า เราจะต้องเดินทาง แลขณะเมื่อเราเดินทาง การ
มนสิการคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย ก็จะทําไม่ได้ง่าย อย่ากระนั้นเลย เราเริ่มระดมความ
เพียรเสียก่อนเกิด...
(๔) (กรณีเดินทางแลว)...ภิกษุคิดว่า เราเดินทางเสร็จแล้ว ก็แลขณะเมื่อเดินทาง เรามิได้
สามารถมนสิการคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย อย่ากระนั้นเลย เราเริ่มระดมความเพียรเถิด...
(๕) (กรณีบิณฑบาตไมไดอาหารเต็มตองการ)...ภิกษุคิดว่า เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้าน
หรือตามนิคม ไม่ได้โภชนะอย่างหมองหรือประณีตเต็มตามต้องการ ร่างกายของเราก็คล่องเบา
เหมาะแก่งาน อย่ากระนั้นเลย เราเริ่มระดมความเพียรเถิด...
(๖) (กรณีบิณฑบาตได้อาหารเต็มต้องการ)...ภิกษุคิดว่า เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้าน
หรือตามชุมชน ได้โภชนะอย่างหมองหรืออย่างประณีตเต็มตามต้องการแล้ว ร่างกายของเรา
คล่องเบาเหมาะแก่งาน อย่ากระนั้นเลย เราเริ่มระดมความเพียรเถิด...

บทที่ ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ

๖๘๕

(๗) (กรณีเกิดอาพาธเล็กน้อย)...ภิกษุคิดว่า เราเกิดมีอาพาธเล็กๆ น้อยๆ ขึ้นแล้ว เป็นไป
ได้ที่อาพาธของเราอาจหนักขึ้น อย่ากระนั้นเลย เราเริ่มระดมความเพียรเสียก่อนเถิด...
(๘) (กรณีหายอาพาธ)...ภิกษุคิดว่า เราหายป่วย ยังฟื้นจากไข้ไม่นาน เป็นไปได้ที่อาพาธ
อาจหวนกลับเป็นใหม่อีก อย่ากระนั้นเลย เราเริ่มระดมความเพียรเสียก่อนเถิด...”1356
ในกรณีที่ความคิดอกุศลเกิดขึ้นแลว ทานก็แนะนําวิธีแกไขไว และวิธีแกไขนั้น สวนมากก็ใชวิธีโยนิโสมนสิการแบบเรากุศลนั่นเอง ดังตัวอยางในวิตักกสัณฐานสูตร1357 พระพุทธเจาทรงแนะนําหลักทั่วไปในการแก
ความคิดอกุศลไว ๕ ขั้น มีใจความวา ถาความคิดความดําริที่เปนบาปเปนอกุศล ประกอบดวยฉันทะ1358 หรือ
โทสะ หรือโมหะก็ตาม เกิดมีขึ้น อาจแกไขไดดังนี้
๑. มนสิการ คือคิดนึกใสใจถึงสิ่งอื่น ที่ดีงามเปนกุศล หรือหาเอาสิ่งอื่นที่ดีงามมาคิดนึกใสใจแทน (เชน
นึกถึงสิ่งที่ทําใหเกิดเมตตา แทนสิ่งที่ทําใหเกิดโทสะเปนตน); ถาปฏิบัติอยางนี้แลว ยังไมหาย
๒. พึงพิจารณาโทษของความคิดที่เปนอกุศลเหลานั้นวา ไมดีไมงาม กอผลราย นําความทุกขมาให
อยางไรๆ; ถายังไมหาย
๓. พึงใชวิธีตอไป คือ ไมคิดถึง ไมใสใจถึงความคิดชั่วรายที่เปนอกุศลนั้นเลย เหมือนคนไมอยากเห็น
รูปอะไรที่อยูตอตา ก็หลับตาเสีย หรือหันไปมองทางอื่น; ถายังไมหาย
๔. พึงพิจารณาสังขารสัณฐานของความคิดเหลานั้น คือจับเอาความคิดนั้นมาเปนสิ่งสําหรับศึกษาในแงที่
เปนความรู ไมใชเรื่องของตัวตน วาความคิดนั้นเปนอยางไร เกิดจากมูลเหตุปจจัยอะไร; ถายังไมหาย
๕. พึงขบฟน เอาลิ้นดุนเพดาน อธิษฐานจิต คือ ตั้งใจแนวแนเด็ดเดี่ยว ขมใจระงับความคิดนั้นเสีย
บางแหง ทานแนะนําวิธีปฏิบัติสําหรับแกไขความคิดอกุศลเฉพาะอยางไว ก็มี เชน แหงหนึ่งพระพุทธเจา
ตรัสแนะนําวิธีแกไขกําจัดความอาฆาตไววา อาฆาตเกิดขึ้นตอบุคคลใด พึงเจริญเมตตาที่บุคคลนั้น พึงเจริญ
กรุณา พึงเจริญอุเบกขาที่บุคคลนั้น หรือพึงไมคิดถึง ไมใสใจถึงบุคคลนั้น หรือตั้งความคิดตอบุคคลนั้นตามหลัก
แหงความที่แตละคนมีกรรมเปนของตนวา ทานผูนี้ มีกรรมเปนของของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนที่
กําเนิด เปนพวกพอง เปนที่พึ่งพํานัก เขาทํากรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม ก็จักเปนทายาทของกรรมนั้น1359
อนึ่ง พระสารีบุตรไดแนะนําวิธีแกไขกําจัดอาฆาต คือความอึดอัดขัดใจแคนเคืองไวอีก ๕ อยาง โดยใหรู
เขาใจความจริงเกี่ยวกับความแตกตางระหวางบุคคลวา
- บางคน ความประพฤติทางกายไมเรียบรอยหมดจด แตความประพฤติทางวาจาเรียบรอยหมดจดก็มี
- บางคน ความประพฤติทางวาจาไมเรียบรอยหมดจด แตความประพฤติทางกายเรียบรอยหมดจดก็มี
- บางคน ความประพฤติทางกายก็ไมเรียบรอยหมดจด ความประพฤติทางวาจาก็ไมเรียบรอยหมดจด
แตทางใจยังปลอดโปรงผองใสดีงามไดเปนครั้งคราว
- บางคน ความประพฤติทางกายก็ไมเรียบรอยหมดจด ความประพฤติทางวาจาก็ไมเรียบรอยหมดจด
ใจก็ไมไดชองโอกาสที่จะดีงามผองใสเปนครั้งคราวบางเลย
- บางคน ความประพฤติทางกายก็เรียบรอยหมดจดดี ความประพฤติทางวาจาก็เรียบรอยหมดจดดี
ใจก็ดีงามผองใสไดเรื่อยๆ
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กุสีตวัตถุ และอารัพภวัตถุ มาใน ที.ปา.๑๑/๓๔๓-๔/๒๖๗-๒๗๑; ๔๔๘-๙/๓๑๘-๓๒๓; องฺ.อฏก.๒๓/๑๘๕-๖/๓๔๓-๗
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1358
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1359
องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๖๑/๒๐๗.
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๑. สําหรับคนที่เสียดานความประพฤติอาการกิริยาทางกาย แตความประพฤติการแสดงออกทางวาจา
เรียบรอยดี เมื่อจะแกไขกําจัดอาฆาตนั้น ไมพึงมนสิการคือใสใจคิดถึงความประพฤติไมดีทางกายของเขา พึง
มนสิการเฉพาะแตความประพฤติดีงามทางวาจาของเขา เปรียบเหมือนภิกษุผูถือธุดงคครองผาบังสุกุล เดินไปพบ
เศษผาเกาบนทองถนน เธอเอาเทาซายกด แลวเอาเทาขวาคลี่ผานั้นออก สวนใดยังดีใชได ก็ฉีกเอาแตสวนนั้นไป
๒. สําหรับคนที่เสียทางดานความประพฤติหรือการแสดงออกทางวาจา แตความประพฤติทางกาย
เรียบรอยดี ในเวลานั้น ก็ไมพึงมนสิการถึงการที่เขามีความประพฤติเสียทางวาจา พึงมนสิการแตการที่เขามีความ
ประพฤติทางกายเรียบรอยดี เปรียบเหมือนสระโบกขรณีมีสาหรายจอกแหนคลุมเต็มไปหมด คนเดินทางรอน
แดด เหน็ดเหนื่อย หิวกระหายมาถึงเขา พึงลงไปยังสระโบกขรณีนั้น เอามือทั้งสองแหวกสาหรายจอกแหนออก
แลว กระพุมมือกอบแตน้ําขึ้นมาดื่มแลว เดินทางตอไป
๓. สําหรับคนที่เสียทั้งความประพฤติทางกายและการแสดงออกทางวาจา แตใจรูจักปลอดโปรงดีงาม
ผองใสเปนครั้งคราว ในเวลานั้น ไมพึงมนสิการการที่เขามีความประพฤติทางกายและวาจาที่เสียหาย พึงมนสิการ
แตการที่เขามีจิตใจเปดชองผองใสดีงามไดเปนครั้งคราว เปรียบเหมือนมีน้ําขังอยูเล็กนอยในรอยเทาโค คนผู
หนึ่งเดินทางรอนแดด เหน็ดเหนื่อย หิวกระหาย มาถึงเขา เขาคิดวา น้ําในรอยเทาโคนี้มีเพียงนิดหนอย ถาเราเอา
มือวักหรือใชภาชนะตักดื่ม น้ําก็จักกระเพื่อม และขุนคลั่กขึ้น ถึงกับทําใหใชดื่มไมได ถากระไร เราควรลง
นั่งคุกเขา เอามือยัน กมลงเอาปากดื่มอยางวัวเถิด เขาคิดดังนั้นแลว ก็ลงนั่งคุกเขา เอามือยัน กมลงทําอยางโค
เอาปากดื่มน้ําเสร็จแลว ก็หลีกไป
๔. สําหรับคนที่เสียทั้งความประพฤติทางกายและการแสดงออกทางวาจา อีกทั้งจิตใจก็ไมปลอดโปรงดี
งามผองใสเปนครั้งเปนคราวไดเลย ในเวลานั้น ควรตั้งความเมตตาการุณย ความคิดอนุเคราะหชวยเหลือตอเขา
โดยคิดวา โอหนอ ขอใหทานผูนี้ละกายทุจริต บําเพ็ญกายสุจริตไดเถิด ขอใหละวจีทุจริต บําเพ็ญวจีสุจริตไดเถิด
ขอใหละมโนทุจริต บําเพ็ญมโนสุจริตไดเถิด ขอทานผูนี้อยาไดตายไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรกเลย เปรียบ
เหมือนคนเจ็บไข ไดทุกข ปวยหนัก กําลังเดินทางไกล หมูบานขางหนาก็ยังไกล หมูบานขางหลังก็อยูไกล เขาไม
อาจไดอาหารที่เหมาะ ไมอาจไดยาที่เหมาะ ไมอาจไดคนพยาบาลที่เหมาะ ไมอาจไดคนพาไปสูละแวกบาน มีคนผู
หนึ่งเดินทางไกลมาเห็นเขา เขาพึงเขาไปตั้งความเมตตาการุณย ความอนุเคราะหชวยเหลือแกคนที่เจ็บไขนั้น ดวย
ความคิดวา โอหนอ ขอใหคนผูนี้พึงไดอาหารที่เหมาะเถิด พึงไดยาที่เหมาะเถิด พึงไดคนพยาบาลที่เหมาะเถิด พึง
ไดคนพาไปสูละแวกบานที่เหมาะเถิด ขออยาใหคนผูนี้ตองถึงความพินาศเสีย ณ ที่นี้เลย
๕. สําหรับคนที่ดีทั้งความประพฤติทางกาย ทั้งความประพฤติทางวาจาก็เรียบรอย จิตใจก็ปลอดโปรงดี
งาม ผองใสอยูเรื่อยๆ ตามกาลเวลา สําหรับคนเชนนี้ ควรมนสิการทั้งการที่เขามีความประพฤติทางกายเรียบรอย
หมดจด ทั้งการที่เขามีความประพฤติทางวาจาเรียบรอยหมดจด และทั้งการที่เขาไดมีจิตใจปลอดโปรงดีงามผอง
ใสอยูเรื่อยๆ ซึ่งนับวาเปนคนนาเลื่อมใสทั่วทุกอยางรอบดาน พาใหคนที่มนสิการมีจิตใจผองใสดวย เปรียบ
เหมือนสระโบกขรณี มีน้ําใส เห็นแจว เย็นฉ่ํา นาชื่นใจ ชายฝงบริเวณก็ราบเรียบนารื่นรมย ปกคลุมดวยหมูไม
นานาพรรณ คราวนั้น บุรุษหนึ่งเดินทางรอนแดด ถูกความรอนแผดเผา เหน็ดเหนื่อย หิวกระหาย มาถึงเขา เขา
ลงไปยังสระโบกขรณีนั้น ทั้งอาบทั้งดื่มแลว ขึ้นมา จะนั่งก็ได นอนก็ได ภายใตรมไม ที่ชายฝงสระนั้น1360
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องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๖๒/๒๐๗-๒๑๒ (แปลเอาความตามสบาย); นอกจากนี้ พึงดูประกอบ อาฆาตวัตถุ (เรื่องที่ทําใหเกิดอาฆาต) ๙ และ
อาฆาตปฏิวินัย (วิธีกําจัดอาฆาต) ๙ ที่ ที.ปา.๑๑/๓๕๑-๒/๒๗๗; ๔๕๙-๔๖๐/๓๓๑; องฺ.นวก.๒๓/๒๓๓-๔/๔๒๒-๓; อาฆาตวัตถุ ๑๐
อาฆาตปฏิวินัย ๑๐ ที่ องฺ.ทสก.๒๔/๗๙-๘๐/๑๖๐-๑; (มีเฉพาะอาฆาตวัตถุ ที่ วินย.๘/๑๐๙๙/๔๑๑; อภิ.วิ.๓๕/๑๐๒๐/๕๒๖; ๑๐๒๗/๕๒๘)

บทที่ ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ

๖๘๗

คัมภีรวิสุทธิมัคคแสดงอุบายในการมนสิการ เพื่อแกไขความคิดแคนเคืองขัดใจไวอีกหลายอยาง สรุปได
เปนขั้นตอนตางๆ ซึ่งพึงเลือกใชตามที่เหมาะกับอุปนิสัยของบุคคล ดังนี้1361
๑. ระลึกถึงพุทธโอวาทที่สอนใหระงับความโกรธ และใหมีเมตตา ตักเตือนตนเองวา การยังมัวโกรธอยู
เปนการไมปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา ซึ่งเปนพระศาสดาของตน
พุทธโอวาทเกี่ยวกับความโกรธมีมากมาย เชน ตรัสสอนภิกษุวา แมภิกษุถูกพวกโจรจับไป และเอาเลื่อย
ผากาย ถาภิกษุมีใจขัดเคืองประทุษราย ก็ไมชื่อวาปฏิบัติตามคําสอนของพระองค
อีกแหงหนึ่งวา คนโกรธเทากับทําตัวใหประสบผลรายตางๆ สมใจปรารถนาของศัตรู เชน มีผิวพรรณ
ทราม หนาตาหมนหมอง นอนเปนทุกข เปนตน
อนึ่ง ถาคนอื่นโกรธแลว เราโกรธตอบอีก ก็เทากับทําตัวใหเลวกวาเขา สวนคนที่ไมโกรธตอบคนที่โกรธ
ชื่อวาชนะสงครามที่ชนะไดยาก และชื่อวาบําเพ็ญประโยชนแกทั้งสองฝาย คือ ทั้งแกตนเอง และแกคูกรณี ฯลฯ;
ถาพิจารณาอยางนี้แลว ยังไมหายโกรธ
๒. พึงนึกถึงความดีของเขา ยกเอาแตแงดีของเขาขึ้นมาพิจารณา ถามองไมเห็นวาเขามีความดีอะไรเลย
พึงตั้งจิตการุณย ในการที่เขาจะตองประสบผลรายจากความชั่วของเขาเอง; ถาพิจารณาอยางนี้แลว ก็ไมหายโกรธ
๓. พึงสอนตนเองใหรูตัววา การมัวโกรธเขาอยู มีแตจะทําใหตัวเองนั่นแหละเดือดรอนเปนทุกข คนที่ถูก
โกรธเขาไมรูเรื่องดวย เขาก็อยูของเขาเปนปกติตามสบาย คนโกรธเขา กลับทํารายตนเอง ทําลายคุณธรรมซึ่งเปน
พื้นฐานของศีลที่ตนเองรักษา และประกอบกรรมของอนารยชนเสียเอง ถาคนโกรธคิดจะทํารายคนอื่น ไมวาจะทํา
รายเขาไดแลวหรือไม แตที่แนนอนก็คือ ไดทํารายตนเองเขากอนแลว และตนเองตองถูกกระทบทุกกรณี; ถา
พิจารณาอยางนี้แลว ยังไมหายโกรธ
๔. พึงพิจารณาตามหลักกรรมวา แตละบุคคลมีกรรมเปนของตน ทั้งเขา ทั้งเรา ตางก็จะไดรับผลแหง
กรรมที่เปนสวนของตนๆ ตัวเราเอง ถามัวโกรธ มีโทสะอยู ก็คือกําลังทํากรรมชั่วอยางหนึ่ง และเราก็จะไดรับ
ผลรายจากกรรมของเราเอง ถาเขาทํากรรมชั่ว เขาก็จะไดรับผลรายตามกรรมของเขา; ถาพิจารณาอยางนี้แลว ยัง
ไมหายโกรธ
๕. พึงพิจารณาคุณความดี คือการบําเพ็ญบารมีของพระพุทธเจา ระลึกถึงตัวอยางความเสียสละของ
พระองค ตั้งแตครั้งเปนพระโพธิสัตว เชน ในชาดกหลายเรื่อง พระองคไดทรงสละชีวิตชวยเหลือแมแตศัตรู ถูก
เขากลั่นแกลง ก็ไมผูกอาฆาต และชนะใจเขาดวยความดี แมตัวอยางผูบําเพ็ญความเสียสละและขันติบารมีอื่นๆ
ก็พึงนํามาพิจารณาได เพื่อเปนตัวอยางเสริมกําลังใจใหสามารถดํารงตนอยูในความดี; ถาพิจารณาอยางนี้แลว ยัง
ไมหายโกรธ
๖. พึงพิจารณาความยาวนานแหงสังสารวัฏ ซึ่งทานกลาววา หาไดยาก ที่ใครๆ จะไมเคยเปนบิดา
มารดา บุตรธิดา พี่นอง ญาติเพื่อนพอง ที่เคยมีอุปการะแกกัน พึงนึกวา เขากับเรา ก็คงไดเคยเปนพอแม พี่นอง
มีอุปการะแกกันมา (เหตุการณนี้ เปนเพียงเรื่องราวเล็กนอยฉากหนึ่งเทานั้น) ไมควรจะมาเกลียดโกรธคิด
ประทุษรายกัน; ถาพิจารณาอยางนี้แลว ก็ยังไมหายโกรธ
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วิสุทฺธิ.๒/๙๓-๑๐๖ (คัมภีรวิสุทธิมัคคบรรยายเรื่องนี้ไว เพราะเปนสวนหนึ่งแหงการเจริญเมตตาพรหมวิหาร ซึ่งเปนกรรมฐานอยาง
หนึ่ง แมอุบายในการมนสิการเกี่ยวกับกรรมฐานอยางอื่น เชน อสุภะ และธาตุมนสิการ เปนตน ทานก็แสดงไวมากเชนเดียวกัน; อนึ่ง
พึงสังเกตดวยวา วิธีมนสิการ ณ ที่นี้ ทานแสดงสําหรับพระภิกษุ แตคฤหัสถก็อาจพิจารณาเลือกใชใหเหมาะกับตนได)

๖๘๘

พุทธธรรม

๗. พึงพิจารณาอานิสงสแหงเมตตา วาเมื่อตนปฏิบัติตาม จะไดรับผลดีอยางไรๆ บาง เชนวา หลับก็เปน
สุข ตื่นก็เปนสุข ไมฝนราย เปนที่รักใครของคนทั้งหลาย เปนตน ตนควรปฏิบัติตาม เพื่อใหไดรับผลดีเชนนั้น;
ถาพิจารณาอยางนี้แลว ยังไมหายโกรธ
๘. พึงพิจารณาแบบจําแนกแยกธาตุ ใหมองเห็นความจริงวา ที่คิดโกรธวุนวายกันไป ความจริงก็มีแตสิ่ง
สมมติ คิดวาเปนสัตวบุคคล เปนผูนั้นผูนี้ ที่จริงมีแตอาการ ๓๒ เชน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง มีแตธาตุตางๆ มี
แตขันธ ๕ มีแตอายตนะ ๑๒ มาประชุมกัน จะโกรธอะไร สวนไหน ความโกรธนั้นไมมีฐานที่ตั้งอะไรเลย; ถา
พิจารณาแงนี้แลว ยังไมหายโกรธ
๙. พึงแสดงออกภายนอก ในทางปฏิบัติ ดวยการใหสิ่งของ คือ หาสิ่งของมาใหแสดงไมตรีจิต และรับ
ของใหตอบแทนแกกัน เพราะทานชวยใหคนใจออนโยนเขาหากัน และพูดจากัน พวงเอาปยวาจามาดวย จึงเปน
เครื่องระงับอาฆาตที่ไดผลยิ่ง
เทาที่กลาวมานี้ เปนเพียงตัวอยางแสดงใหเห็นแนววิธีพิจารณา ที่จัดอยูในพวกโยนิโสมนสิการแบบเรา
กุศล เปนตัวอยางวิธีพิจารณาที่ใชไดทั่วๆ ไปบาง ใชไดกับกุศลธรรมเฉพาะอยางบาง ขอสําคัญอยูที่วา เมื่อเขาใจ
หลักการและแนววิธีทั่วๆ ไปดีแลว ผูฉลาดในอุบาย อาจคิดคนปรุงแตงรายละเอียดแบบตางๆ ของวิธีคิดแบบนี้
ไดเพิ่มมากขึ้น เพื่อใชใหเหมาะสมกับการสรางเสริมกุศลหรือคุณธรรมเฉพาะแตละอยาง และสอดคลองทันกับ
กระบวนความคิดของมนุษยในกาลสมัยนั้นๆ อันจะทําใหใชปฏิบัติไดผลดียิ่งขึ้น
กลาวไดวา วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรมนี้ เปนวิธีที่เปดกวางที่สุดสําหรับการขยายดัดแปลง และ
สรรหาวิธีการปลีกยอยตางๆ มาใชไดอยางมากมายกวางขวาง สุดแตจะใหไดผลดีแกจริต อัธยาศัยของบุคคลที่
แตกตางกัน และเขากับสภาพแวดลอม ที่เปลี่ยนแปลงแปลกกันไปตามถิ่นฐานกาลสมัย
นอกจากหลักการทั่วไปที่กลาวขางตนแลว ควรกลาวย้ําถึงองคประกอบสําคัญที่คอยพยุงความคิดใหอยู
ในโยนิโสมนสิการ อันไดแกสติ
สติชวยยั้งหยุดความคิดที่หลงลอยไปเปนอโยนิโสมนสิการ และชวยเหนี่ยวรั้งหรือดึงใหกลับมาตั้งตนใน
แนวทางของโยนิโสมนสิการไดใหม จึงเปนองคธรรมที่ผูมีโยนิโสมนสิการจะตองใชอยูเรื่อยไป
อนึ่ง โยนิโสมนสิการแบบตางๆ ซึ่งสรุปไดเปน ๒ คือ โยนิโสมนสิการเพื่อความรูตามสภาวะ และ
โยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสรางกุศลธรรมนั้น มีจุดแยกอยูที่ขณะตั้งตนความคิด และสติอาจมีบทบาทสําคัญใน
การเลือกทางแยกที่จุดตั้งตนระหวางโยนิโสมนสิการแบบตางๆ นี้ เชนเดียวกับที่สติสามารถเลือกระหวางโยนิโส
มนสิการกับอโยนิโสมนสิการ
ดังเชนวา เมื่อรับรูอารมณแลว มีสติกําหนดมุงเพื่อจะรูตามความเปนจริง ก็เขาแนวโยนิโสมนสิการเพื่อ
ความรูตามสภาวะ แตถาสติกําหนดกุศลธรรมอยางใดอยางหนึ่งเปนที่หมาย หรือระลึกถึงภาพความคิดที่ดีงาม
บางอยางไวในใจ ก็เดินเขาสูโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสรางกุศลธรรม
โยนิโสมนสิการเพื่อรูตามสภาวะนั้น ขึ้นตอความจริงที่เปนไปอยูตามธรรมดา จึงมีลักษณะแนนอนเปน
อยางเดียว สวนโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสรางกุศลธรรม ยังเปนเรื่องของการปรุงแตงในใจตามวิสัยของสังขาร จึง
มีลักษณะแผกผันไปไดหลากหลาย
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๙. วิธีคิดแบบอยูกับปจจุบัน
วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน หรือวิธีคิดแบบมีปจจุบันธรรมเปนอารมณ เรียกสั้นๆ วา วิธีคิด
แบบอยูกับปจจุบัน อันจัดเปนวิธีคิดแบบที่ ๙ นี้ เปนเพียงการมองอีกดานหนึ่งของการคิดแบบอื่นๆ จะวาแทรก
หรือคลุมวิธีคิดแบบกอนๆ ที่กลาวมาแลว ก็ได แตที่แยกออกมาแสดงเปนอีกขอหนึ่งตางหาก ก็เพราะมีแงที่ควร
ทําความเขาใจพิเศษ และมีความสําคัญโดยลําพังตัวของมันเอง
อนึ่ง วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบันนี้ มีเนื้อหารวมอยูในสติปฏฐาน ๔ ซึ่งจะกลาวถึงในองคมรรคขอ
ที่ ๗ คือ สัมมาสติดวย แตที่แยกบรรยาย ก็เพราะเพงความหมายคนละแง กลาวคือ ในสติปฏฐาน การบรรยาย
เพงถึงการตั้งสติระลึกรูเต็มตื่นอยูกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น กําลังเปนไปอยู กําลังรับรู หรือกําลังกระทําในปจจุบันทัน
ทุกๆ ขณะ สวนในที่นี้ การบรรยายเพงถึงการใชความคิด และเนื้อหาของความคิด ที่สติระลึกรูกําหนดอยูนั้น
ขอที่จะตองทําความเขาใจเปนพิเศษเกี่ยวกับวิธีคิดแบบนี้ ก็คือ การที่มีผูเขาใจผิดเกี่ยวกับความหมาย
ของการเปนอยูในปจจุบัน หรือมีปจจุบันธรรมเปนอารมณ โดยเห็นไปวา พระพุทธศาสนาสอนใหคิดถึงสิ่งที่อยู
เฉพาะหนา กําลังเปนไปในปจจุบันเทานั้น ไมใหคิดพิจารณา เกี่ยวกับอดีตหรืออนาคต ตลอดจนไมใหคิด
เตรียมการหรือวางแผนงานเพื่อกาลภายหนา
เมื่อเขาใจผิดแลว ถาเปนผูปฏิบัติธรรม ก็เลยปฏิบัติผิดจากหลักพระพุทธศาสนา ถาเปนบุคคลภายนอก
มองเขามา ก็เลยเพงวาถึงผลรายตางๆ ที่พระพุทธศาสนาจะนํามาใหแกหมูชนผูปฏิบัติ
กลาวโดยสรุป ความหมายที่ควรเขาใจเกี่ยวกับปจจุบัน อดีต และอนาคต สําหรับการใชความคิดแบบที่
๙ นี้ มีดังนี้1362
- ความคิดที่ไมอยูกับปจจุบัน คือความคิดที่เกาะติดอดีตและเลื่อนลอยไปในอนาคตนั้น มีลักษณะ
สําคัญที่พูดไดสั้นๆ วา เปนความคิดในแนวทางของตัณหา หรือคิดดวยดวยอํานาจตัณหา คิดไปตามความรูสึก
หรือใชคําสมัยใหมวา ตกอยูใตอํานาจอารมณ1363 โดยมีอาการหวนละหอยโหยหาอาลัยอาวรณถึงสิ่งที่ลวงแลว
เพราะความเกาะติดหรือคางคาในรูปใดรูปหนึ่ง หรือเควงควางเลื่อนลอยฟุงซานไปในภาพที่ฝนเพอปรุงแตง ซึ่งไม
มีฐานแหงความเปนจริงในปจจุบัน เพราะอึดอัดไมพอใจสภาพที่ประสบอยู ปรารถนาจะหนีจากปจจุบัน
สวนความคิดชนิดที่เปนอยูในปจจุบัน มีลักษณะที่พูดสั้นๆ ไดวา เปนการคิดในแนวทางของความรู
หรือคิดดวยอํานาจปญญา ถาคิดในแนวทางของความรู หรือคิดดวยอํานาจปญญาแลว ไมวาจะเปนเรื่องที่เปนไป
อยูในขณะนี้ หรือเปนเรื่องลวงไปแลว หรือเปนเรื่องของกาลภายหนา ก็จัดเขาในการอยูกับปจจุบันทั้งนั้น
ดังจะเห็นไดชัดเจนวา ความรู การคิด การพิจารณาดวยปญญา เกี่ยวกับเรื่องอดีต ปจจุบัน หรืออนาคต
ก็ตาม เปนสิ่งที่ถูกตอง และมีความสําคัญตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาในทุกระดับ ตั้งแตในระดับ
ชีวิตประจําวัน เชน การสั่งสอนเกี่ยวกับบทเรียนจากอดีต ความไมประมาทระมัดระวังปองกันภัยในอนาคต เปน
ตน จนถึงในระดับการรูแจงสัจธรรม ตลอดจนการบําเพ็ญพุทธกิจ เชน ปุพเพนิวาสานุสติญาณ (รูอดีต)
อตีตังสญาณ (รูอดีต) อนาคตังสญาณ (รูอนาคต) เปนตน
1362
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บทวาดวยโยนิโสมนสิการนี้ ไดเขียนตนฉบับ ๒ ครั้ง เพราะครั้งแรก ตนฉบับที่เปนลายมือหายไป จึงตองเขียนใหม ในการเขียนครั้ง
กอนที่ตนฉบับไดหายไปนั้น เนื้อความสวนที่ทําความเขาใจเปนพิเศษ เพื่อแกไขความเขาใจผิดเรื่องนี้ เปนตอนที่ไดพยายามคิดเขียน
โดยมุงจะใหชัดเจนมากที่สุดแหงหนึ่ง สวนในการเขียนครั้งใหมนี้ไมอาจจดจําความที่เขียนไปแลวในครั้งกอนได จึงเขียนพอใหเขาใจ
อารมณในที่นี้ หมายถึงคําที่ตรงกับภาษาอังกฤษวา emotion ไมใชอารมณในภาษาธรรม (แตถามองใหลึกจริงๆ ก็เปนการตกอยูใน
อํานาจของอารมณในภาษาธรรมดวย)
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พุทธธรรม

- วาโดยความหมายทางธรรม ในขั้นการฝกอบรมทางจิตใจที่แทจริง คําวา อดีต ปจจุบัน และอนาคต
ก็ไมตรงกับความเขาใจของคนทั่วไป คําวา “ปจจุบัน” ตามที่คนทั่วไปเขาใจ มักครอบคลุมกาลเวลาชวงกวางที่ไม
ชัดเจน สวนในทางธรรม เมื่อวาถึงการปฏิบัติทางจิต ปจจุบัน หมายถึงขณะเดียวที่กําลังเกิดขึ้นเปนอยู
ในความหมายที่ลึกลงไปนี้ เปนอยูในปจจุบัน หรืออยูกับปจจุบัน หมายถึงมีสติทันอยูกับ สิ่งที่รับรู
เกี่ยวของ หรือตองทําในเวลานั้นๆ แตละขณะ ทุกๆขณะ ถาจิตรับรูสิ่งใดแลว เกิดความชอบใจหรือไมชอบใจขึ้น
ก็ติดของวนเวียนอยูกับภาพของสิ่งนั้นที่สรางซอนขึ้นในใจ เปนอัน ตกไปในอดีต (เรียกวา “ตกอดีต”) ตามไมทัน
ของจริง หลุดหลงพลาดไปจากขณะปจจุบันแลว หรือถาจิตหลุดลอยจากขณะปจจุบัน คิดฝนไปตามความรูสึกที่
เกาะเกี่ยวกับภาพเลยไปขางหนาของสิ่งที่ยังไมมา ก็เปนอันฟุ้งไปในอนาคต
โดยนัยนี้ แมแตอดีต และอนาคต ตามความหมายทางธรรม ก็อาจยังอยูในขอบเขตแหงเวลาปจจุบัน
ตามความหมายของคนทั่วไป
- ตามเนื้อความที่กลาวมาแลวนี้ จะมองเห็นความหมายสําคัญแงหนึ่งของคําวาปจจุบันในทางธรรมวา
มิใชเพงที่เหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นอยูในโลกภายนอกแททีเดียว แตหมายถึงสิ่งที่เกี่ยวของในขณะนั้นๆ เปน
สําคัญ ดังนั้น มองอีกดานหนึ่งสิ่งที่ตามความหมายของคนทั่วไปวาเปนอดีต หรือเปนอนาคต ก็อาจกลายเปน
ปจจุบันตามความหมายทางธรรมได เชนเดียวกับที่ปจจุบันของคนทั่วไปอาจกลายเปนอดีตหรืออนาคตตาม
ความหมายทางธรรมดังไดกลาวมาแลว
สรุปงายๆ วา ความเปนปจจุบันกําหนดเอาที่ความเกี่ยวของ ตองรู ตองทํา เปนสําคัญ ขยายความหมาย
ออกมาในวงกวางถึงระดับชีวิตประจําวัน สิ่งที่เปนปจจุบัน คลุมถึงเรื่องราวทั้งหลายที่เชื่อมโยงตอกันมาถึงสิ่งที่
กําลังรับรู กําลังพิจารณาเกี่ยวของตองกระทําอยู เรื่องที่เกี่ยวของกับการกระทํากิจหนาที่ เรื่องที่ปรารภเพื่อทํากิจ
สิ่งที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหรือปฏิบัติได ไมใชคิดเลื่อนลอยฟุงเพอฝนไปกับอารมณที่ชอบใจหรือไมชอบใจ หรือ
ติดของอยูกับความชอบ ความชัง หรือฟุงซานพลานไปอยางไรจุดหมาย
ความหมายแงตางๆ เหลานี้ จะมองเห็นไดจากพุทธพจน ที่จะยกมาแสดงในที่นี้ แมแตพุทธพจนที่ตรัส
แนะนําไมใหรําพึงหลัง ไมใหเพอหวังอนาคต ก็เปนการตัดความรูสึกฝายนั้นออกไป โดยอยูกับความตระหนักรู
ภาวะที่เปนจริงในการทํากิจหนาที่ ดังจะขอใหสังเกตจากบาลีที่ยกมาอางตอไปนี้
“ไม่พึงหวนละห้อยถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่พึงเพ้อหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง, สิ่งใดเป็นอดีต สิ่งนั้นก็
ล่วงเลยไปแล้ว สิ่งใดเป็นอนาคต สิ่งนั้นก็ยังไม่ถึง; ส่วนผู้ใดมองเห็นแจ้งชัด ซึ่งสิ่งที่เป็น
ปัจจุบันในกรณีนั้นๆ อันไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลน ครั้นรู้ชัดแล้ว พึงบําเพ็ญสิ่งนั้น
“ควรทําความเพียรเสียแต่วันนี้ ใครเล่ารู้ได้ว่าจะตายในวันพรุ่ง, กับพญามัจจุราชแม่ทัพ
ใหญ่นั้น ไม่มีการผัดเพี้ยนได้เลย
“ผู้ที่เป็นอยู่อย่างนี้ มีความเพียร ไม่ซึมเซาทั้งคืนวัน พระสันตมุนีทรงเรียกขานว่า ผู้มีแต่
ละวันเจริญดี”1364
อีกแหงหนึ่งวา
1364

ภัทเทกรัตตสูตร, ม.อุ.๑๔/๕๒๖-๕๓๔/๓๔๘-๓๕๑ และดูสูตรสืบเนื่องตอๆ ไป ๑๔/๕๓๕-๕๗๘/๓๕๒-๓๗๕, (ผูมีแตละวันเจริญดี
แปลจาก ภทฺเทกรตฺต ซึ่งแปลโดยพยัญชนะวา ผูมีราตรีเดียวเจริญ จะแปลวา ผูมีแตละราตรีนําโชค ก็ได)
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“ผู้ถึงธรรม ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มา ดํารงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็น
ปัจจุบัน ฉะนั้น ผิวพรรณจึงผ่องใส
“ส่วนเหล่าชนที่อ่อนปัญญา เฝ้าแต่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มา ละห้อยหาสิ่งที่ล่วงแล้ว จึงซูบ
ซีดหม่นหมอง เหมือนต้นอ้อสด ที่เขาถอนทึ้งขึ้นทิ้งไว้ที่ในกลางแดด1365
พึงสังเกตการวางทาทีของจิตใจเกี่ยวกับกาลเวลา ในแงที่ไมเปนไปตามอํานาจตัณหา ตามบาลีขางตนนี้
แลวเทียบกับการปฏิบัติตออนาคตดวยปญญา ที่ใชบําเพ็ญกิจตามบาลีขอตอๆ ไป เริ่มตั้งแตคําสอนเกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตของชาวบาน ไปจนถึงการบําเพ็ญกิจของพระภิกษุ และเริ่มแตการบําเพ็ญกิจสวนตัว ไปจนถึงความ
รับผิดชอบตอกิจการของสวนรวม ดังนี้
“พึงระแวงสิ่งที่ควรระแวง พึงป้องกันภัยที่ยังไม่มาถึง, ธีรชนตรวจตราโลกทั้งสอง เพราะ
คํานึงภัยที่ยังไม่มาถึง”1366
“เป็นคนควรหวังเรื่อยไป บัณฑิตไม่ควรท้อแท้ เราเห็นประจักษ์มากับตนเอง เราปรารถนา
อย่างใด ก็ได้สมตามนั้น”1367
“เธอทั้งหลาย จงยังกิจ (ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น) ให้สําเร็จ ด้วยความไม่ประมาท”1368
ตัวอยางการคํานึงอนาคตแลวปฏิบัติตนเองของพระภิกษุ
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมองเห็นภัยอนาคต ๕ ประการต่อไปนี้ ย่อมควรแท้ที่ภิกษุจะเป็นอยู่
โดยเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศตัวเด็ดเดี่ยว เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อเข้าถึง
ธรรมที่ยังไม่เข้าถึง เพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์แจ้ง; ๕ ประการ คืออะไร? ได้แก่
(๑) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นดังนี้ว่า: เวลานี้ เรายังหนุ่ม ยังเยาว์ มีผมดําสนิท
ประกอบด้วยความหนุ่มแน่นยามปฐมวัย แต่ก็จะมีคราวสมัยที่ความชราจะเข้าต้องกายนี้ได้ ก็แล
การที่คนแก่เฒ่า ถูกชราครอบงําแล้ว จะมนสิการคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย ย่อมมิใช่จะทําได้
โดยง่าย การที่จะเสพอาศัยเสนาสนะอันสงัดในราวป่าแดนไพร ก็มิใช่จะทําได้โดยง่าย อย่ากระนั้น
เลย ก่อนที่สภาพอันไม่น่าปรารถนา ไม่น่าชอบใจ ไม่น่าพึงใจนั้น จะมาถึง เราเร่งเริ่มระดมความ
เพียรเสียก่อนเถิด เพื่อจะได้บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ...ซึ่งเมื่อเรามีพร้อมแล้ว แม้จะแก่เฒ่าลง
ก็จักเป็นอยู่ผาสุก...
(๒) อีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่า: เวลานี้ เรามีอาพาธน้อย มีความเจ็บไข้
น้อย ประกอบด้วยแรงไฟเผาผลาญย่อยอาหารที่สม่ําเสมอ ไม่เย็นเกินไป ไม่ร้อนเกินไป พอดี
เหมาะแก่การบําเพ็ญเพียร แต่ก็จะมีคราวสมัยที่ความเจ็บไข้จะเข้าต้องกายนี้ได้ ฯลฯ เราจะเร่ง
เริ่มระดมความเพียร...แม้เจ็บไข้ ก็จักเป็นอยู่ผาสุก...
(๓) อีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่า: เวลานี้ ข้าวยังดี บิณฑบาตหาได้ง่าย การ
ยังชีพด้วยการอุ้มบาตรเที่ยวไป ก็ยังทําได้ง่าย แต่ก็จะมีคราวสมัยที่อาหารขาดแคลน ข้าวไม่ดี หา
บิณฑบาตได้ยาก การยังชีพด้วยการอุ้มบาตรเที่ยวไป มิใช่ทําได้ง่าย พวกประชาชนในที่หาอาหาร
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๖๙๒

พุทธธรรม
ได้ยาก ก็จะอพยพไปยังถิ่นที่หาอาหารได้ง่าย วัดในถิ่นนั้นก็จะเป็นที่คับคั่งจอแจ ก็เมื่อวัดคับคั่ง
จอแจ การที่จะมนสิการคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย ย่อมมิใช่จะทําได้ง่าย การที่จะเข้าเสพ
อาศัยเสนาสนะอันสงัดในราวป่าแดนไพร ก็มิใช่จะทําได้ง่าย อย่ากระนั้นเลย ฯลฯ เราจะเร่งเริ่ม
ระดมความเพียร...แม้อาหารขาดแคลน ก็จักเป็นอยู่ผาสุก...
(๔) อีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่า: เวลานี้ ประชาชนทั้งหลาย พร้อมเพรียง
ร่วมบันเทิง ไม่วิวาทกัน เป็นเหมือนน้ํากับน้ํานม มองดูกันด้วยสายตารักใคร่ แต่ก็จะมีคราวสมัย
ที่เกิดมีภัย มีการก่อกําเริบในแดนดง ชาวชนบทพากันขึ้นยานหนีแยกย้ายกันไป ในเมื่อมีภัย
ประชาชนทั้งหลายย่อมอพยพไปยังถิ่นที่ปลอดภัย วัดในถิ่นนั้นก็จะคับคั่งจอแจ ฯลฯ เราจะเร่ง
เริ่มระดมความเพียร...แม้เมื่อมีภัย ก็จักเป็นอยู่ผาสุก...
(๕) อีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่า: เวลานี้ สงฆ์ยังพร้อมเพรียง ร่วมบันเทิงไม่
วิวาทกัน มีการสวดปาติโมกข์ร่วมกัน เป็นอยู่ผาสุก แต่ก็จะมีคราวสมัยที่สงฆ์แตกแยกกัน ครั้น
เมื่อสงฆ์แตกแยกแล้ว การที่จะมนสิการคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย ย่อมจะมิใช่เป็นสิ่งที่ทําได้
โดยง่าย การที่จะเข้าเสพอาศัยเสนาสนะอันสงัดในราวป่าแดนไพร ก็มิใช่จะทําได้ง่าย อย่ากระนั้น
เลย ฯลฯ เราจะเร่งเริ่มระดมความเพียร...แม้สงฆ์แตกแยกกัน ก็จักเป็นอยู่ผาสุก...”1369

อีกสูตรหนึ่ง ตรัสสอนภิกษุผูอยูปาวา เมื่อมองเห็นอนาคตภัย ๕ ประการ ควรจะเปนอยูโดยไมประมาท
มีความเพียรอุทิศตัวเด็ดเดี่ยว เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อเขาถึงธรรมที่ยังไมเขาถึง เพื่อประจักษแจงธรรม
ที่ยังไมประจักษแจง
อนาคตภัย ๕ ประการนั้น คือ ภิกษุพิจารณาวา ตนเองอยูผูเดียวในปา งู แมงปอง หรือตะขาบ อาจขบ
กัด หรืออาจพลัดลื่นหกลม อาหารที่ฉันแลวอาจเปนพิษ ดีหรือเสมหะอาจกําเริบ อาจเปนโรคลมรายแรง อาจพบ
สัตวราย เชน สิงห เสือ หมี อาจพบคนรายหรือพบอมนุษยราย แลวถูกทําอันตราย อาจถึงแกความตายเพราะ
เหตุเหลานั้น จึงจะตองเริ่มระดมความเพียร เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ1370
ในดานการคิดเตรียมการ เพื่อปกปองคุมครองกิจการ และประโยชนสุขของสวนรวม ในกาลภายหนา ก็
มีพุทธพจนตรัสสนับสนุนไว เปนตัวอยางคลายๆ กัน เชน
“ภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัย ๕ ประการเหล่านี้ ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้ จักเกิดขึ้นในกาล
ต่อไป เธอทั้งหลายพึงรู้ตระหนักล่วงหน้าไว้ ครั้นรู้ตระหนัก ล่วงหน้าแล้ว พึงพยายามเพื่ อ
ป้องกันอนาคตภัยเหล่านั้น; อนาคตภัย ๕ ประการ คืออะไร? ได้แก่
(๑) ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้มิได้เจริญกาย มิได้เจริญศีล มิได้เจริญจิต มิได้
เจริญปัญญา, เธอเหล่านั้น ทั้งที่ตนเองมิได้เจริญกาย – ศีล – จิต – ปัญญา จักให้อุปสมบทชน
เหล่าอื่น และพวกเธอจักไม่สามารถฝึกฝนชนเหล่านั้นในอธิศีล ในอธิจิต ในอธิปัญญา, แม้ชน
เหล่านั้นก็จักเป็นผู้มิได้เจริญกาย มิได้เจริญศีล มิได้เจริญจิต มิได้เจริญปัญญา, ชนเหล่านั้น ทั้งที่
ตนเองมิได้เจริญกาย – ศีล – จิต – ปัญญา ก็จักให้อุปสมบทชนเหล่าอื่น และจักไม่สามารถ
ฝึกฝนชนเหล่านั้นในอธิศีล ในอธิจิต ในอธิปัญญา, แม้ชนเหล่านั้น ก็จักเป็นผู้มิได้เจริญกาย
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๖๙๓

มิได้เจริญศีล มิได้เจริญจิต มิได้เจริญปัญญา; โดยนัยนี้แล เพราะธรรมเลอะเลือน วินัยก็เลอะ
เลือน เพราะวินัยเลอะเลือน ธรรมก็เลอะเลือน...
(๒) อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้มิได้เจริญกาย มิได้เจริญศีล
มิได้เจริญจิต มิได้เจริญปัญญา...เธอเหล่านั้นจักให้นิสัย (เป็นอาจารย์ปกครองดูแลสั่งสอน
ฝึกอบรม) แก่ชนเหล่าอื่น ฯลฯ โดยนัยนี้แล เพราะธรรมเลอะเลือน วินัยก็เลอะเลือน เพราะ
วินัยเลอะเลือน ธรรมก็เลอะเลือน...
(๓) อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้มิได้เจริญกาย มิได้เจริญศีล
มิได้เจริญจิต มิได้เจริญปัญญา, เธอเหล่านั้น...กล่าวอภิธรรมกถา เวทัลลกถา ถลําเข้าสู่ธรรมที่
ผิด ก็จักไม่รู้ตัว, โดยนัยนี้แล เพราะธรรมเลอะเลือน วินัยก็เลอะเลือน เพราะวินัยเลอะเลือน
ธรรมก็เลอะเลือน...
(๔) อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้มิได้เจริญกาย มิได้เจริญศีล
มิได้เจริญจิต มิได้เจริญปัญญา, เธอเหล่านั้น...ครั้นเมื่อมีผู้กล่าวสูตรทั้งหลาย ที่เป็นตถาคต
ภาษิต ลึกซึ้ง มีอรรถล้ําลึก เป็นโลกุตระ เกี่ยวด้วยสุญญตา จักไม่ตั้งใจฟัง ไม่เงี่ยโสตลงสดับ ไม่
ตั้งจิตเพื่อจะรู้ ไม่สําคัญเห็นธรรมเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งอันพึงเล่าเรียน, แต่ครั้นเมื่อเขากล่าวสูตร
ทั้งหลายที่กวีแต่ง เป็นบทกวี มีอักขระ พยัญชนะวิจิตร เป็นเรื่องภายนอก เป็นสาวกภาษิต จัก
ตั้งใจฟัง จักเงี่ยโสตลงสดับ จักตั้งจิตเพื่อจะรู้ และจักสําคัญเห็นธรรมเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งอันพึงเล่า
เรียน, โดยนัยนี้แล เพราะธรรมเลอะเลือน วินัยก็เลอะเลือน เพราะวินัยเลอะเลือน ธรรมก็เลอะ
เลือน...
(๕) อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้มิได้เจริญกาย มิได้เจริญศีล
มิได้เจริญจิต มิได้เจริญปัญญา...ภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระ จักเป็นผู้มักมาก ย่อหย่อน เป็นผู้นํา
ในทางเชือนแช ทอดธุระในการอยู่สงัด ไม่เริ่มระดมความเพียร เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อ
เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึง เพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์แจ้ง, ชุมชนผู้เกิดภายหลัง จัก
ถือตามอย่างภิกษุเถระเหล่านั้น และชุมชนแม้นั้น ก็จักเป็นผู้มักมาก ย่อหย่อน เป็นผู้นําในทาง
เชือนแช ทอดธุระในการอยู่สงัด ไม่เริ่มระดมความเพียร...โดยนัยนี้แล เพราะธรรมเลอะเลือน
วินัยก็เลอะเลือน เพราะวินัยเลอะเลือน ธรรมก็เลอะเลือน;
“ภิกษุทั้งหลาย นี้คืออนาคตภัยประการที่ ๕ ซึ่งยังไม่เกิดในบัดนี้ จักเกิดขึ้นในกาลต่อไป
เธอทั้งหลายพึงรู้ตระหนักล่วงหน้า และครั้นรู้ตระหนักแล้ว พึงพยายามเพื่อป้องกันอนาคตภัย
นั้น...”1371
นอกจากนี้ ยังตรัสอนาคตภัยเกี่ยวกับสวนรวมไวอีกหมวดหนึ่ง ความวา
“ภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัย ๕ ประการเหล่านี้ ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้ แต่จักเกิดขึ้นในกาล
ต่อไป เธอทั้งหลายพึงรู้ตระหนักล่วงหน้าไว้ และครั้นรู้ตระหนักแล้ว พึงพยายามเพื่อป้องกัน
อนาคตภัยเหล่านั้น; อนาคตภัย ๕ ประการ คืออะไร? ได้แก่

1371
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(๑) ภิกษุทั้งหลาย ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้ชอบสวยชอบงามในเรื่องจีวร...
จักละเลิกการถือครองผ้าบังสุกุล จักละเลิกเสนาสนะอันสงัดในราวป่าแดนไพร จักมาออกันอยู่ใน
หมู่บ้าน อําเภอ และเมืองหลวง และจักประกอบการแสวงหาอันไม่สมควร อันไม่เหมาะ มี
ประการต่างๆ เพราะเห็นแก่จีวร...
(๒) อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้ชอบดีงามเอร็ดอร่อยในเรื่อง
อาหารบิณฑบาต...จักมาออกันอยู่ ในหมู่บ้าน อําเภอ และเมืองหลวง คอยแสวงหารสเลิศด้วย
ปลายลิ้น และจักประกอบการแสวงหาอันไม่สมควร อันไม่เหมาะ มีประการต่างๆ เพราะเห็นแก่
อาหารบิณฑบาต...
(๓) อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้ชอบโก้ชอบงาม ในเรื่องที่อยู่
อาศัย...และจักประกอบการแสวงหาอันไม่สมควร อันไม่เหมาะ มีประการต่างๆ เพราะเห็นแก่ที่
อยู่อาศัย...
(๔) อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้อยู่คลุกคลีด้วยภิกษุณี นาง
สิกขมานา และสามเณรทั้งหลาย, และเมื่อมีการคลุกคลีด้วยภิกษุณี นางสิกขมานา และสามเณร
ทั้งหลาย ก็เป็นอันหวังสิ่งนี้ได้ คือ เธอทั้งหลายจักประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่ยินดี หรือจักลา
สิกขา เวียนกลับไปเป็นคฤหัสถ์...
(๕) อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้อยู่คลุกคลีด้วยคนวัดและ
สามเณรทั้งหลาย, และเมื่อมีการคลุกคลีด้วยคนวัดและสามเณรทั้งหลาย ก็เป็นอันหวังสิ่งนี้ได้
คือ เธอทั้งหลายจักเป็นอยู่ ประกอบการบริโภคสิ่งของที่ทําการสั่งสมไว้ มีประการต่างๆ จัก
กระทํานิมิต (เลศนัยหาลาภ) แม้อย่างหยาบๆ แม้ที่แผ่นดิน แม้ที่ปลายผักหญ้า, นี้คืออนาคต
ภัยประการที่ ๕ ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้ จักเกิดขึ้นในกาลต่อไป เธอทั้งหลายพึงรู้ตระหนัก
ล่วงหน้า และครั้นรู้ตระหนักแล้ว พึงพยายาม เพื่อป้องกันอนาคตภัยนั้น...”1372

เทาที่กลาวมานี้ เปนตัวอยาง พอเปนเครื่องเทียบ เพื่อชวยใหแบงแยกได ระหวางความคิดถึงอดีตและ
อนาคตตามแนวทางของตัณหา ที่เพอฝนเลื่อนลอย ผลาญเวลาและคุณภาพของจิตใจใหสูญเสียไปเปลา กับ
ความคิดถึงอดีตและอนาคตตามแนวทางของปญญา ที่เปนเรื่องของกิจในปจจุบัน อันชวยใหเกิดประโยชนในทาง
ปฏิบัติ ชวยใหการปฏิบัติในปจจุบันถูกตองไดผลดียิ่งขึ้น
เมื่อปฏิบัติถูกตองตามหลักการนี้ จะกลับกลายเปนการสนับสนุนใหมีการตระเตรียมและวางแผนกิจการ
ลวงหนา ดังตัวอยางกิจการสําคัญของสงฆ เชน การสังคายนาครั้งที่ ๑ ก็เกิดขึ้นเพราะความคํานึงอนาคตชนิดที่
เชื่อมโยงถึงกิจที่จะกระทําในปจจุบันได1373 โดยนัยดังกลาวมาฉะนี้
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สังคีติสูตร ในพระไตรปฎก ก็เกิดจากการที่พระพุทธเจาทรงปรารภอดีต (การแตกแยกของนิครนถ ภายหลังศาสดาสิ้นชีพ) และทรง
ปรารภอนาคต (การรอยกรองธรรมวินัย เพื่อเปนหลักชวยมิใหสงฆภายหนาแตกแยกกัน);
ขอสรุปที่ดีที่สุด ก็คือ ความหมายของสติ ที่เปนพุทธพจนนั่นเองวา “ระลึกกิจที่ทํา คําที่พูดแล้ว แม้นานได้” (ที.ปา.๑๑/
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๑๐. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท
วิธีคิดแบบวิภัชชวาท ความจริง วิภัชชวาทไมใชวิธีคิดโดยตรง แตเปนวิธีพูด หรือการแสดงหลักการ
แหงคําสอนแบบหนึ่ง
อยางไรก็ตาม การคิด กับการพูด เปนกรรมใกลชิดกันที่สุด กอนจะพูด ก็ตองคิดกอน สิ่งที่พูดลวน
สําเร็จมาจากความคิดทั้งสิ้น ในทางธรรมก็แสดงหลักไววา วจีสังขาร (สภาวะที่ปรุงแตงคําพูด) ไดแกวิตกและ
วิจาร1374 ดังนั้น จึงสามารถกลาวถึงวิภัชชวาทในระดับที่เปนความคิดได
ยิ่งกวานั้น คําวา “วาทะ” ตางๆ หรือที่เรียกกันวาวาทะอยางนั้นอยางนี้ ก็มีความหมายลึกซึ้ง เล็งไปถึง
ระบบความคิดซึ่งเปนที่มาแหงระบบคําสอนทั้งหมด ที่เรียกกันวาเปนลัทธิหนึ่ง ศาสนาหนึ่ง หรือปรัชญาสายหนึ่ง
เปนตน คําวาวาทะ จึงเปนไวพจนแหงกันและกัน ของคําวา ทิฏฐิ ทิฐิ หรือทฤษฎี เชน สัพพัต ถิกวาท คือ
สัพพัตถิกทิฏฐิ นัตถิกวาท คือนัตถิกทิฏฐิ สัสสตวาท คือสัสสตทิฏฐิ อุจเฉทวาท คืออุจเฉททิฏฐิ อเหตุกวาท
คืออเหตุกทิฏฐิ เปนตน
คําวา “วิภัชชวาท” นี้ เปนชื่อเรียกอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา เปนคําสําคัญคําหนึ่ง ที่ใชแสดงระบบ
ความคิด ที่เปนแบบของพระพุทธศาสนา และวิธีคิดแบบวิภัชชวาท ก็มีความหมายคลุมถึงวิธีคิดแบบตางๆ ที่
กลาวมาแลวไดหลายอยาง การกลาวถึงวิธีคิดแบบวิภัชชวาท นอกจากทําใหรูจักวิธีคิดแงอื่นๆ เพิ่มขึ้นแลว ยังจะ
ชวยใหเขาใจวิธีคิดบางอยางที่กลาวมาแลวขางตนชัดเจนขึ้นอีกดวย
การที่วิภัชชวาทเปนชื่อเรียกอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา หรือเปนคําหนึ่งที่แสดงระบบความคิดของ
พระพุทธศาสนานั้น ถือไดวาเปนเพราะพระพุทธเจาทรงเรียกพระองคเองวาเปน วิภัชชวาท หรือวิภัชชวาที1375
และคําวา วิภัชชวาท หรือวิภัชชวาทีนั้น ก็ไดเปนคําเรียกพระพุทธศาสนา หรือคําเรียกพระนามของพระพุทธเจา
ซึ่งไดใชอางกันมาในประวัติการณแหงพระพุทธศาสนา เชน ในคราวสังคายนาครั้งที่ ๓ พระเจาอโศกมหาราชตรัส
ถามพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ประธานสงฆในการสังคายนาวา พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงมีวาทะอยางไร พระ
เถระทูลตอบวา “มหาบพิตร พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปนวิภัชชวาที”1376
ถึงตรงนี้ ก็เทากับบอกวา วิภัชชวาทนั้นเปนคําใหญ ใชเรียกรวมๆ หมายถึงระบบวิธีคิดทั้งหมดของ
พระพุทธศาสนา
วิภัชชวาท มาจาก วิภัชช + วาท “วิภัชช” แปลวา แยกแยะ แบงออก จําแนก หรือแจกแจง ใกลกับคําที่
ใชในปจจุบันวาวิเคราะห “วาท” แปลวา การกลาว การพูด การแสดงคําสอน ระบบคําสอน ลัทธิ วิภัชชวาทก็
แปลวา การพูดแยกแยะ พูดจําแนก หรือพูดแจกแจง หรือระบบการแสดงคําสอนแบบวิเคราะห
ลักษณะสําคัญของความคิดและการพูดแบบนี้ คือ การมอง และแสดงความจริง โดยแยกแยะออกให
เห็นแตละแงละดาน ครบทุกแงทุกดาน ไมใชจับเอาแงหนึ่งแงเดียว หรือบางแง ขึ้นมาวินิจฉัยตีคลุมลงไปอยาง
นั้นทั้งหมด หรือประเมินคุณคาความดีความชั่ว เปนตน โดยถือเอาสวนเดียวหรือบางสวนเทานั้นแลวตัดสิน
พรวดลงไป
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วาทะที่ตรงขามกับวิภัชชวาท เรียกวา เอกังสวาท แปลวา พูดแงเดียว คือจับไดเพียงแงหนึ่ง ดานหนึ่ง
หรือสวนหนึ่ง ก็วินิจฉัยตีคลุมลงไปอยางเดียวทั้งหมด หรือพูดตายตัวอยางเดียว
เพื่อใหเขาใจความหมายของวิภัชชวาทชัดเจนยิ่งขึ้น อาจจําแนกแนววิธีคิดของวิภัชชวาทนั้นออกใหเห็น
ในลักษณะตางๆ ดังนี้

ก. จําแนกโดยแงดานของความจริง แบงซอยไดเปน ๒ อยาง คือ
๑) จําแนกตามแงดานตางๆ ตามที่เปนอยูจริงของสิ่งนั้นๆ คือ มองหรือแถลงความจริงใหตรงตามที่
เปนอยูในแงนั้นดานนั้น ไมใชจับเอาความจริงแงหนึ่งดานหนึ่ง หรือแงอื่นดานอื่น มาตีคลุมเปนอยางนั้นไปหมด
เชน เมื่อกลาวถึงบุคคลผูหนึ่งวาเขาดีหรือไมดี ก็ชี้ความจริงตามแงดานที่เปนอยางนั้นวา แงนั้น ดานนั้น กรณีนั้น
เขาดีอยางไร หรือไมดีอยางไร เปนตน ไมใชเหมาคลุมงายๆ ทั้งหมด ถาจะประเมินคุณคา ก็ตกลงกําหนดลงวา
จะเอาแงใดดานใดบาง แลวพิจารณาทีละแง ประมวลลงตามอัตราสวน ตัวอยางวิภัชชวาทในแงนี้ เชน คําสอน
เกี่ยวกับกามโภคี หรือชาวบาน ๑๐ ประเภทที่จะกลาวตอไป
๒) จําแนกโดยมอง หรือแสดงความจริงของสิ่งนั้นๆ ใหครบทุกแงทุกดาน คือ เมื่อมอง หรือ
พิจารณาสิ่งใด ก็ไมมองแคบๆ ไมติดอยูกับสวนเดียวแงเดียวของสิ่งนั้น หรือวินิจฉัยสิ่งนั้นดวยสวนเดียวแงเดียว
ของมัน แตมองหลายแงหลายดาน เชน จะวาดีหรือไมดี ก็วา ดีในแงนั้น ดานนั้น กรณีนั้น ไมดีในแงนั้น ดานนั้น
กรณีนั้น สิ่งนี้ ไมดีในแงนั้น แตดีในแงนี้ สิ่งนั้น ดีในแงนั้น แตไมดีในแงนี้ เปนตน
การคิดจําแนกแนวนี้ มองดูคลายกับขอแรก แตเปนคนละอยาง และเปนสวนเสริมกันกับขอแรกใหผล
สมบูรณ ตัวอยางเชน คําสอนเกี่ยวกับกามโภคี คือชาวบาน ๑๐ ประเภทนั้น และเรื่องพระบานพระปา ที่ควรยก
ยอง หรือติเตียน เปนตน1377
การคิดแนวนี้ มีผลรวมไปถึงการเขาใจในภาวะที่องคประกอบตางๆ หรือลักษณะดานตางๆ มาประมวล
กันเขาโดยครบถวน จึงเกิดเปนสิ่งนั้นๆ หรือเหตุการณนั้นๆ และการมองสิ่งหนึ่งๆ เหตุการณหนึ่งๆ โดยเห็น
กวางออกไปถึงลักษณะดานตางๆ และองคประกอบตางๆ ของมัน

ข. จําแนกโดยสวนประกอบ
การคิดจําแนกแบบนี้ คือ วิเคราะหแยกแยะออกไป ใหรูเทาทันภาวะที่สิ่งนั้นๆ เกิดขึ้นจากองคประกอบ
ยอยๆ ตางๆ มาประชุมกันเขา ไมติดตันอยูแคภายนอก หรือถูกลวงโดยภาพรวมของสิ่งนั้นๆ เชน แยกแยะสัตว
บุคคลออกเปนนามและรูป เปนขันธ ๕ และแบงซอยแตละอยางๆ ออกไป จนเห็นภาวะที่ไมเปนอัตตา เปนทาง
รูเทาทันความจริงของสังขารธรรมทั้งหลาย
วิภัชชวาทแงนี้ ตรงกับวิธีคิดอยางที่ ๒ (วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ) ที่กลาวแลวขางตน จึงไม
จําเปนตองบรรยายอีก เดิมทีเดียว คําวาวิภัชชวาท ทานไมไดมุงใชในความหมายแงนี้ แตในคัมภีรรุนหลัง ทานใช
ศัพทคลุมถึงดวย1378 จึงนํามากลาวรวมไว
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ดูบาลีที่จะยกมาแสดงตอไป
เชน วิสุทฺธิ.ฎีกา ๓/๔๕, ๓๔๙, ๓๙๗ (คําเดิมที่ใชในความหมายนี้ คือ วิภังค เชน ธาตุวิภังค ขันธวิภังค เปนตน)

บทที่ ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ

๖๙๗

ค. จําแนกโดยลําดับขณะ
การคิดจําแนกแบบนี้ คือ แยกแยะวิเคราะหปรากฏการณตามลําดับความสืบทอดแหงเหตุปจจัย ซอย
ออกไปเปนแตละขณะๆ ใหมองเห็นตัวเหตุปจจัยที่แทจริง ไมถูกลวงใหจับเหตุปจจัยสับสน
การคิดแบบนี้ เปนดานหนึ่งของการคิดจําแนกโดยสวนประกอบ และการคิดจําแนกตามความสัมพันธ
แหงเหตุปจจัย แตมีลักษณะและการใชงานพิเศษ จึงแยกออกมาแสดงเปนอยางหนึ่ง เปนวิธีที่ใชมากในฝาย
อภิธรรม
ตัวอยางเชน เมื่อโจรขึ้นปลนบาน และฆาเจาทรัพยตาย คนทั่วไปอาจพูดวา โจรฆาคนตายเพราะความ
โลภ คือ ความอยากไดทรัพย เปนเหตุใหฆาเจาทรัพย
คําพูดนี้ ใชไดเพียงในฐานะเปนสํานวนพูดใหเขาใจกันงายๆ แตเมื่อวิเคราะหทางดานกระบวนธรรมที่
เปนไปภายในจิตอยางแทจริง หาเปนเชนนั้นไม ความโลภเปนเหตุของการฆาไมได โทสะจึงเปนเหตุของการฆาได
เมื่อวิเคราะหโดยลําดับขณะแลว ก็จะเห็นวา โจรโลภอยากไดทรัพย แตเจาทรัพยเปนอุปสรรคตอการไดทรัพย
นั้น ความโลภทรัพยจึงเปนเหตุใหโจรมีโทสะตอเจาทรัพย โจรจึงฆาเจาทรัพยดวยโทสะนั้น
โจรโลภอยากไดทรัพย หาไดโลภอยากไดเจาทรัพยแตอยางใดไม ตัวเหตุที่แทของการฆา คือโทสะ หาใช
โลภะไม โลภะเปนเพียงเหตุใหลักทรัพยเทานั้น แตเปนปจจัยใหโทสะเกิดขึ้นตอสิ่งอื่นซึ่งขัดขวาง หรือไมเกื้อกูล
ตอความมุงหมายของมัน
อยางไรก็ตาม ในภาษาสามัญจะพูดวา โจรฆาคนเพราะความโลภก็ได แตใหรูเขาใจเทาทันความจริงใน
กระบวนธรรมที่เปนไปตามลําดับขณะดังที่กลาวมาแลว วาความโลภเปนมูล เปนตัวการเริ่มตนในเรื่องนั้นเทานั้น
การแยกแยะ หรือวิเคราะหโดยขณะเชนนี้ ทําใหในสมัยตอมา มีคําเรียกพระพุทธศาสนาวาเปน ขณิกวาท

ง. จําแนกโดยความสัมพันธแหงเหตุปจจัย
การคิดจําแนกแบบนี้ คือ สืบสาวสาเหตุปจจัยตางๆ ที่สัมพันธสืบทอดกันมาของสิ่ง หรือปรากฏการณ
ตางๆ ทําใหมองเห็นความจริงที่สิ่งทั้งหลายไมไดตั้งอยูลอยๆ ไมไดเกิดขึ้นลอยๆ ไมไดดํารงอยูเปนอิสระจากสิ่ง
อื่นๆ และไมไดดํารงอยูโดยตัวของมันเอง แตเกิดขึ้นดวยอาศัยเหตุปจจัย จะดับไป และสามารถดับได ดวยการ
ดับที่เหตุปจจัย
การคิดจําแนกในแงนี้ เปนวิธีคิดขอสําคัญมากอยางหนึ่ง ตรงกับวิธีคิดแบบที่ ๑ ที่กลาวแลวขางตน คือ
วิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุปจจัย หรือวิธีคิดแบบอิทัปปจจยตา ซึ่งนอกจากจะไดบรรยายในวิธีคิดแบบที่ ๑ แลว
ยังไดอธิบายไวอยางยืดยาวในบทวาดวยปฏิจจสมุปบาท
ความคิดที่ขาดความตระหนักในความสัมพันธ ทําใหคนโนมเอียงไปในทางที่จะยึดความเห็นสุดทางขาง
ใดขางหนึ่ง เชน ยึดถือสัสสตวาท มองเห็นวามีอัตตาที่ตั้งอยูเที่ยงแทนิรันดร หรือยึดถืออุจเฉทวาท มองเห็นวา
อัตตาตองดับสิ้นขาดสูญไป ทั้งนี้เพราะเมื่อเผลอลืมมองความสัมพันธตามเหตุปจจัย ก็มองเห็นสิ่งนั้นตั้งอยูขาด
ลอยโดดๆ แลวความเห็นเอียงสุดอยางใดอยางหนึ่งก็จึงเกิดขึ้น
แตภาวะที่เปนจริงของสิ่งทั้งหลายไมไดขาดลอย อยางที่คนตัดตอนมองเอาอยางนั้น สิ่งทั้งหลายสัมพันธ
กัน ขึ้นตอกัน และสืบทอดกัน เนื่องดวยปจจัยยอยตางๆ ความมี หรือไมมี ไมใชภาวะเด็ดขาดลอยตัว ภาวะที่
เปนจริงเปนเหมือนอยูกลาง ระหวางความเห็นเอียงสุดสองอยางนั้น ความคิดแบบจําแนกโดยความสัมพันธแหง
เหตุปจจัย ชวยใหมองเห็นความจริงนั้น

๖๙๘

พุทธธรรม

ตามแนวคิดที่กลาวนี้ พระพุทธเจาจึงทรงแสดงธรรมอยางที่เรียกวาเปนกลางๆ คือ ไมกลาววา สิ่งนี้มี
หรือวาสิ่งนี้ไมมี แตกลาววา เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงไมมี หรือวานี้มี ในเมื่อนั้นมี นี้ไมมี ใน
เมื่อนั้นไมมี
หลักความจริงที่แสดงอยางนี้ เรียกวาอิทัปปัจจยตา หรือปฏิจจสมุปบาท และการแสดงหลักความจริง
นี้ เรียกวา มัชเฌนธรรมเทศนา จึงอาจเรียกวิธีคิดแบบนี้อีกอยางหนึ่งดวยวา วิธีคิดแบบมัชเฌนธรรมเทศนา
หรือเรียกสั้นๆ วา วิธีคิดแบบมัชเฌนธรรม
การจําแนกโดยความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนั้น นอกจากชวยไมใหเผลอมองสิ่งตางๆ หรือปญหาตางๆ
อยางโดดเดี่ยวขาดลอย และชวยใหความคิดเดินไดเปนสาย ไมติดตันแลว ยังครอบคลุมไปถึงการที่จะใหรูจักจับ
เหตุปจจัยไดตรงกับผลของมัน หรือใหไดเหตุปจจัยที่ลงตัวพอดีกับผลที่ปรากฏดวย
ความที่วานี้ เกี่ยวของกับความสับสนที่มักเกิดขึ้นแกคนทั่วไป ๓ อยาง คือ
๑) การนําเอาเรื่องราวอื่นๆ นอกกรณี มาปะปนสับสนกับเหตุปัจจัยเฉพาะกรณี เชน เมื่อ
บุคคลที่ไมสูดีคนหนึ่ง ไดรับผลอยางหนึ่งที่คนเห็นวาเปนผลดี มีคนอื่นบางคนพูดวา นาย ก. หรือนาย ข. ซึ่งเปน
คนดีมาก มีความดีหลายอยาง อยางนั้นอยางนี้ ทําไมจึงไมไดรับผลดีนี้ บางทีความจริงเปนวา ความดีของนาย
ก.หรือนาย ข. ที่มีหลายๆ อยางนั้น ไมใชความดีที่สําหรับจะใหไดรับผลเฉพาะอันนั้น
วิธีคิดแบบนี้ ชวยใหแยกเอาเรื่องราวหรือปจจัยอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของ ออกไปจากเหตุปจจัยที่แทจริงของ
กรณีนั้นได ความหมายขอนี้ รวมถึงการจับผลใหตรงกับเหตุดวย คือ เหตุปจจัยใด เปนไปเพื่อผลใด หรือผลใด
พึงเกิดจากเหตุปจจัยใด ก็มองเห็นตรงตามนั้น ไมไขวเขวสับสน
๒) ความไม่ตระหนักถึงภาวะที่ปรากฏการณ์หรือผลที่คล้ายกัน อาจเกิดจากเหตุปัจจัยต่างกัน
และเหตุปัจจัยอย่างเดียวกัน อาจไม่นําไปสู่ผลอย่างเดียวกัน เชน ภิกษุอยูปา พระพุทธเจาทรงสรรเสริญก็
มี ไมสรรเสริญก็มี โดยทรงพิจารณาสุดแตเหตุ คือเจตนา
อีกตัวอยางหนึ่ง การไดทรัพยมา อาจเกิดจากการขยันทําการงาน จากการทําใหผูใหทรัพยพอใจ หรือ
จากการลักขโมยก็ได คนไดรับการยกยองสรรเสริญ อาจเกิดจากการทําความดีในสังคมที่นิยมความดี หรือเกิด
จากทําอะไรบางอยาง แมไมดี แตใหผลที่สนองความตองการ หรือเปนที่ชอบใจของผูยกยองสรรเสริญนั้นก็ได
ในกรณีเหลานี้ จะตองตระหนักดวยวา เหตุปจจัยตางกัน ที่ใหเห็นผลเหมือนๆ กันนั้น ยังมีผลตางกัน
อยางอื่นๆ ที่ไมไดพิจารณาในกรณีเหลานี้ดวย
ในทํานองเดียวกัน คนตางคน ทําความดีอยางเดียวกัน คนหนึ่งทําแลวไดรับการยกยองสรรเสริญ
เพราะทําในที่เขานิยมความดีนั้น หรือทําเหมาะกับกาลเวลาที่ความดีนั้นกอประโยชนแกคนที่ยกยอง อีกคนหนึ่ง
ทําแลว กลับไมเปนที่ชื่นชม เพราะทําในที่เขาไมนิยมความดีนั้น หรือทําแลวเปนการทําลายประโยชนของคนที่ไม
พอใจ หรือมีความบกพรองในตนเองอยางอื่นของผูกระทําความดีนั้น ดังนี้เปนตน
ในกรณีเหลานี้ จะตองตระหนักดวยวา เหตุปจจัยอยางเดียวกัน ที่ยกขึ้นพิจารณานั้น ไมใชเปนเหตุ
ปจจัยทั้งหมดที่จะใหไดรับผลอยางนั้น ความจริงสภาพแวดลอมและเรื่องราวอื่นๆ ก็เปนปจจัยรวมดวย ที่จะให
เกิด หรือไมใหเกิดผลอยางนั้น
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๓) การไม่ ต ระหนั ก ถึ ง เหตุ ปั จ จั ย ส่ ว นพิ เ ศษนอกเหนื อ จากเหตุ ปั จ จั ย ที่ เ หมื อ นกั น ข อ นี้
เกี่ยวเนื่องกับความตอนทายของขอ ๒) กลาวคือ คนมักมองเฉพาะแตเหตุปจจัยบางอยางที่ตนมั่นหมายวาจะให
เกิดผลอยางนั้นๆ ครั้นตางบุคคลทําเหตุปจจัยอยางเดียวกันแลว คนหนึ่งไดรับผลที่ตองการ อีกคนหนึ่งไมไดรับ
ผลนั้น ก็เห็นไปวาเหตุปจจัยนั้นไมใหผลจริง เปนตน
ดังตัวอยางเชน คนสองคนทํางานดีเทากัน มีกรณีที่จะไดรับการคัดเลือกอยางหนึ่ง เปนธรรมดาที่คน
หนึ่งจะไดรับเลือก อีกคนหนึ่งไมไดรับเลือก ถาไมใชวิธีเสี่ยงทายโดยจับสลาก ก็จะมีปจจัยอื่นเขามาเกี่ยวของ
เชน คนหนึ่งสุขภาพดีกวา หรือรูปรางดีกวา และคุณธรรมหรือความสามารถทางปญญาที่ยิ่งหรือหยอนของผู
คัดเลือก เปนตน ซึ่งลวนเปนปจจัยไดทั้งสิ้น
ตัวอยางที่ยกมาในที่นี้ เกี่ยวกับหลักกรรมทั้งสิ้น แมตัวอยางที่เปนไปตามกฎอยางอื่น ก็พึงเขาใจใน
ทํานองเดียวกัน

จ. จําแนกโดยเงื่อนไข
การจําแนกแบบนี้ คือ มองหรือแสดงความจริงโดยพิจารณาเงื่อนไขประกอบดวย ขอนี้เปนวิภัชชวาท
แบบที่พบบอยมากอยางหนึ่ง ยกตัวอยางเชน ถาถูกถามวา บุคคลนี้ควรคบหรือไม ถิ่นสถานนี้ควรเขาเกี่ยวของ
หรือไม ถาพระภิกษุเปนผูตอบ ก็อาจกลาวตามแนวบาลีวา ถาคบหรือเขาเกี่ยวของแลว อกุศลธรรมเจริญ กุศล
ธรรมเสื่อม ไมควรคบ ไมควรเขาเกี่ยวของ แตถาคบหรือเขาเกี่ยวของแลว อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญ
ควรคบ ควรเกี่ยวของ1379
ตัวอยางอื่นๆ ในแนวนี้ เชน ถาถามวา ภิกษุควรถือธุดงคหรือไม ทานที่รูหลักดี ก็จะตอบวา ภิกษุใดถือ
ธุดงคแลว กรรมฐานดีขึ้น ภิกษุนั้นควรถือ ภิกษุใดถือแลว กรรมฐานเสื่อม ภิกษุนั้นไมควรถือ ภิกษุใดจะถือ
ธุดงคก็ตาม ไมถือก็ตาม กรรมฐานก็เจริญทั้งนั้น ไมเสื่อม ภิกษุนั้น เมื่อจะอนุเคราะหชนรุนหลัง ควรถือ สวน
ภิกษุใดจะถือธุดงคก็ตาม ไมถือก็ตาม กรรมฐานยอมไมเจริญ ภิกษุนั้นก็ควรถือ เพื่อเปนพื้นอุปนิสัยไว1380
ถามีผูกลาววา พระพุทธเจาเปนอุจเฉทวาทหรือไม ถาตอบตามพระองค ก็วา ถาใชคํานั้นในความหมาย
อยางนี้ๆ ก็ใช ถาใชในความหมายวาอยางนั้นๆ ก็ไมใช1381 หรือถาถามวา ภิกษุที่ชอบอยูผูเดียว จาริกไปรูปเดียว
ชื่อวาปฏิบัติถูกตองตามคําสอนของพระพุทธเจา ใชหรือไม ก็ตองตอบอยางมีเงื่อนไขเชนเดียวกัน1382
ตัวอยางทางวิชาการสมัยใหม เชน พิจารณาปญหาทางการศึกษาวา ควรปลอยใหเด็กพบเห็นสิ่งตางๆ ใน
สังคม เชน เรื่องราวและการแสดงตางๆ ทางสื่อมวลชน เปนตน อยางอิสระเสรีหรือไม หรือแคไหนเพียงไร ถา
ตอบตามแนววิภัชชวาท ก็จะไมพูดโพลงหรือพรวดลงไปอยางเดียว แตจะวินิจฉัยโดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ คือ
๑) ความโนมเอียง ความพรอม นิสัย ความเคยชินตางๆ ซึ่งเด็กไดสั่งสมไวโดยการอบรมเลี้ยงดู และ
อิทธิพลทางวัฒนธรรม เปนตน เทาที่มีอยูในขณะนั้น (พูดภาษาทางธรรมวา สังขารที่เปนกุศลและ
อกุศล คือแนวคิดปรุงแตงที่ไดสั่งสมเสพคุนเอาไว) อาจเรียกงายๆ วา พื้นของเด็กที่จะแลนไป
1379

ดู ม.อุ.๑๔/๑๙๘-๒๓๓/๑๔๕-๑๖๕; องฺ.นวก.๒๓/๒๑๐/๓๗๙; องฺ.ทสก.๒๔/๕๔/๑๐๖ (จะยกความจากบาลีแสดงเปนตัวอยาง
ขางหนา)
1380
ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๐๓
1381
ดู วินย.๑ ตอนเวรัญชกัณฑ
1382
ดู พุทธพจนที่จะยกมาใหพิจารณาตอไป
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๒) โยนิโสมนสิการ คือ เด็กรูจักใชโยนิโสมนสิการอยูโดยปกติหรือไม และแคไหนเพียงไร
๓) กัลยาณมิตร คือ มีบุคคลหรืออุปกรณที่จะชวยชี้แนะทางความคิดความเขาใจ เชนแงมุมในการมอง
อยางถูกตองตอสิ่งที่พบเห็น หรือที่จะชักนําใหเด็กเกิดโยนิโสมนสิการอยางไดผลอยูหรือไม ไมวาจะ
เปนกัลยาณมิตรในครอบครัว ในสื่อมวลชนนั้นๆ หรือทั่วๆ ไปในสังคม ก็ตาม
๔) ประสบการณ คือสิ่งที่ปลอยใหแพร หรือใหเด็กพบเห็นนั้น มีลักษณะหรือคุณสมบัติที่เราหรือยั่วยุ
เปนตน รุนแรงมากนอยถึงระดับใด
ทั้ง ๔ ขอนี้ เปนตัวแปรไดทั้งนั้น แตในกรณีนี้ ยกเอาขอ ๔) ขึ้นตั้งเปนตัวยืน คําตอบจะเปนไปโดย
สัดสวน ซึ่งตอบไดเอง เชน ถาเด็กมีโยนิโสมนสิการดีจริงๆ หรือในสังคม หรือโดยเฉพาะที่สื่อมวลชนนั้นเอง มี
กัลยาณมิตรที่สามารถจริงๆ กํากับอยู หรือพื้นดานแนวความคิดปรุงแตงที่เปนกุศล ซึ่งไดสั่งสมอบรมกันไวโดย
ครอบครัว หรือวัฒนธรรม มีมากและเขมแข็งจริงๆ แมวาสิ่งที่แพรหรือปลอยใหเด็กพบเห็น จะลอเรายั่วยุมาก ก็
ยากที่จะเปนปญหา และอาจหวังไดวาจะเกิดผลดีดวยซ้ําไป
แตถาพื้นความโนมเอียงทางความคิดกุศล ก็ไมไดสั่งสมอบรมกันไว โยนิโสมนสิการ ก็ไมเคยฝกกันไว
แลวยังไมจัดเตรียมใหมีกัลยาณมิตรไวดวย การปลอยนั้น ก็มีความหมายเทากับเปนการสรางเสริมสนับสนุน
ปญหา เหมือนดังวาจะตั้งใจทําลายเด็กโดยใชยาพิษเบื่อเสียนั่นเอง

ฉ. จําแนกโดยทางเลือก หรือความเปนไปไดอยางอื่น
ในการปฏิบัติเพื่อบรรลุผลสําเร็จ หรือเขาถึงเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง ก็ดี ในการพิจารณาหาความ
เขาใจเกี่ยวกับการเกิดขึ้น และความเปนไปของสิ่ง สภาพ หรือปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่ง ก็ดี ผูที่คิดคน
พิจารณาพึงตระหนักวา
ก) หนทาง วิธีการ หรือความเปนไปได อาจมีไดหลายอยาง
ข) ในบรรดาหนทาง วิธีการ หรือความเปนไปไดหลายอยางนั้น บางอยางอาจดีกวา ไดผลกวา หรือตรง
แทกวาอยางอื่น
ค) ในบรรดาทางเลือกหลายอยางนั้น บางอยาง หรืออยางหนึ่ง อาจเหมาะสม หรือไดผลดีสําหรับตน
สําหรับตางคน หรือสําหรับกรณีนั้น มากกวาอยางอื่น
ง) ทางเลือก หรือความเปนไปได อาจมีเพียงอยางเดียว หรือหลายอยาง แตเปนอยางอื่น คือไมใช
ทางเลือกหรือความเปนไปไดอยางที่ตนกําลังปฏิบัติ หรือกําลังเขาใจอยูในขณะนั้น
ความตระหนักเชนนี้ มีผลดีหลายประการ เชน ทําใหไมอื้อตื้อติดตันวนเวียนอยูอยางหาทางออกไมได
ในวิธีปฏิบัติหรือความคิดที่ไมสําเร็จผล ไมถูกตอง หรือไมเหมาะสมกับตน ทําใหไมทอแท ถดถอย หรืออับจน
แลวหยุดเลิกความเพียรเสีย ในเมื่อทํา หรือคิดอยางใดอยางหนึ่ง หรือแมหลายอยางแลวไมสําเร็จ
โดยเฉพาะ ขอที่สําคัญที่สุด คือ ทําใหสามารถคิดหา และคนพบหนทาง วิธีการ หรือความเปนไปไดที่
ถูกตอง เหมาะสม ตรงแท เปนจริง หรือไดผลดีที่สุด
วิธีคิดแบบนี้ จะเห็นตัวอยางจากพุทธประวัติ เมื่อพระพุทธเจาทรงทดลองบําเพ็ญทุกรกิริยา จําพวกตบะ
ที่เปนอุดมการณของยุคสมัย อยางสุดกําลัง และสุดหนทางที่จะมีบุคคลผูใดปฏิบัติไดยิ่งไปกวานั้นแลว ไมสําเร็จ
ผล แทนที่จะทรงติดตันและสิ้นหวัง ทรงเห็นวา ไมใชทางที่ถูกตอง ที่จะบรรลุจุดมุงหมาย แลวทรงดําริตอไป

บทที่ ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ
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ครั้งนั้น ทรงมีพุทธดําริวา
“เราจะบรรลุญาณทัศนะอันพิเศษที่ทําให้เป็นอริยะ ซึ่งเหนือกว่าธรรมของมนุษย์นั้น
ด้วยทุกรกิริยาอันเผ็ดร้อนนี้ หาได้ไม่, หนทางตรัสรู้คงจะเป็นอย่างอื่น”1383
เมื่อทรงดําริแลว จึงทรงคิดพิจารณาและคนพบทางสายกลาง แลวทรงปฏิบัติจนบรรลุโพธิญาณในที่สุด

ช. วิภัชชวาทในฐานะวิธีตอบปญหาอยางหนึ่ง
วิภัชชวาทปรากฏบอยๆ ในรูปของการตอบปญหา และทานจัดเปนวิธีตอบปญหาอยางหนึ่ง ในบรรดาวิธี
ตอบปญหา ๔ อยาง มีชื่อเฉพาะเรียกวา “วิภัชชพยากรณ์” ซึ่งก็คือการนําเอาวิภัชชวาทไปใชในการตอบปญหา
หรือตอบปญหาแบบวิภัชชวาทนั่นเอง
เพื่อความเขาใจชัดเจนในเรื่องนี้ พึงทราบวิธีตอบปญหา (ปญหาพยากรณ) ๔ อยาง คือ
๑. เอกังสพยากรณ์ การตอบแงเดียว คือตอบอยางเดียวเด็ดขาด
๒. วิภัชชพยากรณ์ การแยกแยะตอบ
๓. ปฏิปุจฉาพยากรณ์ การตอบโดยยอนถาม
๔. ฐปนะ
การยั้งหรือหยุด พับปญหาเสีย ไมตอบ
วิธีตอบ ๔ อยางนี้ แบงตามลักษณะของปญหา ดังนั้น ปญหาจึงแบงไดเปน ๔ ประเภท ตรงกับวิธีตอบ
เหลานั้น จะยกตัวอยางปญหาตามที่แสดงไวในคัมภีรรุนหลังมาแสดง ประกอบความเขาใจ ดังนี้1384
๑. เอกังสพยากรณียปญหา ปญหาที่ควรตอบอยางเดียวเด็ดขาด เชน ถามวา จักษุไมเที่ยงใชไหม? พึง
ตอบไดทีเดียวแนนอนลงไปวา ใช
๒. วิภัชชพยากรณียปญหา ปญหาที่ควรแยกแยะ หรือจําแนกตอบ เชน ถามวา สิ่งที่ไมเที่ยง ไดแก
จักษุใชไหม? พึงแยกแยะตอบวา ไมเฉพาะจักษุเทานั้น แมโสตะ ฆานะ เปนตน ก็ไมเที่ยง
๓. ปฏิปุจฉาพยากรณียปญหา ปญหาที่ควรตอบโดยยอนถาม เชน ถามวา จักษุฉันใด โสตะก็ฉันนั้น
โสตะฉันใด จักษุก็ฉันนั้น ใชไหม? พึงยอนถามวา มุงความหมายแงใด ถาถามโดยหมายถึงแงใชดูหรือเห็น ก็
ไมใช แตถามุงความหมายแงวาไมเที่ยง ก็ใช
๔. ฐปนียปญหา ปญหาที่พึงยับยั้ง หรือพับเสีย ไมควรตอบ เชน ถามวา ชีวะ กับสรีระ คือสิ่งเดียวกัน
ใชไหม? พึงยับยั้งเสีย ไมตองตอบ
นี้เปนเพียงตัวอยางสั้นๆ งายๆ เพื่อความเขาใจเบื้องตน เมื่อวาโดยใจความ
ปญหาแบบที่ ๑ ไดแก ปญหาซึ่งไมมีแงที่จะตองชี้แจง หรือไมมีเงื่อนงํา จึงตอบแนนอนลงไปอยางใด
อยางหนึ่งไดทันที อีกตัวอยางหนึ่งวา คนทุกคนตองตาย ใชไหม? ก็ตอบไดทันทีวา ใช
ปญหาแบบที่ ๒ ไดแก เรื่องซึ่งมีแงที่ตองชี้แจง โดยใชวิธีวิภัชชวาทแบบตางๆ ที่กลาวมาแลว
ปญหาแบบที่ ๓ พึงยอนถามทําความเขาใจกันกอน จึงตอบ หรือตอบดวยการยอนถาม หรือสอบถามไป
ตอบไป อาจใชประกอบไปกับการตอบแบบที่ ๒ คือ ควบกับวิภัชชพยากรณ
1383
1384

ม.มู.๑๒/๔๒๕/๔๕๗
ปญหา ๔ มาใน ที.ปา.๑๑/๒๕๕/๒๔๑; องฺ.ติก.๒๐/๕๐๗/๒๕๓; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๒/๕๙; และอางถึงใน นิทฺ.อ.๑/๘; ตัวอยางอธิบาย
มาใน มิลินฺท.๑๙๙ (ฉบับอักษรโรมัน หนา ๑๔๔); ที.อ.๒/๒๑๙; องฺ.อ.๒/๒๔๓
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ในบาลี พระพุทธเจาทรงใชวิธียอนถามบอย และดวยการทรงยอนถามนั้น ผูถามจะคอยๆ เขาใจสิ่งที่เขา
ถามไปเอง หรือชวยใหเขาตอบปญหาของเขาเอง โดยพระองคเพียงทรงชี้แนะแงคิดตอให ไมตองทรงตอบ
สวนปญหาแบบที่ ๔ ซึ่งควรยับยั้งไมตอบ ไดแก คําถามเหลวไหลไรสาระจําพวกหนวดเตา เขากระตาย
บาง ปญหาที่เขายังไมพรอมที่จะเขาใจ จึงยับยั้งไวกอน หันไปทําความเขาใจเรื่องอื่น ที่เปนการเตรียมพื้นของเขา
กอน แลวจึงคอยมาพูดกันใหม หรือใหเขาเขาใจไดเอง บาง
ที่ลึกลงไป ก็คือ ปญหาที่ตั้งขึ้นมาไมถูก โดยคิดขึ้นจากความเขาใจผิด ไมตรงตามสภาวะ หรือไมมีตัว
สภาวะอยางนั้นจริง1385 เชนตัวอยางในบาลี มีผูถามวา ใครผัสสะ หรือผัสสะของใคร ใครเสวยอารมณ หรือ
เวทนาของใคร เปนตน ซึ่งไมอาจตอบตามที่เขาอยากฟงได จึงตองยับยั้ง หรือพับเสีย อาจชี้แจงเหตุผลในการไม
ตอบ1386.1 หรือใหเขาตั้งปญหาเสียใหมใหถูกตอง ตรงตามสภาวะ1752.2
ตอไปนี้ จะยกขอความในบาลีแหงตางๆ มาแสดงตัวอยางแหงวิภัชชวาท
“สารีบุตร แม้รูปที่รู้ได้ด้วยตา เราก็กล่าวเป็น ๒ อย่าง คือ ที่ควรเสพ ก็มี ที่ไม่ควรเสพก็มี
คําที่ว่านี้ เรากล่าว โดยอาศัยเหตุผลอะไร? เมื่อเสพรูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างใด อกุศลธรรมทั้งหลาย
ย่อมเจริญยิ่งขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหาย, รูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างนี้ ไม่ควรเสพ; เมื่อ
เสพรูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างใด อกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหาย กุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญ
ยิ่งขึ้น, รูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างนี้ควรเสพ...
“สารีบุตร แม้เสียง...แม้กลิ่น...แม้รส...แม้สิ่งต้องกาย...แม้ธรรมที่รู้ได้ด้วยใจ เราก็กล่าวเป็น
๒ อย่าง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไม่ควรเสพ ก็มี...”1387
“ภิกษุทั้งหลาย แม้จีวร เราก็กล่าวเป็น ๒ อย่าง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไม่ควรเสพ ก็มี; คํา
ที่ว่าดังนี้ เรากล่าวโดยอาศัยเหตุผลอะไร? บรรดาจีวรเหล่านั้น หากภิกษุทราบจีวรใดว่า เมื่อเรา
เสพจีวรนี้ อกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญยิ่งขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายจะเสื่อมหาย, จีวรอย่างนี้ไม่
ควรเสพ; บรรดาจีวรเหล่านั้น หากภิกษุทราบจีวรใดว่า เมื่อเราเสพจีวรนี้ อกุศลธรรมทั้งหลายจะ
เสื่อมหาย กุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญยิ่งขึ้น, จีวรอย่างนี้ควรเสพ...
“ภิกษุทั้งหลาย แม้บิณฑบาต...แม้เสนาสนะ...แม้หมู่บ้านและชุมชน...แม้ท้องถิ่นชนบท...
แม้บุคคล เราก็กล่าวเป็น ๒ อย่าง คือ ที่ควรเสพก็มี ไม่ควรเสพก็มี...”1388
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เข้าอยู่อาศัยแดนป่าแห่งใดแห่งหนึ่ง, เมื่อเธอเข้าอยู่
อาศัยแดนป่านั้น สติที่ยังไม่กํากับอยู่ ก็ไม่กํากับอยู่, จิตที่ยังไม่ตั้งมั่น ก็ไม่ตั้งมั่น, อาสวะ
ทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้น ก็ไม่ถึงความหมดสิ้นไป, ภาวะจิตปลอดโปร่งจากเครื่องผูกมัดอย่าง
สูงสุดที่ยังไม่ได้บรรลุ เธอก็หาบรรลุไม่, อีกทั้งสิ่งเกื้อหนุนชีวิต ที่บรรพชิตพึงเก็บรวบรวมได้ คือ
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเครื่องหยูกยาทั้งหลาย ก็มีมาโดยยาก, ภิกษุนั้น พิจารณาเห็น
ดังนี้...จะเป็นกลางคืน ก็ตาม กลางวัน ก็ตาม พึงหลีกไปเสียจากแดนป่านั้น ไม่พึงอยู่
1385

ทานวา ความเห็นความเขาใจที่ทําใหตั้งคําถามประเภทนี้ เกิดจากอโยนิโสมนสิการ หรือจากปรโตโฆสะที่ผิด (ดู องฺ.ทสก.๒๔/๙๓/
๒๐๐; มิลินฺท.๒๐๐; องฺ.อ.๒/๒๔๒)
1386.1
เชน ม.ม.๑๓/๑๕๐-๑๕๒/๑๔๗-๑๕๓; สํ.สฬ.๒๘/๗๕๒-๘๐๓/๔๕๕-๔๘๙ 1752.2 เชน สํ.นิ.๑๖/๓๓-๓๖/๑๖-๑๗; ๑๒๙-๑๓๓/๗๒-๗๔
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ดู เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร, ม.อุ.๑๔/๑๙๘/๑๔๕-๒๓๓/๑๖๕ (กลาวถึงปจจัย ๔ บุคคล และสิ่งอื่นๆ อีกหลายอยาง)
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องฺ.ทสก.๒๔/๕๔/๑๐๖ (มีในเสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร ที่อางแลวดวย); มีคลายกันนี้ แตอธิบายสวนที่เกี่ยวกับบุคคลในแงสําหรับ
พระภิกษุยืดยาวหนอย ใน องฺ.นวก.๒๓/๒๑๐/๓๗๙ (เคยอางในตอนวาดวยกัลยาณมิตร)

บทที่ ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ

๗๐๓

“...เมื่ออยู่อาศัยแดนป่านั้น สติที่ยังไม่กํากับอยู่ ก็ไม่กํากับอยู่, จิตที่ยังไม่ตั้งมั่น ก็ไม่ตั้งมั่น,
อาสวะที่ยังไม่หมดสิ้น ก็ไม่ถึงความหมดสิ้นไป, ภาวะจิตปลอดโปร่งจากเครื่องผูกมัดอย่างสูงสุด
ที่ยังไม่ได้บรรลุ เธอก็หาบรรลุไม่, แต่สิ่งเกื้อหนุนชีวิต...มีมาโดยไม่ยาก; ภิกษุนั้น พิจารณาเห็น
ดังนี้...ตรองตระหนักแล้ว พึงหลีกไปเสียจากแดนป่านั้น ไม่พึงอยู่
“...เมื่ออยู่อาศัยแดนป่านั้น สติที่ยังไม่กํากับอยู่ ก็กํากับอยู่, จิตที่ยังไม่ตั้งมั่น ก็ตั้งมั่น อาสวะ
ทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้น ก็ถึงความหมดสิ้นไป, ภาวะจิตปลอดโปร่งจากเครื่องผูกมัดอย่างสูงสุด
ที่ยังไม่บรรลุ เธอก็ค่อยบรรลุ, แต่สิ่งเกื้อหนุนชีวิต...มีมาโดยยาก; ภิกษุนั้น พิจารณาเห็นดังนี้ว่า
...เราออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาริก มิใช่เพราะเห็นแก่จีวร มิใช่เพราะเห็นแก่บิณฑบาต มิใช่
เพราะเห็นแก่เสนาสนะ มิใช่เพราะเห็นแก่เครื่องหยูกยา ก็แต่ว่า เมื่อเราอยู่อาศัยแดนป่านี้ สติที่
ยังไม่กํากับอยู่ ก็กํากับอยู่ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่น ก็ตั้งมั่น...; ภิกษุนั้นตรองตระหนักแล้ว พึงอยู่ในป่า
นั้น ไม่พึงหลีกไป
“...เมื่ออยู่อาศัยแดนป่านั้น สติที่ยังไม่กํากับอยู่ ก็กํากับอยู่, จิตที่ยังไม่ตั้งมั่น ก็ตั้งมั่น, อาสวะ
ทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้นไป ก็ถึงความหมดสิ้น, ภาวะจิตปลอดโปร่งจากเครื่องผูกมัดอย่างสูงสุดที่
ยังไม่ได้บรรลุ เธอก็ค่อยบรรลุ, อีกทั้งสิ่งเกื้อหนุนชีวิต...ก็มีมาโดยไม่ยาก; ภิกษุนั้นพิจารณาเห็น
ดังนี้...พึงอยู่ในป่านั้น แม้จนตลอดชีวิต ไม่พึงหลีกไป”1389
อภัยราชกุมาร: พระองค์ผู้เจริญ คําพูดซึ่งไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของผู้อื่น พระองค์ตรัส
หรือไม่?
พระพุทธเจา: นี่แน่ะราชกุมาร ในเรื่องนี้ จะตอบลงไปข้างเดียวไม่ได้
(ตอจากนั้น ไดทรงแยกแยะคําพูด ที่ตรัส และไมตรัสไว มีใจความตอไปนี้)1390
(๑) คําพูดที่ไมจริง ไมถูกตอง, ไมเปนประโยชน, ไมเปนที่รักที่ชอบใจของผูอื่น – ไมตรัส
(๒) คําพูดที่จริง ถูกตอง, แตไมเปนประโยชน, ไมเปนที่รักที่ชอบใจของผูอื่น – ไมตรัส
(๓) คําพูดที่จริง ถูกตอง, เปนประโยชน,
ไมเปนที่รักที่ชอบใจของผูอื่น – เลือกกาลตรัส
(๔) คําพูดที่ไมจริง ไมถูกตอง, ไมมีประโยชน,
ถึงเปนที่รักที่ชอบใจของผูอื่น – ไมตรัส
(๕) คําพูดที่จริง ถูกตอง, แตไมเปนประโยชน, ถึงเปนที่รักที่ชอบใจของผูอื่น – ไมตรัส
(๖) คําพูดที่จริง ถูกตอง, เปนประโยชน,
เปนที่รักที่ชอบใจของผูอื่น – เลือกกาลตรัส
พระพุทธเจา: อานนท์! ศีลพรต การบําเพ็ญข้อปฏิบัติยากลําบาก พรหมจรรย์ การบําเรอสิ่ง
บูชา มีผลทั้งนั้นหรือ?
พระอานนท์: พระองค์ผู้เจริญ ในข้อนี้ จะตอบลงไปข้างเดียวไม่ได้
พระพุทธเจา: ถ้าอย่างนั้น จงจําแนก
พระอานนท์: เมื่อเสพศีลพรต การบําเพ็ญข้อปฏิบัติยากลําบาก พรหมจรรย์ การบําเรอสิ่ง
บูชา อย่างใด อกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหาย, ศีลพรต
การบําเพ็ญข้อปฏิบัติยากลําบาก พรหมจรรย์ การบวงบําเรอ อย่างนี้ ไม่มีผล
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วนปตถสูตร, ๑๒/๒๓๔-๒๔๒/๒๑๒-๒๑๙ (กลาวถึง คาม นิคม นคร ชนบท และบุคคลดวย ความทํานองเดียวกัน โดยเฉพาะตอน
วาดวยบุคคล ความคลายกับ องฺ.นวก.๒๓/๒๑๐/๓๗๙ ดวย; คําแปลในที่นี้ ลัดขามไปบาง เพื่อไมใหเยิ่นเยอ
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ม.ม.๑๓/๙๓-๙๔/๘๙-๙๑

๗๐๔

พุทธธรรม
เมื่อเสพศีลพรต การบําเพ็ญข้อปฏิบัติยากลําบาก พรหมจรรย์ การบําเรอสิ่งบูชา อย่างใด
อกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหาย กุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งขึ้น, ศีลพรต การบําเพ็ญข้อ
ปฏิบัติยากลําบาก พรหมจรรย์ การบําเรอสิ่งบูชา อย่างนี้มีผล
ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลข้อความนี้แล้ว พระบรมศาสดาทรงพอพระทัย1391
ปริพาชก: นี่แน่ะท่านคหบดี ทราบว่า ท่านพระสมณโคดม ทรงติเตียนตบะหมดทุกอย่าง, ทรง
ค่อนว่า กล่าวติผู้บําเพ็ญตบะ ผู้เป็นอยู่คร่ําๆ ทั้งหมด โดยส่วนเดียว ใช่ไหม?
วิชชิยมาหิตะ: ท่านผู้เจริญทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้า จะทรงติเตียนตบะหมดทุกอย่าง ก็หาไม่,
จะทรงค่อนว่า กล่าวติผู้บําเพ็ญตบะ ผู้เป็นอยู่คร่ําๆ ทั้งหมด โดยส่วนเดียว ก็หามิได้, พระผู้มี
พระภาคทรงติเตียนตบะที่ควรติเตียน ทรงสรรเสริญตบะที่ควรสรรเสริญ, พระผู้มีพระภาคทรง
เป็นวิภัชชวาที ทรงติเตียนสิ่งที่ควรติเตียน ทรงสรรเสริญสิ่งที่ควรสรรเสริญ ในเรื่องนี้ พระผู้มี
พระภาคมิใช่เป็นเอกังสวาที (ผู้กล่าวส่วนเดียว)1392
สุภมาณพ: ท่านพระโคตมะผู้เจริญ พราหมณ์ทั้งหลายกล่าวไว้อย่างนี้ว่า คฤหัสถ์เป็นผู้บําเพ็ญ
กุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สําเร็จได้ บรรพชิตหาใช่เป็นผู้บําเพ็ญกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้น
ให้สําเร็จได้ไม่; ในเรื่องนี้ ท่านพระโคตมะผู้เจริญ กล่าวไว้อย่างไร ?
พระพุทธเจา: ดูกรมาณพ ในเรื่องนี้เราเป็นวิภัชชวาท เรามิใช่เป็นเอกังสวาท; เราไม่สรรเสริญการ
ปฏิบัติผิด ไม่ว่าของคฤหัสถ์ หรือของบรรพชิต, คฤหัสถ์ก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ปฏิบัติผิดแล้ว เพราะ
การปฏิบัติผิดเป็นเหตุ จึงเป็นผู้บําเพ็ญกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สําเร็จไม่ได้; เราสรรเสริญ
การปฏิบัติชอบ ไม่ว่าของคฤหัสถ์ หรือของบรรพชิต, คฤหัสถ์ก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ปฏิบัติชอบแล้ว
เพราะการปฏิบัติชอบเป็นเหตุ จึงเป็นผู้ยังกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สําเร็จได้
สุภมาณพ: ท่านพระโคตมะผู้เจริญ พราหมณ์ทั้งหลายกล่าวไว้อย่างนี้ว่า การงานฝ่ายฆราวาสนี้
เป็นเรื่องใหญ่ เป็นกิจใหญ่ มีเรื่องราวมาก มีการระดมแรงมาก จึงมีผลมาก, การงานฝ่าย
บรรพชานี้ เป็นเรื่องเล็กน้อย เป็นกิจน้อย มีเรื่องราวน้อย มีการระดมแรงน้อย จึงมีผลน้อย, ใน
เรื่องนี้ ท่านพระโคตมะกล่าวไว้อย่างไร?
พระพุทธเจา: ดูกรมาณพ แม้ในเรื่องนี้ เราก็เป็นวิภัชชวาท เรามิใช่เอกังสวาท; การงานที่เป็น
เรื่องใหญ่ เป็นกิจใหญ่ มีเรื่องราวมาก มีการระดมแรงมาก เมื่อไม่สําเร็จ เป็นสิ่งมีผลน้อย ก็มี,
การงานที่เป็นเรื่องใหญ่ เป็นกิจใหญ่ มีเรื่องราวมาก มีการระดมแรงมาก เมื่อสําเร็จ เป็นสิ่งที่มี
ผลมาก ก็มี, การงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อย เป็นกิจน้อย มีเรื่องราวน้อย มีการระดมแรงน้อย เมื่อ
ไม่สําเร็จ เป็นสิ่งมีผลน้อย ก็มี, การงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อย เป็นกิจน้อย มีเรื่องราวน้อย มีการ
ระดมแรงน้อย เมื่อสําเร็จ เป็นสิ่งมีผลมาก ก็มี”1393

1391

องฺ.ติก.๒๐/๕๑๘/๒๘๙ (การบําเพ็ญพรต แปลจากคําวา ชีวิต, การบวงบําเรอ แปลจากคําวา อุปฏฐานสาร; พึงตรวจสอบความหมาย
กับอรรถกถาดวย).
1392
องฺ.ทสก.๒๔/๙๔/๒๐๔ (ตอมาวัชชิยมาหิตะ คหบดี ไดไปเฝาทูลความแดพระพุทธเจา พระองคไดตรัสอธิบายถึงตบะที่ควรบําเพ็ญ
และตบะที่ไมควรบําเพ็ญ เปนตน โดยหลักความเจริญและความเสื่อมแหงกุศลและอกุศลธรรม คลายกับเรื่องกอน ๆ)
1393
ม.ม.๑๓/๗๑๐-๑/๖๕๐-๑ (ตอจากนี้ ทรงอธิบายและยกตัวอยางการงาน ๔ แบบนั้น; การงานฝายฆราวาส = ฆราวาสกรรมฐาน ก็คือ
การงานอาชีพตางๆ เชน ทําไรไถนา, การงานฝายบรรพชา = บรรพชากรรมฐาน ก็คือกิจของผูบวช: พึงเขาใจความหมายของศัพท)
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ปริพาชก: แน่ะท่านสมิทธิ บุคคลทํากรรมประกอบด้วยเจตนา ทางกาย ทางวาจา ทางใจแล้วเขา
จะเสวยอะไร?
พระสมิทธิ: แน่ะท่านโปตลิบุตร บุคคลทํากรรมประกอบด้วยเจตนา ทางกาย ทางวาจา ทางใจ
แล้ว เขาย่อมได้เสวยทุกข์
ตอมา พระพุทธเจาทรงทราบการสนทนานี้ และตรัสวา
“อานนท์ ปัญหาที่ควรแยกแยะตอบ โมฆบุรุษสมิทธินี้ ตอบแก่โปตลิบุตรปริพาชก แง่
เดียวเสียแล้ว”
และตอมา ตรัสอีกวา
“...อานนท์ เบื้องต้นทีเดียว โปตลิบุตรปริพาชก ถามถึงเวทนา ๓, ถ้าโมฆบุรุษสมิทธินี้
ถูกถามอย่างนั้นแล้ว จะพึงตอบแก่โปตลิบุตรปริพาชกนั้นว่า: แน่ะท่านโปตลิบุตร บุคคลทํากรรม
ประกอบด้วยเจตนา ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา เขาย่อมเสวยสุข,
บุคคลทํากรรมประกอบด้วยเจตนา ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา เขา
ย่อมเสวยทุกข์, บุคคลทํากรรมประกอบด้วยเจตนา ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่ง
อทุกขมสุขเวทนา เขาย่อมเสวยอทุกขมสุข (ไม่ทุกข์ไม่สุข);
“เมื่อตอบอย่างนี้ โมฆบุรุษสมิทธิ ก็จะพึงตอบแก่โปตลิบุตรปริพาชก โดยถูกต้อง...”1394
พระอานนทไปบิณฑบาต และไดเขาไปในบานของอุบาสิกา ชื่อมิคสาลา อุบาสิกานั้นไดกลาวกะพระ
อานนทวา
“พระคุณเจ้าอานนท์ผู้เจริญ ธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วนี้ จะพึงเข้าใจอย่างไรกัน
ในกรณีที่บุคคลผู้เป็นพรหมจารี กับบุคคลผู้ไม่เป็นพรหมจารี ทั้งสองคน จักเป็นผู้มีคติเสมอกัน
ในเบื้องหน้า;
“ท่านปุราณะ บิดาของดิฉัน เป็นพรหมจารี มีความประพฤติเหินห่าง ว่างเว้นแล้วจาก
เมถุน ซึ่งเป็นเรื่องของชาวบ้าน, ท่านบิดาของดิฉันนั้น ถึงแก่กรรมแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
พยากรณ์ว่า สัตว์ผู้เป็นสกทาคามี เข้าถึงดุสิตกายแล้ว,
“ท่านอิสิทัตตะ ผู้เป็นที่รักแห่งท่านบิดาของดิฉัน เป็นผู้สันโดษด้วยภรรยาของตน ไม่เป็น
พรหมจารี แม้ท่านอิสิทัตตะนั้น ก็ถึงแก่กรรมแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่า สัตว์ผู้เป็น
สกทาคามี เข้าถึงดุสิตกายแล้ว,
“พระคุณเจ้าอานนท์ผู้เจริญ ธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วนี้ จะพึงเข้าใจอย่างไร
กัน ในกรณีที่บุคคลผู้เป็นพรหมจารี กับบุคคลผู้ไม่เป็นพรหมจารี ทั้งสองคน จักเป็นผู้มีคติเสมอ
กัน ในเบื้องหน้า”
พระอานนทรับทราบแลว ไมไดตอบวากระไร แตไดนําความไปกราบทูลพระพุทธเจา พระองคทรงชี้แจง
วา ความเขาใจเรื่องนี้ ตองอาศัยความรูจักความแตกตางระหวางบุคคล (ปุริสปุคคลปโรปริยญาณ ญาณที่หยั่งรู
ความยิ่งและหยอนของแตละบุคคล)
1394

ม.อุ.๑๔/๖๐๑-๒/๓๘๘

๗๐๖

พุทธธรรม

จากนั้น ไดตรัสแสดงตัวอยางบุคคล ๖ พวก จัดเปน ๓ คู และบุคคล ๑๐ พวก จัดเปน ๕ คู แตละคูมี
คุณสมบัติบางอยางเสมอกัน โดยเฉพาะคุณสมบัติที่เกี่ยวของกับผูอื่นหรือดานสังคม แตมีคุณสมบัติบางอยาง
พิเศษกวากัน โดยเฉพาะคุณสมบัติสวนเฉพาะตัว ที่ตรงกับผลซึ่งจะพึงไดรับ
ในกรณีอยางนี้ พวกนักวัดคน ก็มาวัดกันวา คนสองคนนั้น มีคุณสมบัติเหมือนกัน ทําไมคนหนึ่งไดรับ
ผลดีกวาอีกคนหนึ่ง ซึ่งการวัดเชนนั้นไมเปนผลดีแกผูชอบวัดเลย
ในที่สุดทรงสรุปวา (สําหรับกรณีนี้ ดูภายนอก บุคคลทั้งสองเสมือนมีคุณสมบัติยิ่งหยอนกวากัน แต
คุณสมบัติภายในที่เปนหลักเทากัน) ปุราณะประกอบด้วยศีลอย่างใด อิสิทัตตะก็ประกอบด้วยศีลอย่างนั้น1395
อิสิทัตตะประกอบด้วยปัญญาอย่างใด ปุราณะก็ประกอบด้วยปัญญาอย่างนั้น1396
พระพุทธเจาตรัสจําแนกกามโภคี คือชาวบาน ออกเปน ๑๐ ประเภท พรอมทั้งสวนดี สวนเสีย ของแต
ละประเภท มีใจความดังนี้
กลุมที่ ๑ แสวงหาไม่ชอบธรรม
๑. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยไมชอบธรรม, ไดทรัพยมาแลว ไมเลี้ยงตนใหเปนสุข, ทั้งไมเผื่อแผ
แบงปน และไมใชทรัพยนั้นทําความดี
– ควรตําหนิทั้ง ๓ สถาน
๒. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยไมชอบธรรม, ไดทรัพยแลว เลี้ยงตนใหเปนสุข, แตไมเผื่อแผแบงปน
และไมใชทรัพยนั้นทําความดี
– ควรตําหนิ ๒ สถาน ควรชม ๑ สถาน
๓. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยไมชอบธรรม, ไดทรัพยมาแลว เลี้ยงตนใหเปนสุข, ทั้งเผื่อแผแบงปน
และใชทรัพยนั้นทําความดี
– ควรตําหนิ ๑ สถาน ควรชม ๒ สถาน
กลุมที่ ๒ แสวงหาชอบธรรมบ้าง ไม่ชอบธรรมบ้าง
๔. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรมบาง ไมชอบธรรมบาง, ไดทรัพยมาแลว ไมเลี้ยงตนใหเปนสุข,
ทั้งไมเผื่อแผแบงปน และไมใชทรัพยนั้นทําความดี – ควรตําหนิ ๓ สถาน ควรชม ๑ สถาน
๕. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรมบาง ไมชอบธรรมบาง, ไดทรัพยมาแลว เลี้ยงตนใหเปนสุข,
แตไมเผื่อแผแบงปน และไมใชทรัพยนั้นทําความดี – ควรตําหนิ ๒ สถาน ควรชม ๒ สถาน
๖. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรมบาง ไมชอบธรรมบาง, ไดทรัพยมาแลว เลี้ยงตนใหเปนสุข,
ทั้งเผื่อแผแบงปน และใชทรัพยนั้นทําความดี
– ควรตําหนิ ๑ สถาน ควรชม ๓ สถาน
กลุมที่ ๓ แสวงหาชอบธรรม
๗. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม, ไดทรัพยแลว ไมเลี้ยงตนใหเปนสุข, ทั้งไมเผื่อแผแบงปน
และไมใชทรัพยนั้นทําความดี
– ควรตําหนิ ๒ สถาน ควรชม ๑ สถาน
๘. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม, ไดทรัพยมาแลว เลี้ยงตนใหเปนสุข, แตไมเผื่อแผแบงปน
และไมใชทรัพยนั้นทําความดี
– ควรตําหนิ ๑ สถาน ควรชม ๒ สถาน
๙. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม, ไดทรัพยมาแลว เลี้ยงตนใหเปนสุข, ทั้งเผื่อแผแบงปน และ
ใชทรัพยนั้นทําความดี, แตยังติด ยังหมกมุน กินใชทรัพยสมบัติ โดยไมรูเทาทันเห็นโทษ ไมมีปญญาที่จะทําตน
ใหเปนอิสระ เปนนายเหนือโภคทรัพย
– ควรชม ๓ สถาน ควรตําหนิ ๑ สถาน
1395
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องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๕/๓๘๗; องฺ.ทสก.๒๔/๗๕/๑๔๗
องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๕/๓๘๗; องฺ.ทสก.๒๔/๗๕/๑๔๗
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พวกพิเศษ แสวงหาชอบธรรม และกินใช้อย่างมีสติสัมปชัญญะ มีจิตใจเป็นอิสระ
๑๐. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม, ไดทรัพยมาแลว เลี้ยงตนใหเปนสุข, เผื่อแผแบงปน และใช
ทรัพยนั้นทําความดี, ไมลุมหลง ไมหมกมุนมัวเมา กินใชทรัพยสมบัติ โดยรูเทาทัน เห็นคุณโทษ ทางดีทางเสีย
ของมัน มีปญญาทําตนใหเปนอิสระ เปนนายเหนือโภคทรัพย – เปนชาวบานชนิดที่เลิศ ประเสริฐ สูงสุด ควรชม
ทั้ง ๔ สถาน1397
การจําแนกโดยวิภัชชวาทแบบนี้ ทําใหความคิด และการวินิจฉัยเรื่องราวตางๆ ชัดเจนตรงไปตรงมา
ตามความเปนจริง และเทาความจริง พอดีกับความจริง จะไมเกิดความสับสนในเรื่องตางๆ
ตัวอยางงายๆ ในชีวิตประจําวันอยางสามัญ เชน คําพูดวา เขาเปนคนตรงไปตรงมา ชอบพูดขวานผาซาก
โผงผาง พูดเพราะไมเปน ดูเหมือนจะเอาลักษณะตรงไปตรงมา มากลบเกลื่อนลักษณะโผงผาง พูดไมไพเราะ ถา
จําแนกตามวิธีวิภัชชวาท ความเปนคนตรง เปนความดีของบุคคลผูนั้น สวนการพูดไมไพเราะ โผงผาง ก็เปน
ขอบกพรองของเขา
คนที่มีความดี ในแงความตรงนี้ ก็ตองยอมรับความบกพรองของตน ในแงคําพูดไมไพเราะ ไมตองเอา
ลักษณะทั้งสองมากลบเกลื่อนกัน เมื่อจะใหมีความดีครบถวน ก็ตองปรับปรุงตนเองในสวนที่ยังขาดยังพรองนั้น
สวนคนที่พูดจาไพเราะ การพูดเพราะนั้น ก็เปนความดีของเขาอยางหนึ่ง แตเขาจะเปนคนตรงหรือไม ก็
อีกอยางหนึ่ง ถาเขาตรง ก็เปนความดีอีกสวนหนึ่ง ถาไมตรง เขาก็บกพรองในสวนนั้น
ยังมีตอไปอีก ในแงที่เปนคนพูดจาไพเราะนั้น จะเปนการพูดดวยเจตนาดีงาม หรือเกิดจากความคิด
หลอกลวง มีเลหกลอยางไร ก็เปนเรื่องที่ตองจําแนกกันในแงเจตนาที่เปนเหตุปจจัย แลวชี้ความจริงตามที่มันเปน
ในแงนั้นๆ ไมมีการสับสนกัน
ดูตอไป สมมติวา จะเลือกคนไปทํางาน งานนั้นตองการคนพูดเพราะ หรือตองการคนพูดตรง ก็ตัดสิน
ไปตามความตองการของงานนั้น ถางานนั้นใชคนพูดเพราะ ก็เลือกคนพูดเพราะ (คนเลือกก็คงพยายามหาคนพูด
เพราะ ที่มีความซื่อสัตยดวย) คนตรงที่พูดไมเพราะ ก็ไมตองมาอางความดีในดานความตรงของตน หรือถางาน
ตองการความตรง คนจะพูดเพราะหรือไมเพราะ ไมสําคัญ คนไมถูกเลือก ก็ไมตองเอาความออนหวานของตน
ขึ้นมาใชเปนเหตุผลเกี่ยวกับกรณีนั้น หรือถาจะพิจารณาความสัมพันธทางจิตวิทยาระหวางลักษณะ ๒ ดาน คือ
ความตรง กับการพูดไมไพเราะ และการพูดออนหวาน กับความมีเลหกล ก็วาใหชัดวาจะวิเคราะหในแงนั้นๆ
วิธีวิภัชชวาทนี้ จึงตรงไปตรงมา พอดีกับความจริง เปนกลางๆ ตามธรรมชาติแทๆ เปนแบบอยาง
สําหรับผูตองการพูดตรงไปตรงมาอยางแทจริง
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้อยู่ป่า มี ๕ ประเภท ดังนี้: ๕ ประเภท คืออะไร? ได้แก่ ผู้ที่อยู่ป่าเพราะ
เป็นผู้โง่เขลา เพราะงมงาย ๑ ผู้มีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงํา จึงอยู่ป่า ๑ ผู้อยู่
ป่าเพราะความเสียจริต เพราะจิตฟุ้งซ่าน ๑ ผู้อยู่ป่าเพราะเห็นว่า การอยู่ป่านี้ พระพุทธะทั้งหลาย
พระพุทธสาวกทั้งหลายสรรเสริญ ๑ ผู้อยู่ป่า เพราะอาศัยความเป็นผู้มักน้อย ความสันโดษ ความขัด
เกลา ความใฝ่สงัด ความพอใจเท่าที่มี ๑...บรรดาผู้อยู่ป่า ๕ ประเภทเหล่านี้ ผู้ที่อยู่ป่าเพราะความมัก
น้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความใฝ่สงัด ความพอใจเท่าที่มี นี้เป็นอย่างเลิศ ประเสริฐ นําหน้า
สูงสุด ดีเยี่ยม ในบรรดาผู้อยู่ป่าทั้ง ๕ ประเภทเหล่านี้...”1398
1397
1398

สํ.สฬ.๑๘/๖๓๑-๖๔๓/๔๐๘-๔๑๕; องฺ.ทสก.๒๔/๙๑/๑๘๘
องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๘๑-๑๙๐/๒๔๕-๗ (ตรัสถึงภิกษุผูถือครองผาบังสุกุล ผูถือรุกขมูล และผูถือธุดงคอื่นๆ หลายขอ ทํานองเดียวกัน)

๗๐๘

พุทธธรรม
พระพุทธเจา: ดูกรคหบดี ทานในตระกูล ท่านยังให้อยู่หรือ?
ทารุกัมมิกะ: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทานในตระกูล ข้าพระองค์ยังให้อยู่, ก็แล ทานนั้น ข้า
พระองค์ถวายในประดาท่านพระภิกษุทั้งหลาย ชนิดที่เป็นผู้อยู่ป่า ถือบิณฑบาต ครองผ้าบังสุกุล
ซึ่งเป็นพระอรหันต์ หรือเข้าถึงอรหัตตมรรค
พระพุทธเจา: ดูกรคหบดี ท่านซึ่งเป็นคฤหัสถ์..ยากจะรู้ได้ถึงความข้อนั้นว่า ท่านเหล่านี้เป็นพระ
อรหันต์ หรือว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้เข้าถึงอรหัตตมรรค;
ถึงจะเป็นภิกษุอยู่ป่า หากเป็นผู้ฟุ้งซ่าน ลําพอง กวัดแกว่ง ปากมาก พูดพล่อย สติเลอะ
ลอย ไร้สัมปชัญญะ จิตไม่ตั้งมั่น จิตใจวุ่นวาย ปล่อยอินทรีย์, เธอก็เป็นผู้อันควรติเตียน โดย
ลักษณะข้อนั้น;
ถึงจะเป็นภิกษุอยู่ป่า หากเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ลําพอง ไม่กวัดแกว่ง ไม่ปากมาก ไม่พูดพล่อย
มีสติกํากับตัว มีสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น จิตใจเป็นหนึ่งเดียว สํารวมอินทรีย์, เธอก็เป็นผู้อันควร
สรรเสริญ โดยลักษณะข้อนั้น;
ถึงจะเป็นภิกษุอยู่ชายเขตบ้าน หากเป็นผู้ฟุ้งซ่าน ลําพอง กวัดแกว่ง ปากมาก พูดพล่อย
สติเลอะลอย ไร้สัมปชัญญะ จิตไม่ตั้งมั่น จิตใจวุ่นวาย ปล่อยอินทรีย์, เธอก็เป็นผู้อันควรติเตียน
โดยลักษณะข้อนั้น;
ถึงเป็นภิกษุอยู่ชายเขตบ้าน หากเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ลําพอง ไม่กวัดแกว่ง ไม่ปากมาก ไม่
พูดพล่อย มีสติกํากับตัว มีสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น จิตใจเป็นหนึ่งเดียว สํารวมอินทรีย์, เธอก็
เป็นผู้อันควรสรรเสริญ โดยลักษณะข้อนั้น;
ถึงจะเป็นภิกษุถือบิณฑบาต...ถึงจะเป็นภิกษุรับนิมนต์...ถึงจะเป็นภิกษุครองผ้าบังสุกุล...ถึง
จะเป็นภิกษุครองจีวรที่คหบดีถวาย...(ก็เช่นเดียวกัน),
ดูกรคหบดี เชิญท่านให้ทานในสงฆ์เถิด...”1399
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบาป เป็นผู้เที่ยวไปรูปเดียวอย่างไร? (กล่าวคือ) ภิกษุบาป อยู่อาศัย
ในชนบทชายแดนแต่ผู้เดียว เธอเข้าหาสกุลทั้งหลายในที่นั้น ย่อมได้ลาภ, ภิกษุบาปเป็นผู้เที่ยว
ไปรูปเดียวอย่างนี้แล”1400
“นั่งผู้เดียว นอนผู้เดียว เที่ยวไปผู้เดียว ไม่เกียจคร้าน ฝึกตนอยู่ผู้เดียว พึงเป็นผู้ยินดีใน
แดนป่า”1401
“(พราหมณ์ผู้บําเพ็ญตบะทั้งหลาย) สยบแก่ตัณหา ถูกศีลและพรตมัดเอาไว้ บําเพ็ญตบะอัน
คร่ําตลอดเวลาร้อยปี จิตของเขาก็หาหลุดพ้นโดยชอบไม่ เขายังมีท่วงทีทราม หาไปถึงฝั่งไม่
“ผู้ชอบถือตัว ย่อมไม่มีการฝึกตน, ผู้มีจิตไม่ตั้งมั่น ย่อมไม่มีปรีชาแห่งมุนี, อยู่ผู้เดียวในป่า
ประมาทเสีย ก็ข้ามฝั่งแห่งแดนมัจจุราชไม่ได้
“ละมานะได้แล้ว มีจิตตั้งมั่นเป็นอันดี ใจงาม หลุดพ้นโดยประการทั้งปวง อยู่ผู้เดียวในป่า
ไม่ประมาท ผู้นั้นจึงจะข้ามฝั่งแห่งแดนมัจจุราชได้”1402

1399

องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๐/๔๓๖
องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๐๓/๑๔๗ (แยกออกมาจากขออื่นอีก ๔ ขอ)
1401
ขุ.ธ.๒๕/๓๑/๕๕
1402
สํ.ส.๑๕/๑๓๐/๔๐
1400

บทที่ ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ

๗๐๙

ภิกษุรูปหนึ่ง มีชื่อวาเถระ เปนผูอยูเดียว และพูดสรรเสริญคุณแหงการอยูเดียว เธอเขาไปบิณฑบาตใน
หมูบานองคเดียว กลับมาองคเดียว นั่งในที่ลับอยูองคเดียว เดินจงกรมองคเดียว มีภิกษุหลายรูปกราบทูลเรื่อง
ของทานแดพระพุทธเจา พระองคจึงใหตรัสเรียกเธอมา ตรัสซักถาม ดังคําสนทนาตอไปนี้
พระพุทธเจา: ดูกรเถระ ทราบว่า เธอเป็นผู้อยู่เดียว และสรรเสริญคุณแห่งการอยู่เดียว จริงหรือ?
ภิกษุชื่อเถระ: จริงอย่างนั้น พระเจ้าข้า
พระพุทธเจา: เธออยู่เดียว และสรรเสริญคุณแห่งการอยู่เดียว อย่างไร?
ภิกษุชื่อเถระ: ในเรื่องนี้ ข้าพระองค์เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านองค์เดียว กลับมาองค์เดียว นั่ง
อยู่ในที่ลับองค์เดียว เดินจงกรมองค์เดียว, ข้าพระองค์อยู่เดียว และพูดสรรเสริญคุณแห่งการ
อยู่เดียว อย่างนี้แล
พระพุทธเจา: ดูกรเถระ นั่นก็เป็นการอยู่เดียวได้อยู่ เรามิได้กล่าวว่าไม่เป็น แต่เธอจงฟังวิธีที่จะ
ให้การอยู่เดียวของเธอเป็นกิจบริบูรณ์ โดยพิสดารยิ่งกว่านั้น จงมนสิการให้ดี เราจักกล่าว...
สิ่งที่เป็นอดีต ก็ละได้แล้ว สิ่งที่เป็นอนาคต ก็งดได้แล้ว ความพอใจติดใคร่ในการได้เป็น
ตัวตนต่างๆ ในปัจจุบัน ก็กําจัดได้แล้ว, การอยู่เดียว ย่อมบริบูรณ์โดยพิสดารยิ่งกว่านั้นได้ ด้วย
ประการฉะนี้แล...1403
พระมิคชาล: พระองค์ผู้เจริญ เรียกกันว่า ผู้อยู่เดียว ผู้อยู่เดียว ดังนี้ ด้วยเหตุผลเพียงไรหนอ
จึงจะเป็นผู้อยู่เดียว และด้วยเหตุผลเพียงไร จึงจะเป็นผู้อยู่มีคู่สอง?
พระพุทธเจา: ดูกรมิคชาล รูปทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยตา...เสียงทั้งหลาย...กลิ่นทั้งหลาย...รสทั้งหลาย
...สิ่งต้องกายทั้งหลาย...ธรรมทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยใจ ซึ่งน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นของ
เปรมปรีย์ กอปรด้วยความเย้ายวน ชวนให้ติดใจ มีอยู่, หากภิกษุพร่ําเพลิน พร่ําบ่นถึง สยบอยู่
กับสิ่งนั้นๆ...นันทิย่อมเกิดขึ้น เมื่อมีนันทิ ก็มีความติดพัน เมื่อมีความติดพัน ก็มีสัญโญชน์,
ภิกษุผู้ติดพันอยู่ด้วยนันทิและสัญโญชน์ เรียกว่า อยู่มีคู่สอง;
ภิกษุผู้เป็นอยู่อย่างนี้ ถึงจะไปเสพอาศัยเสนาสนะอันสงัด ในราวป่าแดนไพร ซึ่งเงียบเสียง
ไม่มีความอึกทึก วังเวง ควรแก่การลับของมนุษย์ เหมาะแก่การหลีกเร้น ก็เรียกได้ว่า เป็นผู้อยู่มี
คู่สองโดยแท้, ข้อนั้น เพราะเหตุไร? ก็เพราะตัณหาเป็นเพื่อนสองของเธอ ตัณหานั้น เธอยังละ
ไม่ได้ เพราะฉะนั้น เธอจึงถูกเรียกว่าเป็นผู้อยู่มีคู่สอง
ดูกรมิคชาล รูปทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยตา...เสียงทั้งหลาย...กลิ่นทั้งหลาย...รสทั้งหลาย...สิ่ง
ต้องกายทั้งหลาย...ธรรมทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยใจ ซึ่งน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นของเปรม
ปรีย์ กอปรด้วยความเย้ายวนชวนให้ติดใจ มีอยู่, หากภิกษุไม่พร่ําเพลิน ไม่พร่ําบ่นถึง ไม่สยบอยู่
กับสิ่งนั้น...นันทิย่อมดับ เมื่อไม่มีนันทิ ก็ไม่มีความติดพัน เมื่อไม่มีความติดพัน ก็ไม่มีสัญโญชน์,
ภิกษุผู้ไม่ติดพันด้วยนันทิและสัญโญชน์ เรียกว่า ผู้อยู่เดียว;
ภิกษุผู้เป็นอยู่อย่างนี้ ถึงอยู่ในเขตบ้าน ปะปนด้วยภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ราชา มหาอํามาตย์ เดียรถีย์ สาวกเดียรถีย์ทั้งหลาย ก็เรียกได้ว่า เป็นผู้อยู่เดียว โดยแท้, ข้อนั้น
เพราะเหตุไร? ก็เพราะตัณหาที่เป็นเพื่อนสองของเธอนั้น เธอละได้แล้ว เพราะฉะนั้น เธอจึง
เรียกได้ว่า เป็นผู้อยู่เดียว1404
1403
1404

สํ.นิ.๑๖/๗๑๖/๓๒๘ (การไดเปนตัวตนตางๆ แปลจาก อตฺตภาวปฏิลาภ)
สํ.สฬ.๑๘/๖๖-๖๗/๔๓-๔๕; นันทิ = ความเริงใจ หรือหื่นเหิม; สัญโญชน์ (หรือ สังโยชน) = กิเลสที่ผูกมัดใจ

๗๑๐

พุทธธรรม

“ภิกษุทั้งหลาย เหล่าอัญเดียรถีย์ปริพาชก ย่อมบัญญัติความสงัดกิเลส (ปวิเวก) ไว้ ๓
อย่าง ดังนี้; ๓ อย่าง อะไรบ้าง? คือ ความสงัดกิเลสเพราะจีวร ความสงัดกิเลสเพราะบิณฑบาต
ความสงัดกิเลสเพราะเสนาสนะ
“บรรดาความสงัดกิเลส ๓ อย่างนั้น ในข้อความสงัดกิเลสเพราะจีวร (เครื่องนุ่งห่ม) เหล่า
อัญเดียรถีย์ปริพาชก ย่อมบัญญัติสิ่งต่อไปนี้ คือ นุ่งห่มผ้าป่านบ้าง นุ่งห่มผ้าแกมกันบ้าง นุ่งห่มผ้า
ห่อศพบ้าง นุ่งห่มผ้าบังสุกุลบ้าง นุ่งห่มผ้าเปลือกไม้บ้าง นุ่งห่มหนังเสือบ้าง นุ่งห่มหนังเสือทั้งเล็บ
บ้าง นุ่งห่มคากรองบ้าง นุ่งห่มเปลือกปอกรองบ้าง นุ่งห่มผลไม้กรองบ้าง นุ่งห่มผ้ากัมพลทําด้วยผม
คนบ้าง นุ่งห่มผ้ากัมพลทําด้วยขนสัตว์ร้ายบ้าง นุ่งห่มผ้าทําด้วยขนปีกนกเค้าบ้าง...
“ในข้อความสงัดกิเลสเพราะบิณฑบาต (อาหาร) เหล่าอัญเดียรถีย์ปริพาชก ย่อมบัญญัติสิ่ง
ต่อไปนี้ คือ เป็นผู้มีผักดองเป็นภักษาบ้าง มีข้าวฟ่างเป็นภักษาบ้าง มีลูกเดือยเป็นภักษาบ้าง มี
กากข้าวเป็นภักษาบ้าง มียางเป็นภักษาบ้าง มีสาหร่ายเป็นภักษาบ้าง มีรําเป็นภักษาบ้าง มีข้าว
ตังเป็นภักษาบ้าง มีกํายานเป็นภักษาบ้าง มีหญ้าเป็นภักษาบ้าง มีมูลโคเป็นภักษาบ้าง มีเผือก
มันผลไม้ในป่าเป็นอาหาร กินผลไม้ที่หล่นเอง ยังชีพ...
“ในข้อความสงัดกิเลสเพราะเสนาสนะ (ที่อยู่อาศัย) เหล่าอัญเดียรถีย์ปริพาชก ย่อมบัญญัติ
สิ่งต่อไปนี้ คือ ป่า โคนไม้ ป่าช้า ป่าชัฏ ที่กลางแจ้ง ลอมฟาง โรงลาน...
“ภิกษุทั้งหลาย ส่วนในธรรมวินัยนี้ ภิกษุมีความสงัดกิเลส ๓ อย่างต่อไปนี้; ๓ อย่าง
อะไรบ้าง (คือ)
(๑) ภิก ษุเ ป็น ผู้มีศีล และความทุศีล เป็น สิ่ง ที่เ ธอละได้แ ล้ว เธอจึง เป็น ผู้ส งัด จาก
ความทุศีลนั้น
(๒) ภิกษุเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ และมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่เธอละได้แล้ว เธอจึงเป็นผู้สงัดจาก
มิจฉาทิฏฐินั้น
(๓) ภิกษุเป็นพระขีณาสพ และอาสวะทั้งหลายเป็นสิ่งที่เธอละได้แล้ว เธอจึงเป็นผู้สงัดจาก
อาสวะเหล่านั้น...ภิกษุนี้เรียกว่า เป็นผู้ถึงยอด เป็นผู้ถึงแก่น บริสุทธิ์ ดํารงมั่นอยู่ในแก่น
สาร...1405
วิภัชชวาทตามบาลีที่ยกมาแสดงเปนตัวอยางในที่นี้ ใหขอคิดเพิ่มเติมอีกอยางหนึ่งดวยวา การลอกคัด
ตัดความสั้นๆ จากพระไตรปฎกมายืนยันทัศนะเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธศาสนา บางครั้งทําใหผูอานผูฟง
มองเห็นคําสอนเพียงบางสวนบางแงที่ไมสมบูรณ และทําใหเขาใจพระพุทธศาสนาอยางผิดพลาด
ผูแสดงคําสอนของพระพุทธศาสนา จึงควรลอกคัดอางความดวยความระมัดระวัง รูจักเลือกวา คําสอน
อยางใดแสดงหลักทั่วไปอยางกวางๆ ของพระพุทธศาสนา คําสอนอยางใดแสดงลักษณะคําสอนเฉพาะแงเฉพาะ
ดานเฉพาะกรณี หรือมีเงื่อนไข ซึ่งควรนํามาแสดงหลายแงหลายดาน ใหเห็นครบถวน หรือชี้แจงกรณีและเงื่อนไข
ที่เกี่ยวของ ใหผูอานผูฟงทราบดวย จะไดมองเห็นภาพของพระพุทธศาสนา อยางถูกตองตามเปนจริง
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บทที่ ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ
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สรุปความ เพื่อนําสูการปฏิบัติ
เมื่อไดกลาวถึงวิธีคิดที่เปนโยนิโสมนสิการมา ครบจํานวนที่ตั้งไวแลว ขอย้ําความเบ็ดเตล็ดบางอยางไว
เพื่อเสริมความเขาใจอีกหนอย
เทาที่กลาวมาจะเห็นไดวา ถาตรวจดูขั้นตอนการทํางานของโยนิโสมนสิการ จะเห็นวา โยนิโสมนสิการ
ทํางานทั้ง ๒ ชวง คือ ทั้งตอนรับรูอารมณ หรือประสบการณจากภายนอก และตอนคิดคนพิจารณาอารมณ หรือ
เรื่องราวที่เก็บเขามาแลวในภายใน
ลักษณะที่พึงสังเกตอยางหนึ่งของการรับรูดวยโยนิโสมนสิการ คือ การรับรูเพียงเพื่อเปนความรู (ที่
ถูกตองตามเปนจริง) และเพื่อเปนขอมูลสําหรับสติจะเอาไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตและทํากิจตางๆ ตอไป
พูดอีกอยางหนึ่งวา รับรูไว เพื่อนําไปใชประโยชนทางสติปญญา ไมรับรูชนิดที่กลับผันแปรจากความรู
ไปเปนสิ่งกระทบกระทั่งติดคางเปรอะเปอน ที่กอปญหาแกชีวิตจิตใจ รับรู โดยจิตใจไดความรูจากอารมณหรือ
ประสบการณ ไมใชรับรูแลว จิตใจถูกอารมณหรือประสบการณครอบงําหรือลอพาหลงหายไปเสีย ซึ่งแทนที่จะได
ความรูมาแกปญหา หรือไดปญญามาดับทุกข กลับไดกิเลสและความทุกขมาเพิ่มพูนทับถมตน แมการคิดก็มี
ลักษณะทํานองเดียวกันนี้ ลักษณะอยางนี้ คือความหมายสวนหนึ่งของการเปนอยูดวยปญญา
อาจมีผูเสียดายวา ชีวิตที่เปนอยูดวยปญญา ดูจะปราศจากอารมณ (อารมณ ตามความหมายอยาง
สมัยใหม) มีแตความแหงแลง ไรรสชาติ
พึงชี้แจงวา สําหรับปุถุชน การเปนอยูดวยอารมณ คอยจะครอบงําคนอยูแลวตลอดเวลา โยนิโสมนสิการมี
แตจะมาชวยแบงเบาแกทุกขใหปญหาบรรเทาลง จึงไมตองหวงวาจะขาดอารมณ
สวนสําหรับผูใชโยนิโสมนสิการสําเร็จผล จนพนความเปนปุถุชนไดแลว ก็จะมีคุณภาพทางอารมณใหม
อยางบริสุทธิ์ เดนชัดขึ้นมา กลาวคือ เกิดคุณธรรมขอกรุณา มาชวยสืบตอคุณคาทางดานความงดงามออนโยน
ของชีวิตอยูตอไป พรอมทั้ง แทนที่ความขุนมัว หมองเศรา เครียด เหงา กังวล เปนตน ก็จะมีแตความรูสึกที่
ประณีต เชน ความสดชื่น ผองใส โปรงโลง เบิกบานใจ ความสุข ความสงบ และความเปนอิสระเสรี สืบตอไป
มีขอควรสังเกตอีกอยางหนึ่งวา ธรรมที่เปนบุพภาคแหงมัชฌิมาปฏิปทา ๒ อยาง คือ ปรโตโฆสะที่ดี
หรือกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ นี้ เปนจุดเชื่อมตอ ระหวางบุคคล กับโลก หรือสภาพแวดลอมภายนอก
กอนที่จะกาวเขาสูตัวมรรค ที่เปนองคธรรมภายในเฉพาะตน
กลาวคือ กัลยาณมิตร (ปรโตโฆสะที่ดี) เปนที่เชื่อมใหบุคคลติดตอกับโลกอยางถูกตอง โดยทางสังคม
และโยนิโสมนสิการ เปนที่เชื่อมใหบุคคลติดตอกับโลกอยางถูกตอง โดยทางจิตใจของตนเอง อันไดแกทาทีแหง
การรับรู และความคิด ซึ่งเปนทาทีแหงปญญา หรือการมองตามเปนจริง ดังไดอธิบายมาแลว1406
วิธีโยนิโสมนสิการเทาที่แสดงมานี้ ไดนําเสนอโดยพยายามรักษารูปรางตามที่ปรากฏอยูในคัมภีรพุทธ
ศาสนา ผูศึกษาไมพึงติดอยูเพียงรูปแบบ หรือถอยคํา แตพึงมุงจับเอาสาระเปนสําคัญ
อนึ่ง พึงย้ําไวดวยวา โยนิโสมนสิการนี้ เปนหลักธรรมภาคปฏิบัติ ที่ใชประโยชนไดทุกเวลา มิใชจะตอง
รอไวใชตอเมื่อมีเรื่องที่จะเก็บเอาไปนั่งขบคิด หรือปฏิบัติไดตอเมื่อปลีกตัวออกไปนั่งพิจารณา แตพึงใชแทรกอยู
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ที่เปนไปอยูทุกที่ทุกเวลานี้เอง
1406

จบความที่เขียนใหม แทนตนฉบับซึ่งไดหายไป (ขณะเขียนความตอนนี้ ไมมีตนฉบับสวนอื่นอยูดวย สําหรับเทียบเคียง หรือ
ตรวจสอบ ดังนั้น หากมีเนื้อความซ้ํากัน พึงอนุญาตดวย)
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พุทธธรรม

ทั้งนี้ เริ่มแตการวางใจ วางทาที ตอบุคคลและสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวของ การตั้งแนวความคิด หรือการเดิน
กระแสความคิด การทําใจ การคิด การพิจารณา เมื่อรับรูประสบการณอยางใดอยางหนึ่ง ในทางที่จะไมเกิดทุกข
ไมกอปญหา ไมใหมีโทษ แตใหเปนไปเพื่อประโยชนสุข ทั้งแกตนและบุคคลอื่น เพื่อความเจริญงอกงามแหง
ปญญาและกุศลธรรม เพื่อเสริมสรางนิสัยและคุณลักษณะที่ดี เพื่อความรูตามเปนจริง เพื่อฝกอบรมตนใน
แนวทางที่นําไปสูความหลุดพนเปนอิสระ
เด็กเล็กคนหนึ่งของครอบครัวซึ่งมีฐานะดี นั่งรถยนตไปกับคุณพอคุณแม ผานไปที่แหงหนึ่ง เห็นเด็ก
เล็กยากจนหลายคน นุงหมเสื้อผาเกาขาดรุงริ่งอยูตามขางทาง เด็กเล็กในรถยนตสนใจ เพราะเห็นความแตกตาง
ระหวางตน กับเด็กขางถนนเหลานั้น คุณพอคุณแมสังเกตรู จึงพูดวา “นั่นเจาพวกเด็กสกปรก ลูกอยาไปดูมัน”
ในกรณีนี้ คุณพอคุณแมทําหนาที่เหมือนดังปาปมิตร ชี้แนะใหเด็กตั้งความคิดที่เปนอโยนิโสมนสิการ
เราใหเกิดอกุศลธรรม เชน ความรูสึกรังเกียจดูถูกเหยียดหยาม เปนตน และความรูสึกนี้ อาจกลายเปนทัศนคติ
ของเด็กนั้นตอคนที่ยากจน ตลอดจนความโนมเอียงที่จะมีทาทีเชนนั้นตอเพื่อนมนุษยทั้งหลายโดยทั่วไป
แตในกรณีอยางเดียวกันนั้น คุณพอคุณแมอีกรายหนึ่งบอกเด็กวา “เด็กๆ นั้นนาสงสาร พอแมเขา
ยากจน จึงไมมีเสื้อผาดีๆ ใส เราควรเผื่อแผชวยเหลือเขา”
ในกรณีนี้ คุณพอคุณแมทําหนาที่อยางกัลยาณมิตร ชี้แนะใหเด็กตั้งความคิดที่เปนโยนิโสมนสิการ เรา
ใหเกิดกุศลธรรม เชน ความรูสึกเมตตากรุณา และความเสียสละ เปนตน และความรูสึกเชนนั้น อาจกลายเปน
ทัศนคติของเด็กนั้น ตอคนยากจนและเพื่อนมนุษยโดยทั่วไป
แมในเรื่องอื่นๆ เชนการรับฟงขาวสารทางสื่อมวลชน เมื่อมีขาวดี ขาวราย เหตุการณสรางสรรคหรือ
ทํ า ลาย หรื อ กิ จ กรรมใดๆ ก็ ต าม ท า ที แ ละถ อ ยคํ า ที่ ผู ใ หญ แ สดงออกต อ สิ่ ง เหล า นั้ น มั ก มี ผ ลต อ การตั้ ง
แนวความคิดของเด็ก ถาผูใหญรูเขาใจแลว ชี้แนะแนวความคิดที่ถูกตอง ใหมองตามเปนจริง หรือมองในแงที่จะ
เกิดกุศลธรรมแลว ก็จะเปนผลดีตอความเจริญงอกงามของเด็ก
แมแตอาหารที่รับประทาน เสื้อผา หนังสือเรียน ถนนหนทาง ผูคนหรือเรื่องราวที่พบเห็นระหวางทาง
และที่โรงเรียน เปนตน ลวนเปนที่สําหรับวางใจและตั้งแนวความคิด ที่เปนกุศล หรืออกุศลไดทั้งสิ้น การหลอ
หลอมทัศนคติและคานิยมตางๆ ของเด็ก เกิดขึ้นไดมากจากโยนิโสมนสิการ และอโยนิโสมนสิการที่ชี้แนะโดย
กัลยาณมิตร หรือปาปมิตรอยางนี้ จึงควรถือเปนเรื่องสําคัญ
สวนในผูใหญ เมื่อเขาใจหลักการนี้แลว อาจใชโยนิโสมนสิการแกได แมแตทัศนคติและจิตนิสัยไมดีที่
เคยใชอโยนิโสมนสิการสรางจนชินมาเปนเวลานาน
พึงสังเกตดวยวา แมในเรื่องราวกรณีเดียวกัน และใชโยนิโสมนสิการดวยกัน แตโยนิโสมนสิการก็อาจ
ตางกันได เปนคนละอยางคนละระดับ
ยกตัวอยางในระดับที่เรียกวาเปนสมถะ และวิปสสนา เชน นาย ก. เห็นหนาหญิงสาวสวยคนหนึ่ง แต
แทนที่จะเห็นเปนใบหนาที่สวยงาม เขากลับมองเห็นเปนแผนผิวหนัง พรอมทั้งผม ขน เปนตน ที่ปฏิกูลดวยเหงื่อ
มัน และฝุนละออง เปนตน มีกระดูกและเลือดเนื้ออยูเบื้องหลัง ไมทําใหเกิดความติดใจใฝรัก โยนิโสมนสิการใน
กรณีนี้ เรียกวาเปนสมถะ (แงปฏิกูลมนสิการ) เพราะไดความรูสึกวาเปนปฏิกูลมาระงับราคะ ทําใหใจสงบอยูได
นาย ข. เห็นหนาหญิงสาวสวยคนเดียวกันนั้น แตมองเห็นเปนเยาวชนคนหนึ่ง ที่ควรเอาใจใสดูแลให
เจริญงอกงาม เกิดความรูสึกเมตตา นึกเหมือนเปนนอง หรือลูกหลาน กรณีนี้ก็เปนโยนิโสมนสิการตามแนวสมถะ
(แงเมตตาพรหมวิหาร) เพราะทําใหจิตใจสงบเยือกเย็น เปนกุศล
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นางสาว ง. เห็นหนาหญิงสาวสวยคนเดียวกันนั้น แตมองดวยความรูสึกที่นึกไปวา หญิงนั้นสวยเกินหนา
ตน เกิดความรูสึกริษยาและชักจะชังหนา กรณีนี้เปนอโยนิโสมนสิการ เพราะคิดปลุกเราอกุศลธรรมขึ้นมาบีบคั้น
ใจ กอทุกขทรมานตนเอง
สวน นาย จ. เห็นหนาหญิงสาวสวยคนเดียวกันนั้น แตมองเห็นเปนที่ประชุมแหงองคอวัยวะ อันเกิด
จากธาตุตางๆ มาประกอบกันเขา รวมสมมติเรียกกันวาหนาคนชื่อนั้น เปนเพียงรูปธรรม ซึ่งไมเที่ยง ไมคงที่
จะตองเปลี่ยนแปลง เปนไปตามเหตุปจจัย ไมดีไมชั่ว ไมใชสวย ไมใชนาเกลียดอะไรทั้งนั้น กรณีนี้ เปนโยนิโส
มนสิการแนววิปสสนา เพราะมองตามสภาวะ หรือมองตามที่เปนจริง1407
กรณีอื่นๆ ก็พึงเขาใจตามแนวนี้
โยนิโสมนสิการเปนตัวนํา ที่ทําใหการศึกษาเริ่มตน หรือเปนแกนนําของการพัฒนาปญญา ในการศึกษา
โดยเฉพาะที่จัดกันเปนระบบ หรือเปนงานเปนการ จึงควรใสใจใหความสําคัญแกโยนิโสมนสิการใหมาก เพื่อจะได
เปนการชวย “ให้คนศึกษา” มิใช “ให้การศึกษา” แกคน อยางที่มักพูดกัน ซึ่งไมนาจะเปนความถูกตอง และ
นาจะทําไมไดจริง
เริ่มแรก อาจจะพัฒนาวิธีเรียนวิธีสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน ที่จะสงเสริมกระตุนเราใหผูเรียน
ไดฝกฝนใชโยนิโสมนสิการแบบพื้นฐาน คือ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย และวิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ
เมื่อมีเรื่องราวเหตุการณที่ตองพิจารณา ก็โยงวิธีคิดสองแบบนั้นเขาไปเชื่อมตอกับวิธีคิดแบบสามัญ
ลักษณ และวิธีคิดแบบแกปญหา จากนั้น วิธีคิดแบบอื่นๆ ก็จะเขามาสนองรับใชบุคคลที่มีโยนิโสมนสิการนั้น
ตามชวงจังหวะที่เหมาะสม แลวความเปนคนมีโยนิโสมนสิการ หรือรูจักใชโยนิโสมนสิการ ก็จะเกิดตามมาเอง นํา
ใหการศึกษาดําเนินไปอยางถูกตอง ตามความหมายที่แทจริงของมัน
เมื่อรูจักนําวิธีโยนิโสมนสิการไปใชในการเรียนการสอน แมแตเด็กเล็กๆ ก็จะมีความคิด และมีทรรศนะที่
ลึกซึ้งกวางไกล เชน จากกระดาษสมุด และในโตะเขียนหนังสือ เด็กจะมองเห็นความสัมพันธอิงอาศัยกันของทุก
สิ่งในสากลจักรวาล มองเห็นความเกิดมี และความดํารงอยูของสิ่งหนึ่งๆ ไมโดดเดี่ยวขาดลอย และไมขาดตอน
จากการเกิดขึ้น และการดํารงอยู ของสิ่งทั้งหลายอื่น
จากคําถามวา โตะตัวนี้เกิดมีขึ้นไดอยางไร จะตองมีอะไรบาง โตะตัวนี้จึงจะเกิดขึ้นได เด็กก็จะสืบสาวโยง
โตะนั้นไปหาปจจัย หรือตัวประกอบทั้งหลาย ที่ทําใหโตะเกิดขึ้น ทีละอยางจนครบ มีทั้งไม เลื่อย ตะปู คอน
ตลอดมาถึงคน และจากปจจัยเหลานั้น ก็สืบสาวตอไปอีก เชน จากไม ไปถึงตนไม จากตนไม ไปยังดิน น้ํา ฝน ปา
ฟา อากาศ ฯลฯ
เมื่อฝกคิดอยางนี้ นอกจากจะเกิดความรูความเขาใจชัดเจนตอสิ่งที่พิจารณา ตลอดถึงสิ่งทั้งหลายที่เปน
ปจจัยเกี่ยวโยงกันไปทั่วทั้งหมดแลว ยังทําใหเกิดความหยั่งรู ตระหนักความจริง ถึงขั้นที่สงผลเปลี่ยนแปลงตอ
ทัศนคติและบุคลิกภาพไดดวย เชน เกิดความหยั่งรูตระหนักความจริงวา ชีวิตของเราจะเปนอยูดวยดี และมี
ความสุขแทจริงได จะตองเกื้อกูลกันกับธรรมชาติ และเพื่อนมนุษย ตลอดจนตองรูจักใช รูจักสงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ดวยความไมประมาท เปนตน
1407

เทียบ วิสุทฺธิ.๒/๒๐ (พึงทราบกันสับสนวา กรรมฐานบางอยาง ที่ใหมองเห็นคนหรืออะไรๆ เปนอสุภะ เปนปฏิกูล ไมสวยไมงาม เรียกวาอยู
ขั้นสมถะ ยังมองไปตามสมมติบัญญัติ เพียงแตถือเอาสมมติแงที่จะมาใชแกกิเลสของตน สวนวิปสสนามองเห็นตามสภาวะแทๆ ตรงตามที่
สิ่งทั้งหลายมันเปนของมัน ตามเหตุปจจัย เรียกวา ตามเปนจริง ที่สิ่งทั้งหลายไมมีงาม หรือไมงาม ไมมีสวย ไมมีนาเกลียด)
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พุทธธรรม

คนที่มีโยนิโสมนสิการ รูจักคิด รูจักมอง ยอมมองเห็น และหาแงที่เปนประโยชน มาใชในการพัฒนา
สงเสริมความเจริญงอกงามของชีวิตไดตลอดเวลา ในทุกสถานการณ
แมแตจะประสบความยากจน ความเจ็บไขไดปวย หรือสิ่งที่เรียกกันวาเปนเคราะหหามยามรายอยางหนึ่ง
อยางใด ก็ไมทําใหเขามืดบอด หรืออับจน สภาพเลวรายที่ไดประสบ มักเปนจุดกระทบใหเขาเกิดปญญาหรือ
คุณธรรม และการพัฒนาคุณสมบัติตางๆ ไดมากยิ่งขึ้น เขาทํานองที่บางครั้ง เราไดยินบางคนพูดวา ขาพเจาโชคดี
ที่เกิดมายากจน เปนโชคดีของขาพเจาที่ไดปวยหนักครั้งนั้น แมตลอดกระทั่งอยางที่มีเรื่องเลาในคัมภีรวา บาง
ทานไดยินคําพูดของคนบาแลว เกิดความเห็นแจงสัจธรรม ดับกิเลสหมดไปได ก็มี
ในทางตรงขาม บางคน ทั้งที่เกิดมาสวย ร่ํารวย หรือมีศักดิ์สูง แตขาดโยนิโสมนสิการ มีแตอโยนิโส
มนสิการ แทนที่สภาพชีวิตที่เปนเหมือนโชคลาภนั้น จะเปนทุน หรือเปนเครื่องเสริมโอกาสใหเขาสามารถพัฒนา
ชีวิตไดสะดวกรวดเร็วผลสมบูรณยิ่งขึ้น แตกลับเปนตัวเรา เรงตัณหา มานะ ทิฏฐิใหหนาแนน รุนแรง พรอมดวย
ความเกียจคราน ลุมหลงมัวเมาติดตามมา แยงชิงพรากเอาความมีโชคดีไปจากเขา โชคดีมีคาเปนโชคราย และ
ชีวิตก็ไมเจริญงอกงาม
คนทั่วไป ซึ่งไดสั่งสมความเคยชิน ใหจิตมีนิสัยแหงการคิดในแนวทางของการสนองตัณหา หรือคิดโดย
มีความชอบใจไมชอบใจยินดียินรายชอบชังเปนพื้นฐาน มาเปนเวลายาวนาน วิธีโยนิโสมนสิการแบบตางๆ นี้ จะ
เริ่มเปนเครื่องฝกในการสรางนิสัยใหมใหแกจิต
การสรางนิสัยใหมนี้ อาจตองใชเวลานานบาง เพราะนิสัยเดิมเปนสิ่งที่สั่งสมมานานคนละเปนสิบๆ ป แต
เมื่อไดฝกขึ้นบางแลว ก็ไดผลคุมคา เพราะเปนการคิดที่ทําใหเกิดปญญา ทําใหแกปญหา ดับความมืดและความ
ทุกข สรางเสริมความสวางและความสุขได
แมจะยังทําไมไดสมบูรณ ก็ยังพอเปนเครื่องชวยใหเกิดสมดุล และไดมีทางออก ในยามที่ถูกความคิด
ตามแนวนิสัยเดิมชักนําไปสูความอับจน สูความทุกขและปญหาบีบคั้นตางๆ ก็พลิกผันหันไปสูความรอดพน
ปลอดภัย
ตามนัยที่กลาวมา เมื่อพูดเชิงวิชาการ ในแงการทําหนาที่ วิธีโยนิโสมนสิการทั้งหมด สามารถสรุปลงได
เปน ๒ ประเภทใหญ คือ
๑. โยนิโสมนสิการ ประเภทพัฒนาปัญญาบริสุทธิ์ มุงใหเกิดความรูแจงตามสภาวะ คือ รูเขาใจ
มองเห็นตามเปนจริง หรือตามที่มันเปน เนนที่การขจัดอวิชชา เปนฝายวิปสสนา มีลักษณะเปนการ
สองสวางทําลายความมืด หรือชําระลางสิ่งสกปรก ใหผลไมจํากัดกาล หรือเด็ดขาด นําไปสูโลกุตรสัมมาทิฏฐิ
๒. โยนิโสมนสิการ ประเภทสร้างเสริมคุณภาพจิต มุงปลุกเราใหเกิดคุณธรรม หรือกุศลธรรมอื่นๆ
เนนที่การสกัดหรือขมตัณหา เปนฝายสมถะ มีลักษณะเปนการเสริมสรางพลังหรือปริมาณฝายดี
ขึ้นมากดขมทับ หรือบังฝายชั่วไว ใหผลขึ้นกับกาล ชั่วคราว หรือเปนเครื่องตระเตรียมหนุนเสริม
ความพรอม และสรางนิสัย นําไปสูโลกิยสัมมาทิฏฐิ
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เตรียมเขาสูมัชฌิมาปฏิปทา
กลาวโดยสรุป สําหรับคนทั่วไป ผูมีปญญายังไมแกกลา ยังตองอาศัยการแนะนําชักจูงจากผูอื่น การ
เจริญปญญา นับวาเริ่มตนจากองคประกอบภายนอก คือ ความมีกัลยาณมิตร สําหรับใหเกิดศรัทธา (ความมั่นใจ
ดวยเหตุผลที่ไดพิจารณาเห็นจริงแลว) กอน
จากนั้น จึงกาวมาถึงขั้นองคประกอบภายใน เริ่มแตนําความเขาใจตามแนวศรัทธาไปเปนพื้นฐาน ในการ
ใชความคิดอยางอิสระ ดวยโยนิโสมนสิการ เปนตนไป ทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิ และทําใหปญญาเจริญยิ่งขึ้น จน
กลายเปนญาณทัสสนะ คือการรูการเห็นประจักษในที่สุด1408
เนื่องดวยศรัทธา เปนองคธรรมสําคัญมาก ซึ่งเมื่อเปนศรัทธาที่ถูกตอง และใชถูกตอง ก็จะเชื่อมตอเขา
กับโยนิโสมนสิการ นําใหเกิดปญญาที่เปนสัมมาทิฏฐิ
จึงขอสรุปเรื่องศรัทธา ในแงที่เกี่ยวกับการใชประโยชนไวอีกครั้งหนึ่ง
๑. ในขั้นศีล ศรัทธาเปนหลักยึด ชวยคุมศีลไว โดยเหนี่ยวรั้งจากความชั่ว และทําใหมั่นคงในสุจริต
ศรัทธาเพื่อการนี้ แมไมมีความคิดเหตุผล คือไมประกอบดวยปญญา ก็ใชได และปรากฏบอยๆ วา
ศรัทธาแบบเชื่อดิ่งโดยไมคิดเหตุผลนั้น ใชประโยชนในขั้นศีล แนกวาศรัทธาที่มีการใชปญญาดวยซ้ํา
๒. ในขั้นสมาธิ ศรัทธาชวยใหเกิดสมาธิได ทั้งในแงที่ทําใหเกิดปติสุขแลว ทําใหจิตสงบนิ่งแนบสนิท
หายฟุงซาน ไมกระสับกระสายกระวนกระวาย และในแงที่ทําใหเกิดความเพียรพยายาม แกลวกลา
ไมหวั่นกลัว จิตใจพุงแลนไปในทางเดียว เกิดความเขมแข็งมั่นคง แนวแน ศรัทธาเพื่อการนี้ แมเปน
แบบเชื่อดิ่งโดยไมใชความคิดเหตุผล ก็ใชไดเชนเดียวกัน
ในกรณีที่เปนศรัทธาแบบเชื่อดิ่งโดยไมยอมคิดเหตุผล แมจะใชงานไดผลทั้ง ๒ ระดับ แตมี
ผลเสียที่ทําใหใจแคบ ไมยอมรับฟงผูอื่น และบางทีถึงกับเปนเหตุใหเกิดการบีบบังคับเบียดเบียน
คนอื่นพวกอื่น เพราะความเชื่อนั้น และที่สําคัญในเรื่องนี้คือ ไมเกื้อหนุนแกการเจริญปญญา
๓. ในขั้นปัญญา ศรัทธาชวยใหเกิดปญญา เริ่มแตโลกิยสัมมาทิฏฐิเปนเบื้องแรก เหนือกวานั้นไป
ศรัทธาเชื่อมตอกับโยนิโสมนสิการใน ๒ ลักษณะ คือ
- อยางแรก เปนชองทางใหกัลยาณมิตรสามารถชี้แนะความรูจักคิด คือกระตุนใหคนผูนั้นเริ่มใช
โยนิโสมนสิการ (มิฉะนั้นอาจไมยอมเปดรับการชี้แนะหรือการกระตุนเลย)
- อยางที่สอง ศรัทธาชวยเตรียมพื้นหรือแนวของเรื่องที่จะพิจารณาบางอยางไว สําหรับใหโยนิโสมนสิการนําไปคิดอยางอิสระตอไป ศรัทธาเพื่อการนี้ เห็นชัดอยูในตัวแลววา ตองเปนศรัทธาที่มี
การใชปญญา และเปนศรัทธาที่ตองการในที่นี้
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ผูที่จะชวยแนะความรูคิดแกผูอื่น อาจถือโยนิโสมนสิการ ๓ อยางตอไปนี้ เปนหลักพื้นฐานสําหรับตรวจสอบพื้นเพทางดานภูมิปญญา
หรือความรูคิดของบุคคล คือ
๑. การคิดแบบปัจจยาการ คือ ดูวา เขามีความคิดเปนเหตุเปนผล รูจักคิดเหตุผล หรือเปนคนมีเหตุผล รูจักสืบคนเหตุปจจัย หรือไม
๒. การคิดแบบวิภัชชวาท คือ ดูวา เขารูจักมองสิ่งทั้งหลาย หรือเรื่องราวตางๆ ไดหลายแงหลายมุม รูจักแยกแยะแงดานตางๆ ที่อาจ
เปนไปได ไมมองแงเดียว ไมคิดคลุมเครือ ดังนี้หรือไม
๓. การคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ คือ ดูวา เขาพูด ฟง หรืออานอะไร สามารถจับหลักจับประเด็นหรือแกนของเรื่อง (ธรรม) และ
เขาใจความหมาย ความมุงหมาย หรือคุณคา ประโยชน หรือแนวที่จะกระจายขยายความของเรื่องนั้นๆ (อรรถ) หรือไม

๗๑๖

พุทธธรรม

เพื่อความมั่นใจที่จะใหศรัทธา เกื้อหนุนแกปัญญา โดยทางโยนิโสมนสิการ เห็นควรสรุปวิธีปฏิบัติตอ
ศรัทธาไว ดังนี้
๑) มีศรัทธาที่มีเหตุผล หรือมีความเชื่อที่ประกอบดวยการคิดเหตุผล คือ ไมใชศรัทธาประเภทบังคับให
เชื่อ หรือเปนขอที่ตองยอมรับตามที่กําหนดไวตายตัว หรือตองถือตามไปโดยไมเปดโอกาสใหคิดหาเหตุผล ไมใช
ความเชื่อ ชนิด ที่กีดกั นหามความคิ ด บีบ กดความคิด หรือที่ ทําใหไม ยอมรั บ ฟงใคร 1409 แตเ ปนความเชื่อ ที่
สนับสนุนการคิดเหตุผล เกื้อหนุนแกการเจริญปญญาตอๆ ไป
๒) มีทาทีแบบสัจจานุรักษ คือ อนุรักษสัจจะ หรือรักสัจจะ คือ ซื่อตรงตอสัจจะ และแสดงศรัทธาตรง
ตามสภาพที่เปนจริง กลาวคือ เมื่อตนเชื่ออยางไร ก็มีสิทธิกลาววา ขาพเจามีความเชื่อวาอยางนั้นๆ หรือเชื่อวา
เปนอยางนั้นๆ แตไมเอาศรัทธาของตนเปนเครื่องตัดสินสัจจะ คือไมกาวขามเขตไปวา ความจริงตองเปนอยางที่
ขาพเจาเชื่อ หรือเอาสิ่งที่เปนเพียงความเชื่อไปกลาววาเปนความจริง เชน แทนที่จะพูดวา ขาพเจาเชื่อวาสิ่งนั้น
เรื่องนั้นเปนอยางนั้นๆ กลับพูดวา สิ่งนั้นเรื่องนั้นเปนอยางนั้นๆ
๓) ใชศรัทธา หรือสิ่งที่เชื่อนั้น เปนพื้นสําหรับโยนิโสมนสิการคิดพิจารณา ใหเกิดปญญาตอไป พูดอีก
นัยหนึ่งวา ศรัทธาไมใชสิ่งจบสิ้นในตัว มิใชศรัทธาเพื่อศรัทธา แตศรัทธาเปนเครื่องมือ หรือเปนบันไดกาวสู
จุดหมายที่สูงขึ้นไปกวา กลาวคือ ศรัทธาเพื่อปัญญา
เทาที่กลาวมานี้ ก็เปนอันเขากับลําดับขั้นของการเจริญปญญา ที่เคยแสดงไวแลว คือ
เสวนาสัตบุรุษ → สดับสัทธรรม → ศรัทธา → โยนิโสมนสิการ ฯลฯ
ตอจากโยนิโสมนสิการ ก็คือการเกิดขึ้นแหงสัมมาทิฏฐิ เมื่อถึงสัมมาทิฏฐิ ก็เปนอันกาวเขาสูองคประกอบ
ของมัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งหมายถึงวา วิถีชีวิตที่ถูกตองดีงามไดเริ่มตนแลว
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พึงแยกระหวาง ศรัทธาชนิดที่คิดเหตุผลเห็นสมจริงแลว จึงเชื่อ กับ ศรัทธาชนิดเชื่อกอนแลว จึงคิดทําใหมีเหตุผล

บทที่ ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ

๗๑๗

พระรัตนตรัย
ในฐานะเครื่องนําเข้าสู่มรรค
และเป็นที่รวมของการปฏิบัติตามมรรค
หลักยึดเหนี่ยวเบื้องตนของชาวพุทธ คือพระรัตนตรัย อันไดแก พระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ
ตามปกติจึงถือเอาสรณคมน คือการถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ วาเปนเครื่องหมายของการเปนพุทธศาสนิกชน
และความเปนอุบาสกอุบาสิกา แมแตพระโสดาบัน ก็มีคุณสมบัติอยางหนึ่งวา เปนผูมีศรัทธาตั้งมั่นไมหวั่นไหว
ในพระรัตนตรัย จึงเปนขอที่นาศึกษาวา ความเคารพนับถือพระรัตนตรัย เปนขอปฏิบัติ ณ สวนใด อยูที่จุดไหน
ในการดําเนินตามมรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทา
ความเคารพนับถือพระรัตนตรัย ที่แสดงออกดวยสรณคมน สําหรับคนทั่วไป ก็ดี ความมีศรัทธาตั้งมั่น
ไมหวั่นไหวในพระรัตนตรัย ของพระโสดาบัน ก็ดี เปนเครื่องแสดงใหเห็นชัดอยูแลววา คุณธรรมที่เดนสําหรับ
พุทธศาสนิกชนในระดับเบื้องตนนี้ทั้งหมด ไดแก ศรัทธา
เมื่อพิจารณาในระบบแหงมัชฌิมาปฏิปทา เทาที่อธิบายมาแลว จะเห็นไดวา ศรัทธาอยู ณ สวนบุพภาค
แหงมัชฌิมาปฏิปทา โดยเฉพาะเปนตัวเชื่อมบุคคล กับกัลยาณมิตร หรือปรโตโฆสะที่ดี และมุงที่จะใหโยงไปสู
โยนิโสมนสิการ โดยมีสาระสําคัญวา ใหเปนศรัทธาที่นําไปสูปญญา คือ ชวยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนองคมรรค
ขอแรก ที่เขาสูตัวมรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทา เพื่อเดินหนาตอไป
หลักนี้ แสดงใหเห็นความสัมพันธ ระหวางพระรัตนตรัย กับการดําเนินตามมัชฌิมาปฏิปทา ในฐานะที่
ศรัทธาในพระรัตนตรัย เปนเครื่องนําเขาสูมรรค นับวาชัดเจนพอสมควรอยูแลว
แตเพื่อใหหนักแนนขึ้น ควรพิจารณาตามหลัก องค์ของความเป็นโสดาบัน (โสตาปตติยังคะ) หรือ
หลักการพัฒนาปัญญา (ปญญาวุฒิธรรม) ๔ ประการดวย คือ
๑. สัปปุริสสังเสวะ
การเสวนาสัตบุรุษ การคบหาคนดีมีปญญา
๒. สัทธรรมสวนะ
การสดับสัทธรรม การฟงธรรมที่แท เรียนรูเรื่องที่ถูกที่ดี
๓. โยนิโสมนสิการ
การทําในใจโดยแยบคาย การใชความคิดถูกวิธี การรูจักคิด
๔. ธรรมานุธรรมปฏิบัติ การปฏิบัติธรรมยอยคลอยแกธรรมใหญ การปฏิบัติธรรมถูกหลัก
ความจริง ธรรมหมวดนี้ มีชื่อเรียกอีกหลายอยาง เฉพาะอยางยิ่ง ชื่อวาธรรมที่เปนไปเพื่อประจักษแจง
โสดาปตติผล จนถึงอรหัตตผล ดังพุทธพจนวา
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ อย่างเหล่านี้ เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป เพื่อประจักษ์
แจ้งโสดาปัตติผล...เพื่อประจักษ์แจ้งสกทาคามิผล...เพื่อประจักษ์แจ้งอนาคามิผล...เพื่อประจักษ์
แจ้งอรหัตตผล; ๔ อย่าง อะไรบ้าง? ได้แก่ สัปปุริสสังเสวะ สัทธรรมสวนะ โยนิโสมนสิการ
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ...”1410
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สํ.ม.๑๙/๑๖๓๔-๗/๕๑๖-๗; ที่เรียก โสตาปัตติยังคะ (แปลตามนิยมวา องคคุณของพระโสดาบัน) เชน สํ.ม.๑๙/๑๔๒๙/๔๓๔, ที่เรียก
ปัญญาวุฒิธรรม (แปลเต็มวา ธรรมที่เปนไปเพื่อความเจริญแหงปญญา) เชน สํ.ม.๑๙/๑๖๓๙/๕๑๗; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๔๘/๓๓๒ (เคยอาง)

๗๑๘

พุทธธรรม

การเสวนาสัตบุรุษ ก็คือการมีกัลยาณมิตร สัตบุรุษและกัลยาณมิตรอยางสูงสุด ก็คือ พระพุทธเจา1411
การเสวนาสัตบุรุษ หรือการมีกัลยาณมิตร นําไปสูปรโตโฆสะที่ดี คือ การไดสดับหรือเรียนรู้สัทธรรม อันไดแก
หลักความจริงและความดีงามที่แท เรียกงายๆ วา พระธรรม
โยนิ โสมนสิ การตอ พระธรรม และตามพระธรรมนั้ น ทําใหเ กิด กุศ ลธรรม และปญ ญาที่เข าใจสิ่ ง
ทั้งหลายถูกตองตามเปนจริง พรอมทั้งทําใหปฏิบัติธรรมถูกตองตามหลักตามความมุงหมาย
เมื่อปฏิบัติถูกหลัก เปนธรรมานุธรรมปฏิบัติ ก็ทําใหบรรลุผล คือประจักษแจงโสดาปตติผล เปนตน
ตลอดจนถึงอรหัตตผล ผูที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปตติผลขึ้นไป จนถึงผูบรรลุอรหัตตผล คือพระอรหันต เปน
สมาชิกทั้งหลาย ผูประกอบกันเขาเปนชุมชนพุทธแท เรียกวา สาวกสงฆ หรืออริยสงฆ ซึ่งจัดเปน สังฆะ หรือ
พระสงฆ ในพระรัตนตรัย
โดยนัยนี้ เมื่อพิจารณากิจที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติตอพระรัตนตรัย ในการดําเนินตามมัชฌิมาปฏิปทา ก็
มองเห็นไดชัดวา เบื้องแรก รับเอาพระพุทธเจาเปนกัลยาณมิตร แลวสดับเลาเรียนธรรมคําสอนของพระองค
จากนั้น ปฏิบัติตอธรรมดวยโยนิโสมนสิการ รวมครบ ๒ ขั้นตอนเบื้องตน ที่เรียกวาบุพภาคแหงมัชฌิมาปฏิปทา
เปนปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ
เมื่ อ เกิ ด ความเห็ น ความเข า ใจถู ก ต อ งตามเป น จริ ง ก็ ป ฏิ บั ติ ธ รรมนั้ น ต อ ไปอย า งถู ก หลั ก เป น
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ คือ ดําเนินในตัวมรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทา1412 จนสําเร็จ บรรลุอริยผล เปนอริยบุคคลแลว
รวมเปนสมาชิกแหงพระสงฆ และในฐานะเปนอริยบุคคลในสงฆนั้น ก็สามารถชวยเหลือผูอื่น โดยทําหนาที่เปน
กัลยาณมิตรระดับรองลงมาจากพระพุทธเจาไดตอๆ ไป
พรอมนั้น สงฆก็เปนชุมชน หรือสังคมแบบอยาง ที่รวมของผูปฏิบัติตาม และผูไดรับผลจากหลักแหง
การมีพุทธกัลยาณมิตร และการดําเนินตามธรรมมรรคา กับทั้งเปนแหลงแหงกัลยาณมิตร เปนบุญเขต ที่เจริญ
งอกงาม และเผยแพรความดีงามแกชาวโลก
อนึ่ง การมีสงฆ เปนหลักหนึ่งอยูในพระรัตนตรัย เปนเครื่องแสดงดวยวา พระพุทธศาสนาถือวา มนุษย
ที่ดีงาม ยอมเกี่ยวของมีสวนรวมอยูในชุมชนหรือสังคม ที่ควรรวมกันทําใหดีงาม
ชุมชนหรือสังคมที่ถือเปนหลักเรียกไดวา สงฆนี้ ทางดานภายในจิตใจ สมาชิกทั้งหลายมีภูมิธรรมที่ได
บรรลุ เปนเครื่องธํารงรักษา สวนทางดานการดําเนินชีวิตภายนอก เครื่องธํารงรักษาไดแก วินัย ความสามัคคี
และความเปนกัลยาณมิตรตอกัน
โดยสรุป หลักการปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปตติผล กับการดําเนินตามมัชฌิมาปฏิปทา และหลักพระ
รัตนตรัย เทียบกันไดดังนี้
= พระพุทธเจา (ระดับสูงสุด)
๑. สัปปุริสสังเสวะ
= มีกัลยาณมิตร
๒. สัทธรรมสวนะ
= ปรโตโฆสะที่ดี
= พระธรรม
๓. โยนิโสมนสิการ
= โยนิโสมนสิการ = (กิจตอพระธรรม)
๔. ธรรมานุธรรมปฏิบัติ = มรรค
= เริ่มเขารวมสงฆ
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ดู ในบทวาดวยกัลยาณมิตร ขางตน
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ คือ ธรรมานุธรรมปฏิปทา ก็คือมรรค หรือนิพพานคามินีปฏิปทา (ที่มามากมาย เชน ขุ.ม.๒๙/๗๒๙/๔๔๑)
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จากความที่กลาวมา พอแสดงความหมายของพระรัตนตรัยอยางรวบรัดได ดังนี้
๑. พระพุทธเจา คือ ทานผูไดตรัสรูธรรม คนพบมรรคาแลว บําเพ็ญตนเปนกัลยาณมิตรองคเอก ทรง
สั่งสอนธรรม ชี้นํามรรคานั้นแกชาวโลก และเปนแบบอยางที่ยืนยันถึงความดีงามความสามารถและปญญาญาณ
ที่มนุษยจะฝกตนศึกษาพัฒนาขึ้นไปใหลุถึงภาวะที่ประเสริฐเลิศสูงสุดได
๒. พระธรรม คือ หลักความจริง หลักความดีงาม ที่พระพุทธเจาทรงคนพบ และทรงแนะนําสั่งสอน ซึ่ง
ผูศรัทธาพึงเรียนสดับรับเอามาพิจารณาดวยโยนิโสมนสิการ ใหเขาใจถูกตองตามจริง เพื่อจะปฏิบัติใหเปนมรรค
และใหสําเร็จผลตอไป
๓. พระสงฆ คือ หมูชนผูปฏิบัติตามมรรค และผูสําเร็จผล ซึ่งผูศรัทธามั่นใจวาเปนหมูชน หรือสังคม
อันประเสริฐ ซึ่งควรสรางสรรคใหเกิดมีขึ้น และซึ่งตนสามารถมีสวนรวมได ดวยการปฏิบัติตามมรรคและการ
สําเร็จผลนั้น เริ่มดวยการปฏิบัติตามลักษณะแบบอยางที่ปรากฏภายนอก คือ วินัย ความสามัคคี และความเปน
กัลยาณมิตรตอกัน
การมีกัลยาณมิตรก็ดี การโยนิโสมนสิการธรรมก็ดี การปฏิบัติตามมรรคก็ดี จะเจริญงอกงามไดผลดี ใน
สังคมที่ดําเนินตามคติแหงสงฆนี้
พระรัตนตรัยเปนสรณะ คือ เมื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย ก็เตือนใหใชวิธีที่ถูกตองในการแกปญหาดับทุกข
คือ ทําตามหลักอริยสัจ โดยดําเนินในอริยวิถีดังที่กลาวมา อยางนอยก็ทําใหหยุดยั้งจากความชั่ว ตั้งใจมุงทํา
ความดี มีความมั่นใจ หายหวาดกลัว และมีจิตใจเขมแข็งผองใสในเวลานั้นๆ

๗๒๐

พุทธธรรม

บันทึกพิเศษทายบท
เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง
บันทึกที่ ๑: วิธีคิดแบบแกปญหา: วิธีคิดแบบอริยสัจ กับ วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร
พุทธธรรมไดแสดงโยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนวิธีการแหงปญญา ไวหลายวิธี สําหรับใชในสถานการณตางกันบาง ใช
ประกอบกันในสถานการณอยางเดียวบาง
นาสังเกตวา ในสมัยปจจุบัน คําวา วิธีการแห่งปัญญา บางทีใชเรียก วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ ที่มีชื่ออีกอยางหนึ่งวา
วิธีคิดแบบแก้ปัญหา ซึ่งในที่นี้ ใชเรียก วิธีคิดแบบอริยสัจ เมื่อเปนเชนนี้ จึงเห็นควรยกวิธีคิด ๒ แบบนั้นมาเทียบเคียงกันดู
วิธีการแบบวิทยาศาสตร มี ๕ ขั้นตอน คือ
๑. การกําหนดปัญหาให้ถูกต้อง (Location of Problems)
๒. การตั้งสมมติฐาน
(Setting up of Hypothesis)
๓. การทดลองและเก็บข้อมูล (Experimentation and Gathering of Data)
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
(Analysis of Data)
๕. การสรุปผล
(Conclusion)
พึงสังเกตวา ในวิธีคิดแบบนี้ ก็มีการสืบสาวหาสาเหตุเปนสวนสําคัญดวย แตเอาแฝงไวในขั้นที่ ๒. เพราะบางครั้ง
สาเหตุที่คาดนั่นเอง เปนตัวสมมติฐาน บางครั้งสาเหตุบงถึงสมมติฐานไปดวยในตัว แตก็มีขอแยงวา ในหลายกรณี สาเหตุไมบง
ชัดถึงสมมติฐาน และตองตั้งสมมติฐานเผื่อไวหลายอยาง
สวนใน วิธีคิดแบบ(แสวง)อริยสัจ แยกการสืบสาเหตุเปนขั้นหนึ่ง และจัดขั้นทั้งหมดเปน ๒ ระดับ เทียบพอเห็นเคา:
ก. กระบวนธรรม (ตามสภาวะ) เปนขั้นของการที่จะเขาถึงดวยความรู คือคิดและรูใหตรงความจริง ที่เปนอยางนั้นอยูแลว
๑. ขั้นกําหนดทุกข์ ใหรูวาทุกข หรือปญหา คืออะไร อยูที่ไหน มีขอบเขตแคใด
= ขั้นกําหนดปญหา
๒. ขั้นสืบสาวสมุทัย หยั่งสาเหตุของทุกข หรือปญหานั้น
= (ไมแยกตางหาก)
๓. ขั้นเก็งนิโรธ ใหเห็นกระบวนการที่แสดงวาการดับทุกขแกปญหาเปนไปได และอยางไร = ขั้นตั้งสมมติฐาน
ข. กระบวนวิธี (ของมนุษย) เปนขั้นที่จะตองลงมือปฏิบัติ
๔. ขั้นเฟ้นหามรรค แยกยอยออกได ๓ ขั้น
= ขั้นทดลองและเก็บขอมูล
- มรรค ๑: เอสนา (หรือ คเวสนา, รวมทั้งวีมังสนา) แสวงหาขอพิสูจน/ทดลอง
- มรรค ๒: วิมังสา (หรือประวิจาร) ตรวจสอบ รอน เลือกเก็บขอที่ถูกตองใชไดจริง = ขั้นวิเคราะหขอมูล
- มรรค ๓: อนุโพธ กันขอที่ผิดออก จับหรือเฟนไดมรรคแท ซึ่งนําไปสูผล คือแกปญหาได = ขั้นสรุปผล
ขั้นตอนเหลานี้ พึงเห็นการแสวงสัจธรรมของพระพุทธเจา เปนตัวอยาง ดังนี้
๑. ขั้นกําหนดทุกข ความทุกขความเดือดรอน ปญหาตางๆ ของมนุษย มีมากมายหลากหลาย ทั้งทางกาย ทางใจ ทั้ง
ภายใน และภายนอก แตเมื่อวาโดยพื้นฐาน ก็คือ ภาวะบีบคั้นกายใจ ภาวะที่ขัด แยง ฝน ไมเปนไปตามความอยากความยึดถือ
ของมนุษย
ปญหา หรือความทุกขของมนุษย อาจมีรูปลักษณะตางๆ นานา แปลกกันไปตามถิ่นตามกาล ซึ่งจะตองใชวิธีแกไขให
ตรงกับรูปลักษณะ และเฉพาะกาลเทศะนั้นๆ แตความทุกขพื้นฐานนี้ เปนปญหาที่เนื่องอยูกับชีวิต อยูที่ธรรมชาติของมนุษยเอง
เปนทุกข หรือปญหาของตัวคนแทๆ ไมวาคนนั้นจะอยูกลางธรรมชาติ หรือไปรวมเปนสังคม ทุกขหรือปญหาอยางนี้ก็ติดตัวไป
แสดงและกอผลกับคนเสมอไป ไมวามนุษยจะแกไขปญหาดับทุกขที่เนื่องดวยกาลเทศะอยางไรหรือไม การแกไขทุกขขั้นพื้นฐาน
นี้ ก็เปนกิจที่ตองกระทํายืนพืน้ ตลอดเวลาเสมอไป และความทุกขพื้นฐานที่ไดรับการแกไขหรือไมนี้ จะมีผลตอการมี และตอการ
แกไขปญหาอื่นๆ ทุกอยาง ทุกระดับดวย ประโยชนที่จําเปน ซึ่งเปนพื้นฐานที่สุด และสูงที่สุดของชีวิต จึงอยูที่การแกไขความ
ทุกขพื้นฐานแหงชีวิตนี้ได สวนทุกขหรือปญหาอื่นๆ ก็ตองแกไขกันอีกขั้นหนึ่ง คูเคียงกันไป ตามคราว ตามกรณี
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๒. ขั้นสืบสาวสมุทัย เพื่อจะไดเล็งเห็นหนทางแกไขตอไป ขั้นนี้สัมพันธกับขั้นที่ ๓ คือ ขั้นเก็งนิโรธ หมายความวา
จะเก็งนิโรธอยางไร ก็อยูที่วาจะจับเหตุไดถูกตองตรงหรือไม (ดู ขอ ๓)
แบบ ก. ข. ค. จับสาเหตุไมชดั เชน เห็นวา เปนเพราะยังไดสุขไมเพียงพอ หรือไมสืบสาเหตุเลย มองขามขั้นไป
แบบ ง. จับไดวา สาเหตุแหงทุกขคือตัณหา หรือสืบลึกลงไปอีกไดแกกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาท โยงไปถึงอวิชชา
๓. ขั้นเก็งนิโรธ
แบบ ก.
แบบ ข.
แบบ ค.
แบบ ง.

คาดหวังวา การดับทุกขจะเปนไปได ตามกระบวนการดังนี้ (คราวละอยาง)
แสวงหากามสุข บํารุงบําเรอตนใหเต็มที่
บําเพ็ญฌานสมาบัติ ตามโยควิธี
บําเพ็ญตบะ ดําเนินชีวิตเขมงวด ทรมานกาย
ตัดวงจรปฏิจจสมุปบาท ดับอวิชชา ตัดทางตัณหา มีสติ ดําเนินชีวิตดวยปญญา

๔. ขั้นเฟนหามรรค
มรรค ๑: เอสนา พระพุทธเจาไดเคยทรงดําเนินชีวิต และปฏิบัติตามวิธีการครบแลวทั้ง ๔ อยาง นอกจากนั้น
ยังไดทรงสังเกตเห็นชีวิต ความเปนไปของคนและสังคม ที่เปนอยูหรือปฏิบัติเชนนั้นแลว วาเปนอยางไร
มรรค ๒: วิมังสา วิเคราะหผลการสังเกตทดลอง ทรงตระหนัก (ตั้งแตกอนออกผนวช) วา การแสวงแตกามสุข
ไมอาจใหชีวิตมีความหมายประสบสาระแทจริง และนําไปสูการเบียดเบียน ทรงเห็นชัดวา การบําเพ็ญวิธีโยคะนําไปสูผลสําเร็จ
ทางจิต อันเปนฝายสมาธิอยางเดียว การบําเพ็ญตบะก็เปนการหาทุกขทําตนใหลําบากเดือดรอนเปลาๆ สวนวิถีแหงปญญา ที่ดับ
อวิชชา ไมขึ้นตอตัณหา สามารถดับเหตุแหงทุกข ทําใหหลุดพนเปนอิสระไดจริง
มรรค ๓: อนุโพธ จึงไดความรูเห็นตามเปนจริง ที่เปนขอสรุปวา วิถีแหงกามสุข และตบะ เปนทางสุดโตง
(อันตะ) โยควิธีก็ทําใหติดคางอยูในระหวาง ยังมิใชทาง (เปนอมรรค) สวนทางสายกลาง ซึ่งเปนวิถีแหงปญญา เริ่มดวยปญญา
อันเห็นชอบ เรียกวาสัมมาทิฏฐิ นั่นแหละ จึงเปนทางที่ถูกตอง ยุติวา ตัวมรรค หรือมรรคที่แท ไดแก มรรคที่มีองค ๘
การเทียบเคียงวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร กับแบบ (แสวง) อริยสัจนี้ ดร.สาโรช บัวศรี ไดเคยเขียนเคยแสดงไว เชน ใน
หนังสือของทานชื่อ พุทธศาสนากับการศึกษาแผนใหม่ (โรงพิมพคุรุสภา, พ.ศ.๒๕๑๐) และ A Philosophy of Education for
Thailand: The Confluence of Buddhism and Democracy (Bangkok: Ministry of Education, 1970) เปนตน นับวาเปน
ขอนาอนุโมทนา แตในที่นี้ มีเวลาคิดคนตรวจสอบหลักวิชาตอมาอีก จึงไดแสดงแตกตางออกไปบาง
อนึ่ง ไดเคยกลาวแลววา ไตรลักษณ กับปฏิจจสมุปบาท ความจริงเปนกฎเดียวกัน แตแสดงคนละแง ภาวะที่ไมเที่ยง
ไมคงที่ ทําใหมีความบีบคั้น ขัดแยง จึงมีความเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา (อนิจฺจํ ทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ) แตทั้งนี้ยอมเปนไปตาม
เหตุปจจัย วิธีคิดตามหลักนี้ เปดชองใหมีการขยายความออกไปครอบคลุมความคิดแนวที่เรียกวาวิภาษวิธีไดดวย แตนาจะลอง
วิเคราะหวิภาษวิธีนั้น ดวยวิภัชชวิธีอีกชั้นหนึ่ง เรื่องนี้จะเปนอยางไร ควรจะไดวิเคราะหวิจารณไวตางหากตามโอกาส

ตอน ๕: ชีวิต ควรเปนอยูอยางไร?
องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๑:
หมวดปญญา

๒
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ดังไดกลาวแลววา พุทธศาสนามองจริยธรรมในแงของการถือเอาประโยชนจากกฎธรรมชาติ หรือการ
นําเอา (ความรูใน) กฎธรรมชาติมาใชใหเปนประโยชนแกมนุษย ดังนั้น จึงไดใหความหมายของจริยะอันประเสริฐ
คือจริยธรรมที่ถูกตองแทจริงไววา เปนการดําเนินชีวิต โดยวิถีทางที่จะทําใหความเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุ
ปจจัยของธรรมชาติ บังเกิดเปนประโยชนแกมนุษยใหมากที่สุด หรือการดําเนินชีวิตดวยความรูเทาทันธรรมดา
ของธรรมชาติ โดยประพฤติปฏิบัติในทางที่จะผลักดันและสรรคสรางเหตุปจจัยตางๆ ใหเปนไปอยางกอผลดี
บังเกิดคุณประโยชนแกมนุษย ดังจะเห็นไดชัดในคําสอนเกี่ยวกับหลักกรรม เปนตน
โดยนัยนี้ ถาใชศัพทเฉพาะทางธรรม ก็เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา คือ ปฏิปทาที่นําเอามัชเฌนธรรมเทศนา
มาใชใหเปนประโยชนแกมนุษย เพื่อบรรลุผลที่มุงหมายของมัชเฌนธรรมเทศนานั้นเอง
ตามความหมายที่ไ ดแสดงมา จะมองเห็น หลักการสําคั ญของ จริยะ วาแยกแยะออกไปได เปน ๓
ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ ๑ รูเขาใจความจริงของธรรมชาติ หรือรูเทาทันธรรมดา วาสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย
ขั้นที่ ๒ ใชความรูนั้นใหเปนประโยชน คือ ปฏิบัติใหสอดคลองกับธรรมดา หรือกฎธรรมชาตินั้น โดย
กระทําการที่เปนเหตุ ใหเหตุปจจัยทั้งหลายดําเนินไปในทางที่จะกอผลดี
ขั้นที่ ๓ เมื่อทําอยางถูกตองที่ตัวเหตุปจจัยแลว ก็ปลอยใหเหตุปจจัยเปนไปตามธรรมดา หรือตามกฎ
จนกอผลของมันเอง วางใจเปนอิสระคอยดูอยางรูเทาทัน ไมตองถือมั่นเอาตัวตนเขาไปผูกรัดขัดติดไว
ตามหลักการนี้ ความรูความเขาใจเปนแกนนําของความประพฤติปฏิบัติ เปนสวนสําคัญที่ตองใชตลอด
ตั้ ง แต ต น จนถึ ง ที่ สุ ด เมื่ อ พู ด อย า งสั้ น จึ ง เรี ย กจริ ย ธรรมนี้ ว า การเป น อยู ด ว ยป ญ ญา และเรี ย กบุ ค คลผู มี
จริยธรรมนี้วา บัณฑิต แปลวา ผูเปนอยูดวยปญญา
ดวยเหตุที่ตองใชปญญาตั้งแตเริ่มตน ระบบจริยะ คือมรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทานี้ จึงมี “สัมมาทิฏฐิ”
ไดแกความเห็นชอบ หรือเขาใจถูกตอง เปนองคประกอบขอแรก
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๑. สัมมาทิฏฐิ
ความสําคัญของสัมมาทิฏฐิ
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด
สัมมาทิฏฐิก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิตเพื่อการตรัสรู้ตามเป็นจริง ซึ่งอริยสัจ ๔ ประการ ฉันนั้น;
ภิกษุผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นอันหวังสิ่งนี้ได้ คือ จักรู้ชัดตามเป็นจริงว่า ทุกข์ คือดังนี้...เหตุให้เกิด
ทุกข์ คือดังนี้...ความดับทุกข์ คือดังนี้...ปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์ คือดังนี้”1413
“ภิกษุทั้งหลาย บรรดาองค์มรรคเหล่านั้น สัมมาทิฏฐิเป็นตัวนํา สัมมาทิฏฐิเป็นตัวนํา
อย่ า งไร? (ด้ ว ยสั ม มาทิ ฏ ฐิ ) จึ ง รู้ จั ก มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ ว่ า เป็ น มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ รู้ จั ก สั ม มาทิ ฏ ฐิ ว่ า เป็ น
สัมมาทิฏฐิ รู้จักมิจฉาสังกัปปะ ว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะ รู้จักสัมมาสังกัปปะ ว่าเป็นสัมมาสังกัปปะ
รู้จักมิจฉาวาจา...สัมมาวาจา...มิจฉากัมมันตะ...สัมมากัมมันตะ ฯลฯ”1414
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สั ม มาทิ ฏ ฐิ เ ป็ น หั ว หน้ า อย่ า งไร? เมื่ อ มี สั ม มาทิ ฏ ฐิ สั ม มาสั ง กั ป ปะจึ ง
พอเหมาะได้ เมื่อมีสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาจึงพอเหมาะได้, เมื่อมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะจึง
พอเหมาะได้ , เมื่ อ มี สั ม มากั ม มั น ตะ สั ม มาอาชี ว ะจึ ง พอเหมาะได้ , เมื่ อ มี สั ม มาอาชี ว ะ
สัมมาวายามะจึงพอเหมาะได้, เมื่อมีสัมมาวายามะ สัมมาสติจึงพอเหมาะได้, เมื่อมีสัมมาสติ
สัมมาสมาธิจึงพอเหมาะได้, เมื่อมีสัมมาสมาธิ สัมมาญาณ จึงพอเหมาะได้, เมื่อมีสัมมาญาณ
สัมมาวิมุตติจึงพอเหมาะได้;
“โดยนัยดังนี้แล พระเสขะ ผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ จึงกลายเป็นพระอรหันต์ ผู้ประกอบด้วย
องค์ ๑๐”1415
“ข้อที่ภิกษุจักทําลายอวิชชา ยังวิชชาให้เกิด ทําให้แจ้งซึ่งนิพพานได้ ด้วยทิฏฐิที่ตั้งไว้ชอบ
ด้วยมรรคภาวนาที่ตั้งไว้ชอบ นี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ นั่นเพราะเหตุใด? ก็เพราะตั้งทิฏฐิไว้ชอบ
แล้ว”1416
“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเป็นเหตุให้กุศลธรรม ที่ยังไม่เกิด ได้เกิดขึ้น
หรื อ กุ ศ ลธรรม ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว เป็ น ไปเพื่ อ ความเพิ่ ม พู น ไพบู ล ย์ เหมื อ นอย่ า งสั ม มาทิ ฏ ฐิ นี้
เลย”1417

1413
1414
1415

1416
1417

สํ.ม.๑๙/๑๗๒๐/๕๕๒
ม.อุ.๑๔/๒๕๔-๒๘๐/๑๘๐-๑๘๗
ม.อุ.๑๔/๒๗๙/๑๘๗; นอกนี้ มีความคลายกันที่ ที.ม.๑๐/๒๐๖/๒๔๘; องฺ.ทสก.๒๔/๑๒๑/๒๕๔; คําวา “จึงพอเหมาะได” แปลจาก
ปโหติ ซึ่งอาจแปลวา จึงพอแกการ หรือจึงใชงานได ก็ได; ใน สํ.ม.๑๙/๒-๓/๑; องฺ.ทสก.๒๔/๑๐๕/๒๒๘ กลาวลึกลงไปอีก ใหเห็นวา
ในขณะที่สัมมาทิฏฐิเปนหัวหนาในบรรดาองคมรรคทั้งหลาย แตวิชชาเปนหัวหนาในการประกอบกุศลธรรมทั้งหมด รวมทั้งเปนที่มา
ของสัมมาทิฏฐิดวย (พรอมนั้นอวิชชา ก็เปนหัวหนาฝายอกุศลธรรม และเปนที่มาของมิจฉาทิฏฐิ)
สํ.ม.๑๙/๔๓/๑๓; ๒๘๑/๗๓
อง.ติก.๒๐/๑๘๒/๔๐

๗๒๔

พุทธธรรม

คําจํากัดความของสัมมาทิฏฐิ
คําจํากัดความที่พบบอยที่สุด คือ ความรูในอริยสัจ ๔ ดังพุทธพจนวา
“ภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิ คืออะไร? ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในทุกขสมุทัย ความรู้ในทุกขนิโรธ ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ”1418
คําจํากัดความนอกจากนี้ ไดแก
รูอกุศลและอกุศลมูล กับ กุศลและกุศลมูล: “เมื่อใด อริยสาวกรู้ชัด ซึ่งอกุศล...อกุศลมูล...
กุศล...และกุศลมูล ด้วยเหตุเพียงนี้ เธอชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นตรง ประกอบด้วยความ
เลื่อมใสแน่วแน่ในธรรม เข้าถึงสัทธรรมนี้แล้ว”1419
เห็นไตรลักษณ: “ภิกษุเห็นรูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ ซึ่งเป็นของไม่เที่ยง ว่าไม่
เที่ยง ความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อเห็นชอบ ก็ย่อมหน่าย เพราะสิ้นเพลิน ก็สิ้นการ
ย้อมติด เพราะสิ้นการย้อมติด ก็สิ้นเพลิน เพราะสิ้นเพลินและย้อมติด จิตจึงหลุดพ้น เรียกว่า
พ้นเด็ดขาดแล้ว”1420.1
“ภิกษุเห็นจักษุ...โสตะ...ฆานะ...ชิวหา..กาย...มโน...รูป...เสียง...กลิ่น...รส...โผฏฐัพพะ...
ธรรมารมณ์ ซึ่งเป็นของไม่เที่ยง ว่าไม่เที่ยง ความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ” 1394.2
เห็นปฏิจจสมุปบาท: คําจํากัดความแบบนี้ เปนแบบที่มีมากแบบหนึ่ง และไมจําเปนตองนําพุทธพจน
มาอาง เพราะเคยอางถึงมาแลว1421
พุทธพจนอีกแหงหนึ่ง แยกความหมายของสัมมาทิฏฐิ เปน ๒ ระดับ คือ ระดับที่เปนสาสวะ กับ ระดับ
โลกุตระ
“ภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิเป็นไฉน? เรากล่าวว่าสัมมาทิฏฐิมี ๒ อย่าง คือ สัมมาทิฏฐิที่ยัง
มีอาสวะ ซึ่งเป็นฝ่ายบุญ อํานวยวิบากแก่ขันธ์ อย่างหนึ่ง กับ สัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ
เป็นโลกุตระ และเป็นองค์มรรค อย่างหนึ่ง”
“สัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะ จัดอยู่ในฝ่ายบุญ อํานวยวิบากแก่ขันธ์เป็นไฉน? คือความเห็นว่า
ทานที่ให้แล้วมีผล การบําเพ็ญทานมีผล การบูชามีผล กรรมที่ทําไว้ดีและชั่ว มีผล มีวิบาก โลกนี้มี
ปรโลกมี มารดามี บิดามี สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมี สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบ ปฏิบัติชอบ ซึ่ง
ประกาศโลกนี้และปรโลกให้แจ่มแจ้ง เพราะรู้ยิ่งด้วยตนเอง มีอยู่ นี้แล สัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะ
เป็นฝ่ายบุญ อํานวยวิบากแก่ขันธ์”
“สัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตระ เป็นองค์มรรค เป็นไฉน? คือ องค์มรรค
ข้อสัมมาทิฏฐิ ที่เป็นตัวปัญญา ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ ของผู้มีจิตเป็น
อริยะ มีจิตไร้อาสวะ มีอริยมรรคเป็นสมังคี ผู้กําลังเจริญอริยมรรคอยู่ นี้แล สัมมาทิฏฐิที่เป็น
อริยะ ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตระ เป็นองค์มรรค”1422
1418

ที.ม.๑๐/๒๙๙/๓๔๘; ม.มู.๑๒/๑๔๙/๑๒๓; สํ.ม.๑๙/๓๔/๑๐; ม.มู.๑๒/๑๑๕/๘๘; อภิ.วิ.๓๕/๑๖๓/๑๓๖; ๕๗๐/๓๑๖; ฯลฯ
ม.มู.๑๒/๑๑๑/๘๕; (อกุศลมูล ๓ = โลภะ โทสะ โมหะ, กุศลมูล ๓ = อโลภะ อโทสะ อโมหะ)
1420.1
1384.2
สํ.ข.๑๗/๑๐๓/๖๓
สํ.สฬ.๑๘/๒๔๕/๑๗๙
1421
ดู สํ.นิ.๑๖/๔๒/๒๐; ม.มู.๑๒/๑๑๓-๑๓๐/๘๗-๑๐๒
1422
ม.อุ.๑๔/๒๕๘/๑๘๑
1419
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ขอควรทราบทั่วไปเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิ
ทิฏฐิ หรือเขียนลดรูปเปน ทิฐิ แปลวา ความเห็น หมายรวมถึง ความเชื่อถือ ลัทธิ ทฤษฎี ความเขาใจ
ตามนัยเหตุผล ขอที่เขากับความเขาใจของตน หลักการที่เห็นสม ขอที่ถูกใจ ขอที่เชิดชูเอาไว ความใฝนิยม หรือที่
ปจจุบันเรียกกันวา คานิยม รวมไปถึงอุดมการณ แนวทัศนะในการมองโลกและชีวิต ที่เรียกกันวา โลกทัศนและ
ชีวทัศนตางๆ ตลอดจนทัศนคติพื้นฐาน ที่สืบเนื่องจากความเห็นความเขาใจ และความใฝนิยมเหลานั้น1423
ถาจะจัดเขาเปนพวกๆ ทิฏฐิ ก็คงมี ๒ ระดับ คือ ความเห็น ความเขาใจ เกี่ยวกับคุณคา วาดี ไมดี ควร
จะเปน ไมควรจะเปน เปนตน อยางหนึ่ง ความเห็น ความเขาใจ เกี่ยวกับความจริงวา คืออะไร เปนอยางไร
เพราะเหตุไร เปนตน อยางหนึ่ง ดังจะเห็นไดในเรื่องสัมมาทิฏฐิ ๒ ประเภท
ทิฏฐิ คือ ความเห็น ความเขาใจ ความใฝนิยมยึดถือตางๆ นั้น มีอิทธิพลครอบงํา และมีบทบาทในการ
กําหนดวิถีชีวิตและสังคมของมนุษยเปนอยางมาก
ในกรรมบถ ทานจัดทิฏฐิเขาเปนมโนกรรม ซึ่งเปนกรรมที่สําคัญ มีผลมากมายรายแรงที่สุด ยิ่งกวา
กายกรรม และวจีกรรม1424 เพราะเปนตัวบันดาลกายกรรมและวจีกรรมอยูเบื้องหลังอีกชั้นหนึ่ง สามารถนําชีวิต
สังคม หรือมนุษยชาติทั้งหมดไปสูความเจริญงอกงามรุงเรืองหลุดพน หรือนําไปสูความเสื่อม ความพินาศก็ได
ดังจะมองเห็นไดในชีวิตของบุคคล ทิฏฐิเปนตัวชักจูง และกําหนดวิถีชีวิต ทั้งในดานรับเขา และดาน
แสดงออก กลาวคือ จะมองเห็นโลกและชีวิตเปนอยางไร และจะปฏิบัติตอโลกและชีวิตนั้นอยางไร เริ่มตั้งแตจะ
แปลความหมายของประสบการณที่รับรูเขามาใหมอยางไร จะตีคา จะตัดสินวินิจฉัยวาอยางไร จะหันไปหาหรือ
เลือกรับสิ่งใด สวนใด ในแงใด จะเห็นดวยหรือไม จะอยูฝายใด แลวชักนําแนวความคิด การพูดการกระทําที่จะ
สนองตอบโต แสดงปฏิกิริยาออกไปวาจะเอาอยางไร พูดหรือทําอยางไร กับบุคคล สิ่ง สภาพแวดลอม หรือ
สถานการณนั้นๆ พรอมทั้งสรางเหตุผลประกอบสําหรับการที่จะพูดจะทําเชนนั้น
กลาวสั้นๆ ดวยศัพทธรรมวา ทิฏฐิปรุงแตงชักนําองคธรรมตางๆ ตั้งแตสังกัปปะ คือความคิด หรือ
ความดําริเปนตนไป ใหเปนมิจฉา หรือเปนสัมมา ตามทิฏฐินั้นๆ
ในทางปฏิบัติ ความสําคัญของทิฏฐิมองเห็นไดไมยาก เชน เมื่อคนชอบความมั่งมี เห็นวาความพรั่ง
พรอมทางวัตถุสวนตัวเปนจุดหมายของชีวิต เปนเครื่องวัดความสําเร็จของบุคคล และเปนเครื่องหมายแหงความ
ภาคภูมิใจ เขายอมพยายามดิ้นรนขวนขวายเพื่อแสวงหาความพรั่งพรอมทางวัตถุนั้น ไมวาจะศึกษาเลาเรียน หรือ
ประกอบกิจการงาน ก็ทําเพื่อจุดหมายนี้ และเมื่อมองดูคนอื่น เขาก็จะวัดจะตีคาจะใหเกียรติคนนั้นๆ หรือไม
โดยถือเอาความมั่งคั่งพรั่งพรอมเปนเกณฑ
ยิ่งถาเขาขาดความใฝสุจริตดวยแลว เขาก็จะแสวงหาความมั่งคั่ง โดยไมเลือกวิธีวาเปนไปโดยสุจริตชอบ
ธรรมหรือไม และจะมองเห็นคนประพฤติสุจริตที่ยากไรวา เปนคนเขลาครึทึ่มทื่อ หรือไรเกียรติ
ถาเด็กเห็นวา การมีอํานาจ เปนความเกง เปนความดี เขาก็จะมีทาทีที่นอมไปในทางแสดงอํานาจ ทําตัว
ยิ่งใหญ ชอบครอบงําขมเหงรังแกผูอื่น
1423
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ในบาลี ไวพจนที่มักมาดวยกันกับทิฏฐิเปนชุดไดแก ทิฏฐิ (ความเห็น) ขันติ (ขอที่เขากับความเขาใจ) และ รุจิ (ขอที่ถูกใจ หรือใฝ
นิยม) เชนใน วินย.๔/๑๐๐/๑๔๕; ขุ.ม.๒๙/๔๖/๔๖; ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๘๘/๒๖๓; อภิ.วิ.๓๕/๖๐๐/๓๓๐; ๘๐๔/๔๓๘ ฯลฯ นอกจากนี้ พึง
ดูในภาคที่ ๑ บทที่ ๒ ตอนวาดวย ประเภท และระดับของความรู, เทียบในภาษาอังกฤษ ทิฏฐิ คลุมถึง belief; view; value
ตลอดจน attitude แตคําทายนี้ ล้ําเขาไปในสังกัปปะ แหงองคมรรคที่ ๒ ดวย
เปนมโนกรรม ในกรรมบถ เชน องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๕/๒๘๕-๒๙๐; ๑๙๔/๓๑๓; ความสําคัญ ดู ม.ม.๑๓/๖๔/๕๖; องฺ.ทสก.๒๔/๑๐๔/๒๒๖.

๗๒๖

พุทธธรรม

ถาคนเห็นวาบุญบาปไมมีจริง เปนเพียงคําขูหลอกไว เขายอมไมเอาใจใสสิ่งที่สอนวาเปนบุญ และไม
ระวังยั้งตัวในสิ่งที่ถือวาเปนบาป
เมื่อคนไมเขาใจซึ้งถึงสภาวะของโลกและชีวิตที่เปนสิ่งไมเที่ยงแทถาวรอยูโดยธรรมดา เขายอมมีความ
ยึดมั่นตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน และบุคคลแวดลอมมาก แลวเกิดความหวั่นไหว หวั่นกลัว ทําการ และมี
พฤติกรรมสะทอนความทุกข ซึ่งเปนไปตามอํานาจของความยึดมั่น หวั่นไหว หวาดกลัวนั้น ดังนี้เปนตน
สวนในดานดี ก็พึงทราบโดยนัยตรงขาม
ความเห็นที่ผิด เรียกวามิจฉาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกตอง เรียกวา สัมมาทิฏฐิ ไดกลาวแลววา ปจจัยใหเกิด
มิจฉาทิฏฐิ ไดแก ปรโตโฆสะ ที่ไมดีไมงาม สภาพแวดลอมทางสังคมที่ชั่วราย เฉพาะอยางยิ่งปาปมิตร และ
อโยนิโสมนสิการ คือการทําในใจโดยไมแยบคาย ไมรูจักคิด คิดไมเปน คิดไมถูกวิธี
สวนปจจัยของสัมมาทิฏฐิ ไดแก ปรโตโฆสะที่ดีงาม การหลอหลอมกลอมเกลาในทางที่ถูกตองจาก
สภาพแวดลอมทางสังคมที่ดี เฉพาะอยางยิ่งกัลยาณมิตร หรือการเสวนาสัตบุรุษ และโยนิโสมนสิการ คือการทํา
ในใจโดยแยบคาย รูจักคิด คิดเปน หรือคิดถูกวิธี
ในที่นี้ จะพูดถึงแตสัมมาทิฏฐิเปนหลัก เอามิจฉาทิฏฐิเปนเรื่องแทรก
สัมมาทิฏฐิ แบงเปน ๒ ประเภท หรือ ๒ ระดับ คือ
๑. โลกิยสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบระดับโลกีย คือ ยังเนื่องในโลก ขึ้นตอโลก ไดแก ความเห็น ความ
เชื่อ ความเขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตที่ถูกตองตามหลักแหงความดี เปนไปตามคลองธรรม หรือสอดคลองกับ
ศีลธรรม ดังตัวอยางในพุทธพจนที่ยกมาแสดงไวแลวขางตน
โดยทั่วไป สัมมาทิฏฐิประเภทนี้เกิดจาก ปรโตโฆสะ คือปจจัยฝายภายนอก หรือ องคประกอบทาง
สังคม ดวยอาศัยศรัทธาเปนเครื่องเชื่อมโยงหรือชักนํา1425 เฉพาะอยางยิ่ง เกิดจากการหลอหลอมกลอมเกลาของ
สังคม เชน การอบรมสั่งสอนทางศีลธรรม การถายทอดทางวัฒนธรรม เปนตน แมสัมพันธกับโยนิโสมนสิการ ก็
มักเปนโยนิโสมนสิการแบบเรากุศล
ทิฏฐิระดับนี้ เปนเรื่องเกี่ยวกับคุณคา เชนวา ดี ชั่ว ถูก ผิด อะไรดีกวา อะไรเลวกวา ควรจะเปน ไมควร
จะเปน หรือวานาเปน ไมนาเปน อยางไร เปนตน ตลอดจนหลักความเชื่อ หลักความเห็นตางๆ ที่จะรักษาคุณ
คาที่ดีงามถูกตองไว
เพราะเหตุที่เกิดจากการหลอหลอมของสังคม มีการถายทอดโดยปรโตโฆสะ ทิฏฐิประเภทนี้จึงมีลักษณะ
เปนหลักการ กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเชื่อถือ ชนิดที่มนุษยปรุงแตง สรางสรรค หรือบัญญัติวางกันขึ้น เปน
ของซอนเขามา หรือตางหากจากกฎธรรมดาของธรรมชาติอีกทีหนึ่ง และดังนั้น จึงมีลักษณะของความเปนโลกิยะ
คือมีรายละเอียดขอปลีกยอยผิดแปลกแตกตางกันออกไปตามกาลเทศะ เปลี่ยนแปลงไดตามอิทธิพลของ
สภาพแวดลอมและความเปนไปของสังคม
ทิฏฐิจําพวกขอถูกใจ ความใฝนิยม หรือคานิยมทั้งหลาย ลวนรวมอยูในทิฏฐิประเภทโลกิยะนี้ทั้งสิ้น
อยางไรก็ตาม ถึงแมวารายละเอียดขอปลีกยอยของทิฏฐินี้จะเปลี่ยนแปลงตางกันไปได ตามถิ่นฐานและ
กาลสมัย แตก็มีหลักกลางสําหรับวัดความเปนสัมมาทิฏฐิ คือ ความสอดคลองกับหลักกรรม หรือกฎแหงกรรม
เพราะหลักกรรมเปนกฎธรรมดา หรือหลักความจริง ที่รองรับความเปนไปแหงพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย
1425

พึงอาง “สทฺธามูลิกา จ สมฺมาทิฏิ” (สัมมาทิฏฐิ ที่มีศรัทธาเปนมูล) ใน ที.อ.๑/๒๘๕; ม.อ.๑/๑๘๒; องฺ.อ.๒/๒๒; อิติ.อ.๒๙๓.

บทที่ ๑๔ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๑: หมวดปญญา

๗๒๗

โดยนัยนี้ โลกิยสัมมาทิฏฐิจึงมีกฎธรรมชาติรองรับอยู หรือสอดคลองกับความจริงของธรรมชาติ และ
ดวยเหตุนี้ บางครั้งทานจึงจํากัดความหมายของโลกิยสัมมาทิฏฐิ โดยระบุลงไปวา ไดแก กัมมัสสกตาญาณ1426
คือความรูวาคนมีกรรมเปนของตน รูวาคนเปนเจาของการกระทําของตน จะตองรับผิดชอบตอการกระทํานั้น คือ
ไดรับผลแหงกรรมของตน ซึ่งเปนความรูเขาใจที่สอดคลองกับกฎแหงกรรม หรือพูดไดวา รูเขาใจถึงการที่
พฤติกรรม และผลสืบเนื่องจากพฤติกรรมทั้งหลายของมนุษย เปนไปตามกฎธรรมดาของความสัมพันธสืบทอด
แหงเหตุปจจัย
โลกิยสัมมาทิฏฐินี้ จึงสองถึงคานิยมพื้นฐาน เชน ความรับ ผิดชอบตอการกระทําของตน ความใฝ
ผลสําเร็จที่เกิดจากการกระทํา หรือความเพียรพยายาม ความสามารถ และสติปญญาของตนเอง ความรูจัก
พึ่งตนเอง และการชวยเหลือกันดวยเรี่ยวแรงกําลังของมนุษยเอง เปนตน
พึงสังเกตดวยวา ความรูเกี่ยวกับกรรมในระดับนี้ เปนเพียง “ความรูถึงความที่กรรมเปนของตน” รูวาแต
ละสัตวแตละคนเปนเจาของการกระทําของตน ที่จะทําใหรูจักรับผิดชอบตอการกระทําของตนนั้น หรือรูวามนุษย
จะเปนไปตามกฎแหงกรรมนั้น อยูในขั้นของความรูเขาใจที่สอดคลองกับกฎแหงกรรมเทานั้น ยังมิใชเปนการรู
เขาใจตัวกฎ หรือหยั่งรูถึงความเปนไปของเหตุปจจัยนั้นโดยตรง ทั้งนี้เพราะความรูเขาใจที่หยั่งถึงตัวกฎหรือเหตุ
ปจจัยโดยตรง ยอมจัดเขาในจําพวก โลกุตรสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนขอตอไป
นอกจากนี้ อาจวัดความเปนโลกิยสัมมาทิฏฐิดวยวิธีพูดอยางอื่นอีก เชนวา ไดแก ทิฏฐิชนิดที่เกื้อกูล
เปนไปเพื่อประโยชนสุขแกชีวิตและสังคม หรือวาไดแกทิฏฐิชนิดที่ทําใหกาวหนาไปในมรรคได คือ สงผลแกองค
มรรคขออื่นๆ ได ตั้งแตชวยใหเกิดสัมมาสังกัปปะ เปนตน และในเมื่อเปนความรูความเขาใจที่สอดคลองกับความ
เปนจริงตามธรรมดาของธรรมชาติ โลกิยสัมมาทิฏฐินี้ จึงอาจเชื่อมตอใหกาวไปยังโลกุตรสัมมาทิฏฐิไดดวย
๒. โลกุตรสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบระดับโลกุตระ คือเหนือโลก ไมขึ้นตอโลก ไดแกความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตถูกตองตามความเปนจริง หรือรูเขาใจตามสภาวะของธรรมชาติ พูดงายๆ วา รูเขาใจ
ธรรมชาตินั่นเอง
สัมมาทิฏฐิประเภทนี้ เกิดจาก โยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนองคประกอบภายใน หรือปจจัยภายในตัวบุคคล
ปรโตโฆสะที่ดี หรือกัลยาณมิตร อาจชวยไดเพียงดวยการกระตุนใหบุคคลนั้นใชโยนิโสมนสิการแลวรูเห็นเขาใจ
เอง หมายความวา สัมมาทิฏฐิประเภทนี้ไมอาจเกิดขึ้นไดเพียงดวยการรับฟงแลวเชื่อตามคนอื่นดวยศรัทธา
เพราะตองเปนการรูจักที่ตัวสภาวะเอง ตองเอาธรรมชาตินั่นเองเปนขอพิจารณาโดยตรง
ดวยเหตุนี้ โลกุตรสัมมาทิฏฐิจึงไมเกี่ยวของกับหลักการ กฎเกณฑ ขอยึดถือที่ปรุงแตงหรือบัญญัติวาง
ซอนเพิ่มขึ้นมาตางหากจากธรรมดาของธรรมชาติ และจึงเปนอิสระจากการหลอหลอมของสังคม ไมขึ้นตอ
อิทธิพลของสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เปนการเกี่ยวของกับธรรมชาติเองแทๆ ซึ่งมีสภาวะและธรรมดา
เสมอเหมือนกันทุกถิ่นฐานทุกกาลสมัย
โดยนัยนี้ สัมมาทิฏฐิประเภทนี้จึงมีลักษณะเปนโลกุตระ คือ ไมขึ้นตอกาล ไมจํากัดสมัย เปนความรู
ความเขาใจอยางเดียวกัน จําเปนสําหรับปรีชาญาณและความหลุดพนในทุกถิ่นทุกกาลเสมอเหมือนกัน
สัมมาทิฏฐิตามความหมายอยางที่สองนี้ ที่ทานจัดเปนโลกุตระนั้น หมายเอาเฉพาะที่เปนความรูความ
เขาใจชัดเจนแจมแจง ถึงขั้นเปนมรรคเปนผล ทําใหเปนอริยบุคคลเทานั้น
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แตกระนั้นก็ตาม สัมมาทิฏฐิที่เปนมรรคเปนผลนั้น ก็สืบเนื่องไปจากสัมมาทิฏฐิแบบเดียวกัน ที่เปนของ
ปุถุชนนั่นเอง ดังนั้น จึงขอเรียกสัมมาทิฏฐิตามความหมายอยางที่สองนี้ ในขั้นที่เปนของปุถุชนวา สัมมาทิฏฐิแนว
โลกุตระ1427
พึงเห็นความสําคัญของสัมมาทิฏฐิที่เปนโลกุตระ หรือแนวโลกุตระนี้วา เปนธรรมที่มีผลลึกซึ้งกวาโลกิยสัมมาทิฏฐิมาก สามารถทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในบุคลิกภาพอยางที่เรียกวาถอนรากถอนโคน
สัมมาทิฏฐิระดับนี้เทานั้น จึงกําจัดกิเลสได มิใชเพียงกด ขม หรือทับไว และทําใหเกิดความมั่นคงใน
คุณธรรมอยางแทจริง ไมแกวงไกวไหวโอนไปตามคานิยมที่สังคมหลอหลอม เพราะมองความจริงผานทะลุเลย
ระดับสังคมไปถึงสภาวธรรมที่อยูเบื้องหลังแลว จึงไมเตนสายไปกับภาพปรุงแตงในระดับสังคม
ความที่วาในตอนนี้ มีความหมายสําคัญในแงของการศึกษาดวย เพราะจะเปนขอพิจารณาเกี่ยวกับ
พัฒนาการของบุคคลวาควรจะสัมพันธกับสังคมและธรรมชาติอยางไร ควรไดรับอิทธิพล หรือไดรับประโยชนจาก
สังคมและธรรมชาตินั้น แคไหนเพียงไร
อนึ่ง ดังที่ทราบอยูแลววา สัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระ เกิดจากโยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการจึงมีบทบาท
สําคัญในเรื่องนี้ ซึ่งควรย้ําไวอีกครั้งหนึ่งวา ตามปกติ พฤติกรรมของมนุษยปุถุชนจะเปนไปตามอํานาจของ
คานิยม ที่เกิดจากการหลอหลอมทางสังคม เชน ละเวนการกระทําไมดีอยางนั้น และกระทําการที่ดีอยางนี้ ตาม
คําอบรมสั่งสอนบอกเลาถายทอดเลาเรียน หรือจดจําแบบอยางมา ถาเมื่อใดปุถุชนไมตกอยูใตอํานาจของคานิยม
เชนนั้น เขาก็จะตกเปนทาสของตัณหา ที่เรียกกันในสมัยใหมวาอารมณของตนเอง1428 แตโยนิโสมนสิการ ชวยให
หลุดพนได ทั้งจากอิทธิพลของคานิยมทางสังคม และจากความเปนทาสแหงตัณหาหรืออารมณกิเลสของตนเอง
ทําใหมีพฤติกรรมอิสระ ที่เปนไปดวยปญญา
จึงอาจพูดสรุปไดวา ปุถุชนจะคิดจะทําการใดๆ ก็ตาม หากขาดโยนิโสมนสิการเสียแลว ถาไมตกอยูใต
อํานาจของคานิยมจากภายนอก ก็ยอมตกเปนทาสแหงตัณหาของตนเอง เมื่อใดมีโลกุตรสัมมาทิฏฐิ เมื่อนั้นเขาก็
จะหลุดพนจากอํานาจปรุงแตงของสังคมไดอยางแทจริง
เมื่อใดทิฏฐิกลายเปนสัมมาทิฏฐิ เมื่อนั้นก็จัดเปนปญญา หรือไวพจนคําหนึ่งของปญญา1429 แมวาในขั้น
แรกเริ่ ม สั ม มาทิ ฏ ฐิ นั้ น จะยั ง เป น เพี ย งความเห็ น หรื อ ความเชื่ อ อยู ทั้ ง นี้ เ พราะความเห็ น หรื อ ความเชื่ อ นั้ น
สอดคลองกับความเปนจริง มีความเขาใจตามสภาวะหรือตามเหตุปจจัยเปนที่อางอิง เริ่มเดินหนาออกจากอํานาจ
ครอบงําของอวิชชาและตัณหา
ตอจากนั้นไป แมวาความเห็นหรือความเชื่อนั้นจะกลายเปนความรูความเขาใจอยางชัดเจนแจมแจงที่
เรียกวาญาณแลว ก็ยังคงเรียกดวยชื่อเดิมวาสัมมาทิฏฐิไดเรื่อยไป เพื่อสะดวกในการมองเห็นความเจริญเติบโต
หรืองอกงามที่ตอเนื่องกัน
โดยนัยนี้ สัมมาทิฏฐิจึงมีความหมายกวางขวาง คลุมตั้งแตความเห็นและความเชื่อถือที่ถูกตอง ไปจนถึง
ความรูความเขาใจตามสภาวะที่เปนจริง
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เรียกตามอรรถกถาวา วิปสสนาสัมมาทิฏฐิ เรียกตามบาลีเดิมวา สัจจานุโลมิกญาณ (ในชั้นอรรถกถา ทานใช สัจจานุโลมิกญาณ
หมายถึง ขั้นสุดทายของวิปสสนาญาณ ๙ โดยเฉพาะ)
ความจริง ทั้งคานิยมที่ผิด และอารมณ (emotion) ลวนเนื่องดวยตัณหาทั้งสองอยาง แตตางกันที่วา อยางแรกเปนตัณหาซึ่งปรุง
แปลงหรือแตงตัวแลว อยางหลังเปนตัณหาสด
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สัมมาทิฏฐิ กับการศึกษา
ในแงของการศึกษา กลาวไดวา คนเริ่มมีการศึกษา เมื่อเขามีสัมมาทิฏฐิ บางทานอาจมองในแงจาก
ภายนอกเขาไปตามนัยแหงไตรสิกขา โดยถือเอาศีลเปนที่เริ่มตน แลวกลาววา การศึกษาเริ่มตน เมื่อคนประพฤติ
สุจริต1430 แตคํากลาวเชนนี้ยังนับวาไมเขาถึงตัวการศึกษา หรือแกนแทของการศึกษา เพราะการฝกปรือในขั้นศีล
ใหมีสุจริต ก็ดวยมุงสรางสมนิสัยหรือความเคยชินในทางที่ดีงาม เปนทางนําคนระดับเวไนยไปสูการมองเห็น
คุณคาของความประพฤติสุจริตเชนนั้น (นี้คือแงที่พฤติกรรมกลับเปนฝายปรุงแตงคานิยมได เชนเดียวกับปจจัย
ทางสังคมอยางอื่นๆ)
เมื่อใดคนมองเห็นคุณคา เกิดความเขาใจซาบซึ้ง และใฝนิยมความสุจริต เปนสัมมาทิฏฐิแลว เมื่อนั้นศีล
หรือความประพฤติสุจริต จึงจะแนนแฟนมั่นคงได (ตอนนี้คานิยมจะเปนฝายกําหนดพฤติกรรม) และเมื่อนั้น
แหละจึงเรียกไดวาเขาเปนผูมีการศึกษา
พูดอีกอยางหนึ่งวา การที่ฝกปรือในไตรสิกขา เริ่มแตศีลไป ก็เพื่อฟกบมใหองคมรรคทั้งหลายเริ่มแต
สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น เมื่อใดองคมรรคซึ่งมีสัมมาทิฏฐิเปนตัวนํา บังเกิดขึ้นในบุคคล จึงจะนับไดวาเขามีการศึกษา
เพราะนับแตบัดนั้นไป องคธรรมทั้งหลายในตัวบุคคลนั้น จึงจะเริ่มเขาประจําทําหนาที่สอดประสานสงทอดตอกัน
สัมมาทิฏฐิ นอกจากจะทําใหศีลหรือความประพฤติสุจริตนั้นมั่นคงจริงจังแลว ยังชวยใหการประพฤติ
ศีลเปนไปดวยความจริงใจ ไมเสแสรง และเปนหลักประกันใหประพฤติไดถูกตองตามความหมายและความมุง
หมายของศีล ไมผิดพลาดกลายเปนสีลัพพตปรามาส หรือถือปฏิบัติโดยงมงายเปนตนอีกดวย
เมื่อใดมีสัมมาทิฏฐิ เมื่อนั้นจึงวางใจในการปฏิบัติศีล หรือไวใจในความสุจริตนั้นได แตถายังไมมี
สัมมาทิฏฐิตราบใด ก็ยังไมอาจวางใจในศีลตราบนั้น
ถาแสดงความหมายอยางผอนลงมา โดยถือเอาปจจัยของสัมมาทิฏฐิเปนหลัก ก็อาจกลาววา การศึกษา
เริ่มต้น เมื่อคนเริ่มรู้จักคิด (โยนิโสมนสิการ) ความหมายอยางนี้ก็นับไดวาถูกตอง ดวยเปนการกลาวแบบเล็ง
ความถึงกัน เพราะเมื่อมีโยนิโสมนสิการแลว ก็หวังไดวาสัมมาทิฏฐิจะเกิดตามมา
ดังจะเห็นไดวา แมแตการปฏิบัติระดับศีล เมื่อไดโยนิโสมนสิการชวยนําพฤติกรรม จึงจะทําใหการ
ปฏิบัติดําเนินไปอยางถูกตองพอดี และเปนการกระทําอยางมีเปาหมายที่เกื้อกูลเปนประโยชน ทั้งตนเองก็ไดความ
เขาใจ มีความมั่นใจ จิตเปนกุศล โปรงผองใส
ยกตัวอยางเชน ในการแตงตัวใหสะอาดเรียบรอย นอกจากคํานึงถึงคุณคาเพื่อชีวิต คือปกปดและ
ปกปองรางกายจากหนาวรอนและความละอายเปนตนแลว โยนิโสมนสิการยังชวยใหคํานึงในทางเกื้อกูลแกผูอื่น
และแกสังคมอีกดวย เชนทําใจวา เราจะแตงตัวอยางนี้ ใหสะอาดเรียบรอยอยางนี้ เพื่อความเปนระเบียบดีงาม
ของหมูของชุมชนหรือของสังคม เรานุงหมไมใหนาเกลียดหรือนารังเกียจ ใหเรียบรอยงดงามอยางนี้ เพื่อรักษา
จิตใจของคนอื่นที่เขาพบเห็น ใหเปนกุศล ไมเศราหมองขุนมัว เพื่อชวยเสริมบรรยากาศใหคนอื่นๆ มีจิตใจผองใส
โนมนอมไปในความดีงาม
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แตถาคิดขึ้นมาวาจะอวดโก อวดฐานะ เอาเดน จะขมคนโนนคนนี้ หรือจะลอใจคนใหหลงใหลติดพัน
หรือมีจิตคิดแงงอนวาจะทําตามใจฉัน ใครจะวาอยางไรก็ชาง ดังนี้เปนตน ก็กลายเปนอโยนิโสมนสิการ อกุศล
ธรรมก็เขาครอบงําใจ จิตก็ปดลอมตัวเองใหคับแคบ ไมโปรงโลง ไมผองใส และพฤติกรรมในการแตงกาย ก็
พรอมที่จะวิปริตออกไปจากความถูกตองพอดี ไดทันที
เมื่อพูดถึงการศึกษา คนทั่วไปมักนึกถึงการเลาเรียนความรูสําหรับทํามาหาเลี้ยงชีพ อันเปนเรื่องของ
อาชีวะ และเปนเรื่องระดับศีล
การศึกษาที่มุงสรางแตอาชีวะ โดยไมคํานึงวาจะเปนสัมมาชีวะ หรือมิจฉาชีวะ ยอมไมมีสาธุชนใด
เห็นชอบดวย แตการศึกษาที่มุงสรางสัมมาอาชีวะเพียงอยางเดียว โดยไมใสใจสรางสัมมาทิฏฐิ ก็ยังหาชื่อวาเปน
การศึกษาที่ถูกตองไม และนาจะไมสําเร็จผลสมความมุงหมาย แมแตที่จะใหเกิดสัมมาอาชีวะนั้นดวย เพราะยัง
ไมเขาถึงตัวการศึกษา อาจจะเปนสัมมาอาชีวะแตเพียงชื่อ ไมใชสัมมาอาชีวะที่แท เพราะเปนการฝกหัดศีล โดยไม
ทําองคมรรคใหเกิดขึ้น จึงยังผิวเผิน ฉาบฉวย ไมหยั่งรากลง
ทางที่ถูก จะตองปลูกฝงสัมมาทิฏฐิไวเปนรากฐานของสัมมาอาชีวะดวย พูดงายๆ วา จะใหถือศีลโดยไม
มีความใฝนิยมศีล หรือใหประพฤติสุจริตโดยไมมีคานิยมแหงความสุจริต ยอมไมเพียงพอ
ดั ง จะเห็ น สิ่ ง ที่ ไ ม น า เป น ไปได แต มี อ ยู ใ นสั ง คมบางถิ่ น บางสมั ย ความใฝ นิ ย มทุ จ ริ ต เป น ไปอย า ง
แพรหลาย ถึงกับคนจํานวนมากเห็นไปวา การทําอะไรไดสําเร็จ หรือหาทรัพยสินไดดวยวิธีหลอกลวงคดโกง
ฉลาดในการทุจริตหรือทํารายผูอื่น เปนความเกงกลาสามารถ สังคมนั้น แมจะมีสภาพทั่วไปอุดมสมบูรณ แตเต็ม
ไปดวยการทุจริตและอาชญากรรม พรอมกันนั้น ในอีกสังคมหนึ่ง ซึ่งสภาพทั่วไปมีความอดอยากยากแคนกวา
เปนอันมาก กลับมีอาชญากรรมตางๆ นอย แมแตคนจนไร ก็ยอมเปนขอทาน ยิ่งกวาจะลักขโมยทําการทุจริต
(แตในสังคมที่ขาดความใฝสุจริต แมแตการขอทาน คนก็ทําอยางเปนการทุจริต)
ความที่กลาวในตอนนี้ มีความสําคัญถึงขั้นหลักการ ซึ่งควรจะเนนไว เกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
มรรคกับไตรสิกขา ซึ่งมองดูไดที่สัมมาทิฏฐิ กับการฝกอบรมศีล อันเปนขอแรกของหมวดธรรมแตละฝาย
ในตอนตน ไดเคยกลาวถึงความสัมพันธอยางเปนปจจัยกัน ระหวางศีล กับสัมมาทิฏฐิวา เมื่ออยูรวมกัน
ดวยดีโดยสงบเรียบรอย ใจก็ไมตองคอยสะดุงหวาดระแวง เมื่อประพฤติดีมีศีล ก็ไมมีความเดือดรอนวุนวายใจ
ทําใหจิตสงบ เปนสมาธิได เมื่อใจสงบแนวแนผองใส ก็ชวยใหคิดคลอง มองเห็นอะไรๆ ชัดเจน ไมเอนเอียง มี
ความเขาใจดี เกิดปญญา ถาปญญานั้นรูตระหนักมองเห็นคุณคาของความประพฤติดีมีศีล ก็เปนสัมมาทิฏฐิ เมื่อ
มีสัมมาทิฏฐิ คือเห็นถูก เขาใจถูกตอง ก็คิด แลวพูด ทํา ประพฤติปฏิบัติถูกตอง เปนศีลอีก
อีกตอนหนึ่ง ก็ไดกลาววา การฝกหัดศีล หรือฝกอบรมความประพฤติ จะชื่อวาเปนการศึกษา ก็ตอเมื่อ
สามารถทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิ อยางนอยตั้งแตขั้นซาบซึ้งในคุณคาของศีล หรือมีคานิยมแหงความสุจริตขึ้นไป
การฝกอบรมความประพฤติที่จะใหมีผลเชนนี้ ไดกลาวมา ณ ที่นี้ ๒ อยาง คือ
๑) การฝึกศีลที่อาศัยความเคยชินและศรัทธา เปนวิธีที่เนนหนักในดานระเบียบวินัย ไดแกการ
จัดสรรสภาพแวดลอมใหเปนกรอบกํากับความประพฤติ และจัดระเบียบความเปนอยู เชน กิจวัตร เปนตน ให
กระชับ ฝกคนปฏิบัติใหเกิดความคุนและเคยชินเปนนิสัย พรอมนั้นก็สรางเสริมศรัทธา โดยใหกัลยาณมิตรเชน
ครูแนะนําชักจูงใหเห็นวา การประพฤติดี มีระเบียบวินัยเชนนั้น มีประโยชน คุณคาหรืออานิสงสอยางไร และอาจ
ใหไดยินไดเห็นบุคคลผูมีความประพฤติดีงามนาเลื่อมใสศรัทธา ที่มีความสุข ความสําเร็จเปนแบบอยาง (เชน ครู
นั่นเอง) ประกอบไปดวย

บทที่ ๑๔ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๑: หมวดปญญา
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โดยวิธีนี้ ความซาบซึ้งในคุณคาของความประพฤติดีงาม ความรักวินัย ความใฝนิยมศีล ก็เกิดขึ้นได แม
จะไมมีกัลยาณมิตรคอยชี้แจงประโยชน หรือไดเห็นแบบอยางอะไรมากนัก แตถาระเบียบวินัย หรือกรอบความ
ประพฤตินั้น เปนสิ่งที่เขาปรับตัวเขาได เกิดความเคยชินเปนนิสัยขึ้นมา ก็ดี เขาไดรับผลดีมองเห็นประโยชนแก
ตนบาง ก็ดี เขาก็จะเกิดความใฝนิยม และคิดหาเหตุผลเขากับความประพฤติดีมีระเบียบวินัยนั้นเอง
เมื่อพนจากขั้นประพฤติไปตามกรอบหรือตามบังคับ มาถึงขั้นเห็นคุณคาใฝนิยมที่จะทําอยางนั้นแลว ก็
เขาสูขั้นเปนสัมมาทิฏฐิ นับไดวาเริ่มมีการศึกษา แมวาจะเปนสัมมาทิฏฐิชนิดโลกียอยางออนเหลือเกิน และไมสู
มั่นคงปลอดภัยนัก เพราะอาจกลายเปนการปฏิบัติดวยความยึดมั่นงมงายเปนสีลัพพตปรามาสไดก็ตาม
๒) การฝึกศีลที่ใช้โยนิโสมนสิการกํากับ เปนวิธีที่เนนความเขาใจในความหมายของการกระทํา หรือ
การปฏิบัติทุกอยาง คือปฏิบัติการดวยโยนิโสมนสิการ หรือใชโยนิโสมนสิการนํา และคุมพฤติกรรม ดังตัวอยาง
เรื่องการแตงกายที่ไดกลาวมาแลว
ตามวิธีนี้ กัลยาณมิตร เชน ครู จะชวยได โดยแนะแนวความคิดใหเห็นชองทางพิจารณาและเขาใจ
ความหมายของพฤติกรรมนั้นๆ ไวกอน แตเมื่อถึงเวลาปฏิบัติ นักเรียนหรือผูปฏิบัตินั้น จะตองทําใจพิจารณาเอา
เองทุกคราวทุกกรณีไป
ตัวอยางอื่นอีก เชน ในการไหวกราบแสดงความเคารพ ผูกราบไหวพระสงฆ หรือแสดงความเคารพ
ผูใหญกวา อาจทําใจใหเขากับความหมายที่ถูกตองดีงามเปนกุศลของการกระทําในกรณีนั้นๆ และเวลานั้นๆ
ดังเชนวา เราขอกราบไหว เพื่อเปนการฝกตนใหเปนคนออนโยนไมแข็งกระดาง หรือเรากราบไหว เพื่อ
เชิดชูระเบียบเพื่อความดีงามของสังคม หรือเรากราบไหว เพื่อเปนเครื่องหมายแหงการเทิดทูนธรรมที่ทานผูนั้น
เปนตัวแทนอยู หรือเรากราบไหว ดวยเมตตาหวังดีหวังประโยชนแกทานผูนั้น เพื่อเปนเครื่องชวยระวังรักษาทาน
ใหดํารงตนอยูในภาวะและฐานะที่ดีงามเหมาะสม หรืออยางนอยที่สุดวา เรากราบไหวนี้ เปนการจะประพฤติธรรม
ในสวนของตัวเรา ใหถูกตอง ใหดีงามที่สุดของเราก็แลวกัน ดังนี้เปนตน
ทางฝายพระสงฆ ผูใหญ หรือครู ที่เปนผูจะไดรับความเคารพกราบไหว ก็อาจทําใจเมื่อเขากราบไหว
เคารพตน เชน นึกเปนโอกาสที่ไดสํารวจตนวา เรายังเปนผูมีคุณธรรมความประพฤติสมควรแกการไดรับความ
เคารพกราบไหวอยูหรือไม หรือนึกวา ทานผูนี้อยูในฐานะที่เราพึงแนะนําได เขาไหวกราบถูกตองหรือไมอยางไร
เปนโอกาสที่เราจะรูไว และคอยนํามาแนะนําดวยความหวังดีตอไป หรือมีใจอนุโมทนาวา ทานผูนี้ คนผูนี้ ชาง
เปนผูมีคุณธรรมสูง รูจักรักระเบียบของสังคม รูจักใหเกียรติเทิดทูนธรรม หรือทําใจวา เอาเถิด วากันไปตาม
สมมติของโลก แลวแตจะทําอยางไรใหโลกมันดี ก็เอา ดังนี้เปนตน
เมื่อทําใจดวยโยนิโสมนสิการอยางนี้ ก็จะมีความมั่นใจในการกระทําของตน และจะไมเกิดอกุศลธรรม
เขาครอบงําจิตดวย เชน ทางฝายผูกราบไหว ก็จะไมตองมาถือเทียบเขาเทียบเราดวยกิเลสแหงความยึดติดถือมั่น
ในตัวตนวา เขามีดีอะไรเราจะตองไหว เราดีกวาเขาเสียอีก จะไหวทําไม ดังนี้เปนตน ทางฝายผูจะไดรับการแสดง
ความเคารพ ก็จะไมตองเกิดกิเลสคอยระแวง หรือโทมนัสนอยใจแคนเคือง เชนวา ทําไมคนนี้ไมไหวเรา ทําไมคน
นั้นไหวดวยอาการไมถูกใจเรา หรือลุมหลงลืมตัววา เรานี้เปนผูเลิศประเสริฐสูง ผูคนทั้งหลายพากันนอบนบกราบ
ไหว ดังนี้เปนตน
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พุทธธรรม

ตัวอยางที่ยกมานี้ ลวนเปนโยนิโสมนสิการแบบเรากุศลธรรม และใหเกิดสัมมาทิฏฐิแบบโลกียเทานั้น
แตก็จะเห็นไดวา วิธีฝกขอ ๒ นี้ประณีตลึกซึ้งกวาวิธีที่ ๑ สามารถปองกันผลเสีย คือการเกิดขึ้นของอกุศลธรรม
ที่จะเขาแฝงซอนการปฏิบัติ ซึ่งวิธีที่หนึ่งปองกันไมได เปนการปฏิบัติอยางมั่นใจดวยปญญา ทําใหเกิดความเขาใจ
เปนสัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นเรื่อยไป พรอมกันกับการฝกศีล และปดชองที่จะกลายเปนการประพฤติปฏิบัติศีลดวย
ความงมงาย ที่เรียกวาสีลัพพตปรามาส
วิธีฝกที่ถูกตองตามแนวของมรรคอยางแทจริง คือวิธีที่ ๒ หากจะใชวิธีที่ ๑ ควบไปดวย ก็นาจะไดผลดี
ยิ่งขึ้น แตจะใชวิธีที่ ๑ อยางเดียว นับวายังไมเพียงพอสําหรับการศึกษาที่แท เพราะในการศึกษาที่ถูกตอง
ภายนอกเริ่มตนดวยการฝกขั้นศีล แตภายในตองใชโยนิโสมนสิการสรางปญญา ใหเกิดสัมมาทิฏฐิพรอมกันแต
แรกเรื่อยไป และเมื่อทําอยางนี้ ก็เปนการใชโยนิโสมนสิการในทางปฏิบัติ ซึ่งใชไดตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน
ไมใชรอเอาไวพิจารณาความคิดอยางเดียว
ที่วานั้น ไมใชแตในขั้นศีลนี้เทานั้น แมในขั้นสมาธิ และขั้นปญญาแทๆ ก็จะตองใชโยนิโสมนสิการอยาง
นี้เรื่อยไป สัมมาทิฏฐิ และองคมรรคทั้งหลายภายใน จึงจะเจริญแกกลาพรั่งพรอมยิ่งขึ้นได
โดยนัยนี้ ก็จะมองเห็นความเจริญขององคมรรค ที่ควบไปกับการฝกไตรสิกขา กลาวคือ เมื่อมองจาก
ขางนอก หรือมองตามขั้นตอนใหญ ก็จะเห็นการฝกอบรมตามลําดับขั้นของไตรสิกขา เปนศีล สมาธิ และปญญา
แตเมื่อมองเขาไปขางใน ดูที่รายละเอียดของการทํางาน ก็จะเห็นองคมรรคทั้งหลายเดินไขวทําหนาที่กันอยู หรือ
วาบุคคลนั้นกําลังเดินตามมรรคอยูตลอดเวลา
พูดสรุปไดวา วิธีปฏิบัติที่ถูกตอง คือ ภายนอกฝกตามไตรสิกขาไป ภายในก็เดินตามมรรคดวย นี้คือ
ความหมายของความที่วา เปนการประสานขานรับกัน ทั้งระบบฝกคนจากขางนอก และระบบกาวหนาขององค
ธรรมที่อยูขางใน
มองลึกลงไปอีกถึงพัฒนาการของบุคคล เมื่อพิจารณาตามหลักเทาที่กลาวมาแลว จะเห็นไดวา ถาปลอย
ใหมนุษยเจริญเติบโตอยางเปนไปเองตามธรรมชาติ ไมอาศัยปจจัยทางสังคมเขาชวยเสียเลย ก็จะมีเพียงอัจฉริย
มนุษยไมกี่คน ที่จะสามารถใชโยนิโสมนสิการโดยลําพังตัว นําตนเขาถึงชีวิตที่ดีงามสูงสุด
ในทางตรงขาม การปลอยใหมนุษยเจริญเติบโตขึ้น ดวยการหลอหลอมของปจจัยตางๆ ทางสังคมอยาง
เดียว ก็ไมเพียงพอที่จะทําใหเขาเขาถึงความดีงามสูงสุด ที่เขาเองสามารถเขาถึงได
โดยนัยนี้ อาจกลาววา แนวทางพัฒนาบุคคล ๒ แบบตอไปนี้ เปนวิธีการสุดโตง ที่ผิดพลาด คือ
๑) การพัฒนา โดยปลอยใหเปนไปเองอยางเสรีตามธรรมชาติ
๒) การพัฒนา ตามความปรุงแตงตองการของสังคม
การพัฒนาตามธรรมชาติเทานั้น ไมเพียงพอ จะตองพัฒนาดวยความเขาใจสภาวะของธรรมชาติ ที่จะทํา
ใหวางใจวางทาทีสัมพันธกับธรรมชาติอยางถูกตองไดผลดีดวย
ในทํานองเดียวกัน การพัฒนาตามความตองการของสังคมเทานั้น ก็ไมเพียงพอ จะตองพัฒนาดวยความ
รูเทาทันที่จะใหสามารถหลุดพนจากอํานาจปรุงแตงของสังคมไดดวย
การพัฒนาที่สมบูรณ จะตองเกี่ยวของทั้งกับธรรมชาติ และกับสังคม ทั้งนี้ เพราะมนุษยเกิดขึ้นไดก็ดวย
อาศัยทั้งธรรมชาติ และมนุษยอื่น เมื่อเปนอยู ก็ตองเกี่ยวของทั้งกับธรรมชาติและกับมนุษยอื่น
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จึงอาจกลาวถึงการพัฒนาบุคคลที่ถูกตองสมบูรณวา เปนพัฒนาการดวยความรูความเขาใจ ที่ทําให
เจริญเติบโตขึ้นอยางเกื้อกูลแกสังคม และอยางเปนกันเองกับธรรมชาติ พรอมกับไดทั้งสังคมและธรรมชาติเปนที่
หลอเลี้ยงใหชีวิตงอกงามเอิบอิ่มเบิกบาน มีความดีงาม และความเกษมศานติ์
เมื่อคนจะอยูรวมกันดวยดี แมเพียงสองคน ก็ตองมีขีดขั้นและความรูจักควบคุมยับยั้งในทางพฤติกรรม
เมื่ออยูกันหลายคน ก็ถึงกับตองมีขอกําหนด หรือขอตกลงทางความประพฤติ วาอะไรพึงเวน อะไรพึงทํา ที่ไหน
เมื่อใด เพื่อใหทุกอยางเปนไปอยางสอดคลอง ทุกคนไดรับประโยชนดวยกัน (แมแตบุคคลผูเดียว ก็ยังมีความ
ตองการตางๆ ของตนเองที่ขัดกัน ซึ่งทําใหตองมีการวางระเบียบวินัยสําหรับตนเองเพื่อฝกการดําเนินชีวิตให
ไดผลดี)
คนหลายคน จากทุกทิศ ขับรถมาเผชิญกันที่สี่แยก แตละคนเรงรีบจะชิงไปกอน จึงติดอยูดวยกัน ไป
ไมไดสักคน ทั้งยุง ทั้งเสียเวลา ทั้งจะวิวาทกัน แตเมื่อยอมกันจัดระเบียบ ดวยความรูความเขาใจ ก็ไปไดโดย
สวัสดีทุกคน ดวยเหตุนี้ หมูชนคือสังคม จึงตองมีระเบียบ นอกเหนือจากสิ่งที่เรียกวาระเบียบแทๆ แลว ก็ยังมี
ระบบแบบแผน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และสถาบันทั้งหลายในทางสังคม รวมถึงศิลปวิทยาการ
ตางๆ ที่ถายทอดสืบกันมา ซึ่งมีผลรวมที่ทําใหสังคมหนึ่งๆ เกิดมีรูปรางของตนขึ้น
ปจจัยตางๆ ทางสังคม ปรุงแตงสังคมแลว ก็ปรุงแตงบุคคลใหมีคุณสมบัติสอดคลองกลมกลืนกับสังคม
นั้นดวย แตในเวลาเดียวกัน บุคคลทั้งหลายนั่นเอง ก็เปนตัวปรุงแตงปจจัยตางๆ ทางสังคม สังคมกับบุคคลจึง
ปรุงแตงซึ่งกันและกัน
แตเมื่อสังคมมีรูปรางชัดเจนแลว ก็มักมีลักษณะแนนอนตายตัว ทําใหบุคคลมักกลายเปนฝายถูกสังคม
ปรุงแตงเอาไวสนองความตองการของสังคมฝายเดียว
แตความจริงนั้น บุคคลมิใชเพื่อสังคมฝายเดียว สังคมก็เพื่อบุคคลดวย และวากันในขั้นพื้นฐาน สังคมมี
ขึ้น เพื่อชวยใหชีวิตอยูกันอยางดีงาม และสามารถบรรลุความดีงามที่สูงขึ้นไปดวยซ้ํา
เมื่อมองในแงนี้ สังคมเปนปจจัยอุดหนุนเพียงสวนหนึ่ง แตไมเพียงพอที่จะใหมนุษยบรรลุชีวิตที่ดีงาม
เพราะสังคมเริ่มตั้งตน หรือถือกําเนิดขึ้น จากการมีระเบียบที่จะใหคนอยูรวมกันดวยดี แตเมื่อเขาอยูรวมกัน
ดวยดีแลว ชีวิตของเขายังมีสิ่งดีงามที่จะพึงเขาถึงนอกเหนือจากนั้นอีก
กวางออกไป สังคมเปนเพียงสวนหนึ่ง หรือภาคหนึ่ง ของสิ่งที่ชีวิตจะตองเกี่ยวของ นอกเหนือจากสังคม
แลว ก็ยังมีธรรมชาติอีก และสิ่งดีงามสูงสุดนั้น ชีวิตจะได ตอเมื่อเขาถึงธรรมชาติ เพราะวาโดยสภาวะของชีวิต
เองแลว ธรรมชาติเปนพื้นเดิม สังคมเปนเพียงสวนอุมชู ซึ่งอาจชวยใหชีวิตอยูใกลชิดเปนกันเองกับธรรมชาติก็ได
หรืออาจบิดเบนปดบังใหเหินหางจากธรรมชาติก็ได
อยางไรก็ตาม สังคมแมที่มีรูปรางชัดเจนอยูตัวแลว ก็มิใชจะเปนฝายปรุงแตงหลอหลอมบุคคลไดฝาย
เดียวเสมอไป ถาบุคคลใชโยนิโสมนสิการ ก็สามารถหลุดพนจากอํานาจปรุงแตงของสังคมได
โยนิโสมนสิการนั้น ทําใหบุคคลกาวขาม หรือมองทะลุ เลยสังคมไปถึงความจริงอันไมจํากัดกาลของ
ธรรมชาติ ที่อยูเบื้องหลังสังคมอีกชั้นหนึ่ง
เมื่อมีโยนิโสมนสิการแลว บุคคลก็สามารถหลุดพนจากอํานาจปรุงแตงของสังคมดวย สามารถบรรลุ
ความดีงามที่สูงขึ้นไปอีกดวย และสามารถหวนกลับมาทําการปรุงแตงสังคมอยางมีสติไดอีกดวย

๗๓๔

พุทธธรรม

หลักการในเรื่องที่วามานี้ ก็คือ มนุษยจําตองมีระเบียบ เพื่อความอยูรวมกันดวยดี สังคมจึงตองมีวินัย
และใหบุคคลมีศีล ที่จะประพฤติตามวินัยของสังคม
อยางไรก็ตาม ระเบียบวินัยอาจกลายเปนเพียงเครื่องมือจํากัดเสรีภาพของคน หรือถึงกับถูกเรียกไดวา
เปนเครื่องมือทําคนใหเปนทาสของระบบก็ได ถาระเบียบวินัยนั้น เปนสักวาขอหามขอบังคับที่ถือปฏิบัติตามๆ กัน
ไปอยางมืดบอด หรืออาจเกิดผลรายอยางอื่นอีก หากใหปฏิบัติดวยการบีบบังคับ หรือดวยคําหลอกลวง
แตในเวลาเดียวกัน การแสดงออกที่เรียกวากระทําดวยเสรีภาพ ก็อาจเปนเพียงปฏิกิริยาที่ระบายออก
ไปภายนอก ของความมีจิตใจที่ตกเปนทาสของกิเลสและความทุกขภายในตนเอง อาจพูดซอนวา เปนเสรีภาพใน
การแสดงความเปนทาส เสรีภาพในการที่จะเปนทาส หรือการยอมใหคนเปนทาสกันไดอยางเสรี ซึ่งเสรีภาพเชนนี้
มักหมายถึง เสรีภาพในการที่จะทําผูอื่นใหเปนทาสดวยในรูปใดรูปหนึ่ง ไมโดยตรงก็โดยออม
ในเวลาเดียวกันนั่นเอง สําหรับคนที่มีจิตใจเปนอิสระจากการครอบงําของกิเลสและความทุกข ถาถูก
ปลอยใหมีโอกาสและเสรีภาพที่จะใชปญญาอยางบริสุทธิ์ปราศจากการเคลือบแฝงใดๆ อยางที่เรียกวาเปนอยูดวย
ปญญา ยอมไมจําเปนตองมีมาตรการใดๆ เกี่ยวกับระเบียบวินัย เพราะความมีระเบียบวินัยมีพรอมอยูในตัวของ
ผูนั้นแลว และยิ่งกวานั้นไปอีก ก็คือ เขาพรอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบวินัยอะไรก็ได ที่มองเห็นวาเปนไปเพื่อ
ความดีงาม เพื่อประโยชนของมนุษย
จุดบรรจบของเรื่องนี้คงมีวา ระเบียบวินัยเปนสิ่งดีงาม ในเมื่อกําหนดวางและปฏิบัติดวยความรูความ
เขาใจความหมายและความมุงหมายอยางถูกตอง กลาวคือ ศีล จะตองประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ
ดังนั้น การฝกใหเด็กมีระเบียบวินัย จะตองใหเปนไปพรอมดวยการสรางความเขาใจ ใหเห็นคุณคาของ
วินัย และความจําเปนที่ตองมีระเบียบ
เมื่อจะวางระเบียบ ขอกําหนด กฎเกณฑตางๆ ขึ้น พึงใหสมาชิกรูเขาใจประโยชน และเห็นชอบรวมกัน
ซึ่งจะทําใหไมรูสึกวาถูกหาม ถูกสั่ง ถูกบังคับ1431 เปนอยูอยางมืดบอด แมระบบ แบบแผน วัฒนธรรมประเพณี
และสถาบันตางๆ ที่มีอยูแลวของสังคม ก็พึงใหสมาชิกรุนใหมแตละรุน ไดเรียนรูเขาใจคุณคาโดยถูกตอง
พรอมกันนั้น ก็ฝกใหเรียนรูเขาใจสภาวธรรม ใหรูจักมองโลกและชีวิตตามความเปนจริง ตามธรรมชาติ ที่จะ
ใหหลุดพนจากอํานาจปรุงแตงหลอหลอมของสังคม และเขาถึงความดีงามสูงขึ้นไป ที่สังคมไมอาจอํานวยใหได
แลวขอที่สําคัญยิ่ง ก็คือ สังคมนั้นพึงเปนสังคมที่เปนกัลยาณมิตร หรืออยางนอยเปนที่มีกัลยาณมิตรอัน
พอจะหาได สําหรับจะมาชวยฝกชวยแนะโยนิโสมนสิการในเรื่องที่ไดกลาวมานี้
มีความจริงที่แตกตางกันอันเปนขอสําคัญอยางหนึ่ง ระหวางสังคม กับธรรมชาติ ซึ่งมนุษยควรจะเขาใจ
โดยฝกอบรมใหเรียนรูตั้งแตยังเด็ก กลาวคือ ธรรมชาติเป็นไปตามธรรมนิยาม แต่สังคมมนุษย์เป็นไปตามกรรม
นิยามด้วย1432
1431

1432

พึงสังเกตวิธีบัญญัติวินัยสงฆของพระพุทธเจาวา นอกจากทรงประชุมสงฆ ชี้แจงเหตุผลและประโยชน และทรงบัญญัติขึ้นโดยความ
รับรูและเห็นชอบรวมกันแลว ถอยคําที่ใช ก็ไมมีคําวา สั่ง หาม บังคับ อยา หรือจง เปนตน สําหรับลักษณะความที่เรียกกันวาหาม ทรงใช
ขอความวา ภิกษุใดกระทําการอยางนั้นๆ ก็เปนอันถึงการละเมิดระดับนั้นๆ สําหรับความผิดทั่วๆ ไปนอกปาฏิโมกข อยางมากก็ใชวา ไมพึง
ทําอยางนั้นๆ สวนลักษณะความที่เรียกกันวาสั่งหรือบังคับ ทรงใชคําวา “อนุญาต” หรืออยางมากก็ใชวา พึงทําอยางนั้นๆ
นี้เปนการพูดอยางกวางๆ โดยวาตามหลักใหญที่เกี่ยวของในกรณีนี้ ความจริงมี อุตุนิยาม พีชนิยาม และจิตตนิยามดวย แตไม
เกี่ยวของในกรณีที่กําลังจะพูดถึง
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แงที่เด็กควรเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็คือ เด็กควรไดรับการปฏิบัติดวยเมตตา แตการแสดงเมตตานั้น
นอกจากจะเปนการแสดงความรักความปรารถนาดีเพื่อประโยชนทางจิตใจของเด็กโดยตรง เชน ความอบอุนใจ
เฉพาะหนา และความมีสุขภาพจิตที่ดีในระยะยาวแลว ควรมีเปาหมายทางปญญาดวย คือ ใหนําไปสูความเขาใจ
ซาบซึ้งในความมีเจตนาดีงาม ความมีน้ําใจหรือความตั้งใจดีตอกันระหวางมนุษย
ความเขาใจซาบซึ้งเชนนี้ เกิดขึ้นได ดวยการเปรียบเทียบระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ถาหากผูใหญรูจัก
ปฏิบัติในเรื่องนี้อยางฉลาด เด็กจะเกิดความรูความเขาใจวา มนุษยนี้แตกตางจากธรรมชาติ มนุษยมีจิตใจ
มนุษยมีเจตนา มีความจงใจตั้งใจที่จะจัดการหันเหการกระทําของตนได จะจงใจทําตอกันในทางรายก็ได ในทาง
ดีก็ได แมเลี้ยงลูก มิใชทําตามสัญชาตญาณของธรรมชาติเทานั้น แตแมมีความรักความหวังดี มีการเลือก
ตัดสินใจดวยเมตตาที่เปนคุณธรรมของมนุษยดวย
ถามนุษยมีเจตนาดี ทําตอกันดวยความปรารถนาดี ก็จะทําใหเกิดความสุขและเปนประโยชนอยางมาก
ตางจากธรรมชาติที่เปนกลางๆ ไมมีจิตใจ ไมมีความคิดราย หรือคิดดี
ความเปนไปของธรรมชาตินั้น บางคราวก็ออนโยนละมุนละไม อํานวยประโยชน ทําใหมนุษยพอใจและมี
ความสุข บางคราวก็รายรุนแรง เปนโทษ กอความทุกขแกมนุษย แตจะเปนไปทางใดก็ตาม ธรรมชาติก็ไมมีเจตนา
ธรรมชาติไมไดคิดกลั่นแกลงมนุษย แตธรรมชาติเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน และถึงอยางไร ธรรมชาติก็เปนที่พึ่งพา
อาศัยของมนุษย เราจึงควรรักธรรมชาติและปฏิบัติตอธรรมชาติดวยความรูความเขาใจตามเหตุตามปจจัย
อนึ่ง ชีวิตของมนุษยนั้น ตามสภาวะของธรรมดา ก็มีทุกขซึ่งถูกธรรมชาติที่ไมมีเจตนาคอยบีบคั้นมากอยู
แลว มนุษยเราซึ่งมีเจตนาหันเหการกระทําของตนได จึงไมควรมาเบียดเบียนเพิ่มทุกขแกกันและกันอีก เราควร
ใชเจตนานั้น ในทางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ผอนเบาบรรเทาทุกขกัน มีเมตตากรุณา กระทําตอกันดวยความรักความ
ปรารถนาดี มีความตั้งใจดีตอกัน
อยางไรก็ตาม การแสดงความรักความปรารถนาดีตอเด็กนั้น จะตองระวังไมใหกาวเลยจากเมตตากลาย
ไปเปนการพะนอตัณหาของเด็ก เพราะถากลายเปนการพะนอตัณหาเสียแลว เด็กก็จะไมเกิดความซาบซึ้งใน
คุณ คาแห งเจตนาที่ ดีข องมนุษ ย คื อไมเ กิด ความตระหนัก วา การกระทํา นั้ น เปน ไปด ว ยเมตตา ด ว ยความ
ปรารถนาดีตอกันโดยมนุษยจงใจทํา และก็จะไมเกิดความเขาใจถึงความเปนกลางของธรรมชาติ
ถาเปนเชนนี้ นอกจากจะเสียผลในดานการปลูกฝงเมตตาธรรม และความรูจักรับผิดชอบตอตนเองแลว
ยังทําใหเด็กเสื่อมเสียคุณภาพจิต เพาะเลี้ยงอกุศลธรรมตางๆ เชน ความเห็นแกตัว ความเอาแตใจตัว ความ
ออนแอ ความโลภ และความอิจฉาริษยา เปนตน ใหเพิ่มขึ้นดวย
วิธีที่จะปองกันไมใหเลยไปเปนการพะนอตัณหา ก็คือ การใหเด็กรูขอบเขต ระหวางการที่มนุษยจะ
กระทําตอกันดวยความรักความปรารถนาดีได กับการที่จะตองเปนไปตามเหตุผลของธรรมชาติ
พูดอีกอยางหนึ่งวา พึงระวังไมใหมีการแสดงเมตตาอยางผิดๆ ที่กลายเปนการขัดขวางหรือทําลายความ
รูเทาทันความเปนจริงแหงธรรมดา
ในทางปฏิบัติ ก็คือ จะตอง ใช้พรหมวิหารให้ครบทั้ง ๔ ข้อ คือ นอกจากมีความรักความปรารถนาดี
ดวยเมตตา เปนหลักยืนพื้นอยูแลว ก็มีกรุณาสงสารชวยเหลือเมื่อเด็กไดรับทุกข แสดงความยอมรับหรือชื่นชม
ยินดีเมื่อเด็กไดความสุขหรือทําการสําเร็จโดยชอบธรรมหรือโดยเหตุโดยผล (มุทิตา) และรูจักวางทีเฉยเฝาดูหรือ
วางใจเป น กลางเมื่ อ เด็ ก ทํ า การตามแนวเหตุ ผ ลกํ า ลั ง รั บ ผิ ด ชอบตนเองได อ ยู หรื อ เมื่ อ มี เ หตุ ที่ เ ด็ ก ควรได
รับผิดชอบตอผลแหงการกระทําของตน (อุเบกขา)

๗๓๖

พุทธธรรม

โดยเฉพาะขอสุดทาย คืออุเบกขานี่แหละ เปนองคธรรมจําเพาะสําหรับปองกัน ไมใหเมตตากลายเปน
เครื่องปดกั้นบดบังปญญา
ทามกลางธรรมชาติที่เกื้อกูลบาง ไมเกื้อกูลบางนั้น ชีวิตมนุษยไมมีความมั่นคง มนุษยตองดิ้นรนตอสู
เพื่อความอยูรอด แสวงหาเครื่องหลอเลี้ยงชีวิต หลีกหนีและกําจัดสิ่งที่เปนปฏิปกษ
เมื่อไมรูสภาวะที่แทจริงของธรรมชาติ ก็ยึดมั่นตอสิ่งที่ตนใฝเพื่อสนองความอยาก ทุมเทคุณคาใหแกสิ่ง
เหลานั้น มองเห็นโลกเปนแดนที่จะทะยานหาสิ่งเสพ เปนที่ใหความสุขและทุกสิ่งที่ปรารถนา มองเห็นตนในฐานเปนผู
ครอบครองเสพเสวยโลก มองเห็นผูอื่นเปนตัวขัดขวางหรือผูแยงชิง ทําใหเกิดความหวงแหน ความชิงชัง ความ
เกลียดกลัว การเหยียดหยามดูถูก การแขงขันแยงชิง การเบียดเบียน และการครอบงํากันระหวางมนุษย
ยิ่งกวานั้น เมื่อการไมเปนไปสมปรารถนา หรือเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายหลัง ก็เกิดความทุกขอยาง
รุนแรง
ครั้นมีกัลยาณมิตรชวยชักจูง ฝกใหเห็นคุณคาของเมตตาธรรม ทาทีตอเพื่อนมนุษยและตอธรรมชาติก็ดี
ขึ้น แตนั่นก็ยังเปนเพียงสัมมาทิฏฐิระดับโลกีย
ถาจะใหลึกซึ้งและมั่นคงแนนแฟนแทจริง ก็ตองฝกใหเกิดสัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระดวย โดยใหเขาใจ
สภาวะที่แทจริงของโลกและชีวิตวา ลวนเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัย โลกธรรมทั้งหลายไมเที่ยงแทถาวร ไม
มีแกนสารที่เปนของมันเอง และที่จะใหดํารงอยูไดโดยตัวของมันเอง ไมอาจจะเขาไปครอบครองเอาไวไดจริง
และไมสามารถใหความหมายแทจริงแกชีวิต
แมถึงชีวิตของเราเอง ก็มิใชมีตัวตนที่จะเขาไปครอบครองอะไรเอาไวไดจริงจัง ชีวิตเรา ชีวิตเขา ก็เปนไป
ตามกฎธรรมดาอยางเดียวกัน มนุษยและสัตวทั้งหลายเปนเพื่อนรวมเกิดแกเจ็บตายดวยกันทั้งสิ้น ตางก็รักสุข
เกลียดทุกขเหมือนกัน และชีวิตทั้งหลายที่เปนอยูได ก็ตองสัมพันธพึ่งอาศัยกันดวย
ความรูความเขาใจถึงสภาวะเชนนี้ จะตองมีเปนพื้นฐานไวบาง แมแตในเด็กๆ เพื่อใหรูจักวางใจ วางทาที
ตอโลก ตอชีวิต และตอเพื่อนมนุษยไดถูกตอง ทําใหจัดระบบการตีคาทางความคิดใหม โดยเปลี่ยนจากใชตัณหา
หันมาใชปญญาเปนเครื่องวัดคา รูวาอะไรเปนคุณคาแทจริงสําหรับชีวิต ที่ควรแกฉันทะ รูจักทําจิตใจใหเปนอิสระ
เบิกบาน ผอนคลายหายทุกขไดแยบคายขึ้น และเปนวิธีบรรเทาความโลภ โกรธ หลง ลดการแยงชิงเบียดเบียน
และลดปญหาทางศีลธรรม ชนิดที่มีฐานมั่นคงอยูภายใน
เมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแลว ก็จะเจริญสูจุดหมาย ดวยการอุดหนุนขององคประกอบตางๆ ดังที่ตรัสวา
“ภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิ อันองค์ประกอบ ๕ อย่างช่วยหนุน (อนุเคราะห์) ย่อมมีเจโตวิมุตติ และปัญญาวิมุตติ เป็นผลานิสงส์ องค์ประกอบ ๕ อย่างนั้น คือ
(๑) ศีล
(ความประพฤติดีงามเกื้อกูล พฤติกรรมสุจริต ตั้งอยู่ในวินัย ไม่เบียดเบียน)
(๒) สุตะ
(ความรู้จากการสดับ เล่าเรียน อ่านตํารา การแนะนําสั่งสอนเพิ่มเติม)
(๓) สากัจฉา (การสนทนา ถกเถียง อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบค้นความรู้)
(๔) สมถะ (ความสงบ การทําใจให้สงบ การไม่มีความฟุ้งซ่านวุ่นวายใจ)
(๕) วิปัสสนา (การใช้ปัญญาพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆ ตามสภาวะของมัน คือตามเป็นจริง)”1433
1433

แปลรวบความจาก อง.ปฺจก.๒๒/๒๕/๒๒; พึงเสริมดวยพุทธพจนวา “การฟงดวยดี การสอบถามคนควา เปนอาหารของปญญา”
(องฺ.ทสก.๒๔/๗๓/๑๔๖)

บทที่ ๑๔ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๑: หมวดปญญา

๗๓๗

โดยสรุป สัมมาทิฏฐิ ก็คือความเห็นที่ตรงตามสภาวะ คือเห็นตามที่สิ่งทั้งหลายเปนจริง การที่สัมมาทิฏฐิ
จะเจริญขึ้น ยอมตองอาศัยโยนิโสมนสิการเรื่อยไป เพราะโยนิโสมนสิการชวยใหไมมองสิ่งตางๆ อยางผิวเผิน
หรือมองเห็นเฉพาะผลรวมที่ปรากฏ แตชวยใหมองแบบสืบคนแยกแยะ ทั้งในแงการวิเคราะหสวนประกอบที่มา
ประชุมกันเขา และในแงการสืบทอดแหงเหตุปจจัย ทําใหไมถูกลวง ไมถูกปนถูกเชิด ไมถูกจูงไปหรือยั่วยุได ดวย
ปรากฏการณทางรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และคตินิยมตางๆ จนเกิดเปนปญหาทั้งแกตนและผูอื่น แตทําให
มีสติสัมปชัญญะ เปนอิสระ เปนตัวของตัวเอง คิดตัดสินและกระทําการตางๆ ดวยปญญา

๒. สัมมาสังกัปปะ
องคมรรคขอที่ ๒ นี้ มีคําจํากัดความแบบทั่วไปตามคัมภีร ดังนี้
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สั ม มาสั ง กั ป ปะ เป็ น ไฉน? เนกขั ม มสั ง กั ป ป์ อพยาบาทสั ง กั ป ป์
อวิหิงสาสังกัปป์ นี้เรียกว่า สัมมาสังกัปปะ”1434
นอกจากนี้ ยังมีคําจํากัดความแบบแยกออกเปน ระดับโลกิยะ และระดับโลกุตระ ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย สัมมาสังกัปปะ เป็นไฉน? เรากล่าวว่า สัมมาสังกัปปะ มี ๒ อย่าง คือสัมมา
สังกัปปะ ที่ยังมีอาสวะ เป็นฝ่ายบุญ อํานวยวิบากแก่ขันธ์ อย่างหนึ่ง กับสัมมาสังกัปปะ ที่เป็น
อริยะ ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตระ และเป็นองค์มรรค อย่างหนึ่ง”
“สัมมาสังกัปปะ ที่ยังมีอาสวะ...คือ เนกขัมมสังกัปป์ อพยาบาทสังกัปป์ อวิหิงสาสังกัปป์...”
“สัมมาสังกัปปะ ที่เป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตระ เป็นองค์มรรค คือ ความตรึก (ตักกะ)
ความนึกคิด (วิตักกะ) ความดําริ (สังกัปป์) ความคิดแนบแน่ว (อัปปนา) ความคิดปักแน่นแฟ้น
(พยัปปนา) ความเอาใจจดจ่อลง วจีสังขาร ของบุคคลผู้มีจิตเป็นอริยะ มีจิตไร้อาสวะ มีอริยมรรค
เป็นสมังคี ผู้กําลังเจริญอริยมรรคอยู่...”1435
เพื่อรวบรัด ในที่นี้ จะทําความเขาใจกันแตเพียงคําจํากัดความแบบทั่วไป ที่เรียกวาเปนขั้นโลกิยะเทานั้น
ตามคําจํากัดความแบบนี้ สัมมาสังกัปปะ คือ ความดําริชอบ หรือความนึกคิดในทางที่ถูกตอง ตรงขามกับความ
ดําริผิดที่เรียกวา มิจฉาสังกัปปะ ซึ่งมี ๓ อยาง คือ
๑. กามสังกัปป หรือ กามวิตก คือ ความดําริที่เกี่ยวของกับกาม ความนึกคิดในทางที่จะแสวงหา หรือ
หมกมุนพัวพันติดของอยูในสิ่งสนองความตองการทางประสาททั้ง ๕ หรือสิ่งสนองตัณหาอุปาทาน
ตางๆ ความคิดในทางเห็นแกตวั เปนความนึกคิดในฝายราคะ หรือ โลภะ
๒. พยาบาทสังกัปป หรือ พยาบาทวิตก คือ ความดําริที่ประกอบดวยความขัดเคือง ไมพอใจ เคียด
แคน ชิงชัง คิดเห็นเพงมองในแงรายตางๆ มองคนอื่นเปนศัตรูผูมากระทบกระทั่ง เห็นสิ่งทั้งหลาย
เปนไปในทางขัดอกขัดใจ เปนความนึกคิดในฝายโทสะ แงถูกกระทบ (ตรงขามกับเมตตา)
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ที.ม.๑๐/๒๙๙/๓๔๘; ม.อุ.๑๔/๗๐๔/๔๕๓; อภิ.วิ.๓๕/๑๖๔/๑๓๖; ๕๗๑/๓๑๗
ม.อุ.๑๔/๒๖๑-๓/๑๘๒; อภิ.วิ.๓๕/๒๐๖/๑๔๔; ๕๘๒/๓๒๐

๗๓๘

พุทธธรรม
๓. วิหิงสาสังกัปป หรือ วิหิงสาวิตก คือ ความดําริในทางที่จะเบียดเบียน ทําราย ขมเหง ตัดรอน และ
ทําลาย อยากไปกระทบกระทั่งรุกรานผูอื่น อยากทําใหเขาประสบความทุกขความเดือดรอน เปน
ความนึกคิดในฝายโทสะแงจะไปกระทบ (ตรงขามกับกรุณา)

ความดําริ หรือแนวคิดแบบนี้ เปนเรื่องปรกติของคนสวนมาก เพราะตามธรรมดา เมื่อปุถุชนรับรู
อารมณอยางใดอยางหนึ่ง โดยการเห็น ไดยิน เปนตน จะเกิดความรูสึกอยางใดอยางหนึ่งในสองอยาง คือ ถา
ถูกใจ ก็ชอบ ติดใจ อยากได พัวพัน คลอยตาม ถาไมถูกใจ ก็ไมชอบ ขัดใจ ขัดเคือง ผลักแยง เปนปฏิปกษ
จากนั้น ความดํารินึกคิดตางๆ ก็จะดําเนินไปตามแนวทาง หรือตามแรงผลักดันของความชอบและไมชอบนั้น
ดวยเหตุนี้ ความคิดของปุถุชนโดยปรกติ จึงเปนความคิดเห็นที่เอนเอียงไปขางใดขางหนึ่ง มีความพอใจ
และไมพอใจของตนเขาไปเคลือบแฝงชักจูง ทําใหไมเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปนของมันเองลวนๆ
ความนึกคิดที่ดําเนินไปจากความถูกใจ ชอบใจ เกิดความติดของ พัวพัน เอียงเขาหา ก็กลายเปน
กามวิตก สวนที่ดําเนินไปจากความไมถูกใจ ไมชอบใจ เกิดความรูสึกกระทบกระทั่ง ขัดเคือง ชิงชัง เปนปฏิปกษ
มองในแงราย ก็กลายเปนพยาบาทวิตก ที่พุงออกมาเปนความคิดรุกราน คิดเบียดเบียน กลั่นแกลง ขมเหง เลน
ลา ทําลาย ก็กลายเปนวิหิงสาวิตก ทําใหเกิดทัศนคติ (หรือเจตคติ) ตอสิ่งตางๆ อยางไมถูกตอง
ความดําริหรือความนึกคิดที่เอนเอียง ทัศนคติที่บิดเบือนและถูกเคลือบแฝงเชนนี้ เกิดขึ้นก็เพราะการ
ขาดโยนิโสมนสิการแตตน คือ มองสิ่งตางๆ อยางผิวเผิน รับรูอารมณเขามาทั้งดุน โดยขาดสติสัมปชัญญะ แลว
ปลอยความนึกคิดใหแลนไปตามความรูสึก หรือตามเหตุผลที่มีความชอบใจ ไมชอบใจเปนตัวนํา ไมไดใช
ความคิดวิเคราะหแยกแยะ และความคิดสืบสาวสอบคนเหตุปจจัย ตามหลักโยนิโสมนสิการ
โดยนัยนี้ มิจฉาทิฏฐิ คือ ความเขาใจผิดพลาด ไมมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง จึงทําใหเกิด
มิจฉาสังกัปปะ คือ ดําริ นึกคิด และมีทัศนคติตอสิ่งทั้งหลายอยางผิดพลาดบิดเบือน และมิจฉาสังกัปปะนี้ก็
สงผลสะทอนใหเกิดมิจฉาทิฏฐิ เขาใจและมองเห็นสิ่งทั้งหลายอยางผิดพลาดบิดเบือนตอไป หรือยิ่งขึ้นไปอีก
องคประกอบทั้งสอง คือ มิจฉาทิฏฐิ และมิจฉาสังกัปปะ จึงสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ในทางตรงขาม การที่จะมองเห็นสิ่งทั้งหลายถูกตองตามที่มันเปนได จะตองใชโยนิโสมนสิการ ซึ่ง
หมายความวา ขณะนั้นความนึกคิด ความดําริตางๆ จะตองปลอดโปรง เปนอิสระ ไมมีทั้งความชอบใจ ความยึด
ติด พัวพัน และความไมชอบใจ ผลักแยง เปนปฏิปกษตางๆ ดวย ขอนี้มีความหมายวา จะตองมีสัมมาทิฏฐิและ
สัมมาสังกัปปะ และองคประกอบทั้งสองอยางนี้สงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน เชนเดียวกับในฝายมิจฉานั่นเอง
โดยนัยนี้ ดวยการมีโยนิโสมนสิการ ผูนั้นก็มีสัมมาทิฏฐิ คือ มองเห็นและเขาใจสิ่งตางๆ ตามความเปน
จริง เมื่อมองเห็นสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง จึงมีสัมมาสังกัปปะ คือ ดําริ นึกคิด และตั้งทัศนคติตอสิ่งเหลานั้น
อยางถูกตอง ไมเอนเอียง ยึดติด หรือผลักแยง เปนปฏิปกษ
เมื่อมีความดํารินึกคิดที่เปนอิสระจากความชอบใจ ไมชอบใจ เปนกลางเชนนี้1436 จึงทําใหมองเห็นสิ่ง
ตางๆ ตามความเปนจริง คือ เสริมสัมมาทิฏฐิใหเพิ่มพูนยิ่งขึ้น จากนั้นองคประกอบทั้งสองก็สนับสนุนกันและกัน
หมุนเวียนตอไป
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ทาทีของจิตใจอยางนี้ พัฒนาขึ้นไปในขั้นสูง จะกลายเปนอุเบกขา ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญยิ่งในการใชความคิดอยางไดผล หาไดมี
ความหมายเปนการนิ่งเฉย ไมเอาเรื่องเอาราวอยางที่มักเขาใจกันไม แตเรื่องนี้จะไดอธิบายตอไปขางหนา

บทที่ ๑๔ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๑: หมวดปญญา

๗๓๙

ในภาวะจิตที่มีโยนิโสมนสิการ จึงมีความดําริตริตรึกนึกคิด ซึ่งปลอดโปรง เปนอิสระ ปราศจากความ
เอนเอียง ทั้งในทางผูกติด และในทางผลักขัด ตรงขามกับมิจฉาสังกัปปะ เรียกวา สัมมาสังกัปปะ มี ๓ อยาง
เชนเดียวกัน คือ
๑. เนกขัมมสังกัปป หรือ เนกขัมมวิตก คือ ความดําริที่ปลอดจากโลภะ ความนึกคิดที่ปลอดโปรงจาก
กาม ไมหมกมุนพัวพันติดของในสิ่งสนองความอยากตางๆ ความคิดที่ปราศจากความเห็นแกตัว
ความคิดเสียสละ และความคิดที่เปนคุณเปนกุศลทุกอยาง1437 จัดเปนความนึกคิดที่ปราศจากราคะ
หรือโลภะ
๒. อพยาบาทสังกัปป หรือ อพยาบาทวิตก คือ ความดําริที่ไมมีความรูสึกกระทบกระทั่ง ขัดเคือง
ชิงชัง หรือเพงมองในแงรายตางๆ โดยเฉพาะมุงเอาธรรมที่ตรงขาม คือเมตตา ซึ่งหมายถึงความ
ปรารถนาดี ความมีไมตรี ตองการใหผูอื่นมีความสุข จัดเปนความนึกคิดที่ปราศจากโทสะ
๓. อวิหิงสาสังกัปป หรือ อวิหิงสาวิตก คือ ความดําริที่ไมมีการเบียดเบียน การคิดทําราย ขมเหง หรือ
ทําลาย โดยเฉพาะมุงเอาธรรมที่ตรงขาม คือกรุณา ซึ่งหมายถึงความคิดชวยเหลือผูอื่นใหพนจาก
ความทุกข จัดเปนความนึกคิดที่ปราศจากโทสะเชนเดียวกัน
มีขอสังเกตอยางหนึ่ง ที่อาจมีผูยกขึ้นอาง ซึ่งขอชี้แจงไว ณ ที่นี้ดวยครั้งหนึ่งกอน คือเรื่องธรรมฝายดี
หรือกุศล ซึ่งตรงขามกับฝายชั่วหรืออกุศล ในพุทธธรรม แทนที่จะใชศัพทตรงขาม มักใชแตเพียงแคศัพทปฏิเสธ
ทําใหมีผูคิดเห็นไปวา พุทธธรรมเปนคําสอนแบบปฏิเสธ (negative) และเรื่อยเฉื่อย (passive) เพียงแตไมทํา
ความชั่ว อยูเฉยๆ ก็เปนความดีเสียแลว อยางที่นี้ ฝายมิจฉาสังกัปป เปนพยาบาทสังกัปป ฝายสัมมาสังกัปป
แทนที่จะเปนเมตตา กลับเปนเพียงอพยาบาทสังกัปป คือ ปฏิเสธฝายมิจฉาเทานั้น
ความเขาใจเชนนี้ผิดพลาดอยางไร จะไดชี้แจงตอๆ ไปตามโอกาส แตเฉพาะเรื่องนี้ จะชี้แจงเหตุผลตอบ
โตความเขาใจผิด แตเพียงสั้นๆ ๓ ขอกอน คือ
๑. มรรคเปนหลักปฏิบัติที่มุงคุณคาทางปญญาเปนสําคัญ จุดหมายของมรรค คือการรูแจงสัจธรรม
มิใชมุงเพียงคุณคาทางจริยธรรมขั้นศีล หรือที่เรียกกันวาศีลธรรมเทานั้น
เฉพาะอยางยิ่ง พึงระลึกไววา สัมมาสังกัปปะ เปนองคมรรคฝายปญญา มิใชฝายศีล ดังนั้น การที่สัมมา
สัง กัป ปะสอนให ไ มคิ ด พยาบาท ให มีเ มตตารั ก ใครกั น ก็ มิใ ช มุงเพี ย งเพื่อ ใหค นมี ศี ล คือ ละเวน การฆา ฟ น
เบียดเบียนกัน ชวยเหลือกันอยางเดียว แตมุงใหมีความคิดที่ไมเอนเอียงดวยความเกลียดชัง เปนตน เพื่อให
ความคิดนั้นปลอดโปรงเปนอิสระ เดินตามแนวความจริงอยางคลองตัว จะไดเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง
ตามสภาพความเปนจริงไมบิดเบือน
โดยนัยนี้ การใชคําปฏิเสธวา สัมมาสังกัปปะ คือ ความคิดปลอดโลภ ไมมีพยาบาท ไมมีวิหิงสา จึงนับวา
เปนการเหมาะสมดีที่สุดแลว หมายความวา เมื่อจะคิดจะพิจารณาอะไร ถาไมคิดเอาเขาตัว ไมคิดดวยความ
เกลียดชังมุงราย หรือจะทําลายใคร ความคิดนั้นก็จะบริสุทธิ์ มีหวังวาจะถูกตองตรงความจริง
๒. โดยเหตุผลทางหลักภาษา คําบาลีที่มี “อ” ปฏิเสธนําหนา มิไดหมายความเพียงวาไมใชสิ่งนั้น แตมี
ความหมายเปดกวางออกไปครอบคลุมหมด วาสิ่งใดก็ตามที่มิใชสิ่งนั้น รวมทั้งสิ่งที่ตรงขามทั้งหมด
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เนกขัมมะ = อโลภะ, เนกขัมมธาตุ = กุศลธรรมทั้งปวง; อพยาบาทธาตุ = เมตตา; อวิหิงสาธาตุ = กรุณา (อภิ.วิ.๓๕/๑๒๒/๑๐๗;
วิภงฺค.อ.๙๗; ปฏิสํ.อ.๗๙)

๗๔๐

พุทธธรรม

ดังเชน คําวา “อกุศล” มิไดหมายถึงมิใชกุศล (ซึ่งอาจเปนอัพยากฤต คือเปนกลางๆ ไมใชทั้งฝายดีฝาย
ชั่ว) แตหมายถึงความชั่วที่ตรงขามกับกุศลเลยทีเดียว
คําวา “อมิตร” มิไดหมายถึงคนที่เปนกลางๆ ไมใชมิตร แตหมายถึงศัตรูเลยทีเดียว ดังนี้เปนตน
ในสั ม มาสั ง กั ป ปะนี้ “อ” มี ค วามหมายปฏิ เ สธแบบครอบคลุ ม คื อ ทั้ ง ที่ ต รงข า ม และที่ มิ ใ ช เช น
อพยาบาทสังกัปป ยอมหมายถึงเมตตาที่ตรงขามกับพยาบาทดวย และความดําริที่บริสุทธิ์ ปลอดโปรง ปราศจาก
พยาบาท เปนกลางๆ ดวย ธรรมฝายดี เชน เมตตา เปนตน จึงรวมอยูในองคมรรคขอนี้ดวยแลว
๓. การใชคําที่มี “อ” ปฏิเสธนี้ นอกจากมีความหมายกวางแลว ยังมีความหมายหนักแนนเด็ดขาดยิ่ง
กวาคําตรงขามเสียอีก เพราะการใชคําปฏิเสธในที่นี้ มุงเจาะจงปฏิเสธสิ่งนั้นไมใหมีโดยสิ้นเชิง คือ ไมใหมีเชื้อหรือ
รองรอยเหลืออยู
ดังเชน อพยาบาทสังกัปป ในที่นี้ หมายถึงความดําริที่ไมมีพยาบาทหรือความคิดรายแงใดสวนใด
เหลืออยูในใจเลย เปนเมตตาโดยสมบูรณ ไมมีขอบเขตจํากัด เปนการเนนขั้นถึงที่สุด ไมเหมือนคําสอนบางลัทธิ
ที่สอนใหมีเมตตากรุณา แตเปนเมตตากรุณาตามคําจํากัดของผูสั่งสอน มิใชตามสภาวะของธรรม จึงมีขอบเขต
ตามบัญญัติสําหรับใชแกกลุม หรือหมูชนพวกหนึ่ง หรือสัตวโลกชนิดหรือประเภทใดประเภทหนึ่ง แลวแตตกลง
กําหนดเอา
เทาที่กลาวมานี้ อาจสรุปวา ตามปกติ มนุษยปุถุชน เมื่อจะคิดอะไร ก็ยอมคิดเพื่อสนองตัณหาในรูปใด
รูปหนึ่ง ถาไมคิดตามแนวทิฏฐิ เชน คานิยม เปนตน ซึ่งตัณหาอาศัยอวิชชาปรุงแตงไวกอนแลว ก็จะคิดไปตาม
อํานาจของตัณหาสดในเวลานั้นๆ ซึ่งอาจเปนไปโดยอาการของความอยาก ที่ยังเรียกวาเปนตัณหาโดยตรงบาง
โดยการถือตัวเชิดชูระวังฐานะของตัวตน ที่เรียกวามานะบาง ตลอดจนความยึดถือที่จับตัวเปนทิฏฐิ ทานจึงเรียก
ความคิดของปุถุชนเชนนี้วา ประกอบดวยอหังการ มมังการ และมานานุสัย หรือเรียกสั้นๆ วา มีตัณหา มานะ
และทิฏฐิ เปนตัวสานและชักใยอยู ความคิดของปุถุชนนั้น จึงอาจเรียกไดวาเปนบริการของจิตที่รับใชตัณหา
ลักษณะของการคิดเพื่อสนองตัณหานั้น เปนไปไดทั้งในทางบวกและทางลบ ดานบวกออกมาในรูปของ
กามสังกัปป คือคิดเอา คิดปรนเปรอบําเรอตน ดานลบออกมาในรูปของพยาบาทสังกัปป คือคิดขัดคิดแงราย คิด
เปนปฏิปกษ เห็นเขาเปนศัตรู (กลัวเขาจะมาแยงมาขัด) คิดกระทบกระทั่ง ไมพอใจ เกลียดชัง และวิหิงสาสังกัปป
คือคิดรุกราน คิดทําลาย คิดไลลาขมเหง
อยางไรก็ตาม ความคิดสนองตัณหานั้น อาจถูกหักลางดวยโยนิโสมนสิการที่มองดูตามสภาวะ1438
ความคิดที่ประกอบกับโยนิโสมนสิการเชนนี้ ไมมีกาม ไมมีพยาบาท ไมมีวิหิงสา จึงบริสุทธิ์ตรงความจริง ไมเอน
เอียงติดของหรือปดเหไปขางใดขางหนึ่ง และจึงเปนความคิดที่มีขอบเขตกวางขวาง
อาจใหความหมายของ สัมมาสังกัปปะ ในแงนี้ไดวา จะคิดอะไรก็ได ที่มิใชเปนการจะเอาจะปรนเปรอ
ตัว มิใชมุงรายหรือหมายขมเหงรังแกเบียดเบียนใคร นี้เปนดานปญญา เกื้อกูลแกสัมมาทิฏฐิโดยตรง
อีกด านหนึ่ ง ความคิด สนองตัณ หานั้น อาจถูก หัก ลางด ว ยโยนิโ สมนสิ ก ารแบบปลุ ก เรา กุศ ลธรรม
ความคิดที่ประกอบดวยโยนิโสมนสิการแบบนี้ เปนความคิดแบบตรงขามกับกาม พยาบาท และวิหิงสา คือคิด
สละ มีเมตตา มีกรุณา เปนการสรางเสริมกุศลธรรมจําเพาะอยาง สัมมาสังกัปปะแงนี้ แมจะเกื้อกูลแกสัมมาทิฏฐิ
แตเปนแงที่สัมพันธกับศีลโดยตรง คือนําไปสูสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ
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๗๔๑

อาจเขียนใหงายขึ
า ้น ดังนี้

ก งเชนนี้ มิใชเปนการแแยกขาดจากกัันสิ้นเชิง แตเปปนการแบงพออใหเห็นผลทีเด
่ นในแต
พึงทราบวา การแบ
ละดานเททานั้น
ง ปปะ กับองคมรรคหมวดดศีล ขอสัมมาวาจา และ
นอกจากนี้ ขออเสนอภาพคววามสัมพันธระะหวางสัมมาสังกั
สัมมากัมมมันตะ ที่เปนแนวประยุ
แ
กต แสดงออกในนหลักพรหมวิหาร
ห กับสังคหววัตถุ ดังนี้
1=1439

ฏ กับสัมมาสัสังกัปปะ อีกออยางหนึ่ง คือ เมื่อเทียบ
มีขอควรสังเกกตเกี่ยวกับความสัมพันธระะหวางสัมมาทิฏฐิ
กับกิเลสหหลัก ที่เรียกวาอกุศลมูล ๓ อยาง คือ โโลภะ โทสะ และโมหะ
แ
แลว จะเห็นวา สั มมาทิฏฐิ เปนตั
น วกําจัด
กิเลสตนนตอที่สุด คือ โมหะ สวนสัสัมมาสังกัปปะะ กําจัดกิเลสสที่รองหรือตอเนื
อ ่องออกมาา คือ เนกขัมมสังกัปป
กําจัดราคคะ หรือโลภะะ และอพยาบบาทสังกัปป กั บอวิหิงสาสังกั
ง ปป กําจัดโทสะ จึงเปนคความกลมกลืนต
น อเนื่อง
ประสานกกันทุกดาน
อยางไรก็ดี การกาวหนามาในองคมรรคเเพียง ๒ ขอเททานั้น ยังนับววาเปนขั้นตนออยู การเจริญปญญา ยัง
ไมถึงขั้นสสมบูรณเต็มที่ตามจุดหมายย และแมการปปฏิบัติธรรมแตตละขอ ก็มิใชชจะสมบูรณตตามขอบเขตคววามหมาย
ของธรรมมขอนั้นๆ ทันที แตตองคลีคลายเจริ
่ค
ญขึน้นตามลําดับ
ดังนั้น ในที่นีน้ีจึงควรทําความเขาใจวา ในนสัมมาสังกัปปะ
ป ๓ ขอนัน้ เนกขัมมสังงกัปป์ บางทีก็กห็ มายเอา
เพี ย งขั้ นนหยาบในรู ป สัส ญ ลั ก ษณ คื อ การออกบบวช หรื อ ปลีกตั ว ออกไปจจากความเป นนอยู ข องผู ครองเรื
ร อน
อพยาบาาทสังกัปป์ ก็มงเอาการเจริ
ุ
ญเมตตาเป
ญ
นหลลัก และอวิหงสาสั
งิ งกัปป์ ก็มุมงเอาการเจริญญกรุณาเปนสําคัญ
ญ ้นนี้ แมจะเปนสัมมาททิฏฐิ มองเห็นตามความเป
น
ปนจริง แตก็ยยัั งไมบริสุทธิ์เปนอิสระรู
ปญญาที่เจริญในขั
แจงเห็นแแจงเต็มที่ จนกกวาจะถึงขั้นมีอุเบกขา ซึ่งอาาศัยสมาธิเปนบาทฐาน
น
อนึ่ง แมแตเมตตา
ม ซึ่งเปนคุ
น ณธรรมที่เริ่ มเจริญไดตั้งแต
ง ระยะตนๆ ของการปฏิบบัติธรรม ก็มใช
ิ เปนขอ
ธรรมที่งาายนัก อยางทีที่มักเขาใจกันอย
อ างผิวเผิน เเพราะเมตตาออยางที่พูดถึงกันงายๆ ทั่วๆ ไปนั้น หายาากนักที่จะ
เปนเมตตตาแทจริง
1439

จัดอุเบบกขาเปนเนกขัมมะ
ม ตามหลักวา อุอเบกขาเจโตวิมุตตติ เปนนิสสรณะะของราคะ (ที.ปา.๑๑/๑๒๐/๒๖๑))

๗๔๒

พุทธธรรม

ดังนั้น เพื่อชวยปองกันความเขาใจผิดที่เปนผลเสียหายแกธรรม ในขั้นตนนี้ ควรทราบหลักเบื้องตน
บางอยางไวเล็กนอยกอน
เมตตา หมายถึง ไมตรี ความรัก ความปรารถนาดี อยากใหเขามีความสุข ความเห็นอกเห็นใจ ความ
เขาใจดีตอกัน ความใฝใจหรือตองการสรางเสริมประโยชนสุขใหแกเพื่อนมนุษยและสัตวทั้งหลาย1440
เมตตาเปนธรรมกลางๆ กลางทั้งในแงผูควรมีเมตตา และในแงผูควรไดรับเมตตา จึงควรมีทั้งผูนอยตอ
ผูใหญ และผูใหญตอผูนอย คนจนตอคนมี และคนมีตอคนจน ยาจกตอเศรษฐี และเศรษฐีตอยาจก คนฐานะต่ํา
ตอคนฐานะสูง และคนฐานะสูงตอคนฐานะต่ํา คฤหัสถตอพระสงฆ และพระสงฆตอคฤหัสถ เปนธรรมพื้นฐาน
ของใจขั้นแรก ในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งทําใหมองกันในแงดี หวังดีตอกัน พรอมที่จะรับฟงและ
เจรจาเหตุผลของกันและกัน ไมยึดเอาความเห็นแกตัว หรือความเกลียดชังเปนที่ตั้ง
การที่กลาววา เมตตา (รวมทั้งพรหมวิหารขออื่นๆ ดวย) เปนธรรมของผูใหญนั้น อันที่จริง ความเดิม
เปน “ธรรมของทานผูเปนใหญ” คือ แปลคําวา “พรหม” ในพรหมวิหารวา “ทานผูเปนใหญ”
พรหม หรือทานผูเปนใหญ ในที่นี้ หมายถึงผูประเสริฐ คือ ผูมีจิตใจกวางขวางยิ่งใหญ หรือ ยิ่งใหญ
ดวยคุณธรรมความดีงาม มิใชหมายถึงผูใหญในความหมายอยางที่เขาใจกันสามัญ
ทุกคนควรมีพรหมวิหาร ทุกคนควรมีจิตใจกวางขวางยิ่งใหญ ไมเฉพาะผูใหญเทานั้น แตในเมื่อปจจุบัน
เขาใจกันแพรหลายทั่วไปเสียแลววา พรหมวิหาร มีเมตตา เปนตน เปนธรรมของผูใหญ ก็ควรทําความเขาใจใน
แงที่วา ความหมายเชนนั้น มุงเอาความรับผิดชอบเปนสําคัญ คือ เนนวา ในเมื่อทุกคนควรบําเพ็ญพรหมวิหาร
ผูใหญ ในฐานะที่เปนตัวอยางและเปนผูนํา ก็ควรอยางยิ่งที่จะตองปฏิบัติใหไดกอน
ถาไมรีบทําความเขาใจกันอยางนี้ ปลอยใหยึดถือปกใจกันวา เมตตาก็ดี พรหมวิหารขออื่นๆ ก็ดี เปน
ธรรมของผูใหญ ก็จะกลายเปนความเขาใจที่เขวผิดพลาด การตีความและทัศนคติของคนทั่วไป ตอธรรมขอนี้ จะ
ผิดพลาดไปหมด
ขอควรสังเกตสําคัญอีกอยางหนึ่งของเมตตา ก็คือ สมบัติ และวิบัติของเมตตา สมบัติ ไดแกความ
สมบูรณ หรือผลสําเร็จที่ตองการของเมตตา วิบัติ ไดแก ความลมเหลว ความไมสําเร็จ การปฏิบัติที่คลาดเคลื่อน
ผิดพลาด
เมื่อวาตามหลัก สมบัติของเมตตา คือ ระงับพยาบาทได (พฺยาปาทุปสโม เอติสฺสา สมฺปตฺติ)1441 วิบัติของ
เมตตา คือ การเกิดสิเนหะ (สิเนหสมฺภโว วิปตฺติ)1808
ในแงสมบัติ ไมมีขอสังเกตพิเศษ แตในแงวิบัติ มีเรื่องที่ตองสังเกตอยางสําคัญ สิเนหะ หมายถึง เสนหา
ความรักใครเยื่อใยเฉพาะบุคคล ความพอใจ โปรดปรานสวนตัว เชน ปุตตสิเนหะ ความรักอยางบุตร ภริยา
สิเนหะ ความรักใครฐานภรรยา เปนตน
สิเนหะ คือเสนหา เปนเหตุใหเกิดความลําเอียง ทําใหชวยเหลือกันในทางที่ผิดได อยางที่เรียกวาเกิด
ฉันทาคติ (ลําเอียงเพราะรักใคร) ที่ไดยินพูดกันวา “ทานเมตตาฉันเปนพิเศษ” “นายเมตตาเขามาก” เปนตนนั้น
เปนเรื่องของสิเนหะ ซึ่งเปนความวิบัติของเมตตามากกวา หาใชเมตตาไม
1440
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ใน ขุ.มหา.๒๙/๙๔๔/๖๐๐ จํากัดความวา เมตฺตาติ ยา สตฺเตสุ เมตฺติ เมตฺตายนา เมตฺตายิตตฺตํ อนุทา อนุทายนา อนุทายิตตฺตํ หิเตสิตา
อนุกมฺปา อพฺยาปาโท อพฺยาปชฺโฌ อโทโส กุศลมูลํ.ใน สุตฺต.อ.๑/๑๖๑ จํากัดความวา หิตสุขูปนยนกามตา เมตฺตา
วิสุทฺธิ.๒/๑๒๑
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๗๔๓

สวนเมตตาที่แทจริงนั้น เปนธรรมที่เอื้อตอการรักษาความเที่ยงธรรม เพราะเปนธรรมกลางๆ ทําใหมี
ภาวะจิตที่ปราศจากความเห็นแกตัว ที่จะเอนเอียงเขาหา ปราศจากความเกลียดชังคิดราย มีไมตรี ปรารถนาดีตอ
คนทุกคนสม่ําเสมอกัน จึงชวยใหพิจารณาตัดสินและกระทําการตางๆ ไปตามเหตุผล โดยมุงประโยชนสุขที่
แทจริงแกคนทั้งหลาย มิใชมุงสิ่งที่เขาหรือตนชอบหรืออยากไดอยากเปน
เมตตาที่แทจริง จะเปนไปในแบบที่วา
“พระผู้มีพระภาคนั้น ทรงมีพระทัยเสมอกัน ทั้งต่อนายขมังธนู (ที่รับจ้างมาลอบสังหาร
พระองค์ ) ต่ อ พระเทวทั ต ต่ อ โจรองคุ ลิ ม าล ต่ อ ช้ า งธนบาล (ที่พ ระเทวทั ต ปล่ อ ยมาเพื่ อ ฆ่ า
พระองค์) และต่อพระราหุล ทั่วทุกคน”1442
ประโยชนของเมตตา จะเห็นไดเชนในกรณีของการถกเถียง การแยงทางเหตุผล และการตอบโต ทําให
ตางฝายยอมพิจารณาเหตุผลของกันและกัน ชวยใหคูโตบรรลุถึงเหตุผลที่ถูกตองได
ดังเชน เมื่อนิครนถผูหนึ่งมาเฝาสนทนา ใชคําพูดรุนแรงตําหนิพระพุทธเจา พระองคทรงสนทนาโตตอบ
ตามเหตุผล จนในที่สุด นิครนถนั้นกลาววา
“เมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าพเจ้าก็เลื่อมใสต่อท่านพระโคดมผู้เจริญ เป็นความจริง ท่านพระโคดม
เป็นผู้อบรมแล้วทั้งกาย อบรมแล้วทั้งจิต”
“น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีเลย ท่านพระโคดมถูกข้าพเจ้าพูดกระทบกระแทก แต่งคํามาไล่เลียง
ต้อนเอาถึงอย่างนี้ ก็ยังมีผิวพรรณสดใส มีสีหน้าเปล่งปลั่งอยู่ได้ สมเป็นอาการของพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า”1443
ในกรณีที่มิจฉาสังกัปปะเกิดขึ้น เมื่อจะแกไขโดยวิธีการแหงปญญา ก็ตองไมใชวิธีดึงดัน หรือมัวฟุงซาน
กลัดกลุม แตตองใชโยนิโสมนสิการ คิดสืบสาวเหตุปจจัย และพิจารณาใหเห็นคุณโทษของมัน เชน พุทธพจนที่วา
“ภิกษุทั้งหลาย ก่อนสัมโพธิกาล เมื่อเราเป็นโพธิสัตว์ ยังมิได้ตรัสรู้ ได้มีความคิดเกิดขึ้นว่า:
ถ้ากระไร เราพึงแยกความดําริออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้แล้ว จึงได้แยกกามวิตก พยาบาทวิตก และ
วิหิงสาวิตก ออกเป็นฝ่ายหนึ่ง และแยกเนกขัมมวิตก อพยาบาทวิตก และอวิหิงสาวิตก ออกเป็น
อีกฝ่ายหนึ่ง”
“เมื่อเราไม่ประมาท มีความเพียร มุ่งมั่นอยู่นั่นเอง เกิดมีกามวิตกขึ้น เราก็รู้ชัดว่า: เราเกิด
กามวิ ต กขึ้ น แล้ ว ก็ แ หละ กามวิ ต กนี้ ย่ อ มเป็ น ไปเพื่ อ เบี ย ดเบี ย นตนเองบ้ า ง เป็ น ไปเพื่ อ
เบียดเบียนผู้อื่นบ้าง เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้าง ทําให้ปัญญาดับ
จัดเป็นพวกสิ่งบีบคั้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน”
“เมื่อเราพิจารณาเห็นว่า มันเป็นไปเพื่อเบียนเบียนตน ก็ดี กามวิตกนั้น ก็สลายตัวไป เมื่อเรา
พิจารณาเห็นว่า มันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นก็ดี...ว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น
ทั้งสองฝ่ายก็ดี ว่ามันทําให้ปัญญาดับ จัดเป็นพวกสิ่งบีบคั้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานก็ดี กามวิตกนั้นก็
สลายตัวไป เราจึงละ จึงบรรเทากามวิตก ที่เกิดขึ้นมาๆ ทําให้หมดสิ้นไปได้ทั้งนั้น”
“เมื่อเราไม่ประมาท...เกิดมีพยาบาทวิตกขึ้น...เกิดมีวิหิงสาวิตกขึ้น เราก็รู้ชัด (ดังกล่าว
มาแล้ว) จึงละ...จึงบรรเทาพยาบาทวิตก...วิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นมาๆ ทําให้หมดสิ้นไปได้ทั้งนั้น”
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ขุ.อป.๓๒/๘/๖๘; ธ.อ.๑/๑๓๕; ฯลฯ (ดูตัวอยางเรื่องพระพุทธเจาทรงแผเมตตา, วินย.๗/๓๗๘/๑๘๙; ชา.อ.๘/๒๑๕)
ม.มู.๑๒/๔๐๙, ๔๓๒/๔๔๐, ๔๖๒

๗๔๔

พุทธธรรม
“ภิกษุ ยิ่งตรึก ยิ่งคิดคํานึงถึงความดําริใดๆ มาก ใจของเธอก็ยิ่งน้อมไปทางความดํารินั้นๆ ถ้า
ภิกษุยิ่งตรึก ยิ่งคิดคํานึงถึงกามวิตกมาก เธอก็ละทิ้งเนกขัมมวิตกเสีย ทําแต่กามวิตกให้มาก จิตของ
เธอนั้น ก็น้อมไปทางกามวิตก...ฯลฯ...ถ้าภิกษุยิ่งตรึก ยิ่งคิดคํานึงถึงเนกขัมมวิตกมาก เธอก็ละทิ้ง
กามวิตกเสีย ทําแต่เนกขัมมวิตกให้มาก จิตของเธอนั้น ก็น้อมไปทางเนกขัมมวิตก...”1444
การปฏิบัติธรรมชวงแรกตามองคมรรค ๒ ขอตนนี้ สรุปไดดวยพุทธพจนวา
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยธรรม ๔ อย่ า ง ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ ดํ า เนิ น ปฏิ ป ทาอั น ไม่
ผิด พลาด และเป็ น อัน ได้ เริ่ ม ก่อ ต้ น กํา เนิด ของความสิ้ นอาสวะแล้ว ธรรม ๔ อย่า งนั้น คื อ
เนกขัมมวิตก อพยาบาทวิตก อวิหิงสาวิตก สัมมาทิฏฐิ”1445

หมายเหตุ:
พึงสังเกตวา ในแผนผัง หนา ๗๕๓ ไดแสดงหมวดธรรมสําคัญ ๒ หมวด คือ พรหมวิหาร ๔ และสังคหวัตถุ
๔ รวมไวกับองคมรรค ๓ ขอ คือ
- พรหมวิหาร ๔ อยูในฝาย สัมมาสังกัปปะ และ
- สังคหวัตถุ ๔ อยูในฝาย สัมมาวาจา และ สัมมากัมมันตะ
การแสดงหลักการนี้ มีความประสงคสําคัญ คือ
๑. ใหรูจักแยกใหถูกตอง ระหวางคุณธรรมที่เปนพื้นอยูในจิตใจ หรือจริยธรรมในขั้นความคิด กับคุณธรรมที่
แสดงออกภายนอก หรือจริยธรรมในขั้นปฏิบัติการ ไมใหสับสนปะปนกัน โดยเฉพาะหลักพรหมวิหาร ๔ นั้น มักถูก
เขาใจสับสนบอย คือ ถูกนําไปใชพูดหรืออธิบาย เหมือนเปนคุณธรรมขั้นปฏิบัติการ
แตความจริง พรหมวิหาร มีเมตตาเปนตน เปนคุณธรรมประจําใจ เปนคุณภาพจิต หรืออยูในระดับความคิด
เนื่องในสัมมาสังกัปปะ การฝกเจริญพรหมวิหาร ก็รวมอยูในหมวด สมาธิ หรืออธิจิตตสิกขา ดวยเหตุนี้ พรหมวิหาร ๔
จึงจัดเปน กรรมฐาน หมวดหนึ่งในจํานวนกรรมฐาน ๔๐ คือ เปนเรื่องของ จิตตภาวนา (ดู วิสุทฺธิ.๒/๘๙-๑๓๑ เปนตน)
สวนในขั้นปฏิบัติการ มี สังคหวัตถุ ๔ มารับชวงทําหนาที่ตอจากพรหมวิหาร ทําใหมีการแสดงออกทางสังคม
ถาจะใชพรหมวิ หารเชนเมตตากับการแสดงออกภายนอก ก็ตองเอาเมตตานั้นไปประกอบการกระทํา เชน พูดว า
กายกรรมประกอบดวยเมตตา วจีกรรมประกอบดวยเมตตา เปนตน แตลําพังเมตตา ยังไมเปนการกระทําขั้นปฏิบัติการ
โดยตัวของมันเอง ทาน ปยวาจา อัตถจริยา เปนตน ในสังคหวัตถุ ซึ่งอยูฝายศีล จึงจะเปนปฏิบัติการทางสังคม
ความเขาใจในหลักการนี้ จะชวยใหชาวพุทธเองใชหรือปฏิบัติหลักธรรมตางๆ ไดถูกชิ้นถูกอันมั่นเหมาะชัดเจน
ยิ่งขึ้น และจะรูจุดผิดพลาดแหงคํากลาวหาของคนภายนอกที่เคยพูดวา ชาวพุทธไดรับการสั่งสอนใหทําดีบําเพ็ญ
ประโยชน เพียงดวยการนั่งนอนแผเมตตาอยูเฉยๆ ในหอง (หรือในมุง)
๒. ใหเห็นความประสานสัมพันธ ระหวางคุณธรรมในใจของบุคคล กับจริยธรรมภาคปฏิบัติการทางสังคม
แสดงถึงความสมบูรณของพุทธธรรม ที่มีคําสอนเปนระเบียบ มีหลักธรรมครบทุกขั้นตอน
หลักการนี้บอกใหรูวา การบําเพ็ญความดีภายนอก หรือการแสดงออกดีงามทางสังคม จะตองมีคุณธรรมที่
ลึกซึ้งภายในจิตใจเปนรากฐาน จึงจะเปนไปโดยจริงใจ บริสุทธิ์ เปนของแท และมั่นคงยั่งยืน งานสังคมสงเคราะห ไมวา
ในรูปของทาน หรืออัตถจริยา เปนตน ก็ตาม จะเปนไปจริงจังโดยบริสุทธิ์ใจ ก็ตอเมื่อมีเมตตากรุณาเปนพื้นฐานอยูในใจ
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ม.มู.๑๒/๒๕๒/๒๓๒
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๗๒/๙๙

ตอน ๕: ชีวิต ควรเปนอยูอยางไร?
องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒:
หมวดศีล

๒
บทที่ ๑๕

๓. สัมมาวาจา ๔. สัมมากัมมันตะ ๕. สัมมาอาชีวะ
องค ม รรค ๓ ขอ นี้ เปน ขั้ น ศี ลด ว ยกั น จึ ง รวมมากลา วไว พร อ มกั น เมื่ อ พิจ ารณาความหมายตาม
หลักฐานในคัมภีร ปรากฏคําจํากัดความทํานองยกตัวอยาง ดังนี้
๑. “ภิกษุทั้งหลาย สัมมาวาจา เป็นไฉน? นี้เรียกว่าสัมมาวาจา คือ
๑) มุสาวาทา เวรมณี
เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ
”
วาจาส่อเสียด
๒) ปิสุณาย วาจาย เวรมณี
๓) ผรุสาย วาจาย เวรมณี
”
วาจาหยาบคาย
๔) สมฺผปฺปลาปา เวรมณี
”
การพูดเพ้อเจ้อ”
๒. “ภิกษุทั้งหลาย สัมมากัมมันตะ เป็นไฉน? นี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะ คือ
๑) ปาณาติปาตา เวรมณี
เจตนางดเว้นจากการตัดรอนชีวิต
๒) อทินฺนาทานา เวรมณี
”
การถือเอาของที่เขามิได้ให้
๓) กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี
”
การประพฤติผิดในกามทั้งหลาย”
๓. “ภิกษุทั้งหลาย สัมมาอาชีวะ เป็นไฉน? นี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะ คือ อริยสาวกละมิจฉาอาชีวะ1446
เสีย หาเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ”1447
นอกจากนี้ ยังมีคําจํากัดความแบบแยกเปนระดับโลกิยะ และโลกุตระอีกดวย เฉพาะระดับโลกิยะ มีคํา
จํากัดความอยางเดียวกับขางตน สวนระดับโลกุตระ มีความหมายดังนี้
๑. สัมมาวาจาที่เปนโลกุตระ ไดแก “ความงด ความเว้น ความเว้นขาด เจตนางดเว้นจากวจีทุจริตทั้ง
๔ ของท่านผู้มีจิตเป็นอริยะ มีจิตไร้อาสวะ มีอริยมรรคเป็นสมังคี กําลังเจริญอริยมรรคอยู่”
๒. สัมมากัมมันตะที่เปนโลกุตระ ไดแก “ความงด ความเว้น ความเว้นขาด เจตนางดเว้นจากกาย
ทุจริตทั้ง ๓ ของท่านผู้มีจิตเป็นอริยะ...”
๓. สัมมาอาชีวะที่เปนโลกุตระ ไดแก “ความงด ความเว้น ความเว้นขาด เจตนางดเว้นจากมิจฉา
อาชีวะของท่านผู้มีจิตเป็นอริยะ...”1448
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มิจฉาอาชีวะ ไดแก “การหลอกลวง การประจบ การทําเลศนัยใชเลหขอ การบีบบังคับขูเข็ญ การตอลาภดวยลาภ” ม.อุ.๑๔/๒๗๕/๑๘๖
ที.ม.๑๐/๒๙๙/๓๔๘; ม.มู.๑๒/๑๔๙/๑๒๓; ม.อุ.๑๔/๗๐๔/๔๕๔; อภิ.วิ.๓๕/๑๖๕-๗/๑๓๖; ๕๗๒-๔/๓๑๗
ม.อ.๑๔/๒๖๗-๒๗๘/๑๘๔-๑๘๖ เทียบ อภิ.วิ.๓๕/๑๗๘-๑๘๐/๑๓๙; ๕๘๓-๕๘๕/๓๒๐

๗๔๖

พุทธธรรม

ศีล ในความหมายที่เปนหลักกลาง อันพึงถือเปนหลักความประพฤติพื้นฐาน
จากความหมายหลัก ตามพุทธพจนที่ตรัสจํากัดความ อันเปนประดุจแกนกลางของการฝกอบรมขั้น
ศีลธรรม ที่เรียกวาอธิศีลสิกขานี้ ก็กระจายออกไป เปนขอปฏิบัติและหลักความประพฤติตางๆ ในสวนรายละเอียด
หรือประยุกตอยางกวางขวาง เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ทั้งแกบุคคลและสังคม เริ่มแตหลักความประพฤติที่
ตรงกับในองคมรรคนี้เอง ซึ่งเรียกวา กรรมบถ และหลักความประพฤติพื้นฐานที่สุด ที่เรียกวา เบญจศีล เปนตน
อยางไรก็ดี คําสอนในรูปประยุกต ยอมกระจายออกไปเปนรายละเอียดอยางไมมีที่สิ้นสุด เพื่อใหเหมาะ
กับบุคคล กาละ เทศะ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ ในการสอนครั้งนั้นๆ ในที่นี้ มิใชโอกาสที่มุงเพื่ออธิบายคําสอน
เหลานั้น จึงไมอยูในฐานะที่จะรวบรวมรายละเอียดมาแสดง
เนื่องดวยพุทธธรรมเปนคําสอนที่มีระบบแนนอนอยูแลว การแสดงแตเพียงหลักศูนยกลางใหเกิดความ
เขาใจแบบรวบยอด ก็เปนการเพียงพอ สวนคําสอนในรูปประยุกตตางๆ ก็ปลอยใหเปนสิ่งสําหรับผูตองการขอ
ธรรมที่เหมาะสมกับอัธยาศัย ระดับการครองชีพ และความประสงคของตน จะพึงแสวงตอไป
เมื่อกลาวโดยสรุป สําหรับคําสอนในรูปประยุกต ถามิใชประยุกตในสวนรายละเอียดใหเหมาะกับบุคคล
กาลเวลา สถานที่ และโอกาสจําเพาะกรณีแลว หลักใหญสําหรับการประยุกตก็คือ สภาพความเปนอยู หรือระดับ
การครองชีวิต โดยนัยนี้ จึงมีศีล มีขอบัญญัติ ระบบความประพฤติตางๆ ที่แยกกันออกไป เปนศีลสําหรับ
คฤหัสถ และศีลสําหรับบรรพชิต เปนตน
ผูฝกศึกษาพัฒนาในศีล จะตองเขาใจหลักการ สาระสําคัญ และที่สําคัญยิ่ง คือ วัตถุประสงคของศีล
เหลานั้น ทั้งในสวนรายละเอียดที่ตางกัน และสวนรวมสูงสุดที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงจะชื่อวามีความเขาใจ
ถูกตอง ไมงมงาย ปฏิบัติธรรมไมผิดพลาด และไดผลจริง
ในที่นี้ จะแสดงตัวอยางการกระจายความหมายขององคมรรคขั้นศีลเหลานี้ ออกไปเปนหลักความ
ประพฤติที่บังเกิดผลในทางปฏิบัติ หลักความประพฤติที่นํามาแสดงเปนตัวอยางนี้ เปนหลักที่กระจายความหมาย
ออกไปโดยตรง มีหัวขอตรงกับในองคมรรคทุกขอ เปนแตเรียงลําดับฝายกายกรรม (ตรงกับสัมมากัมมันตะ)
กอนฝายวจีกรรม (ตรงกับสัมมาวาจา) และเรียกชื่อวากุศลกรรมบถบาง สุจริตบาง ความสะอาดทางกาย วาจา
(และใจ) บาง สมบัติแหงกัมมันตะบาง ฯลฯ มีเรื่องตัวอยาง ดังนี้
เมื่อพระพุทธเจาประทับ ณ เมืองปาวา ในปามะมวงของนายจุนทะกัมมารบุตร นายจุนทะมาเฝา ได
สนทนาเรื่องโสไจยกรรม (พิธีชําระตนใหบริสุทธิ์) นายจุนทะทูลวา เขานับถือบัญญัติพิธีชําระตัวตามแบบของ
พราหมณชาวปจฉาภูมิ ผูถือเตาน้ํา สวมพวงมาลัย สาหราย บูชาไฟ ถือปฏิบัติการลงน้ํา
บัญญัติของพราหมณพวกนี้มีวา แตเชาตรูทุกวัน เมื่อลุกขึ้นจากที่นอน จะตองเอามือลูบแผนดิน ถาไม
ลูบแผนดิน ตองลูบมูลโคสด หรือลูบหญาเขียว หรือบําเรอไฟ หรือยกมือไหวพระอาทิตย หรือมิฉะนั้นก็ตองลง
น้ําใหครบ ๓ ครั้งในตอนเย็น อยางใดอยางหนึ่ง1449
1449

พึงสังเกตวา การถือสีลัพพตปรามาสอยางเหนียวแนนแบบนี้ มีแพรหลายในอินเดียแตโบราณกอนพุทธกาล จนถึงปจจุบันก็มิไดลด
นอยลงเลย การลมลางความเชื่อถือเหลานี้ เปนจุดมุงที่เดนชัดที่สุดอยางหนึ่ง ในการบําเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธเจา เชนเดียวกับ
การหักลางเรื่องวรรณะ และการดึงคนจากปญหาทางอภิปรัชญา กลับมาหาปญหาชีวิตจริง การถือสีลัพพตปรามาสเหลานี้ กลับ
รุนแรงยิ่งขึ้น พรอมกับการเสื่อมลงของพระพุทธศาสนา และเปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งของความเสื่อมนั้นดวย นาจะกลาวไดวา
การถือสีลัพพตปรามาสเจริญขึ้นเมื่อใด ในที่ใด ความเสื่อมแหงตัวแทของพระพุทธศาสนาก็ปรากฏขึ้นเมื่อนั้น ณ ที่นั้น และนาจะ
กลาวไดดวยวา การถือติดแนนในสีลัพพตปรามาส เปนสาเหตุสําคัญใหตองมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรง ที่เรียกวาการปฏิวัติทางสังคม

บทที่ ๑๕ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒: หมวดศีล

๗๔๗

พระพุทธเจาตรัสวา บัญญัติเรื่องการชําระตัวใหสะอาดของพวกพราหมณนี้ เปนอยางหนึ่ง สวนการชําระ
ตัวใหสะอาดในอริยวินัย เปนอีกอยางหนึ่ง หาเหมือนกันไม แลวตรัสวา คนที่ประกอบอกุศลกรรมบถ ๑๐
(ปาณาติบาต อทินนาทาน ฯลฯ ที่ตรงขามกับกุศลกรรมบถ ๑๐) ชื่อวามีความไมสะอาดทั้งทางกาย ทางวาจา ทาง
ใจ คนเชนนี้ ลุกขึ้นเชา จะลูบแผนดิน หรือจะไมลูบ จะลูบโคมัย หรือจะไมลูบ จะบูชาไฟ จะไหวพระอาทิตย
หรือไมทํา ก็ไมสะอาดอยูนั่นเอง เพราะอกุศลกรรมบถเปนสิ่งทั้งไมสะอาด ทั้งเปนตัวการทําใหไมสะอาด
แลวตรัส กุศลกรรมบถ ๑๐ ที่เปน โสไจย คือ เครื่องชําระตัวใหสะอาด ดังตอไปนี้
ก. โสไจย ทางกาย ๓ ไดแก การที่บุคคลบางคน
(๑) “ละปาณาติบาต เว้นขาดจากการตัดรอนชีวิต วางทัณฑะ วางศัสตรา มีความละอายใจ
กอปรด้วยเมตตา ใฝ่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ปวงสัตวโลก”
(๒) “ละอทินนาทาน เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งที่เขามิได้ให้ ไม่ยึดถือทรัพย์สินอุปกรณ์อย่าง
ใดๆ ของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นของที่อยู่ในบ้าน หรือในป่า ซึ่งเขามิได้ให้ อย่างเป็นขโมย”
(๓) “ละกาเมสุมิจฉาจาร เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ไม่ล่วงละเมิดในสตรี
เช่น อย่างผู้ที่มารดารักษา ผู้ที่บิดารักษา ผู้ที่พี่น้องชายรักษา ผู้ที่พี่น้องหญิงรักษา ผู้ที่ญาติรักษา
ผู้ที่ธรรมรักษา (เช่นกฎหมายคุ้มครอง) หญิงมีสามี หญิงหวงห้ามโดยที่สุดแม้หญิงที่หมั้นแล้ว”
ข. โสไจย ทางวาจา ๔ ไดแก การที่บุคคลบางคน
(๑) “ละมุสาวาท เว้นขาดจากการพูดเท็จ เมื่ออยู่ในสภาก็ดี อยู่ในที่ประชุมก็ดี อยู่ท่ามกลาง
ญาติก็ดี อยู่ท่ามกลางชุมนุมก็ดี อยู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดี ถูกเขาอ้างตัวซักถามเป็นพยานว่า เชิญ
เถิดท่าน ท่านรู้สิ่งใดจงพูดสิ่งนั้น เมื่อไม่รู้ เขาก็กล่าวว่า ไม่รู้ เมื่อไม่เห็น ก็กล่าวว่า ไม่เห็น เมื่อรู้
ก็กล่าวว่า รู้ เมื่อเห็นก็กล่าวว่า เห็น ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้ ไม่ว่าเพราะเหตุแห่งตนเอง หรือ
เพราะเหตุแห่งคนอื่น หรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิสใดๆ”
(๒) “ละปิสุณาวาจา เว้นขาดจากวาจาส่อเสียด ไม่เป็นคนที่ฟังความข้างนี้ แล้วเอาไปบอกข้าง
โน้น เพื่อทําลายคนฝ่ายนี้ หรือฟังความข้างโน้น แล้วเอามาบอกข้างนี้ เพื่อทําลายคนฝ่ายโน้น
เป็นผู้สมานคนที่แตกร้าวกัน ส่งเสริมคนที่สมัครสมานกัน ชอบสามัคคี ยินดีในสามัคคี พอใจใน
ความสามัคคี ชอบกล่าวถ้อยคําที่ทําให้คนสามัคคีกัน”
(๓) “ละผรุสวาจา เว้นขาดจากวาจาหยาบ กล่าวแต่ถ้อยคําชนิดที่ไม่มีโทษ รื่นหู น่ารัก จับใจ
สุภาพ เป็นที่พอใจของพหูชน เป็นที่ชื่นชมของพหูชน”
(๔) “ละสัมผัปปลาปะ เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดคําจริง พูดเป็นอรรถ พูดเป็น
ธรรม พู ด เป็ น วิ นั ย กล่ า ววาจาเป็ น หลั ก ฐาน มี ที่ อ้ า งอิ ง มี กํ า หนดขอบเขต ประกอบด้ ว ย
ประโยชน์ โดยกาลอันควร”
ค. โสไจย ทางใจ ๓ ไดแก อนภิชฌา (ไมคิดจองเอาของคนอื่น) อพยาบาท (ไมคิดรายใคร ตั้งใจ
เมตตาปรารถนาดีใหทุกคนอยูดีมีความสุข) และ สัมมาทิฏฐิ (มีความเห็นถูกตองตามคลองธรรม)
[สําหรับ โสไจย ทางใจ ๓ ขอนี้ เปนความหมายที่ขยายจากองคมรรค ๒ ขอแรก คือ สัมมาทิฏฐิ และ
สัมมาสังกัปปะ ในระดับโลกีย ซึ่งมีคําอธิบายขางตนแลว จึงไมคัดมาไวในที่นี้]

๗๔๘

พุทธธรรม

“บุคคลผู้ประกอบด้วยกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ ถึงตอนเช้าตรู่ ลุกขึ้นจากที่นอน จะมา
ลูบแผ่นดิน ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเอง ถึงจะไม่ลูบแผ่นดิน ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเอง ฯลฯ ถึงจะ
ยกมือไหว้พระอาทิตย์ ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเอง ถึงจะไม่ยกมือไหว้พระอาทิตย์ ก็เป็นผู้สะอาดอยู่
นั่นเอง...เพราะว่า กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้เป็นของสะอาดเองด้วย เป็นเครื่องทําให้สะอาด
ด้วย...”1450
ที่วาความหมายซึ่งขยายออกไปในรูปประยุกต อาจแตกตางกันตามความเหมาะสมกับกรณีนั้น ขอ
ยกตัวอยาง เชน เมื่อกลาวถึงบรรพชิต คือบุคคลที่ออกบวชแลว นอกจากศีลบางขอจะเปลี่ยนไป และมีศีลเพิ่ม
ใหมอีกแลว แมศีลขอที่คงเดิมบางขอ ก็มีความหมายสวนที่ขยายออกไปตางจากเดิม
ขอใหสังเกตขอเวนอทินนาทาน และเวนมุสาวาทตอไปนี้ เทียบกับความหมายในกุศลกรรมบถขางตน
“ละอทินนาทาน เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้ ถือเอาแต่ของที่เขาให้ หวังแต่
ของที่เขาให้ มีตนไม่เป็นขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่”
“ละมุสาวาท...กล่าวแต่คําสัตย์ ธํารงสัจจะ ซื่อตรง เชื่อถือได้ ไม่ลวงโลก”1451
มีขอสังเกตสําคัญในตอนนี้อยางหนึ่ง คือ ความหมายทอนขยายขององคมรรคขั้นศีลเหลานี้ แตละขอ
ตามปรกติแยกไดเปนขอละ ๒ ตอน
- ตอนตน กลาวถึงการละเวนไมทําความชั่ว
- ตอนหลัง กลาวถึงการทําความดี ที่ตรงขามกับความชั่วที่งดเวนแลวนั้น
พูดสั้นๆ วา ตอนตนใชคําปฏิเสธ ตอนหลังใชคําสงเสริม หรือมีลบแลว ตามดวยบวก
เรื่องนี้ เปนลักษณะทั่วไปอยางหนึ่ง ของคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่มักใชคําสอนควบคูทั้งคําปฏิเสธ
(negative) และคําสนับสนุน (positive) ไปพรอมๆ กัน ตามหลัก “เวนชั่ว บําเพ็ญดี”
เมื่อถือการเวนชั่วเปนจุดเริ่มตนแลว ก็ขยายความในภาคบําเพ็ญดีออกไดเรื่อยไป ซึ่งไมจํากัดเฉพาะ
เทาที่ขยายเปนตัวอยางในองคมรรคเหลานี้เทานั้น ตัวอยางเชน ขอเวนอทินนาทาน ในที่นี้ยังไมไดขยายความใน
ภาคบําเพ็ญดีออกมาเปนการปฏิบัติ แตไดมีคําสอนเรื่องทานเปนหลักธรรมใหญที่ย้ําเนนเดนชัดที่สุดเรื่องหนึ่งใน
พระพุทธศาสนา ดังที่ปรากฏอยูแลว ดังนี้เปนตน

ลักษณะของศีล หรือหลักความประพฤติเบื้องตน แบบเทวนิยม กับแบบสภาวนิยม
เคยมีปราชญฝายตะวันตกบางทาน เขียนขอความทํานองตําหนิพระพุทธศาสนาไววา มีคําสอนมุงแต
ในทางปฏิเสธ (negative) คือ สอนใหละเวนความชั่วอยางนั้นอยางนี้ฝายเดียว ไมไดสอนย้ําชักจูงเรงรัดพุทธ
ศาสนิกใหขวนขวายทําความดี (positive) ไมไดแนะนําวา เมื่อเวนชั่วนั้นๆ แลว จะพึงทําความดีอยางไรตอไป มี
คําสอนเปนสกวิสัย (subjective) เปนไดเพียงจริยธรรมแหงความคิด (an ethic of thoughts) เปนคําสอนแบบ
ถอนตัวและเฉื่อยเฉย (passive) ทําใหพุทธศาสนิกชนพอใจแตเพียงแคงดเวนทําความชั่ว คอยระวังเพียงไมให
ตนตองเขาไปเกี่ยวของพัวพันกับบาป ไมเอาใจใสขวนขวายชวยเหลือเพื่อนมนุษย ดวยการลงมือกระทําการปลด
เปลื้องความทุกข และสรางเสริมประโยชนสุขจริงจัง
1450
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องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๕/๒๘๓ ความหมายธรรม ๑๐ อยาง ตามคําขยายความอยางนี้ มีที่มาอีกมาก เชน ๒๔/๑๘๙/๓๐๕; ๑๙๓/๓๐๙;
๑๙๔/๓๑๓; ๑๙๕/๓๑๙; ๑๙๗/๓๒๓
ที.สี.๙/๓-๔/๕; ๑๐๓/๘๓; ๑๖๓/๑๒๙; ฯลฯ ม.มู.๑๒/๔๕๕/๔๙๐; ม.ม.๑๓/๑๒/๑๑; องฺ.ทสก.๒๔/๙๙/๒๑๙

บทที่ ๑๕ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒: หมวดศีล

๗๔๙

ทานผูนั้นกลาววา พุทธศาสนาแมจะสอนใหมีเมตตากรุณา ก็เพียงโดยตั้งความหวังความปรารถนาดีแผ
ออกด ว ยใจอย า งเดี ย ว ท า นผู นั้ น ได อ า งข อ ความจากพระไตรป ฎ กสนั บ สนุ น ทั ศ นะของตนที่ ว า คํ า สอนใน
พระพุทธศาสนาเปนเพียงขั้นปฏิเสธ (negative) โดยยกคําจํากัดความองคมรรคขอสัมมากัมมันตะขางตนกํากับ
ไวในขอเขียนของตน (วจนะที่อางเปนของพระสารีบุตร) วา
“ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย สัมมากัมมันตะเป็นไฉน? การเว้นปาณาติบาต การเว้นอทินนาทาน
การเว้นกาเมสุมิจฉาจาร นี้แล ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ชื่อว่าสัมมากัมมันตะ”1452
สําหรับผูที่ศึกษาเขาใจความหมายในทางปฏิบัติขององคมรรคเหลานี้ เพียงแคตามคําขยายความของศีล
ในกุศลกรรมบถ ๑๐ ดังไดยกมาใหดูแลว ยอมเห็นไดทันทีวา คําติวิจารณนั้นไมถูกตอง ถาทานผูเขียนคําตินี้
วิจารณไวดวยเจตนาดี ขอเขียนของทานนาจะเกิดจากการไดอาน หรือรับทราบพุทธธรรมแตเพียงขอปลีกยอย
ตางสวนตางตอน ไมตอเนื่องกัน และเกิดจากการไมเขาใจระบบแหงพุทธธรรมเปนสวนรวม จากความหมาย
ในทางปฏิบัติขางตนนั้น เห็นไดชัดอยูแลววา ระบบศีลธรรมของมรรคไมมีลักษณะจํากัดดวยความเปน negative
หรือ passive หรือ subjective หรือเปนเพียง an ethic of thoughts อยางที่ถูกวิจารณนั้น
อยางไรก็ตาม เมื่อพบคําตําหนิวิจารณเชนนั้นแลว ก็ควรถือเปนโอกาสที่จะศึกษาใหชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให
ทราบกวางออกไปวา คําจํากัดความขององคมรรคขั้นศีล แสดงถึงหลักความประพฤติและความเปนอยูพื้นฐาน
โดยโยงถึงจิตใจดวยเจตนา และเริ่มตนดวยถอยคําที่มีรูปลักษณะในทางปฏิเสธ โดยมีเหตุผลยอๆ คือ
๑. ศี ล ในฐานะที่ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของพุ ท ธธรรม มิ ใ ช เ ป น เทวโองการ หรื อ คํ า สั่ ง บั ง คั บ สํ า เร็ จ รู ป ที่
กําหนดใหศาสนิกประพฤติปฏิบัติอยางนั้นบางอยางนี้บาง สุดแตเทวประสงค ดวยอาศัยศรัทธาแบบภักดี ซึ่งไม
จําเปนตองทราบเหตุผลที่เชื่อมโยงตอเนื่องมา
1452

เปนคําจํากัดความอยางเดียวกับขางตน (ม.อุ.๑๔/๗๐๔/๔๕๔, ทานแสดงแตหัวขอ ไมไดขยายความอยางในกุศลกรรมบถ ๑๐ ที่ไดดู
กันขางตน) อางใน Albert Schweitzer, Indian Thought and Its Development (New York: Henry Holt and Company,
1936), p. 112 นํามาอางตอใน Joseph L. Sutton, Problems of Politics and Administration in Thailand (Bloomington:
Institute of Training for Public Service, Department of Government, Indiana University, 1962), p. 3
ในหนังสือเลมหลังนี้ (pp. 2-8) Prof. Sutton ยังอางหลักธรรมขออื่นๆ อีก เพื่อยืนยันทัศนะของทาน เชน หลักกรรม หลัก
(โอกาสใน) การเกิดใหม การถอนตนหรือหลีกหนีจากเรื่องราวของโลกและชีวิต เปนตน สําหรับหลักกรรมแกไดตามคําที่ชี้แจงแลว
ขางตน หลักการเกิดใหมที่วา ใหโอกาสคนผัดผอนไมเรงทําความดี (จริยธรรมคริสตวาเกิดครั้งเดียว) นั้น ชี้แจงไดงายๆ วาพุทธ
ศาสนาถือวาเกิดเปนมนุษยยากอยางยิ่ง เทียบวายากกวาการที่เตาในมหาสมุทรจะโผลศีรษะตรงหวงอันเดียว ที่ลอยควางใน
มหาสมุทร และบาปไมมีโอกาสแกดวยวิธีลางหรือสารภาพบาป
สวนเรื่องถอนตัว ไมยุงกับกิจการของโลก Prof. Sutton อางพุทธพจนวา “Those who love nothing in this world are rich
in joy and free from pain” จากบาลี (ขุ.อุ.๒๕/๑๗๖/๒๒๕) วา “ตสฺมา หิ เต สุขิโน วีตโสกา เยสํ ปยํ นตฺถิ กุหิฺจิ โลเก” คําวา
“love” ในที่นี้ ตรงกับ “ปย” หมายถึงสิ่งที่รักดวยสิเนหะ ซึ่งเปนความยึดติดสวนตัว ความตอนนี้ แสดงคุณสมบัติของผูหลุดพน
แลว โดยเนนดานความเปนอิสระ และการมีความสุขอยางอิสระ ที่ไมติดพันสวนตัวดวยเสนหา มีแตเมตตาที่ไรเขตแดน ดังนั้น เมื่อ
มีจิตใจเปนอิสระ มีความสุขที่ไรทุกข ไมหวงใยติดพันในอะไรๆ ที่จะขัดถวงแลว ชีวิตทั้งหมด ก็เปดโลงเต็มที่ที่จะดําเนินไปกับเมตตา
กรุณา มุงหนาบําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนสุขแกชาวโลกเพียงอยางเดียว ดังคติที่รูกันดีวา พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ
อยางไรก็ดี คํากลาวติของ Prof. Sutton นี้ ซึ่งเปนการแปลความหมายตามพื้นเพที่ทานมีมา จะทําดวยเจตนาหรือความเขาใจ
ผิดถูกอยางไรก็ตาม ถือไดวาเปนประโยชน เพราะจะไดเปนคําเตือนชาวพุทธใหเอาใจใสศึกษาความหมายที่ถูกตองของหลักธรรม
ตางๆ และพึงยอมรับความจริงดวยวา ความเชื่อถือและความเขาใจในสังคมไทยเกี่ยวกับหลักธรรมเหลานี้ มีลักษณะอาการที่ทําให
มองเห็นอยางคํากลาวตินั้นได [ในครั้งที่เขียนพุทธธรรมเมื่อ ๓๐ ปกอนนั้น ชาวตะวันตกยังรูจักพุทธศาสนานอย และมีความเขาใจ
ผิดตางๆ รวมทั้งที่วา พุทธศาสนามองโลกแงราย มีแตเรื่องทุกข เวลานี้ พ.ศ. ๒๕๕๔ สถานการณไดเปลี่ยนไปมาก]

๗๕๐

พุทธธรรม

แตศีล เปนขอกําหนดที่จัดตั้งขึ้นตามเหตุผลของกฎธรรมชาติ รวมอยูเปนสวนตนในระบบการพัฒนา
ชีวิต ซึ่งผูปฏิบัติจะตองมองเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงกันเปนระบบ แมจะยังไมมีปญญารูแจงแจมชัด มีเพียง
ศรัทธา ก็ตองเปนอาการวตีศรัทธา ซึ่งมีพื้นความเขาใจในเหตุผลเบื้องตน พอเปนฐานใหเกิดปญญารูชัดตอไป
๒. ในกระบวนการปฏิบัติธรรม หรือการฝกอบรมพัฒนาชีวิตนั้น เมื่อมองในแงลําดับสิ่งที่จะตองการทํา
ใหประณีตยิ่งขึ้นไปตามขั้น ก็ตองจัดเตรียมพื้นฐานใหราบรื่น ไมงอนแงน ไมขาดพรอง เริ่มดวยละเวน หรือ
กําจัดความชั่วกอน แลวจึงเสริมสรางความดีใหบริบูรณ จนถึงความบริสุทธิ์หลุดพนในที่สุด เหมือนจะปลูกพืช
ตองชําระที่ดิน กําจัดสิ่งที่เปนโทษกอน แลวจึงหวานพืชและบํารุงรักษาไปจนไดผลที่หมาย
ในระบบแหงพุทธธรรมนั้น ศีลเปนขอปฏิบัติขั้นเริ่มแรกสุด มุงไปที่ความประพฤติพื้นฐาน จึงเนนไปที่
การละเวนความชั่วตางๆ ซึ่งเปนจุดเริ่มตน พูดย้ําใหเห็นสิ่งที่ตองการกําจัดอยางชัดเจนเสียกอน แลวจึงขยาย
ขอบเขต ยกระดับความประพฤติใหสูงขึ้นไปในดานความดี ดวยอาศัยการปฏิบัติในขั้นสมาธิและปญญาเขามา
ชวยมากขึ้นๆ โดยลําดับ
๓. ในระบบการฝกฝนพัฒนาของไตรสิกขา ศีลยังมิใชเปนขอปฏิบัติใหถึงจุดหมายสูงสุดโดยตัวของมัน
เอง แตเปนการเตรียมสภาพทั่วไปของชีวิต ใหพรอมสําหรับความเจริญงอกงามที่เปนเนื้อหาสาระของชีวิตตอไป
คือการพัฒนาจิตใจ ที่เรียกสั้นๆ วา สมาธิ ซึ่งเขามาตอทอดงานพัฒนาชีวิตสืบจากศีล และรับผลจากศีล
โดยนัยนี้ คุณคาดานจิตใจของศีล จึงมีความสําคัญมาก คุณคาทางจิตใจในขั้นศีล ก็คือ เจตนาที่จะงด
เวน หรือการไมมีความดําริในการที่จะทําความชั่วใดอยูในใจ ซึ่งทําใหจิตใจบริสุทธิ์ปลอดโปรง ไมมีความคิด
วุนวายขุนมัวหรือกังวลใดๆ มารบกวน จิตใจจึงสงบ ทําใหเกิดสมาธิไดงาย
เมื่อมีจิตใจสงบ เปนสมาธิแลว ก็เกิดความแจมชัดและคลองตัวในการที่จะใชปญญา คิดหาเหตุผล และ
หาทางดําเนินการสรางสรรคความดีตางๆ ใหไดผลในขั้นตอไป
๔. ชีวิตที่ดี มีจิตใจที่เขมแข็งดีงามมีความสุขเปนสวนสําคัญ ระบบจริยธรรมตองประสานตอเนื่องกัน
โดยตลอด ทั้งดานจิตใจภายใน และความประพฤติทางกายวาจาภายนอก และถือวาจิตใจเปนจุดเริ่มตน จึง
กําหนดที่เจตนาในใจเปนหลัก ดังที่ทราบกันแลววา กรรมอยูที่เจตนา ซึ่งเปนตัวตัดสินใหการกระทําความดีตางๆ
เปนไปดวยความจริงใจอยางแนนอน มิใชแตเพียงไมหลอกลวงคนอื่นเทานั้น แตหมายถึงการไมหลอกลวงตนเอง
ดวย ชวยสรางสภาพจิตที่ผองใส และตัดหนทางไมใหเกิดปญหาทางจิตในดานความขัดแยงของความประพฤติ
๕. องค ม รรคขั้ น ศี ล สอนว า ความรั บ ผิ ด ชอบขั้ น พื้ น ฐานที่ สุ ด ของบุ ค คลแต ล ะคน ก็ คื อ ความ
รับผิดชอบตอตนเอง ในการไมใหมีความคิดที่จะทําความชั่วดวยการเบียดเบียนหรือลวงละเมิดตอผูอื่น อยูใน
จิตใจของตนเลย เมื่อมีความบริสุทธิ์นี้รองรับอยูเปนเบื้องตนแลว ความรับผิดชอบนั้นจึงขยายกวางออกไปถึงขั้น
เปนการธํารงรักษาและเสริมสรางความเจริญกาวหนาแหงคุณธรรมของตน ดวยการขวนขวายทําความดี บําเพ็ญ
ประโยชนสุขแกคนอื่นๆ พูดสั้นๆ วา มีความรับผิดชอบตอตนเอง ในการที่จะละเวนความชั่ว และรับผิดชอบตอ
ผูอื่น ในการที่จะทําความดีแกเขา
๖. การกําหนดความหมายของศีลในแงละเวนความชั่ว ไมใหมีความเสียหายและการเบียดเบียนนั้น
เปนการกําหนดขอปฏิบัติพื้นฐานแหงความเปนปกติ ทําใหเจตนาที่เปนองคประกอบของจิตใจที่ออกมาเกี่ยวของ
ดานนี้ ปลอดพนความเสียหาย ไมมีความชั่ว เมื่อมีความเรียบรอยปกติปลอดสภาพยุงยากวุนวายเปนพื้นฐาน ทั้ง
ภายนอกและภายในแลว ในฝายความดีงามเกื้อกูล ก็เปนเรื่องที่จะพึงขยายออกไปไดอยางไมมีขอบเขตจํากัด
และพัฒนาตอไปสูความสมบูรณ
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ตามความจริง ความดีเปนเรื่องกวางขวางไมมีที่สิ้นสุด มีรายละเอียดแนวทางและวิธีการยักเยื้องไปได
มากมายตามฐานะและโอกาสตางๆ สวนความชั่วที่จะตองเวน เปนเรื่องกําหนดไดแนนอน เชน ทั้งพระสงฆและ
คฤหัสถ ควรละเวนการพูดเท็จดวยกันทั้งสองฝาย แตโอกาสและวิธีการที่จะทําความดีที่ปราศจากการพูดเท็จนั้น
ตางกัน การวางหลักกลาง จึงระบุแตฝายเวนชั่วไวเปนเกณฑพื้นฐาน สวนรายละเอียด และวิธีการกระทําในขั้น
บําเพ็ญความดี เปนเรื่องในขั้นขยายและประยุกตใหเหมาะสมกับฐานะ โอกาส และสภาพชีวิตของบุคคลตอไป1453
๗. การปฏิบัติตามองคมรรคทุกขอ ถือวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคนในการที่จะเขาถึงจุดหมายของ
พระพุทธศาสนา ดังนั้น องคมรรคแตละขอจะตองเปนหลักกลางๆ ที่ทุกคนปฏิบัติตามได ไมจํากัดดวยฐานะ
กาลสมัย ทองถิ่น และสิ่งแวดลอมจําเพาะอยาง
ตามหลักนี้ เมื่อมองในระดับศีล จะเห็นความเกี่ยวของโดยตรง เชน การเวนอทินนาทาน เปนสิ่งที่ทุกคน
ทําได แตการใหทานตองอาศัยปจจัยอื่นประกอบ เชน ตนมีสิ่งที่จะให มีผูที่จะรับ และเขาควรไดรับ เปนตน ใน
กรณีที่ไมอยูในฐานะและโอกาส เปนตน ที่จะให เจตนาที่ปราศจากอทินนาทาน ก็เปนสิ่งที่ทําใหจิตใจบริสุทธิ์ เปน
พื้นฐานแกสมาธิไดแลว แตในกรณีที่อยูในฐานะและโอกาส เปนตน ที่จะให การไมใสใจ หรือหวงแหน จึงจะเกิด
เปนความเศราหมองขุนมัวแกจิตใจ และการใหจึงจะเปนเครื่องสงเสริมคุณธรรมของตนใหมากยิ่งขึ้น
โดยนัยนี้ ความหมายหลักของศีล จึงอยูในรูปคําปฏิเสธ คือการละเวน หรือปราศจากความชั่ว สวน
ความหมายที่ขยายออกไปในฝายทําความดี ก็เปนเรื่องของการประยุกตและขยายออกไปดังกลาวแลว
๘. ในการปฏิบัติธรรมนั้น เมื่อพิจารณาในชวงเวลาอันใดอันหนึ่ง ผูปฏิบัติธรรมยอมกําลังบําเพ็ญ
คุณธรรมอยางใดอยางหนึ่ง หรือประเภทใดประเภทหนึ่งอยูเปนพิเศษ ในเวลาเชนนั้น เขายอมจะตองพุงความคิด
ความสนใจจําเพาะเจาะจงไปในสิ่งที่ปฏิบัตินั้น ในกรณีเชนนี้ ความรับผิดชอบของเขาตอความประพฤติดานอื่นๆ
ยอมมีเพียงเปนสวนประกอบ เพียงไมใหเกิดความชั่วเสียหายอยางใดอยางหนึ่งขึ้นเปนสําคัญ
เปนอันชัดเจนวา ประโยชนที่ตองการจากศีล ในกรณีเชนนี้ อยูที่การชวยควบคุมรักษาความประพฤติ
ดานอื่นๆ ของเขาไว ปองกันไมใหเสียหลักพลาดลงไปในความชั่วเสียหายอยางใดอยางหนึ่ง จะไดไมมีสวนพรอง
สวนรบกวน ทําใหมีพื้นฐานที่มั่นคง สามารถบําเพ็ญความดีจําเพาะเรื่องในขณะนั้นๆ มุงแนวไปไดเต็มที่
อนึ่ง เนื่องดวย ในระบบการพัฒนาชีวิต บนฐานของสภาวะในธรรมชาติ มีการจัดกระบวนเปนศีล-จิตปญญา แตนักปราชญที่วิจารณนั้น มาจากฐานการมองศีลธรรมแบบเทวนิยม เปนเหตุใหทานจับตนชนปลาย
ไมได ในที่นี้ จึงเห็นวาควรทราบความแตกตางระหวางศีลในระบบการพัฒนาชีวิตตามหลักพุทธธรรมที่เปน
สภาวนิยม กับศีลตามหลักเทวนิยม (รวมถึงเรื่องกรรม ความดี ความชั่ว) ไวเปนพื้นสําหรับทําความเขาใจ ดังนี้
๑. ในแนวทางของสภาวนิยม ศีลเปนหลักความประพฤติ ที่กําหนดขึ้นตามเหตุผลของกฎธรรมชาติ
สวนในลัทธิเทวนิยม ศีลเปนเทวโองการ ที่กําหนดขึ้นโดยเทวประสงค
๒. ศีลตามความหมายแบบสภาวนิยม เปนหลักการฝกอบรมตนในการงดเวนจากความชั่ว จึงเรียกศีลที่
กําหนดเปนขอๆ วา สิกขาบท (ขอฝกหัด – rule of training)
สวนศีลในเทวนิยม เปนขอหาม หรือคําสั่งหามจากเบื้องบน (divine commandment)
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พุทธธรรม

๓. แรงจู ง ใจที่ ต อ งการในการปฏิ บั ติ ศี ล แบบสภาวนิ ย ม ได แ ก อาการวตี ศ รั ท ธา คื อ ความมั่ น ใจ
(confidence) ในกฎแหงธรรมดา โดยมีความเขาใจพื้นฐานพอมองเห็นวาพฤติกรรมและผลของมันจะตองเปนไป
ตามทางแหงเหตุปจจัย
สวนแรงจูงใจที่ตองการในการปฏิบัติศีลแบบเทวนิยม ไดแก ศรัทธาแบบภักดี (faith) คือ เชื่อ ยอมรับ
และทําตามสิ่งที่กําหนดวาเปนเทวประสงค มอบความไววางใจใหสิ้นเชิง ไมตองถามหาเหตุผล
๔. ในสภาวนิยม การรักษาศีล คือการฝกตนทางความประพฤติ เริ่มแตมีเจตนาที่จะละเวนความชั่ว
อยางนั้นๆ จนถึงประพฤติความดีงามตางๆ ที่ตรงขามกับความชั่วนั้นๆ
สวนในเทวนิยม การรักษาศีล ก็คือการเชื่อฟงและปฏิบัติตามเทวโองการโดยเครงครัด
๕. ในสภาวนิยม การประพฤติปฏิบัติในขั้นศีล มีวัตถุประสงคเฉพาะ คือ เพื่อเปนบาทฐานของสมาธิ ใน
ระบบการพัฒนาคนใหพรอมและสามารถใชกําลังงานของจิต ใหเปนบาทฐานของปญญาที่จะนําไปสูความหลุดพน
เปนอิสระ สวนการไปสวรรคเปนตน เปนเพียงผลพลอยไดในระหวาง ตามธรรมดาของเหตุปจจัย
แตในเทวนิยม การประพฤติศีลตามเทวโองการ เปนเหตุใหไดรับความโปรดปรานจากเบื้องบน เปนการ
ประพฤติถูกตองตามเทวประสงค และเปนเหตุใหทรงประทานรางวัลดวยการสงไปเกิดในสวรรค
๖. ในสภาวนิยม ผลดีหรือผลรายของการประพฤติหรือไมประพฤติศีล เปนสิ่งที่เปนไปเองโดยธรรมชาติ
คือ เปนเรื่องการทํางานอยางเที่ยงธรรมเปนกลางของกฎธรรมชาติที่เรียกวากฎแหงกรรม ซึ่งใหผล ตั้งตนแตใน
จิตใจ กวางออกไปถึงบุคลิกภาพและวิถีชีวิตทั่วไปของผูนั้น ไมวาในชาตินี้หรือชาติหนา
สวนในเทวนิยม ผลดีผลรายของการรักษาหรือละเมิดศีล เปนการใหผลตอบแทน (retribution) ผลดี
คือการไดไปเกิดในสวรรค เปนฝายรางวัล (reward) สวนผลราย คือ ไปเกิดในนรก เปนฝายการลงโทษ
(punishment) การจะไดผลดีหรือผลรายนั้น ยอมสุดแตการพิพากษา/วินิจฉัยโทษ (judgment) ของเบื้องบน
๗. ในแงความเขาใจเกี่ยวกับความดีความชั่ว สภาวนิยมสอนวา ความดีเปนคุณคาที่รักษาและสงเสริม
คุณภาพของจิต ทําใหจิตใจสะอาดผองใสบริสุทธิ์ หรือยกระดับใหสูงขึ้น จึงเรียกวาบุญ (good, moral หรือ
meritorious) เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเจริญงอกงามแกชีวิตจิตใจ เปนไปเพื่อความหลุดพนหรืออิสรภาพทั้งทาง
จิตใจและทางปญญา เปนการกระทําที่ฉลาด ดําเนินตามวิถีแหงปญญา เอื้อแกสุขภาพจิต จึงเรียกวา กุศล
(skillful หรือ wholesome) สวนความชั่ว เปนสภาพที่ทําใหคุณภาพของจิตเสื่อมเสีย หรือทําใหตกต่ําลง จึง
เรียกวาบาป (evil) เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมแกชีวิตจิตใจ ไมเปนไปเพื่อความหลุดพน เปนการกระทําที่
ไมฉลาด ไมเอื้อแกสุขภาพจิต จึงเรียกวา อกุศล (unskillful หรือ unwholesome)
สวนในเทวนิยม ความดีความชั่ว กําหนดดวยศรัทธาแบบภักดีตอองคเทวะ คือถือเอาการเชื่อฟงและ
ปฏิบัติตามเทวประสงคและเทวบัญชาหรือไม เปนหลัก โดยเฉพาะ ความชั่ว หมายถึง การผิดหรือลวงละเมิดตอ
องคเทวะ (sin) ในรูปใดรูปหนึ่ง
๘. จากพื้นฐานที่แตกตางกันนี้ ทําใหเกิดความแตกตางกันตอไปอีก อยางนอย ๒ ประการ คือ
ก. ศีลในสภาวนิยม จึงตองเปนคําสอนที่ตอเนื่องกันตามเหตุผล เปนระบบจริยธรรม เพราะผูฝกจะ
ปฏิบัติไดถูกตอง ตอเมื่อมีความเขาใจในระบบและเหตุผลที่เกี่ยวของเปนพื้นฐานดวย
สวนศีลหรือจริยธรรมในเทวนิยม เปนประกาศเทวโองการ หรือคําแถลงเทวประสงค เปน
เรื่องๆ ขอๆ ตางๆ กันไป แมนํามารวบรวมไว ก็ยอมเปนประมวล ไมใชระบบ เพราะผูปฏิบัติ
ตองการความเขาใจอยางมาก ก็เฉพาะในความหมายของสิ่งที่จะตองปฏิบัติเทานั้น
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ผูปฏิบัติตามเทวโองการ ไมจําเปนตองเขาใจในระบบและเหตุผลที่เกี่ยวของ เพราะถือวา
ระบบและเหตุผลตางๆ ทั้งปวงอยูในพระปรีชาขององคเทวะหมดสิ้นแลว อันผูปฏิบัติไมพึงสงสัย
เพียงแตเชื่อฟง มอบความไววางใจ และปฏิบัติตามเทวโองการเทานั้น เปนพอ
ข. ศีล หรือระบบจริยธรรมแบบสภาวนิยม เปนหลักกลางๆ และเปนสากล กําหนดโดยขอเท็จจริง
ตามกฎธรรมชาติ (หมายถึงสารัตถะของศีลในทางธรรมเกี่ยวดวยบุญบาป ไมใชในความหมาย
ทางวิ นั ย อั น เกี่ ย วด ว ยการลงโทษในสั ง คม) เช น พิ จ ารณาผลหรื อ ปฏิ กิ ริ ย าที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการทํ า งานของจิ ต ผลต อ พฤติ ก รรม นิ สั ย และบุ ค ลิ ก ภาพ เป น ต น จึ ง ไม อ าจวาง
ขอจํากัดแบงแยกใหเปนผลเฉพาะพวก เฉพาะกลุม หรือตามแตพอใจ เชน ไมจํากัดวา คน
ศาสนานี้เทานั้นมีกรุณา จึงเปนคนดี คนศาสนาอื่นมีกรุณา ก็เปนคนดีไมได ฆาคนศาสนานี้
เทานั้นเปนบาป ฆาคนศาสนาอื่นไมบาป คนศาสนานี้เทานั้นใหทานไปสวรรคได คนศาสนาอื่น
ประพฤติอยางไร ไมเชื่อฉันเสียอยางเดียว ตกนรกหมด ฆาสัตว (รวมทั้งที่ไมเปนอาหาร) ไมบาป
เพราะสัตวเปนอาหารของคน (คนไมเปนอาหารของเสือและสิงโต?) ดังนี้เปนตน1454 จะจํากัด
แบงแยกได เชนวา บาปมากบาปนอยเปนตนอยางไร ก็เปนไปโดยขอเท็จจริงตามกฎธรรมชาติ
เชน ผลและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานของจิต เปนตน ดังกลาวแลว
สวนในเทวนิยม หลักเหลานี้ ยอมกําหนดใหจํากัดหรือขยายอยางไรก็ได ตามเทวประสงค
ดุจเปนนิตบิ ัญญัติ เพราะองคเทวะทรงเปนทั้งผูตรากฎหมาย และผูพิพากษาเอง
๙. เนื่องจากศีลเปนหลักกลางๆ กําหนดดวยขอเท็จจริงตามกฎธรรมชาติเชนนี้ ผูปฏิบัติจึงตองเปนผูกลา
ยอมรับและกลาเผชิญหนาความจริง ความดี ชั่ว ถูก ผิด มีอยู เปนขอเท็จจริงอยางไร ก็ตองกลายอมรับความ
จริงตามที่เปนเชนนั้น สวนตนจะปฏิบัติหรือไมแคไหนเพียงไร ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง และตองกลายอมรับการที่ตน
ปฏิบัติดีไมดีตามขอเท็จจริงนั้น มิใชถือวาไมชั่ว เพราะตัวอยากทําสิ่งนั้น ขอเท็จจริงตามธรรมชาติ มิไดขึ้นตอการ
วัดดวยการอยากทําหรือไมของตน ถามีอันถึงกับจะทํากรรมที่ใหตกนรกสักอยางหนึ่ง การที่ยอมรับพูดกับตนเอง
วา กรรมนั้นไมดี แตตนยอมเสียสละตกนรก ยังดีกวาหลอกตัวเองวากรรมนั้นไมเปนกรรมชั่ว
ตอไปนี้ อาจถือวาเปนขอดี หรือขอไดเปรียบของศีลแบบเทวโองการ คือ
๑. ตัดการพิจารณาเรื่องถูกผิด จริงไมจริง ออกเสีย กลาวไดวา เมื่อเชื่อแลว ศรัทธาลวนแบบภักดี
ยอมไดผลในทางปฏิบัติที่รวดเร็ว เรงเรา และรุนแรงกวา แตก็มีขอที่จะเปนปญหา เชน โดยเฉพาะในยุคแหง
เหตุผล คงยากขึ้นในแงวา ทําอยางไรจะใหเชื่อได ปญหาในระยะยาวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการอยูรวมกับ
ผูอื่นที่ไมมีศรัทธาเหมือนตน ปญหาเรื่องความมั่นคงของศรัทธานั้น และการไมมีโอกาสเขาถึงอิสรภาพทางปญญา
๒. สามัญชนทั่วไป เขาถึงความหมายของศีลแบบศรัทธาลวนไดงายกวา และศีลแบบนี้ก็ควบคุมความ
ประพฤติของคนสามัญไดดี แมในหมูชาวพุทธไมนอย ความเขาใจเรื่องศีลเรื่องบุญบาปก็ยังมีสวนที่คลายกับลัทธิ
เทวนิยมแฝงอยู เชน เห็นศีลเปนขอหาม (แตรางเลือนวาใครเปนผูหาม ไมนึกชัดลงไปอยางเทวนิยมที่วาองคเทวะ
หาม) เห็นผลของบุญบาปเปนอยางผลตอบแทน เปนรางวัลหรือการลงโทษ เปนตน แตปญหาก็คือขึ้นกับศรัทธา
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ทาทีตออาหาร ที่เปนไปอยางถึงธรรมชาติแทๆ คือ ยอมรับความจริงวา เพราะยังเดินทางไมถึงจุดหมาย เราจึงจําตองทําสิ่งที่เราเองก็
ไมปรารถนา แตไมมีทางเลือกอยางอื่น โดยใหนึกถึงอาหารที่กินนั้น เหมือนกับพอแมจําใจกินเนื้อลูกของตน ระหวางเดินทางกันดาร
(ดู สํ.นิ.๑๖/๒๔๑/๑๑๙)
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พุทธธรรม

๓. การบัญญัติกรรมไมดีบางอยาง ที่คิดวายังจําเปนตองทําเพื่อผลประโยชนบางอยางของตน ใหเปน
กรรมที่ไมผิดไปเสีย จัดเปนวิธีจูงใจตัวเองไดอยางหนึ่ง ซึ่งตามหลักเหตุปจจัย ก็ยอมรับไดวา วิธีจูงใจตนเองนั้น
เปนสิ่งที่ไดผลมากอยางหนึ่ง เพราะเปนเหตุปจจัยอีกอยางหนึ่งที่เขามาเกี่ยวของเพิ่มขึ้นในเรื่องนั้นๆ เชน บัญญัติ
วาฆาสัตวไมบาป ก็ทําใหเบาใจและไมรูสึกสะกิดสะดุดใจในการฆาสัตว แตการจูงใจแบบนี้ทําใหเกิดผลรายใน
ดานอื่น ดีไปไดไมตลอดกระบวน และไมเปนวิถีทางแหงปญญา
มนุษยที่จะพัฒนา ตองเปนอยูดวยการรับรูความเปนจริงจะแจงในทุกขั้นทุกตอน ใหรูจักเลือกตัดสินใจ
ดวยตนเอง เราอาจจะสอนใหใชวิธีจูงใจตนเองไดบาง แตเรื่องที่ใชจูงใจนั้นตองไมมีแงเสียหาย และใชเฉพาะใน
กรณีที่ชวยเปนพลังในการทําความดีอยางอื่นใหไดผลยิ่งขึ้น

ศีลสําหรับประชาชน
ความเขาใจพื้นฐาน
กอนจะขยายความในเรื่องศีล โดยเฉพาะที่จะเนนหลักความประพฤติในระดับของประชาชน หรือ
ชาวบานทั่วไป เห็นควรย้ําหลักกวางๆ ที่ควรรูตระหนักไว อันจะชวยใหประพฤติปฏิบัติศีลในทุกระดับไดถูกหลัก
ตรงตามความมุงหมาย เปนธรรมานุธรรมปฏิบัติ
ผูประพฤติปฏิบัติรักษาศีลนั้น ตั้งแตเริ่มแรก ควรมองเห็นความหมายของศีลที่ตนรักษาปฏิบัติโลงสวาง
พรอมทั้งตระหนักรูถึงความมุงหมายของการปฏิบัติ และมองเห็นศีลที่ตนรักษานั้นในระบบการศึกษาหรือระบบ
การฝก อบรมพั ฒ นาชีวิ ต ว า ความงอกงามด ว ยศี ล นั้น สัม พั น ธกั บ การพั ฒ นาจิต ใจและความเจริ ญป ญ ญา
เกื้อหนุนสมาธิและญาณทัศนะ จะพาใหปราศปญหาปลอดทุกข ประสบผลที่เปนประโยชนสุขอยางไรๆ ศีลจําเปน
สําหรับชีวิตและสังคมที่ดีงามมีความสุขอยางไร
ดังที่ทราบกันดีวา มรรค ที่เรียกเต็มวา มรรคมีองค ๘ นั้น คือรวมขอปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนา
และองค ๘ ของมรรคนั้น ก็จัดไดเปน ๓ ขันธ คือ ๓ หมวด ไดแก ศีล สมาธิ และปญญา
ในเวลาจะฝกปฏิบัติกันจริงจัง ก็ฝกก็ศึกษากันใน ๓ อยาง คือ ศีล สมาธิ ปญญา นี่แหละ โดยจัดเปน
ระบบการศึกษาที่เรียกวา ไตรสิกขา แปลวาสิกขา ๓ คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา เรียก
งายๆ ก็วา ศีล สมาธิ ปญญา อีกนั่นแหละ
เปนอันวา การปฏิบัติ การฝก การหัด การพัฒนาคน การดําเนินชีวิตที่ดีงาม ตลอดจนปฏิปทาที่จะใหถึง
นิพพาน ทั้งหมดทั้งสิ้น ก็อยูใน ๓ หมวดแหง ศีล สมาธิ ปญญา ที่มาจากมรรคมีองค ๘ นั้นเอง
เมื่อจับหลักนี้ไวไดแลว เมื่อพูดถึงศีล ก็บอกวา ศีลที่แท ที่จริง ที่ครบ ก็คือศีลที่มาจากมรรคมีองค ๘
นั้น คือ ศีลที่เปนองคของมรรค และตามพุทธพจนที่ยกมาใหดู ก็เห็นชัดแลววา องคมรรคที่เปนหมวดศีล ไดแก
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ นี้คือ ศีลที่จริง ที่แท ที่ครบบริบูรณ
พุทธพจนขางตนนั้น แสดงความหมายของสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ แตละอยาง
แยกแยะแบงขอยอยออกไป ทําใหเห็นไดวา สาระสําคัญของศีล คืออะไร ศีลที่เปนองคมรรค หรือศีลที่จําเปน
จริงๆ สําหรับชีวิตที่ดีงามมีขอบเขตแคไหนเพียงไร ผูรูแตโบราณนับขอยอยของศีลในองคมรรคนี้ ที่แยกยอย
ออกไปวามี ๘ ขอ แลวตั้งชื่อเรียกไววา “อาชีวัฏฐมกศีล” แปลวา ศีลมีอาชีวะเปนที่ ๘

บทที่ ๑๕ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒: หมวดศีล

๗๕๕

ตัวศีลจริงๆ แทๆ มีเทานี้ ตอจากนี้ ก็แบงซอยยอยตอออกไป เชน เมื่อจะจัดการฝกการศึกษาแกคน
พวกไหน กลุมใด ที่ควรมีสภาพความเปนอยูอยางไร เพื่อความมุงหมายจะไปถึงไหน จะเนนหนักดานใด หรือ
แมแตจะเตรียมวางฐานปูพื้นในการพัฒนาคนขึ้นมาเปนขั้นๆ อยางไร ก็แยกยอยเปนรายละเอียดออกไป เปนศีล
พระ ศีลสามเณร ศีลชาวบาน เปนตน ตลอดจนทําใหเปนระบบการจัดตั้งจัดการทางสังคมขึ้นมาชัดเจนเพื่อให
ไดผลเปนจริงอยางแนใจ เรียกวาวินัย โดยมีการควบคุม ดําเนินการตางๆ ปรับโทษ ลงโทษแกผูละเมิด เปนตน
เมื่อไดหลักอยางนี้แลว เพื่อใหจับจุดที่สําคัญๆ ไดชัดขึ้น ขอใหดูลักษณะที่ควรสังเกตเปนพิเศษ ดังนี้
๑. พุทธพจนที่จําแนกศีลในมรรคนั้น ทําใหเห็นไดวา มรรคมิใชเปนมรรคาที่มุงสําหรับภิกษุสงฆเทานั้น
มิฉะนั้นแลว คําจํากัดความของศีลก็จะตองหมายถึงศีล ๒๒๗ หรือภิกขุศีล หรือบรรพชิตศีล หรืออะไรทํานอง
นั้น และทําใหเห็นไดวา พระพุทธเจาทรงแสดงสาระของศีลในแบบที่ยืดหยุน กินความกวาง คลุมศีลปลีกยอย ที่
แยกกระจายออกไปไดตางๆ มากมายหลายแบบ ทําใหไมจําเปนตองทรงแจงระบุชื่อหมวดศีลปลีกยอยเหลานั้น
เชน ไมตองระบุศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ เขาไวดวย เปนตน
๒. ควรย้ําไวกอน เพราะมักลืมกันบอยๆ วา ศีลมิใชหมายเพียงความประพฤติดีงามสุจริตทางกาย และ
วาจาเทานั้น แตหมายถึงอาชีวะสุจริตดวย เรื่องการหาเลี้ยงชีพมีความสําคัญดานศีลนี้ จะตองเนนกันไว
๓. ขอทวนความที่เคยพูดขางตนวา ในการจําแนกขอของศีลนั้น ตามปกติ ทานระบุไวเพียงหัวขอ วา
เวนปาณาติบาต เวนอทินนาทาน เปนตน และเมื่อดูแตหัวขอ ก็เห็นเพียงดานลบ หรือดานปฏิเสธอยางเดียว ถา
จะดูใหชัดใหครบ ก็ควรดูที่พุทธพจนขยายความหมาย เชน ในกุศลกรรมบถ ๑๐ จะเห็นชัดวา ศีลแทบทุกขอ
แสดงความหมายแยกเปน ๒ ตอน มีทั้งใหเวน และใหทํา ลบตามดวยบวก คือ
- ตอนตน กลาวถึงการเวนไมทําความชั่ว เชน ละปาณาติบาต...
- ตอนหลัง กลาวถึงการทําความดี ที่ตรงขามกับความชั่วที่งดเวนนั้น เชนวา เกื้อกูลสรรพสัตว...
๔. ในมรรคนี้ องคมรรคมีทั้งดานศีล ดานจิตหรือสมาธิ และดานปญญา ซึ่งตองมารวมกันครบ จึงจะ
เปนมรรค และจึงจะสําเร็จเปนผล แมวาขณะนี้ เรากําลังพูดถึงศีล หรือจะปฏิบัติศีล ก็ตองตระหนักวา นี่เราอยู
ในสวนนี้ของมรรค เมื่อเดินหนาไป จะตองใหประสานขานรับกับอีก ๒ สวนนั้นดวย จึงจะไดผลจริง
ความเปนจริงและความสําเร็จผลตอเมื่อมีความครบพรอมขององคประกอบอยางนี้ เรียกอยางภาษาพระ
วาเปนระบบธรรมสามัคคี หรือที่เวลานี้เรียกวาองครวม แมแตในขั้นสูงสุด การตรัสรูก็เกิดขึ้นเมื่อมีธรรมสามัคคี
เมื่อมองดูที่มรรค ซึ่งมีองคมรรคทุกขออยูครบ ก็มองเห็นธรรมสามัคคี หรือองครวม พรอมทั้งเห็นองค
รวมทั้งหมด พรอมไปดวยกัน ก็งายที่จะไมลืมระบบ ถึงแมขณะนี้อยูที่ศีล ก็ไมลืมองครวมอื่น
แมในชุดกุศลกรรมบถ ซึ่งพูดไดวาเปนการขยายมรรคออกไป โดยจัดองคมรรคทํานองประยุกตเขาให
เหมาะในระดับสําหรับคนทั่วไป หรือสําหรับบรรดามนุษยชน (ดังที่เคยบอกแลววา ทานถือวากุศลกรรมบถ ๑๐
นี้ เปนมนุษยธรรม) ก็เห็นไดไมยากวา ศีลในกรรมบถนั้น มากับจิตใจ/สมาธิและปญญาดวย คือมีองคมรรคมา
ครบทั้ง ๓ ดาน (๗ ขอแรก เปนศีล, ขอ ๘-๙ เปนจิต/สมาธิ, ขอ ๑๐ เปนปญญา; แถมวา ศีลในกุศลกรรมบถ
ยังขยายออกไปใหเห็นครบ ทั้งทอนลบ และทอนบวก)
แตพอมาดูศีล ๕ ที่วาเปนศีลอยางต่ําที่สุด คือคนทุกคนอยางนอยควรมีศีล ๕ ปรากฏวา ชุดเบญจศีลนี้
มีแคศีลเทานั้น ไมมีองคมรรคดานจิตและปญญาเลย แสดงวาไมพอที่จะเจริญงอกงามพัฒนากาวไปในวิถีของ
พระพุทธศาสนา นี่แหละจึงวาอยางต่ํา คือยังทําอะไรไมได ก็ใหเวนชั่วราย ใหพออยูกันได ไมเบียดเบียนกันนัก
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อยางไรก็ตาม ที่จริงนั้น ทานไมไดปลอยทิ้งศีล ๕ ออกไปจากระบบองครวมหรือธรรมสามัคคี แตทานใช
วิธีจัดระบบใหมเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่ง คือ เมื่อมีเหตุที่จะตองยอมใหแยกศีลออกไปเปนชุดตางหากอยางนั้นแลว
ทานก็นําองคมรรคดานจิตและดานปญญา ไปจัดเปนชุดอื่นเตรียมไวตางหาก (ไมมาอยูในชุดเดียวกันอยางใน
กุศลกรรมบถ) และทานก็แนะนําสอนใหคนที่เริ่มปฏิบัติชุดศีล ๕ นั้นกาวตอไป ใหเปนอุบาสกอุบาสิกา เปนอริย
สาวกอริยสาวิกา และวา นอกจากชุดศีล ๕ นั้นแลว ก็ใหปฏิบัติชุดโนนๆ ซึ่งเปนดานจิตและปญญา ใหครบดวย
ชุดดานจิต และดานปญญา ที่จะมารวมกับชุดศีลนั้น พระพุทธเจาทรงวางไวเปนมาตรฐานทีเดียว
เจาะจงสําหรับคฤหัสถ คือชาวบาน ตามปกติมี ๔ ชุด (บางทีมีชุดแถมเตรียมไวใหอีก ๑ ชุด รวมเปน ๕ ชุด) ใน
หนังสือนี้ เคยกลาวไวในที่อื่นแลว แตในพระไตรปฎก ทานแสดงไวบอยมาก ดังนั้น ถึงแมที่นี่จะกลาวซ้ํา ก็
สมควร แตก็จะไมแสดงรายละเอียดเต็มตามบาลี เพียงคัดมาพอเห็นรูปเคา
หลังจากตรัสถึงการจัดการเพื่อชัยชนะโลกนี้ (คือการดูแลจัดการบานเรือนผูคนทรัพยสินเงินทอง ที่เปน
เรื่องของทิฏฐธัมมิกัตถ) แลว ก็ตรัสถึงการจัดการเพื่อชัยชนะตอโลกหนา (ดานสัมปรายิกัตถ) ตอไป ดังนี้
“ดูกรวิสาขา สตรี (มาตุคาม) ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อชนะโลกหน้า
ชื่อว่าจัดโลกหน้าไว้แล้ว ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน?...
(๑)...สตรีถึงพร้อมด้วยศรัทธาอย่างไร?...สตรีเป็นผู้มีศรัทธา เชื่อปัญญาตรัสรู้ของตถาคต
(ตถาคตโพธิสัทธา) ว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคนั้น เป็นพระอรหันต์...
(๒)...สตรีถึงพร้อมด้วยศีลอย่างไร?...สตรีเป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาต จากอทินนาทาน จาก
กาเมสุมิจฉาจาร จากมุสาวาท และจากสุราเมรัยและของเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท...
(๓)...สตรีถึงพร้อมด้วยจาคะอย่างไร?...สตรีอยู่ครองเรือน โดยมีใจปราศจากมลทินคือความ
ตระหนี่ มีน้ําใจเผื่อแผ่เสียสละเต็มที่ มีมือที่แบ (พร้อมที่จะให้) ยินดีในการสละ ควรแก่การขอ
ยินดีในการเจือจานแบ่งปัน...
(๔)...สตรีถึงพร้อมด้วยปัญญาอย่างไร?...สตรีเป็นผู้มีปัญญา คือ ประกอบด้วยอริยปัญญา ที่หยั่ง
ถึงอุทัยและอัสดง ชําแรกเรื่องได้ ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยถูกต้อง
อีกชุดหนึ่ง ซึ่งก็ควรมี แตไมจําเปนเทา ๔ อยางนั้น ไดแก “สุตะ” คือ ความรูจากการเลาเรียนเขียนอาน
สดับฟง หรือจําพวกขอมูล ขาวสาร ถาเปนพหูสูต ก็ยิ่งดี
การที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมากลาว ก็เพราะชาวพุทธจํานวนมากพูดกันอยู และหยุดกันอยู แคศีล แมจะนึกถึง
พูดถึงหลักธรรมอื่นบาง ก็สับสนไมเปนระบบ ทั้งที่ทานจัดเตรียมไวใหแลว ที่จะใหคนที่อยูในการพัฒนาทุกระดับ
มีศีล จิต/สมาธิ ปญญา ครบ จึงควรพูดอยางนอยกับตนเองใหแมนใจวา พระพุทธเจาทรงย้ําใหคฤหัสถหรือ
ชาวบาน มี ศรัทธา ศีล ๕ (+สุตะ) จาคะ และปญญา แลวจากความพรอมของธรรมสามัคคีระดับนี้ อริยมรรคาก็
เหมือนเปดกวางรับใหกาวหนาพัฒนาอยางดีตอไป
๕. คําวา “ศีล” มีความหมายและขอบเขตกวางมาก และมีการใชทั้งแบบเครงครัด และอยางหลวมๆ ยิ่ง
เมื่อนํามาใชในภาษาไทย ก็มีการเพี้ยนและคลุมเครือมากขึ้น โดยเฉพาะมักจะสับสนกันบอยกับคําวา “วินัย” ซึ่ง
บางทีก็ใชปนๆ กันไป บางทีก็เหมือนใชแทนกันได เวลานี้ แมจะตองยอมตามความนิยม แตก็ควรจะใชอยางรูเทา
ทัน และอยางนอยสามารถแยกความหมายไดในขั้นพื้นฐาน

บทที่ ๑๕ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒: หมวดศีล
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ในที่นี้ จะแสดงความหมายในแงที่เหมือนวา วินัยเปนสวนหนึ่งของศีล เมื่อตกลงพูดในแงนี้ ก็บอกวา
เบื้องแรกมีธรรม ซึ่งประกอบดวยศีล สมาธิ และปญญา แลวใน ๓ อยางนี้ สมาธิ และปญญา เปนธรรมอยาง
เดียว สวนศีล นอกจากเปนธรรมแลว ยังมีสวนที่เปนวินัยดวย ดังนั้น จึงแบง ศีล ไดเปน ๒ ระดับ คือ
๑) ศีลในระดับที่เปนธรรม (ธรรมขั้นศีล) ไดแก หลักความประพฤติทางกายวาจาและอาชีวะ ที่แนะนํา
สั่งสอนกัน โดยถือเอาภาวะที่ควรจะมีควรจะเปนตามธรรมชาติเปนหลัก และผูปฏิบัติตามหรือฝา
ฝน ยอมไดรับผลดีหรือชั่ว โดยรับผิดชอบตอกฎธรรมดาของธรรมชาติเองโดยตรง รวมทั้งการ
ปฏิบัติศีล และการรักษาวินัย ที่ไดกลายเปนความประพฤติประจําตัวหรือเปนคุณสมบัติของบุคคล
๒) ศีลในระดับที่เปนวินัย (วินัยเปนศีล) ไดแก กฎระเบียบขอบังคับ ตลอดจนระบบกิจการ ที่จัดตั้งวางตรา
ขึ้นเปนบัญญัติทางสังคม เพื่อกําหนดและกํากับความประพฤติของบุคคล ใหเปนไปตามความมุง
หมายจําเพาะของหมูชนหรือชุมชนนั้น โดยมีระบบการจัดการบังคับควบคุมใหไดผลเปนจริงตามที่
กําหนดไว รวมทั้งมีการลงโทษผูละเมิดฝาฝน (ตางหากจากการไดรับผลทางจิตใจตามกฎธรรมชาติ)
ถาพูดอยางเครงครัด วินัยยังไมเปนศีล แตวินัยคือสวนที่พวงอยูกับศีล หรือหอยไวกับศีล
เปนระบบวิธีจัดการทางสังคม ที่จะฝกคนใหมีศีล หรือพูดใหสั้นวา วินัยก็คือวิธีจัดการฝกคนใหมี
ศีลนั่นเอง สวนศีลนั้นอาศัยวินัย แตไมใชวินัย เพราะศีลเปนสวนหนึ่งของธรรม
วิธีแยก คือ ธรรม เปนเรื่องของธรรมชาติ วินัย เปนเรื่องของสังคมหรือเกิดจากฝมือของมนุษย
เมื่อแยกแยะความหมายใหเขาใจดีเปนฐานไวแลว ก็สามารถพูดถึงศีล ในความหมายแบบหลวมๆ
สบายๆ เปนขั้นๆ แงๆ ไดตางๆ เชนวา
ศีล เปนระเบียบวินัยเพื่อสรางสังคมที่เรียบรอย ไมเบียดเบียนกัน อยูรวมกันดวยความสงบสุข เปน
สภาพเกื้อกูลแกการดําเนินชีวิตและปฏิบัติกิจของสมาชิกทั้งหลาย
ศีล เปนเครื่องมือควบคุมความประพฤติ ทําใหกายวาจาเรียบรอยงดงามอยูในระเบียบ
ศีล เปนความประพฤติที่ดีงามเกื้อกูลของบุคคล ในการสัมพันธกับผูอื่นและตอสิ่งแวดลอม อันทําให
เกิดผลดีแกชีวิตของตัวเขาเองและแกคนอื่นทั้งหลาย ตลอดทั้งสังคม และสิ่งแวดลอม
ศีล เปนขอปฏิบัติสําหรับกําจัดกิเลสขั้นหยาบ ที่แสดงออกทางกายวาจา ขัดเกลาคนใหประณีตขึ้น
ศีล เปนขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมกายวาจาและอาชีวะ ใหอยูในสภาพพรอมที่จะเปนพื้นฐานของการ
พัฒนาในระดับสมาธิ เพื่อเสริมสรางคุณภาพจิต และชวยใหจิตมีสมรรถภาพที่จะใชอยางไดผล
ศีล เปนสภาพปกติทางกายวาจา และอาชีวะ ของผูที่มีชีวิตดีงาม หรือคนที่ไดรับการฝกอบรมดี มี
การศึกษาแทจริง บรรลุภูมิธรรมอันสูงแลว
๖. สาระของศีลอยูที่เจตนา ไดแก การไมตั้งใจ ไมคิดลวงละเมิด คําวา “ละเมิด” แงหนึ่งคือ ละเมิด
ระเบียบ ละเมิดกฎเกณฑ บทบัญญัติ ละเมิดวินัยที่วางกันไว อีกแงหนึ่งคือ ละเมิดตอผูอื่น หมายถึงเจตนาที่จะ
เบียดเบียนผูอื่นนั่นเอง ศีลจึงหมายถึงการไมเจตนาละเมิดระเบียบวินัย หรือการไมเจตนาลวงเกินเบียดเบียน
ผูอื่น ถามองแตอาการหรือการกระทํา ศีลก็คือ ความไมละเมิด และการไมเบียดเบียน
มองอีกดานหนึ่ง ศีลอยูที่ความสํารวม กลาวคือ การสํารวมระวัง คอยปดกั้นหลีกเวนไมใหความชั่วเกิดขึ้น
นั่นเอง เปนศีล และถามองลึกที่สุด สภาพจิตของผูไมคิดจะละเมิด ไมคิดจะเบียดเบียนใครนั่นแหละ คือตัวศีล1455
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ศีล ไดแก เจตนา ไดแก เจตสิก ไดแก สังวร ไดแก อวีติกกมะ (ขุ.ปฏิ.๓๑/๘๙/๖๔; อธิบายใน วิสุทฺธิ.๑/๘)
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ตอไปนี้ จะสรุปหลักทั่วไปของศีล หรือศีลพื้นฐานไว แลวนําพุทธพจนและบาลีภาษิตเกี่ยวกับศีลสําหรับ
คนทั่วไปหรือประชาชน มาแสดงไวพอเปนแนวประกอบความเขาใจในเรื่องศีล ใหเห็นความหมาย ขอบเขต และ
เนื้อหาของศีลชัดเจนยิ่งขึ้น

ก. ศีลพื้นฐาน
ศีลพื้นฐาน คือศีลที่เปนหลักกลาง ซึ่งเปนความหมายของสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ
ที่เปนองคของมรรค ไดแก การพูด การกระทํา การประกอบอาชีวะอยางใดก็ตาม ที่ประกอบดวยเจตนา ซึ่ง
ปราศจากความทุจริต หรือความคิดเบียดเบียน กินความคลุมถึงสุจริตที่เปนคูกันดวย ดังที่เคยยกมาแสดงไว
ตั้งแตตน ในที่นี่ นํามาแสดงอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตั้งเปนฐาน และเปนการทบทวนไปพรอมกัน ดังนี้
๑. สัมมาวาจา เจรจาชอบ ไดแก
๑) ละมุสาวาท เวนการพูดเท็จ
(คลุม สัจจวาจา พูดคําจริง)
๒) ละปสุณาวาจา เวนการพูดสอเสียด
(คลุม สมัคคกรณีวาจา พูดคําสมานสามัคคี)
๓) ละผรุสวาจา เวนการพูดคําหยาบ
(คลุม สัณหวาจา พูดคําออนหวานสุภาพ)
๔) ละสัมผัปปลาปะ เวนการพูดเพอเจอ
(คลุม อัตถสัณหิตาวาจา พูดคํามีประโยชน)1456
๒. สัมมากัมมันตะ กระทําชอบ ไดแก
๑) ละปาณาติบาต เวนการทําลายชีวิต
(คลุม การกระทําที่ชวยเหลือเกื้อกูล)
๒) ละอทินนาทาน เวนการเอาของที่เขามิไดให (คูอยูที่สัมมาอาชีวะ หรือทาน)
๓) ละกาเมสุมิจฉาจาร เวนการประพฤติผิดในกาม (คลุม สทารสันโดษ)
๓. สั ม มาอาชี ว ะ เลี้ ย งชี พ ชอบ ได แ ก ละมิ จ ฉาชี พ เลี้ ย งชี วิ ต ด ว ยสั ม มาชี พ รวมถึ ง ความ
ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพที่สุจริต เชน ทํางานไมใหคั่งคางอากูล (ไมหมักหมม ไมผัด
เพี้ยน ไมจับจด ไมยุงเหยิงสับสน) เปนตน1457
ดังที่กลาวแลว สําหรับคนทั่วไป ทานผอนลงมา เหมือนจับเอาศีลพื้นฐานนี้ สวนที่จําเปนอยางยิ่ง มา
แสดงเปนขอกําหนดอยางต่ําที่สุดในทางความประพฤติของมนุษย เทาที่พอจะใหสังคมมนุษยอยูกันโดยปกติสุข
ใหแตละคนมีชีวิตที่ไมเปนโทษภัย หมูชนไมเบียดเบียนกันจนเดือดรอนมากนัก เรียกขอกําหนดนี้วา สิกขาบท
(ขอศึกษา หรือขอฝกความประพฤติ) ๕ หรือที่นิยมเรียกกันเปนสามัญวา ศีล ๕ 1458 ไดแก
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1458

ใน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๔๘-๙/๑๘๙; ๒๒๑/๓๑๑ มีพุทธพจนแสดง วจีสุจริต ๔ วาไดแก พูดจริง (สัจจวาจา) พูดไมสอเสียด (อปสุณ
วาจา) พูดออนหวาน (สัณหวาจา) พูดดวยความคิด (มันตาภาสา); สําหรับมันตาภาสา อรรถกถาไขความวา พูดโดยใชปญญา
กําหนด (องฺ.อ.๒/๔๓๙) บางทีแปลกันวา พูดพอประมาณ แตโดยใจความก็เหมือนกับที่แสดงไวขางบน
ใน องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๗/๒๓๓ มีพุทธพจนแสดง อกรณียวณิชชา คือการคาขายที่อุบาสกไมควรประกอบ ๕ อยาง ไดแก ๑. สัตถวณิชชา
คาขายอาวุธภัณฑ (เครื่องประหาร) ๒. สัตตวณิชชา คาขายมนุษย ๓. มังสวณิชชา คาขายเนื้อสัตว (อรรถกถาวา = เลี้ยงสัตวไวขาย) ๔.
มัชชวณิชชา คาขายน้ําเมา (รวมสิ่งเสพติดทั้งหลาย) ๕. วิสวณิชชา คาขายยาพิษ; วณิชชา ๕ นี้ อรรถกถาเรียกวา มิจฉาวณิชชา = การคา
ขายที่ผิด (ที.อ.๑/๒๙๐; ม.อ.๑/๑๘๗) บาง อธรรมวณิชชา = การคาขายไมชอบธรรม (สุตฺต.อ.๒/๒๒๘) บาง
ดู บันทึกเกี่ยวกับศีล ๕ ทายบทนําของมัชฌิมาปฏิปทา; ศีล ๕ นี้ บางครั้งอรรถกถาเรียกวา นิจศีล (ศีลประจํา หรือศีลที่ควรรักษา
เปนนิตย) เชน สุตฺต.อ.๒/๒๒๖, ๒๒๘; วิสุทฺธิ.๑/๑๘
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๑. เวนจากปาณาติบาต คือ ไมทําลายชีวิต; จับเอาสาระวา ความประพฤติหรือการดําเนินชีวิต ที่
ปราศจากการเบียดเบียนผูอื่นทางดานชีวิตรางกาย
๒. เวนจากอทินนาทาน คือ ไมเอาของที่เขามิไดให หรือไมลักขโมย; จับเอาสาระวา ความประพฤติ
หรือดําเนินชีวิต ที่ปราศจากการเบียดเบียนผูอื่นทางดานทรัพยสินและกรรมสิทธิ์
๓. เวนจากกาเมสุมิจฉาจาร คือ ไมประพฤติผิดในกามทั้งหลาย; จับเอาสาระวา ความประพฤติหรือ
การดําเนินชีวิต ที่ปราศจากการเบียดเบียนผูอื่นทางดานคูครอง บุคคลที่รักหวงแหน ไมผิดประเพณี
ทางเพศ ไมนอกใจคูครองของตน ไมทําลายสายตระกูลวงศของผูอื่น
๔. เวนจากมุสาวาท คือไมพูดเท็จ; จับเอาสาระวา ความประพฤติหรือการดําเนินชีวิต ที่ปราศจากการ
เบียดเบียนผูอื่น ดวยวาจาเท็จโกหกหลอกลวงตัดรอนประโยชนหรือแกลงทําลาย
๕. เวนจากสุราเมรัยและของมึนเมาอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท คือไมเสพของมึนเมา; จับเอาสาระ
วา ความประพฤติหรือการดําเนินชีวิต ที่ปราศจากความประมาทพลั้งพลาดมัวเมาเนื่องจากการใช
สิ่งเสพติดที่ทําใหเสียสติสัมปชัญญะ
ความหมาย และขอบเขตของศีล ๕ และศีลจําพวกเดียวกันนั้น ที่จํากันไว มักวาตามที่อธิบายสืบๆ กัน
มาในชั้นหลัง ในที่นี้ จึงขอนําพุทธพจนมาแสดงใหพิจารณา
“คหบดีทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมบรรยายสําหรับน้อมเข้ามาเทียบตัว...
(๑) อริยสาวก ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเองอยากมีชีวิต ไม่อยากตาย รักสุข เกลียด
ทุกข์, ถ้าใครจะปลงชีวิตเรา ผู้อยากอยู่ ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข์ ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่
พอใจแก่เรา, ก็ถ้าเราจะปลงชีวิตคนอื่นผู้อยากอยู่ ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข์ ก็จะไม่เป็นข้อ
ที่ชื่นชอบที่พอใจแก่คนอื่น เหมือนกัน,
สิ่งใด ตัวเราเองไม่ชื่นชอบ ไม่พอใจ ถึงคนอื่นเขาก็ไม่ชื่นชอบ ไม่พอใจ เหมือนกัน, สิ่งใด
ตัวเราเองก็ไม่ชอบ ไม่พอใจ ไฉนจะพึงเอาไปผูกใส่ให้คนอื่นเล่า,
อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมงดเว้นจากปาณาติบาตด้วยตนเองด้วย ย่อม
ชั ก ชวนผู้ อื่ น ให้ ง ดเว้ น จากปาณาติ บ าตด้ ว ย ย่ อ มกล่ า วสรรเสริ ญ คุ ณ แห่ ง การงดเว้ น จาก
ปาณาติบาตด้วย, กายสมาจารของอริยสาวกนั้น ย่อมบริสุทธิ์ทั้งสามด้านอย่างนี้
(๒) อีกประการหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ถ้าใครจะถือเอาสิ่งของที่เรามิได้ให้
ด้วยอาการขโมย ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เรา, ก็ถ้าเราจะถือเอาของที่ผู้อื่นมิได้ให้ด้วย
อาการขโมย ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่คนอื่น เหมือนกัน...
(๓) อีกประการหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นว่า ก็ถ้าใครจะประพฤติผิดในภรรยาของเรา
ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เรา, ก็ถ้าเราจะประพฤติผิดในภรรยาของคนอื่น ก็จะไม่เป็นข้อ
ที่ชื่นชอบที่พอใจแก่คนอื่น เหมือนกัน...
(๔) อีกประการหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณาดังนี้ว่า ก็ถ้าใครจะทําลายประโยชน์ของเราด้วย
การกล่าวเท็จ ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เรา, ก็ถ้าเราจะทําลายประโยชน์ของคนอื่นด้วย
การกล่าวเท็จ ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่คนอื่น เหมือนกัน...
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พุทธธรรม
(๕) อีกประการหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ถ้าใครจะยุยงเราให้แตกจากมิตร
ด้วยคําส่อเสียด ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เรา, ก็ถ้าเราจะยุยงคนอื่นให้แตกจากมิตรด้วย
คําส่อเสียด ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่คนอื่น เหมือนกัน...
(๖) อีกประการหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ถ้าใครจะพูดจากะเราด้วยคําหยาบ
ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เรา, ก็ถ้าเราจะพูดจากะคนอื่นด้วยคําหยาบ ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่น
ชอบที่พอใจแก่คนอื่น เหมือนกัน...
(๗) อีกประการหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ถ้าใครจะพูดจากะเราด้วยถ้อยคํา
เพ้อเจ้อ ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เรา, ก็ถ้าเราจะพูดจากะคนอื่นด้วยถ้อยคําเพ้อเจ้อ ก็จะ
ไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบไม่พอใจ เหมือนกัน,
สิ่งใด ตัวเราเองไม่ชื่นชอบ ไม่พอใจ ถึงคนอื่นเขาก็ไม่ชื่นชอบ ไม่พอใจ เหมือนกัน, สิ่งใด
ตัวเราเองก็ไม่ชอบ ไม่พอใจ ไฉนจะพึงเอาไปผูกใส่ให้คนอื่นเล่า,
อริยสาวกนั้น พิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อด้วยตนเองด้วย ย่อม
ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อด้วย ย่อมกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากการพูด
เพ้อเจ้อด้วย, วจีสมาจารของอริยสาวกนั้น ย่อมบริสุทธิ์ทั้งสามด้านอย่างนี้”1459
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร เธอทั้งหลายเคยได้เห็น หรือได้ยินบ้างไหมว่า
บุรุษนี้ละปาณาติบาต เป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาตแล้ว พระราชาทั้งหลายจับเขามาประหาร จอง
จํา เนรเทศ หรือกระทําการตามปัจจัย เพราะการงดเว้นจากปาณาติบาตเป็นเหตุ? อย่างนี้เธอ
ทั้งหลายเคยเห็น หรือเคยได้ยินบ้างไหม?
“ไม่เคยเลยพระเจ้าข้า”
“ถูกแล้ว ภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็ไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยิน...มีแต่เขาจะประกาศการกระทําชั่วว่า
คนผู้นี้ฆ่าหญิงหรือชายตาย พระราชาทั้งหลายจึงจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทําการ
ตามปัจจัย เพราะปาณาติบาตเป็นเหตุ, อย่างนี้เธอทั้งหลายเคยเห็น หรือเคยได้ยินบ้างไหม?
“เคยเห็น เคยได้ยิน และจักได้ยินต่อไปด้วย พระเจ้าข้า”
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร เธอทั้งหลายเคยได้เห็น หรือได้ยินบ้างไหมว่า
(บุรุษนี้ละอทินนาทาน เป็นผู้งดเว้นจากอทินนาทานแล้ว...จากกาเมสุมิจฉาจารแล้ว...จาก
มุสาวาทแล้ว...จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานแล้ว) พระราชาทั้งหลายจับเขามาประหาร จองจํา
เนรเทศ หรือกระทําการตามปัจจัย เพราะการงดเว้นจากอทินนาทาน...จากกาเมสุมิจฉาจาร...จาก
มุสาวาท...จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานเป็นเหตุ”?
“ไม่เคยเลย พระเจ้าข้า”
“ถูกแล้วภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็ไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยิน..., มีแต่เขาจะประกาศการกระทําชั่ว
ว่า คนผู้นี้ลักทรัพย์เขามาจากบ้านหรือจากป่า... คนผู้นี้ประพฤติละเมิดในสตรีหรือในบุตรีของ
ผู้อื่น... คนผู้นี้ทําลายประโยชน์ของชาวบ้าน หรือลูกชาวบ้าน ด้วยการกล่าวเท็จ... คนผู้นี้ร่ําสุรา
เมรัยฯ แล้วฆ่าหญิงหรือชายตาย... คนผู้นี้ร่ําสุราเมรัยฯ แล้วลักทรัพย์เขาจากบ้านหรือจากป่า...
คนผู้นี้ร่ําสุราเมรัยฯ แล้วประพฤติละเมิดในสตรีหรือบุตรีของผู้อื่น... คนผู้นี้ร่ําสุราเมรัยฯแล้ว
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ทําลายประโยชน์ของชาวบ้านหรือลูกชาวบ้านด้วยการกล่าวเท็จ พระราชาทั้งหลายจึงจับเขามา
ประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทําการตามปัจจัย เพราะอทินนาทาน...กาเมสุมิจฉาจาร..มุสา
วาท...สุราเมรัยฯ เป็นเหตุ, อย่างนี้เธอทั้งหลายเคยเห็น หรือเคยได้ยินบ้างไหม?”
“เคยเห็น เคยได้ยิน และจักได้ยินต่อไปด้วย พระเจ้าข้า” 1460
อาชญากรรมที่รายแรงแทบทั้งหมด เปนเรื่องของการละเมิดศีล ๕ ในสังคมที่มากดวยการสังหารผลาญ
ชีวิต การปองราย การทํารายกัน การลักขโมย ปลน แยงชิง การทําความผิดทางเพศ มีคดีฆาตกรรม โจรกรรม
การขมขืน หลอกลวง การเสพของมึนเมาและสิ่งเสพติด ตลอดจนการกอปญหาและอุบัติเหตุตางๆ เนื่องมาจาก
ของมึนเมาและสิ่งเสพติดเหลานั้น ระบาดแพรหลายทั่วไป ชีวิตและทรัพยสินไมปลอดภัย จะอยูไหนหรือไปที่
ไหน ก็ไมมีความมั่นใจ เต็มไปดวยความหวงใยวิตกกังวล จิตใจหวาดผวาบอยๆ ผูคนพบเห็นกัน แทนที่จะอบอุน
ใจ ก็หวาดระแวงกัน อยูกันไมเปนปกติสุข สุขภาพจิตของประชาชนยอมเสื่อมโทรม ยากที่จะพัฒนาคุณภาพและ
สมรรถภาพของจิต
ในเวลาเดียวกัน สังคมเชนนั้น ก็ไมเปนสภาพแวดลอมที่เกื้อกูลสําหรับการสรางสรรคสิ่งดีงาม และการ
พัฒนาใดๆ เพราะมัววุนวายระส่ําระสาย ยุงแตกับการแกปญหา และมีแตกิจกรรมที่บอนทําลายสังคมใหเสื่อม
โทรมลงไป
โดยนัยนี้ การขาดศีล ๕ จะเนื่องมาจากเหตุใดก็ตาม จึงเปนมาตรฐานวัดความเสื่อมโทรมของสังคม
สวนสภาพพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตที่ตรงขามจากนี้นั่นแหละ คือการมีศีล ๕
ดั ง นั้ น ศี ล ๕ จึ ง เป น เกณฑ ม าตรฐานอย า งต่ํ า ที่ สุ ด ของความประพฤติ ข องมนุ ษ ย สํ า หรั บ รั ก ษา
สภาพแวดลอมทางสังคมใหอยูในภาวะเกื้อกูล เปนพื้นฐานของการดําเนินชีวิตที่ดีงามและการพัฒนาที่สูงขึ้นไป
พระอรรถกถาจารย ไดประมวลหลักเกณฑบางอยางไว สําหรับกําหนดวา การกระทําแคไหนเพียงใด จึง
จะชื่อวาเปนการละเมิดศีลแตละขอๆ เปนการใหความสะดวกแกผูรักษาศีล โดยจัดวางเปนองคประกอบของการ
ละเมิด เรียกวาสัมภาระ หรือเรียกงายๆ วา “องค”
บุคคลจะชื่อวาละเมิดศีล (เรียกกันงายๆ วาศีลขอนั้นจะขาด) ตอเมื่อกระทําการครบองคทั้งหมดของการ
ละเมิด ดังนี้1461
ศีลขอ ๑ ปาณาติบาต มีองค ๕ คือ ๑. สัตวมีชีวิต ๒. รูอยูวาสัตวมีชีวิต ๓. จิตคิดจะฆา ๔. มีความ
พยายาม ๕. สัตวตายดวยความพยายามนั้น
ศีลขอ ๒ อทินนาทาน มีองค ๕ คือ ๑. ของผูอื่นหวงแหน ๒. รูอยูวาเขาหวงแหน ๓. จิตคิดจะลัก ๔.
มีความพยายาม ๕. ลักของไดดวยความพยายามนั้น
ศีลขอ ๓ กาเมสุมิจฉาจาร มีองค ๔ คือ ๑. อคมนียวัตถุ ไดแกสตรีหรือบุรุษที่ไมควรละเมิด ๒. จิตคิด
จะเสพ ๓. มีความพยายามในการเสพ ๔. ยังมรรคคืออวัยวะสืบพันธุใหถึงกัน
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องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๘/๒๓๒ (แปลรวบความ)
ครบเฉพาะศีล ๕ มาใน อิติ.อ.๒๙๙-๓๐๔; มีเฉพาะ ๔ ขอตน แลวกลาวถึงกรรมบถขออื่นๆ ตอไป คือ ม.อ.๑/๒๗๖-๗; นิทฺ.อ.๑/
๑๔๐-๔; สงฺคณี อ.๑๘๐-๕ และคัมภีรรุนหลังนํามาอางตอ เชน มงฺคล.๑/๒๑๐-๙; องคของการละเมิดปสุณาวาจา เปนตน ไมไดยก
มาแสดงในที่นี้ดวย เพราะประสงคจะแสดงเพียงศีล ๕ ผูตองการทราบ พึงดูตามที่มาซึ่งไดใหไวแลว; อนึ่ง สําหรับศีลขอ ๕ ปจจุบัน
สิ่งเสพติดที่เสพไดโดยวิธีการอยางอื่นนอกจากดื่ม พึงจับเอาสาระมาเทียบเคียง.

๗๖๒

พุทธธรรม

ศีลขอ ๔ มุสาวาท มีองค ๔ คือ ๑. เรื่องไมจริง ๒. จิตคิดจะกลาวใหคลาดเคลื่อน ๓. มีความพยายาม
เกิดจากจิตที่คิดจะกลาวใหคลาดเคลื่อนนั้น ๔. ผูอื่นเขาใจความที่พูดนั้น
ศีลขอ ๕ สุราเมรัยฯ มีองค ๔ คือ ๑. สิ่งนั้นเปนของเมา ๒. จิตใครจะดื่ม ๓. มีความพยายามเกิดจาก
จิตที่ใครจะดื่มนั้น ๔. กลืนใหลวงลําคอลงไป
สําหรับศีลขอที่ ๑ คือ เวนปาณาติบาตนั้น แมวาการฆาสัตวทานจะมุงเอาสัตวที่เรียกวามนุษยเปนหลัก
ดังพุทธพจนที่ยกมาแสดงแลว แตสัตวจําพวกที่เรียกวาดิรัจฉาน ก็รักชีวิต รักสุขเกลียดทุกข เปนเพื่อนรวมโลก
เกิดแกเจ็บตายเหมือนกัน ไมควรเบียดเบียนเชนเดียวกัน ศีลขอนี้ ทานจึงใหแผคลุมไปถึงสัตวจําพวกดิรัจฉาน
ดวย แตยอมรับวา การฆาสัตวจําพวกดิรัจฉาน มีโทษนอยกวาการฆาสัตวจําพวกมนุษย
ในเรื่องนี้ อรรถกถาก็ไดแสดงหลักสําหรับวินิจฉัยวา การฆาสัตวใดมีโทษนอยหรือโทษมาก โดยดูที่
๑. คุณ สัตวมีคุณมาก ฆาก็มีโทษมาก สัตวมีคุณนอยหรือไมมีคุณ ก็มีโทษนอย เชน ฆาพระอรหันต มี
โทษมากกวาฆาปุถุชน ฆาสัตวชวยงาน มีโทษมากกวาฆาสัตวดุราย เปนตน
๒. ขนาดกาย สําหรับสัตวจําพวกดิรัจฉานที่ไมมีคุณเหมือนกัน ฆาสัตวใหญมีโทษมาก ฆาสัตวเล็กมี
โทษนอย
๓. ความพยายาม มีความพยายามมากในการฆา มีโทษมาก มีความพยายามนอย มีโทษนอย
๔. กิเลส หรือ เจตนา กิเลสหรือเจตนาแรง มีโทษมาก กิเลสหรือเจตนาออน มีโทษนอย เชน ฆาดวย
โทสะ หรือจงใจเกลียดชัง มีโทษมากกวาฆาดวยปองกันตัว เปนตน
แมในศีลขออื่นๆ ทานก็กลาวถึงการละเมิดที่มีโทษมากหรือโทษนอยไวแนวเดียวกัน เชน
- อทินนาทาน มีโทษมากหรือนอย ตามคุณคาของสิ่งของ คุณความดีของเจาของ และความพยายามใน
การลัก
- กาเมสุมิจฉาจาร มีโทษมากหรือนอย ตามคุณความดีของคนที่ถูกละมิด ความแรงของกิเลสและความ
เพียรพยายาม
- มุสาวาท มีโทษมากหรือนอย แลวแตประโยชนที่จะถูกตัดรอน เปนเรื่องใหญ หรือเรื่องเล็กนอย และ
แลวแตผูพูด เชน คฤหัสถจะไมใหของของตน พูดไปวาไมมี ก็ยังมีโทษนอย แตถาเปนพยานเท็จ มี
โทษมาก สําหรับบรรพชิต พูดเลนมีโทษนอย จงใจบอกของที่ไมเคยเห็นวาเห็น มีโทษมาก
- การดื่มของเมา มีโทษมากนอย ตามอกุศลจิตหรือกิเลสในการที่จะดื่ม ตามปริมาณที่ดื่ม และตามผล
ที่จะกอใหเกิดการกระทําผิดพลาดชั่วราย1462
ในยุคหลังตอมา ปราชญไดนําเอาธรรมบางขอ ที่เขาคูกันกับสิกขาบทหรือศีล ๕ นั้น มาจัดวางเปนหมวด
ขึ้น สําหรับแนะนําใหคฤหัสถปฏิบัติคูกันไปกับ เบญจศีล โดยเรียกชื่อวา เบญจธรรม หรือ เบญจกัลยาณธรรม
ขอธรรมที่นํามาจัดนั้น ก็เดินตามแนวของหลักที่เรียกวากุศลกรรมบถนั่นเอง แตในการเลือกขอธรรมมา
จัดเขา มีความแตกตางกันอยูบาง โดยเฉพาะในแงของขอธรรมที่มีความหมายกวางแคบกวากัน1463
1462

1463

ที่มาเดียวกับเรื่ององคของการละเมิดศีล และ วิภงฺค อ.๔๙๗
เวลานี้ ถาหนุนใหชาวพุทธคิดถึงการที่จะพัฒนาตนจากการถือศีล ๕ ขึ้นไปถือหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ (ที่บางทีเรียกวา โสไจยบาง
ธรรมจริยาบาง) คงจะดีทีเดียว เพราะมาตามหลักแทๆ มีองคประกอบครบทั้งศีล จิต และปญญา จะเขาทางของมรรคโดยตรง

บทที่ ๑๕ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒: หมวดศีล
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หัวขอของ เบญจธรรม นั้น เรียงตามลําดับใหเขาคูกับ ศีล ๕ คือ
๑. เมตตาและกรุณา
๒. สัมมาอาชีวะ (บางทานเลือกเอา หรือรวมเอา ทานเขาดวย)
๓. กามสังวร คือ ความรูจักยับยั้งควบคุมตนในทางกามารมณ หรือเรื่องรักใคร ไมใหผิดศีลธรรม (บาง
ทานเลือกเอา สทารสันโดษ คือความยินดีดวยคูครองของตน)
๔. สัจจะ
๕. สติสัมปชัญญะ (บางทานเลือกเอา อัปปมาท คือความไมประมาท ซึ่งไดความเกือบไมตางกัน)
สําหรับขอสทารสันโดษ ที่เปนขอปฏิบัติตรงขามกับกาเมสุมิจฉาจาร มีขอสังเกตที่ควรกลาวไว คือ สทารสันโดษ แปลวา ความพอใจดวยภรรยาของตน วาโดยสาระก็คือ ความยินดีเฉพาะคูครองของตน
แมวามองกวางๆ หลักการจะเปดใหเกี่ยวกับจํานวนของคูครอง มิไดกําหนดไวตายตัววาคนเดียวหรือกี่
คน สุดแตตกลงยินยอมกัน โดยสอดคลองกับประเพณีและบัญญัติของสังคม โดยถือสาระวา ไมละเมิดตอ
คูครองหรือของหวงหามที่เปนสิทธิของผูอื่น ไมละเมิดฝาฝนความสมัครใจของคูกรณี และไมนอกใจคูครองของ
ตน เมื่อพรอมใจกันและเปนไปโดยเปดเผย ไมละเมิดและไมเสียความซื่อสัตยตอกันแลว ก็ไมจัดเปนเสีย
แตกระนั้นก็ตาม เมื่อวาโดยนิยม ทานยกยองการมีคูครองแบบผัวเดียวเมียเดียว ซึ่งมีความรักใครภักดี
ตอกันมั่นคงยั่งยืน มีความมั่นคงภายในครอบครัว ลูกหลานมีความรมเย็นเปนสุขและอบอุนใจ ดังชีวิตของคู
อริยสาวก นกุลบิดาและนกุลมารดา ที่เปนแบบฉบับบันทึกไวในพระสูตรเปนตัวอยาง
สามีภรรยาคูนี้ เปนอริยบุคคลขั้นโสดาบัน และเปนเอตทัคคะในทางสนิทสนมคุนเคยกับพระพุทธเจา ทั้ง
สองทานมีความประสานสอดคลองโดยความรักภักดี และความซื่อสัต ย ซึ่งนําไปสูความกลมกลืนกัน โดย
คุณธรรม จนปรารถนาจะพบกันทั้งชาตินี้และชาติหนา ดังความที่บันทึกไว ซึ่งนกุลบิดาคฤหบดีไดกราบทูล
พระพุทธเจาวา
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นับแต่เวลาที่ตระกูลนํานกุลมารดาคหปตานีซึ่งยังเป็นสาวมา เพื่อ
ข้าพระองค์ผู้ยังเป็นหนุ่ม ข้าพระองค์มิได้รู้สึกจะประพฤตินอกใจนกุลมารดาคหปตานีเลยแม้ด้วย
ใจ ที่ไหนจะประพฤตินอกใจด้วยกาย ข้าพระองค์ทั้งสองปรารถนาพบกันทั้งในปัจจุบัน และใน
สัมปรายภพ”
แมนกุลมารดาคหปตานี ก็ไดทราบทูลความอยางเดียวกัน1464
สทารสันโดษนี้ ทานจัดเปนพรหมจรรยอยางหนึ่ง แสดงวาเปนความประพฤติและการดําเนินชีวิตที่ไดรับ
ยกยองอยางสูงในพระพุทธศาสนา ทานวาเปนเหตุอยางหนึ่ง ที่ชวยใหไมตายแตยังหนุมสาว ดังความวา
“พวกเราไม่ประพฤตินอกใจภรรยา และภรรยาก็ไม่ประพฤตินอกใจพวกเรา พวกเราประพฤติ
พรหมจรรย์ในหญิงอื่น นอกจากภรรยาของพวกเรา ฉะนั้น พวกเราจึงไม่มีใครตายตั้งแต่ยังหนุ่ม
สาว”1465
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องฺ.จตุกฺก.๒๑/๕๕/๘๐
ดู ที.อ.๒/๒๒๒; ม.อ.๒/๕๖; อิติ.อ.๑๔๓; สุตฺต.อ.๑/๕๓; อางความใน ขุ.ชา.๒๗/๑๔๑๕/๒๘๙; ไขความใน ชา.อ.๕/๔๙๐; แมแต
พระเวสสันดร ก็ขอพรใหพระองคเองเปนผูมีสทารสันโดษ ดู ขุ.ชา.๒๘/๑๒๑๓/๔๓๖; ชา.อ.๑๐/๔๖๕.

๗๖๔
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ภาษิตตอไปนี้ ถือไดวาเปนบทสรุปศีล
“ผู้ใดสํารวมด้วยกาย วาจา ใจ ไม่กระทําความชั่วใดๆ ไม่พูดเหลาะแหละเพราะเห็นแก่ตน
คนเช่นนั้นเรียกว่าผู้มีศีล”1466
และพุทธพจนตอไปนี้ ก็ถือไดวาเปนสาระของศีล
“จงสร้างความเกษมในปวงสัตว์”1467

ข. ศีลเพื่อเสริมความดีงามของชีวิตและสังคม
หลัก คํา สอนในสิง คาลกสูต ร 1468 ทั้ง หมด พระอรรถกถาจารยก ลา ววา พระพุท ธเจา ไดตรัส ไวใ ห
เปน คิหิวินัย 1469 คือ วินัยของคฤหัสถ หรือศีลสําหรับชาวบาน หรือศีลสําหรับประชาชน ดังสาระที่สรุปได ดังนี้

หมวด ๑: ปลอดความชั่ว ๑๔ ประการ คือ
ก. ละกรรมกิเลส (ขอเสื่อมเสียของความประพฤติ) ๔ อยาง ไดแก
๑. ปาณาติบาต
๒. อทินนาทาน
๓. กาเมสุมิจฉาจาร
๔. มุสาวาท
ข. ไม่กระทําบาปกรรมโดย ๔ สถาน คือ ไมทํากรรมชั่วดวยลุแก
๑. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ
๒. โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง
๓. โมหาคติ ลําเอียงเพราะเขลา
๔. ภยาคติ
ลําเอียงเพราะกลัว
ค. ไม่เสพอบายมุข (ชองทางเสื่อมเสีย หรือหายหมดไป แหงโภคะ) ๖ ประการ คือ 1470
๑. ติดสุราและของมึนเมา
๒. ติดเที่ยวกลางคืน
๓. ติดเที่ยวดูการเลน
๔. ติดการพนัน
๕. ติดคบเพื่อนชั่ว
๖. เกียจครานการงาน

1466
1467

1468
1469
1470

ขุ.ชา.๒๗/๒๔๖๖/๕๔๐
ม.มู.๑๒/๙๘/๗๐ (อรรถกถาอธิบายวา ความเกษม หมายถึง อภัย ความเกื้อกูล เมตตา และวา ขอความนี้หมายถึงความบริสุทธิ์
ทางมโนทวาร – ม.อ.๑/๒๔๗)
ที.ปา.๑๑/๑๗๒-๒๐๖/๑๙๔-๒๐๗
ที.อ.๓/๑๖๗
ในพระสูตร ทานแสดงโทษของอบายมุขแตละอยางไวดวย แตไมนํามาลงไว เพราะเกรงจะยืดยาวมาก
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หมวด ๒: (เตรียมทุนชีวิต ๒ ดาน คือ)
รู้จักมิตรแท้ มิตรเทียม ซึ่งควรคบ และไมควรคบ ไดแก 1471
ก. มิตรเทียม ๔ จําพวก คือ
๑. คนปอกลอก
๒. คนดีแตพูด
๓. คนหัวประจบ
๔. คนชวนฉิบหาย
ข. มิตรแท้ ๔ จําพวก คือ
๑. มิตรอุปการะ
๒. มิตรรวมสุขรวมทุกข
๓. มิตรแนะประโยชน
๔. มิตรมีน้ําใจ
• เก็บรักษาสะสมทรัพย์ เหมือนดังผึ้งขยันรวบรวมน้ําเกสรดอกไมสรางรัง หรือเหมือนตัวปลวก
กอสรางจอมปลวก แลวพึงจัดสรรทรัพยใชสอย และผูกมิตร โดยแบงเปน ๔ สวน
(ก) กินใช เลี้ยงดูคน และทําประโยชน ๑ สวน
(ข) ทําทุนประกอบการงาน ๒ สวน
(ค) เก็บไวใชคราวจําเปน ๑ สวน
•

หมวด ๓: ปกแผทิศทั้ง ๖
• ทิศ

๖: ปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลที่สัมพันธกับตนใหถูกตองตามฐานะทั้ง ๖ คือ
๑. ก. บุตรธิดา บํารุงมารดาบิดาผูเปนเหมือนทิศเบื้องหนา โดย
๑) ทานเลี้ยงเรามาแลว เลี้ยงทานตอบ
๒) ชวยทํากิจธุระการงานของทาน
๓) ดํารงวงศสกุล
๔) ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท
๕) เมื่อทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน
ข. มารดาบิดา อนุเคราะหบุตรธิดา ดังนี้
๑) หามกันจากความชั่ว
๒) ฝกอบรมใหตั้งอยูในความดี
๓) ใหศึกษาศิลปวิทยา
๔) เปนธุระในการมีคูครองที่สมควร
๕) มอบทรัพยสมบัติใหเมื่อถึงโอกาส

1471

ลักษณะของมิตรแท มิตรเทียม แตละประเภท คัดมาลงไวแลว ในบทวาดวยกัลยาณมิตร
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๒. ก. ศิษย บํารุงครูอาจารย ผูเปนเหมือนทิศเบื้องขวา โดย
๑) ลุกรับ แสดงความเคารพ
๒) เขาไปหา (เชน ชวยรับใช ปรึกษาซักถาม รับคําแนะนํา)
๓) ตั้งใจฟงและรูจักฟง
๔) ปรนนิบัติ ชวยบริการ
๕) เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจัง ถือเปนกิจสําคัญ
ข. ครูอาจารย อนุเคราะหศิษย ดังนี้
๑) แนะนําฝกอบรมใหเปนคนดี
๒) สอนใหเขาใจแจมแจง
๓) สอนศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง
๔) ยกยองใหปรากฏในหมูพวก
๕) สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ (สอนใหเอาไปใชงานเลี้ยงชีพไดจริง)
๓. ก. สามี บํารุงภรรยา ผูเปนเหมือนทิศเบื้องหลัง โดย
๑) ยกยองใหเกียรติสมฐานะภรรยา
๒) ไมดูหมิ่น
๓) ไมนอกใจ
๔) มอบความเปนใหญในงานบาน
๕) หาเครื่องแตงตัวมาใหเปนของขวัญตามโอกาส
ข. ภรรยา อนุเคราะหสามี ดังนี้
๑) จัดงานบานใหเรียบรอย
๒) สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี
๓) ไมนอกใจ
๔) รักษาทรัพยสมบัติที่หามาได
๕) ขยันชางจัดชางทําเอางานทุกอยาง
๔. ก. บํารุงมิตรสหาย ผูเปนเหมือนทิศเบื้องซาย โดย
๑) เผื่อแผแบงปน
๒) พูดอยางรักกัน
๓) ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
๔) มีตนเสมอ รวมสุขรวมทุกขกัน
๕) ซื่อสัตยจริงใจตอกัน
ข. มิตรสหาย อนุเคราะหตอบ ดังนี้
๑) เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาปองกัน
๒) เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสมบัติของเพื่อน
๓) ในคราวมีภัย เปนที่พึ่งได
๔) ไมละทิ้งในยามทุกขยาก
๕) นับถือตลอดวงศญาติของมิตร
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๕. ก. นาย บํารุงคนรับใชและคนงาน ผูเปนเหมือนทิศเบื้องลาง โดย
๑) จัดงานใหทําตามความเหมาะสมกับกําลังเพศวัยและความสามารถ
๒) ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู
๓) จัดสวัสดิการดี มีชวยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข เปนตน
๔) มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให
๕) ใหมีวันหยุดและพักผอนหยอนใจตามโอกาส
ข. คนรับใชและคนงาน อนุเคราะหนาย ดังนี้
๑) เริ่มทํางานกอน
๒) เลิกงานทีหลัง
๓) เอาแตของที่นายให
๔) ทําการงานใหเรียบรอยและดียิ่งขึ้น
๕) นําความดีของนายงานและกิจการ ไปเผยแพร
๖. ก. คฤหัสถ บํารุงพระสงฆผูเปนเหมือนทิศเบื้องบน โดย
๑) จะทําสิ่งใด ก็ทําดวยเมตตา
๒) จะพูดสิ่งใด ก็พูดดวยเมตตา
๓) จะคิดสิ่งใด ก็คิดดวยเมตตา
๔) ตอนรับดวยความเต็มใจ
๕) อุปถัมภดวยปจจัย ๔
ข. พระสงฆ ยอมอนุเคราะหคฤหัสถ ดังนี้
๑) หามปรามสอนใหเวนจากความชั่ว
๒) แนะนําสั่งสอนใหตั้งอยูในความดี
๓) อนุเคราะหดวยน้ําใจงาม
๔) ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ยังไมเคยรูไมเคยฟง
๕) ชี้แจงอธิบายสิ่งที่เคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง
๖) บอกทางสวรรคให (สอนวิธีดําเนินชีวิตใหประสบความสุข)
• สังคหวัตถุ

๑.
๒.
๓.
๔.

๔: บําเพ็ญหลักการสงเคราะห เพื่อยึดเหนี่ยวใจคนและประสานสังคม ๔ ประการ คือ
ทาน
เผื่อแผแบงปน
ปิยวาจา พูดอยางรักกัน
อัตถจริยา ทําประโยชนแกเขา
สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน
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พุทธธรรม

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะ
ดังไดกลาวแลววา อาชีวะเปนหลักการขั้นศีลที่มักถูกมองขามไปเสีย ในที่นี้จึงเห็นควรนําหลักคําสอน
เกี่ยวกับอาชีวะมาแสดงไวพอเปนแนวทางของความเขาใจ
ในดานหลักการทั่วไป เรื่องอาชีวะมีเนื้อหาที่ควรแกการวิจารณ และแสดงเหตุผลเปนอันมาก เหมาะที่จะ
แยกออกไปกลาวเปนเรื่องหนึ่งตางหาก ในที่นี้ไมอาจบรรยายโดยพิสดารได จึงเพียงแตกลาวเปนขอสังเกตไว
ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักทั่วไปในเรื่องอาชีวะ มีดังนี้
๑. พุทธศาสนามองเปาหมายของอาชีวะ โดยมุงเนนดานเกณฑอยางต่ํา ที่วัดดวยความตองการแหงชีวิต
ของคน คือมุงใหทุกคนมีปจจัย ๔ พอเพียงที่จะเปนอยู เปนการถือเอาคนเปนหลัก มิใชตั้งเปาหมายไวที่ความมี
วัตถุพรั่งพรอมบริบูรณ ซึ่งเปนการถือเอาวัตถุเปนหลัก
ความขอนี้จะเห็นไดแมในหลักธรรมเกี่ยวกับการปกครอง เชน กําหนดหนาที่ของพระเจาจักรพรรดิขอ
หนึ่งวา เจือจานหรือเพิ่มทรัพย์ให้แก่ชนผู้ไร้ทรัพย์1472 หมายความวา คอยดูแลไมใหมีคนขัดสนยากไรในแผนดิน
พูดอีกอยางหนึ่ง ความสําเร็จในดานอาชีวะ หรือเศรษฐกิจของผูปกครอง พึงวัดดวยความไมมีคนอดอยากยากไร
มิใชวัดดวยการมีทรัพยเต็มพระคลังหลวง หรือเต็มลนอยู ณ ที่ใดที่หนึ่ง
เมื่อไดเกณฑอยางต่ํานี้แลว ไมปรากฏวาทานจะรังเกียจในเรื่องที่จะมีทรัพยมากนอยอีกเทาใด หรือวาจะ
มีเทาเทียมกันหรือไม เพราะเนื่องดวยปจจัยอื่นๆ อีก เชนในขอ ๒ ที่จะกลาวตอไป
๒. ความมีปจจัย ๔ พอแกความตองการของชีวิต หรือแมมีวัตถุพรั่งพรอมบริบูรณก็ตาม มิใชเปน
จุดหมายในตัวของมันเอง เพราะเปนเพียงขั้นศีล เปนเพียงวิธีการขั้นตอนหนึ่งสําหรับชวยใหกาวตอไปสูจุดหมาย
ที่สูงกวา คือเปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนาคุณภาพจิตและพัฒนาปญญา เพื่อความมีชีวิตดีงามและการประสบสุข
ที่ประณีตยิ่งขึ้นไป
คนบางคนมีความตองการวัตถุเพียงเทาที่พอเปนอยู แลวก็สามารถหันไปมุงเนนดานการพัฒนาคุณภาพ
จิตและปญญา แตบางคนยังไมพรอม ชีวิตของเขายังตองขึ้นตอวัตถุมากกวา เมื่อการเปนอยูของเขาไมเปนเหตุ
เบียดเบียนผูอื่น ก็ยังเปนที่ยอมรับได
นอกจากนั้น บางคนมีความโนมเอียง ความถนัด และความสามารถในการชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นไดดี
การมีทรัพยมากมายของเขา ก็เปนไปเพื่อประโยชนแกเพื่อนมนุษย
๓. คําวา “สัมมาชีพ” ในทางธรรม มิใชหมายเพียงการใชแรงงานใหเกิดผลผลิต แลวไดรับปจจัยเครื่อง
เลี้ยงชีพเปนผลตอบแทนมาโดยชอบธรรมเทานั้น แตหมายถึงการทําหนาที่ ความประพฤติ หรือการดํารงตน
อยางถูกตองอยางหนึ่งอยางใด ที่ทําใหเปนผูสมควรแกการไดปจจัยบํารุงเลี้ยงชีวิตดวย เชน การที่พระภิกษุดํารง
ตนอยูในสมณธรรมแลวไดรับปจจัย ๔ ที่ชาวบานถวาย ก็เปนสัมมาชีพของพระภิกษุ หรือการที่ลูกประพฤติตน
เปนลูกที่ดี สมควรแกการเลี้ยงดูของพอแม ก็พึงนับเปนสัมมาชีพของลูก
อนึ่ง ในการวัดคุณคาของแรงงาน แทนที่จะวัดเพียงดวยการไดผลผลิตเกิดขึ้นสนองความตองการของ
มนุษยอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งอาจเปนความตองการดวยตัณหา หรือความตองการของชีวิตแทจริง ก็ยังไมแน ทาง
ธรรมกลับมองที่ผลอันเกื้อกูล หรือไมเกื้อกูล แกชีวิต แกสังคม หรือการดํารงอยูดวยดีของหมูมนุษย
1472
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จากความที่วามานี้ มีขอพิจารณาสืบเนื่องออกไป ๒ อยาง คือ
ก. วาโดยทางธรรม ความสัมพันธระหวางแรงงาน กับอาชีวะและผลตอบแทน แยกไดเปน ๒ ประเภท
๑) สําหรับคนทั่วไป หรือชาวโลก การใชแรงงานในหนาที่ เปนเรื่องของอาชีวะโดยตรง คือเปนไป
เพื่อไดผลตอบแทนเปนปจจัยเครื่องยังชีพ ดังมองเห็นกันอยูตามปกติ
๒) สําหรับสมณะหรือผูสละโลก การใชแรงงานในหนาที่ ไมเปนเรื่องของอาชีวะ ไมมีความมุงหมาย
ในดานอาชีวะ หรือไมเกี่ยวกับอาชีวะเลย คือ ไมเปนไปเพื่อไดผลตอบแทนเปนปจจัยเครื่องยังชีพ แตเปนไปเพื่อ
ธรรมและเพื่อผดุงธรรมในโลก ถาเอาแรงงานที่พึงใชในหนาที่มาใชในการแสวงหาปจจัยเครื่องยังชีพ กลับถือเปน
มิจฉาชีพ และถาใชแรงงานในหนาที่เพื่อผลตอบแทนอยางใดอยางหนึ่ง ก็ดี รองขอปจจัยเครื่องยังชีพโดยมิใชเปน
ความประสงคของผูใหที่จะใหเอง ก็ดี ก็ถือวาเปนอาชีวะไมบริสุทธิ์
โดยนัยนี้ นอกจากมิจฉาชีพอยางชัดเจน คือการหลอกลวง การประจบเขากิน การเลียบเคียง การขูเข็ญ
บีบเอา และการเอาลาภตอลาภแลว1473 การหาเลี้ยงชีพดวยการรับใชเขา เชน เปนคนเดินขาว ก็ดี ดวยการ
ประกอบศิลปะและวิชาชีพตางๆ เชน ดูฤกษยามทํานายลักษณะ รักษาโรค ก็ดี ก็จัดเขาเปนมิจฉาชีวะสําหรับ
พระภิกษุเหมือนกัน1474
ภิกษุไมเจ็บไข ขอโภชนะอันประณีตหรือแมแตกับขาวหรือขาวสุกมา เพื่อตนเอง แลวฉัน ก็เปนวิบัติแหง
1475
อาชีวะ เอาธรรมมาทําเปนดังสินคา ก็ผิดจรรยาบรรณนักบวช1476 แมแตเพียงแสดงธรรมโดยคิดใหเขาชอบ
แลวอาจไดอะไรๆ ก็เปนธรรมเทศนาที่ไมบริสุทธิ์1477 หรือเพียงแตการใหของเขามีลักษณะเปนการใหคาตอบแทน
ก็ไมเปนการสมควร
ดังตัวอยางเหตุการณที่เกิดกับพระพุทธเจา ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจาเสด็จไปบิณฑบาต ทรงเขาไปหยุด
ประทับยืนในเขตไรนาของพราหมณผูหนึ่ง พราหมณกราบทูลวา “ขาพเจาไถหวานแลวจึงไดกิน แมทานก็จงไถ
หวานแลวบริโภคเถิด” พระพุทธเจาไดตรัสวา พระองคก็ทรงไถหวานแลว จึงบริโภคเหมือนกัน เมื่อพราหมณไม
เขาใจ และแตงคาถาทูลถามกลับมา พระองคก็ตรัสตอบเปนคํารอยกรอง ชี้แจงการไถหวานของพระองค ที่มีผล
เปนอมตะ พราหมณเห็นชอบดวย เกิดความเลื่อมใส จึงนําเอาอาหารเขามาถวาย พระพุทธเจาไมทรงรับ โดยตรัส
วา ไมควรบริโภคโภชนะที่ขับกลอมไดมา1478
ที่มาอันชอบธรรมและบริสุทธิ์แทจริงของปจจัยเครื่องยังชีพสําหรับพระภิกษุ ก็คือ การที่ชาวบานมองเห็น
คุณคาของธรรม และเห็นความจําเปนที่จะตองชวยใหบุคคลผูทําหนาที่ผดุงธรรม มีชีวิตอยูและทําหนาที่นั้นตอไป
จึงเมื่อรูความตองการอาหารของสมณะเหลานั้น อันแสดงออกดวยการเที่ยวบิณฑบาตโดยสงบแลว ก็นําอาหารไป
มอบใหดวยความสมัครใจของตนเอง โดยที่ผูใหหรือผูถวายนั้นไดรับผล คือการชําระจิตใจของตนใหผองใส และ
ชักนําจิตของตนใหเปนไปในทางสูงขึ้น ดวยการที่ตระหนักวา ตนไดทําสิ่งที่ดีงาม ชวยสนับสนุนผูบําเพ็ญธรรม
และมีสวนรวมในการผดุงธรรม เรียกสั้นๆ วา ทําบุญ หรือไดบุญ
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ม.อุ.๑๔/๒๗๕/๑๘๖ (เคยอาง)
เชน สํ.ข.๑๗/๕๑๗/๒๙๗; ขุ.ม.๒๙/๗๔๓/๔๕๐; ๙๖๓/๖๑๐; ขุ.จู.๓๐/๗๑๓/๓๖๑; รายการที่นับวาคอนขางละเอียด คือ ในชุดจูฬ –
มัชฌิม – มหาศีล เชน ที.สี.๙/๑๘/๑๑; ๑๑๓/๘๘
วินย.๓/๕๑๗/๓๔๑; ๘๓๗/๕๔๘; ๘/๘๗๗/๒๕๔ (เคยอาง)
ขุ.อุ.๒๕/๑๓๔/๑๗๙ (เคยอาง)
สํ.นิ.๑๖/๔๗๒/๒๓๔ (เคยอาง)
ขุ.สุ.๒๕/๒๙๗/๓๔๐

๗๗๐

พุทธธรรม

ฝายภิกษุผูรับปจจัยทานนั้น ก็ถูกกํากับดวยหลักความประพฤติเกี่ยวกับปจจัย ๔ อีกวา พึงเปนผูมัก
นอยสันโดษ รูจักประมาณในการรับปจจัยสี่เหลานั้น อันตรงขามกับดานการปฏิบัติหนาที่ เชน การสั่งสอนแนะนํา
แสดงธรรม ซึ่งพึงกระทําใหมากเทาที่จะทําได โดยมุงแตประโยชนสุขของผูรับคําสอนฝายเดียว
โดยนัยนี้ หลักการกินใหนอยที่สุด โดยทํางานใหมากที่สุด จึงเปนไปไดสําหรับสมณะ โดยที่แรงงานใน
การทําหนาที่ กับอาชีวะ ตั้งอยูคนละฐาน อยางไมมีจุดบรรจบที่จะใหมีการยกเอาปริมาณแรงงานขึ้นเปรียบเทียบ
เพื่อเรียกรองสิทธิในดานอาชีวะไดเลย และเมื่อสมณะยังปฏิบัติอยูในหลักการนี้ ระบบของสังคมก็ไมอาจครอบงํา
สมณะไดเชนกัน
หลักการเทาที่กลาวมานี้ทั้งหมด มีความมุงหมายที่สําคัญ คือ การมีชีวิตแบบหนึ่งที่เปนอิสระจากระบบ
ทั้งหลายของสังคม หรือมีชุมชนอิสระชุมชนหนึ่งไวทําหนาที่ดานธรรม ที่ตองการความบริสุทธิ์สิ้นเชิงแกชาวโลก
ข. มองในแงของธรรม การใชแรงงานในทางผลิต ไมวาจะเปนวัตถุหรือบริการก็ตาม มีเปนอันมากที่ไม
เปนไปเพื่อเกื้อกูลแกชีวิตและสังคม นอกจากที่เปนไปเพื่อทําลายโดยตรง เชน ผลิตอาวุธ และยาเสพติด เปนตน
แลว ก็ยังมีจําพวกที่ทําลายธรรมชาติแวดลอมบาง ทําลายคุณคาของความเปนมนุษย ทําลายคุณธรรมความดี
งามและคุณภาพจิต เปนตนบาง ตลอดจนแรงงานในการปองกันตอตานแกไขผลในทางทําลายของการผลิต
เหลานั้น แรงงานผลิตจําพวกนี้ สวนมากถือไดวาเปนความสูญเปลา และการผลิตนั้นก็มีคาเปนการทําลาย
ความเจริญในการผลิตอยางนี้ โนมไปในทางที่ทําใหมนุษยตองทุมเททุนและแรงงานอยางมากมายยิ่งๆ
ขึ้น ในดานที่จะปองกันแกไขผลในทางทําลายเหลานั้น ที่เกิดจากการกระทําของตนเอง สวนแรงงานที่เกื้อกูลแก
ชีวิตและสังคม ไมจําเปนตองเปนการผลิตในทางเศรษฐกิจ เชน ชีวิตแบบอยางทางธรรม ซึ่งสงเสริมทั้งปญญา
และคุณธรรมของมนุษย
แมมองในแงผลผลิต บางทีคุณธรรมก็มีคามากกวาแรงงานที่ใชเพื่อการนั้น เชน ภิกษุรูปหนึ่งปฏิบัติ
ธรรมอยูในปา โดยมิไดใชแรงงานเพื่อการรักษาปาเลย แตเจาหนาที่รักษาปาอาจบอกวา ทานชวยสงวนปาไวอยาง
ไดผลดีกวาพวกเขา ซึ่งใชแรงงานเพื่อการนั้นโดยเฉพาะรวมกันหลายๆ คน
ถาจะมุงถึงประโยชนสุขของมนุษยชาติอยางแทจริงแลว การมองดูแตคุณคาของการผลิตและการบริโภค
เทานั้นหาเพียงพอไม จะตองมองดูคุณคาของการไมผลิต และไมบริโภคดวย
เมื่อมองในแงธรรม บุคคลผูหนึ่ง แมมิไดผลิตอะไรในแงของเศรษฐกิจ แตถาเขาบริโภคทรัพยากรของ
โลกใหสิ้นเปลืองไปนอยที่สุด และมีชีวิตที่เกื้อกูลแกสภาพแวดลอมตามสมควร ก็ยังดีกวาบุคคลอีกผูหนึ่ง ซึ่ง
ทํางานผลิตสิ่งที่เปนอันตรายแกชีวิตและสังคมเปนอันมาก พรอมทั้งบริโภคทรัพยากรของโลกสิ้นเปลืองไปอยาง
มากมาย แตดูเหมือนวา ลัทธิเศรษฐกิจทั้งหลายจะยกยองบุคคลหลังที่ผลิตและบริโภคมาก (ทําลายมาก) ยิ่งกวา
บุคคลแรกที่ผลิตและบริโภคนอย (ทําลายนอย)
เปนการยุติธรรมหรือไม ที่จะกลาวถึงหนาที่ในการผลิตของคน โดยไมพิจารณาถึงดานบริโภควาเขาทํา
ความสิ้นเปลืองแกทรัพยากรมากหรือนอยเพียงใด และการมุงเนนหนาที่ในการผลิตนั้น เปนการเกื้อกูลแกชีวิต
และสังคมแทจริงหรือไม
การที่เศรษฐศาสตรสนใจเฉพาะแตสิ่งที่คํานวณนับกําหนดเปนตัวเลขได และปริมาณที่เพิ่มพูนทางวัตถุ
ดวยถือตนวาเปนจําพวกวิทยาศาสตรนั้น ก็จะตองใหเศรษฐศาสตรและลัทธิเศรษฐกิจทั้งหลายเทาที่มีอยู ยอมรับ
ดวยถึงความคับแคบ ไมเพียงพอ และความไมสมบูรณของตน ในการที่จะแกปญหาทางเศรษฐกิจของมนุษย ซึ่ง
เปนสัตวที่เหนือศาสตร

บทที่ ๑๕ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒: หมวดศีล
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การยอมรับความจริงเชนนี้แหละ จะเปนความดีงาม และความสมบูรณแหงประโยชนของเศรษฐศาสตร
และลัทธิเศรษฐกิจเหลานั้นเอง
๔. ดังไดกลาวแลว ทางธรรมไมสูสนใจแงที่วาใครจะมีทรัพยมากนอยเทาใด คือไมถือเอาการมีทรัพย
มากหรือนอยเปนเกณฑวัดความชั่วหรือดี และถือการมีทรัพยเปนเพียงวิถีไปสูจุดหมายอื่น มิใชเปนจุดหมายใน
ตัวมันเอง การที่จะสนับสนุนความมีทรัพยหรือไม จึงอยูที่การปฏิบัติเพื่อจุดหมาย
ดังนั้น จุดที่ธรรมสนใจตอทรัพย จึงมี ๒ ตอน คือ วิธีการที่จะไดมาซึ่งทรัพยวา ไดมาอยางไร และการ
ปฏิบัติตอทรัพยที่มีหรือไดมาแลววา จะใชมันอยางไร พูดสั้นๆ วาไมเนนการมีทรัพย แตเนนการแสวงหา และ
การใชจายทรัพย การมีทรัพย หรือไดทรัพยมาแลวเก็บสะสมไวเฉยๆ ทานถือเปนความชั่วอยางยิ่ง เชนเดียวกับ
การแสวงหาทรัพยในทางที่ผิด และใชทรัพยในทางที่เกิดโทษ
โดยนัยนี้ ความชั่วรายที่เกี่ยวกับทรัพยสมบัติในขั้นตน จึงมี ๓ อยาง คือ การแสวงหาทรัพยโดยไมชอบ
ธรรม การครอบครองทรัพยไวโดยไมทําใหเกิดประโยชน และการใชจายทรัพยในทางที่เปนโทษ
อยางไรก็ดี แมจะแสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม และใชจายทรัพยใหเปนประโยชนแลว ก็ยังหาชื่อวาเปน
การปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยที่ถูกตองทางธรรมโดยสมบูรณไม ทั้งนี้เพราะทางธรรมเนนคุณคาทางจิตใจและทาง
ปญญาดวย คือการวางใจวางทาทีตอทรัพยนั้น วาจะตองเปนไปดวยปญญาที่เรียกวา “นิสสรณปญญา”
นิสสรณปญญา คือ ความรูเทาทันเขาใจคุณคาหรือประโยชนที่แทจริงของทรัพย และขอบเขตแหง
คุณคาหรือประโยชนนั้น มองเห็นตระหนักถึงชองทางที่ทรัพยจะเปนคุณและเปนโทษ มีจิตใจเปนอิสระ ไมเปน
ทาส แตเปนนายของทรัพย ใหทรัพยมี เพื่อรับใชมนุษย เปนอุปกรณสําหรับทําประโยชนและสิ่งดีงาม ชวยผอน
เบาทุกข ทําใหมีความสุข มิใชกลายเปนเหตุเพิ่มความทุกข ทําใหเสียคุณภาพจิต ทําลายคุณคาของความเปน
มนุษย หรือทําใหมนุษยตอมนุษยแปลกหนากัน
ดวยเหตุนี้ ในการจําแนกผูครองเรือน หรือชาวบาน (กามโภคี) เปน ๑๐ ประเภท พระพุทธเจาทรงแสดง
ผูครองเรือนประเภทที่ ๑๐ วา เปนผูครองเรือนที่ประเสริฐเลิศสูงสุด จากคุณสมบัติของผูครองเรือนอยางเลิศนั้น
จะเห็นหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย ที่ถูกตองตามหลักธรรม สรุปไดดังนี้1479
๑) การหา: แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม ไมขมเหงเบียดเบียน
๒) การใช: (ขั้นนี้มีการวางแผน ซึ่งถือวารวมทั้งการเก็บรักษา และการเปนอยูพอดีไวดวยในตัว)
ก. เลี้ยงตน (และคนที่เกี่ยวของรับผิดชอบ) ใหเปนสุข
ข. เผื่อแผแบงปน
ค. ใชทรัพยทําสิ่งดีงามเปนประโยชน เปนบุญ (รวมทั้งใชเผยแผสงเสริมธรรม)
๓) การมีปญญาที่ทําใหเปนอิสระ: ไมลุมหลงหมกมุนมัวเมา กินใชทรัพยอยางรูเทาทัน เห็นคุณโทษ มี
จิตใจเปนอิสระดวยนิสสรณปญญา และอาศัยทรัพยไดโอกาสที่จะพัฒนาจิตปญญายิ่งๆ ขึ้นไป
ขอยกพุทธพจนที่ตรัสสอนในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยมาดูเปนตัวอยาง
“ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกเหล่านี้ มีปรากฏอยู่ในโลก, สามจําพวกไหน? คือ คนตา
บอด คนตาเดียว คนสองตา
1479

องฺ.ทสก.๒๔/๙๑/๑๙๔ (เคยอาง)

๗๗๒

พุทธธรรม

“บุคคลตาบอดเป็นไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่มีดวงตาชนิดที่จะช่วยให้ได้โภคทรัพย์ที่
ยังไม่ได้ หรือทําโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูน กับทั้งไม่มีดวงตาชนิดที่จะช่วยให้รู้จักธรรม ที่เป็น
กุศล เป็นอกุศล...ธรรมมีโทษ ไม่มีโทษ...ธรรมทราม ธรรมประณีต...ธรรมที่เปรียบได้กับของดํา
หรือของขาว, นี้เรียกว่า บุคคลตาบอด
“บุคคลตาเดียวเป็นไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ มีดวงตาชนิดที่ช่วยให้ได้โภคทรัพย์ที่ยัง
ไม่ได้ หรือทําโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูน แต่ไม่มีดวงตาชนิดที่ช่วยให้รู้จักธรรม ที่เป็นกุศล
เป็นอกุศล...ธรรมมีโทษ ไม่มีโทษ...ธรรมทราม ธรรมประณีต...ธรรมที่เปรียบได้กับของดํา หรือ
ของขาว, นี้เรียกว่า บุคคลตาเดียว
“บุคคลสองตาเป็นไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ มีดวงตาชนิดที่ช่วยให้ได้โภคทรัพย์ที่ยัง
ไม่ได้ หรือทําโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูน อีกทั้งมีดวงตาชนิดที่ช่วยให้รู้จักธรรม ที่เป็นกุศล
เป็นอกุศล...ธรรมมีโทษ ไม่มีโทษ...ธรรมทราม ธรรมประณีต...ธรรมที่เปรียบได้กับของดํา หรือ
ของขาว, นี้เรียกว่า บุคคลสองตา...
“คนตาบอด ตาเสีย มีแต่กาลีเคราะห์ร้ายทั้งสองทาง คือ โภคทรัพย์อย่างที่ว่า
ก็ไม่มี คุณความดี ก็ไม่ทํา;
“อีกคนหนึ่ง ที่เรียกว่า ตาเดียว เที่ยวแสวงหาแต่ทรัพย์ ถูกธรรมก็เอา ผิด
ธรรมก็เอา ไม่ว่าจะเป็นการลักขโมย คดโกง หรือโกหกหลอกลวงก็ได้ เขาเป็นคน
เสวยกามที่ฉลาดสะสมทรัพย์ แต่จากนี้ ไปนรก คนตาเดียวย่อมเดือดร้อน;
“ส่วนคนที่เรียกว่าสองตา เป็นคนประเสริฐ ย่อมแบ่งปันทรัพย์ ซึ่งได้มาด้วย
ความขยัน จากกองโภคะที่ได้มาโดยชอบธรรม ออกเผื่อแผ่ มีความคิดสูงประเสริฐ
มีจิตใจแน่วแน่ ย่อมเข้าถึงสถานะดีงาม ที่ไปแล้วไม่เศร้าโศก:
“พึงหลีกเว้นคนตาบอดและคนตาเดียวเสียให้ไกล ควรคบหาแต่คนสองตา ผู้
ประเสริฐ”1480
ตัวอยางคําสอนติเตียนการสั่งสมครอบครองทรัพยสมบัติไว โดยไมใชใหเปนประโยชน เชน มีเรื่องวา
คราวหนึ่ง พระเจาปเสนทิโกศล เสด็จมาเฝาพระพุทธเจาแตยังวัน พระพุทธเจาจึงตรัสถามวา พระองคเสด็จมา
จากไหนแตยังวัน พระเจาปเสนทิโกศลก็กราบทูลวา มีคหบดีเปนเศรษฐีในพระนครหลวงถึงแกกรรม พระองคจึง
ใหขนทรัพยสมบัติที่ไมมีบุตรรับมรดกเขาไปไวในพระราชวังแลว เสด็จมาเฝาพระพุทธเจา
พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลถึงจํานวนทรัพยที่ขนไปวังวา เฉพาะเหรียญทองอยางเดียวมีถึง ๘ ลาน
สวนเหรียญเงินเปนตน ไมตองพูดถึง แตตัวคหบดีนั้น เมื่อยังมีชีวิตอยู บริโภคอาหารเพียงปลายขาวกับน้ําสม
นุงหมผาเนื้อหยาบ ตัดเปนสามชิ้นเย็บติดกัน ยานพาหนะก็ใชรถเกาๆ กั้นรมทําดวยใบไม
พระพุทธเจาตรัสวา:
“เป็นอย่างนี้แหละ มหาบพิตร อสัตบุรุษได้โภคะอันโอฬารแล้ว ย่อมไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุข
ให้เอิบอิ่ม ไม่เลี้ยงมารดาบิดา...บุตรภรรยา...คนรับใช้กรรมกรคนงาน...มิตรสหายผู้ร่วมงาน ให้
เป็นสุข ให้เอิบอิ่ม ไม่ประดิษฐานทักขิณาอันส่งผลสูงในสมณพราหมณ์ทั้งหลาย ซึ่งอํานวย
อารมณ์ดีงาม มีผลเป็นสุข เป็นไปเพื่อสวรรค์,
1480
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๗๗๓

“โภคะของเขา ที่มิได้กินใช้โดยชอบเหล่านั้น ราชาทั้งหลายย่อมริบเอาไปเสียบ้าง โจรย่อม
ลักไปเสียบ้าง ไฟย่อมไหม้เสียบ้าง น้ําย่อมพัดพาไปเสียบ้าง ทายาทอัปรีย์ย่อมเอาไปเสียบ้าง,
โภคะเหล่านั้นของเขา ซึ่งมิได้กินใช้โดยชอบ ย่อมหมดสิ้นไปเปล่า ไม่ถึงการบริโภค,
“เปรียบเหมือนสระน้ําในถิ่นอมนุษย์ ทั้งที่มีน้ําใส เย็น จืดสนิท กระจ่างแจ๋ว มีท่าเรียบราบ
น่ารื่นรมย์ คนจะตักเอา ก็ไม่ได้ จะดื่ม จะอาบ จะทําตามปรารถนา ก็ไม่ได้...
“ส่วนสัตบุรุษ ได้โภคะอันโอฬารแล้ว ย่อมเลี้ยงตัวให้เป็นสุข ให้เอิบอิ่ม เลี้ยงมารดาบิดา...
บุ ต รภรรยา...คนรั บ ใช้ ก รรมกรคนงาน...มิ ต รสหายผู้ ร่ ว มงาน ให้ เ ป็ น สุ ข ให้ เ อิ บ อิ่ ม ย่ อ ม
ประดิษฐานทักขิณาอันส่งผลสูง ในสมณพราหมณ์ทั้งหลาย ซึ่งอํานวยอารมณ์ดีงาม มีผลเป็น
สุข เป็นไปเพื่อสวรรค์,
“โภคะของเขา ที่ได้กินใช้โดยชอบเหล่านั้น ราชาทั้งหลายก็ไม่ขนเอาไป โจรทั้งหลายก็ลัก
ไม่ได้ ไฟก็มิได้ไหม้ น้ําก็มิได้พัดพาไป ทายาทอัปรีย์ก็เอาไปไม่ได้, โภคะเหล่านั้นของเขา ซึ่งกินใช้
อยู่โดยชอบ ย่อมถึงการบริโภค ไม่หมดสิ้นไปเปล่า,
“เปรียบเหมือนสระน้ําไม่ไกลหมู่บ้านหรือนิคม มีน้ําใส เย็น จืดสนิท กระจ่างแจ๋ว มีท่า
ราบเรียบ น่ารื่นรมย์ คนจะตักไป ก็ได้ จะดื่ม ก็ได้ จะอาบ ก็ได้ จะทําตามปรารถนา ก็ได้...
“คนชั่วได้ทรัพย์แล้ว ตัวเองก็ไม่กินใช้ ทั้งก็ไม่ให้ (แก่ใครๆ) เหมือนดังน้ําอยู่
ในถิ่นอมนุษย์ จะใช้จะดื่มก็ไม่ได้ คนย่อมอด,
“ส่วนวิญญูชน มีปัญญา ได้โภคะแล้ว ย่อมกินใช้ และทํากิจ (งานของตนและ
การกุศลช่วยผู้อื่น), เขาเป็นคนเลิศล้ํา ได้เลี้ยงดูหมู่ญาติแล้ว ไม่มีใครติเตียนได้
ย่อมเข้าถึงถิ่นสวรรค์”1481
“มหาบพิตร เหล่าสัตว์ (มนุษย์) จําพวกที่ได้โภคทรัพย์ยิ่งใหญ่โอฬารแล้ว ไม่มัวเมา ไม่ประมาท
ไม่หลงใหลในกาม และทั้งไม่ปฏิบัติผิดร้ายต่อสัตว์ (มนุษย์) ทั้งหลายนั้น มีอยู่ในโลกเพียงจํานวน
น้อย, ส่วนเหล่าสัตว์ จําพวกที่ได้โภคทรัพย์ยิ่งใหญ่โอฬารแล้ว มัวเมา ประมาท หลงใหลในกาม และ
ทั้งปฏิบัติผิดร้ายต่อสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละ มีอยู่ในโลก จํานวนมากมายกว่า โดยแท้”1482
ทานเปรียบคนที่เก็บรวบรวมทรัพยไวแลว ไมใช ไมแบงปน วาเปนเหมือนนกชนิดหนึ่ง เรียกวา “มัยหก”
ซึ่งคอยเฝาตนเลียบที่มีผลสุก แลวก็รองวา “มัยหัง มัยหัง” (แปลวา ของขา ของขา) เมื่อหมูนกอื่นๆ พากันบินมา
จิกกินผลเลียบแลวบินไป นกมัยหกก็ไดแตรองเพออยูนั่นเอง1483
ในคั ม ภี ร ต า งๆ มี เ รื่ อ งราวตํ า หนิ ติ เ ตี ย นคนตระหนี่ ที่ เ ก็ บ สะสมทรั พ ย ไ ว โดยไม ใ ช ไม ช ว ยใคร
โดยเฉพาะการทรมานเปลี่ยนใจเศรษฐีที่มีพฤติการณเชนนั้นมากหลายเรื่อง เปนการแสดงมติของพระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับการครอบครองและกินใชทรัพยเปนอยางดี1484
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เศรษฐกิจจะดี ถามีศีล
ในเมืองไทยนี้ มีการขอศีล-ใหศีล-รับศีล เปนประเพณีที่รูกันเปนสามัญ เมื่อรับศีล ที่เรียกเปนภาษา
ทางการวา สมาทานเบญจศีลจบ พระผูใหศีลก็กลาวสรุปดวยคําแสดงอานิสงสศีล วา “สีเลน สุคตึ ...” มีใจความ
วา ดวยศีล จะไดไปสุคติ จะเกิดโภคสัมปทา คือความสมบูรณพรั่งพรอมแหงโภคะ และจะถึงนิพพาน …
สาระที่เกี่ยวของในที่นี้ คือ ตอนที่วา ศีลทําใหเกิดทรัพยสินเงินทองพรั่งพรอม หรือพูดงายๆ วา ทําให
เศรษฐกิจดี แมวาคาถาแสดงอานิสงสศีลนี้ จะเปนของเรียบเรียงขึ้นในยุคหลัง ไมพบในพระไตรปฎกและอรรถกถาฎีกาทั้งหลาย แตเมื่อกลาวกันมาเปนแบบแผน ก็ควรนํามาพูดไว พอเปนเรื่องแทรกสั้นๆ
หลักการใหญของศีล ก็คือ เปนเครื่องจัดตั้งวางพื้นฐานเตรียมสิ่งแวดลอมใหเรียบรอยมั่นคง เพื่อจะได
ทําการใหญๆ สําคัญๆ ทั้งหลายใหกาวไปไดดว ยดี
วาถึงดานเศรษฐกิจ ก็ชัดดังที่เคยพูดแลว ในทางสังคม เมื่อคนอยูในศีล ไมมีอาชญากรรม ไมมีภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสิน การสัญจรสะดวกปลอดภัย ไปไดทุกที่ จะตั้งโรงงาน จะทํากิจการอะไรที่ไหน จะเดินทางไป
ทํางาน ไปซื้อไปขายไปจับจายที่ไหนเวลาใด ไมวาในเมืองหรือบานนอก ตรอกซอกซอยไหน ค่ําคืนดึกดื่นเทาใด
ปลอดโปรงโลงใจไปไดหมด คนงานกับนายจาง มีความสัมพันธกันดี มีน้ําใจซื่อตรงเกื้อหนุนกัน ระบบราชการ
งานเมืองสุจริต มีประสิทธิภาพ บรรดากิจการนานาประเภทนาเชื่อถือไวใจได ทั้งคนใกลคนไกล คนในถิ่นนอก
ถิ่นนอกประเทศ ติดตอสื่อสารคมนาคม ไปมาราบรื่นราเริง การผลิต การพาณิชยคลองตัว นี่คืออยางงายๆ ที่ศีล
สรางฐานทางเศรษฐกิจใหแกสังคม เปนความพรอมที่จะกาวขึ้นสูความรุงเรืองเฟองฟู
เมื่อบานเมืองมั่นคงดี ประชาชนมีความมั่นใจสูง ทีนี้ก็มาถึงตัวคน วาอยางรวบรัด ดานลบที่ขาดศีล เชน
เสเพล ลักขโมย ขี้ฉกขี้ฉอขี้โกงขี้เกียจขี้เมา เสียหายอยางไร ขอขามไป ไมตองพูดถึง พูดแตในแงมีศีล ชาวบานที่
ทํามาหาเลี้ยงชีพ เมื่อตกลงใจวาจะอยูในศีล ถาแนใจตัวเองแลววาจะตั้งใจทํามาหากินในทางสุจริต พอใจมุงดิ่งไป
อยางนี้ ความคิดที่จะหาชองไดโนนไดนี่ รอหาชองทํานั่นทํานี่ในทางที่ไมถูกตอง หรือจะคิดการทุจริตอะไร ก็ไมมี
แมแตรายการไดของเผลอลาภลอย ก็ไมนึกถึง ไมมีเรื่องนอกที่จะมาแยงเวลาแยงความคิด
พอใจมุงแนวมาที่เรื่องการงานอาชีพตรงเรื่องจริงๆ แลว ความคิดที่จะฟุงซานออกไปนอกทางไมมี นี่คือ
เขาทางของสมาธิแลว ทีนี้ อยางที่วา ใจมุงมาที่เรื่องการอาชีพ ตั้งใจทําจริงจัง ก็คิดถึงแตเรื่องการเรื่องงาน วาจะ
ริเริ่มอะไร จะทําอะไรบาง จะดําเนินการอยางไรใหไดผลดี มีอะไรจะติดขัดตรงไหนที่ไหน จะแกปญหาอยางไร
จะติดตอทําทางเปดทางของงานอยางไร ควรคบหาใคร ปรึกษาใคร รวมมือรวมงานกับใคร อยางไร ฯลฯ อยางนี้
ก็คือศีลสงผลตอมาที่จิต ดานสมาธิกับปญญามารับชวงตอ เดี๋ยวอิทธิบาท ๔ ก็ทยอยมากันครบ มีหวังสําเร็จแน
ขอใหจับตรงนี้ใหชัดวา หนาที่ของศีล อยูที่จัดฐานเตรียมสภาพแวดลอมใหเรียบรอยมั่นคงที่จะทําการ
ตอไปไดอยางมั่นใจ ถาขาดศีล ก็ฐานเสีย พื้นผุโหว สภาพแวดลอมไมเอื้อ ถาไมมีศีล ก็เริ่มไมได ถาเริ่มก็
งอนแงนโงนเงน พอสภาพแวดลอมเอื้ออํานวยดีแลว ฐานมั่นพรอมดีแลว ก็คือเขาไปในวิถีของเรื่อง คือถึงตัวการ
งาน พูดภาษาพระก็คือ มีสมาธิที่จะทํางานทําการ แลวถึงตอนนี้ พระพุทธเจาตรัสอะไร
ก็ขอรวบรัดอีกวา มีกึ่งคาถาที่พระพุทธเจาตรัสไวเปนหลักประจํา เปนประโยคเริ่มตนคาถาสรุปคําสอน
สําหรับชาวบานที่ทํางานทําการสรางเนื้อสรางตัว เพื่อชีวิตที่ดีมีความสําเร็จลุจุดหมายในโลกนี้ กึ่งคาถานี้ คือ1485
“อุฏฺฐาตา กมฺมเธยฺเยสุ อปฺปมตฺโต วิธานวา”
1485
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๗๗๕

แปลวา “ขยันในการงาน ไมประมาท ฉลาดจัดการ” ขมวดใหจํางายวา “ขยัน ไมประมาท ฉลาดจัดการ”
ความจากพุทธพจนนี้ ควรถือเปนหลักการทํางานเลยทีเดียว แนนอนวา ในเรื่องงาน ก็ตองเริ่มดวยขยัน
(ตัวศัพทคือ อุฏฐานะ แปลวา ตัวคนลุกขึ้น ไมมัวนั่งนอนอยู ก็ได เงินทองเพิ่มขึ้น หรือมีความเจริญขึ้น ก็ได)
เมื่อขยันหมั่นเพียร กิจธุระการงานจึงจะเดินหนา กาวไป แลวจึงจะเสร็จ และถึงความสําเร็จได
ความขยันหมั่นเพียร นี้ พระพุทธเจาทรงเนน ไมเพียงเปนองคของความสําเร็จ แตเปนขอระลึกอางอิง
สําหรับความภาคภูมิใจและความสุขในชีวิตแหงการงานดวย ดังที่ทรงย้ําเปนประจําในคําสอนสําหรับคฤหัสถวา
“มีโภคะซึ่งหามาได้ ด้วยความขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมขึ้นด้วยกําลังแขน อย่างอาบเหงื่อต่างน้ํา ซึ่งเป็น
ของชอบธรรม ได้มาโดยธรรม”1486
นอกจากนั้น ดวยความขยันหมั่นเพียรนี้ คนก็จะไดพัฒนาตัว พัฒนาชีวิต เพราะการกาวไปในงานนั้น
เปนทั้งการพัฒนาตน และเปนเงื่อนไขที่ทําใหตองพัฒนาตัวในทุกดาน ที่จะพาตัวใหกาวผานไปได และสําเร็จผล
อยางไรก็ตาม ความขยันเทานั้นไมพอ ตองมีความไมประมาทกํากับดวย ถาขยันไมเขาเรื่อง ไมถูกเวลา ผิดที่
ผิดจังหวะ ที่ควรขยัน ไมขยัน ไปขยันที่ไมควรขยัน ก็อาจเสียการ ความไมประมาท ก็คือสติที่ออกโรงทํางานกับความ
เพียรนี้เอง ไดแก ตื่นตัว ทันเหตุการณ มีเรื่องผานจับจุดได มีเรื่องรายไมหวั่นไหว ไมรีรอเมื่อไดที่ มิใหมีชองโหวทิ้ง
ไว มีอะไรจะตองรับมือหรือปองกัน ก็เตรียมใหพรอม ถึงเวลา ถึงจังหวะ หรือเกิดโอกาส ก็ไมพลาด ไมละเลย ถือ
หลักวา “เตรียมกิจสําหรับอนาคตใหพรอมไว อยาใหกิจนั้นบีบคั้นตัวเมื่อถึงเวลาตองทําเฉพาะหนา”1487
พูดสั้นๆ วา ความไม่ประมาท ชวยใหเพียรครบ ๔ สถาน คือ ทั้งเพียรปดชองปองกันความเสื่อม
เสียหาย เพียรแกไขปญหากําจัดเรื่องรายภยันตราย เพียรสรางสรรคทําการดีงามใหสําเร็จ และเพียรอนุรักษ เชน
รักษาคุณภาพ ดํารงเกียรติคุณ และปรับปรุงสงเสริมใหเจริญยิ่งภิญโญจนกวาจะสมบูรณไพบูลย
หลักที่ ๓ คือ ฉลาดจัดการ ก็สําคัญยิ่ง เปนเรื่องของปญญา ทําใหใชความขยันถูกเรื่อง ถูกที่ เปนตน
และใหความไมประมาทออกผลจริง ในที่นี้ เพื่อใหสั้นที่สุด ก็วา ตองจัดการดวยปญญาซึ่งรูหลัก เฉพาะอยางยิ่ง
สัปปุริสธรรม ๗ ซึ่งมีหัวขอวา รูหลักรูจักเหตุ รูความมุงหมายรูจักผล รูตน รูประมาณ รูกาล รูบุคคล รูกลุมชน
ชุมชน ถิ่นสังคม เชน รูจักเลือกใชคนใหเหมาะกับงาน รูความตองการของกลุมชนที่มีวัฒนธรรมแบบนั้น ฯลฯ1488
ความฉลาดจัดการ หรือความรูจักจัดการนี้ เปนธรรมที่ทรงเนน หรือตรัสบอย ทั้งสําหรับพระสงฆ (“อลํ
สํวิธาตุํ” – สามารถจัดการ) และแนนอนวาย้ําพิเศษ สําหรับคฤหัสถที่รับผิดชอบหมูชนหรือกิจการตางๆ เชน
ทรงเลาถึงหลักธรรมสําหรับผูรับผิดชอบครอบครองบานเรือนวา “ผูครองเรือน ... ควรเปนคนเผื่อแผแบงปน
รูจักจัดการ (วิธานวันต)”1489
สําหรับผูจะรับราชการ ก็ตรัสเลาเรื่องที่แสดงหลักธรรมไวมาก รวมทั้งที่วา “ผูมีวิจารณปญญา พรอม
ดวยพุทธิปญญา ฉลาดในวิธีจัดการ รูจักกาล รูจักสมัย จึงควรสนองราชกิจ, คนที่ขยันในกิจการ ไมประมาท มี
ปญญาสอดสอง จัดการงานไดดี จึงควรสนองราชกิจ”1490
รวมความวา ศีลครอบคลุมถึงธรรมที่เกี่ยวของกับกิจการและการอยูรวมกันของมนุษยทั้งหลาย พูดนัย
หนึ่งวา ศีลเปนเรื่องของการจัดการชีวิตใหมีสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดี เพื่อกาวไปในการพัฒนาจิตปญญาไดเต็มที่
1486

เปนขอความอยางสํานวนแบบ มีเสมอ เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๒/๙๐; องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๑/๔๘ (ความเต็มมีหลายแหงในหนังสือนี้)
ขุ
.ชา.๒๗/๑๖๓๖/๓๒๘
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สัปปุริสธรรม ๗ เคยกลาวแลว ในบทวาดวยกัลยาณมิตร
1489
ขุ.ชา.๒๘/๙๔๙/๓๓๒
1490
ขุ.ชา.๒๘/๙๖๙/๓๓๙
1487

๗๗๖

พุทธธรรม

พระสูตรตอไปนี้ แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับอาชีวะของคฤหัสถ ในดานการแสวงหาทรัพยบาง การใชจาย
ทรัพยบาง ความสุขที่พึงไดรับจากอาชีวะอันชอบธรรมบาง นํามาลงไวประกอบความเขาใจเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะ
ซึ่งเปนศีลดานใหญที่ครองเจตจํานงและกิจกรรมติดเนื่องเนืองนิตยประจําชีวิตของบุคคลและกลุมชน

ก. การแสวงหา และการรักษาทรัพย
ครั้งหนึ่ง อุชชัยพราหมณไดไปเฝาพระพุทธเจา และกราบทูลวา ตนจะไปอยูตางถิ่น จะขอใหพระพุทธ
องคทรงแสดงธรรม ที่เปนไปเพื่อประโยชนสุขปจจุบัน และธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนสุขภายหนา
พระพุทธเจาไดตรัสวา:
“ดูกรพราหมณ์ ธรรม ๔ ประการนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขในปัจจุบัน กล่าวคือ
อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา สมชีวิตา
(๑) อุฏฐานสัมปทา เป็นไฉน? คือ กุลบุตรหาเลี้ยงชีพด้วยความขยันในการงาน ไม่ว่าจะ
เป็นกสิกรรม ก็ดี พาณิชยกรรม ก็ดี โครักขกรรม ก็ดี ราชการทหาร ก็ดี ราชการพลเรือน ก็ดี
ศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ดี เธอเป็นผู้ขยัน ชํานิชํานาญ ไม่เกียจคร้าน ในงานนั้น ประกอบด้วย
ปัญญาเครื่องสอบสวนตรวจตรา รู้จักวิธีปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ สามารถทํา สามารถจัดการ, นี้
เรียกว่า อุฏฐานสัมปทา
(๒) อารั ก ขสั ม ปทา เป็ น ไฉน? คื อ กุ ล บุ ต รมี โ ภคทรั พ ย์ ที่ ห ามาได้ ด้ ว ยความ
ขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมขึ้นด้วยกําลังแขน อย่างอาบเหงื่อต่างน้ํา เป็นของชอบธรรม ได้มา
โดยธรรม เธอจัดการรักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้น โดยพิจารณาว่า ทําอย่างไร ราชาทั้งหลาย
จะไม่พึงริบโภคะเหล่านี้ของเราเสีย พวกโจรไม่พึงลักไปเสีย ไฟไม่พึงไหม้เสีย น้ําไม่พึงพัดพาไป
เสีย ทายาทอัปรีย์จะไม่พึงเอาไปเสีย, นี้เรียกว่า อารักขสัมปทา
(๓) กัลยาณมิตตตา เป็นไฉน? คือกุลบุตรเข้าอยู่อาศัยในคามหรือนิคมใดก็ตาม เธอเข้า
สนิทสนมสนทนาปราศรัย ถกถ้อยปรึกษา กับท่านที่เป็นคหบดีบ้าง บุตรคหบดีบ้าง พวกคน
หนุ่ ม ที่ มี ค วามประพฤติ เ ป็ น ผู้ ใ หญ่ บ้ า ง คนสู ง อายุ ที่ มี ค วามประพฤติ เ ป็ น ผู้ ใ หญ่ บ้ า ง ผู้
ประกอบด้ว ยศรัทธา ประกอบด้ วยศีล ประกอบด้วยจาคะ ประกอบด้วยปัญ ญา, เธอศึ กษา
เยี่ยงอย่างความเพียบพร้อมด้วยศรัทธา ของท่านผู้เพียบพร้อมด้วยศรัทธา ศึกษาเยี่ยงอย่าง
ความเพียบพร้อมด้วยศีล ของท่านผู้เพียบพร้อมด้วยศีล ศึกษาเยี่ยงอย่างความเพียบพร้อมด้วย
จาคะ ของท่านผู้เพียบพร้อมด้วยจาคะ ศึกษาเยี่ยงอย่างความเพียบพร้อมด้วยปัญญา ของท่านผู้
เพียบพร้อมด้วยปัญญา, นี้เรียกว่า กัลยาณมิตตตา
(๔) สมชี วิต า เป็ น ไฉน? คื อ กุ ล บุต รเลี้ ย งชีวิ ต พอเหมาะ ไม่ ใ ห้ ฟุ่ม เฟื อ ยเกิน ไป ไม่ ใ ห้
ฝืดเคืองเกินไป โดยรู้เข้าใจทางเพิ่มพูนและทางลดถอยแห่งโภคทรัพย์ ว่าทําอย่างนี้ รายได้ของ
เราจึงจะเหนือรายจ่าย และรายจ่ายของเราจึงจักไม่เหนือรายได้ เปรียบเหมือนคนชั่งตาชั่งหรือ
ลูกมือคนชั่งยกตาชั่งขึ้นแล้ว ย่อมรู้ว่าหย่อนไปเท่านั้น หรือเกินไปเท่านี้...,
“ถ้าหากกุลบุตรนี้ มีรายได้น้อย แต่เลี้ยงชีวิตอย่างฟุ้งเฟ้อ ก็จะมีผู้กล่าวว่าเอาได้ว่า กุลบุตร
ผู้นี้ กินใช้ทรัพย์สมบัติเหมือนคนกินมะเดื่อ, ถ้ากุลบุตรนี้มีรายได้มาก แต่เลี้ยงชีวิตอย่างฝืดเคือง
ก็จะมีผู้กล่าวว่าเอาได้ว่า กุลบุตรผู้นี้คงจะตายอย่างคนอนาถา, แต่เพราะกุลบุตรนี้เลี้ยงชีวิต
พอเหมาะ...นี้จึงเรียกว่า สมชีวิตา
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ดูกรพราหมณ์ โภคะที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้แล้ว ย่อมมี อบายมุข (ช่องทางเสื่อม) ๔
ประการ คือ เป็นนักเลงหญิง เป็นนักเลงสุรา เป็นนักเลงการพนัน มีมิตรชั่วสหายชั่ว ฝักใฝ่ใน
คนชั่ว เปรียบเหมือนอ่างเก็บน้ําแหล่งใหญ่ มีทางไหลเข้า ๔ ทาง มีทางไหลออก ๔ ทาง หาก
คนปิดทางน้ําเข้าเสีย เปิดแต่ทางน้ําออก อีกทั้งฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อเป็นเช่นนี้อ่าง
เก็บน้ําใหญ่นั้น เป็นอันหวังได้แต่ความลดน้อยลงอย่างเดียว ไม่มีความเพิ่มขึ้นได้เลย...
“ดูกรพราหมณ์ โภคะที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้แล้ว ย่อมมี อายมุข (ช่องทางเพิ่มพูน) ๔
ประการ คือ ไม่เป็นนักเลงหญิง ไม่เป็นนักเลงสุรา ไม่เป็นนักเลงการพนัน มีมิตรดี มีสหายดี
ใฝ่ใจในกัลยาณชน เปรียบเหมือนอ่างเก็บน้ําใหญ่ มีทางไหลเข้า ๔ ทาง มีทางไหลออก ๔ ทาง
หากคนเปิดทางน้ําเข้า ปิดทางน้ําออก และฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อเป็นเช่นนี้ อ่างเก็บน้ํา
ใหญ่นั้น ย่อมเป็นอันหวังได้แต่ความเพิ่มพูนขึ้นอย่างเดียว ไม่มีความลดน้อยลงเลย...
“ดูกรพราหมณ์ ธรรม ๔ ประการ เหล่านี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข
ปัจจุบัน แก่กุลบุตร”
จากนั้นตรัสแสดงธรรม ๔ ประการ ที่เปนไปเพื่อประโยชนสุขเบื้องหนา หรือประโยชนล้ําเลยตาเห็น
(สัมปรายิกัตถะ) คือ สัทธาสัมปทา ศีลสัมปทา จาคสัมปทา และปญญาสัมปทา 1491

ข. ความสุขอันชอบธรรมที่คฤหัสถควรมี
หลักตอไปนี้ เรียกกันงายๆ วาความสุขของคฤหัสถ ๔ ประการ ดังพุทธพจนที่ตรัสแกอนาถบิณฑิก
คฤหบดีวา
“ดูกรคหบดี ความสุข ๔ ประการนี้ เป็นสิ่งที่คฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ควรได้ควรถึงอยู่เรื่อยๆ
ตามกาล ตามสมัย, ความสุข ๔ ประการนั้น คือ อัตถิสุข โภคสุข อนณสุข อนวัชชสุข
(๑) อัตถิสุข (สุขเกิดจากความมีทรัพย์) เป็นไฉน? คือ กุลบุตรมีโภคะอันหามาได้ด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมขึ้นด้วยกําลังแขน อย่างอาบเหงื่อต่างน้ํา เป็นของชอบธรรม ได้มา
โดยธรรม, เธอย่อมได้ความสุข ได้ความโสมนัสว่า เรามีโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร
เก็บรวบรวมขึ้นด้วยกําลังแขน อย่างอาบเหงื่อต่างน้ํา เป็นของชอบธรรม ได้มาโดยธรรม, นี้
เรียกว่า อัตถิสุข
(๒) โภคสุข (สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภค) เป็นไฉน? คือ กุลบุตรกินใช้ และทําสิ่งดี
งาม อันเป็นบุญทั้งหลาย ด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร อันเก็บรวบรวมขึ้นด้วย
กําลังแขน อย่างอาบเหงื่อต่างน้ํา ซึ่งเป็นของชอบธรรม ได้มาโดยธรรม, เธอย่อมได้ความสุข ได้
ความโสมนัสว่า ด้วยทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร...ได้มาโดยธรรม เราก็ได้กินใช้และ
ได้ทําสิ่งดีงาม อันเป็นบุญทั้งหลาย, นี้เรียกว่า โภคสุข
(๓) อนณสุข (สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้) เป็นไฉน? คือ กุลบุตรไม่ติดหนี้สินไรๆ ของ
ใครๆ ไม่ว่าน้อยหรือมาก เธอย่อมได้ความสุข ได้ความโสมนัสว่า เราไม่ติดหนี้สินไรๆ ของใครๆ
เลย ไม่ว่าน้อยหรือมาก, นี้เรียกว่า อนณสุข
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พุทธธรรม
(๔) อนวัชชสุข (สุขเกิดจากกรรมดีงามไร้โทษ) เป็นไฉน? คือ อริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วย
กายกรรมดีงามไร้โทษ ประกอบด้วยวจีกรรมดีงามไร้โทษ ประกอบด้วยมโนกรรมดีงามไร้มีโทษ เธอ
ย่อมได้ความสุข ได้ความโสมนัสว่า เราเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมดีงามไร้โทษ ประกอบด้วย
วจีกรรมดีงามไร้โทษ ประกอบด้วยมโนกรรมดีงามไร้โทษ, นี้เรียกว่าอนวัชชสุข
“เมื่อตระหนักถึงความสุขจากความไม่เป็นหนี้แล้ว คนจะพึงระลึกถึงสุขที่เกิดจากความ
มีทรัพย์, เมื่อกินใช้ ก็เห็นแจ้งชัดด้วยปัญญาถึงโภคสุข, เมื่อเห็นอย่างแจ้งชัด เขามี
ปัญญาดี ย่อมเข้าใจ ทั้งสองส่วนเทียบกันได้ (แลเห็นว่า) ความสุขทั้ง ๓ อย่างข้างต้นนั้น
มีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ ของความสุขที่มีความประพฤติสุจริตไร้โทษ”1492

ค. การใชจายทรัพย
ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจาไดตรัสแสดงเหตุผลในการที่จะมีทรัพย หรือประโยชนที่ควรถือเอาจากทรัพย
สมบัติ แกอนาถบิณฑิกคฤหบดี โดยตรัสใหเหมาะกับสภาพสังคมสมัยนั้น พึงพิจารณาจับเอาสารัตถะตาม
สมควร ดังตอไปนี้
“ดูกรคหบดี ประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะทั้งหลาย มี ๕ ประการ ดังนี้,... คือ
(๑) ด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมขึ้นด้วยกําลังแขน อย่างอาบ
เหงื่อต่างน้ํา ซึ่งเป็นของชอบธรรม ได้มาโดยธรรม อริยสาวกย่อมเลี้ยงตัวให้เป็นสุข ให้เอิบอิ่ม เอาใจ
ใส่ดูแลตนให้เป็นสุขโดยชอบ ย่อมเลี้ยงมารดาบิดา...บุตรภรรยา คนรับใช้กรรมกรคนงาน ให้เป็นสุข
ให้เอิบอิ่ม เอาใจใส่ดูแลให้เป็นสุขโดยชอบ, นี้คือ ประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะ ข้อที่ ๑
(๒) อีกประการหนึ่ง ด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร...ได้มาโดยธรรม อริยสาวกย่อมเลี้ยงมิตรสหายและผู้ร่วมกิจการงานทั้งหลาย ให้เป็นสุข ให้เอิบอิ่ม เอาใจใส่ดูแลให้
เป็นสุขโดยชอบ, นี้คือ ประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะ ข้อที่ ๒
(๓) อีกประการหนึ่ง ด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร...ได้มาโดยธรรม อริยสาวกย่อมป้องกันโภคะจากภยันตราย ที่จะเกิดแต่ไฟ น้ํา พระราชา โจร หรือทายาทอัปรีย์ ทําตน
ให้สวัสดี, นี้คือ ประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะ ข้อที่ ๓
(๔) อีกประการหนึ่ง ด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร...ได้มาโดยธรรม อริยสาวกย่อมกระทําพลี ๕ อย่าง คือ ญาติพลี (สงเคราะห์ญาติ) อติถิพลี (ต้อนรับแขก) ปุพพเปตพลี (ทํ า บุ ญ อุ ทิ ศ ผู้ ล่ ว งลั บ ) ราชพลี (บํ า รุ ง ราชการ) เทวตาพลี (ถวายเทวดาหรื อ บํ า รุ ง
ศาสนา), นี้คือ ประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะข้อที่ ๔
(๕) อีกประการหนึ่ง ด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร...ได้มาโดยธรรม อริยสาวกย่อมประดิษฐานทักขิณาอันส่งผลสูง อันอํานวยอารมณ์ดีงาม มีผลเป็นสุข เป็นไปเพื่อ
สวรรค์ ในสมณพราหมณ์ทั้งหลาย ผู้เว้นจากความมัวเมาประมาท ตั้งอยู่ในขันติโสรัจจะ ซึ่ง
ฝึกฝนตนเอง ทําตนเองให้สงบ ทําตนเองให้หายร้อนกิเลสได้, นี้คือประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่ง
โภคะ ข้อที่ ๕
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“คหบดี ประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะมี ๕ ประการเหล่านี้แล,
“ถ้าเมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาอยู่ ซึ่งประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะ ๕ ประการเหล่านี้
โภคทรัพย์หมดสิ้นไป เขาย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า อันใดเป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะ
ประโยชน์เหล่านั้นเราก็ถือเอาแล้ว และโภคะของเราก็หมดสิ้นไป โดยนัยนี้ อริยสาวกนั้นก็ไม่มี
ความเดือดร้อนใจ,
“และหากว่า เมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาอยู่ ซึ่งประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะ ๕ ประการ
เหล่านี้ โภคทรัพย์เพิ่มพูนขึ้น เขาย่อมมีความคิดว่า อันใดเป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะ
ประโยชน์เหล่านั้นเราก็ถือเอาแล้ว และโภคะของเราก็เพิ่มพูนยิ่งขึ้น โดยนัยนี้ อริยสาวกนั้นก็ไม่
มีความเดือดร้อนใจ เป็นอันไม่มีความเดือดร้อนใจทั้งสองกรณี”1493
ผูครองเรือน เมื่อมีกินมีใชแลว ทานถือเปนหลักสําคัญที่จะตองใหปนเผื่อแผแกผูอื่น และถือวา การ
ปฏิบัติเชนนั้น เปนการดําเนินตามมรรคาแหงอารยชน ดังภาษิตวา
“มีน้อย ก็พึงให้ตามน้อย มีปานกลาง ก็พึงให้ปานกลาง มีมาก ก็พึงให้ตามมาก การไม่ให้
เลย ย่อมไม่สมควร; แน่ะท่านโกสิยเศรษฐี เราขอกล่าวกะท่านว่า จงให้ปัน และจงกินใช้, จงขึ้นสู่
มรรคาแห่งอริยชนเถิด ผู้กินคนเดียว ไม่ได้ความสุขดอก”1494
การฝกตนในการใหปนนี้ อาจทําไดโดยตั้งเปนวัตร คือขอปฏิบัติที่ถือพิเศษเปนประจําอยางใดอยางหนึ่ง
เชน เมื่อมีรายไดเทานั้น จะตองบริจาคชวยผูอื่นในอัตราสวนเทานั้น หรือจะบริจาคชวยกิจการกุศลเดือนละครั้ง
หรือปละครั้ง จํานวนเทานั้นๆ เปนตน
บางทานถึงกับถือวัตรวา แมแตจะรับประทานขาวแตละมื้อ ถายังไมไดใหอะไรใครเลย ก็จะยังไม
รับประทาน เชน ทานเศรษฐีผูกลับใจแลวทานหนึ่ง ถือเปนวัตรวา
“ข้าพเจ้า หากยังมิได้ให้ปัน ก็จะไม่ดื่มแม้แต่น้ํา”1495

ง. เตรียมปญญาไว ถึงหาทรัพยได อิสรภาพตองไมเสีย
นอกจากพึงรูวา การมีทรัพยมิใชเปนจุดหมายในตัว แตเปนเพียงอุปกรณสําหรับสนับสนุนการทําสิ่งดี
งามเพื่อชีวิตตนและผูอื่นแลว พึงทราบขอบเขตแหงคุณคาของทรัพยสมบัติ และการที่จะตองแสวงสิ่งอื่นที่มี
คุณคาสูงยิ่งขึ้นตอไปดวย เชน
“การงาน วิชชา ธรรม ศีล และชีวิตอุดม, สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยสิ่งที่กล่าวมานี้ หา
ใช่ด้วยโคตร หรือทรัพย์ไม่”1496
“ข้าพเจ้ามองเห็นคนทั้งหลายในโลก ที่เป็นผู้มีทรัพย์ ได้ทรัพย์สินแล้ว ไม่ให้ปัน เพราะ
ความลุ่มหลง โลภทรัพย์ เอาแต่สั่งสมไว้ และปรารถนากามทั้งหลายยิ่งขึ้นไป
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องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๑/๔๘; มีคลายกันใน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๑/๘๘
ขุ.ชา.๒๘/๒๕๐/๘๘
ขุ.ชา.๒๘/๒๖๐/๙๐; ๒๗๓/๙๔
ม.อุ.๑๔/๗๓๘/๔๗๑; สํ.ส.๑๕/๑๔๗/๔๖; ๒๗๕/๗๗; ทานวา การงาน = สัมมากัมมันตะ, วิชชา = สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ,
ธรรม = องคธรรมหมวดสมาธิ (การปลูกฝงฝกปรือคุณธรรมและคุณภาพจิต), ศีล = สัมมาวาจา และสัมมาอาชีวะ, ชีวิตอุดม =
อริยมรรค หรือสัมมาอาชีวะ ก็ได (ดูคําอธิบายนัยอื่นดวย ใน ม.อ.๓/๗๒๔; สํ.อ.๑/๑๐๘; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๑/๑๖)

๗๘๐

พุทธธรรม

“ราชารุ ก รานมี ชั ย ทั้ ง แผ่ น ดิ น ครอบครองปฐพี จ รดสาคร ไม่ อิ่ ม แค่ ฝั่ ง สมุ ท รข้ า งนี้ ยั ง
ปรารถนาฝั่งสมุทรข้างโน้นอีก ทั้งพระราชาและเหล่ามนุษย์ทั้งหลายอื่นเป็นอันมาก ยังมิทันสิ้น
ความทะเยอทะยาน ก็เข้าถึงความตาย ทั้งยังพร่องอยู่นั่นเอง ก็พากันละทิ้งร่างกายไป ความอิ่ม
ด้วยกามทั้งหลายย่อมไม่มีในโลกเลย
“ญาติทั้งหลายพากันสยายผมร่ําไห้ถึงผู้นั้น กล่าวรําพันว่า โอ้ (ที่รัก) ของพวกเรา มาจาก
ลับไปเสียแล้วหนอ แล้วเอาผ้าห่อห่มเขา นําเอาไปขึ้นเชิงตะกอน จัดการเผา เขาถูกสัปเหร่อเอา
หลาวทิ่มแทงไป ไหม้ไฟหมดไป มีแต่ผ้าผืนเดียวติดตัว ละทิ้งทรัพย์สมบัติไป
“เมื่อจะตาย ญาติ มิตร หรือสหายทั้งหลาย จะเป็นที่ต้านทานไว้ได้ ก็ไม่มี ทรัพย์สินของเขา
พวกที่รับมรดกก็ขนเอาไป ส่วนสัตว์ก็ไปตามกรรม เมื่อตาย ทรัพย์สักหน่อยก็ติดตามไปไม่ได้
บุตร ภรรยา ทรัพย์ และแว่นแคว้น ก็เช่นกัน คนจะได้อายุยืนเพราะทรัพย์ ก็หาไม่ จะกําจัดชรา
ด้วยทรัพย์ได้ ก็หาไม่ ปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตนี้ว่า น้อยนัก ไม่ยั่งยืน มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา
“ทั้งคนมี ทั้งคนจน ต่างก็กระทบผัสสะ ทั้งคนพาล ทั้งนักปราชญ์ ก็ถูกกระทบเหมือนกัน
แต่คนพาล เพราะความที่อ่อนปัญญา ย่อมนอนผวาหวาด ส่วนผู้เป็นปราชญ์ ถึงถูกผัสสะกระทบ
ก็หาสะท้านไม่ เพราะฉะนั้น ปัญญานั่นแหละ จึงประเสริฐกว่าทรัพย์ ด้วยเป็นเหตุให้บรรลุ
จุดหมายสูงสุดได้ในโลกนี้”1497
อุปกรณสําคัญของการประกอบสัมมาอาชีวะ ก็คือศิลปวิทยา หรือสิปปะ (วิชาชีพ ฝมือ ความจัดเจนงาน)
ดังนั้น ทานจึงเตือนใหขวนขวายศึกษาศิลปวิทยา และใหบิดามารดาถือเปนหนาที่ ที่จะใหบุตรศึกษาเลาเรียน
แตความรูวิชาชีพ หรือความชํานาญงานอยางเดียว ก็แคบไป ทานจึงใหมีพาหุสัจจะ คือความเปนผูได
สดับมาก หรือศึกษาเลาเรียนกวางขวางประกอบดวย เพื่อชวยใหเห็นชองทางในการประกอบสิปปะกวางขวาง
ออกไป สามารถบําเพ็ญประโยชน ชวยแกปญหาใหแกเพื่อนมนุษยไดดียิ่งขึ้น และมีความคิดความเขาใจมองเห็น
อะไรๆ กวางขวางลึกซึ้ง โดยเฉพาะความรูความสดับ ที่ชวยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ที่เปนตัวแทเริ่มแรกของการศึกษา
พรอมนั้น ก็ใหฝกอบรมระเบียบวินัย เพื่อพรอมที่จะนําสิปปะไปใชในทางที่สุจริต และมีความประพฤติ
ทั่วไปที่ดีงาม เกื้อกูลแกความอยูรวมกันกับผูอื่น หรือแกสังคม กับทั้งฝกฝนใหรูจักพูด รูจักเจรจาใหเปนผลดี
เปนการขยายชองทางดําเนินชีวิต และบําเพ็ญประโยชนใหกวางขวางยิ่งขึ้น
หลักการขั้นศีลที่กลาวนี้ ดําเนินตามพุทธพจนวา:
“พาหุสัจจะ (ความเป็นผู้ได้สดับมาก หรือเล่าเรียนกว้างขวางลึกซึ้ง) ๑ สิปปะ (วิชาชีพหรือ
ความจัดเจนงาน) ๑ วินัยที่ศึกษาดีแล้ว หรือฝึกอบรมเป็นอย่างดีแล้ว ๑ วาจาที่กล่าวได้ดี ๑ นี้
เป็นอุดมมงคล..การงานไม่คั่งค้างอากูล นี่ก็เป็นอุดมมงคล...กิจกรรมที่ไร้โทษ นี่ก็เป็นอุดม
มงคล”1498
นอกจากนี้ มีบาลีภาษิตเตือนใหศึกษาศิลปวิทยาอีกมาก เชน
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ม.ม.๑๓/๔๕๑/๔๑๑; ขุ.เถร.๒๖/๓๘๘/๓๗๗
ขุ.ขุ.๒๕/๕/๓; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๗/๓๗๖ (การงานหรือกิจกรรมที่ไรโทษ คือกิจกรรมที่ดีงาม ไมกอใหเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะการ
บําเพ็ญประโยชนตางๆ เชน ชวยรับใช บริการ สรางสวน ปลูกปา สรางสะพาน สมาทานอุโบสถ, ดู ขุทฺทก.อ.๑๕๖)

บทที่ ๑๕ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒: หมวดศีล

๗๘๑

“คนไม่มีศิลปวิทยา เลี้ยงชีวิตอยู่ได้ยาก”1499
“จงให้บุตรเรียนรู้วิทยา”1500
“อะไรควรศึกษา ก็พึงศึกษาเถิด”1501
“ขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยา ไม่ว่าอย่างไหนๆ ให้ประโยชน์ได้ทั้งนั้น”1502
“อันความรู้ ควรเรียนทุกอย่าง ไม่ว่าต่ํา ว่าสูง หรือปานกลาง ควรรู้ความหมายเข้าใจ
ทั้งหมด แต่ไม่จําเป็นต้องใช้ทุกอย่าง วันหนึ่งจะถึงเวลา ที่ความรู้นั้นนํามาซึ่งประโยชน์”1503
ฯลฯ
มีขอที่ขอย้ําแทรกเขามา เกี่ยวกับอุดมมงคลระดับนี้วา พาหุสัจจะ ความช่ําชองเชิงวิชาการ ควรมา
พรอมดวย สิปปะ ความชํานาญในเชิงปฏิบัติ คือ ดีทั้งวิชา และฝมือ ถาทั้งสองอยางนี้มาเขาคูกันครบ ก็หวังได
ซึ่งความเปนเลิศแหงงาน
ยิ่งถาเปนคนมีวินัย ที่ไดฝกมาอยางดี และเปนคนที่พูดเปน คือรูจักพูดจาใหไดผลดี สามารถทําใหคน
อื่นเขาใจหรือเห็นตามได ชวนใหเกิดความรวมมือและสามัคคี ก็ยิ่งหวังไดวากิจการจะประสบความสําเร็จ
ครั้นสําทับเขาดวยการปฏิบัติงาน ที่เรียบรอย ฉับไว ไมคั่งคางอากูล และเสริมดวยการทํากิจกรรมที่เปน
ประโยชน ก็ยิ่งเปนเครื่องประกันถึงความสําเร็จบริบูรณแหงชีวิตดานการงาน
แตเพื่อปองกันมิใหมีชองวาง ที่บุคคลนั้นจะมัวหลงเพลิดเพลินแตวิทยาและการงาน จนลืมหนาที่ตอ
บุคคลใกลชิดภายในความรับผิดชอบที่บาน ทานจึงแทรกมงคลอีก ๒ อยางเขามาในชองวางแรกที่เวนไว คือ การ
บํารุงมารดาบิดา และการสงเคราะหบุตรภรรยา
ครั้นภาระดานสวนตัวครบครันแลว ทานจะใหบุคคลผูเปนอริยสาวกนั้น คํานึงถึงความรับผิดชอบที่ตน
จะพึงเกื้อกูลแกคนอื่นขยายกวางออกไป ตลอดถึงเพื่อนมนุษยทั้งหมด ใหชีวิตของตนกาวหนาไปในความดีงาม
และไดชื่อวา มีสวนรวมในการผดุงธรรมของมนุษยชาติ ทานจึงเสริมมงคลอีก ๓ อยางเขามาในชองวางหลัง คือ
ญาติสังคหะ การสงเคราะหญาติ1504 ทาน การใหปนเกื้อกูลกวางออกไป และธรรมจริยา การประพฤติธรรม
เมื่อประพฤติตนไดเพียงนี้ ก็นับวาเพียงพอ สําหรับจะไดชื่อวาเปนผูครองชีวิตที่ดีงามในโลก
เรื่องอาชีวะนี้ เห็นควรพูดสรุปไวอีก แมจะตองกลาวความซ้ําซอนกับขางตนวา พระพุทธศาสนายอมรับ
และยืนยันความจําเปนทางวัตถุ โดยเฉพาะปจจัย ๔ ดังเชน พุทธพจนที่ตรัสบอยวา
“สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฺฐิติกา”1505 (สัตวทั้งปวงดํารงอยูไดดวยอาหาร)
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ขุ.ชา.๒๗/๑๖๕๑/๓๓๐
ขุ.ชา.๒๗/๒๑๔๑/๔๓๔
ขุ.ชา.๒๗/๑๐๘/๓๕
ขุ.ชา.๒๗/๑๐๗/๓๕
ขุ.ชา.๒๗/๘๑๗/๑๘๔
ของเดิมเรียงญาติสังคหะไวเปนขอทาย แตเปนลําดับในคาถา ซึ่งไมควรถือเครงครัดนัก ในที่นี้จึงนํามาจัดเขาลําดับใหใกลกับ
สงเคราะหบุตรภรรยา; อนึ่ง คําวาญาติ อรรถกถาของพระสูตรนี้ตีความจํากัดมาก (ขุทฺทก.อ.๑๕๕; สุตฺต.อ.๒/๑๐๘) แตในคัมภีรเนตติวิภาวินี (ฉบับพมา หนา ๑๘๕, อักษรไทยยังไมพิมพ) แกคํา “ญาติ” ใน เนตฺติ.๗๘ วา รวมถึงมิตรสหาย และคนที่เกี่ยวของดวย.
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๗๘๒

พุทธธรรม

อยางไรก็ดี ความจําเปนแทจริงนั้น อยูภายในขอบเขตเทาที่พอดีจะชวยใหชีวิตดานกายดํารงอยูในภาวะ
ดีงามที่ควรเปนปกติของมัน คือ ปลอดภัย ปราศจากโทษของความขาดและความเกิน ไรโรค ไรภัยอันตราย และ
เปนไปไดสบาย คือ เกื้อกูลแกการทํากิจ และการบําเพ็ญความดีงามดานจิตและปญญาที่สูงขึ้นไป
คุณคาและความสําคัญของวัตถุนี้ ยังมีสวนยืดหยุน โดยสัมพันธกับเงื่อนไขทางสังคม และองคประกอบ
ภายในบุคคล คือปญญาที่รูเขาใจเทาทันคุณโทษ และขอบเขตความสําคัญของวัตถุ และความสามารถประสบปติ
สุขที่ประณีตกวาการเสพเสวยอามิสสุข
ดวยเหตุนี้ พุทธศาสนาจึงไมสนใจที่จะกะเกณฑวา คนเราจะตองมีวัตถุเทากัน เพราะเกณฑนั้นไมใช
เครื่องวัดวาจะทําใหทุกคนเปนสุข และมีชีวิตที่ดีงามได แตสนใจเกณฑอยางต่ําที่วา ทุกคนควรมีปจจัย ๔ เพียง
พอที่จะมีชีวิตรอดไดดวยดี
พนจากนั้นแลว พุทธศาสนายอมใหมีวัตถุเสพเสวย ตามความพรอมและพัฒนาการทางจิตปญญา
ภายในขอบเขตเทาที่จะไมเปนการเบียดเบียนตนเองและผูอื่น
ขอนี้หมายความวา ในการที่จะมีชีวิตเปนสุข บุคคลที่มีพัฒนาการทางจิตปญญาต่ํา ยอมตองการวัตถุ
เสพ หรือมีชีวิตที่ขึ้นตอความพรั่งพรอมปรนเปรอทางวัตถุ มากกวาบุคคลที่มีพัฒนาการทางจิตปญญาสูงกวา
สวนความตกต่ําแหงจิตปญญา ที่เลยขอบเขตที่ยอมรับไดออกไป ก็คือ ความตองการที่กลายเปนความ
หลงใหลมัวเมา เอาแตหาสิ่งปรนเปรอตน หมกมุนติดกาม จนลืมนึกถึงภาวะที่ความพรั่งพรอมทางวัตถุเปน
พื้นฐานเพื่อสิ่งดีงามที่สูงขึ้นไป และสามารถทําการบีบคั้นเบียดเบียนผูอื่นไดทันที เพื่อเห็นแกตน
เลยจากนี้ออกไปอีกทางหนึ่ง ในทิศตรงขาม ไดแก ความยึดติดถือมั่น ตกเปนทาสของทรัพยสมบัติเปน
ตน ที่แสวงหามาไว เกิดความหวงแหนหวงกังวลจนไมยอมใช ไมจายทําประโยชน เปนการเบียดเบียนทั้งตนเอง
และผูอื่น ซึ่งนับเปนความชั่วรายอีกรูปแบบหนึ่ง
อีกดานหนึ่ง เลยเถิดออกไปอีกเชนเดียวกัน ก็คือ ความผิดหวังเบื่อหนายกามวัตถุ จนกลายเปนเกลียด
ชัง ตั้งตัวเปนปฏิปกษกับโลกามิสทั้งหลาย แลวหันมาจงใจบีบคั้นชีวิตของตนเอง เปนอยูอยางบีบรัดเขมงวด
วุนวายหรือหมกมุนอยูกับวิธีการตางๆ ที่จะจําขังพรากตัวบีบคั้นตน ใหพนจากอํานาจของวัตถุ ดูเผินๆ บางที
วิธีการนี้คลายกับความเปนอยูงาย อาศัยวัตถุแตนอย แตผิดพลาด ที่ถือเอาการปฏิบัติเชนนี้เปนตัววิธีที่จะทําให
หลุดพน หรือมุงบีบคั้นทรมานตัว โดยมิใชทําดวยปญญารูเทาทันที่มุงความเปนอิสระ ซึ่งอาศัยวัตถุเพียงเทาที่
จําเปน เพื่อเปดโอกาสใหโลงกวางสําหรับชีวิตที่เปนอยูดวยปญญา และบําเพ็ญกิจดวยกรุณา
การที่จะมีชีวิตเปนอิสระ ไมขึ้นตอวัตถุเกินจําเปน ก็คือ การไมสยบ ไมหมกมุน ไมหลงใหลมัวเมา ซึ่ง
อาศัยความรูเทาทันเห็นโทษ หรือขอบกพรองของวัตถุ ที่เรียกวาอาทีนวทัสสาวี และมีปญญาทําตัวใหเปนอิสระได
ที่เรียกวา นิสสรณปัญญา
ผูมีปญญา ยอมรูเทาทันเห็นโทษของวัตถุ เชนทรัพยสินเงินทองและสิ่งปรนเปรอทั้งหลาย ในลักษณะ
ตางๆ เชนวา มันอาจทําใหเราหลงติดเปนทาสของมันได ทําใหสุขทุกขของเราตองฝากอยูกับมันทั้งหมด มันไม
อาจใหคุณคาที่สูงขึ้นไปทางจิตปญญา แมแตเพียงความสงบใจ และเมื่อหลงติดแลว มันกลับเปนตัวขัดขวางการ
ประสบคุณคาเชนนั้นดวยซ้ํา
ที่สําคัญยิ่งก็คือ โดยธรรมชาติของมันเอง สิ่งเหลานี้ขาดความสมบูรณในตัว ที่จะสนองความตองการ
ของเราไดอยางเต็มอิ่ม บริบูรณแทจริง เพราะมันมีสภาวะเปนของไมเที่ยง ไมยั่งยืน แปรปรวนไปได ไมมีใคร
สามารถเปนเจาของครอบครองไดจริง ไมอยูในอํานาจบังคับของเราจริง จะตองสูญสลายพรากกันไปในที่สุด

บทที่ ๑๕ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒: หมวดศีล

๗๘๓

การครอบครองสิ่งเหลานี้อยางโงเขลา ยอมเปนการทําตนเองที่ไมมีทุกข ใหตองทุกขตองเศรา เมื่อเรา
เกิด มันก็ไมไดเกิดมากับเรา เมื่อเราตาย มันก็ไมตามเราไป การที่ไดแสวงหาและมีมันไว ก็เพื่อใชแกปญหา
บรรเทาความทุกข เปนฐานใหปญญาใชพัฒนาความสุข ไมใชเอามาเพิ่มทุกขแกตัว
การมีทรัพยสั่งสมไว ไมใชประโยชน เปนสิ่งหาสาระอันใดมิได ยิ่งยึดติดเปนทาสของมัน มีทุกขเพราะ
มัน ก็ยิ่งเปนความชั่วรายซ้ําหนัก
เมื่อรูเขาใจอยางนี้แลว ก็กินใช โดยเอาประโยชนหรือคุณคาที่แทของมันตอชีวิต ใชจายทรัพยใหเปน
ประโยชนแกชีวิต และแกเพื่อนมนุษย บําเพ็ญสังคหวัตถุทั้ง ๔ แบงปนกันไปบาง ชวยสรางเสริมสภาพสังคม
ชนิดที่ปดกั้นการทําความชั่ว เอื้ออํานวยแกการทําความดี เกื้อกูลแกการพัฒนาคุณภาพจิตและปญญาโดยวิธี
ตางๆ บาง รวมกันสงเสริมกิจกรรมที่ดีงาม และสนับสนุนคนที่ผดุงธรรมจรรโลงคุณภาพของมนุษยบาง เปนตน
ไมใชการรวยเพื่อรวยยิ่งๆ ขึ้น หรือรวยยิ่งขึ้น เพื่อเสพเพื่อปรนเปรอตัวไดมากขึ้น
คฤหัสถที่ขยันทําการงานหาเลี้ยงชีวิต และไดทรัพยมาโดยสุจริต กินใชทรัพยอยางเผื่อแผ รับผิดชอบ
ตอชีวิตผูอื่น และใชทรัพยทําประโยชน เปนบุคคลที่ไดรับยกยองอยางสูงในพุทธศาสนา ถือวาเปนผูมีชัย ทั้งโลก
นี้และโลกหนา1506
ยิ่งมีปญญาพอที่จะทําตนใหรอดพนเปนอิสระได ไมตกเปนทาสของทรัพยสมบัติ และโลกามิสอื่นๆ ที่
เขามาเกี่ยวของในชีวิตของตน ไมทําใหการไดสิ่งเหลานั้นมากลายเปนเพียงการไดทุกขมาทับถมตัว สามารถ
เปนอยูดวยจิตใจเบิกบานผองใส โลกธรรมฉาบไมติด โลกามิสถูกไมเปอน มีทุกขเบาบาง และถอนตัวออกจาก
ทุกขที่เกิดขึ้นแตละคราวไดฉับไว ก็ยิ่งนับวาเปนบุคคลผูประเสริฐ เปนอิสรชน เปนเสรีบุคคลที่แทจริง
ทานเหลานี้ ถึงจะเปนอริยบุคคล ขั้นโสดาบัน หรือแมอนาคามี ก็เปนผูประกอบกิจการงานดวยความเอา
ใจใสรับผิดชอบ ไมปรากฏวา ทานสนับสนุนใหคฤหัสถมีชีวิตไปวันๆ ไมเอาใจใสความเปนอยู ทอดทิ้งความ
รับผิดชอบตางๆ ซึ่งอาจเรียกไดวา เปนการดําเนินชีวิตดวยความยึดมั่นในความไมยึดมั่น

จ. สังฆะ คือชุมชนของบุคคลที่เปนอิสระ ทั้งโดยชีวิตและดวยจิตปญญา
“สังฆะ” คือสงฆ เปนชุมชนตัวอยางของชีวิตที่พึ่งอาศัยวัตถุนอยที่สุด หรือเปนอิสระจากวัตถุมากที่สุด
ทั้งนี้เกี่ยวพันกับเงื่อนไขทางสังคม เพื่อฝกพระภิกษุใหสามารถมีชีวิตเชนนั้น อยางหนึ่ง เพื่อใหพระภิกษุอุทิศเวลา
และแรงงานไปในดานกิจเกี่ยวกับธรรมไดเต็มที่ ไมมัวหวงกังวลกับการแสวงหาวัตถุ อยางหนึ่ง เพื่อทําตัวให
ชาวบานเลี้ยงงาย ในฐานะที่เปนผูอาศัยการบํารุงของชาวบาน ไมประกอบอาชีพดวยตนเอง อยางหนึ่ง และเพื่อ
ดํารงภาวะความเปนชุมชนอิสระ ที่พนจากอํานาจครอบงําแหงระบบทางสังคมไดมากที่สุด โดยที่การใชแรงงานไม
เปนไปเพื่อผลตอบแทนในทางอาชีวะ อยางหนึ่ง
พระภิกษุทุกรูป ไมวาจะเปนพระอรหันต หรือปุถุชน ก็ดํารงชีวิตตามหลักการอาศัยวัตถุใหนอย อยูเพื่อ
ธรรมใหมาก อยางเดียวกัน
ไมปรากฏวาพระพุทธเจาทรงมุงหวังใหคฤหัสถเปนอยูอยางพระ และก็ไมปรากฏวาจะทรงมุงหวังใหคน
มาบวชเปนพระกันไปทั้งหมด หลักความจริงตามธรรมดาแหงเหตุปจจัยก็บอกชัดอยูแลววา ในเวลาหนึ่งๆ คน
ยอมอยูในระดับการพัฒนาที่ตางกัน และจึงยอมมีความตองการที่ตางๆ กัน แมแตบุคคลโสดาบันสวนใหญ หรือ
อยางนอยจํานวนมากมาย ก็ครองเรือนอยูกับครอบครัวที่บาน
1506
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พุทธธรรม

สารัตถะของหลักการนี้ นาจะไดแก การใหมีชุมชนอิสระ ซอนอยูในสังคมใหญ เพื่อเปนแรงดุลทางธรรม
หลอเลี้ยงธรรมแกสังคม และเปนแหลงอํานวยความหลุดพนจากปจจัยครอบงําของสังคมในเวลานั้นๆ แกผู
ตองการ และพรอมที่จะพนออกไป
ชุมชนนี้ มีทั้งชุมชนรูปแบบ และชุมชนนามธรรม
• ชุมชนอิสระโดยรูปแบบ ไดแก ภิกษุสงฆ หรือที่บางทีเรียกวา สมมติสงฆ อันแทรกซอนและลอยตัว
อยู ทามกลางสังคมใหญของคฤหัสถ
• ชุมชนอิสระโดยนามธรรม ไดแก สาวกสงฆ หรือที่บางทีเรียกวา อริยสงฆ อันประกอบดวยอริยชน
ทั้งคฤหัสถและบรรพชิต ที่แทรกซอนและลอยตัวอยู ทามกลางสังคมใหญของมวลปุถุชน
สารัตถะนี้เทากับบอกวา สังคมอุดมคติ มิใชสังคมที่มนุษยทั้งหลายเปนอยางหนึ่งอยางเดียวกัน และ
สังคมเชนนั้นเปนไปไมได แตสังคมอุดมคติ เปนสังคมที่มนุษยผูมีพัฒนาการทางจิตปญญา แมจะแตกตางกัน แต
ก็กําลังกาวหนาไปสูจุดหมายเดียวกัน และแมจะแตกตางกัน แตก็อยูอยางกลมกลืนกัน กับทั้งเปนสังคมที่มนุษย
มีทางเลือกออกไปอยางดีงาม ในเมื่อไมตองการอยูในสังคมใหญนั้น (แมแตในยุคพระศรีอาริย ที่วาคนเหมือนกัน
ทุกอยาง ก็ยังมีภิกษุสงฆเปนชุมชนอิสระโดยรูปแบบเชนเดียวกัน)
กลาวเฉพาะสังฆะของภิกษุสงฆ ในแงของความเปนอิสระทางวัตถุ การที่จะมีและดํารงรักษาความเปน
อิสระเชนนั้นไวได โดยพื้นฐาน ก็อยูที่การมีวิถีชีวิตที่พึ่งพาวัตถุนอย ซึ่งตองพวงมากับคุณธรรมในจิตใจ ที่จะให
อยูไดอยางดีในวิถีชีวิตอยางนั้น โดยเฉพาะขอสําคัญที่แสดงออกมาในความเปนอยู คือความสันโดษ ดังนั้น
สันโดษ จึงเปนธรรมที่พระพุทธเจาทรงย้ําสําหรับพระภิกษุ หรือบรรพชิตทั้งหมด
พรอมกับสันโดษดานวัตถุ ที่ทําใหเปนอยูงาย มีความสุขไดดวยอาศัยวัตถุนอยนั้น พระภิกษุเมื่อไมตอง
ใชเวลา เรี่ยวแรง และความคิดไปกับเรื่องวัตถุ ก็นําเวลา เรี่ยวแรง และความคิดไปทุมเทใหกับความเพียร
พยายามในการปฏิบัติเพื่อความเปนอิสระทางจิตปญญาไดเต็มที่ ดังที่ไดเปนหลักธรรมสําคัญที่พระพุทธเจาตรัส
เรียกวา อริยวงศ์ ๔ ประการ
ขอกลาวรวบรัดวา พระภิกษุสงฆซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาวัตถุนอยนั้น ไมไดประกอบศิลปวิทยาเลี้ยงชีพ
และโดยอาศัยวิถีทางที่โบราณประเพณีเปดไว ก็เปนอยูดวยปจจัยสี่ที่ชาวบานแบงปนให แตพรอมกันนั้น ก็ถือวา
ไมมีสิทธิเรียกรองเลือกอาหารหรือปจจัยยังชีพทั้งหลาย ควรทําตัวใหเขาเลี้ยงงาย มักนอย สันโดษ โดยดําเนิน
ตามหลัก อริยวงศ ๔ ประการ ที่พระพุทธเจาตรัสสอนไว คือ
(๑) ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้สันโดษด้วยจีวร ตามมีตามได้, เป็นผู้มีปกติ
สรรเสริญคุณแห่งความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้, ไม่ประกอบอเนสนา (การแสวงหาในทางที่
ผิด) เพราะเห็นแก่จีวร,
เมื่อไม่ได้จีวร ก็ไม่กระวนกระวาย, เมื่อได้จีวร ก็ไม่ติด ไม่สยบ ไม่หมกมุ่น ย่อมใช้สอยอย่าง
รู้ทันเห็นโทษ มีปัญญาสลัดตัวออกได้, และทั้งไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อื่น ด้วยความสันโดษด้วยจีวร
ตามมีตามได้นั้น;
ภิกษุใดชาญฉลาด ไม่เกียจคร้าน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่น ในจีวรสันโดษนั้น ภิกษุนี้เรียกว่า
เป็นผู้สถิตในอริยวงศ์ อันเป็นของเก่า มีมาแต่ดั้งเดิม
(๒) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยบิณฑบาต ตามมีตามได้ ฯลฯ
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(๓) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยเสนาสนะ ตามมีตามได้ ฯลฯ
(๔) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีการเจริญกุศลธรรมเป็นที่รื่นรมย์ ชื่นชมยินดีในการเจริญ
กุศลธรรม มีการละอกุศลธรรมเป็นที่รื่นรมย์ ชื่นชมยินดีในการละอกุศลธรรม
อีกทั้งเธอไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อื่น ด้วยความเป็นผู้มีการเจริญกุศลธรรมเป็นที่รื่นรมย์ ด้วย
ความชื่นชมยินดีในการเจริญกุศลธรรม ด้วยความเป็นผู้มีการละอกุศลธรรมเป็นที่รื่นรมย์ ด้วย
ความชื่นชมยินดีในการละอกุศลธรรมนั้น,
ภิกษุใดชาญฉลาด ไม่เกียจคร้าน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่น ในภาวนา (การเจริญกุศลธรรม)
และปหานะ (การละอกุศลธรรม) นั้น ภิกษุนี้เรียกว่า เป็นผู้สถิตในอริยวงศ์ อันเป็นของเก่า มีมา
แต่ดั้งเดิม...”1507
คุณธรรมดังเชนความสันโดษนั้น วาโดยพื้นฐาน ก็สอดคลองกับศีลสําหรับพระภิกษุสงฆนั้นเอง และศีล
สําหรับพระภิกษุสงฆนั้น ก็จัดวางไวเพื่อใหพระภิกษุสงฆมีวิถีชีวิตแหงความสันโดษ และเพื่อเกื้อหนุนใหภิกษุ
ทั้งหลายอุทิศชีวิตใหแกการบําเพ็ญเพียรในการพัฒนากุศล และลดละอกุศลนั่นเอง
เพื่อรวบรัดอีกเชนกัน ขอสรุปวา ศีลสําหรับพระภิกษุสงฆนั้น พระอรรถกถาจารยประมวลเขาและ
จัดเปนประเภทได ๔ อยาง เรียกวา ปาริสุทธิศีล (ศีลเครื่องใหบริสุทธิ์ หรือความประพฤติบริสุทธิ์ที่จัดเปนศีล) ๔
ประการ คือ1508
๑. ปาฏิโมกขสังวรศีล ศีลคือความสํารวมในพระปาฏิโมกข เวนขอหาม ทําตามขออนุญาต ประพฤติ
เครงครัดในสิกขาบททั้งหลาย ทานวาศีลขอนี้รักษาสําเร็จดวยศรัทธา
๒. อินทรียสังวรศีล ศีลคือความสํารวมอินทรีย ระวังไมใหบาปอกุศลธรรม เชน ความชอบ ชัง ติดใจ
หรือขัดใจครอบงํา เมื่อรับรูอารมณดวยอินทรียทั้ง ๖ คือ เมื่อตาเห็นรูป หูฟงเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กาย
ถูกตองสิ่งกระทบ และใจรูคิดเรื่องราวตางๆ ทานวาศีลขอนี้สําเร็จดวยสติ
๓. อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธิ์แหงอาชีวะ ไดแก เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบธรรมบริสุทธิ์ ไม
ประกอบการแสวงหาในทางที่ผิด เชน ไมพูดอวดอุตริมนุสสธรรม คือ ฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ มรรค ผล
นิพพาน ที่ไมมีจริงในตน และไมออกปากขออาหารเพื่อตนเองบริโภคโดยมิไดเจ็บไข เปนตน ไมกระทํากุหนา คือ
การหลอกลวง เชน ปนแตงทาทางหนาตาเครงครัดใหเขาเลื่อมใสถวายปจจัยสี่ ไมกระทําลปนา คือประจบเขากิน
ไมกระทํานิมิต คือเลศนัยเลียบเคียงตางๆ ใหเขาถวายปจจัย ไมกระทํานิปเปสิกตา คือขูเข็ญกลั่นแกลงเพื่อใหเขา
ยอมถวายปจจัย และไมเอาลาภตอลาภ เชน ใหของนอยแกเขาไป เพื่อวาเขาจะไดถวายมากตอบมา เปนตน ทาน
วาศีลขอนี้สําเร็จดวยวิริยะ
๔. ปจจัยสันนิสิตศีล ศีลที่เกี่ยวกับปจจัยสี่ ไดแก ปจจัยปจจเวกขณ คือใชสอยปจจัยสี่ดวยพิจารณา
ใหเปนไปตามความหมาย และประโยชน หรือคุณคาที่แทจริงของสิ่งนั้นๆ ไมบริโภคดวยตัณหา เชน ฉันอาหาร
เพื่อหลอเลี้ยงรางกาย ใหสุขภาพดี มีชีวิตผาสุก ทํากิจไดสบาย ชวยใหมุงไปไดในไตรสิกขา มิใชเพื่อปรนเปรอ
หรือสนุกสนาน มัวเมา ทานวาศีลขอนี้สําเร็จดวยปญญา.
1507
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พุทธธรรม

คําแถมทาย
ยอนกลับไปพูดถึงคฤหัสถ เห็นควรสรุปเรื่องนี้ ดวยการกลาวถึงขอปฏิบัติบางอยางที่ควรเนนเปนพิเศษ
เกี่ยวกับโภคทรัพย ดังนี้
ก. ในแง่บุคคล ควรดําเนินตามพุทธปฏิปทาที่นิยมยกยองคนมั่งมีทรัพย เฉพาะแตผูที่ร่ํารวยขึ้นมา
ดวยความขยันหมั่นเพียรโดยทางสุจริตชอบธรรม และใชทรัพยนั้นทําสิ่งที่ดีงาม บําเพ็ญประโยชน คือ ยกยอง
ความเปนคนดีมีประโยชน เหนือความมีทรัพย
โดยเฉพาะ จะตองฝกสอนอบรมอนุชน (คนรุนใหม) ใหมีคานิยมที่จะเห็นเปนความดีงามความสามารถ
อันนาภาคภูมิใจ ตอเมื่อไดสรางสมโภคทรัพยนั้น ดวยความเพียรโดยสุจริต และมีความตั้งใจมุงหมายที่จะใช
ทรัพยนั้นทําสิ่งที่ดีงาม บําเพ็ญประโยชน
การนิยมยกยองคนเพียงเมื่อเห็นเขาเปนคนมั่งมี โดยคิดวา เขาเปนคนมีบุญ ไดทํากรรมดีไวในปางกอน
(ชาติกอน) ไมมองดูการสรางเหตุแหงความมั่งมีของเขาในชาติปจจุบัน นับวาเปนการปฏิบัติผิดจากแนวทางของ
พระพุทธศาสนาทั้งสองดาน คือ ทั้งเปนการไมดําเนินตามแบบอยางของพระพุทธเจาดังที่กลาวขางตน และทั้งเปน
การไมใชปญญาสืบสาวเหตุปจจัยใหตลอดสาย
โดยเฉพาะเหตุปจจัยในชาติปจจุบัน เปนสวนที่สัมพันธโดยตรงใกลชิดกวา จึงตองพิจารณา และให
ความสําคัญมากกวา สวนกรรมปางกอน จะชวยได ก็เพียงเปนพื้นฐานเดิมที่สนับสนุน เชน รางกาย ความถนัด
เชาวนไวไหวพริบ และจริตนิสัยบางอยางที่เกื้อกูลแกการนั้น
หากจะมองกรรมปางกอนเปนเหตุสําคัญ ก็จะไดเฉพาะคนที่เกิดมาในครอบครัวที่มั่งมีอยูแลว และแม
ในกรณี เ ช น นี้ พระพุ ท ธเจ า ก็ ห าได ท รงยกเป น ข อ สํ า หรั บ ที่ จ ะยกย อ งสรรเสริ ญ ไม เพราะหลั ก ทั่ ว ไปของ
พระพุทธศาสนา ไมถือความประเสริฐเพียงเพราะชาติตระกูลอยูแลว
จุดที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญสําหรับบุคคลเชนนั้น คือกรรมดีงามที่เปนเหตุใหเขามาไดรับผลอันนา
ปรารถนานี้ตางหาก สวนการที่เขาเกิดมาในความมั่งมีพรั่งพรอมอยูแลวนั้น ก็เปนอันวาเขาไดรับผลดีของเขาอยู
แลว ไมจําตองยกเอามาสรรเสริญอีก ตามหลักพุทธศาสนาถือวา นั่นเปนทุนเดิม หรือพื้นฐานดี ซึ่งทําใหเขามี
โอกาสดี หรือพรอมดีกวาผูอื่น หรือจะเรียกวาไดเปรียบคนอื่น ในการที่จะกาวตอไปในชาตินี้
เปนอันวา ผลของเรื่องเกาไดเสร็จสิ้นไปแลว ถึงจุดเริ่มตนใหม จุดที่พระพุทธเจาจะทรงติเตียนหรือ
สรรเสริญสําหรับคนเชนนี้ ก็อยูที่วา เขาจะปฏิบัติตอทุนเดิมหรือพื้นฐานดีที่เขามีอยูแลวนั้นอยางไร
สวนสําหรับกรณีทั่วไป ก็ดังที่กลาวแลวขางตน คือ จะทรงยกยองสรรเสริญ หรือติเตียน ก็อยูที่วา
กรรมอันเปนวิธีที่เขากระทําเพื่อใหเกิดทรัพยนั้น สุจริตชอบธรรมหรือไม และเขาปฏิบัติตอโภคทรัพยนั้นอยางไร
พูดอีกอยางหนึ่งใหตรงจุดวา มิใชความมั่งมี หรือคนมั่งมีดอก ที่พระพุทธเจาทรงติเตียนหรือสรรเสริญ
พระพุทธเจาทรงติเตียนหรือสรรเสริญ ที่การกระทําของคนมั่งมีตางหาก
ข. ในแง่สังคม ตามหลักพระพุทธศาสนา ทรัพยเปนอุปกรณ หรือเปนปจจัยอุดหนุนชีวิต ไมใช
จุดหมายของชีวิต ทรัพยจึงควรเปนเครื่องชวยใหมนุษยมีความสะดวกมากขึ้น และพรอมมากขึ้น ในการที่จะ
ดําเนินชีวิตที่ดีงาม และทํากิจที่ดีงาม เพื่อเขาถึงสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นไป
ทรั พ ย เ กิ ด ขึ้ นที่ ไ หน แก บุค คลใด ก็ ค วรเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ เกื้ อ กู ลแก ม นุ ษ ย เปน ป จ จั ย อุ ด หนุ น ให ม นุ ษ ย
ทั้งหลายสามารถดําเนินชีวิตที่ดีงาม พรอมที่จะทําสิ่งที่ดีงามไดมากยิ่งขึ้น
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ตามหลักการนี้ เมื่อทรัพยเกิดขึ้นแกบุคคลผูหนึ่ง ก็คือมีทรัพยเกิดขึ้นแกมนุษย หรือมีทรัพยเกิดขึ้นแลว
ในสังคม เมื่อบุคคลผูหนึ่งมั่งมีขึ้น สังคมก็พลอยยิ่งเจริญงอกงามอุดมสมบูรณยิ่งขึ้น ดังนั้น ทรัพยเกิดขึ้นแกคน
ดีคนหนึ่ง ก็เทากับเกิดขึ้นแกสังคมดวย บุคคลดีที่มั่งมีขึ้นนั้น เปนเหมือนเนื้อนาดีที่ขาวงอกงามขึ้นเพื่อประโยชน
สุขของคนทั้งปวง1509
คนมั่งมีตามหลักการนี้ พึงยินดีเอิบอิ่มใจ ที่ไดมีความสามารถทําหนาที่เปนตัวแทน เปนเจาการ หรือมี
เกียรติ เหมือนไดรับความไววางใจจากสังคม ในการจัดหาทรัพยมาชวยอุดหนุนหลอเลี้ยงเพื่อนมนุษยในสังคม
ของตน ใหอยูสุขสบาย และมีโอกาสทํากิจที่ดีงาม1510
แตในทางตรงขาม ถาบุคคลผูหนึ่ง ยิ่งร่ํารวยขึ้น สังคมยิ่งซูบโทรมลง เพื่อนมนุษยยิ่งมีทุกขทรมานมาก
ขึ้น ก็เปนเครื่องแสดงวา มีการปฏิบัติผิดตอทรัพย ทรัพยไมเปนปจจัยอุดหนุนตามวัตถุประสงคของมัน ไมชา
สังคมก็จะระส่ําระสาย ในที่สุด ถามิใชบุคคลมั่งมีอยูไมได ก็สังคมอยูไมได หรือทั้งสองอยาง สังคมอาจปลดเขา
จากตําแหนง แลววางระบบวิธีจัดหาทรัพย และตั้งเจาหนาที่จัดสรรทรัพยใหม ซึ่งอาจเปนผลดีขึ้น หรือเลวลงก็ได
แตจะอยางไรก็ตาม คติก็มีอยูวา ถามนุษยปฏิบัติผิด ทรัพยที่มีขึ้นเพื่อประโยชน ยอมกลับเปนโทษ ที่
ทําลายทั้งความเปนมนุษย ตัวมนุษย และสังคมมนุษย
ค. ในแง่รัฐ พระพุทธศาสนามองเห็นความสําคัญของทรัพยในสังคมของชาวโลกวา ความจนเปนความ
ทุกขในโลก1511 ความยากไรขาดแคลน เปนสาเหตุสําคัญของอาชญากรรมและความชั่วรายตางๆ ในสังคม1512
(เชนเดียวกับความโลภ และสัมพันธกันกับความโลภดวย) และถือวาเปนหนาที่ของรัฐ หรือผูปกครองบานเมือง
ที่จะตองคอยเอาใจใสดูแลจัดสรรปนทรัพยใหแกเหลาชนผูไรทรัพย ไมใหมีคนจนยากขัดสนในแผนดิน1513 ซึ่ง
ทั้งนี้ ยอมตองอาศัยวิธีการตางๆ ประกอบกัน และตามที่เหมาะกับสถานการณ
เฉพาะอยางยิ่ง การเปดชองทางสรางโอกาสใหทวยราษฎรทํามาหาเลี้ยงชีพเจริญกาวหนาโดยสุจริต การ
สงเสริมอาชีพ การจัดสรรเกี่ยวกับทุนและอุปกรณ ตามหลักราชสังคหวัตถุ ๔1514 และการควบคุมปองกันไมใหมี
อธรรมการ คือ การทําการและวิธีการทั้งหลาย ที่ไมชอบธรรม ไมเปนธรรม มีการเอารัดเอาเปรียบกัน เปนตน
โดยที่รัฐควรถือเปนหลักการวา การลดหมดไปของคนยากไร เปนเครื่องวัดความสําเร็จไดดีกวาการเพิ่มขึ้นของ
คนร่ํารวย และใหการลดหมดไปของความขัดสนนั้น เปนผลของการจัดการทางสังคม ที่ไมละเลยการพัฒนาคน
ง. ในแง่ระบบเศรษฐกิจ-การเมือง มักมีคําถามวา ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง แบบไหนถูกตอง
หรือไปกันไดกับพระพุทธศาสนา เรื่องนี้ อยางนอยในขั้นพื้นฐาน ไมใชเรื่องที่พระพุทธศาสนาจะตองตอบ หรือ
หากไมถือวาตีโวหาร ก็อาจตองยอนวา ระบบไหนที่ปฏิบัติไดตามหลักการของพระพุทธศาสนา ก็ระบบนั้นแหละ
1509

พึงอางพุทธพจนวา สัตบุรุษเกิดขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งปวง (องฺ.อฏก.๒๓/๑๒๘/๒๔๙) และพุทธพจนวา ทรัพย์มีแก่
คนดี เหมือนมีสระน้ําในที่ใกล้บ้าน ทุกคนไดกินใชสุขสดชื่น แตทรัพย์มีแก่คนร้าย เหมือนสระน้ําอยู่ในถิ่นอมนุษย์ ถึงจะใส
ดีรื่นรมย ก็ไรประโยชน (สํ.ส.๑๕/๓๘๗-๙/๑๓๐-๑)
1510
เทียบกับคติการเกิดขึ้นแหงอํานาจและผูปกครองตามคติพุทธศาสนา เชน ในอัคคัญญสูตร (ที.ปา.๑๑/๖๒/๑๐๑); เศรษฐีชาวพุทธ
เชน อนาถบิณฑิก ดําเนินตามปฏิปทานี้ จึงสละทรัพยเพื่อสงฆและคนยากไรตลอดเวลายาวนาน จนหมดตัว ก็ไมเสียดาย
1511
องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๖/๓๙๓
1512
ที.ปา.๑๑/๓๙/๗๐; ๔๕/๗๗
1513
เชน ที.ปา.๑๑/๓๕/๖๕; ที.สี.๙/๒๐๖/๑๗๒; มุงชวย พรอมกับสงเสริมความขยัน ไมใหจนเพราะเกียจคราน
1514
เชน องฺ.อฏก.๒๓/๙๑/๑๕๒; ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๕/๒๔๖

๗๘๘

พุทธธรรม

ความจริง ระบบตางๆ นั้น เปนเรื่องในระดับวิธีการ และเรื่องของวิธีการนั้น ตามหลักพุทธศาสนาถือวา ยอม
เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงไปได ตามปจจัยแวดลอม ทั้งในทางกาละและเทศะ สิ่งที่จะตองพูดกอนก็คือ หลักการและ
วัตถุประสงค
สาระสําคัญของโภคทรัพย ก็ดังที่ไดกลาวแลวในขอ ข. คือ เปนอุปกรณ หรือเปนปจจัยอุดหนุน ชวยใหมนุษย
สามารถจัดสรรความเปนอยูของพวกตน ใหสะดวก และเกื้อกูลแกการที่จะอยูรวมกันโดยสงบสุข และมีความพรอม
ยิ่งขึ้น ที่จะทําสิ่งดีงาม บรรลุความดีงามที่ยิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อทรัพยเกิดขึ้นที่ไหน หรือแกใครก็ตาม ก็คือมีปจจัยอุดหนุน
เกิดขึ้นแลวในสังคม มนุษยทั้งหลายควรจะสามารถมีชีวิตที่ดีและเจริญงอกงามยิ่งขึ้น
ระบบวิธีทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง อันหนึ่งอันใดก็ตาม สามารถทําใหสําเร็จผลดวยดีตามความหมายแหง
หลักการและวัตถุประสงคนี้ ระบบวิธีนั้น ก็สอดคลองกับพระพุทธศาสนา
สวนที่วา ระบบวิธีเปนสิ่งที่เนื่องดวยปจจัยแวดลอมแหงกาละและเทศะนั้น มองเห็นไดงาย เชนในพุทธกาล
เมื่อพระพุทธเจาทรงตั้งคณะสงฆขึ้น เปนชุมชนเฉพาะกิจเฉพาะวัตถุประสงค ทรงจัดวางวินัยใหพระภิกษุไมมีทรัพยสิน
สวนตัว นอกจากบริขาร ๘ แตใหทรัพยสินเปนของสงฆ คือสวนรวมหรือของกลางนั้น ในเวลาเดียวกัน สําหรับสังคม
ของชาวโลก ซึ่งขณะนั้นมีการปกครองในชมพูทวีป ๒ แบบ ก็ทรงสอนหลักอปริหานิยธรรมสําหรับรัฐที่ปกครองแบบ
สามัคคีธรรม หรือแบบสาธารณรัฐ และทรงสอนหลักจักรวรรดิวัตรสําหรับรัฐที่ปกครองแบบราชาธิปไตย
เรื่องนี้ แสดงลักษณะอยางหนึ่งของพุทธธรรมดวย คือ พุทธธรรมไมใชเปนเพียงปรัชญา หรือเรื่องของนักคิด
แตเปนเรื่องของศาสดานักปฏิบัติ ซึ่งเขาไปเกี่ยวของกับประชาชนผูดํารงชีวิตจริง ทามกลางสภาพสังคมและสถานการณ
ที่เปนไปอยูในเวลานั้นๆ ตองสอนสิ่งที่เขาใชได ปฏิบัติได ใหเกิดประโยชนสุขแกเขาตั้งแตปจจุบัน ดังที่เรียกวา ทรงสอน
ความจริงที่เปนประโยชน หากจะตองรอจนกวาหลังจากสถาปนาระบบที่วาดีที่สุด ซึ่งความจริงก็ยังเปนเพียงระบบที่หวัง
วาดีที่สุด เสร็จแลว จึงคอยใชระบบนั้นทําใหประชาชนประสบประโยชนสุข อยางนี้จะพนจากความเปนการปฏิบัติที่เลื่อน
ลอย และพนจากความงมงายไดอยางไร
ในเมื่อทั้งระบอบสามัคคีธรรมก็มีอยู ทั้งระบอบราชาธิปไตยก็มีอยู ในเวลานั้น ก็เปนอันวา ประชาชนที่อยู
ภายใตระบอบราชาธิปไตย พระศาสดาก็ตองชวยใหเขาอยูดีมีสุข ประชาชนที่อยูภายใตระบอบสามัคคีธรรม พระองคก็
ตองชวยใหเขาอยูดีมีสุข
• สําหรับระบอบแรก ทรงเนนใหผูปกครองมองเห็นยศศักดิ์อํานาจ เปนเครื่องมือสรางประโยชนสุขแกราษฎร
มิใชเปนเครื่องมือแสวงหาสิ่งปรนเปรอบําเรอสุขสวนตน
• สําหรับระบอบหลัง ทรงแนะนําหลักและวิธีการที่จะดําเนินกิจการใหเขมแข็งมั่นคงไดผลดี
ในระยะที่ระบอบราชาธิปไตยเจริญในทางดีงามอยางสูงสุด คติธรรมแนวพุทธนี้ ก็ไดเปนหลักการปกครองของ
พระเจาอโศกมหาราช ดังดํารัสของพระองคในศิลาจารึกวา
“สมเด็ จพระเจ้ า อยู่หั ว ปริยทรรศี ผู้ เป็ น ที่ รัก แห่ งทวยเทพ ไม่ ทรงถื อ ว่ า ยศหรื อ เกีย รติ จะเป็น สิ่ ง มี
ประโยชน์มาก เว้นแต่จะทรงปรารถนายศหรือเกียรติ เพื่อความมุ่งหมายนี้ว่า ทั้งในบัดนี้ และในเบื้องหน้า ขอ
ประชาชนทั้งหลาย จงตั้งใจสดับฟังคําสอนธรรมของข้าฯ และจงปฏิบัติตามหลักความประพฤติในทางธรรม”1515

เมื่อจับสาระที่เปนหลักการและความมุงหมายของพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ไดแลว การที่จะวินิจฉัยวา ระบบใด
ถูกตองสอดคลองกับหลักการและความมุงหมายนั้น ซึ่งเปนเรื่องที่ตองพิจารณารายละเอียดกันยืดยาว ก็ปลอยใหเปน
เรื่องของผูรูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบนั้นๆ จะพึงถกเถียงกัน หรือหากจะคิดวางระบบวิธีใหมที่ถูกตองไดผลดียิ่งกวา
ระบบตางๆ เทาที่มีอยู ขึ้นมาได ก็คงจะยิ่งเปนการดี
แตทั้งนี้ ยังมิใชกิจของหนังสือนี้ เพราะเปนเรื่องในภาคประยุกต ที่จะพึงเขียนไวตางหาก
1515

ดู ธรรมโองการ จารึกศิลา ฉบับที่ ๑๐ ในจารึกอโศก (หนังสือ Asokan Edicts หรือ Asokan Inscriptions ฉบับใดก็ได)

ตอน ๕: ชีวิต ควรเปนอยูอยางไร?
องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓:
หมวดสมาธิ

๒
บทที่ ๑๖
๖. สัมมาวายามะ

องคมรรคนี้ เปนขอแรกในหมวดสมาธิ จัดเขาในอธิจิตตสิกขา มีคําจํากัดความแบบพระสูตร ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย สัมมาวายามะ เป็นไฉน? นี้เรียกว่าสัมมาวายามะ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
๑) ยังฉันทะให้เกิด พยายาม ระดมความเพียร ยกชูจิตไว้ มุ่งมั่น เพื่อความไม่เกิดขึ้น แห่ง
อกุศลธรรม อันเป็นบาป ที่ยังไม่เกิดขึ้น
๒) ยังฉันทะให้เกิด พยายาม ระดมความเพียร ยกชูจิตไว้ มุ่งมั่น เพื่อละเสีย ซึ่งอกุศลธรรม
อันเป็นบาป ที่เกิดขึ้นแล้ว
๓) ยังฉันทะให้เกิด พยายาม ระดมความเพียร ยกชูจิตไว้ มุ่งมั่น เพื่อความเกิดขึ้น แห่ง
กุศลธรรม ที่ยังไม่เกิดขึ้น
๔) ยังฉันทะให้เกิด พยายาม ระดมความเพียร ยกชูจิตไว้ มุ่งมั่น เพื่อความดํารงอยู่ เพื่อ
ความไม่เลือนหาย เพื่อภิญโญภาพ เพื่อความไพบูลย์ เพื่อความเจริญเต็มบริบูรณ์ แห่งกุศล
ธรรม ที่เกิดขึ้นแล้ว”1516
สวนในอภิธรรม มีคําจํากัดความเพิ่มอีกแบบหนึ่ง ดังนี้
“สัมมาวายามะ เป็นไฉน? การระดมความเพียร (วิริยารัมภะ) ทางใจ ความก้าวหน้า ความ
บากบั่น ความขะมักเขม้น ความพยายาม ความอุตสาหะ ความอึดสู้ ความเข้มแข็ง ความมั่นคง
ความก้าวหน้าไม่ลดละ ความไม่ทอดทิ้งฉันทะ ความไม่ทอดทิ้งธุระ การแบกทูนเอาธุระไป วิริยะ
วิริยินทรีย์ วิริยพละ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค์ ที่เป็นองค์มรรค นับเนื่องในมรรค นี้
เรียกว่า สัมมาวายามะ”1517
ในคํ า จํ า กั ด ความและความหมายทั้ ง หมดนี้ พึ ง สั ง เกตความสํ า คั ญ ของฉั น ทะ ที่ เ ป น ตั ว นํ า ของ
สัมมาวายามะ และเปนสาระหลักของความเพียรทั้งหมด
1516
1517

ที.ม.๑๐/๒๙๙/๓๔๘; ม.มู.๑๒/๑๔๙/๑๒๔; ม.อุ.๑๔/๗๐๔/๔๕๔; อภิ.วิ.๓๕/๑๖๘/๑๓๗; ๕๗๕/๓๑๗
อภิ.วิ.๓๕/๑๘๑/๑๔๐; ๕๘๖/๓๒๐

๗๙๐
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สัมมาวายามะ อยางที่แยกเปน ๔ ขอ ตามคําจํากัดความแบบพระสูตร นั้น เรียกชื่ออีกอยางหนึ่งวา
สัมมัปปธาน1518 หรือ ปธาน ๔1519 และมีชื่อเรียกเฉพาะ สําหรับความเพียรแตละขอนั้นวา
๑. สังวรปธาน
เพียรปองกัน หรือเพียรระวัง
(อกุศล ที่ยังไมเกิด)
๒. ปหานปธาน
เพียรละ หรือเพียรกําจัด
(อกุศล ที่เกิดขึ้นแลว)
๓. ภาวนาปาน
เพียรเจริญ หรือเพียรสราง
(กุศล ที่ยังไมเกิด)
๔. อนุรักขนาปธาน เพียรอนุรักษ หรือเพียรรักษาและสงเสริม (กุศล ที่เกิดขึ้นแลว)
บางแหงมีคําอธิบายแบบยกตัวอยางความเพียร ๔ ขอนี้ เชน 1520
๑. สังวรปธาน ไดแก ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต (ไมคิดเคลิ้มหลงติดในรูปลักษณะทั่วไป)
ไมถืออนุพยัญชนะ (ไมคิดเคลิ้มหลงติดในลักษณะปลีกยอย) ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวม ซึ่งอินทรีย ที่เมื่อไมสํารวม
แลวจะพึงเปนเหตุใหบาปอกุศลธรรม คือ อภิชฌาและโทมนัส (ความยินดียินราย หรือชอบใจไมชอบใจ) ครอบงํา
ได ยอมรักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย; ฟงเสียงดวยหู, สูดกลิ่นดวยจมูก, ลิ้มรสดวยลิ้น, ถูกตอง
โผฏฐัพพะดวยกาย, รูธรรมารมณดวยใจ (ก็เชนเดียวกัน)
๒. ปหานปธาน ไดแก ภิกษุไ มยอมใหก ามวิต ก พยาบาทวิต ก วิหิงสาวิต ก และบาปอกุศ ลธรรม
ทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นแลวตั้งอยูได ยอมละเสีย บรรเทาเสีย ทําใหหมดสิ้นไปเสีย ทําใหไมมีเหลืออยูเลย
๓. ภาวนาปธาน ไดแก ภิกษุเจริญ โพชฌงค ๗ ประการ ซึ่งอิงวิเวก อิงวิราคะ อิงนิโรธ โนมไปเพื่อ
การสลัดพน
๔. อนุรักขนาปธาน ไดแก ภิกษุอนุรักษ์ (คอยถนอมรักษา) สมาธินิมิตอันดี คือ สัญญา ๖ ประการที่
เกิดขึ้นแลว
ความเพียรเปนคุณธรรมสําคัญยิ่งขอหนึ่งในพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นไดจากการที่สัมมาวายามะเปน
องคมรรคประจําขอ ๑ ใน ๓ ขอ (สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ สัมมาสติ) ซึ่งตองคอยชวยหนุนองคมรรคขออื่นๆ
ทุกขอเสมอไป ดังกลาวแลวขางตน 1521 และในหมวดธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติแทบทุกหมวด จะพบความเพียร
แทรกอยูดวย ในชื่อใดชื่อหนึ่ง การเนนความสําคัญของธรรมขอนี้ อาจพิจารณาไดจากพุทธพจน เชน
“ธรรมนี้ เป็นของสําหรับผู้ปรารภความเพียร มิใช่สําหรับคนเกียจคร้าน”1522
“ภิกษุทั้งหลาย เรารู้ชัดถึงคุณของธรรม ๒ ประการ คือ
๑) ความเป็นผู้ไม่สันโดษ ในกุศลธรรมทั้งหลาย
๒) ความเป็นผู้ไม่ยอมถอยหลัง ในการเพียรบําเพ็ญ
...เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลาย พึงศึกษาดังนี้ว่า: เราจักตั้งความเพียรอันไม่ถอยหลัง ถึงจะ
เหลือแต่หนัง เอ็น และกระดูก เนื้อและเลือดในสรีระ จะแห้งเหือดไป ก็ตามที ยังไม่บรรลุผลที่
บุคคลพึงลุถึงได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้ว
ที่จะหยุดยั้งความเพียรเสีย เป็นอันไม่มี – เธอทั้งหลายพึงศึกษาฉะนี้แล”1523
1518
1519
1520
1521
1522
1523

องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๓/๑๙ (แปลเปนไทยอยางงายๆ วา ความเพียรถูกตอง หรือสมบูรณแบบ)
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๙/๙๖
ดู องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๔/๒๐
ดู ม.อุ.๑๔/๒๕๘-๒๗๘/๑๘๑-๑๘๗
องฺ.อฏก.๒๓/๑๒๐/๒๓๗
องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑/๖๔

บทที่ ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ

๗๙๑

การที่ตองเนนความสําคัญของความเพียรนั้น นอกจากเหตุผลอยางอื่นแลว ยอมสืบเนื่องมาจากหลัก
พื้นฐานของพระพุทธศาสนาที่วา สัจธรรมเปนกฎธรรมชาติ หรือหลักความจริงที่มีอยูโดยธรรมดา พระพุทธเจา
หรือศาสดา มีฐานะเปนผูคนพบหลักความจริงนั้น แลวนํามาเปดเผยแกผูอื่น การไดรับผลจากการปฏิบัติ เปน
เรื่องของความเปนไปอันเที่ยงธรรม ตามเหตุปจจัยในธรรมชาติ ศาสดามิใชผูบันดาล เมื่อเปนเชนนี้ ทุกคนจึง
จําเปนตองเพียรพยายามสรางผลสําเร็จดวยเรี่ยวแรงของตน ไมควรคิดหวัง และออนวอนขอผลที่ตองการ โดย
ไมกระทํา หลักพุทธศาสนาในเรื่องนี้ จึงมีวา
“ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺปํ, อกฺขาตาโร ตถาคตา.”
“ความเพียร ท่านทั้งหลายต้องทําเอง ตถาคตทั้งหลาย เป็นแต่ผู้บอก (ทาง) ให้”1524
อยางไรก็ตาม การทําความเพียร ก็เชนเดียวกับการปฏิบัติธรรมขออื่นๆ ตองเริ่มกอตัวขึ้นในใจใหพรอม
และถูกตองกอน แลวจึงขยายออกไปเปนการกระทําภายนอก ใหประสานกลมกลืนกัน มิใชคิดอยากทําความ
เพียร ก็สักแตวาระดมใชกําลังกาย เอาแรงเขาทุม ซึ่งอาจกลายเปนการทรมานตนเอง ทําใหเกิดผลเสียไดมาก
โดยนั ย นี้ การทํ า ความเพี ย รจึ ง ต อ งสอดคล อ งกลมกลื น กั น ไปกั บ ธรรมข อ อื่ น ๆ ด ว ย โดยเฉพาะ
สติสัมปชัญญะ มีความรูความเขาใจ ใชปญญา มีสติตรวจสอบ ดําเนินความเพียรใหพอเหมาะ อยางที่เรียกวาไม
ตึง และไมหยอนเกินไป ดังเรื่องตอไปนี้
ครั้งนั้น ทานพระโสณะพํานักอยูในปาสีตวัน ใกลเมืองราชคฤห ทานไดทําความเพียรอยางแรงกลา เดิน
จงกรมจนเทาแตกทั้งสองขาง แตไมสําเร็จผล คราวหนึ่ง ขณะอยูในที่สงัด จึงเกิดความคิดขึ้นวา “บรรดาสาวก
ของพระผูมีพระภาค ที่เปนผูตั้งหนาทําความเพียร เราก็เปนผูหนึ่ง ถึงกระนั้น จิตของเราก็หาหลุดพนจากอาสวะ
หมดอุปาทานไม ก็แหละ ตระกูลของเราก็มีโภคะ เราจะใชจายโภคสมบัติ และทําความดีตางๆ ไปดวยก็ได อยา
กระนั้นเลย เราลาสิกขา ไปใชจายโภคสมบัติ และบําเพ็ญความดีตางๆ เสียเถิด”
พระพุทธเจาทรงทราบความคิดของทานโสณะ และไดเสด็จมาสนทนาดวย
พระพุทธเจา: โสณะ เธอเกิดความคิด (ดังกล่าวข้างต้น) มิใช่หรือ?
โสณะ: ถูกแล้ว พระเจ้าข้า
พระพุทธเจา: เธอคิดเห็นอย่างไร? ครั้งก่อน เมื่อเป็นคฤหัสถ์ เธอเป็นผู้ชํานาญในการดีดพิณ
มิใช่หรือ
โสณะ: ถูกแล้ว พระเจ้าข้า
พระพุทธเจา: เธอคิดเห็นอย่างไร? คราวใดสายพิณของเธอตึงเกินไป คราวนั้นพิณของเธอมี
เสียงไพเราะ หรือเหมาะที่จะใช้การ กระนั้นหรือ?
โสณะ: หามิได้ พระเจ้าข้า
พระพุทธเจา: เธอคิดเห็นอย่างไร? คราวใด สายพิณของเธอหย่อนเกินไป คราวนั้นพิณของเธอ
มีเสียงไพเราะ หรือเหมาะที่จะใช้การ กระนั้นหรือ?
โสณะ: หามิได้ พระเจ้าข้า

1524

ขุ.ธ.๒๕/๓๐/๕๑
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พระพุทธเจา: แต่คราวใด สายพิณของเธอ ไม่ตึงเกินไป ไม่หย่อนเกินไป ตั้งอยู่ในระดับพอดี
คราวนั้นพิณของเธอ จึงจะมีเสียงไพเราะ หรือเหมาะที่จะใช้การ ใช่ไหม?
พระโสณะ: ถูกแล้ว พระเจ้าข้า
พระพุทธเจา: ฉันนั้นเหมือนกัน โสณะ ความเพียรที่ระดมมากเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อความ
ฟุ้งซ่าน ความเพียรที่หย่อนเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน เพราะเหตุนั้นแล เธอจง
ตั้งใจกําหนดความเพียรให้เสมอพอเหมาะ จงเข้าใจความเสมอพอดีกัน แห่งอินทรีย์ทั้งหลาย1525
และจงถือนิมิตในความเสมอพอดีกันนั้น”1526

ตัวสัมมาวายามะเองแทๆ ที่เปนองคมรรคนั้น เปนคุณธรรมอยูภายในจิตใจของบุคคลก็จริง แตกระนั้น
สัมมาวายามะจะทําหนาที่ของมันได และจะเจริญงอกงามขึ้นได ยอมตองอาศัยความสัมพันธกับโลกภายนอก
กลาวคือ การวางทาที ตอบสนอง และจัดการกับอารมณตางๆ ที่รับรูเขามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย บาง การแผ
ขยายความเพียรนั้นจากภายในจิตใจออกไปเปนการกระทํา ความประพฤติ การดําเนินชีวิต และการประกอบ
กิจการตางๆ บาง สภาพแวดลอมภายนอกที่เอื้อ หรือไมเอื้อ มีอิทธิพลตอการประกอบความเพียรและความเจริญ
งอกงามของคุณธรรมภายใน ทั้งในทางเกื้อกูลและในทางขัดขวางบั่นรอน บาง
เฉพาะอยางยิ่ง ความเพี ยรพยายามในการประพฤติป ฏิบัติ ธรรม ชนิดที่ ขยายออกเป นการกระทํ า
ภายนอก และซึ่งกระทํากันอยางเปนงานเปนการ ที่เรียกวา “ปธาน” นั้น ตองเกี่ยวของและอิงอาศัยปจจัย
แวดลอมภายนอกเปนอันมาก ทั้งปจจัยแวดลอมทางรางกาย ทางธรรมชาติ และทางสังคม
ณ จุดหรือขั้นตอนนี้แหละ ที่พุทธธรรมกลาวถึงบทบาทและความสําคัญของปจจัยแวดลอมภายนอก
เหลานั้น ตอการสรางสรรคชีวิตที่ดีงาม และการเขาถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
เพื่อใหเห็นตัวอยาง ที่แสดงความคิดดังกลาวแลวนั้น ขอนําเอาพุทธพจนที่ตรัสเกี่ยวกับเรื่องเชนนี้มา
ประกอบการพิจารณาสักเล็กนอย
“ภิก ษุ ทั้ ง หลาย คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ บํ า เพ็ ญ เพี ย ร (ปธานิ ยั ง คะ/องค์ ข องผู้ มี ปธาน) มี ๕
ประการเหล่านี้; ๕ ประการ คืออะไร? (กล่าวคือ) ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(๑) เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อตถาคตโพธิ ว่า แม้เพราะเหตุดังนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์
นั้น เป็นอรหันต์ เป็นสัมมาสัมพุทธะ ฯลฯ เป็นผู้จําแนกแจกธรรม
(๒) เป็ น ผู้ มี อ าพาธน้ อ ย มี โ รคน้ อ ย ประกอบด้ ว ยไฟเผาผลาญเครื่ อ งย่ อ ยอาหารอั น
สม่ําเสมอ ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก พอปานกลาง เหมาะแก่การบําเพ็ญเพียร
(๓) เป็นผู้ไม่โอ้อวด ไม่มีมายา เป็นผู้เปิดเผยตัวตามเป็นจริง ทั้งในพระศาสดา ทั้งในเพื่อน
พรหมจารี ผู้เป็นวิญญู
(๔) เป็นผู้ระดมความเพีย ร เพื่อละอกุ ศลธรรม เพื่ อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม มีความ
เข้มแข็ง บากบั่น มั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย
(๕) เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาอย่างอริยะ ที่หยั่งถึงความเกิดขึ้นและความดับ
สลาย ชําแรกกิเลสได้ อันให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ”1527
1525
1526
1527

อินทรีย ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา
เรื่องนี้มาใน วินย.๕/๒/๕; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๖/๔๑๙
ที.ปา.๑๑/๔๑๑/๒๙๕; ม.ม.๑๓/๕๑๘/๔๗๒; องฺ.ปฺจก.๒๒/๕๓/๗๔; องฺ.ทสก.๒๔/๑๑/๑๖
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“ภิกษุทั้งหลาย ๕ อย่างเหล่านี้ มิใช่สมัยที่เหมาะสําหรับบําเพ็ญเพียร; ๕ อย่าง คืออะไร?
(กล่าวคือ)
(๑) ภิกษุเป็นผู้แก่เฒ่า ถูกชราครอบงํา
(๒) ภิกษุเป็นผู้เจ็บไข้ ถูกพยาธิครอบงํา
(๓) สมัยทุพภิกขา ข้าวไม่ดี หาอาหารยาก ไม่สะดวกที่จะยังชีพด้วยบิณฑบาต
(๔) สมัยที่มีภัย เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายโจรผู้ร้ายจากป่ามาปล้นตี ชาวชนบทพากันขึ้น
ยานพาหนะผันผ้ายย้ายหนี
(๕) สมัยที่สงฆ์แตกแยกกัน เมื่อสงฆ์แตกแยกแล้ว ย่อมมีการด่าว่ากัน บริภาษกัน มีการใส่
ร้าย และละทิ้งกันและกัน คนที่ยังไม่เลื่อมใส ก็ไม่เลื่อมใส บางคนที่เลื่อมใสแล้ว ก็เปลี่ยนไป
กลายเป็นอย่างอื่น
“ภิกษุทั้งหลาย ๕ อย่างเหล่านี้ เป็นสมัยที่เหมาะสําหรับบําเพ็ญเพียร; ๕ อย่าง คืออะไร?
(กล่าวคือ)
(๑) ภิกษุยังหนุ่ม ยังเยาว์ มีผมดําสนิท ประกอบด้วยวัยหนุ่มอันเจริญ เป็นปฐมวัย
(๒) ภิกษุเป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคน้อย ฯลฯ
(๓) สมัยสุภิกขา ข้าวดี หาอาหารได้ง่าย สะดวกที่จะยังชีพด้วยบิณฑบาต
(๔) สมัยที่มนุษย์ (ประชาชน) ทั้งหลายพร้อมเพรียงกัน ชื่นชมต่อกัน ไม่วิวาทกัน เป็น
เหมือนน้ํานมกับน้ํา มองดูกันด้วยสายตาประกอบด้วยความรัก
(๕) สมัยที่สงฆ์พร้อมเพรียงกัน ชื่นชมต่อกัน ไม่วิวาทกัน มีอุเทศร่วมเป็นอันเดียวกัน
เป็นอยู่ผาสุก, เมื่อสงฆ์พร้อมเพียงกัน ก็ไม่มีการด่าว่ากัน ไม่บริภาษกัน ไม่ใส่ร้ายกัน ไม่ทอดทิ้ง
กัน คนที่ยังไม่เลื่อมใส ก็เลื่อมใส และคนที่เลื่อมใสแล้ว ย่อมเลื่อมใสยิ่งขึ้นไป”1528

๗. สัมมาสติ
คําจํากัดความ
สัมมาสติ เปนองคมรรคขอที่ ๒ ในหมวดสมาธิ จัดเขาในอธิจิตตสิกขา มีคําจํากัดความในพระสูตร ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย สัมมาสติ เป็นไฉน? นี้เรียกว่าสัมมาสติ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
๑) ตามเห็นกายในกาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ปลอดไร้อภิชฌาและโทมนัสในโลก
๒) ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ปลอดไร้อภิชฌา
และโทมนัสในโลก
๓) ตามเห็นจิตในจิต มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ปลอดไร้อภิชฌาและโทมนัสในโลก
๔) ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ปลอดไร้อภิชฌาและ
โทมนัสในโลก”1529
1528
1529

องฺ.ปฺจก.๒๒/๕๔/๗๕
ที.ม.๑๐/๒๙๙/๓๔๙; ม.มู.๑๒/๑๔๙/๑๒๔; ม.อุ.๑๔/๗๐๔/๔๕๔; อภิ.วิ.๓๕/๑๖๙/๑๓๗; ๕๗๖/๓๑๘

๗๙๔

พุทธธรรม

คําจํากัดความอีกแบบหนึ่ง ที่ปรากฏในคัมภีรอภิธรรม วาดังนี้
“สัมมาสติ เป็นไฉน? สติ คือ การคอยระลึกถึงอยู่เนืองๆ การหวนระลึก (ก็ดี) สติ คือ ภาวะ
ที่ระลึกได้ ภาวะที่ทรงจําไว้ ภาวะที่ไม่เลือนหาย ภาวะที่ไม่ลืม (ก็ดี) สติ คือ สติที่เป็นอินทรีย์ สติ
ที่ เ ป็ น พละ สั ม มาสติ สติ สั ม โพชฌงค์ ที่ เ ป็ น องค์ ม รรค นั บ เนื่ อ งในมรรค นี้ เ รี ย กว่ า
สัมมาสติ”1530
สัมมาสติ ตามคําจํากัดความแบบพระสูตรนั้น ก็คือหลักธรรมที่เรียกวา สติปฏฐาน ๔ นั่นเอง หัวขอทั้ง
๔ ของหลักธรรมหมวดนี้ มีชื่อเรียกสั้นๆ คือ
๑) กายานุปสสนา (การพิจารณากาย, การตามดูรูทันกาย)
๒) เวทนานุปสสนา (การพิจารณาเวทนา, การตามดูรูทันเวทนา)
๓) จิตตานุปสสนา (การพิจารณาจิต, การตามดูรูทันจิต)
๔) ธัมมานุปสสนา (การพิจารณาธรรมตางๆ, การตามดูรูทันธรรม)
กอนจะพิจารณาความหมายของสัมมาสติ ตามหลักสติปฏฐาน ๔ นี้ เห็นวา ควรทําความเขาใจทั่วๆ ไป
เกี่ยวกับเรื่องสติไวเปนพื้นฐานกอน

สติในฐานะอัปปมาทธรรม1531
“สติ” แปลกันงายๆ วา ความระลึกได เมื่อแปลอยางนี้ ทําใหนึกเพงความหมายไปในแงของความจํา ซึ่ง
ก็เปนการถูกตองในดานหนึ่ง แตอาจไมเต็มตามความหมายหลักที่เปนจุดมุงสําคัญก็ได เพราะถาพูดในแงปฏิเสธ
สติ นอกจากหมายถึงความไมลืม ซึ่งตรงกับความหมายในทางอนุมัติขางตน ที่วาความระลึกไดแลว ยังหมายถึง
ความไมเผลอ ไมเลินเลอ ไมฟนเฟอน ไมเลื่อนลอยดวย พูดงายๆ วา ใจอยู ไมใจหาย ไมใจลอย
ความหมายของสติ ในแงปฏิเสธเหลานี้ เล็งไปถึงความหมายในเชิงอนุมัติวา ความระมัดระวัง ความ
ตื่นตัวตอหนาที่ ความมีใจพรอมอยู ใจอยูกับกิจ จิตอยูกับสิ่งที่ทํา ภาวะที่พรอมอยูเสมอในอาการคอยรับรูตอสิ่ง
ตางๆ ที่เกี่ยวของ และตระหนักวาควรปฏิบัติตอสิ่งนั้นๆ อยางไร ซึ่งทําใหเกิดเปนการดูแล รักษา คุมครองไวได
การทําหนาที่ของสติ มักถูกเปรียบเทียบเหมือนกับนายประตู ที่คอยระวัง เฝาดูคนเขาออกอยูเสมอ และ
คอยกํากับการ โดยปลอยคนที่ควรเขาออกใหเขาออกได และคอยกันหามคนที่ไมควรเขา ไมใหเขาไป คนที่ไม
ควรออก ไมใหออกไป สติจึงเปนธรรมสําคัญในทางจริยธรรมเปนอยางมาก เพราะเปนตัวควบคุมการปฏิบัติ
หนาที่ และเปนตัวคอยปองกันยับยั้งตนเอง ทั้งที่จะไมใหหลงเพลินไปตามความชั่ว และที่จะไมใหความชั่ว
เล็ดลอดเขาไปในจิตใจได พูดงายๆ วา ที่จะเตือนตนในการทําความดี และไมเปดโอกาสแกความชั่ว
พุทธธรรมเนนความสําคัญของสติเปนอยางมากในการปฏิบัติจริยธรรมทุกขั้น การดําเนินชีวิต หรือการ
ประพฤติปฏิบัติโดยมีสติกํากับอยูเสมอนั้น มีชื่อเรียกโดยเฉพาะวา “อัปปมาท” หรือความไมประมาท
อัปปมาทนี้ เปนหลักธรรมสําคัญยิ่งสําหรับความกาวหนาในระบบจริยธรรม มีความหมายหลักเหมือน
เปนคําจํากัดความวา การเปนอยูโดยไมขาดสติ
1530
1531

อภิ.วิ.๓๕/๑๘๒/๑๔๐; ๕๘๗/๓๒๑
ขอใหเทียบความหมายที่นิยมใชกันในภาษาอังกฤษ สติ ใชกันวา mindfulness; attentiveness หรือ detached watching; สวน
อัปปมาทะ มีคํานิยมใชหลายคํา คือ heedfulness; watchfulness; earnestness; diligence; zeal; carefulness หรือความหมาย
ในทางปฏิเสธวา non-neglect of mindfulness; non-negligence
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๗๙๕

ความหมายของ อัปปมาท ที่วา “การเปนอยูโดยไมขาดสติ” นั้น ขยายความวา การระมัดระวังอยูเสมอ
ไมยอมถลําลงไปในทางเสื่อม และไมยอมพลาดโอกาสสําหรับความเจริญกาวหนา ตระหนักดีถึงสิ่งที่จะตองทํา
และตองไมทํา ใสใจสํานึกอยูเสมอในหนาที่ ไมปลอยปละละเลย กระทําการดวยความจริงจัง และพยายามเดิน
รุดหนาอยูตลอดเวลา กลาวไดวา อัปปมาทธรรมนี้ เปนหลักความรูสึกรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน
ในแงความสําคัญ อัปปมาท จัดเปนองคประกอบภายใน เชนเดียวกับโยนิโสมนสิการ คูกับ หลัก
กัลยาณมิตร ที่เปนองคประกอบภายนอก พุทธพจนแสดงความสําคัญของอัปปมาทนี้ บางทีซ้ํากับโยนิโสมนสิการ
เหตุผลก็คือ ธรรมทั้งสองอยางนี้ มีความสําคัญเทาเทียมกัน แตตางแงกัน
โยนิโสมนสิการเปนองคประกอบฝายปญญา เปนอุปกรณสําหรับ ใชกระทําการ สวนอัปปมาทเปน
องคประกอบฝายจิต คือดานสมาธิ เปนตัวควบคุมและเรงเราใหมีการใชอุปกรณนั้น และกาวหนาตอไปเสมอ
ความสําคัญและขอบเขตการใชอัปปมาทธรรม ในการปฏิบัติจริยธรรมขั้นตางๆ จะเห็นไดจากพุทธพจน
ตัวอยางตอไปนี้
“ภิกษุทั้งหลาย รอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลาย ชนิดใดๆ ก็ตาม ย่อมลงในรอยเท้าช้างได้
ทั้งหมด รอยเท้าช้าง เรียกว่า เป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้น โดยความใหญ่ ฉันใด กุศลธรรม
ทั้งหลาย อย่างใดๆ ก็ตาม ย่อมมีความไม่ประมาทเป็นมูล ประชุมลงในความไม่ประมาทได้
ทั้งหมด ความไม่ประมาท เรียกได้ว่า เป็นยอดของธรรมเหล่านั้น ฉันนั้น”1532
“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้กุศลธรรม ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือ
ให้อกุศลธรรม ที่เกิดขึ้นแล้ว เสื่อมไป เหมือนความไม่ประมาทเลย เมื่อไม่ประมาทแล้ว กุศลธรรม
ที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเสื่อมไป”1533
“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่1534 ...ที่เป็นไป
เพื่อความดํารงมั่น ไม่เสื่อมสูญ ไม่อันตรธานแห่งสัทธรรม เหมือนความไม่ประมาทเลย”1535
“โดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายใน เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอื่นแม้สักข้อหนึ่ง ที่
เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนความไม่ประมาทเลย”1536
แมปัจฉิมวาจา คือพระดํารัสครั้งสุดทายของพระพุทธเจา เมื่อจะเสด็จดับ ขันธปรินิพพาน ก็เปน
พระดํารัสในเรื่องอัปปมาทธรรม ดังนี้
“สิ่งทั้งหลายที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น ย่อมมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยัง
ประโยชน์ที่มุ่งหมายให้สําเร็จ ด้วยความไม่ประมาท”1537
“เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด ความถึงพร้อม
ด้วยความไม่ประมาท ก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรคแก่ภิกษุ
ฉันนั้น...
1532
1533
1534
1535
1536
1537

สํ.ม.๑๙/๒๕๓/๖๕; องฺ.ทสก.๒๕/๑๕/๒๓
องฺ.เอก.๒๐/๖๐/๑๓
องฺ.เอก.๒๐/๘๔/๑๘
องฺ.เอก.๒๐/๑๑๖/๒๓
องฺ.เอก.๒๐/๑๐๐/๒๑
ที.ม.๑๐/๑๔๓/๑๘๐

๗๙๖

พุทธธรรม
“ธรรมเอก ที่มีอุปการะมาก เพื่อการเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรค ก็คือความถึงพร้อม
ด้วยความไม่ประมาท...เราไม่เล็งเห็นถึงธรรมอื่นแม้สักอย่าง ที่เป็นเหตุให้อริยอัษฎางคิกมรรค
ซึ่งยั งไม่เ กิด ก็ เกิ ดขึ้ น หรื อ อริย อัษ ฎางคิ กมรรคที่เ กิด ขึ้นแล้ ว ก็ถึ งความเจริ ญ เต็มบริ บูร ณ์
เหมือนอย่างความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้เลย ภิกษุผู้ไม่ประมาท พึงหวังสิ่งนี้ได้ คือ
เธอจักเจริญ จักกระทําให้มาก ซึ่งอริยอัษฎางคิกมรรค”1538
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย ควรสร้างอัปปมาท โดยฐานะ ๔ คือ
(๑) จงละกายทุจริต จงเจริญกายสุจริต และจงอย่าประมาทในการ (ทั้งสอง) นั้น
(๒) จงละวจีทุจริต จงเจริญวจีสุจริต และจงอย่าประมาทในการ (ทั้งสอง) นั้น
(๓) จงละมโนทุจริต จงเจริญมโนสุจริต และจงอย่าประมาทในการ (ทั้งสอง) นั้น
(๔) จงละมิจฉาทิฏฐิ จงเจริญสัมมาทิฏฐิ และจงอย่าประมาทในการ (ทั้งสอง) นั้น
ในเมื่อภิกษุละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ฯลฯ ละมิจฉาทิฏฐิ เจริญสัมมาทิฏฐิแล้ว เธอย่อม
ไม่หวาดกลัว ต่อความตายที่จะมีข้างหน้า”1539
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรสร้างอัปปมาท คือ การรักษาใจด้วยสติ โดยตนเอง ในฐานะ ๔ คือ
(๑) ...จิตของเรา อย่าติดใจ ในธรรมที่ชวนให้เกิดความติดใจ
(๒) ...จิตของเรา อย่าขัดเคือง ในธรรมที่ชวนให้เกิดความขัดเคือง
(๓) ...จิตของเรา อย่าหลง ในธรรมที่ชวนให้เกิดความหลง
(๔) ...จิตของเรา อย่ามัวเมา ในธรรมที่ชวนให้เกิดความมัวเมา
เมื่อจิตของภิกษุ ไม่ติดใจในธรรมที่ชวนให้เกิดความติดใจ เพราะปราศจากราคะแล้ว ไม่ขัด
เคือง...ไม่หลง...ไม่มัวเมาแล้ว เธอย่อมไม่หวาดเสียว ไม่หวั่นไหว ไม่ครั่นคร้าม ไม่สะดุ้ง และไม่
(ต้อง) เชื่อถือ แม้แต่เพราะถ้อยคําของสมณะ”1540
ถาม: “มีบ้างไหม ธรรมข้อเดียว ที่จะยึดเอาประโยชน์ไว้ได้ทั้ง ๒ อย่าง คือ ทั้งทิฏฐธัมมิกัตถะ
(ประโยชน์บัดนี้ หรือที่ตาเห็น) และ สัมปรายิกัตถะ (ประโยชน์เบื้องหน้า หรือที่เลยตาเห็น)?”
ตอบ: “มี”
ถาม: “ธรรมนั้นคืออะไร?”
ตอบ: “ธรรมนั้น คือ ความไม่ประมาท”1541
“ดูกรมหาบพิตร ธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วนั้น สําหรับผู้มีกัลยาณมิตร มีกัลยาณสหาย มี
กัลยาณชน เป็นที่คบหา หาใช่สําหรับผู้มีปาปมิตร ผู้มีปาปสหาย ผู้มีปาปชนเป็นที่คบหาไม่...
ความมีกัลยาณมิตรนั้น เท่ากับเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียว”
“เพราะเหตุนั้นแล มหาบพิตร พระองค์พึงทรงสําเหนียกว่า เราจักเป็นผู้มีกัลยาณมิตร มี
กัลยาณสหาย มีกัลยาณชนเป็นที่คบหา พระองค์ผู้ทรงมีกัลยาณมิตรนั้น จะต้องทรงดําเนินพระ
จริยาอาศัยธรรมข้อนี้อยู่ประการหนึ่ง คือ ความไม่ประมาท ในกุศลธรรมทั้งหลาย”
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๗๙๗

“เมื่อพระองค์ไม่ประมาท ดําเนินพระจริยาอาศัยความไม่ประมาทอยู่ พวกฝ่ายใน...เหล่า
ขัตติยบริวาร...ปวงเสนาข้าทหาร...ตลอดจนชาวนิคมชนบท ก็จะพากันคิดว่า พระเจ้าอยู่หัว ทรง
เป็นผู้ไม่ประมาท ทรงดําเนินพระจริยาอาศัยความไม่ประมาท ถึงพวกเราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาท จะ
เป็นอยู่ด้วยอาศัยความไม่ประมาทด้วย”
“ดูกรมหาบพิตร เมื่อพระองค์ทรงเป็นผู้ไม่ประมาท ทรงดําเนินพระจริยาอาศัยความไม่
ประมาทอยู่ แม้ตัวพระองค์เอง ก็เป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษา แม้พวกฝ่ายใน ก็เป็นอันได้รับการ
คุ้มครองรักษา (ตลอดจน) แม้ยุ้งฉาง พระคลังหลวง ก็เป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษา”1542

สติโดยคุณคาทางสังคม
พุ ท ธพจน แ สดงคุ ณ ค า ของสติ ใ นเสทกสู ต รต อ ไปนี้ เป น ตั ว อย า งที่ ดี แ ห ง หนึ่ ง ซึ่ ง เชื่ อ มโยงให เ ห็ น
ความหมายและคุณคาในทางปฏิบัติ ที่ใกลชิดกัน ของอัปปมาท กับสติ ชวยใหเขาใจความหมายของธรรมทั้ง
สองขอนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น และในเวลาเดียวกัน จะแสดงใหเห็นทาทีของพุทธธรรมตอชีวิตในทางสังคม ยืนยันวา
พุทธธรรมมองเห็นชีวิตดานในของบุคคล โดยสัมพันธกับคุณคาดานนอก คือทางสังคมดวย และถือวา คุณทั้ง
สองดานนี้เชื่อมโยงเนื่องถึงกัน ไมแยกจากกัน และสอดคลอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
“ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว นักกายกรรม ยกลําไม้ไผ่ขึ้นตั้งแล้ว เรียกศิษย์มาบอกว่า
มานี่แน่ะเธอ เธอไต่ไม้ไผ่ขึ้นไปแล้ว จง (เลี้ยงตัว) อยู่เหนือต้นคอของเรา”
“ศิษย์รับคําแล้ว ก็ไต่ลําไม้ไผ่ขึ้นไป ยืน (เลี้ยงตัว) อยู่บนต้นคอของอาจารย์
“คราวนั้น นักกายกรรม ได้พูดกับศิษย์ว่า ‘นี่แน่ะเธอ เธอจงรักษาฉันนะ ฉันก็จะรักษาเธอ
เราทั้งสองระวังรักษากันและกันไว้อย่างนี้ จักแสดงศิลปะได้ด้วย จักได้เงินด้วย และจักลงจากลํา
ไม้ไผ่ได้โดยสวัสดีด้วย’
“ครั้นอาจารย์กล่าวดังนี้แล้ว ศิษย์จึงกล่าวบ้างว่า ‘ท่านอาจารย์ขอรับ จะทําอย่างนั้นไม่ได้
ท่านอาจารย์ (นั่นแหละ) จงรักษาตัวเองไว้ ผมก็จักรักษาตัวผมเอง เราทั้งสองต่างระวังรักษาตัว
ของเราไว้อย่างนี้ จักแสดงศิลปะได้ด้วย จักได้เงินด้วย และจักลงจากลําไม้ไผ่ได้โดยสวัสดีด้วย’
พระผู มี พ ระภาคตรั ส ว า : “นั้ น เป็ น วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งในเรื่ อ งนั้ น ดุ จ ดั ง ที่ ศิ ษ ย์ พู ด กั บ
อาจารย์ (นั่นเอง) เมื่อคิดว่า ‘เราจะรักษาตัวเอง’ ก็พึงต้องใช้สติปัฏฐาน (มีสติไว้) เมื่อคิดว่า
‘เราจะรักษาผู้อื่น’ ก็พึงต้องใช้สติปัฏฐาน (เหมือนกัน)
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อรักษาตน ก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่น เมื่อรักษาผู้อื่น ก็ชื่อว่ารักษาตน
“เมื่อรักษาตน ก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่น นั้นอย่างไร? ด้วยการหมั่นปฏิบัติ ด้วยการเจริญอบรม
ด้วยการทําให้มาก อย่างนี้แล เมื่อรักษาตน ก็ช่อื ว่ารักษาผู้อื่น (ด้วย)”
“เมื่อรักษาผู้อื่น ก็ชื่อว่ารักษาตน นั้นอย่างไร? ด้วยขันติ ด้วยอวิหิงสา ด้วยความมีเมตตา
จิต ด้วยความเอ็นดูกรุณา อย่างนี้แล เมื่อรักษาผู้อื่น ก็ชื่อว่ารักษาตน (ด้วย)”
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อคิดว่า ‘เราจะรักษาตน’ ก็พึงต้องใช้สติปัฏฐาน เมื่อคิดว่า ‘เราจะรักษาผู้อื่น’ ก็
พึงต้องใช้สติปัฏฐาน เมื่อรักษาตน ก็ชื่อว่ารักษาคนอื่น เมื่อรักษาคนอื่น ก็ชื่อว่ารักษาตน”1543
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๗๙๘

พุทธธรรม

บทบาทของสติในกระบวนการพัฒนาปญญา หรือการกําจัดอาสวกิเลส
อัปปมาท คือความไมประมาทนั้น หมายถึงการมีชีวิตอยูอยางไมขาดสติ หรือการมีสติอยูเสมอ ในการ
ครองชีวิต อัปปมาทเปนตัวการทําใหระมัดระวังตัว ปองกันไมใหพลาดตกไปในทางชั่วหรือเสื่อม คอยยับยั้ง
เตือนไมใหเพลิดเพลินมัวเมาลุมหลงสยบอยู คอยกระตุน ไมใหหยุดอยูกับที่ และคอยเรงเราใหขะมักเขมนที่จะ
เดินรุดหนาอยูเรื่อยไป ทําใหสํานึกในหนาที่อยูเสมอ โดยตระหนักถึงสิ่งควรทําและไมควรทํา ทําแลวและยังมิได
ทํา และชวยใหทําการตางๆ ดวยความรอบคอบ จึงเปนองคธรรมสําคัญยิ่งในระบบจริยธรรมดังไดกลาวแลว
อยางไรก็ดี ความสําคัญของอัป ปมาทนั้น เห็นไดวา เปนเรื่องจริ ยธรรมในวงกวาง เกี่ยวกับ ความ
ประพฤติปฏิบัติทั่วๆ ไปของชีวิต กําหนดคราวๆ ตั้งแตระดับศีลถึงสมาธิ ในระดับนี้ สติทําหนาที่แทรกแซง
พัวพัน และพวงกันไปกับองคธรรมอื่นๆ เปนอันมาก โดยเฉพาะจะมีวายามะหรือความเพียรควบอยูดวยเสมอ
ครั้นจํากัดการพิจารณาแคบเขามา กลาวเฉพาะการดําเนินของจิตในกระบวนการพัฒนาปญญา หรือการ
ใชปญญาชําระลางภายในดวงจิต อัปปมาท กลายเปนตัววิ่งเตน ที่คอยเรงเราอยูในวงนอก
เมื่อถึงขั้นนี้ การพิจารณาจํากัดวงขอบเขตจําเพาะเขามา เปนเรื่องกระบวนการทํางานในจิตใจ และ
แยกแยะรายละเอียดซอยถี่ออกวิเคราะหเปนขณะๆ ในระดับนี้เอง ที่สติ ทําหนาที่ของมันอยางเต็มที่ และเดนชัด
กลายเปนตัวแสดงที่มีบทบาทสําคัญ ที่เรียกโดยชื่อของมันเอง
ความหมายที่แทจําเพาะตัวของสติ อาจเขาใจไดจากการพิจารณาการปฏิบัติหนาที่ของสติ ในกรณีที่มี
บทบาทของมันเอง แยกจากองคธรรมอื่นๆ อยางเดนชัด เชน ในขอปฏิบัติที่เรียกวาสติปฏฐาน เปนตน
ในกรณีเชนนี้ พอจะสรุปการปฏิบัติหนาที่ของ สติ ได ดังนี้
ลักษณะการทํางานโดยทั่วไปของสตินั้น คือ การไมปลอยใจใหเลื่อนลอย ไมปลอยอารมณใหผานเรื่อย
เปอยไป หรือไมปลอยใหความนึกคิดฟุงซานไปในอารมณตางๆ แคคอยเฝาระวัง เหมือนจับตาดูอารมณที่ผานมา
แตละอยาง มุงหนาเขาหาอารมณนั้นๆ เมื่อตองการกําหนดอารมณใด ก็เขาจับดูติดๆ ไป ไมยอมใหคลาดหาย
คือนึกถึง หรือระลึกไวเสมอ ไมยอมใหหลงลืม1544
มีคําเปรียบเทียบสติวา เหมือนเสาหลัก เพราะปกแนนในอารมณ หรือเหมือนนายประตู เพราะเฝา
อายตนะตางๆ ที่เปนทางรับอารมณ ตรวจดูอารมณที่ผานเขามาๆ ปทัฏฐานหรือเหตุใกลชิดที่จะใหเกิดสติ ก็คือ
สัญญา (การกําหนดหมาย) ที่มั่นคง หรือสติปฏฐานชนิดตางๆ ที่จะกลาวตอไป
พิจารณาในแงจริยธรรม จะมองเห็นการปฏิบัติหนาที่ของสติไดทั้งในแงปฏิเสธ (negative) และในแง
อนุมัติ (positive)
ในแงปฏิเสธ สติเปนตัวปองกัน ยับยั้งจิตไมใหฟุงซาน ไมใหกาวพลาด ไมใหถลําลงในธรรมที่ไมพึง
ประสงค ไมยอมใหความชั่วไดโอกาสเกิดขึ้นในจิต และไมยอมใหใชความคิดผิดทาง
ในทางอนุมัติ สติเปนตัวควบคุมตรวจตรากระแสการรับรู ความนึกคิด และพฤติกรรมทุกอยาง ใหอยู
ในแนวทางที่ตองการ คอยกํากับจิตไวกับอารมณที่ตองการ และจึงเปนเครื่องมือสําหรับยึดหรือเกาะกุมอารมณ
อยางใดๆ ดุจเอาวางไวขางหนาจิต เพื่อพิจารณาจัดการอยางใดอยางหนึ่งตอไป
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จะเห็นไดวา สติ ไมไดมีความหมายตรงกับ ความจํา ทีเดียว แตการระลึกได จําได (recollection หรือ remembrance) ซึ่งเปน
อาการแสดงออกของความจํา ก็เปนความหมายแงหนึ่งของสติดวย และความหมายในแงนี้ จะพบใชในที่หลายแหง เชน ในคําวา
พุทธานุสติ เปนตน แตในความหมายที่แท เชนที่กลาวถึง ณ ที่นี้ มุงความหมายตามคําอธิบายขางบน ซึ่งใกลเคียงกับที่ใชใน
ภาษาอังกฤษวา mindfulness
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ในทางปฏิบัติของพุทธธรรม เนนความสําคัญของสติมาก อยางที่กลาววา สติจําปรารถนา (คือตอง
นํามาใช) ในกรณีทั้งปวง และเปรียบสติเหมือนเกลือ ที่ตองใชในกับขาวทุกอยาง และเหมือนนายกรัฐมนตรี
เกี่ยวของในราชการทุกอยาง เปนทั้งตัวการเหนี่ยวรั้งปรามจิต และหนุนประคองจิต ตามควรแกกรณี1545
เมื่อนําลักษณะการทําหนาที่ของสติที่กลาวแลวนั้นมาพิจารณาประกอบ จะมองเห็นประโยชนที่มุงหมาย
ของการปฏิบัติฝกฝนในเรื่องสติ ดังนี้
๑. ควบคุมรักษาสภาพจิตใหอยูในภาวะที่ตองการ โดยตรวจตรากระบวนการรับรู และกระแสความคิด
เลือกรับสิ่งที่ตองการ กันออกไปซึ่งสิ่งที่ไมตองการ ตรึงกระแสความคิดใหนิ่งเขาที่ และทําใหจิตเปน
สมาธิไดงาย
๒. ทําใหรางกายและจิตใจ อยูในสภาพที่เรียกไดวาเปนตัวของตัวเอง เพราะมีความโปรงเบา ผอนคลาย
เปนสุขโดยสภาพของมันเอง พรอมที่จะเผชิญความเปนไปตางๆ และจัดการกับสิ่งทั้งหลายในโลก
อยางไดผลดี
๓. ในภาวะจิตที่เปนสมาธิ อาจใชสติเหนี่ยวนํากระบวนการรับรู และกระแสความคิด ทําขอบเขตการ
รับรูและความคิดใหขยายออกไปโดยมิติตางๆ หรือใหเปนไปตางๆ ได
๔. โดยการยึด หรือจับเอาอารมณที่เปนวัตถุแหงการพิจารณา วางไวตอหนา จึงทําใหการพิจารณาสืบคน
ดวยปญญา ดําเนินไปไดชัดเจนเต็มที่ เทากับเปนฐานในการสรางเสริมปญญาใหเจริญบริบูรณ
๕. ชําระพฤติกรรมตางๆ ทุกอยาง (ทั้ง กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) ใหบริสุทธิ์ อิสระ ไมเกลือก
กลั้ว หรือเปนไปดวยอํานาจตัณหาอุปาทาน และรวมกับสัมปชัญญะ ทําใหพฤติกรรมเหลานั้น
เปนไปดวยปญญา หรือเหตุผลบริสุทธิ์ลวนๆ
ประโยชนขอที่ ๔ และ ๕ นั้น นับวาเปนจุดหมายขั้นสูง จะเขาถึงไดดวยวิธีปฏิบัติที่กําหนดไวเปนพิเศษ
ซึ่งตามคําจํากัดความในขอสัมมาสตินี้ ก็ไดแก สติปฏฐาน ๔

สติปฏฐานในฐานะสัมมาสติ
สติปัฏฐาน แปลวา ที่ตั้งของสติบาง การที่สติเขาไปตั้งอยู คือมีสติกํากับอยูบาง ฯลฯ วาโดยหลักการก็
คือ การใชสติ หรือวิธีปฏิบัติเพื่อใชสติใหบังเกิดผลดีที่สุด ดังความแหงพุทธพจนในมหาสติปฏฐานสูตรวา
“ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นมรรคาเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย เพื่อข้ามพ้นโสกะ
และปริเทวะ เพื่อความอัสดงแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุโลกุตรมรรค เพื่อกระทําให้แจ้งซึ่ง
นิพพาน นี้คือสติปัฏฐาน ๔”1546
การเจริญสติปฏฐานนี้ เปนวิธีปฏิบัติธรรมที่นิยมกันมาก และยกยองนับถือกันอยางสูง ถือวามีพรอมทั้ง
สมถะและวิปสสนาในตัว ผูปฏิบัติอาจเจริญสมถะจนไดฌาน อยางที่จะกลาวถึงในเรื่องสัมมาสมาธิอันเปนองค
มรรคขอที่ ๘ กอนแลว จึงเจริญวิปสสนาตามแนวสติปฏฐานไปจนถึงที่สุดก็ได หรือจะอาศัยสมาธิเพียงขั้นตนๆ
เทาที่จําเปนมาประกอบ เจริญวิปสสนาเปนตัวนําตามแนวสติปฏฐานนี้ ไปจนถึงที่สุดก็ได
1545
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ความตอนนี้ ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๖๕, ๒๐๗; ๓/๓๘; วิภงฺค.อ.๔๐๕; ที.อ.๒/๕๑๕ = ม.อ.๑/๔๐๐
ที.ม.๑๐/๒๗๓/๓๒๕; ม.มู.๑๒/๑๓๑/๑๐๓; สติปฏฐาน ๔ มาใน อภิ.วิ.๓๕/๔๓๑-๔๖๔/๒๕๗-๒๗๙ ดวย.

๘๐๐

พุทธธรรม

วิปสสนาเปนหลักปฏิบัติสําคัญในพระพุทธศาสนา ที่ไดยินไดฟงกันมาก พรอมกับที่มีความเขาใจไขวเขว
อยูมากเชนเดียวกัน จึงเปนเรื่องที่ควรทําความเขาใจตามสมควร
จากการศึกษาคราวๆ ในเรื่องสติปฏฐานตอไปนี้ จะชวยใหเกิดความเขาใจในความหมายของวิปสสนาดี
ขึ้น ทั้งในแงสาระสําคัญ ขอบเขตความกวางขวาง และความยืดหยุนในการปฏิบัติ ตลอดจนโอกาสที่จะฝกฝน
ปฏิบัติ โดยสัมพันธกับการดําเนินชีวิตของคนทั่วไป วาเปนไปได และมีประโยชนเพียงใด เปนตน
อยางไรก็ตาม ในที่นี้ ไมไดมุงศึกษาเรื่องวิปสสนาโดยตรง คงมุงเพียงใหเขาใจวิปสสนา เทาที่มองเห็นได
จากสาระสําคัญของสติปฏฐานเทานั้น

สติปฏฐาน ๔ มีใจความโดยสังเขป คือ:
๑. กายานุปสสนา การพิจารณากาย หรือตามดูรูทันกาย
๑.๑ อานาปานสติ คือ ไปในที่สงัด นั่งทาสมาธิ ตั้งสติกําหนดลมหายใจเขาออก โดยอาการตางๆ
๑.๒ กําหนดอิริยาบถ คือ เมื่อยืน เดิน นั่ง นอน หรือรางกายอยูในอาการอยางไรๆ ก็รูชัดใน
อาการที่เปนอยูนั้นๆ
๑.๓ สัมปชัญญะ คือ มีสัมปชัญญะในการกระทําทุกอยาง และความเคลื่อนไหวทุกอยาง เชน การ
กาวเดิน การเหลียวมอง การเหยียดมือ นุงหมผา กิน ดื่ม เคี้ยว ถายอุจจาระ ปสสาวะ การ
ตื่น การหลับ การพูด การนิ่ง เปนตน
๑.๔ ปฏิกูลมนสิการ คือ พิจารณารางกายของตน ตั้งแตศีรษะจดปลายเทา ซึ่งมีสวนประกอบที่ไม
สะอาดตางๆ มากมาย มารวมๆ อยูดวยกัน
๑.๕ ธาตุมนสิการ คือ พิจารณารางกายของตน โดยใหเห็นแยกประเภทเปนธาตุ ๔ แตละอยางๆ
๑.๖ นวสีวถิกา คือ มองเห็นศพที่อยูในสภาพตางๆ กัน โดยระยะเวลา ๙ ระยะ ตั้งแตตายใหมๆ
ไปจนถึงกระดูกผุ แลวในแตละกรณีนั้น ใหยอนมานึกถึงรางกายของตน วาก็จะตองเปน
เชนนั้นเหมือนกัน
๒. เวทนานุปสสนา การตามดูรูทันเวทนา คือ เมื่อเกิดความรูสึกสุข ก็ดี ทุกข ก็ดี เฉยๆ ก็ดี ทั้งที่เปน
ชนิดสามิส และนิรามิส ก็รูชัด ตามที่เปนอยูในขณะนั้นๆ
๓. จิตตานุปสสนา การตามดูรูทันจิต คือ จิตของตนในขณะนั้นๆ เปนอยางไร เชน มีราคะ ไมมีราคะ
มีโทสะ ไมมีโทสะ มีโมหะ ไมมีโมหะ ฟุงซาน เปนสมาธิ หลุดพน ยังไมหลุดพน ฯลฯ ก็รูชัด ตามที่
มันเปนอยูในขณะนั้นๆ
๔. ธัมมานุปสสนา การตามดูรูทันธรรม คือ
๔.๑ นิวรณ์1547 คือ รูชัดในขณะนั้นๆ วา นิวรณ ๕ แตละอยางๆ มีอยูในใจตนหรือไม ที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้นไดอยางไร ที่เกิดขึ้นแลว ละเสียไดอยางไร ที่ละไดแลว ไมเกิดขึ้นอีกตอไปอยางไร รู
ชัด ตามที่เปนไปอยูในขณะนั้นๆ
๔.๒ ขันธ์ คือ กําหนดรูวา ขันธ ๕ แตละอยาง คืออะไร เกิดขึ้นไดอยางไร ดับไปไดอยางไร
1547

นิวรณ์ (สิ่งที่กีดกั้นขัดขวางการทํางานของจิต) คือ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ (ความหดหูงวงเหงา) อุทธัจจกุกกุจจะ (ความ
ฟุงซานกังวลใจ) วิจิกิจฉา (ความสงสัยแคลงใจ) ดูเพิ่มเติมในตอน “สัมมาสมาธิ”
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๔.๓ อายตนะ คือ รูชัดในอายตนะภายในภายนอกแตละอยางๆ รูชัดในสัญโญชนที่เกิดขึ้น เพราะ
อาศัยอายตนะนั้นๆ รูชัดวา สัญโญชนที่ยังไมเกิด เกิดขึ้นไดอยางไร ที่เกิดขึ้นแลว ละเสียได
อยางไร ที่ละไดแลว ไมเกิดขึ้นไดอีกตอไปอยางไร
๔.๔ โพชฌงค์1548 คือ รูชัดในขณะนั้นๆ วา โพชฌงค ๗ แตละอยางๆ มีอยูในใจตนหรือไม ที่ยัง
ไมเกิด เกิดขึ้นไดอยางไร ที่เกิดขึ้นแลว เจริญเต็มบริบูรณไดอยางไร
๔.๕ อริยสัจ คือ รูชัดอริยสัจ ๔ แตละอยางๆ ตามความเปนจริง วาคืออะไร เปนอยางไร
ในตอนทายของทุกขอที่กลาวนี้ มีขอความอยางเดียวกันวา
“ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกาย ภายใน (=ของตนเอง) อยู่บ้าง พิจารณาเห็นกายในกาย
ภายนอก (=ของคนอื่น) อยู่บ้าง พิจารณาเห็นกายในกาย ทั้งภายในภายนอกอยู่บ้าง พิจารณา
เห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกาย อยู่บ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมสิ้นไปในกาย อยู่บ้าง
พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปในกาย อยู่บ้าง;
“ก็แล เธอมีสติดํารงต่อหน้าว่า “มีกายอยู่” เพียงแค่เพื่อความรู้ เพียงแค่เพื่อความระลึก
แลเธอเป็นอยู่อย่างไม่อิงอาศัย ไม่ถือมั่นสิ่งใดๆ ในโลก”1549

สาระสําคัญของสติปฏฐาน
จากใจความยอของสติปฏฐานที่แสดงไวแลวนั้น จะเห็นวา สติปฏฐาน (รวมทั้งวิปสสนาดวย) ไมใช
หลักการที่จํากัดวาจะตองปลีกตัวหลบลี้ไปนั่งปฏิบัติอยูนอกสังคม หรือจําเพาะในกาลเวลาตอนใดตอนหนึ่ง โดย
เหตุนี้ จึงมีการสนับสนุนใหนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันทั่วไป
วาโดยสาระสําคัญ สติปฏฐาน ๔ บอกใหทราบวา ชีวิตของเรานี้ มีจุดที่ควรใชสติคอยกํากับดูแลทั้งหมด
เพียง ๔ แหงเทานั้นเอง คือ รางกายและพฤติกรรมของมัน ๑ เวทนาคือความรูสึกสุขทุกขตางๆ ๑ ภาวะจิตที่
เปนไปตางๆ ๑ ความคิดนึกไตรตรอง ๑ ถาดําเนินชีวิตโดยมีสติคุมครอง ณ จุดทั้งสี่นี้แลว ก็จะชวยใหเปนอยู
อยางปลอดภัย ไรทุกข มีความสุขผองใส และเปนปฏิปทานําไปสูความรูแจงอริยสัจธรรม
จากขอความในคําแสดงสติปฏฐานแตละขอขางตน จะเห็นไดวา ในเวลาปฏิบัตินั้น ไมใชใชสติเพียงอยาง
เดียว แตมีธรรมขออื่นๆ ควบอยูดวย ธรรมที่ไมบงถึงไว ก็คือสมาธิ ซึ่งจะมีอยูดวยอยางนอยในขั้นออนๆ พอใช
สําหรับการนี้1550 สวนธรรมที่ระบุไวดวยเปนประจํา ไดแก
๑. อาตาปี = มีความเพียร (ไดแก องคมรรคขอ ๖ คือสัมมาวายามะ ซึ่งหมายถึงเพียรระวังและ
เพียรละความชั่ว กับเพียรสรางและเพียรรักษาเสริมทวีความดี)
๒. สัมปชาโน = มีสัมปชัญญะ (คือ ปญญา)
๓. สติมา
= มีสติ (หมายถึง สตินี้เอง)
ขอพึงสังเกต คือ สัมปชาโน ซึ่งแปลวา มีสัมปชัญญะ จะเห็นวา สัมปชัญญะ คือปญญานี้ เปนธรรมที่
มักปรากฏคูกับสติ สําหรับที่นี่คือบอกวา การฝกในเรื่องสตินี้ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาปญญานั่นเอง
1548
1549
1550

โพชฌงค (องคแหงการตรัสรู) คือ สติ ธรรมวิจัย วิริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา
คําวา “กาย” เปลี่ยนเปน เวทนา จิต และธรรม ตามแตกรณี
เรียกวา “วิปัสสนาสมาธิ” อยูในระดับระหวางขณิกสมาธิ (สมาธิชั่วขณะ) กับอุปจารสมาธิ (สมาธิที่จวนจะแนวแน)
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สัมปชัญญะ หรือ ปญญา ก็คือ ความรูความเขาใจตระหนักชัดในสิ่งที่สติกําหนดไวนั้น หรือตอการ
กระทําในกรณีนั้นวา มีความมุงหมายอยางไร สิ่งที่ทํานั้นเปนอยางไร พึงปฏิบัติตอมันอยางไร และไมเกิดความ
หลงหรือความเขาใจผิดใดๆ ขึ้นมาในกรณีนั้นๆ
ขอความตอไปที่วา “ปลอดไร้อภิชฌาและโทมนัสในโลก” แสดงถึงทาทีที่เปนผลจากการมีสติสัมปชัญญะวา
เปนกลาง เปนอิสระ ไมถูกกิเลสผูกพัน ทั้งในแงติดใจอยากได และขัดเคืองเสียใจ ในกรณีนั้นๆ
ขอความตอทายเหมือนๆ กันของทุกขอที่วา มองเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไป แสดงถึงการ
เขาใจตามหลักไตรลักษณ จากนั้น จึงมีทัศนคติที่เปนผลเกิดขึ้น คือการมองและรูสึกตอสิ่งเหลานั้น ตามภาวะ
ของมันเอง เชนที่วา “มีกายอยู” เปนตน ก็หมายถึงรับรูความจริงของสิ่งนั้นตามที่เปนอยางนั้นของมันเอง โดยไม
เอาความรูสึกสมมติและยึดมั่นตางๆ เขาไปสวมใสใหมัน วาเปนคน เปนตัวตน เปนเขา เปนเรา หรือกายของเรา
เปนตน ทาทีอยางนี้ จึงเปนทาทีของความเปนอิสระ ไมอิงอาศัย คือไมขึ้นตอสิ่งนั้นสิ่งนี้ ที่เปนปจจัยภายนอก
และไมยึดมั่นสิ่งตางๆ ในโลกดวยตัณหาอุปาทาน
เพื่อใหมองเห็นเนื้อความชัดเจนยิ่งขึ้น ขอยกคําบาลีที่สําคัญมาแปล และแสดงความหมายไวโดยยอดังนี้
กาเย กายานุปสฺสี แปลวา “พิจารณาเห็นกายในกาย” นี้เปนคําแปลตามแบบที่คุนๆ กัน ซึ่งตองระวัง
ความเขาใจไมใหเขว แตก็พึงเห็นใจทานที่พยายามแปลกันมา เพราะบางคําบางขอความนั้น จะหาถอยคําที่สื่อ
ความหมายใหตรงและชัดไดแสนยาก
ความหมายของขอความนี้ก็คือ มองเห็นโดยรูเขาใจทันความจริงทุกขณะหรือตลอดเวลา เห็นกายในกาย
คือ มองเห็นในกายวาเปนกาย หมายความวา มองเห็นกายตามสภาวะซึ่งเปนที่ประชุมหรือประกอบกันเขาแหง
สวนประกอบ คืออวัยวะนอยใหญตางๆ เห็นตรงความจริง และเห็นแคที่เปนจริง ไมใชมองเห็นกาย เปนเขา เปน
เรา เปนนายนั่นนางนี่ เปนของฉัน ของคนนั้นคนนี้ หรือในผมในขนในหนาตา เห็นเปนชายนั้นหญิงนี้ เปนตน
เปนอันวา เห็นตรงตามความจริง ตรงตามสภาวะ ใหสิ่งที่ดู ตรงกันกับสิ่งที่เห็น คือดูกาย ก็เห็นกาย
ไมใชดูกาย ไพลไปเห็นนาย ก. บาง ดูกาย ไพลไปเห็นคนชังบาง ดูกาย ไพลเห็นเปนของชอบอยากชมบาง เปน
ตน เขาคติคําของโบราณาจารยวา “สิ่งที่ดู มองไมเห็น ไพลไปเห็นสิ่งที่ไมไดดู, เมื่อไมเห็น ก็หลงติดกับ เมื่อติด
อยู ก็พนไปไมได”1551
อาตาปี สมฺ ป ชาโน สติ ม า แปลว า “มี ค วามเพี ย ร มี สั ม ปชั ญ ญะ มี ส ติ ” ได แ ก มี สั ม มาวายามะ
สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสติ ซึ่งเปนองคมรรคประจํา ๓ ขอ ที่ตองใชควบไปดวยกันเสมอ ในการเจริญองคมรรค
ทั้งหลายทุกขอ1552
ความเพียรคอยหนุนเราจิต ไมใหยอทอหดหู ไมใหรีรอ ลา หรือถอยหลัง จึงไมเปดชองใหอกุศลธรรม
เกิดขึ้น แตเปนแรงเรงใหจิตเดินรุดหนาไป หนุนใหกุศลธรรมตางๆ เจริญยิ่งขึ้น
1551

1552

ที.อ.๒/๔๗๒; ม.อ.๑/๓๓๓; วิภงฺค.อ.๒๘๔; ขอความวา “กายในกาย” นี้ อรรถกถาอธิบายไวถึง ๔-๕ นัย โดยเฉพาะชี้ถึงความมุง
หมาย เชน ใหกําหนดโดยไมสับสนกัน คือ ตามดูกายในกาย ไมใชตามดูเวทนา หรือจิต หรือธรรม ในกาย อีกอยางหนึ่งวา ตามดู
กายสวนยอย ในกายสวนใหญ คือตามดูกายแตละสวนๆ ในกายที่เปนสวนรวมนั้น เปนการแยกออกดูไปทีละอยาง จนมองเห็นวา
ทั้งหมดนั้นไมมีอะไร นอกจากเปนที่รวมของสวนประกอบยอยๆ ลงไป ไมมี นาย ก. นาง ข. เปนตน เปนการวิเคราะหหนวยรวม
ออก หรือคลี่คลายความเปนกลุมกอน เหมือนกับลอกใบกลวยและกาบกลวย ออกจากตนกลวย จนไมเห็นมีตนกลวย ดังนี้เปนตน
(เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม ก็พึงเขาใจทํานองเดียวกัน)
ตรงกับหลักในมหาจัตตารีสกสูตร, ม.อุ.๑๔/๒๕๘-๒๗๘/๑๘๑-๖ ซึ่งเคยอางแลว; สวนความที่วา อาตาป = สัมมาวายามะ เปนตน ดู
อภิ.วิ.๓๕/๔๓๗-๙/๒๕๙-๒๖๐; ฯลฯ

บทที่ ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ

๘๐๓

สัมปชัญญะ คือ ปญญาที่พิจารณาและรูเทาทันอารมณที่สติกําหนด ทําใหไมหลงใหลไปได และเขาใจ
ถูกตองตามสภาวะที่เปนจริง
สติ คือ การกําหนด หมายตัว คอยจับอารมณไว ทําใหตามทันทุกขณะ ไมลืมเลือนเลอะพลาดสับสน
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ แปลอยางสํานวนเกาวา กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได คือ
ปลอดไรความยินดียินรายชอบชัง หมายความวา เมื่อปฏิบัติเชนนี้ จิตใจก็จะปลอดโปรงผองใส ไมมีทั้งความติด
ใจอยากได และความขัดใจเสียใจ เขามาครอบงํารบกวน
อตฺถิ กาโยติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏฺฐิตา โหติ ยาวเทว ญาณมตฺตาย ปฏิสฺสติมตฺตาย แปลวา
เธอมีสติดํารงตรงหนา หรือมีสติพรอมหนากับความรูวา “กายมีอยู” หรือวามีกายเปนกาย เพียงเพื่อเปนความรู
และแคสําหรับระลึกเทานั้น คือ มีสติตรงชัดตอความจริงแคที่วา มีกายเปนกาย ไมใชเลยไปเปนสัตว บุคคล
หญิงชาย ตัวตน ของตน ของเขา ของใคร เปนตน ทั้งนี้เพียงเพื่อเปนความรูและสําหรับใชระลึก คือเพื่อเจริญ
สติสัมปชัญญะ หรือเพื่อใหสติปญญาเจริญเพิ่มพูน มิใชเพื่อจะคิดฟุงเฟอละเมอฝน ปรุงแตงฟามเฝอไป
แมในเวทนา จิต และธรรม ก็พึงเขาใจอยางเดียวกันนี้
อนิสฺสิโต จ วิหรติ แปลวา และเธอเปนอยูไมอิงอาศัย คือ มีจิตใจเปนอิสระ ไมขึ้นตอสิ่งใด ไมตองเอา
ใจไปฝากไวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ บุคคลนั้นบุคคลนี้เปนตน วาตามหลักคือ ไมตองเอาตัณหาและทิฏฐิเปนที่อิงอาศัย
หรือไมตองขึ้นตอตัณหาและทิฏฐินั้น เชน เมื่อรับรูประสบการณตางๆ ก็รับรูโดยตรงตามที่สิ่งนั้นๆ เปนอยู ไม
ตองอาศัยตัณหาและทิฏฐิมาชวยวาดภาพระบายสีเสริมแตงและกลอมใหเคลิ้มไปตางๆ โดยฝากความนึกคิด
จินตนาการและสุขทุกขไวกับตัณหาและทิฏฐินั้น เปนตน
น จ กิญฺจิ โลเก อุปาทิยติ แปลวา อีกทั้งไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก คือ ไมยึดติดถือมั่นสิ่งใดๆ ไมวาจะ
เปนรูป หรือเวทนา หรือสัญญา หรือสังขาร หรือวิญญาณ วาเปนอัตตา หรืออัตตนิยา เชนวา เปนตัวตน เปนของ
ตน เปนตน
อชฺฌตฺตํ วา... พหิทฺธา วา... แปลวา...ภายในบาง...ภายนอกบาง ขอความนี้ อาจารยหลายทานอธิบาย
กันไปตางๆ
แตมติของอรรถกถาทั้งหลายลงกันวา “ภายใน” หมายถึง ของตนเอง “ภายนอก” คือ ของผูอื่น1553
มติของอรรถกถานี้ สอดคลองกับบาลีแหงพระอภิธรรมปฎก ซึ่งขยายความไวชัดแจง เชนวา
“ภิกษุตามเห็นจิตในจิต ภายนอก อยู่อย่างไร? ในข้อนี้ ภิกษุ เมื่อจิตของผู้นั้นมีราคะ ก็รู้ชัด
ว่า จิตของผู้นั้นมีราคะ ฯลฯ”1554
บางทานอาจสงสัยวา ควรหรือที่จะเที่ยวสอดแทรกตามสืบดูความเปนไปในกายใจของคนอื่น และจะรู
ตามเปนจริงไดอยางไร เรื่องนี้ขอใหเขาใจเพียงงายๆ วา ทานมุงใหเราใชสติกับสิ่งทั้งหลายทุกอยางที่เราเขาไป
เกี่ยวของ และรูเทาทันแคที่มันเปน

1553
1554

เชน ที.อ.๒/๔๙๘; ม.อ.๑/๓๘๕; วิภงฺค.อ.๒๘๓,๒๘๖
เชน อภิ.วิ.๓๕/๔๔๕-๗/๒๖๓-๕; พึงสังเกตวา บาลีแสดงการรู้จิตบุคคลอื่นด้วยเจโตปริยญาณ ก็มีข้อความบรรยายอาการ
ของจิต ตรงกับกรณีนี้ในสติปัฏฐาน (เชน ที.สี.๙/๑๓๕/๑๐๕)

๘๐๔

พุทธธรรม

เปนการแนนอนวา ในชีวิตประจําวัน เราจะตองเกี่ยวของกับคนอื่นๆ เมื่อเราเกี่ยวของกับเขา ก็พึง
เกี่ยวของโดยมีสติ รูเขาตามที่เขาเปน และตามที่ประจักษแกเราเทานั้น คือ รูตรงไปตรงมา แคที่รูเห็นเกี่ยวของ
แคไหนก็แคนั้น (ถามีญาณหยั่งรูจิตใจของเขา ก็รูตรงไปตรงมาเทาที่ญาณนั้นรู ถาไมมีญาณ ก็ไมตองไปสอดรู)
จะไดไมคิดปรุงแตงวุนวายไปเกี่ยวกับคนอื่น ทําใหเกิดราคะบาง โทสะบาง เปนตน ถาไมรูหรือไมไดเกี่ยวของ ก็
แลวไป มิไดหมายความวา จะใหคอยสืบสอดตามดูพฤติการณทางกายใจของผูอื่นแตประการใด
ในทางตรงขาม เวลาไปพูดกับคนอื่น เขามีอาการโกรธ ก็ไมรูวาเขาโกรธ แลวจะมาบอกวาปฏิบัติ
สติปฏฐานไดอยางไร และสติปฏฐานจะใชในชีวิตจริงไดอยางไร
อาจพูดสรุปไดแนวหนึ่งวา การเจริญสติปฏฐาน คือการเปนอยูดวยสติสัมปชัญญะ ซึ่งทําใหภาพตัวตนที่
จิตอวิชชาปนแตง ไมมีชองที่จะแทรกตัวเขามาในความคิดแลวกอปญหาขึ้นได
การปฏิบัติตามแนวสติปฏฐานนี้ นักศึกษาฝายตะวันตกบางทาน นําไปเปรียบเทียบกับวิธีการแบบจิต
วิ เ คราะห ข องจิ ต แพทย (Psychiatrist) สมั ย ป จ จุ บั น และประเมิ น คุ ณ ค า ว า สติ ป ฏ ฐานได ผ ลดี ก ว า และใช
ประโยชนไดกวางขวางกวา เพราะทุกคนสามารถปฏิบัติไดเอง และใชในยามปรกติเพื่อความมีสุขภาพจิตที่ดีได
ดวย1555 อยางไรก็ตาม ในที่นี้จะไมวิจารณความเห็นนั้น แตจะขอสรุปสาระสําคัญของการเจริญสติปฏฐานตาม
แนวความคิดเห็นแบบใหมอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

ก. กระบวนการปฏิบัติ
๑. องคประกอบ หรือสิ่งที่รวมอยูในกระบวนการปฏิบัตินี้ มี ๒ ฝาย คือ ฝายที่ทํา (ตัวทําการ ที่คอย
สังเกตตามดูรูทัน) กับฝายที่ถูกทํา (สิ่งที่ถูกสังเกตตามดูรูทัน)
ก) องค์ประกอบฝ่ายที่ถูกทํา คือ สภาวะที่ถูกมอง หรือถูกตามดูรูทัน ไดแก สิ่งธรรมดาสามัญ คือทุก
สิ่งทุกอยางที่มีอยูกับตัวของทุกคนนั่นเอง เชน รางกาย การเคลื่อนไหวของรางกาย ความรูสึกนึกคิด
ตางๆ ที่เปนปจจุบัน คือกําลังเกิดขึ้น เปนไปอยูในขณะนั้นๆ
ข) องค์ประกอบฝ่ายที่ทํา คือ องคธรรมที่ถึงที่ทันอยูตอหนากับสิ่งนั้นๆ ไมคลาดคลา ไมทิ้งไป คอย
ตามดูรูทัน เปนองคธรรมหลักของสติปฏฐาน ไดแก สติ กับ สัมปชัญญะ
สติ เปนตัวดึงตัวเกาะจับสิ่งที่จะมองจะดูจะรูเอาไว สัมปชัญญะ คือปญญา ที่รูชัดตอสิ่งหรืออาการ ที่
ถูกมอง หรือตามดูนั้น โดยตระหนักวา คืออะไร เปนอยางไร มีความมุงหมายอยางไร เชน ขณะที่เดิน ก็มีสติให
ใจอยูพรอมหนากับการเดิน และมีสัมปชัญญะที่รูพรอมอยูกับตัววา กําลังเดินไปไหน อยางไร เพื่ออะไร รู
ตระหนักภาวะและสภาพของผูเดิน และสิ่งที่เกี่ยวของในการเดินนั้น เปนตน เขาใจสิ่งนั้นหรือการกระทํานั้นตาม
ความเปนจริง โดยไมเอาความรูสึกชอบใจหรือไมชอบใจเปนตนของตน เขาไปปะปนหรือปรุงแตง
มีขอควรระวังที่ควรย้ําไว เกี่ยวกับความเขาใจผิดที่อาจเปนเหตุใหปฏิบัติผิดพลาดเสียผลได กลาวคือ
บางคนเขาใจความหมายของคําแปล “สติ” ที่วาระลึกได และ “สัมปชัญญะ” ที่วารูตัว ผิดพลาดไป โดยเอาสติมา
กําหนดนึกถึงตนเอง และรูสึกตัววา ฉันกําลังทํานั่นทํานี่ กลายเปนการสรางภาพตัวตนขึ้นมา แลวจิตก็ไปจดจอ
อยูกับภาพตัวตนอันนั้น เกิดความเกร็งตัวขึ้นมา หรืออยางนอยจิตก็ไมไดอยูที่งาน ทําใหงานที่กําลังทํานั้น แทนที่
จะไดผลดี ก็กลับกลายเปนเสียไป
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๘๐๕

สําหรับคนที่เขาใจผิดเชนนั้น พึงมองความหมายของสติในแงวา การนึกไว การคุมจิตไวกับอารมณ การ
คุมจิตไวกับกิจที่กําลังกระทํา หรือคุมจิตไวในกระแสของการทํากิจ และมองความหมายของสัมปชัญญะในแงวา
การรูชัดสิ่งที่นึกไว หรือรูชัดสิ่งที่กําลังกระทํา กลาวคือ มิใชเอาสติมากําหนดตัวตน (วาฉันทํานั่นทํานี่) ใหนึกถึง
งาน (สิ่งที่ทํา) ไมใชนึกถึงตัว (ผูทํา) ใหสติดึงใจไวใหใจอยูกับสิ่งที่กําลังกระทํา หรือกําลังเปนไป จนไมมีโอกาส
นึกถึงตัวเอง หรือตัวผูทําเลย คือใจอยูกับสิ่งที่ทํานั้น จนกระทั่งความรูสึกวาตัวฉัน หรือความรูสึกตอตัวผูทํา ไม
มีโอกาสเกิดขึ้นไดเลย
๒. อาการที่วาตามดูรูทัน มีสาระสําคัญอยูที่ ใหรูเห็นตามที่มันเปนในขณะนั้น คือ ดู-เห็น-เขาใจ วา
อะไร กําลังเปนไปอยางไร ปรากฏผลอยางไร เขาไปอยูตอหนาหรือพรอมหนา รับรู พิจารณา เขาใจ ตามดูมันไป
ใหทันทุกยางขณะเทานั้น ไมสรางปฏิกิริยาใดๆ ขึ้นในใจ ไมมีการคิดกําหนดคา ไมมีการคิดวิจารณ ไมมีการ
วินิจฉัยวา ดีชั่ว ถูกผิด เปนตน ไมใสความรูสึก ความโนมเอียงในใจ ความยึดมั่นตางๆ ลงไปวา ถูกใจไมถูกใจ
ชอบ ไมชอบ เปนตน เพียงเห็นเขาใจตามที่มันเปน ของสิ่งนั้น อาการนั้น แงนั้นๆ เองโดยเฉพาะ ไมสราง
ความคิดผนวกวา ของเรา ของเขา ตัวเรา ตัวเขา นาย ก. นาย ข. เปนตน
ตัวอยางเชน ตามดูเวทนาในใจของตนเอง ขณะนั้น มีทุกขเกิดขึ้น ก็รูวาทุกขเกิดขึ้น ทุกขนั้นเกิดขึ้น
อยางไร กําลังจะหมดสิ้นไปอยางไร หรือตามดูธรรมารมณ เชน มีความกังวลใจเกิดขึ้น เกิดความกลุมใจขึ้น ก็
ตามดูความกลุมหรือกังวลใจนั้นวา มันเกิดขึ้นอยางไร เปนมาอยางไร หรือเวลาเกิดความโกรธ พอนึกได รูตัววา
โกรธ ความโกรธก็หยุดหายไป จับเอาความโกรธนั้นขึ้นมาพิจารณาคุณโทษ เหตุเกิดและอาการที่มันหายไป เปน
ตน กลายเปนสนุกไปกับการศึกษาพิจารณาวิเคราะหทุกขของตน และทุกขนั้นจะไมมีพิษสงอะไรแกตัวผูพิจารณา
เลย เพราะเปนแตตัวทุกขเองลวนๆ ที่กําลังเกิดขึ้น กําลังดับไป ไมมีทุกขของฉัน ฉันเปนทุกข ฯลฯ
แมแตความดี ความชั่วใดๆ ก็ตาม ที่มีอยู หรือปรากฏขึ้นในจิตใจขณะนั้นๆ ก็เขาเผชิญหนา ไมเลี่ยงหนี
เขารับรูตามดูมันตามที่มันเปนไป ตั้งแตมันปรากฏตัวขึ้น จนมันหมดไปเอง แลวก็ตามดูสิ่งอื่นตอไป เหมือนดูคน
เลนละคร หรือดุจเปนคนขางนอกมองเขามาดูเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้น เปนทาทีที่เปรียบไดกับแพทยที่กําลัง
ชําแหละตรวจดูศพ หรือนักวิทยาศาสตรที่กําลังสังเกตดูวัตถุที่ตนกําลังศึกษา ไมใชทาทีแบบผูพิพากษาที่กําลัง
พิจารณาคดีระหวางโจทกกับจําเลย เปนการดูเห็นแบบสภาววิสัย (objective) ไมใชสกวิสัย (subjective)
อาการที่เปนอยูโดยมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาเชนนี้ มีลักษณะสําคัญอยางหนึ่ง ที่เรียกวาเปนอยูใน
ปจจุบัน หรือมีชีวิตอยูในขณะปจจุบัน กลาวคือสติตามทันสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น เปนไปอยู หรือกระทําอยูขณะนั้นๆ
แตละขณะๆ ไมปลอยใหคลาดกันไป ไมติดของคางคาหรือออยอิ่งอยูกับอารมณท่ีผานลวงไปแลว ไมลอยควาง
ไปขางหนาเลยไปหาสิ่งที่ยังไมมาและยังไมมี ไมเลื่อนไหลถอยลงสูอดีต ไมเลื่อนลอยไปในอนาคต
หากจะพิจารณาเรื่องราวในอดีต หรือสิ่งที่พึงทําในอนาคต ก็เอาสติกําหนดจับสิ่งนั้นมาใหปญญา
พิจารณาอยางมีความมุงหมาย ทําใหเรื่องนั้นๆ กลายเปนอารมณปจจุบันของจิต ไมมีอาการเควงควางเลื่อนลอย
ละหอยเพอ ของความเปนอดีตหรืออนาคต
การเปนอยูในขณะปจจุบันเชนนี้ ก็คือการไมตกเปนทาสของตัณหา ไมถูกตัณหาลอไว หรือชักจูงไป
นั่นเอง แตเปนการเปนอยูดวยปญญา ทําใหพนจากอาการตางๆ ของความทุกข เชน ความเศรา ซึม เสียดาย
ความรอนใจ กลุม กังวล เปนตน และทําใหเกิดความรู พรอมทั้งความปลอดโปรงผองใสเบาสบายของจิตใจ
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ข. ผลของการปฏิบัติ
๑. ในแงความบริสุทธิ์ เมื่อสติจับอยูกับสิ่งที่ตองการอยางเดียว และสัมปชัญญะรูเขาใจสิ่งนั้นตามที่มัน
เปน ยอมเปนการควบคุมกระแสการรับรูและความคิดไวใหบริสุทธิ์ ไมมีชองที่กิเลสตางๆ จะเกิดขึ้นได และใน
เมื่อวิเคราะหมองเห็นสิ่งเหลานั้น เพียงแคตามที่มันเปน ไมใสความรูสึก ไมสรางความคิดคํานึง ตามความโนม
เอียงและความใฝนิยมตางๆ ที่เปนสกวิสัย (subjective) ลงไป ก็ยอมไมมีความยึดติดถือมั่นตางๆ ไมมีชองที่
กิเลสทั้งหลาย เชน ความโกรธ จะเกิดขึ้นได เปนวิธีกําจัดอาสวะเกา และปองกันอาสวะใหมไมใหเกิดขึ้น
๒. ในแงความเปนอิสระ เมื่อมีสภาพจิตที่บริสุทธิ์อยางในขอ ๑. แลว ก็ยอมมีความเปนอิสระดวย โดย
จะไมหวั่นไหวไปตามอารมณตางๆ ที่เขามากระทบ เพราะอารมณเหลานั้นถูกใชเปนวัตถุสําหรับศึกษาพิจารณา
แบบสภาววิสัย (objective) ไปหมด เมื่อไมถูกแปลความหมายตามอํานาจอาสวะที่เปนสกวิสัย (subjective) สิ่ง
เหลานั้นก็ไมมีอิทธิพลตามสกวิสัยแกบุคคลนั้น และพฤติกรรมตางๆ ของเขา จะหลุดพนจากการถูกบังคับดวย
กิเลสที่เปนแรงขับ หรือแรงจูงใจไรสํานึกตางๆ (unconscious drives หรือ unconscious motivations) เขาจะ
เปนอยูอยางที่เรียกวา ไมอิงอาศัย (คือ ไมตองขึ้นตอตัณหาและทิฏฐิ) ไมถือมั่นสิ่งใดในโลก
๓. ในแงของปญญา เมื่ออยูในกระบวนการทํางานของจิตเชนนี้ ปญญายอมทําหนาที่ไดผลดีที่สุด
เพราะจะไมถูกเคลือบหรือหันเหไปดวยความรูสึก ความเอนเอียง และอคติตางๆ ทําใหรูเห็นไดตามที่มันเปน คือ
รูตามความจริง
๔. ในแงความพนทุกข เมื่อจิตอยูในภาวะตื่นตัว เขาใจสิ่งตางๆ ตามที่มันเปน และคอยรักษาทาทีของ
จิตอยูไดเชนนี้ ความรูสึกเอนเอียงในทางบวกหรือลบตอสิ่งนั้นๆ ที่มิใชเปนไปโดยเหตุผลบริสุทธิ์ ยอมเกิดขึ้น
ไมได จึงไมมี ทั้งความรูสึกในดานติ ดใครก ระหายอยาก (อภิช ฌา) และความขัดเคืองกระทบใจ (โทมนัส )
ปราศจากอาการกระวนกระวาย (anxiety) ตางๆ เปนภาวะจิตที่เรียกวาพนทุกข มีความโปรงเบา ผอนคลาย สงบ
ผองใส เปนตัวของตัวเอง อยางไมมีขีดคั่นพรมแดน
ผลที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ความจริงก็สัมพันธเปนอันเดียวกัน เปนแตแยกสวนในแงตางๆ เมื่อสรุปตาม
แนวปฏิจจสมุปบาทและไตรลักษณ ก็ไดความวา เดิมนั้น มนุษยไมรูวาตัวตนที่ยึดถือไว ไมมีจริง เปนเพียง
กระแสของรูปธรรมนามธรรมสวนยอยจํานวนมากมาย ที่สัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบตอกัน กําลัง
เกิดขึ้นและเสื่อมสลายเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา
เมื่อไมรูเชนนี้ จึงยึดถือ เอาความรูสึกนึกคิด ความปรารถนา ความเคยชิน ทัศนคติ ความเชื่อถื อ
ความเห็น การรับรู เปนตน ในขณะนั้นๆ วาเปนตัวตนของตน แลวตัวตนนั้นก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยไป รูสึกวา ฉัน
เปนนั่น ฉันเปนนี่ ฉันรูสึกอยางนั้น ฉันรูสึกอยางนี้ ฯลฯ
การรูสึกวาตัวฉันเปนอยางนั้นอยางนี้ ก็คือการถูกความรูสึกนึกคิด เปนตน ที่เปนนามธรรมสวนยอยใน
ขณะนั้นๆ หลอกเอานั่นเอง เมื่ออยูในภาวะถูกหลอกเชนนั้น ก็คือการตั้งตนความคิดที่ผิดพลาด จึงถูกชักจูง
บังคับใหคิดเห็นรูสึกและทําการตางๆ ไปตามอํานาจของสิ่งที่ยึดวาเปนตัวตนของตนในขณะนั้นๆ
ครั้นมาปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน ก็มองเห็นรูปธรรมนามธรรมแตละอยาง ที่เปนสวนประกอบของ
กระแสนั้น กําลังเกิดดับอยูตามสภาวะของมัน เมื่อวิเคราะหสวนประกอบตางๆ ในกระแส แยกแยะออกมองเห็น
กระจายออกไปเปนสวนๆ เปนขณะๆ มองเห็นอาการที่ดําเนินสืบตอกันเปนกระบวนการแลว ยอมไมถูกหลอกให
ยึดถือเอาสิ่งนั้นๆ เปนตัวตนของตน และสิ่งเหลานั้นก็หมดอํานาจบังคับใหบุคคลอยูในบงการของมัน
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ถาการมองเห็นนี้เปนไปอยางลึกซึ้ง แจมชัดเต็มที่ ก็เปนภาวะที่เรียกวาความหลุดพน ทําใหจิตตั้งตน
ดําเนินในรูปใหม เปนกระแสที่บริสุทธิ์โปรงเบา เปนอิสระ ไมมีความเอนเอียงยึดติดและเงื่อนปมตางๆ ในภายใน
เกิดเปนบุคลิกภาพใหม
กลาวอีกนัยหนึ่งวา เปนสภาพของจิตที่มีสุขภาพสมบูรณ ดุจรางกายที่เรียกวามีสุขภาพสมบูรณ เพราะ
องคอวัยวะทุกสวนปฏิบัติหนาที่ไดคลองเต็มที่ตามปรกติของมัน ในเมื่อไมมีโรคเปนขอบกพรองอยูเลย
โดยนัยนี้ การปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน จึงเปนวิธีการชําระลางอาการเปนโรคตางๆ ที่มีในจิต กําจัดสิ่ง
ที่เปนเงื่อนปม เปนอุปสรรคถวงขัดขวางการทํางานของจิตใหหมดไป ทําใหปลอดโปรง พรอมที่จะดํารงชีวิตอยู
เผชิญและจัดการกับสิ่งทั้งหลายในโลก ดวยความเขมแข็งและสดชื่นตอไป
เรื่องนี้อาจสรุปดวยพุทธพจนดังตอไปนี้
“ภิกษุทั้งหลาย โรคมีอยู่ ๒ ชนิด ดังนี้ คือ โรคทางกาย ๑ โรคทางใจ ๑ สัตว์ทั้งหลายที่
ยืนยันได้ว่าตนไม่มีโรคทางกายเลยตลอดเวลาทั้งปี ก็มีปรากฏอยู่ ผู้ที่ยืนยันได้ว่าตนไม่มีโรคทาง
กายเลยตลอดเวลา ๒ ปี...๓ ปี...๔ ปี...๕ ปี...๑๐ ปี...๒๐ ปี...๓๐ ปี...๔๐ ปี...๕๐ ปี...๑๐๐
ปี ก็มีปรากฏอยู่ แต่สัตว์ที่ยืนยันได้ว่า ตนไม่เป็นโรคทางใจเลย แม้ชั่วเวลาเพียงครู่หนึ่งนั้น หา
ได้ยากในโลก ยกเว้นแต่พระขีณาสพ (ผู้สิ้นอาสวะแล้ว) ทั้งหลาย”1556
พระสารีบุตร: แน่ะท่านคฤหบดี อินทรีย์ของท่านผ่องใสนัก สีหน้าของท่านก็บริสุทธิ์เปล่งปลั่ง
วันนี้ ท่านได้ฟังธรรมีกถา ในที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วหรือ?
คฤหบดีนกุลบิดา: พระคุณเจ้าผู้เจริญ ไฉนจะไม่เป็นเช่นนี้เล่า วันนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรง
หลั่งน้ําอมฤตรดข้าพเจ้าแล้ว ด้วยธรรมีกถา
พระสารีบุตร: พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงหลั่งอมฤตรดท่านด้วยธรรมีกถาอย่างไร?
คฤหบดี: พระคุณเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายอภิวาทนั่ง ณ ที่ควรส่วน
หนึ่งแล้ว ได้ทราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระองค์ชราแล้ว เป็นคนแก่เฒ่า ล่วงกาลผ่านวัยมา
นาน ร่างกายก็มีโรคเร้ารุม เจ็บป่วยอยู่เนืองๆ อนึ่งเล่า ข้าพระองค์มิได้ (มีโอกาส) เห็นพระผู้มี
พระภาค และพระภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ผู้ ช่ ว ยให้ เ จริ ญ ใจอยู่ เ ป็ น นิ ต ย์ ขอพระผู้ มี พ ระภาคได้ โ ปรด
ประทานโอวาทสั่งสอนข้าพระองค์ ในข้อธรรมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้า
พระองค์ชั่วกาลนาน
พระพุทธเจา: “ถูกแล้ว ท่านคฤหบดี เป็นเช่นนั้น อันร่างกายนี้ ย่อมมีโรครุมเร้า ดุจดังว่าฟองไข่
ซึ่งผิวเปลือกห่อหุ้มไว้ ก็ผู้ใดที่บริหารร่างกายนี้อยู่ จะยืนยันว่าตนไม่มีโรคเลย แม้ชั่วครู่หนึ่ง จะมี
อะไรเล่านอกจากความเขลา เพราะเหตุฉะนั้นแล ท่านคฤหบดี ท่านพึงสําเหนียกว่า ‘ถึงแม้กาย
ของเราจะมีโรครุมเร้า แต่ใจของเราจักไม่มีโรครุมเร้าเลย’”
พระคุณเจ้าผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคทรงหลั่งอมฤตรดข้าพเจ้า ด้วยธรรมีกถา ดั่งนี้แล1557
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พุทธธรรม

เหตุใดสติที่ตามทันขณะปัจจุบัน จึงเป็นหลักสําคัญของวิปัสสนา?
กิจกรรมสามัญที่สุดของทุกๆ คน ซึ่งเปนไปอยูตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน ก็คือ การรับรูอารมณตางๆ
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
เมื่อมีการรับรู ก็มีความรูสึกพรอมไปดวย คือ สุขสบายบาง ทุกขระคายเจ็บปวด ไมสบายบาง เฉยๆ
บาง เมื่อมีความรูสึกสุขทุกข ก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นในใจดวย คือ ถาสุขสบายที่สิ่งใด ก็ชอบใจติดใจสิ่งนั้น ถาไม
สบายไดทุกขที่สิ่งใด ก็ขัดใจไมชอบสิ่งนั้น เมื่อชอบ ก็อยากรับรูอีก อยากเสพซ้ํา หรืออยากได อยากเอา เมื่อไม
ชอบ ก็เลี่ยงหนี หรืออยากกําจัด อยากทําลาย
กระบวนการดังกลาวนี้ ดําเนินไปตลอดเวลา มีทั้งอยางแผวๆ ที่ผานไปโดยไมไดสังเกต และที่แรงเขม
สังเกตไดเดนชัด มีผลตอจิตใจอยางชัดเจน และสืบเนื่องไปนาน สวนใดแรงเขม หรือสะดุดชัด ก็มักชักใหมี
ความคิดปรุงแตงยืดเยื้อเยิ่นเยอออกไป ถาไมสิ้นสุดที่ในใจ ก็ผลักดันใหแสดงออกมาเปนการพูด การกระทํา
ตางๆ ทั้งนอยและใหญ
ชีวิตของบุคคล บทบาทของเขาในโลก และการกระทําตอกันระหวางมนุษย ยอมสืบเนื่องออกมาจาก
กระบวนธรรมนอยๆ ที่เปนไปในชีวิตแตละขณะๆ นี้เปนสําคัญ
ในทางปญญา การปลอยจิตใจใหเปนไปตามกระบวนธรรมขางตนนั้น คือ เมื่อรับรูแลว รูสึกสุขสบาย ก็
ชอบใจ ติดใจ เมื่อรับรูแลว รูสึกทุกข ไมสบาย ก็ขัดใจ ไมชอบใจ ขอนี้จะเปนเครื่องกีดกั้นปดบัง ทําใหไมรูไม
เขาใจ ไมมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง หรือตามสภาวะที่แทของมัน ทั้งนี้เพราะจิตใจที่เปนไปเชนนั้น จะมี
สภาพตอไปนี้
• ของอยูที่ความชอบใจ หรือความขัดใจ ตกอยูในอํานาจของความติดใจ หรือขัดใจนั้น ถูกความชอบ
ใจหรือไมชอบใจนั้นเคลือบคลุม ทําใหมองเห็นเอนเอียงไปอยางใดอยางหนึ่ง ไมตรงตามที่มันเปนจริง
• ตกอดีต หรือลอยอนาคต กลาวคือ เมื่อคนรับรูแลว เกิดความชอบใจหรือไมชอบใจ จิตของเขาจะ
ของหรือขัดอยู ณ สวนหรือจุดหรือแง ที่ชอบใจหรือไมชอบใจ ของอารมณนั้น และจับเอาภาพของอารมณนั้น ณ
จุดหรือสวนหรือแงที่ชอบใจหรือไมชอบใจนั้น เก็บคางไวหรือเอาไปทะนุถนอม และคิดปรุงแตงหรือฝนฟามตอไป
การของอยูที่สวนใดก็ตาม ซึ่งชอบใจหรือไมชอบใจ และการจับอยูกับภาพของสิ่งนั้นซึ่งปรากฏอยูในใจ
ของตน คือการเลื่อนไหลลงสูอดีต การคิดปรุงแตงตอไปเกี่ยวกับสิ่งนั้น คือการเลื่อนลอยไปในอนาคต
ความรูความเขาใจของเขาเกี่ยวกับสิ่งนั้น ก็คือภาพของสิ่งนั้น ณ จุดหรือตอนที่ชอบใจหรือไมชอบใจ
หรือซึ่งเขาไดคิดปรุงแตงตอไปแลว ไมใชสิ่งนั้นตามที่มันเปนของมันเองในขณะนั้นๆ
• ตกอยูในอํานาจของความคิดปรุงแตง จึงแปลความหมายของสิ่งที่รับรู หรือประสบการณนั้นๆ ไป
ตามแนวทางของภูมิหลัง หรือความเคยชินที่ไดสั่งสมไว เชน คานิยม ทัศนคติ หรือทิฏฐิที่ตนยึดถือนิยมเชิดชู
เรียกวาจิตตกอยูในภาวะถูกปรุงแตง ไมอาจมองอยางเปนกลางใหเห็นประสบการณลวนๆ ตามที่มันเปน
• นอกจากถูกปรุงแตงแลว ก็จะนําเอาภาพปรุงแตงของประสบการณใหมนั้น เขาไปรวมในการปรุงแตง
ตอไปอีก เปนการเสริมซ้ําการสั่งสมนิสัยความเคยชินของจิตใหแนนหนายิ่งขึ้น
ความเปนไปเชนนี้ มิใชจะเกี่ยวของกับเรื่องหยาบๆ ตื้นๆ ในการดําเนินชีวิตและทํากิจการทั่วไปเทานั้น
แตทานมุงเนนกระบวนของจิตในระดับละเอียดลึกซึ้ง ที่ทําใหปุถุชนมองเห็นสิ่งทั้งหลายเปนของคงที่ เปนชิ้นเปน
อัน มีสวยงามนาเกลียด ติดในสมมติตางๆ ไมเห็นความเปนไปตามเหตุปจจัยที่ดําเนินอยูตลอดเวลา
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อยางไรก็ดี กระบวนธรรมเชนนี้ เปนความเคยชิน หรือนิสัยของจิต ที่คนทั่วไปไดสั่งสมกันมาคนละ
นานๆ เกือบจะวาตั้งแตเกิดทีเดียว ๒๐ – ๓๐ ปบาง ๔๐ – ๕๐ ปบาง เกินกวานั้นบาง และไมเคยหัดตัดวงจรลบ
กระบวนกันมาเลย การจัดการแกไข จึงมิใชจะทําไดงายนัก ในทันทีที่รับรูอารมณ หรือมีประสบการณ ยังไมทัน
ตั้งตัวที่จะยั้งกระบวน จิตก็แลนไปตามความเคยชินของมันเสียกอน
ดังนั้น การแกไขในเรื่องนี้ จึงมิใชจะเพียงตัดวงจรลางกระบวนธรรมนั้นลงเทานั้น แตจะตองแกไขความ
เคยชิน หรือนิสัยที่ไหลแรงไปขางเดียวของจิตอีกดวย
องคธรรมสําคัญ ที่จะใชเปนตัวเบิกทาง และเปนหลักรวมพลทั้งสองกรณีนั้น ก็คือ สติ การปฏิบัติตาม
หลักสติปฏฐาน ก็มีวัตถุประสงคอยางนี้ กลาวคือ เมื่อมีสติตามทันขณะปจจุบัน และมองดูสิ่งนั้นๆ ตามที่มัน
เปนอยูในขณะนั้นๆ ตลอดเวลา ยอมสามารถตัดวงจร ทําลายกระบวนธรรมฝายอกุศลลงไดดวย คอยๆ แกไข
ความเคยชินเกาๆ พรอมกับสรางแนวนิสัยใหมใหแกจิตไดดวย
จิตที่มีสติชวยกํากับใหตามทันอยูกับขณะปจจุบัน จะมีสภาพตรงขามกับจิตที่เปนไปตามกระบวนธรรม
ขางตน คือ
• ความชอบใจ หรือขัดใจ ไมมีโอกาสเกิดขึ้น เพราะการที่จะชอบใจหรือขัดใจ จิตจะตองของขัดอยู ณ
จุดหรือสวนใดสวนหนึ่ง และชะงักคางอยู คือตกลงไปในอดีต
• ไมเลื่อนไหลลงไปในอดีต ไมเลื่อนลอยไปในอนาคต ความชอบใจ ไมชอบใจ กับการตกอดีต เปน
อาการที่เปนไปดวยกัน เมื่อไมติด ไมของ ไมคางอยู ตามดูทันอยูกับสภาวะที่กําลังเปนไปอยู การตกอดีตลอย
อนาคต ก็ไมมี
• ไมถูกความคิดปรุงแตงเนื่องดวยภูมิหลังที่ไดสั่งสมไว ชักจูงใหแปลประสบการณหรือสิ่งที่รับรูให
เอนเอียงบิดเบือน หรือยอมสี ไปตามอํานาจของมัน พรอมที่จะมองไปตามสภาวะของสิ่งนั้นๆ
• ไมปรุงแตงเสริมซ้ํา หรือเพิ่มกําลังแกความเคยชินผิดๆ ที่จิตไดสั่งสมเรื่อยมา
• เมื่อตามรูดูทันทุกสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในปจจุบันทุกขณะ ก็ยอมไดรูเห็นสภาพจิตนิสัย เปนตน ของ
ตนเอง ที่ไมพึงปรารถนา หรือที่ตนเองไมยอมรับ ปรากฏออกมาดวย ทําใหไดรับรูสูหนาเผชิญสภาพที่เปนจริง
ของตนเองตามที่มันเปน ไมเลี่ยงหนี ไมหลอกลวงตนเอง และทําใหสามารถชําระลางกิเลสเหลานั้น แกปญหาใน
ตนเองไดดวย
นอกจากนั้น ในดานคุณภาพจิต ก็จะบริสุทธิ์ ผองใส โปรง เบิกบาน เปนอิสระ ไมถูกบีบจํากัดใหคับ
แคบ และไมถูกเคลือบคลุมใหหมองมัว
สิ่งทั้งหลายตั้งอยูตามสภาพของมัน และเปนไปตามธรรมดาของมัน พูดเปนภาพพจนวา ความจริง
เปดเผยตัวเองอยูตลอดเวลา แตมนุษยปดบังตนเองจากมัน หรือไมก็มองภาพของมันบิดเบือนไป หรือไมก็ถึงกับ
หลอกลวงตัวของมนุษยเอง ตัวการที่ปดบัง บิดเบือน หรือหลอกลวง ก็คือ การตกลงไปในกระแสของกระบวน
ธรรมดังไดกลาวขางตน เครื่องปดบัง บิดเบือน หรือหลอก ก็มีอยูแลว ยิ่งความเคยชินคอยชักลากใหเขวไปเสีย
อีก โอกาสที่จะรูความจริงก็แทบไมมี
ในเมื่อความเคยชินหรือติดนิสัยนี้ มนุษยไดสั่งสมตอเนื่องกันมานานนักหนา การปฏิบัติเพื่อแกไขและ
สรางนิสัยใหม ก็ควรจะตองอาศัยเวลามากเชนเดียวกัน

๘๑๐

พุทธธรรม

เมื่อใด สติตามทัน ทํางานสม่ําเสมอตอเนื่องอยางชํานาญ คนไมปดบังตัวเอง ไมบิดเบือนภาพที่มอง
และพนจากอํานาจความเคยชิน หรือนิสัยเกาของจิตแลว เมื่อนั้น ก็พรอมที่จะมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของ
มัน และรูเขาใจความจริง
ถึงตอนนี้ ถาอินทรียอื่นๆ โดยเฉพาะปญญาแกกลาพรอมดีอยูแลว ก็จะรวมงาน โดยอาศัยสติคอย
เปดทางใหทํางานไดเต็มที่ ทําใหเกิดญาณทัศนะ ความหยั่งรูหยั่งเห็นตามเปนจริง ที่เปนจุดหมายของวิปสสนา
แตการที่ปญญินทรียเปนตน จะพรอมหรือแกกลาไดนั้น ยอมอาศัยการฝกฝนอบรมมาโดยลําดับ
รวมทั้งการเลาเรียนสดับฟงในเบื้องตนดวย การเลาเรียนสดับฟง และการคิดเหตุผล เปนตน จึงมีสวนเกื้อกูลแก
การรูแจงสัจธรรมได

สติปัฏฐาน เป็นอาหารของโพชฌงค์
ความจริงนั้น สติไมใชตัววิปสสนา ปญญา หรือการใชปญญาตางหาก เปนวิปสสนา แตปญญาจะได
โอกาส และจะทํางานไดอยางปลอดโปรงเต็มที่ ก็ตอเมื่อมีสติคอยชวยกํากับหนุนอยูดวยเหตุผลดังกลาวแลว
ขางตน การฝกสติจึงมีความสําคัญมากในวิปสสนา
พูดอีกอยางหนึ่งวา การฝกสติ ก็เพื่อจะใชปญญาไดเต็มที่ หรือเปนการฝกปญญาไปดวยนั่นเอง ใน
ภาษาของการปฏิบัติธรรม เมื่อพูดถึงสติ ก็มักเล็งและรวมถึงสัมปชัญญะคือปญญา ที่ควบอยูดวย และสติจะมี
กําลังกลาแข็ง หรือชํานาญคลองแคลวขึ้นได ก็เพราะมีปญญารวมทํางาน1558
ปญญาที่ทํางานรวมอยูกับสติในกิจทั่วๆ ไป มักมีลักษณาการที่เรียกวาสัมปชัญญะ ในขั้นนี้ ปญญายังดู
คลายเปนตัวประกอบ คอยรวมมือและประสานงานอยูกับสติ การพูดจากลาวขานมักเพงเล็งไปที่สติ เอาสติเปน
ตัวหลักหรือตัวเดน แตในขั้นที่ใชปญญาพินิจพิจารณาอยางจริงจัง ความเดนจะไปอยูที่ปญญา สติจะเปนเหมือน
ตัวที่คอยรับใชปญญา ปญญาที่ทํางานในระดับนี้ เชนที่เรียกวา ธรรมวิจัย ในโพชฌงค ๗ ประการ เปนตน
ถึงตรงนี้ เห็นควรทบทวนหลักซึ่งไดแสดงไวตั้งแตเริ่มเรื่องมัชฌิมาปฏิปทา ที่วา สติปฏฐาน ๔ เปน
อาหารหลอเลี้ยงโพชฌงค ๗ และโพชฌงค ๗ นั้น ก็หลอเลี้ยงวิชชาและวิมุตติ โดยยกพุทธพจนมาย้ํา ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าววิชชาและวิมุตติว่ามีอาหาร มิใช่ไร้อาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของ
วิชชาและวิมุตติ พึงกล่าวว่า คือ โพชฌงค์ ๗, แม้โพชฌงค์ ๗ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิใช่ไร้อาหาร
ก็อะไรเป็นอาหารของโพชฌงค์ ๗ พึงกล่าวว่า คือ สติปัฏฐาน ๔,...
“สติปัฏฐาน ๔ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังโพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์, โพชฌงค์ ๗ ที่บริบูรณ์ ย่อมยัง
วิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์; วิชชาและวิมุตตินี้ มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้”1559
ตามพุทธพจนนี้ ชัดวา โพชฌงค ๗ เปนธรรมที่สงผลแกวิชชาวิมุตติ เทากับเปนตัวที่ใหสําเร็จมรรคผล
สวนสติปฏฐานก็ชวยโดยหลอเลี้ยงโพชฌงค ๗ นั้น
1558

สติเกิดรวมกับปญญา จึงจะมีกําลัง ขาดปญญา ยอมออนกําลัง (ม.อ.๓/๒๘; วิภงฺค.อ.๔๐๖); ปญญาปราศจากสติ ไมมีเลย (วิสุทฺธิ.
ฎีกา ๑/๓๐๒); ผูปราศจากสติ ยอมไมมีอนุปสสนา (เชน ที.อ.๒/๔๗๔; สํ.อ.๓/๒๗๐; ฯลฯ); พูดถึงสติอยางเดียว เล็งถึงปญญาดวย
(เชน องฺ.อ.๓/๑๒๗ ไขความ องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๐๐/๓๖๓; และในการอธิบายคําวา “สโตการี” โดยทั่วไป เชน ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๘๙/๒๖๔;
อางใน วิสุทฺธิ.๒/๕๘)
1559
องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๒; ดู สํ.ม.๑๙/๑๓๘๑/๔๑๗ และ ม.อุ.๑๔/๒๘๗/๑๙๓ ดวย

บทที่ ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ
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พุทธพจนนี้ชวยใหมองวิปสสนาไดชัดขึ้น ในสติปฏฐานนั้น สติทํางานเปนพื้นยืนโรงอยู ปญญาในชื่อวา
สัม ปชั ญ ญะก็ ไ ด โ อกาสทํ า งานไปด ว ย โดยรู เ ข า ใจทุ ก อย า งที่ ส ติ จั บ ดึ ง ตรึ ง ไว ห รื อ เข า ไปถึ ง สติ จั บ อั น ใดให
สัมปชัญญะก็รูเขาใจอันนั้น เหมือนวามือจับอะไรเสนอมา ตาก็ไดดูเห็นสิ่งนั้น
สวนโพชฌงค ก็คือ บนพื้นของสติปฏฐานนี่แหละ คราวนี้สติจับเรื่องสงใหปญญา ที่ชื่อวาธรรมวิจัย แลว
คราวนี้ปญญาเปนเจาบทบาทรับเรื่องไปวิจัย เหมือนตาไดดูตอเนื่องไปทั่วตลอด ตอนนี้ก็เปนกระบวนธรรมของ
ปญญา ที่เรียกวาโพชฌงค ซึ่งแปลวา “องคแหงการตรัสรู”
สัมปชัญญะ ก็ดี ธรรมวิจัย ก็ดี หรือปญญาในชื่ออื่นๆ ก็ดี ที่ทํางานใหเกิดความเห็นแจงรูเขาใจสิ่ง
ทั้งหลายตรงตามสภาวะที่มันเปน เพื่อใหจิตหลุดพนเปนอิสระ นี่แหละคือ วิปสสนา1560
สติทํากิจสําคัญทั้งในสมถะ และในวิปสสนา หากพูดเปรียบเทียบ ระหวางบทบาทของสติในสมถะ กับ
ในวิปสสนา อาจชวยใหความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวมานั้นชัดเจนยิ่งขึ้น
ในสมถะ สติกุมจิตไวกับอารมณ หรือดึงอารมณไวกับจิต เพียงเพื่อใหจิตเพงแนวแนหรือจับแนบสนิท
อยูกับอารมณนั้น นิ่งสงบไมสาย ไมซานไปที่อื่น เมื่อจิตแนวแนแนบสนิทอยูกับอารมณนั้น เปนหนึ่งเดียว
ตอเนื่องไปสม่ําเสมอ ก็เรียกวาเปนสมาธิ และเพียงแคนั้น สมถะก็สําเร็จ
สวนในวิปสสนา สติกําหนดอารมณใหแกจิต หรือดึงจิตไวกับอารมณเหมือนกัน แตมุงใชจิตเปนที่วาง
อารมณ เพื่อเสนออารมณนั้นใหปญญาตรวจสอบพิจารณา คือจับอารมณไวใหปญญาตรวจดู และวิเคราะหวิจัย
โดยใชจิตที่ตั้งมั่น เปนที่ทํางาน1561
หากจะอุปมา ในกรณีของสมถะ เหมือนเอาเชือกผูกลูกวัวพยศไวกับหลัก ลูกวัวจะออกไปไหนๆ ก็ไป
ไมได คงวนเวียนอยูกับหลัก ในที่สุด เมื่อหายพยศ ก็หมอบนิ่งอยูที่หลักนั้นเอง จิตเปรียบเหมือนลูกวัวพยศ
อารมณเหมือนหลัก สติเหมือนเชือก
สวนในกรณีของวิปสสนา เปรียบเหมือนเอาเชือกหรือเครื่องยึด ผูกตรึงคน สัตว หรือวัตถุบางอยาง ไว
กับแทนหรือเตียง แลวตรวจดู หรือทํากิจอื่น เชน ผาตัด เปนตน ไดถนัดชัดเจน เชือกหรือเครื่องยึดคือ สติ คน
สัตวหรือวัตถุที่เกี่ยวของคือ อารมณ์ แทนหรือเตียงคือ จิตที่เปนสมาธิ การตรวจหรือผาตัดเปนตนคือ ปัญญา
ที่กลาวมานั้น เปนการพูดถึงหลักทั่วไป ยังมีขอสังเกตปลีกยอยที่ควรกลาวถึงอีกบาง อยางหนึ่งคือ ใน
สมถะ ความมุงหมายอยูที่ทําจิตใหสงบ ดังนั้น เมื่อใหสติกําหนดอารมณใดแลว สติก็ยึดตรึงดึงจิตกุมไวกับ
อารมณนั้น ที่สวนนั้นอยางเดียว ใหจิตจดจอแนวแนแนบสนิทอยูกับอารมณนั้นเทานั้น ไมใหคลาดไปเลย จนใน
ที่สุด จิตนอมดิ่งแนวแนอยูกับนิมิต หรือมโนภาพของสิ่งที่กําหนด ซึ่งเปนเพียงสัญญาที่อยูในใจของผูกําหนดเอง
สวนในวิปสสนา ความมุงหมายอยูที่ความรูความเขาใจสภาวธรรม ดังนั้น สติจึงตามกําหนดตามจับตาม
ถึงอารมณเฉพาะตัวจริงของมันตามสภาวะเทานั้น และเพื่อใหปญญารูเทาทันครบถวนชัดเจนเกี่ยวกับสภาวะของ
มัน สติจึงตามกําหนดกํากับจับอารมณนั้นๆ ใหทันความเปนไปของมัน เพื่อปญญาจะไดดูรูอารมณนั้นโดยตลอด
เชน ดูตั้งแตมันเกิดขึ้น คลี่คลายตัว จนกระทั่งดับสลายไป
นอกจากนั้นจะตองใหปญญาดูรูอารมณทุกอยางที่เขามา หรือเขาไปเกี่ยวของ ซึ่งปญญาจะตองรูเขาใจ
เพื่อใหเกิดความรูเทาทันตามความเปนจริง สติจึงเปลี่ยนอารมณที่กําหนดหรือที่จับใหดูไปไดเรื่อยๆ
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อีกทั้งเพื่อใหปญญาดูรูเทาทันตรงตามที่สิ่งนั้นเปนอยูเปนไปแทๆ สติจึงตองตามจับใหทันความเปนไปใน
แตละขณะนั้นๆ ทุกขณะ ไมหยุดติดคางอยูกับอารมณใดอารมณหนึ่ง หรือสวนใดสวนหนึ่งของอารมณใดๆ
ขอสังเกตปลีกยอยอื่นๆ ยังมีอีก เชน ในสมถะ สติกําหนดอารมณที่นิ่งอยูกับที่ หรือเคลื่อนไหวเปน
รูปแบบจําเพาะซ้ําไปซ้ํามาภายในขอบเขตจํากัด สวนในวิปสสนา สติตามกําหนดอารมณที่กําลังเคลื่อนไหวหรือ
เปนไปในสภาพใดๆ ก็ได ไมจํากัดขอบเขต
ในสมถะ นิยมใหเลือกกําหนดอารมณบางอยาง ในบรรดาอารมณที่สรรแลว ซึ่งจะเปนอุบายชวยให
จิตใจสงบแนวแนไดงาย สวนในวิปสสนา ใชอารมณไดทุกอยางไมจํากัด สุดแตอะไรปรากฏขึ้นใหพิจารณาและ
อะไรก็ตามที่จะใหเห็นความจริง (สรุปลงไดทั้งหมดใน กาย เวทนา จิต ธรรม หรือ ในนามและรูป)
สวนประกอบสําคัญที่พึงสังเกตอีกอยางหนึ่ง ภายในหลักทั่วไปแหงการปฏิบัตินั้น ซึ่งชวยใหเห็นลักษณะ
พิเศษของวิปสสนา ที่แตกตางจากสมถะชัดเจนยิ่งขึ้น ก็คือ โยนิโสมนสิการ
โยนิโสมนสิการเปนองคธรรมที่จะชวยใหเกิดปญญา จึงมีความสําคัญมากสําหรับวิปสสนา สวนในฝาย
สมถะ โยนิโสมนสิการแมจะชวยเกื้อกูลไดในหลายกรณี แตมีความจําเปนนอยลง บางครั้งอาจไมตองใชเลย หรือ
เพียงมนสิการเฉยๆ ก็เพียงพอ
ขยายความวา ในการเจริญสมถะ สาระสําคัญมีเพียงใหใชสติกํากับจิตไวกับอารมณ หรือคอยนึกถึง
อารมณนั้นไว และเพงความสนใจไปที่อารมณ ใหจิตอยูกับอารมณนั้นจนแนวแน
ในกรณีเชนนี้ ถาผลเกิดขึ้นตามขั้นตอน ก็ไมตองใชโยนิโสมนสิการเลย แตในบางกรณีที่จิตไมยอม
สนใจอารมณนั้น ดึงไมอยู คอยจะฟุงไป หรือในกรรมฐานบางอยางที่ตองใชความคิดพิจารณาบาง เชน การเจริญ
เมตตา เปนตน อาจตองใชอุบายชวยนําจิตเขาสูเปาหมาย ในกรณีเชนนั้น จึงอาจตองใชโยนิโสมนสิการชวย คือ
มนสิการโดยอุบาย หรือทําในใจโดยแยบคาย หรือรูจักเดินความคิด นําจิตไปใหถูกทางสูเปาหมาย เชน รูจักคิด
ดวยอุบายวิธีที่จะทําใหโทสะระงับ และเกิดเมตตาขึ้นมาแทน เปนตน
แตจะอยางไรก็ตาม ในฝายสมถะนี้ โยนิโสมนสิการที่อาจตองใช ก็เฉพาะประเภทปลุกเรากุศลธรรม
1562
เทานั้น ไมตองใชโยนิโสมนสิการประเภทปลุกความรูแจงสภาวะ
สวนในฝายวิปสสนา โยนิโสมนสิการเปนขั้นตอนสําคัญทีเดียว ที่จะใหเกิดปญญา จึงเปนองคธรรมที่
จําเปน โยนิโสมนสิการอยูตอเนื่องกับปญญา เปนตัวการทําทางใหปญญาเดิน1563 หรือเปดขยายชองใหปญญา
เจริญงอกงาม มีลักษณะและการทํางานใกลเคียงกับปญญามาก จนมักพูดคลุมกันไป คือ พูดถึงอยางหนึ่ง ก็
หมายถึงอีกอยางหนึ่งดวย จึงเปนเหตุใหผูศึกษาแยกไมคอยออกวาอะไรเปนอยางไหน
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ดูใน บทที่ ๑๘ ซึ่งวาดวยโยนิโสมนสิการ
ณ ที่นี้ พึงสังเกตผลในทางปญญา ที่แตกตางกัน ระหวางศรัทธา กับโยนิโสมนสิการ ศรัทธาเหมือนขุดรองที่ตายตัวไวแลว สําหรับให
ความคิดเดิน สวนโยนิโสมนสิการทําทางที่เหมาะใหปญญาเดินไดผลในแตละครั้ง
ในทางพุทธศาสนา ทานสนับสนุนใหมีศรัทธาชนิดที่เชื่อมตอกับปญญาได คือศรัทธาที่เปดโอกาสแกโยนิโสมนสิการ
ตัวอยางเปรียบเทียบ ศรัทธาแบบขุดรองตายตัวเชื่อวา อะไรๆ จะเปนอยางไร ก็สุดแตพรหมลิขิตบันดาล ความคิดหยุดตันอยู
แคนั้น สวนศรัทธาแบบนําไปสูโยนิโสมนสิการ เชน ชาวพุทธแมจะยังไมรูแจงประจักษ แตมีศรัทธาตอคําสอนของพระพุทธเจาวา สิ่ง
ทั้งปวงเปนไปตามเหตุปจจัย ดังนั้น เมื่อประสบเหตุการณอยางใดอยางหนึ่ง ศรัทธานั้นก็ทําใหใชโยนิโสมนสิการสืบสาวตอไปวา เหตุ
ปจจัยนั้นคืออะไร

บทที่ ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ
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อาจกลาวไดวา โยนิโสมนสิการทํางานเชื่อมตออยูระหวางสติกับปญญา เปนตัวนําทาง หรือเดินกระแส
ความคิด ในลักษณะที่จะทําใหปญญาไดทํางาน และทํางานไดผล พูดอีกอยางหนึ่งวา เปนตัวใหวิธีการแกปญญา
หรือเปนอุบายวิธีของการใชปญญาใหไดผล
แตที่นักศึกษามักสับสนก็เพราะวา ในการพูดทั่วไป เมื่อใชคําวาโยนิโสมนสิการ ก็หมายรวมทั้งการเสนอ
อุบาย หรือวิธีแหงการคิดที่เปนตัวโยนิโสมนสิการเอง และการใชปญญาตามแนวทางหรือวิธีการนั้นดวย หรือเมื่อ
พูดถึงปญญาภาคปฏิบัติการสักอยางหนึ่ง เชน คําวา ธรรมวิจัย ก็มักละไวใหเขาใจเองวา เปนการใชปญญาเฟน
ธรรมใหสําเร็จ ดวยวิธีโยนิโสมนสิการอยางใดอยางหนึ่ง
ถาจะพูดใหเห็นเหมือนเปนลําดับ ก็จะเปนดังนี้ เมื่อสติระลึกถึงสิ่งที่เกี่ยวของตองใชตองทํา และเอาจิต
กํากับไวที่สิ่งนั้นแลว โยนิโสมนสิการก็จับสิ่งนั้นหมุนหันเอียงตะแคงเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง ใหปญญาพิจารณา
จัดการ ซึ่งเปนการกําหนดจุดแงมุมทาทางและทิศทางใหแกการทํางานของปญญา แลวปญญาก็ทํางานพิจารณา
จัดการไปตามแงมุมดานขางและทิศทางนั้นๆ ถาโยนิโสมนสิการจัดทาทําทางใหเหมาะดี ปญญาก็ทํางานไดผล
อุปมาเหมือนคนพายเรือเก็บดอกไมใบผัก ในแมน้ําไหล มีคลื่น เขาเอาอะไรผูก หรือยึดเหนี่ยวตรึงเรือ
ใหหยุดอยูกับที่ จอตรงกับตําแหนงของดอกไมหรือใบผักนั้นดีแลว มือหนึ่งจับกิ่งกานกอหรือกระจุกพืชนั้น รวบ
ขึ้นไป รั้งออกมา หรือพลิกตะแคง โกงหรืองออยางใดอยางหนึ่ง สุดแตเหมาะกับเครื่องมือทํางาน อีกมือหนึ่งเอา
เครื่องมือที่เตรียมไวเกี่ยว ตัด หรือทําอยางใดอยางหนึ่ง ใหสําเร็จกิจไดตามความประสงค
สติเปรียบเหมือนเครื่องยึดตรึงเรือและคน ใหอยูตรงที่กับตนไม เรือหรือคนที่หยุดอยูตรงที่ เปรียบ
เหมือนจิต มือที่จับกิ่งกานตนไมใหอยูในอาการที่จะทํางานไดเหมาะเปรียบเหมือนโยนิโสมนสิการ อีกมือหนึ่งที่
เอามีดหรือเครื่องมืออื่นทํางานเกี่ยวตัด เปรียบไดกับปญญา1564
อยางไรก็ตาม ในที่ทั่วไป พึงจับเอางายๆ เพียงวา โยนิโสมนสิการหมายคลุมถึงปญญา คือ มนสิการ
ดวยปญญานั่นเอง
อนึ่ง เมื่อโยนิโสมนสิการกําลังทํางานอยู สติก็จะยังอยูดวย ไมหลงลอยหลุดไป ดังนั้น สติ กับโยนิโสมนสิการ จึงเกื้อกูลแกกันและกันในวิปสสนา
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อุปมานี้ พึงเทียบกับความใน มิลินฺท.๔๗
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๘. สัมมาสมาธิ
สัมมาสมาธิ เปนองคมรรคขอสุดทาย และเปนขอที่มีเนื้อหาสําหรับศึกษามาก เพราะเปนเรื่องของการ
ฝกอบรมพัฒนาจิตในขั้นเต็มกระบวน เปนเรื่องละเอียดประณีต ทั้งในแงที่เปนเรื่องของจิตอันเปนของละเอียด
และในแงการปฏิบัติที่มีรายละเอียดกวางขวางซับซอน เปนจุดบรรจบ หรือเปนสนามรวมของการปฏิบัติ

ความเขาใจเบื้องตน
ก. ความหมายของสมาธิ
“สมาธิ” แปลกันวา ความตั้งมั่นของจิต หรือ ภาวะที่จิตแนวแนตอสิ่งที่กําหนด คําจํากัดความของสมาธิ
ที่พบเสมอ คือ “จิตตัสเสกัคคตา” หรือเรียกสั้นๆ วา “เอกัคคตา” ซึ่งแปลวา ภาวะที่จิตมีอารมณเปนหนึ่ง คือ
การที่จิตแนวแนแนบสนิทอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมฟุงซาน ไมสาย ไมวอกแวก
คัมภีรรุนอรรถกถาระบุวา สมาธิ คือภาวะมีอารมณหนึ่งเดียวของกุศลจิต และไขความวา หมายถึงการ
ดํารงจิตและเจตสิกไวในอารมณหนึ่งเดียว อยางเรียบสม่ําเสมอ และดวยดี หรือแมแตแคจิตตั้งมั่น1565
พรอมนั้น ทานแสดงสาระสําคัญไว ซึ่งขอพูดใหงายวา สมาธิมีลักษณะไมสายหรือไมฟุงซาน มีหนาที่ชวย
ใหประดาธรรมที่เกิดรวมรวมตัวกันอยูได เหมือนน้ําผนึกผงแปงไวไมฟุงกระจาย ปรากฏเปนความสงบ โดยมี
ความสุขเปนปทัฏฐาน (เหตุใกล) อยางพิเศษที่จะใหถึงสมาธิ จิตที่เปนสมาธินั้น นิ่งแนว เหมือนเปลวเทียนในที่ไมมี
ลมกวน ไฟทํางานเผาไหมตอเนื่องไปอยางสม่ําเสมอ มิใชหยุดนิ่ง แตสงบนิ่งแนว
“สัมมาสมาธิ” ตามคําจํากัดความในพระสูตรทั่วไป เจาะจงวา ไดแก สมาธิตามแนวฌาน ๔ ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย สัมมาสมาธิเป็นไฉน? (คือ) ภิกษุในธรรมวินัยนี้
๑. สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึงปฐมฌาน อันมีวิตก มีวิจาร มี
ปีติและสุขเกิดแต่วิเวก อยู่
๒. เข้าถึงทุติยฌาน อันมีความผ่องใสแห่งจิตภายใน มีภาวะใจเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่
มีวจิ าร เพราะวิตกวิจารระงับไป มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิ อยู่
๓. เพราะปีติจางไป เธอมีอุเบกขาอยู่ มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขด้วยนามกาย เข้าถึง
ตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวว่า ‘เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข’
๔. เพราะละสุขละทุกข์ และเพราะโสมนัสโทมนัสดับหายไปก่อน เข้าถึงจตุตถฌาน อันไม่มี
ทุกข์ ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู่”1566
อยางไรก็ตาม คําจํากัดความนี้ นาจะถือเปนการแสดงความหมายแบบเต็มกระบวน ดังจะเห็นวา บาง
แหง ทานกลาวถึงจิตตัสเสกัคคตานั่นเอง วาเปนสมาธินทรีย ดังความบาลีวา
1565
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วิสุทฺธิ.๑/๑๐๕; นิทฺ.อ.๒/๙๙; ปฏิสํ.อ.๑๙; ในอกุศลจิต เอกัคคตา หรือสมาธิ ก็เกิดได ดังที่ อภิ.สํ.๓๔/๒๗๕-๓๓๗/๑๐๘-๑๒๗
แสดงการที่เอกัคคตา สมาธินทรีย และมิจฉาสมาธิ ประกอบรวมอยูในจิตที่เปนอกุศล และอรรถกถาไดยกตัวอยาง เชน คนที่มีจิต
แนวแนในขณะเอาศัสตราฟาดฟนลงที่รางกายของสัตว ไมใหผิดพลาด ในเวลาตั้งใจลักของเขา และในเวลาประพฤติกาเมสุมิจฉาจาร
เปนตน อยางไรก็ตาม เอกัคคตาในฝายอกุศลนี้ มีกําลังนอย ออนแอ ไมเขมแข็งทนทานเหมือนในฝายกุศล เปรียบดังเอาน้ําราดในที่
แหงฝุนฟุง ฝุนสงบลงชั่วเวลาสั้น ไมนาน ที่ก็จะแหง มีฝุนขึ้นตามเดิม (ดู สงฺคณี.อ.๒๔๓, ๓๘๐, ๓๘๕)
เชน ที.ม.๑๐/๒๙๙/๓๔๙; ม.มู.๑๒/๑๔๙/๑๒๕; ม.อุ.๑๔/๗๐๔/๔๕๕; อภิ.วิ.๓๕/๑๗๐/๑๓๗ เปนตน
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๘๑๕

“ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์คือสมาธิ เป็นไฉน? (คือ) อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ กําหนดภาวะ
ปล่อยวางเป็นอารมณ์แล้ว ได้สมาธิ ได้เอกัคคตาแห่งจิต (ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียว), นี้
เรียกว่าอินทรีย์ คือสมาธิ”1567
สวนคําจํากัดความในพระอภิธรรมปฎก วาดังนี้
“สัมมาสมาธิ เป็นไฉน? ความตั้งอยู่แห่งจิต ความตั้งแน่ว ความมั่นลงไป ความไม่ส่ายไป
ความไม่ฟุ้งซ่าน ภาวะที่มีใจไม่ซัดส่าย ความสงบ (สมถะ) สมาธินทรีย์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ
สมาธิสัมโพชฌงค์ ที่เป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ”1568
วาโดยสาระสําคัญ สมาธิที่ใชถูกทาง เพื่อจุดหมายในทางหลุดพน เปนไปเพื่อปญญาที่รูเขาใจสิ่งทั้งหลาย
ตามเปนจริง มิใชเพื่อผลในทางสนองความอยากของตัวตน เชน จะอวดฤทธิ์ อวดความสามารถ เปนตน นั่นเอง
เปนสัมมาสมาธิ1569 ดังหลักการที่ทานแสดงไววา ผูปฏิบัติธรรมสามารถเจริญวิปสสนาได โดยใชสมาธิเพียง
ขั้นตนๆ ที่เรียกวา วิปสสนาสมาธิ คือสมาธิที่ใชประกอบกับวิปสสนา หรือเพื่อสรางปญญาที่รูแจง อันเปนสมาธิ
ในระดับระหวางขณิกสมาธิ กับอุปจารสมาธิ เทานั้น1570

ข. ระดับของสมาธิ
ในชั้นอรรถกถา ทานจัดแยกสมาธิออกเปน ๓ ระดับ คือ1571
๑. ขณิ ก สมาธิ สมาธิ ชั่ ว ขณะ (momentary concentration) เป น สมาธิ ขั้ น ต น ซึ่ ง คนทั่ ว ไปอาจใช
ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่การงานในชีวิตประจําวันใหไดผลดี และจะใชเปนจุดตั้งตนในการ
เจริญวิปสสนา ก็ได
๒. อุปจารสมาธิ สมาธิเฉียดๆ หรือสมาธิจวนจะแนวแน (access concentration) เปนสมาธิขั้นระงับ
นิวรณได กอนที่จะเขาสูภาวะแหงฌาน หรือสมาธิในบุพภาคแหงอัปปนาสมาธิ
๓. อัปปนาสมาธิ สมาธิแนวแน หรือสมาธิที่แนบสนิท (attainment concentration) เปนสมาธิระดับ
สูงสุด ซึ่งมีในฌานทั้งหลาย ถือวาเปนผลสําเร็จที่ตองการของการเจริญสมาธิ
สมาธิอยางที่ ๒ และ ๓ มีกลาวถึงบอยๆ ในคําอธิบายเกี่ยวกับการเจริญกรรมฐาน และมีที่กําหนด
คอนขางชัดเจน คือ อุปจารสมาธิ เปนสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นโดยละนิวรณทั้ง ๕ ได ถามองในแงการกําหนด
อารมณกรรมฐาน ก็เปนชวงที่เกิดปฏิภาคนิมิต (ภาพที่มองเห็นในใจของสิ่งที่ใชเปนอารมณกรรมฐาน ซึ่งประณีต
ลึกซึ้งเลยจากขั้นที่เปนภาพติดตาไปอีกขั้นหนึ่ง เปนของเกิดจากสัญญา บริสุทธิ์ ปราศจากสี ปราศจากมลทิน
สามารถนึกขยายหรือยอสวนไดตามปรารถนา)1572 เปนสมาธิจวนเจียนจะแนวแนโดยสมบูรณ ใกลจะถึงฌาน
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สํ.ม.๑๙/๘๗๔/๒๖๔; ๘๖๘/๒๖๒; อรรถกถาวา ภาวะปลอยวางเปนอารมณ หมายถึงเอานิพพานเปนอารมณ (สํ.อ.๓/๓๓๗)
อภิ.วิ.๓๕/๑๘๓/๑๔๐; ๕๘๙/๓๒๒
อรรถกถาแสดงไวอีกแหงหนึ่งวา สัมมาสมาธิ ไดแก ยาถาวสมาธิ (สมาธิที่แท หรือสมาธิที่ตรงตามสภาวะ) นิยยานิกสมาธิ (สมาธิที่
นําออกจากวัฏฏะ คือ นําไปสูความหลุดพนจากทุกข หรือสูความเปนอิสระ) กุศลสมาธิ (สมาธิที่เปนกุศล) เชน สงฺคณี.อ.๒๒๔
ปฏิสํ.อ.๑๕๐; อนึ่ง พึงสังเกตวา คําวา สมาธิ ที่ใชหมายถึงวิปสสนาก็มีบาง โดยเฉพาะที่ใชในสมาธิ ๓ คือ สุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิ และอัปปณิหิตสมาธิ (ดู ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๑; องฺ.ติก.๒๐/๕๙๙/๓๘๕; ขุ.ปฏิ.๓๑/๙๒/๗๐; องฺ.อ.๒/๓๒๔; ปฏิสํ.อ.๑๒๕)
อยางไรก็ตาม พึงถือความหมายเชนนี้วาเปนกรณียกเวน ซึ่งตามปกติไมตองคํานึงถึงเลย
นิทฺ.อ.๑/๑๕๘; ปฏิสํ.อ.๒๒๑; สงฺคณี.อ.๒๐๗; วิสุทฺธิ.๑/๑๘๔
วิสุทฺธิ.๑/๑๐๗; ๑๖๐,๑๗๕,๑๘๗; วินย.อ.๑/๕๒๓

๘๑๖

พุทธธรรม

อุปจารสมาธินั่นแหละ เปนเมื่อชํานิชํานาญ คุนดีแลว ก็จะแนวแน กลายเปน อัปปนาสมาธิ1573 เปน
องคแหงฌานตอไป
แตสมาธิอยางแรก คือ ขณิกสมาธิ ดูเหมือนจะไมมีเครื่องกําหนดหมายที่ชัดเจน จึงนาจะพิจารณาพอ
ใหเห็นเคารูปวา แคไหนเพียงไร
คัมภีรปรมัตถมัญชุสา1574 กลาววา “มูลสมาธิ” (สมาธิขั้นมูล สมาธิเบื้องตน หรือสมาธิตนเคา) และ
บริกรรมสมาธิ (สมาธิขั้นตระเตรียม หรือเริ่มลงมือ) ที่กลาวถึงในคัมภีรวิสุทธิมัคค1575 เปน ขณิกสมาธิ
มูลสมาธิ ที่วาเปนขณิกสมาธินั้น ทานยกตัวอยางจากบาลีมาแสดง ดังนี้
๑. “เพราะฉะนั้นแล ภิกษุ เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า จิตของเราจักเป็นจิตที่ตั้งมั่น ดํารงแน่ว
เป็นอย่างดี ในภายใน และธรรมทั้งหลายที่ชั่วร้าย เป็นอกุศล จักไม่เกาะกุมจิตตั้งอยู่ได้, ภิกษุ
เธอพึงศึกษาอย่างนี้แล
๒. “เมื่อใดแล จิตของเธอ เป็นจิตที่ตั้งมั่น ดํารงแน่วเป็นอย่างดีแล้ว ในภายใน และธรรม
ทั้งหลายที่ชั่วร้าย เป็นอกุศล ไม่เกาะกุมจิตตั้งอยู่ได้ เมื่อนั้น เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราจักเจริญ
จักทําให้มาก ซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติ ทําให้เป็นดุจยาน ทําให้เป็นที่ตั้ง ให้มั่นคง สั่งสมจัดเจน ทําให้
สําเร็จได้เป็นอย่างดี, ภิกษุ เธอพึงศึกษาอย่างนี้แล
๓. “เมื่อใดแล สมาธินี้ เป็นธรรมอันเธอได้เจริญ ได้กระทําให้มากอย่างนี้แล้ว เมื่อนั้น เธอ
พึงเจริญสมาธินี้ อันมีทั้งวิตกทั้งวิจารบ้าง อันไม่มีวิตกไม่มีวิจารบ้าง อันไม่มีวิตกมีแต่วิจารบ้าง
อันมีปีติบ้าง อันไม่มีปีติบ้าง อันประกอบด้วยความฉ่ําชื่นบ้าง อันประกอบด้วยอุเบกขาบ้าง
ฯลฯ”1576
ทานอธิบายวา อาการที่จิตพอแคมีอารมณหนึ่งเดียวลงได โดยภาวะที่เปนตัวของตัวเองอยูภายใน ตาม
ความในขอที่ ๑. ที่วา จิตตั้งมั่น ดํารงแนวเปนอยางดีในภายใน บาปอกุศลธรรมไมอาจครอบงําได ภาวะจิตขั้นนี้
แหละเปน “มูลสมาธิ”
ความตอไปในขอที่ ๒. เปนขั้นเจริญ คือ พัฒนามูลสมาธินั้นใหมั่นคงอยูตัวยิ่งขึ้น ดวยวิธีเจริญเมตตา
ทานเปรียบมูลสมาธิ เหมือนกับไฟที่เกิดขึ้นจากการสีไมสีไฟ หรือตีเหล็กไฟ สวนการพัฒนามูลสมาธินั้นดวยการ
เจริญเมตตา เปนตน ก็เหมือนกับเอาเชื้อไฟมาตอ ใหไฟนั้นลุกไหมตอไปไดอีก
สวนขอที่ ๓. เปนขั้นทําใหมูลสมาธิ หรือขณิกสมาธินั้น เจริญขึ้นไป จนกลายเปนอัปปนาสมาธิ (ผาน
อุปจารสมาธิ) ในขั้นฌาน ดวยวิธีกําหนดอารมณอื่นๆ เชน กสิณ เปนตน
ตัวอยางอื่นอีก เชน ที่พระพุทธเจาตรัสเลาถึงการบําเพ็ญเพียรของพระองคเองวา
1573
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ในอุปจารสมาธิ นิวรณก็ถูกละไดแลว องคฌานก็เริ่มเกิด คลายกับอัปปนาสมาธิ มีขอแตกตางเพียงวา องคฌานยังไมมีกําลังดีพอ
ไดนิมิตพักหนึ่ง ก็ตกภวังคพักหนึ่ง ขึ้นๆ ตกๆ เหมือนเด็กตั้งไข เขาพยุงลุก ก็คอยลม
สวนในอัปปนาสมาธิ องคฌานทั้งหลายมีกําลังดีแลว จิตตัดภวังคแลวคราวเดียว ก็ตั้งอยูไดทั้งคืนทั้งวัน เหมือนผูใหญที่
แข็งแรง ลุกจากที่นั่งแลว ก็ยืนเดินทํางานไดทั้งวัน ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๖๐, ๑๘๗.
วิสุทฺธิ.ฎีกา ๒/๑๔๒, ๓๐๐
วิสุทฺธิ.๒/๑๒๗, ๒๔๕
องฺ.อฏก.๒๓/๑๖๐/๓๐๙; สันนิษฐานวา พระสูตรนี้ เปนที่มาแหงหนึ่งของฌาน ๕ แบบอภิธรรม
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๘๑๗

๑. “ภิกษุ ทั้งหลาย เรานั้น เมื่ อเป็ นผู้ไ ม่ประมาท มี ความเพี ยร มีใ จมุ่งเด็ดเดี่ยวอยู่ มี
เนกขัมมวิตก...อพยาบาทวิตก...อวิหิงสาวิตก เกิดขึ้น เราย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า เนกขัมมวิตก...
อพยาบาทวิตก...อวิหิงสาวิตก นี้ เกิดขึ้นแล้วแก่เรา
“ก็แล วิตกชนิดนั้น ย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตน ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ไม่
เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย ช่วยเพิ่มพูนปัญญา ไม่ส่งเสริมความคับแค้น เป็นไปเพื่อ
นิพพาน
“ถึงหากเราจะเฝ้าตรึกเฝ้าตรองวิตกชนิดนั้นตลอดทั้งคืน เราก็มองไม่เห็นภัยที่จะเกิดขึ้น
จากวิตกชนิดนั้นเลย ถึงหากเราจะเฝ้าตรึกเฝ้าตรองวิตกชนิดนั้นตลอดทั้งวัน...ตลอดทั้งคืนและ
ทั้งวัน เราก็มองไม่เห็นภัยที่จะเกิดขึ้นจากวิตกชนิดนั้นเลย,
“ก็แต่ว่า เมื่อเราเฝ้าตรึกตรองอยู่เนิ่นนานเกินไป ร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อย เมื่อกายเหน็ด
เหนื่อย จิตก็จะฟุ้งซ่าน เมื่อจิตฟุ้งซ่าน จิตก็ห่างจากสมาธิ,
“ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแล จึงดํารงจิตไว้ในภายใน ทําให้อยู่ตัวสงบ ทําให้มีอารมณ์หนึ่ง
เดียว ตั้งมั่นไว้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะหมายใจว่า จิตของเราอย่าได้ฟุ้งซ่านไปเลย ดังนี้...
๒. “ภิกษุทั้งหลาย ความเพียร เราก็ได้เร่งระดมแล้ว ไม่ย่อหย่อน สติก็กํากับอยู่ ไม่เลือน
หลง กายก็ผ่อนคลายสงบ ไม่กระสับกระส่าย จิตก็ตั้งมั่น มีอารมณ์หนึ่งเดียว
๓. “ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแล สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุ
แล้วซึ่งปฐมฌาน....”1577
ทานอธิบายวา ความในขอ ๑. วา “ดํารงจิตไวในภายใน ทําใหอยูตัวสงบ ทําใหมีอารมณหนึ่งเดียว ตั้ง
มั่น” ก็ดี ความในขอ ๒.วา “จิตก็ตั้งมั่น มีอารมณหนึ่งเดียว” ก็ดี แสดงถึง “มูลสมาธิ” (คือ ขณิกสมาธิ) อันมี
มากอนหนาที่จะเกิดอัปปนาสมาธิในขั้นฌาน ตามความในขอที่ ๓.
สวน บริกรรมสมาธิ ก็มีตัวอยาง เชน ผูที่ฝกทิพโสต ออกจากฌานแลว เอาจิตกําหนดเสียงตางๆ ตั้งแต
เสียงที่ดังมาก แตไกล เชน เสียงเสือสิงหคําราม เสียงรถบรรทุก หรือเสียงแตรรถ เปนตน แลวกําหนดเสียงที่เบา
ผอนลงมา เชน เสียงกลอง เสียงระฆัง เสียงดนตรี เสียงสวดมนต เสียงคนคุยกัน เสียงนก เสียงลม เสียงจิ้งจก
เสียงใบไม เปนตน ตามลําดับ
เสียงที่คนจิตใจปกติพอไดยิน แตคนที่มีบริกรรมสมาธิ หรือขณิกสมาธินี้ไดยิน จะดังชัดเจนกวาเปนอัน
มาก
เรื่องขณิกสมาธิ พึงพิจารณาทําความเขาใจ ตามนัยที่กลาวมานี้
คัมภีรบางแหงกลาวถึง วิปสสนาสมาธิ เพิ่มเขามาอีกอยางหนึ่ง แทรกอยูระหวางขณิกสมาธิ กับอุปจาร1578
สมาธิ พึงทราบวา วิปสสนาสมาธินั้น ก็คือ ขณิกสมาธิ ที่นําไปใชในการเจริญวิปสสนานั่นเอง และมีความ
ประณีตยิ่งขึ้นไปเพราะการปฏิบัติ
1577

1578

ม.มู.๑๒/๒๕๒-๓/๒๓๔-๖; ความในขอ ๒. และ ๓. มาในที่อื่นๆ ดวย เชน ม.มู.๑๒/๔๗/๓๘; คําวา ตั้งมั่น หรือเปนสมาธินี้ ตามรูป
ศัพท จะแปลวา ทรงตัวเรียบ ก็ได ดูเหมือนวา ถาแปลอยางนี้ จะใหความรูสึกเปนการเคลื่อนไหวดีกวา คือคลายกับแปลวา เดิน
แนวสม่ําเสมอ เหมือนคนใจแนวแน เดินเรียบ บนเสนลวดซึ่งขึงในที่สูง; คําวา ไมกระสับกระสาย จะแปลวา ไมเครียด ก็ได.
เชน ปฏิสํ.อ.๑๕๐

๘๑๘

พุทธธรรม

ค. ศัตรูของสมาธิ
สิ่งที่จะกลาวตอไปนี้ ไมใชสมาธิ แตเปนปฏิปกษ เปนศัตรูของสมาธิ เปนสิ่งที่ตองกําจัดเสีย จึงจะเกิด
สมาธิได หรือจะพูดวา เปนสิ่งที่ตองกําจัดเสียดวยสมาธิ ก็ได สิ่งเหลานี้มีชื่อเฉพาะเรียกวา “นิวรณ”
นิวรณ แปลวา เครื่องกีดกั้น เครื่องขัดขวาง แปลเอาความตามหลักวิชาวา สิ่งที่กีดกั้นการทํางานของจิต
สิ่งที่ขัดขวางความดีงามของจิต สิ่งที่ทอนกําลังปญญา หรือแสดงความหมายใหเปนวิชาการยิ่งขึ้นวา สิ่งที่กั้นจิต
ไมใหกาวหนาในกุศลธรรม ธรรมฝายชั่วที่กั้นจิตไมใหบรรลุคุณความดี หรืออกุศลธรรมที่ทําจิตใหเศราหมองและ
ทําปญญาใหออนกําลัง
คําอธิบายลักษณะของนิวรณ ที่เปนพุทธพจน มีวา
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเหล่านี้ เป็นเครื่องปิดกั้น (กุศลธรรม) เป็นเครื่องห้าม
(ความเจริญงอกงาม) ขึ้นกดทับจิตไว้ ทําปัญญาให้อ่อนกําลัง”1579
“...เป็นอุปกิเลสแห่งจิต (สนิมใจ หรือสิ่งที่ทําให้ใจเศร้าหมอง) ทําปัญญาให้อ่อนกําลัง”1580
“ธรรม ๕ ประการเหล่านี้ เป็นนิวรณ์ ทําให้มืดบอด ทําให้ไร้จักษุ ทําให้ไม่มีญาณ (สร้าง
ความไม่รู้) ทําให้ปัญญาดับ ส่งเสริมความคับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน”1581
นิวรณ ๕ อยางนี้ พึงระวัง อยานํามาสับสนกับสมถะ หรือสมาธิ หากพบที่ใด พึงตระหนักไววา นี้ไมใช
สมถะ นี้ไมใชสมาธิ นิวรณ ๕ อยางนั้น คือ1582
๑. กามฉันท ความอยากไดอยากเอา (แปลตามศัพทวา ความพอใจในกาม) หรืออภิชฌา ความเพงเล็ง
อยากได หริอจองจะเอา หมายถึง ความอยากไดกามคุณทั้ง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่นาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ เปนกิเลสพวกโลภะ จิตที่ถูกลอดวยอารมณตางๆ คิดอยากไดโนนอยากไดนี่ ติดใจโนนติดใจนี่
คอยเขวออกไปหาอารมณอื่น ครุนของอยู ยอมไมตั้งมั่น ไมเดินเรียบไป ไมอาจเปนสมาธิได
๒. พยาบาท ความขัดเคืองแคนใจ ไดแก ความขัดใจ แคนเคือง เกลียดชัง ความผูกใจเจ็บ การมองใน
แงราย การคิดราย มองเห็นคนอื่นเปนศัตรู ตลอดจนความโกรธ ความหงุดหงิด ฉุนเฉียว ความรูสึกขัดใจ ไม
พอใจตางๆ จิตที่มัวกระทบนั่นกระทบนี่ สะดุดนั่นสะดุดนี่ เดินไมเรียบ ไมไหลเนื่อง ยอมไมอาจเปนสมาธิ
๓. ถีนมิทธะ ความหดหูและเซื่องซึม หรือเซ็งและซึม แยกเปนถีนะ ความหดหู หอเหี่ยว ถดถอย ระยอ
ทอแท ความซบเซา เหงาหงอย ละเหี่ย ที่เปนอาการของจิตใจ กับมิทธะ ความเซื่องซึม เฉื่อยเฉา งวงเหงา อืด
อาด มึนมัว ตื้อตัน อาการซึมๆ เฉาๆ ที่เปนไปทางกาย (ทานหมายถึงนามกาย คือกองเจตสิก) จิตที่ถูกอาการ
อยางนี้ครอบงํา ยอมไมเขมแข็ง ไมคลองตัว ไมเหมาะแกการใชงาน จึงไมอาจเปนสมาธิได
1579
1580
1581
1582

เชน สํ.ม.๑๙/๔๙๙/๑๓๕
เชน สํ.ม.๑๙/๔๙๐/๑๓๓
เชน สํ.ม.๑๙/๕๐๑/๑๓๖
นิวรณ ๕ ที่มีอภิชฌา เปนขอแรก มักบรรยายไวกอนหนาจะไดฌาน เชน ที.สี.๙/๑๒๕/๙๕; ๓๒๔/๒๕๗; ที.ปา.๑๑/๒๖/๕๑; ม.มู.
๑๒/๓๓๔/๓๔๕; ม.อุ.๑๔/๓๙๖/๒๖๘; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๘/๒๘๖; องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๕/๑๐๕; องฺ.ทสก.๒๔/๙๙/๒๒๑; อภิ.วิ.๓๕/
๕๙๙/๓๒๙; ฯลฯ; สวนนิวรณ ๕ ที่มีกามฉันท์ เปนขอแรก มักกลาวไวเอกเทศ และระบุแตหัวขอ ไมบรรยายลักษณะ เชน ที.สี.๙/
๓๗๘/๓๐๖; ที.ปา.๑๑/๒๘๓/๒๔๖; ๔๑๔/๒๙๖; ม.มู.๑๒/๒๙๑/๒๘๕; สํ.ม.๑๙/๓๔๕/๙๐; ๕๐๑/๑๓๖; องฺ.ปฺจก.๒๒/๕๑/๗๒;
อภิ.วิ.๓๕/๙๘๓/๕๑๐; ดูอธิบายในนิวรณ ๖ (เติมอวิชชา) ที่ อภิ.สํ.๓๔/๗๔๙-๗๕๓/๒๙๕-๗; วิสุทฺธิ.๑/๑๘๖; ฯลฯ
อภิชฌา = กามฉันท เชน ปฏิสํ.อ.๒๑๒; อภิชฌา = โลภะ เชน อภิ.สํ.๓๔/๖๙๑/๒๗๓; คําวา “กาย” ในขอที่ ๓. ทานวา
หมายถึงนามกาย คือกองเจตสิก (สงฺคณี.อ.๕๓๖)

บทที่ ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ

๘๑๙

๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซานและเดือดรอนใจ แยกเปนอุทธัจจะ ความที่จิตฟุงซาน ไมสงบ สาย
พรา พลานไป กับกุกกุจจะ ความวุนวายใจ รําคาญใจ ระแวง เดือนรอนใจ ยุงใจ กลุมใจ กังวลใจ จิตที่ถูก
อุทธัจจกุกกุจจะครอบงํา ยอมพลาน งุนงาน ยอมควางไป ไมอาจสงบลงได จึงไมเปนสมาธิ
๕. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย ไดแก ความเคลือบแคลง ไมแนใจ เกี่ยวกับพระศาสดา พระธรรม พระ
สงฆ เกี่ยวกับสิกขา เปนตน พูดสั้นๆ วา คลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลาย ตกลงใจไมได เชนวา ธรรมนี้ (สมาธิ
ภาวนานี้ ฯลฯ) มีคุณคา มีประโยชนควรแกการปฏิบัติหรือไม จะไดผลจริงไหม คิดแยกไปสองทาง วางใจไมลง
จิตที่ถูกวิจิกิจฉาขัดไว กวนไว ใหคาง ใหพรา ใหวาวุน ลังเลอยู มีแตจะเครียด ไมอาจแนวแนเปนสมาธิ

ง. ลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิ
ดังไดกลาวแลวขางตนวา อธิจิตตสิกขา คือการฝกปรือเพื่อเสริมสรางคุณภาพและสมรรถภาพของจิต
ดังนั้น สมาธิ ซึ่งเปนเปาหมายของอธิจิตตสิกขานั้น จึงหมายถึง ภาวะจิตที่มีคุณภาพและมีสมรรถภาพดีที่สุด
จิตที่เปนสมาธิ หรือมีคุณภาพดี มีสมรรถภาพสูงนั้น มีลักษณะที่สําคัญ ดังนี้
๑. แข็งแรง มีพลังมาก ทานเปรียบไววา เหมือนกระแสน้ําที่ถูกควบคุมใหไหลพุงไปในทิศทางเดียว
ยอมมีกําลังแรงกวาน้ําที่ถูกปลอยใหไหลพรากระจายออกไป
๒. ราบเรียบ สงบซึ้ง เหมือนสระ หรือบึงน้ําใหญ ที่มีน้ํานิ่ง ไมมีลมพัดตอง ไมมีสิ่งรบกวนใหกระเพื่อม
ไมพลิ้ว ไมสั่นไหว
๓. ใส กระจ า ง มองเห็ น อะไรๆ ได ชั ด เหมื อ นน้ํ า สงบนิ่ ง ไม เ ป น ริ้ ว คลื่ น และฝุ น ละอองที่ มี ก็
ตกตะกอนนอนกนหมด
๔. นุมนวล แคลวคลอง ควรแกงาน หรือเหมาะแกการใชงาน เพราะไมเครียด ไมกระดาง ไมวุน ไม
ขุนมัว ไมสับสน ไมเรารอน ไมกระวนกระวาย
ไวพจนที่แสดงความหมายของสมาธิคําหนึ่ง คือ เอกัคคตา แปลกันวา ภาวะที่จิตมีอารมณหนึ่งเดียว แต
ถาวาตามรูปศัพท จะเห็นลักษณะของจิตที่คลายกับในขอแรก คือ เอกัคคตา = เอก + อัคค + ตา (ภาวะ)
คําวา อัคคะ ที่นี่ ทานแปลวาอารมณ แตความหมายเดิมแท คือ จุดยอด หรือจุดปลาย โดยนัยนี้ จิตเปน
สมาธิ ก็คือ จิตที่มียอด หรือมีจุดปลายจุดเดียว ซึ่งยอมมีลักษณะแหลมพุง รวมมุงดิ่งไป หรือแทงทะลุไปไดงาย
จิตที่เปนสมาธิขั้นสมบูรณ เฉพาะอยางยิ่ง สมาธิถึงขั้นฌาน พระอรรถกถาจารยเรียกวา จิตพรอมดวย
องค ๘ (อัฏฐังคสมันนาคตจิต) องค ๘ นั้น ทานนับจากคําบรรยายที่เปนพุทธพจนนั่นเอง กลาวคือ1583
๑. ตั้งมั่น
๒. บริสุทธิ์
๓. ผองใส
๔. โปรงโลง เกลี้ยงเกลา
๕. ปราศจากสิ่งมัวหมอง
๖. นุมนวล
๗. ควรแกงาน
๘. อยูตัว ไมวอกแวกหวั่นไหว
ทานวา จิตที่มีองคประกอบเชนนี้ เหมาะแกการนําเอาไปใชไดดีที่สุด ไมวาจะเอาไปใชงานทางปญญา
พิจารณา ใหเกิดความรูเขาใจถูกตองแจงชัด หรือใชในทางสรางพลังจิต ใหเกิดอภิญญาสมาบัติอยางใดๆ ก็ได
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องค ๘ ตามบาลี คือ ๑. สมาหิตะ ๒. ปริสุทธะ ๓. ปริโยทาตะ ๔. อนังคณะ ๕. วิคตูปกิเลส ๖. มุทุภูตะ ๗. กัมมนิยะ ๘. ฐิตะ
อาเนญชัปปตตะ (ที่มามากมาย เชน ที.สี.๙/๑๓๑/๑๐๑; ม.มู.๑๒/๔๘/๓๘; องฺ.ติก.๒๐/๔๙๘/๒๑๐; ฯลฯ อรรถกถาที่แจงนับ เชน
นิทฺ.อ.๒/๕๙; วิสุทฺธิ.๒/๒๐๕;วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๒๕๗; ดู องฺ.นวก.๒๓/๒๓๙/๔๓๗ ดวย)

๘๒๐

พุทธธรรม

ตามที่กลาวมานี้ มีขอควรย้ําวา ลักษณะเดนที่สุดของจิตที่เปนสมาธิ ซึ่งสัมพันธกับความมุงหมายของ
สมาธิดวย ก็คือ ความ “ควรแก่งาน” หรือความเหมาะแกการใชงาน และงานที่ถูกตองตามหลักพุทธศาสนา ก็
คือ งานทางปญญา อันไดแก การใชจิตที่พรอมดีเชนนั้น เปนสนามปฏิบัติการของปญญา ในการพิจารณา
สภาวธรรม ใหเกิดความรูแจงตามเปนจริง
โดยนัยนี้ จึงควรย้ําเพิ่มไวอีกดวยวา สมาธิที่ถูกตอง ไมใชอาการที่จิตหมดความรูสึก ปลอยตัวตนเขา
รวมหายไปในอะไรๆ แตเปนภาวะที่ใจสวาง โปรงโลง หลุดออกจากสิ่งบดบังบีบคั้นกั้นขวาง เปนอิสระ เปนตัว
ของตัวเอง ตื่นอยู เบิกบาน พรอมที่จะใชปญญา
พึงพิจารณาพุทธพจนตอไปนี้
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการต่อไปนี้ เป็นเครื่องปิดกั้น เป็นนิวรณ์ เป็นสิ่งที่กดทับจิต
ทําให้ปัญญาอ่อนกําลัง, ๕ ประการ กล่าวคือ กามฉันท์...พยาบาท...ถีนมิทธะ...อุทธัจจกุกกุจจะ
...วิจิกิจฉา...
“ภิกษุไม่ละธรรม ๕ ประการ ที่เป็นเครื่องปิดกั้น เป็นนิวรณ์ เป็นสิ่งที่กดทับจิต ทําปัญญา
ให้อ่อนกําลังแล้ว จักรู้จักประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือจักประจักษ์แจ้ง
ซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษ ที่สามารถทําให้เป็นอริยะ ซึ่งยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สามัญ ด้วยปัญญา
ที่ทุรพลไร้กําลัง ข้อนี้ย่อมมิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้
“เปรียบเหมือนแม่น้ําที่เกิดบนภูเขา ไหลลงเป็นสายยาวไกล มีกระแสเชี่ยว พัดพาสิ่งที่
พอจะพัดเอาไปได้ บุรุษเปิดปากเหมืองออกทั้งสองข้างของแม่น้ํานั้น เมื่อเป็นเช่นนั้น กระแสน้ํา
ท่ามกลางแม่น้ํานั้น ก็กระจาย ส่ายพร่า เขวคว้าง ไม่แล่นไหลไปไกล ไม่มีกระแสเชี่ยว และพัดพา
สิ่งที่พอจะพัดเอาไปไม่ได้...”1584
ครั้งหนึ่ง สังคารวพราหมณกราบทูลถามพระพุทธเจา และพระองคไดตรัสตอบ ดังนี้:
พราหมณ์: ท่านพระโคตมะผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัยให้ ในบางคราว มนต์
ทั้งหลาย แม้ที่ได้สาธยายมาแล้วตลอดเวลายาวนาน ก็ไม่แจ่มแจ้ง ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่มิได้
สาธยาย, และอะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัยให้ ในบางคราว มนต์ทั้งหลาย แม้ที่มิได้สาธยาย
ตลอดเวลายาวนาน ก็แจ่มแจ้ง ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่ได้สาธยาย
พระพุทธเจา: ดูกรพราหมณ์ ในเวลาใด บุคคลมีใจกลุ้มรุมด้วยกามราคะ ถูกกามราคะครอบงําอยู่
และไม่รู้ชัดตามเป็นจริง ซึ่งทางออกแห่งกามราคะที่เกิดขึ้นแล้ว ในเวลานั้น เขาย่อมไม่รู้ชัด มอง
ไม่เห็นตามเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์ตน แม้ซึ่งประโยชน์ผู้อื่น แม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่าย มนต์
ทั้งหลาย แม้ที่ได้สาธยายมาตลอดเวลายาวนาน ก็ย่อมไม่แจ่มแจ้ง ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่มิได้
สาธยาย
(บุคคลมีใจกลุมรุมดวยพยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา ก็เชนเดียวกัน และทรง
เปรียบจิตที่ถูกนิวรณขอตางๆ ครอบงํา ดังตอไปนี้)

1584

องฺ.ปฺจก.๒๒/๕๑/๗๒

บทที่ ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ

๘๒๑

๑. (จิตที่ถูกกามราคะครอบงํา) เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ํา ซึ่งเอาสีครั่งบ้าง สีขมิ้นบ้าง สี
เขียวบ้าง สีแดงอ่อนบ้าง ผสมปนกันไว้ คนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ํานั้น ก็ไม่รู้ไม่
เห็นตามเป็นจริง
๒. (จิตที่ถูกพยาบาทครอบงํา) เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ํา ที่เอาไฟเผาลน เดือดพล่าน มีไอ
พลุ่ง คนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ํานั้น ก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริง
๓. (จิตที่ถูกถีนมิทธะครอบงํา) เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ํา ที่ถูกสาหร่ายและจอกแหนปก
คลุม คนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ํานั้น ก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริง
๔. (จิตที่ถูกอุทธัจจกุกกุจจะครอบงํา) เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ํา ที่ถูกลมพัด ไหว
กระเพื่อม เป็นคลื่น คนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ํานั้น ก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริง
๕. (จิตที่ถูกวิจิกิจฉาครอบงํา) เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ํา ที่ขุ่น มัว เป็นตม ซึ่งวางไว้ในที่
มืด คนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ํานั้น ก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริง
สวนบุคคลที่ใจไมมีนิวรณ ๕ ครอบงํา และรูทางออกของนิวรณ ๕ ที่เกิดขึ้นแลว ยอมรูเห็นตามเปนจริง
ทั้งประโยชนตน ประโยชนผูอื่น และประโยชนทั้งสองฝาย มนตแมที่มิไดสาธยายตลอดเวลายาวนาน ก็แจมแจง
ได ไมตองกลาวถึงมนตที่ไดสาธยาย และมีอุปมาตางๆ ตรงขามกับที่ไดกลาวมาแลว1585
“ภิกษุทั้งหลาย อุปกิเลสแห่งทอง ๕ อย่างต่อไปนี้ ทองเปื้อนปนเข้าด้วยแล้ว ย่อมเป็น
เหตุให้ไม่อ่อน ไม่ควรแก่งาน ไม่สุกปลั่ง เปราะ ไม่เหมาะที่จะนําไปทําอะไรๆ; ๕ อย่างเป็นไฉน?
ได้แก่ เหล็ก โลหะอื่น ดีบุก ตะกั่ว และเงิน...
“เมื่อใด ทองพ้นจากอุปกิเลส ๕ ประการเหล่านี้แล้ว ก็จะเป็นสภาพอ่อน ควรแก่งาน สุก
ปลั่ง ไม่เปราะ เหมาะที่จะนําไปทําอะไรๆ ได้ดี กล่าวคือ ช่างทองต้องการทําเครื่องประดับชนิด
ใดๆ จะเป็นแหวน ตุ้มหู สร้อยคอ หรือสุวรรณมาลา ก็ตาม ย่อมสําเร็จผลที่ต้องการ ฉันใด
“อุปกิเลสแห่งจิตทั้ง ๕ อย่างต่อไปนี้ จิตพัวพันเศร้าหมองเข้าแล้ว ย่อมไม่นุ่มนวล ไม่ควร
แก่งาน ไม่ผ่องใส เปราะเสาะ และไม่ตั้งมั่นด้วยดี (ไม่เป็นสัมมาสมาธิ) เพื่อความสิ้นไปแห่ง
อาสวะทั้งหลาย ฉันนั้น, ๕ อย่างเป็นไฉน? ได้แก่ กามฉันท์ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ
และวิจิกิจฉา...
“เมื่อใด จิตพ้นจากอุปกิเลส ๕ ประการเหล่านี้แล้ว ก็จะเป็นสภาพอ่อนโยน ควรแก่งาน
ผ่องใส ไม่เปราะเสาะ และย่ อมตั้งมั่นด้วยดี (เป็นสัมมาสมาธิ) เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะ
ทั้งหลาย อนึ่ง เธอจะน้อมจิตไป เพื่อรู้จําเพาะประจักษ์แจ้ง ซึ่งอภิญญาสัจฉิกรณียธรรม (สิ่งที่
พึงทําให้ประจักษ์แจ้งด้วยการรู้เจาะตรง) อย่างใดๆ ก็ย่อมถึงภาวะที่สามารถเป็นพยานในธรรม
นั้นๆ ได้ ในเมื่อเหตุมีอยู่...”1586
มีพุทธพจนบางแหง ตรัสวา:
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สํ.ม.๑๙/๖๐๒-๖๒๔/๑๖๗-๑๗๔; องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๙๓/๒๕๗ (ไมแจมแจง หมายถึงนึกไมออก หรือคิดไมออก); อีกแหงหนึ่ง ตรัส
ถึงจิตที่ไมขุนมัว เหมือนหวงน้ําใส มองเห็นกอนหิน กอนกรวด หอย และปลาที่แหวกวายในน้ํา สวนจิตที่ขุนมัว ก็เหมือนหวงน้ําขุน
ที่ตรงกันขาม (องฺ.เอก.๒๐/๔๖-๔๗/๑๐)
องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๓/๑๗; เทียบ สํ.ม.๑๙/๔๗๔/๑๓๑
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“ถ้าภิกษุปราศจากนิวรณ์ทั้ง ๕ และได้เริ่มทําความเพียรไม่ย่อหย่อน มีสติกํากับอยู่ ไม่
เลือนหลง กายผ่อนคลายสงบ ไม่เครียดกระสับกระส่าย จิตตั้งมั่น มีอารมณ์หนึ่งเดียว ไม่ว่าเธอ
จะเที่ยวไปอยู่ก็ตาม ยืนอยู่ก็ตาม นั่งอยู่ก็ตาม นอนตื่นอยู่ก็ตาม ก็เรียกได้ว่า เป็นผู้มีความเพียร
มีโอตตัปปะ ได้เริ่มระดมความเพียรต่อเนื่องสม่ําเสมอ และเป็นผู้อุทิศตัวเด็ดเดี่ยวแล้ว”1587
ขออุปมาของพระอรรถกถาจารยเกี่ยวกับสมาธินี้ ก็นาฟง ทานวา สมาธิทําใหจิตตั้งอยูในอารมณอยาง
สม่ําเสมอ ทําใหองคธรรมทั้งหลายที่เกิดรวมกับมัน ผนึก ประสานกันอยู ไมพรา ไมฟุงกระจาย เหมือนน้ําผนึก
ประสานแปงเขาเปนกอนเดียว และทําใหจิตสืบตออยางนิ่งแนวมั่นคง เหมือนเปลวเทียนในที่สงัดลม ติดไฟอยู
สงบนิ่ง ลุกไหมไปเรื่อยๆ สองแสงสวางสม่ําเสมอเปนอยางดี1588

จ. ความมุ่งหมายและประโยชน์ของสมาธิ: มองอย่างทั่วไป
ความมุงหมายของสมาธิที่ใชอยางถูกตอง หรือพูดตามศัพทวา ความมุงหมายของสัมมาสมาธินั้น เปนที่
ชัดเจน ดังไดกลาวมาแลวบอยๆ วา เพื่อเตรียมจิตใหพรอมที่จะใชปญญาอยางไดผลดี
พูดอยางงายๆ วา สมาธิเพื่อปัญญา ดังบาลีที่เคยอางแลววา “สมาธิ เพื่ออรรถคือยถาภูตญาณทัสสนะ
(สมาธิ เพื่อจุดหมายคือการรูเห็นตามเปนจริง)”1589 บาง “สมาธิ มียถาภูตญาณทัสสนะ เปนอรรถ เปนอานิสงส
(ความมุงหมายและผลสนองที่พึงประสงคของสมาธิ คือการรูเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน)”1590 บาง “จิตวิสุทธิ
เพียงแคมีทิฏฐิวิสุทธิเปนอรรถ (การบําเพ็ญสมาธิใหจิตบริสุทธิ์ มีจุดหมายอยูแคจะทําความเห็นความเขาใจให
ถูกตองบริสุทธิ์)”1591 บาง
อีกทั้งอาจจะอางพุทธพจนตอไปนี้ มาสนับสนุนดวย
“สมาธิที่ศีลบ่มรอบแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก, ปัญญาที่สมาธิบ่มรอบแล้ว ย่อมมี
ผลมาก มีอานิสงส์มาก, จิตที่ปัญญาบ่มรอบแล้ว ย่อมหลุดพ้นโดยชอบเทียว จากอาสวะทั้งหลาย
คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ”1592
แม ว า สมาธิ จ ะมี ค วามมุ ง หมายดั ง กล า วมานี้ ก็ จ ริ ง แต ส มาธิ ก็ ยั ง มี คุ ณ ประโยชน อ ย า งอื่ น ๆ ที่
นอกเหนือไปจากจุดมุงหมายนั้นอีก ประโยชนบางอยาง เปนผลพลอยได ในระหวางการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมาย
ของสมาธินั้นเอง บางอยางเปนประโยชนสวนพิเศษออกไป ซึ่งตองอาศัยการฝกฝนยิ่งกวาธรรมดา บางอยางเปน
ประโยชนที่เกื้อกูล แมแกทานที่ไดบรรลุจุดหมายของสมาธิเสร็จสิ้นไปแลว
โดยสรุป พอจะประมวลประโยชนของสมาธิได ดังนี้
ก. ประโยชน์ที่เป็นจุดหมาย หรืออุดมคติทางธรรม:
1587

1588
1589
1590
1591
1592

องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๒/๑๙; ขุ.อิติ.๒๕/๒๙๒/๓๑๙; การพยายามชําระจิตไมใหมีนิวรณ เปนความหมายอยางหนึ่งของหลักธรรมที่เรียกวา
ชาคริยานุโยค (การประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู หรือการประกอบความตื่น) ดู องฺ.ติก.๒๐/๔๕๕/๑๔๓; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๒/๑๗๓
อาง ม.ม.๑๓/๑๓/๑๔
ดู สงฺคณี อ.๒๐๙; วิสุทฺธิ.๓/๓๗; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๑/๑๕๗; ๓/๑๐๔.
วินย.๘/๑๐๘๔/๔๐๖ (เคยอาง)
องฺ.ทสก.๒๔/๑/๒ (เคยอาง)
ม.มู.๑๒/๒๙๘/๒๙๕ (เคยอาง)
เชน ที.ม.๑๐/๗๗/๙๙
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ประโยชนที่เปนความมุงหมายแทจริงของสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนา คือ เปนสวนสําคัญอยางหนึ่ง
แหงการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุด อันไดแก ความหลุดพนจากกิเลส และทุกขทั้งปวง
๑) ประโยชนที่ตรงแทของขอนี้ คือ การเตรียมจิตใหพรอมที่จะใชปญญาพิจารณาใหรูแจงสภาวธรรม
ตามความเปนจริง เรียกตามศัพทวา เปนบาทแหงวิปสสนา หรือทําใหเกิดยถาภูตญาณทัสสนะ ดัง
ไดกลาวแลว ซึ่งจะนําไปสูวิชชาและวิมุตติในที่สุด
๒) ประโยชนที่รองลงมาในแนวเดียวกันนี้ แมจะไมถือวาเปนจุดหมายที่แทจริง คือ การบรรลุภาวะที่
จิตหลุดพนจากกิเลสชั่วคราว ที่เรียกวาเจโตวิมุตติประเภทยังไมเด็ดขาด กลาวคือ หลุดพนจาก
กิเลสดวยอํานาจพลังจิต โดยเฉพาะดวยกําลังของฌาน กิเลสถูกกําลังสมาธิ กด ขม หรือทับไว
ตลอดเวลาที่อยูในสมาธินั้น เรียกเปนศัพทวา วิกขัมภนวิมุตติ
ข. ประโยชน์ในด้านการสร้างความสามารถพิเศษเหนือสามัญวิสัย
ขอนี้เปนเรื่องของผลสําเร็จอยางสูงในทางจิต หรือเรียกสั้นๆ วา ประโยชนในดานอภิญญา ไดแกการใช
สมาธิระดับฌานสมาบัติเปนฐาน ทําใหเกิดฤทธิ์ และอภิญญาขั้นโลกียอยางอื่นๆ คือ หูทิพย ตาทิพย ทายใจคน
อื่นได ระลึกชาติได จําพวกที่ปจจุบันเรียกวา ESP (Extrasensory Perception)
ค. ประโยชน์ในด้านสุขภาพจิต และการพัฒนาบุคลิกภาพ
ตัวอยางในขอนี้ เชน ทําใหเปนผูมีจิตใจ และมีบุคลิกลักษณะ ที่เขมแข็ง หนักแนน มั่นคง สงบ เยือก
เย็น สุภาพ นิ่มนวล สดชื่น ผองใส กระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปรา เบิกบาน งามสงา มีเมตตากรุณา มองดูรูจัก
ตนเองและผูอื่นตามความเปนจริง
(คนมีนิวรณ มีลักษณะตรงขาม เชน ออนไหว ติดใจหลงใหลงาย หรือหยาบ กระดาง ฉุนเฉียว เกรี้ยว
กราด หงุดหงิด วูวาม วุนวาย จุนจาน สอดแส ลุกลี้ลุกลน หรือหงอยเหงา เศราซึม หรือขี้หวาด ขี้ระแวง ลังเล)
สมาธิเตรียมจิตใหอยูในสภาพรอม และงายแกการปลูกฝงคุณธรรมตางๆ และเสริมสรางนิสัยที่ดี รูจัก
ทําใจใหสงบ และสะกดยั้งผอนเบาความทุกขที่เกิดขึ้นในใจได เรียกอยางสมัยใหมวา มีความมั่นคงทางอารมณ
และมีภูมิคุมกันโรคทางจิต
ประโยชนขอนี้จะเพิ่มพูนยิ่งขึ้น ในเมื่อใชจิตที่มีสมาธินั้น เปนฐานปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน คือดําเนิน
ชีวติ อยางมีสติ ตามดูรูทันพฤติกรรมทางกายวาจา ความรูสึกนึกคิด และภาวะจิตของตนที่เปนไปตางๆ มองอยาง
เอามาเปนความรูสําหรับใชประโยชนอยางเดียว ไมยอมเปดชองใหประสบการณและความเปนไปเหลานั้น กอพิษ
เปนอันตรายแกชีวิตจิตใจของตนไดเลย ประโยชนขอนี้ยอมเปนไปในชีวิตประจําวันดวย
ง. ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน เช่น
๑) ใชชวยทําใหจิตใจผอนคลาย หายเครียด เกิดความสงบ หายกระวนกระวาย ยั้งหยุดจากความกลัด
กลุมวิตกกังวล เปนเครื่องพักผอนกาย ใหใจสบาย และมีความสุข เชน บางทานทําอานาปานสติ
(กําหนดลมหายใจเขาออก) ในเวลาที่จําเปนตองรอคอย และไมมีอะไรที่จะทํา เหมือนดังเวลานั่งติด
ในรถประจําทาง หรือปฏิบัติสลับแทรกในเวลาทํางานใชสมองหนัก เปนตน

๘๒๔

พุทธธรรม
ประโยชนขอนี้ อยางสมบูรณแบบ ไดแก ฌานสมาบัติ ที่พระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลาย
ใชเปนที่พักผอนกายใจ เปนอยูอยางสุขสบายในโอกาสวางจากการบําเพ็ญกิจ ซึ่งมีคําเรียกเฉพาะวา
เพื่อเปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร
๒) เปนเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน การเลาเรียน และการทํากิจทุกอยาง เพราะจิตที่เปน
สมาธิ แนวแนอยูกับสิ่งที่กําลังกระทํา ไมฟุงซาน ไมวอกแวก ไมเลื่อนลอยเสีย ยอมชวยใหเรียน ให
คิด ใหทํางานไดผลดี การงานก็เปนไปโดยรอบคอบ ไมผิดพลาด และปองกันอุบัติเหตุไดดี เพราะ
เมื่อมีสมาธิ ก็ยอมมีสติกํากับอยูดวย ดังที่ทานเรียกวาจิตเปนกัมมนียะ หรือกรรมนีย แปลวาควร
แกงาน หรือเหมาะแกการใชงาน ยิ่งไดประโยชนในขอ ๑) มาชวยเสริม ก็ยิ่งไดผลดีมากยิ่งขึ้นไปอีก
๓) ชวยเสริมสุขภาพกาย และใชแกไขโรคได รางกายกับจิตใจอาศัยกัน และมีอิทธิพลตอกัน ปุถุชน
ทั่วไป เมื่อกายไมสบาย จิตใจก็พลอยออนแอเศราหมองขุนมัว ครั้นเสียใจ ไมมีกําลังใจ ก็ยิ่งซ้ําให
โรคทางกายนั้นทรุดหนักลงไปอีก แมในเวลาที่รางกายเปนปกติ พอประสบเรื่องราวใหเศราเสียใจ
รุนแรง ก็ลมปวยเจ็บไขไปได
สวนผูที่มีจิตใจเขมแข็งสมบูรณ (โดยเฉพาะทานที่มีจิตหลุดพนเปนอิสระแลว) เมื่อเจ็บปวย
กาย ก็ไมสบายอยูแคกายเทานั้น จิตใจไมพลอยปวยไปดวย ยิ่งกวานั้น กลับใชใจที่สบาย มีกําลังจิต
เขมแข็งนั้น หันกลับมาสงอิทธิพลบรรเทา หรือผอนเบาโรคทางกายไดอีกดวย อาจทําใหโรคหายงาย
และไวขึ้น หรือแมแตใชกําลังสมาธิระงับทุกขเวทนาทางกายไวก็ได1593
ในดานดี ผูมีจิตใจผองใสเบิกบาน ยอมชวยใหกายเอิบอิ่ม ผิวพรรณผองใส สุขภาพกายดี
เปนภูมิตานทานโรคไปในตัว ความสัมพันธนี้ มีผลตออัตราสวนของความตองการ และการเผา
ผลาญใชพลังงานของรางกายดวย เชน จิตใจที่สบายผองใสสดชื่นเบิกบานนั้น ตองการอาหาร
นอยลง ในการที่จะทําใหรางกายสมบูรณผองใส เชน คนธรรมดามีเรื่องดีใจ ปลาบปลื้มอิ่มใจ ไมหิว
ขาว หรือพระที่บรรลุธรรมแลว มีปติเปนภักษา ฉันอาหารวันละมื้อเดียว แตผิวพรรณผองใส เพราะ
ไมหวนละหอยความหลัง ไมเพอหวังอนาคต1594
ไมเฉพาะจิตใจดี ชวยเสริมใหสุขภาพกายดีเทานั้น โรคกายหลายอยาง เปนเรื่องของกายจิต
สัมพันธ เกิดจากความแปรปรวนทางจิตใจ เชน ความมักโกรธบาง ความกลุมกังวลบาง ทําใหเกิด
โรคปวดศีรษะบางอยาง หรือโรคแผลในกระเพาะอาหารอาจเกิดได เปนตน เมื่อทําจิตใจใหดีดวยวิธี
อยางใดอยางหนึ่ง ก็ชวยแกไขโรคเหลานั้นได
ประโยชนขอนี้จะสมบูรณ ตอเมื่อมีปญญาที่รูเทาทันสภาวธรรมประกอบอยูดวย1595

1593
1594
1595

เชน ที.ม.๑๐/๙๓/๑๑๗; สํ.ส.๑๕/๑๒๒/๓๘; ๑๓๐/๓๙; สํ.ม.๑๙/๗๐๙/๒๐๓
สํ.ส.๑๕/๒๒/๗
สภาพกายจิตสัมพันธนี้ อาจแบงไดเปน ๓ ระดับ ตามขั้นของพัฒนาการทางจิต
ขั้นต่ําสุด ทุกขกาย ซ้ําทุกขใจ คือ ผลตอกาย กระทบจิตดวย พอไมสบายกาย ใจพลอยไมสบายดวย ซ้ําเติมตัวเองใหหนักขึ้น
ขั้นกลาง ทุกขกาย อยูแคกาย คือ จํากัดขอบเขตของผลกระทบได ความทุกขความไมสบายมีอยูแคไหน ก็รับรูตามที่เปนแค
นั้น วางใจได ไมใหทุกขทับถมลุกลาม
ขั้นสูง ใจสบาย ชวยกายคลายทุกข คือ เมื่อรางกายทุกข ไมสบาย นอกจากไมเก็บไปกอทุกขแกใจแลว ยังสามารถใช
สมรรถภาพที่เขมแข็ง และคุณภาพที่ดีงามของจิต สงผลดีกลับมาชวยกายไดอีกดวย
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ฉ. ความมุ่งหมายและประโยชน์ของสมาธิ: สรุปตามประเภทของสมาธิภาวนา
ถาสรุปตามพระบาลี การฝกอบรมเจริญสมาธิ มีวัตถุประสงคที่จะนําไปใชประโยชนในดานตางๆ ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย สมาธิภาวนา (การเจริญสมาธิ) มี ๔ อย่าง ดังนี้ คือ
๑. สมาธิภาวนา ที่เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหาร (การอยู่
เป็นสุขในปัจจุบัน)
๒. สมาธิภาวนา ที่เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อการได้ญาณทัสสนะ
๓. สมาธิภาวนา ที่เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะ
๔. สมาธิ ภ าวนา ที่ เ จริ ญ แล้ ว ทํ า ให้ ม ากแล้ ว ย่ อ มเป็ น ไปเพื่ อ ความสิ้ น ไปแห่ ง อาสวะ
ทั้งหลาย”1596
แบบที่ ๑ บาลีขยายความวา ไดแก ฌาน ๔ ขอ นี่ก็คือ การเจริญฌานในลักษณะที่พูดอยางชาวบานวา
เปนวิธีหาความสุขแบบหนึ่ง ตามหลักที่แบงความสุขเปน ๑๐ ขั้น1597 ซึ่งประณีตขึ้นไปตามลําดับ คือ กามสุข สุข
ในรูปฌาน ๔ ขั้น สุขในอรูปฌาน ๔ ขั้น และสุขในนิโรธสมาบัติ พระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลาย นิยม
เจริญฌานในโอกาสวาง เพื่อเปนการพักผอนอยางสุขสบาย ที่เรียกวา ทิฏฐธรรมสุขวิหาร
แบบที่ ๒ บาลีขยายความวา ไดแกการมนสิการอาโลกสัญญา (กําหนดหมายในแสงสวาง) อธิษฐานทิวาสัญญา (กําหนดหมายวาเปนกลางวัน) เหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืน มีใจเปดโลง ไมถูก (นิวรณ) หอหุม
ฝกใหเปนจิตที่มีความสวาง
อรรถกถาอธิบายวา การไดญาณทัสสนะในที่นี้ หมายถึงการไดทิพยจักษุ และทานกลาววา ทิพยจักษุนั้น
เปนยอดของโลกิยอภิญญาทั้ง ๕ (อีก ๔ คือ อิทธิวิธิ ทิพยโสต เจโตปริยญาณ และปุพเพนิวาสานุสติญาณ) บาง
แหงทานกลาวถึงญาณทัสสนะนี้คําเดียว หมายคลุมถึงโลกิยอภิญญาหมดทั้ง ๕ ดังนั้น ประโยชนขอนี้จึงหมายถึง
การนําเอาสมาธิไปใชเพื่อผลสําเร็จทางจิต คือความสามารถพิเศษจําพวกอภิญญา รวมทั้งอิทธิปาฏิหาริย
แบบที่ ๓ คือ การตามดูรูทันความรูสึกนึกคิดตางๆ ที่เกิดขึ้นดับไป ในความเปนอยูประจําวันของตน
ดังที่บาลีไขความไววา เวทนา สัญญา และวิตกทั้งหลาย จะเกิดขึ้น จะตั้งอยู จะดับไป ก็เปนไปโดยรูชัด
แบบที่ ๔ บาลีขยายความวา ไดแก การเปนอยูโดยมีปญญามองดูรูทันอยูเสมอ ถึงความเกิดขึ้น และ
ความเสื่อมสิ้นไปในอุปาทานขันธทั้ง ๕ วา รูป เปนดังนี้ ความเกิดขึ้นของรูป เปนดังนี้ ความดับไปของรูป เปน
ดังนี้ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนดังนี้ เกิดขึ้นดังนี้ ดับไปดังนี้ มองอยางกวางๆ ก็คือ การใชสมาธิเพื่อ
ประโยชนทางปญญา เปนอุปกรณในการเจริญวิปสสนา อยางที่เรียกวา เปนบาทฐานของวิปสสนา เพื่อบรรลุ
จุดหมายสูงสุด คือ อาสวักขยญาณ หรือวิชชาวิมุตติ1598
ตามคําอธิบายของอรรถกถา จะเห็นวา ประโยชนอยางที่ ๑ และ ๒ เปนดานสมถะ สวนประโยชนอยาง
ที่ ๓ และ ๔ เปนดานวิปสสนา
1596
1597
1598

องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๑/๕๗; ที.ปา.๑๑/๒๓๓/๒๓๓
เชน ม.ม.๑๓/๑๐๐/๙๖; สํ.สฬ.๑๘/๔๑๓/๒๗๘
ดูคําอธิบายของอรรถกถา ที่ ที.อ.๓/๒๕๗; องฺ.อ.๒/๓๙๖; ม.อ.๒/๓๑๒, และพึงเปรียบเทียบกับ องฺ.ติก.๒๐/๒๒๖/๕๖ และ
องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๐๐/๓๖๑ ดวย.

๘๒๖

พุทธธรรม

ประโยชนอยางอื่นๆ ที่ไดกลาวขางตน แมจะไมมีระบุไวในพระบาลีนี้ ก็พึงเห็นวา เปนประโยชนพลอย
ไดสืบเนื่องออกไป ซึ่งพึงไดรับในระหวางการปฏิบัติ เพื่อประโยชน ๔ อยางนี้บาง เปนขอปลีกยอยกระจาย
ออกไป ไมตองระบุไวใหเดนชัดตางหากบาง
ในคัมภีรชั้นอรรถกถา ทานก็ไดสรุปอานิสงส คือ ผลไดตางๆ ของสมาธิภาวนา หรือการฝกเจริญสมาธิ
ไวเหมือนกัน ดังที่แสดงไวในวิสุทธิมัคค มี ๕ ประการ คือ1599
๑) เป็นวิธีการพักผ่อนอย่างสุขสบายในปัจจุบัน (ทิฏฐธรรมสุขวิหาร)
ขอนี้ เปนอานิสงสของสมาธิขั้นอัปปนา (คือ ระดับฌาน) สําหรับพระอรหันต ซึ่งเปนผูทํากิจเพื่อความ
หลุดพนเสร็จสิ้นแลว ไมตองใชฌานเพื่อบรรลุภูมิธรรมใดๆ ตอไปอีก อางพุทธพจนวา
“ฌานเหล่านี้ เรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหาร ในอริยวินัย (ระบอบของอริยชน หรือแบบ
แผนของพระอริยะ)”1600
๒) เป็นบาท หรือเป็นปทัฏฐาน แห่งวิปัสสนา
ขอนี้ เปนอานิสงสของสมาธิขั้นอัปปนาก็ได หรือขั้นอุปจาระก็พอได แตไมโปรงนัก ประโยชนขอนี้ใช
สําหรับพระเสขะและปุถุชน อางพุทธพจนวา
“ภิกษุทั้งหลาย จงเจริญสมาธิเถิด ภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง”1601
๓) เป็นบาทหรือเป็นปทัฏฐานแห่งอภิญญา
ขอนี้ เปนอานิสงสของสมาธิขั้นอัปปนา สําหรับผูไดสมาบัติ ๘ แลว เมื่อตองการอภิญญา ก็อาจทําให
เกิดขึ้นได อางพุทธพจนวา
“จิ ต นุ่ ม นวลควรแก่ ง าน...จะน้ อ มจิ ต ไป เพื่ อ ประจั ก ษ์ แ จ้ ง ด้ ว ยอภิ ญ ญา ซึ่ ง ธรรมที่ พึ ง
ประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญา อย่างใดๆ ก็ถึงความเป็นพยานในธรรมนั้นๆ ได้ ในเมื่อเหตุมีอยู่”1602
๔) ทําให้ได้ภพวิเศษ
ขอนี้ หมายถึงการเกิดในภพที่ดีที่สูง เปนอานิสงสของสมาธิขั้นอัปปนา สําหรับปุถุชนผูไดฌานแลว และ
ฌานมิไดเสื่อมไปเสีย ทําใหไดเกิดในพรหมโลก อางพุทธพจนวา
“เจริญปฐมฌานขั้นปริตตกุศลแล้ว เกิดที่ไหน? ย่อมเข้าร่วมพวกเทพพรหมปาริสัชชา”1603
อยางไรก็ดี แมสมาธิขั้นอุปจาร ก็สามารถใหภพวิเศษ คือกามาวจรสวรรค ๖ ได
๕) ทําให้เข้านิโรธสมาบัติได้
ขอนี้ เปนอานิสงสของสมาธิขั้นอัปปนา สําหรับ (พระอรหันต หรือพระอนาคามี) ผูไดสมาบัติ ๘ แลว ทํา
ใหเสวยความสุขอยูไดโดยไมมีจิต ตลอดเวลา ๗ วัน อางญาณในนิโรธสมาบัติ ในปฏิสัมภิทามัคค1604
1599
1600
1601
1602
1603
1604

วิสุทฺธิ.๒/๑๙๕-๖
ม.มู.๑๒/๑๐๒/๗๓
สํ.ข.๑๗/๒๗/๑๘
องฺ.ติก.๒๐/๕๔๒/๓๓๑
อภิ.วิ.๓๕/๑๑๐๗/๕๗๐
ขุ.ปฏิ.๓๑/๒๒๕/๑๔๗

บทที่ ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ

๘๒๗

ช. ความมุ่งหมายและประโยชน์ของสมาธิ: ในแง่ช่วยป้องกันความไขว้เขว
ความเขาใจในเรื่องประโยชน หรือความมุงหมายในการเจริญสมาธินี้ จะชวยปองกัน และกําจัดความ
เขาใจผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องสมาธิ และชีวิตของพระสงฆในพระพุทธศาสนาไดเปนอันมาก เชน ความเขาใจผิดวา
การบําเพ็ญสมาธิเปนเรื่องของการถอนตัว ไมเอาใจใสในกิจการของสังคม หรือวา ชีวิตพระสงฆ เปนชีวิตที่ปลีก
ตัวโดยสิ้นเชิง ไมรับผิดชอบตอสังคม เปนตน
ขอพิจารณาตอไปนี้ อาจเปนประโยชน ในการปองกัน และกําจัดความเขาใจผิดที่กลาวแลวนั้น
• สมาธิเปนเพียงวิธีการเพื่อเขาถึงจุดหมาย ไมใชตัวจุดหมาย ผูเริ่มปฏิบัติอาจตองปลีกตัวออกไป มี
ความเกี่ยวของกับชีวิตในสังคมนอยเปนพิเศษ เพื่อการปฏิบัติฝกอบรมชวงพิเศษระยะเวลาหนึ่ง
แลวจึงออกมามีบทบาทในทางสังคมตามความเหมาะสมของตนตอไป อีกประการหนึ่ง การเจริญ
สมาธิโดยทั่วไป ก็มิใชจะตองมานั่งเจริญอยูทั้งวันทั้งคืน และวิธีปฏิบัติก็มีมากมาย เลือกใชไดตาม
ความเหมาะสมกับจริยา เปนตน
• จะเห็นไดจากหลักฐาน เชนที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวในหลักสติปฏฐาน ๔ เปนตน วา บุคคลบาง
คน อาจใชเวลาปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน ๔ นั้น อยางจริงจังตอเนื่องกัน เปนเวลาเพียง ๗ วัน
เทานั้น ก็บรรลุอรหัตตผลได สําหรับทานที่สําเร็จผลเชนนี้แลว การใชสมาธิตอจากนั้นไป ตามปกติก็
คือ เพื่อประโยชนในขอทิฏฐธรรมสุขวิหาร สวนเวลาที่เหลืออยูมากมายในชีวิต ก็สามารถใชให
เปนไปตามพุทธพจนที่มีเปนหลักมาแตดั้งเดิม คือ “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย
โลกานุกมฺปาย – ภิกษุทั้งหลาย จงจาริกไปเพื่อประโยชนสุขของพหูชน เพื่อเกื้อการุณยแกชาวโลก”
• การดําเนินปฏิปทาของพระสงฆ ขึ้นตอความถนัด ความเหมาะสม ของลักษณะนิสัย และความพอใจ
สวนตนดวย บางรูปอาจพอใจและเหมาะสมที่จะอยูปา บางรูปถึงอยากไปอยูปา ก็หาสมควรไม มี
ตัวอยางที่พระพุทธเจาไมทรงอนุญาตใหภิกษุบางรูปไปปฏิบัติธรรมในปา1605 และแมภิกษุที่อยูปา
ในทางพระวินัยของสงฆ ก็หาไดอนุญาตใหตัดขาดจากความรับผิดชอบทางสังคมโดยสิ้นเชิง อยาง
ฤาษีชีไพรไม1606
• ประโยชนของสมาธิและฌานที่ตองการในพุทธธรรม ก็คือ ภาวะจิตที่เรียกวา “นุมนวล ควรแกงาน”
ซึ่งจะนํามาใชเปนที่ปฏิบัติการของปญญาตอไปดังกลาวแลว สวนการใชสมาธิและฌานเพื่อประโยชน
อื่นจากนี้ ถือเปนผลไดพิเศษ และบางกรณีกลายเปนเรื่องไมพึงประสงค ซึ่งพระพุทธเจาไมทรง
สนับสนุน ตัวอยางเชน
ผูใดบําเพ็ญสมาธิเพื่อตองการอิทธิปาฏิหาริย ผูนั้นชื่อวาตั้งความดําริผิด อิทธิปาฏิหาริยนั้น
อาจกอใหเกิดผลรายไดมากมาย เสื่อมได และไมทําใหบรรลุจุดหมายของพุทธธรรมไดเลย1607

1605
1606

1607

ดู องฺ.ทสก.๒๔/๙๙/๒๑๖; ม.มู.๑๒/๒๓๔-๒๔๒/๒๑๒-๒๑๔; ม.อุ.๑๔/๒๓๐/๑๖๒
ใหพิจารณาจากวินัยบัญญัติ เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพระสงฆกับคฤหัสถ ในดานการเลี้ยงชีพ เปนตน และบทบัญญัติให
พระภิกษุทุกรูป มีสวนรวม และตองรวม ในสังฆกรรม อันเกี่ยวกับการปกครองและกิจการตางๆ ของหมูคณะ
ขอใหนึกถึงกรณีของพระเทวทัต และนักบวชกอนสมัยพุทธกาล

๘๒๘
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•

1608
1609

1610

สวนผูใดปฏิบัติเพื่อจุดหมายทางปญญา ผานทางวิธีสมาธิ และไดอิทธิปาฏิหาริยดวย ก็ถือ
เปนความสามารถพิเศษไป
อยางไรก็ดี แมในกรณีปฏิบัติดวยความมุงหมายที่ถูกตอง แตตราบใดที่ยังไมบรรลุจุดหมาย
การไดอิทธิปาฏิหาริยยอมเปนอันตรายไดเสมอ1608 เพราะเปนเหตุใหเกิดความหลงเพลิน และความ
ติดหมกมุน ทั้งแกตนและคนอื่น และอาจเปนเหตุพอกพูนกิเลส จนถวงใหดําเนินตอไปไมได
พระพุทธเจาแมจะทรงมีอิทธิปาฏิหาริยมากมาย แตไมทรงสนับสนุนการใชอิทธิปาฏิหาริย
เพราะไมใชวิถีแหงปญญา และความหลุดพนเปนอิสระ ตามพุทธประวัติจะเห็นวา พระพุทธเจาทรง
ใชอิทธิปาฏิหาริยในกรณีเพื่อระงับอิทธิปาฏิหาริย หรือเพื่อระงับความอยากในอิทธิปาฏิหาริย
สําหรับทานผูฝกอบรมกาวหนาไปในมรรคแลว หรือสําเร็จบรรลุจุดหมายแลว มักนิยมใชการเจริญ
สมาธิขั้นฌาน เปนเครื่องพักผอนอยางสุขสบายในโอกาสวางๆ เชน พระพุทธองคเอง แมจะเสด็จ
จาริกสั่งสอนประชาชนจํานวนมาก เกี่ยวของกับคนทุกชั้นวรรณะ และทรงปกครองคณะสงฆหมูใหญ
แตก็ทรงมีพระคุณสมบัติอยางหนึ่ง คือ ฌายี และ ฌานสีลี1609 หมายความวา ทรงนิยมฌาน ทรง
พอพระทัยประทับในฌาน แทนการพักผอนอยางธรรมดาในโอกาสวาง เชนเดียวกับพระสาวกเปน
อันมาก อยางที่เรียกวาทิฏฐธรรมสุขวิหาร คือ เพื่อการอยูเปนสุขในปจจุบัน ที่ปรากฏวาทรงปลีก
พระองคไปอยูในที่สงัดเปนเวลานานๆ ถึง ๓ เดือน1610 เพื่อเจริญสมาธิ ก็เคยมี
การนิยมหาความสุขจากฌานนี้ บุคคลใดจะทําแคไหนเพียงใด ยอมเปนเสรีภาพสวนบุคคล
แตหากความติดชอบมากนั้น กลายเปนเหตุละเลยความรับผิดชอบตอสวนรวม ยอมถูกถือเปนเหตุ
ตําหนิได ถึงแมจะเปนความติดหมกมุนในขั้นประณีต
กลาวโดยพื้นฐาน ระบบชีวิตของพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา วาตามหลักบทบัญญัติ
ในทางวินัย ยอมถือเอาความรับผิดชอบตอสวนรวมเปนหลักสําคัญ ความเจริญรุงเรืองก็ดี ความ
เสื่อมโทรมก็ดี ความตั้งอยูไดและไมไดก็ดี ของคณะสงฆ ยอมขึ้นอยูกับความเอาใจใสรับผิดชอบตอ
สวนรวมนั้นเปนขอสําคัญ
เมื่อมองโดยรวม ในขั้นสูงสุด ยอมเห็นชัดวา สําหรับพระพุทธเจา และทานที่ปฏิบัติถูกตอง
สมาธิมาชวยหนุนการบําเพ็ญกิจเพื่อพหูชน

เปนปลิโพธ คืออุปสรรคอยางหนึ่ง ของวิปสสนา (วิสุทฺธิ.๑/๑๒๒)
เชน ม.ม.๑๒/๘๒/๗๘; ม.อุ.๑๔/๑๑๖/๙๘ (พึงสังเกตตามเรื่อง ในคัมภีรรุนหลังๆ กลาวถึงพวกฤาษีชีไพรกอนสมัยพุทธกาล ที่เจริญ
ฌานไดเกงกลา นิยมเอาฌานเปนกีฬา จึงมีศัพทเรียกวา ฌานกีฬา ซึ่งหมายความวา ฌานเปนเครื่องเลนสนุก หรือสิ่งสําหรับหา
ความเพลิดเพลินยามวาง ของพวกนักพรต (เชน ขุ.อป.๓๒/๓/๒๖; องฺ.อ.๑/๓๓๐; ธ.อ.๘/๑๘; ชา.อ.๓/๗๑, ๑๘๖; ชา.อ.๔/๒, ๑๐๗,
๒๘๒, ฯลฯ
ที่กลาวถึงพระปจเจกพุทธเจา (สํ.อ./๒๓๙; องฺ.อ.๑/๑๘๘) และพุทธสาวกที่ยังไมบรรลุอรหัตตผล (ธ.อ.๗/๘๑; สุตฺต.อ.๑/๑๙)
วาเลนฌาน ก็มีบาง แตที่กลาวถึงพระพุทธเจา และพระอรหันต วาเลนฌานกีฬา ยังไมพบเลย
เรื่องนี้ ควรเปนขอสังเกตเกี่ยวกับความแตกตางในการดําเนินชีวิตวา วิถีชีวิตแบบใด เปนที่พึงประสงคในพุทธศาสนา และวิถี
ชีวิตแบบใด เหมาะกัน หรือยอมใหได สําหรับผูที่พัฒนาอยูในระดับไหน
ดู สํ.ม.๑๙/๑๓๖๓/๔๑๒

บทที่ ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ

๘๒๙

วิธีเจริญสมาธิ
ดังไดกลาวแลววา ผูปฏิบัติธรรมอาจใชสมาธิเพียงขั้นตน ที่เรียกวา ขณิกสมาธิ เปนจุดเริ่มตนสําหรับใช
ปญญาพิจารณาสภาวธรรมตามหลักวิปสสนา และสมาธินั้นก็จะเจริญขึ้นไปกับการเจริญวิปสสนาดวย
อยางไรก็ดี แมวาสมาธิที่เจริญขึ้นไปดวยการปฏิบัติเชนนี้ ในที่สุดจะมีกําลังพอที่จะชวยใหผูปฏิบัติ
บรรลุผลที่หมายของวิปสสนา คือความหลุดพนจากกิเลสและความทุกข ประจักษแจงนิพพานไดก็จริง แตก็ไม
เพียงพอที่จะใหไดผลสําเร็จทางจิต ที่เปนสวนพิเศษออกไป คืออภิญญาขั้นโลกียตางๆ มีอิทธิปาฏิหาริยเปนตน
นอกจากนั้น การเริ่มตนดวยสมาธิที่ยังออน ก็เหมือนคนเดินทางที่มีกําลังนอย ไมแข็งแรง ทําใหมีความ
พรอมในการเดินทางนอยลง แมจะหวังไปคอยๆ เสริมกําลังขางหนา ก็สูคนที่เตรียมพรอมเต็มที่ไปแตตน เริ่ม
เดินทางดวยความมั่นคงไมมีหวงกังวลเลยไมได ยิ่งถาปญญาไมเฉียบแหลมอีกดวย ก็ยิ่งยากลําบาก หรือปญญา
แกไป บางทีก็พาใหฟุงซานเสียอีก1611 ดังนั้น จึงเกิดความนิยมที่จะฝกพัฒนาเนนหนักดานสมาธิใหเปนพื้นฐานไว
กอน ไมมากก็นอย แมจะไมหวังเอาผลสําเร็จทางดานพลังจิตถึงขั้นฤทธิ์อภิญญาอะไร แตก็พอใหเปนพื้นฐานที่
มั่นคงพอสมควร ในการเจริญปญญาตอไป
เรื่องที่วานี้ ถามองดูความเปนไปในชีวิตจริง จะเห็นชัดยิ่งขึ้น คนบางคน ถาอยูในสถานที่มีเสียงรบกวน
เพียงเล็กนอย หรือมีคนอื่นเดินผานไปผานมา จะทําอะไรที่ใชความคิดไมไดเลย ที่จะใชปญญาพิจารณาอะไร
อยางลึกซึ้ง เปนอันไมตองพูดถึง แตคนบางคนมีจิตแนวแนมั่นคงดีกวา แมจะมีเสียงตางๆ รบกวนรอบดาน มี
คนพลุกพลานจอแจ ก็สามารถใชความคิดพิจารณาทํางานที่ตองใชสติปญญาไดอยางปกติ
บางคนมีกําลังจิตเขมแข็งมาก แมอยูในสถานการณที่นาตื่นเตนหวาดกลัว ก็ไมหวั่นไหว สามารถใช
ปญญามองการณและคิดการตางๆ อยางไดผลดี ดําเนินชีวิตไดอยางปกติ
ดังมีเรื่องเลาวา พระเจานโปเลียนที่ ๑ แหงฝรั่งเศส ทรงมีพลังจิตสูง ทรงประสงคคิดเรื่องไหนเวลาใดก็
ทรงคิดเรื่องนั้นเวลานั้น ไมทรงประสงคคิดเรื่องใด ก็ไมคิดเรื่องนั้น เปรียบสมองเหมือนมีลิ้นชักจัดแยกเก็บเรื่อง
ตางๆ ไวเปนพวกๆ อยางมีระเบียบ ชักออกมาใชไดตรงเรื่องตามตองการ แมทรงอยูในสนามรบ ทามกลางเสียง
ปนเสียงระเบิดกึกกอง เสียงคนเสียงมาศึกวุนวายสับสน ก็ทรงมีพระกิริยาอาการสงบ คิดการไดเฉียบแหลม
เหมือนในสถานการณปกติ หากทรงประสงคจะพักผอน ก็ทรงบรรทมหลับไดทันที ตางจากคนสามัญจํานวนมาก
ที่ไมไดฝก เมื่อตกอยูในสถานการณเชนนั้น อยาวาแตคิดการใดๆ เลย แมแตเพียงจะควบคุมจิตใจใหอยูที่ ก็
ไมได มักจะขวัญบิน ใจไมอยูกับเนื้อตัว ตื่นเตนไมเปนกระบวน
เรื่องเลานี้ แมจะยังไมพบหลักฐาน แตในกรณีทั่วไป ทุกคนก็คงพอจะมองเห็นไดถึงความแตกตาง
ระหวางคนที่มีกําลังจิตเขมแข็ง กับคนที่มีใจออนแอ เรื่องพระเจานโปเลียนที่เลากันมานั้น ก็ไมใชเรื่องอัศจรรย
เลย หากเทียบกับตัวอยางในคัมภีร เชน อาฬารดาบส กาลามโคตร ระหวางเดินทางไกล นั่งพักกลางวันอยูใตรม
ไมแหงหนึ่ง มีกองเกวียนประมาณ ๕๐๐ เลม ผานไปใกลๆ ทานก็มิไดเห็น ไมไดยินเสียงกองเกวียนนั้นเลย
พระพุทธเจา คราวหนึ่ง ขณะประทับอยู ณ เมืองอาตุมา มีฝนตกหนักมาก ฟาคะนอง เสียงฟาผา
ครื้นครั่นสนั่นไหว ชาวนาสองพี่นอง และโคสี่ตัว ถูกสายฟาฟาดสิ้นชีวิต ใกลที่ประทับพักอยูนั้นเอง พระพุทธเจา
ทรงอยูดวยวิหารธรรมอันสงบ ไมทรงไดยินเสียงทั้งหมดนั้นเลย1612
1611
1612

ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๖๕ (เคา วินย.๕/๒/๗; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๖/๔๒๐)
ที.ม.๑๐/๑๒๐-๑/๑๕๒-๓

๘๓๐

พุทธธรรม

มีพุทธพจนแหงหนึ่งตรัสวา ผูที่ฟาผา ไมสะดุง ก็มีแตพระอรหันตขีณาสพ ชางอาชาไนย มาอาชาไนย
และพญาสีหราช1613 ในหมูคนสามัญ กําลังใจ กําลังปญญา ความแนวแนมั่นคงของจิต ก็ยังแตกตางกันออกไป
เปนอันมาก
สําหรับคนสวนใหญ ซึ่งกําลังความมั่นคงของจิตก็ไมมาก กําลังปญญาก็ไมเฉียบแหลมนัก อาจารยใหญ
มากหลายทานจึงเห็นวา ถาไมเตรียมจิตที่เปนสนามทํางานของปญญาใหพรอมดีกอน โอกาสที่จะแทงตลอด
สัจธรรมดวยโลกุตรปญญา ยอมเปนไปไดยากยิ่ง ทานจึงเนนการฝกจิตดวยกระบวนสมาธิภาวนาใหเปนฐานไว
กอนเจริญปญญาอยางจริงจังตอไป
การฝกอบรมเจริญสมาธินั้น แมว าโดยหลัก การ จะพูด ไดสั้นนิด เดียว แตในดานวิธีก าร มีเนื้อ หา
รายละเอียดมากมาย ยิ่งถาพูดตอออกไปจนถึงการใชสมาธิ (คือจิตที่เปนสมาธิ) นั้น เปนสนามปฏิบัติการของ
ปญญา ในการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาดวยแลว ก็กลายเปนเรื่องใหญมาก มีขอบเขต
กวางขวาง รวมเรียกวา สมถะและวิปสสนา ซึ่งควรจะเขียนแยกไวเปนหนังสืออีกเลมหนึ่งตางหาก แตเฉพาะใน
ที่นี้ ยังมิใชฐานะที่จะทําเชนนั้น จึงจะกลาวไวแตหลักสําคัญกวางๆ พอเปนเคาใหเห็นแนวทาง

๑) การเจริญสมาธิแบบธรรมดาพาไปเอง
การเจริญสมาธิในขอนี้ ก็คือ การปฏิบัติตามหลักการเกิดขึ้นของสมาธิในกระบวนธรรมที่เปนไปเองตาม
ธรรมดาของธรรมชาติ หรื อ ธรรมดาพาไปโดยไม ต อ งคิ ด ตั้ ง ใจ ซึ่ ง มี พุ ท ธพจน แ สดงไว ม ากมายหลายแห ง
สาระสําคัญของกระบวนธรรมนี้คือ กระทําสิ่งที่ดีงามอยางใดอยางหนึ่ง ใหเกิดปราโมทยขึ้น จากนั้นก็จะเกิดมีปติ
ซึ่งตามมาดวยปสสัทธิ ความสุข และสมาธิในที่สุด พูดเปนคําไทยวา เกิดความชื่นบานบันเทิงใจ จากนั้นก็จะเกิด
ความเอิบอิ่มใจ รางกายผอนคลายสงบ จิตใจสบายมีความสุข แลวสมาธิก็เกิดขึ้นได เขียนใหดูงาย ดังนี้
ปราโมทย์ → ปีติ → ปัสสัทธิ → สุข → สมาธิ
หลัก ทั่ว ไปมีอ ยูอ ยา งหนึ่งว า การที่ ก ระบวนธรรมเชน นี้จ ะเกิด ขึ้น ได นั้น ตามปกติ จะตอ งมี ศีลเป น
ฐานรองรับอยูกอน สําหรับคนทั่วไป ศีลนี้ก็หมายเอาเพียงแคการที่มิไดไปเบียดเบียนลวงละเมิดใครมา ที่จะเปน
เหตุใหใจคอวุนวายคอยระแวงหวาดหวั่นกลัวโทษ หรือเดือดรอนใจในความผิดความชั่วรายของตนเอง มีความ
ประพฤติสุจริตเปนที่สบายใจของตน ทําใหเกิดความเปนปกติมั่นใจตัวเองได
สวนการกระทําที่จะใหเกิดปราโมทย ก็มีไดหลายอยาง เชน อาจนึกถึงความประพฤติดีงามสุจริตของ
ตนเองแลว เกิดความปลาบปลื้มบันเทิงใจขึ้นก็ได อาจระลึกถึงการทํางานการบําเพ็ญประโยชนของตน อาจระลึก
ถึงพระรัตนตรัยและสิ่งดีงามอื่นๆ อาจหยิบยกเอาหลักธรรมบางอยางขึ้นมาพิจารณาแลว เกิดความเขาใจไดหลัก
ไดความหมาย เปนตน1614 แลวเกิดความปลาบปลื้มบันเทิงใจขึ้นมา ก็ไดทั้งสิ้น
1613
1614

องฺ.ทุก.๒๐/๓๐๒-๔/๙๗
ระลึกถึงสิ่งดีงาม หรือความดีที่ไดทํา เชน วินย.๕/๑๕๓/๒๑๓; ม.มู.๑๒/๙๕/๖๘; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๘๑/๓๑๗; องฺ.ทสก.๒๔/๒๑๘/
๓๕๕; พิจารณาธรรมเกิดความเขาใจ เชน ที.ปา.๑๑/๔๕๕/๓๒๙; ขุ.ปฏิ.๓๑/๑๘๓/๑๒๖; ที.ปา.๑๑/๓๐๒/๒๕๔; องฺ.ปฺจก.๒๒/
๒๖/๒๒; มองเห็นความหมดจดในจิตใจของตน เชน ที.สี.๙/๑๒๗/๙๘; ๓๘๓/๓๑๐; ม.มู.๑๒/๔๘๒/๕๑๖; ผลสืบเนื่องจากศีล เชน
สํ.สฬ.๑๘/๑๔๔/๙๘; ๖๖๘/๔๓๓; องฺ.ทสก.๒๔/๒๐๙/๓๓๖; ความไมประมาท สํ.ม.๑๙/๑๖๐๒/๕๐๑; ตามแนวโพชฌงค เชน ม.อุ.
๑๔/๒๙๐/๑๙๗; สํ.ม.๑๙/๓๗๓-๓๘๐/๙๘-๑๐๐; อภิ.วิ.๓๕/๕๔๓/๓๐๖; อาศัยนิมิต เชน สํ.ม.๑๙/๗๑๗-๘/๒๐๗-๘.
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๘๓๑

องคธรรมสําคัญที่จะเปนบรรทัดฐาน หรือเปนปจจัยใกลชิดที่สุดใหสมาธิเกิดขึ้นได ก็คือ ความสุข ดัง
พุทธพจนที่ตรัสเปนแบบไวเสมอๆ วา “สุขิโน จิตฺตํ สมาธิยติ” แปลวา ผูมีสุข จิตยอมเปนสมาธิ ขอยกตัวอยาง
ความเต็มมาดูสักแหงหนึ่ง
“(เมื่อเธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรม) ปราโมทย์ย่อมเกิด เมื่อปราโมทย์ ปีติย่อมเกิด เมื่อมีใจปีติ
กายย่อมผ่อนคลายสงบ ผู้มีกายผ่อนคลายสงบ ย่อมได้เสวยสุข ผู้มีสุข จิตย่อมตั้งมั่น”1615
อยางไรก็ตาม วาที่จริง การเจริญสมาธิในขอนี้ ก็คือหลักทั่วไปของการฝกสมาธิ ซึ่งเปนแกนกลางของวิธี
ฝกทั่วไปถึงขั้นกอนจะไดฌานนั่นเอง ในที่นี้ยังจะไมกลาวถึงรายละเอียดใดๆ จึงยุติเพียงนี้กอน

๒) การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท
อิ ท ธิ บ าท แปลว า ธรรมเครื่ อ งให ถึ ง อิ ท ธิ (ฤทธิ์ หรื อ ความสํ า เร็ จ ) หรื อ ธรรมที่ เ ป น เหตุ ใ ห ป ระสบ
ความสําเร็จ หรือแปลงายๆ วา ทางแหงความสําเร็จ มี ๔ อยาง คือ ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ
(ความมีใจจดจอ) และวิมังสา (ความสอบสวนไตรตรอง) แปลใหจํางายตามลําดับวา มีใจรัก พากเพียรทํา เอาจิต
ฝกใฝ ใชปญญาสอบสวน
อิทธิบาทนั้น พระพุทธเจาตรัสพันไวกับเรื่องสมาธิ เพราะอิทธิบาทเปนขอปฏิบัติที่ทําใหเกิดสมาธิ และ
นําไปสูผลสําเร็จที่เปนจุดหมายของสมาธิ สมาธิเกิดจากอิทธิบาทขอใด ก็มีชื่อเรียกตามอิทธิบาทขอนั้น โดยนัยนี้
จึงมีสมาธิ ๔ ขอ คือ1616
๑. ฉันทสมาธิ สมาธิที่เกิดจากฉันทะ หรือสมาธิที่มีฉันทะเปนใหญ
๒. วิริยสมาธิ สมาธิที่เกิดจากวิริยะ หรือสมาธิที่มีวิริยะเปนใหญ
๓. จิตตสมาธิ สมาธิที่เกิดจากจิตตะ หรือสมาธิที่มีจิตตะเปนใหญ
๔. วีมังสาสมาธิ สมาธิที่เกิดจากวิมังสา หรือสมาธิที่มีวิมังสาเปนใหญ
อนึ่ง สมาธิเหลานี้ จะเกิดมีควบคูไปดวยกันกับความเพียรพยายาม ที่เรียกวา “ปธานสังขาร” ซึ่งแปลวา
สังขารที่เปนตัวความเพียร หรือความเพียรที่เปนเครื่องปรุงแตง ขอแปลงายๆ วา ความเพียรที่เปนแรงสรางสรรค
หรือความเพียรสรางสรรค (ไดแก ความเพียรซึ่งทําหนาที่ ๔: กัน-ละ-เจริญ-รักษา ที่เรียกวา “ปธาน ๔” นั่นเอง)
สมาธิเกิดจาก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา หรือจากความมีใจรัก พากเพียรทํา เอาจิตฝกใฝ ใชปญญา
สอบสวนไดอยางไร มีแนวความเขาใจ ดังนี้
๑. ฉันทะ ความพอใจ ไดแก ความมีใจรักในสิ่งที่ทํา และพอใจใฝรักในจุดหมายของสิ่งที่ทํานั้น อยาก
ทําสิ่งนั้นๆ ใหสําเร็จ อยากใหงานนั้นหรือสิ่งนั้นบรรลุถึงจุดหมาย พูดงายๆ วา รักงาน และรักจุดหมายของงาน
พูดใหลึกลงไปในทางธรรมวา ความรักใครใฝใจปรารถนาตอภาวะดีงามเต็มเปยม สมบูรณ ซึ่งเปนจุดหมายของ
สิ่งที่กระทํา หรือซึ่งจะเขาถึงไดดวยการกระทํานั้น อยากใหสิ่งนั้นๆ เขาถึงหรือดํารงอยูในภาวะที่ดีที่งดงามที่
ประณีต ที่สมบูรณที่สุดของมัน หรืออยากใหภาวะดีงามเต็มเปยมสมบูรณของสิ่งนั้นๆ ของงานนั้น เกิดมีเปนจริง
ขึ้น อยากทําใหสําเร็จผลตามจุดหมายที่ดีงามนั้น
1615
1616

ที.ปา.๑๑/๓๐๒/๒๕๔; องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๖/๒๒ (ขอความในวงเล็บ แสดงเหตุใหเกิดปราโมทยในกรณีนี้ ซึ่งในกรณีอื่นๆ จะแปลก
กันไปไดตางๆ สวนความนอกวงเล็บ คือหลักทั่วไป)
เชน สํ.ม.๑๙/๑๑๕๐/๓๔๓ (ดูบาลีที่ยกมาแสดงขางหนา); อางใน วิสุทฺธิ.๑/๑๑๑

๘๓๒

พุทธธรรม

ความอยากที่เปนฉันทะนี้ เปนคนละอยางกับความอยากไดสิ่งนั้นๆ มาเสพ หรืออยากเอามาเพื่อตัวตนใน
รูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งเรียกวาเปนตัณหา ความอยากของฉันทะนั้น ใหเกิดความสุขความชื่นชม เมื่อเห็นสิ่งนั้นๆ งาน
นั้นๆ บรรลุความสําเร็จ เขาถึงความสมบูรณ อยูในภาวะอันดีงามของมัน
อาการของความอยากที่เปนฉันทะนี้ พูดแยกออกไปวา ขณะเมื่อสิ่งนั้น หรืองานนั้น กําลังเดินหนาไปสู
จุดหมาย ก็เกิดปติ เปนความเอิบอิ่มใจ ครั้นสิ่งหรืองานที่ทําบรรลุจุดหมาย ก็ไดรับโสมนัส มีความสุข เปนความ
ฉ่ําชื่นใจ ที่พรอมดวยความรูสึกโปรงโลงผองใสเบิกบานแผออกไปเปนอิสระ ไรขอบเขต
สวนความอยากของตัณหา ใหเกิดความสุขความชื่นชม เมื่อไดสิ่งนั้นมาใหตนเสพเสวยรสอรอย หรือ
ปรนเปรอความยิ่งใหญพองขยายของตัวตน เปนความฉ่ําชื่นใจที่เศราหมอง หมกหมักตัว กีดกั้นกักตนไวใน
ความคับแคบ และมักติดตามมาดวยความหวงแหนหวงกังวลเศราเสียดาย และหวั่นกลัวหวาดระแวง1617
เมื่อเด็กเล็กๆ คนหนึ่งอยูตามลําพัง เด็กนั้นอาจกําลังเขียนภาพอยางประณีตบรรจงดวยใจรัก ตั้งใจให
ภาพนั้นดีงามสมบูรณที่สุด หรืออาจกําลังเอาของเลนที่เปนชิ้นสวนมาตอเขาเปนรูปรางตางๆ อยางระมัดระวังให
เรียบรอยดีที่สุดของรูปรางที่หมายใจไวนั้น เด็กนี้มีความสุข เมื่องานเขียน หรืองานตอชิ้นสวนนั้น ดําเนินไป
ดวยดี มีความสําเร็จทีละนอยๆ ไปเรื่อยๆ ยิ่งเมื่อการเขียนหรือตอชิ้นสวนนั้นเสร็จสิ้นบรรลุจุดหมาย เขาจะดีใจ
มีความสุขมาก อาจถึงโลดเตน
เด็กนี้ทํางานนั้น ดวยจิตใจแนวแน ตั้งมั่น พุงตรงตอจุดหมาย เขามีความสุขดวยงานและความสําเร็จ
ของงานนั้นเอง เปนความสุขที่มิใชเกิดจากการเสพเสวยรสสิ่งใด ไมจําเปนตองอาศัยอามิสตอบแทน และไม
จําเปนตองมีใครอื่นมาคอยดูคอยชมพะนอตัวตนของเขา คือไมตองอาศัยรางวัล ทั้งที่เปนกาม และที่เปนภพ
แตเมื่อทําสําเร็จแลว เขาอาจอยากเรียกใหใครๆ มาดู หรือเอาภาพนั้นไปอวด (เผื่อแผ) ใหคนอื่นไดชื่น
ชมกับความดีงาม ความประณีตสมบูรณของภาพ หรือรูปที่เขาตอขึ้นนั้นบาง
ในกรณีเชนนี้ ถาผูใหญที่ดู หรือรับการอวดนั้น จะแสดงความชื่นชมตอความดีงามสมบูรณของภาพหรือ
สิ่งนั้นดวย หรือแสดงความเอาใจใสตอคุณคาของสิ่งนั้นตามสมควร หรือเสริมบางวา นาทําอยางนี้อีก และหนุน
ใหทําดียิ่งขึ้นไป ก็นาจะเปนการถูกตองเพียงพอ
แตการที่จะชม หรือเอาใจใสเกินเลยไป จนกลายเปนการหันจากความดีงามความสําเร็จของงานไปเปน
การพะนอ (ความยึดมั่น) ตัวตนของเด็กในรูปใดรูปหนึ่ง นาจะไมถูกตอง เพราะจะกลายเปนการแปรฉันทะของ
เด็กใหกลายเปนตัณหา เปลี่ยนจากกุศล เปนอกุศลไป อาจเปนการสรางนิสัยเสียใหแกเด็ก คือเมื่อเกิดมีฉันทะ
ขึ้นเมื่อใด ก็จะเกิดตัณหาตามมาดวย ทําใหฉันทะของเด็กนั้นเปนปจจัยของตัณหาสืบตอไป การฝกอบรมเด็กใน
ลักษณะเชนนี้ คงจะมีอยูมิใชนอย ถาสังคมเปนเชนนี้ คนที่จะมีความสุขไดดวยฉันทะ จะมีนอยลง และคนที่จะมี
ความสุขไดตอเมื่อมีการสนองตัณหา จะมีจํานวนมากขึ้น และสังคมก็จะเดือดรอนมากขึ้น1618
การที่เด็กอยากชวนคนอื่นมาชื่นชมสิ่งที่ พบเห็น หรืออยากอวดแสดงนั้น ไมจํ ากัดเฉพาะสิ่งที่เป น
ความสําเร็จของเด็กเองเทานั้น แตจะมีตอสิ่งทั้งหลายโดยทั่วไป ทั้งที่เปนของมนุษยปรุงแตง และที่เปนธรรมชาติ
แมแตเม็ดหินกรวดทราย ใบหญา และแมลงเล็กๆ ที่เขามองเห็นความดีงามสมบูรณแฝงอยู
1617
1618

ดูในบทวาดวย ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ ในภาคมัชเฌนธรรมเทศนา.
มีขอสังเกตที่เสนอไว โดยยังไมมีหลักฐานยืนยันวา คนตะวันออกแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตนี้ ดูจะหยอนในดานฉันทะ สวนคน
ตะวันตกดูเหมือนจะมีฉันทะสูง แตนาเสียดายที่เอาฉันทะนั้นไปเปนปจจัยเลี้ยงตัณหาเสีย จึงสรางความสําเร็จไดดีกวา พรอมกับที่
กอปญหาขึ้นมากกวาเชนเดียวกัน

บทที่ ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ
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ความรูสึกเชนนี้จะเห็นไดไมยาก แมในผูใหญทั่วไป เมื่อมองเห็นธรรมชาติอันงดงาม ผลงานที่ประณีต
นาชื่นชม การแสดงออกของคนซึ่งทําไดอยางยอดเยี่ยมสมบูรณ เปนตน คนมักจะอยากชวนคนอื่นใหมาดูมาชม
มาสรางความรูสึกที่เปนกุศลอยางที่ตนไดรับดวย ในการที่เขาชวนใครๆ นั้น เขามิไดตองการจะเสพเสวยอะไร
หรือจะเอาอะไรเพื่อตนเลย คนที่ไดมองเห็นคุณคาความจริงแทของธรรม ก็จะมีความรูสึกทํานองเดียวกันนี้ อัน
ทําใหธรรมมีคุณสมบัติเปน เอหิปสสิโก คือ ชวนใหเชิญกันมาดู
ถาสามารถปลุกเราฉันทะใหเกิดขึ้นอยางแรงกลา เกิดความรักในคุณคาความดีงาม ความสมบูรณของสิ่ง
นั้น หรือจุดหมายนั้นอยางเต็มที่แลว คนก็จะทุมเทชีวิตจิตใจอุทิศใหแกสิ่งนั้น เมื่อรักแท ก็มอบใจให อาจถึง
ขนาดยอมสละชีวิตเพื่อสิ่งนั้นได
เจา ขุนนาง เศรษฐี พราหมณ คนหนุมสาวมากมายในพุทธกาล ยอมสละวัง ทรัพยสมบัติ และโลกามิส
มากมาย ออกบวชได ก็เพราะเกิดฉันทะในธรรม เมื่อไดสดับซาบซึ้งคําสอนของพระพุทธเจา
แมคนทั้งหลายที่ทํางานดวยใจรัก ก็เชนเดียวกัน เมื่อมีฉันทะนําแลว ก็ตองการทําสิ่งนั้นใหดีที่สุด ให
สําเร็จผลอยางดีที่สุดของสิ่งนั้น ของงานนั้น ไมหวงพะวงกับสิ่งลอเรา หรือผลตอบแทนทั้งหลาย จิตใจก็มุงแนว
แนมั่นคงในการดําเนินสูจุดหมาย เดินเรียบ สม่ําเสมอ ไมซาน ไมสาย ฉันทสมาธิจึงเกิดขึ้นโดยนัยนี้ และพรอม
นั้น ปธานสังขาร คือความเพียรสรางสรรค ก็ยอมเกิดควบคูมาดวย
๒. วิริยะ ความเพียร ไดแก ความอาจหาญ แกลวกลา บากบั่น กาวไป ใจสู ไมยอทอ ไมหวั่นกลัวตอ
อุปสรรคและความยากลําบาก เมื่อคนรูวาสิ่งใดมีคุณคาควรแกการบรรลุถึง ถาวิริยะเกิดขึ้นแกเขาแลว แมไดยิน
วาจุดหมายนั้นจะลุถึงไดยากนัก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใชเวลายาวนานเทานั้นป เทานี้เดือน เขาก็ไมทอถอย
กลับเห็นเปนสิ่งทาทาย ที่จะเอาชนะใหได ทําใหสําเร็จ
ในพุทธกาล มีนักบวชนอกศาสนาหลายทาน เมื่อสดับพุทธธรรมแลวเลื่อมใส ขอบรรพชาอุปสมบท ครั้น
ไดรับทราบวา ผูเคยเปนนักบวชนอกศาสนาจะตองประพฤติวัตรทดสอบตนเองกอน เรียกวาอยูปริวาส (ติตถิยปริวาส) เปนเวลา ๔ เดือน ก็ไมทอถอย กลับกลาเสนอตัวประพฤติวัตรทดสอบเพิ่มเปนเวลาถึง ๔ ป1619
สวนผูขาดความเพียร อยากบรรลุความสําเร็จเหมือนกัน แตพอไดยินวาตองใชเวลานานเปนป ก็หมด
แรง ถอยหลัง ถาอยูระหวางปฏิบัติ ก็ฟุงซาน จิตใจวุนวาย ปฏิบัติไดผลยาก
คนที่มีความเพียร เทากับมีแรงหนุน เวลาทํางาน หรือปฏิบัติธรรมระดับใดก็ตาม จิตใจจะแนวแน มั่นคง
พุงตรงตอจุดหมาย สมาธิก็เกิดขึ้นได เรียกวาเปนวิริยสมาธิ พรอมทั้งมีปธานสังขาร คือความเพียรสรางสรรคเขา
ประกอบคูไปดวยกัน
๓. จิตตะ ความมีใจจดจอ หรือเอาใจฝกใฝ ไดแก ความมีจิตผูกพัน จดจอ เฝาคิดเรื่องนั้น ใจอยูกับ
งานนั้น ไมปลอย ไมหางไปไหน ถาจิตตะเปนไปอยางแรงกลาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรืองานอยางใดอยางหนึ่ง คน
ผูนั้นจะไมสนใจ ไมรับรูเรื่องอื่นๆ ใครจะพูดอะไรเรื่องอื่นๆ ไมสนใจ แตถาพูดเรื่องนั้น งานนั้น จะสนใจเปน
พิเศษทันที บางทีจัดทําเรื่องนั้น งานนั้น ขลุกงวนอยูไดทั้งวันทั้งคืน ไมเอาใจใสรางกาย การแตงเนื้อแตงตัว อะไร
จะเกิดขึ้น ก็ไมสนใจ เรื่องอื่นเกิดขึ้นใกลๆ บางทีก็ไมรู ทําจนลืมวันลืมคืน ลืมกินลืมนอน
1619

ดูเรื่อง อเจลกัสสป, ที.สี.๙/๒๗๔/๒๒๑; สํ.นิ.๑๖/๕๑/๒๕; สุภัททปริพาชก, ที.ม.๑๐/๑๔๐/๑๗๗; อเจลเสนิย, ม.ม.๑๓/๙๐/๘๖;
วัจฉโคตตปริพาชก, ม.ม.๑๓/๒๕๙/๒๕๗; มาคัณฑิยปริพาชก, ม.ม.๑๓/๒๙๒/๒๘๗ (ตนบัญญัติอยูที่ วินย.๔/๑๐๐/๑๔๓)

๘๓๔

พุทธธรรม

ความมีใจจดจอฝกใฝเชนนี้ ยอมนําใหสมาธิเกิดขึ้น จิตจะแนวแน แนบสนิทในกิจที่ทํา มีกําลังมาก
เรียกวาเปนจิตตสมาธิ พรอมนั้นก็เกิดปธานสังขาร คือความเพียรสรางสรรครวมสนับสนุนไปดวย
๔. วิมังสา ความสอบสวนไตรตรอง ไดแก การใชปญญาพิจารณาหมั่นใครครวญตรวจตราหาเหตุผล
และตรวจสอบขอยิ่งหยอน เกินเลย บกพรอง หรือขัดของ เปนตน ในกิจที่ทํา รูจักทดลอง และคิดคนหา
ทางแกไขปรับปรุง
ขอนี้เปนการใชปญญาชักนําสมาธิ ซึ่งจะเห็นไดไมยาก คนมีวิมังสา ชอบคิดคนหาเหตุผล ชอบสอบสวน
ชอบทดลอง เมื่อทําอะไร ก็คิดพิจารณาทดสอบไป เชน คิดวา ผลนี้เกิดจากเหตุอะไร ทําไมจึงเปนอยางนี้ ผล
คราวนี้เกิดจากปจจัยที่เปนองคประกอบเหลานี้เทานี้ ถาชักองคประกอบนี้ออกเสีย จะเปนอยางนี้ ถาเพิ่ม
องคประกอบนี้เขาไปแทน จะเกิดผลอยางนี้ ลองเปลี่ยนองคประกอบนั้นแลว ไมเกิดผลอยางที่คาดหมาย เปน
เพราะอะไร จะแกไขที่จุดไหน ฯลฯ
ในการปฏิบัติธรรม วีมังสกชนก็ชอบพิจารณาใครครวญสอบสวน เชนวา ธรรมขอนี้ๆ มีความหมาย
อยางไร มีความมุงหมายอยางไร ควรใชในโอกาสอยางใด ควบคูสัมพันธกับขอธรรมอื่นขอใด ปฏิบัติธรรมคราว
นี้ไมคอยกาวหนา อินทรียใดออนไป อินทรียใดเกินไป คนสมัยปจจุบันอยูในสภาพอยางนี้ ขาดแคลนธรรมขอใด
มาก จะนําธรรมขอนี้เขาไป ควรใชวิธีอยางใด ควรเนนความหมายดานไหน เปนตน
การคิดหาเหตุผลตรวจตรองสอบสวนทดลองอยางนี้ ยอมชวยรวมจิตใหคอยกําหนดและติดตามเรื่องที่
พิจารณาติดแจตลอดเวลา เปนเหตุใหจิตแลนดิ่งแนวไปกับเรื่องที่พิจารณา ไมฟุงซาน ไมวอกแวก และมีกําลัง
เรียกวาเปนวิมังสาสมาธิ ซึ่งก็จะมีปธานสังขาร คือความเพียรสรางสรรคเกิดมาดวย เชนเดียวกับสมาธิขออื่นๆ
ความจริง อิทธิบาท ๔ อยางนี้ เกื้อหนุนกัน และมักมาดวยกัน เชน เกิดฉันทะ มีใจรักแลว ก็ทําให
พากเพียร เมื่อพากเพียร ก็เอาใจจดจอใฝใจอยูเสมอ และเปดชองใหใชปญญาพิจาณาไตรตรอง แตที่แยกเปนแต
ละขออยางนี้ ก็ดวยถือเอาภาวะที่เดนเปนใหญ เปนตัวนํา เปนตัวชักจูงขออื่นๆ ในแตละกรณี เชนวา
เมื่อฟงธรรมดวยกัน คนหนึ่งชอบศึกษาธรรม ฟงดวยความรักความพอใจในธรรม อยากรูอยากเขาใจ
ธรรมใหยิ่งๆ ขึ้นไป (หรือแมเพียงแตชอบใจธรรมที่แสดงในคราวนั้น หรือชอบผูแสดงคราวนั้น) จึงฟงดวยจิตใจ
แนวแน ก็มีฉันทะ เปนตัวเดน ชักนําสมาธิ และกุศลธรรมอื่นๆ
อีกคนหนึ่งมีนิสัย หรือแมแตมีความรูสึกเกิดขึ้นในขณะนั้นวา เมื่อพบอะไรที่ควรทํา ก็ตองสู ตอง
เอาชนะ ตองเขาเผชิญ และตองทําใหสําเร็จ จึงฟงดวยความรูสึกวาเปนสิ่งทาทาย จะตองพยายามเขาใจใหได ก็มี
วิริยะ เปนธรรมเดน
อีกคนหนึ่ง มีนิสัยเอาใจใสรับผิดชอบ ไมวาอะไรที่ตนเกี่ยวของ ก็จะตองใสใจเอาจิตจดจอติดตาม จึง
ตั้งใจฟง เอาจิตติดตามเนื้อความไป ก็มีจิตตะ เปนใหญ
อีกคนหนึ่ง คิดจะตรวจสอบวา ธรรมที่แสดงนั้น จริงหรือไม ดีหรือไม หรือจะคนหาเหตุผลในธรรมที่ฟง
ฟงไปก็คิดใครครวญพิจารณาสอบสวนไป ใจจึงแนวแนอยูกับธรรมที่ฟง ก็มีวิมังสา เปนใหญ
ดวยเหตุนี้ บางแหงทานจึงเรียกอิทธิบาท ๔ นี้วาเปนอธิบดี หรืออธิปไตย ๔1620 โดยกําหนดเอาภาวะที่
เปนใหญ เปนหัวหนา ในกรณีนั้นๆ
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ดู อภิ.สํ.๓๔/๑๙๓/๗๙; อภิ.วิ.๓๕/๗๗๑/๓๙๒; สงฺคห.๔๑

บทที่ ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ

๘๓๕

สาระของการสรางสมาธิตามหลักอิทธิบาท ก็คือ เอางาน สิ่งที่ทํา หรือจุดหมายที่ตองการ เปนอารมณ
ของจิต แลวปลุกเราระดมฉันทะ วิริยะ จิตตะ หรือวิมังสา เขานําหนุน สมาธิก็เกิดขึ้น และมีกําลังแข็งกลา ชวย
ใหทํางานอยางมีความสุข และบรรลุผลสําเร็จดวยดี
โดยนัยนี้ ในการปฏิบัติธรรมก็ดี ในการเลาเรียนศึกษา หรือประกอบกิจการงานอื่นใดก็ดี เมื่อตองการ
สมาธิ เพื่อใหกิจที่ทํานั้นดําเนินไปอยางไดผลดี ก็พึงปลุกเราและชักจูงอิทธิบาท ๔ อยางนี้ ใหเกิดเปนองคธรรม
เดนนําขึ้นสักขอหนึ่ง แลวสมาธิ ความสุขสบายใจ และการทํางานที่ไดผล ก็เปนอันหวังไดเปนอยางมากวาจะเกิด
มีตามมาเอง พรอมกันนั้น การฝกสมาธิ หรือการปฏิบัติธรรมสวนหนึ่ง ก็จะเกิดมีขึ้นในหองเรียน ในบาน ในทุง
นา ในที่ทํางาน และในสถานที่ทุกๆ แหง
ตัวอยางเชน เมื่อจะสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ครูก็ทําตนเปนกัลยาณมิตร โดยอาจชี้แจง
ใหนักเรียนเห็นคุณคาความดีของวิชานั้น หรือเรื่องราวนั้น ใหมองเห็นวา วิชานั้นมีประโยชนอยางไร อาจเปน
ประโยชนของตัวผูเรียนเองเกี่ยวกับการหางานทํา การไดรับผลตอบแทน หรือความเจริญกาวหนาในชีวิต เปนตน
(ใชโลภะ เปนปจจัยแกฉันทะ) ก็ได หรือถาจะใหดี ควรเปนประโยชนของสวนรวม เชน ความเกื้อกูลแกเพื่อน
มนุษย (ฉันทะบริสุทธิ์) ก็ได จนทําใหนักเรียนเกิดความรักความพอใจ อยากเรียนเพราะอยากรูวิชานั้น นี้เรียกวา
ปลุกฉันทะ ใหเกิดขึ้น
อีกอยางหนึ่ง อาจพูดปลุกเราในแงที่เปนสิ่งทาทายสติปญญาความสามารถ กระตุนความเขมแข็งคึกคัก
ที่จะเรียน หรือกลาวถึงตัวอยางการกระทําสําเร็จของผูอื่น ใหเกิดกําลังใจสู เปนตน เรียกวาปลุกเราวิริยะขึ้น
อีกอยางหนึ่ง อาจปลุกเราในแง ความรูสึกเกี่ยวกับหนาที่ หรือความรับผิดชอบ ใหเห็นความเกี่ยวของ
และความสําคัญของเรื่องนั้น ตอชีวิต หรือตอสังคม เชน เรื่องเกี่ยวกับภัยอันตรายและความปลอดภัยเปนตน ซึ่ง
แมนักเรียนจะมิไดชอบ มิไดรักเรื่องนั้น แตก็จะเอาใจใสตั้งจิตจดจอเรียนอยางแนวแน เรียกวา ทําใหเกิดจิตตะ
อีกอยางหนึ่ง ครูอาจสอนตามแนวของการสํารวจตรวจสอบสืบสวนทดลอง หรือคนควาหาเหตุผล เชน
ตั้งเปนปญหา หรือคําถาม เปนตน ซึ่งทําใหนักเรียนตองใชวิมังสา นักเรียนก็จะเรียนอยางมีสมาธิไดเหมือนกัน
เรียกวาใชวิธีวิมังสา
ยิ่งถาครูจับลักษณะนิสัยของนักเรียนได แลวปลุกเราอิทธิบาทขอที่ตรงกับลักษณะนิสัยอยางนั้น ก็ยิ่งดี
หรืออาจปลุกอิทธิบาทหลายๆ ขอไปพรอมกันก็ได
ในขณะเดียวกัน ผูเรียน หรือผูทํางานที่ฉลาด ก็อาจใชโยนิโสมนสิการปลุกเราอิทธิบาทขึ้นมาใชสราง
ผลสําเร็จไดดวยตนเอง
ขอยกขอความจากบาลีมา เปนเครื่องทบทวนความเขาใจ เริ่มตั้งแตความหมายของคําวาอิทธิไปทีเดียว
อิทธิ แปลวา ความสําเร็จ:
“คําว่า อิทธิ หมายความว่า ความสําเร็จ ความสัมฤทธิ์ การสําเร็จ การสําเร็จด้วยดี การได้
การได้จําเพาะ การถึง สมบัติ การสัมผัส การประจักษ์แจ้ง การบําเพ็ญให้ถึงพร้อม ซึ่งธรรม
เหล่านั้น”1621
อิทธิ แปลวา ฤทธิ์ อยางที่เรียกวาอิทธิปาฏิหาริย:
1621

อภิ.วิ.๓๕/๕๐๘/๒๙๓

๘๓๖

พุทธธรรม
“ภิกษุทั้งหลาย อิทธิ เป็นไฉน? (กล่าวคือ) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมประกอบฤทธิ์ต่างๆ
ได้มากมายหลายอย่าง คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ทําให้ปรากฏก็ได้
ทําให้หายไปก็ได้ ทะลุฝา กําแพง ภูเขา ไปได้ไม่ติดขัด เหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นดําลงแม้ใน
แผ่นดินเหมือนในน้ําก็ได้ เดินบนน้ําไม่แตกเหมือนเดินบนดินก็ได้ เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็
ได้ ใช้มือจับต้องลูบคลําดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ซึ่งมีกําลังฤทธิ์เดชมากมายถึงเพียงนี้ก็ได้ ใช้
อํานาจทางกายถึงพรหมโลกก็ได้ นี้เรียกว่า อิทธิ”
“ภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาทเป็นไฉน? มรรคาใด ปฏิปทาใด ย่อมเป็นไปเพื่อการได้อิทธิ เพื่อ
ประสบอิทธิ, มรรคา ปฏิปทานี้ เรียกว่า อิทธิบาท”
“อิทธิบาทภาวนา (การเจริญอิทธิบาท) เป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญอิทธิบาท
ที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ย่อมเจริญอิทธิบาท ที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิและ
ปธานสังขาร ย่อมเจริญอิทธิบาท ที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและปธานสังขาร ย่อมเจริญอิทธิบาท
ที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร, นี้เรียกว่า อิทธิบาทภาวนา”1622
“ภิกษุทั้งหลาย หากว่าภิกษุอาศัยฉันทะ จึงได้สมาธิ จึงได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียว,
นี้เรียกว่า ฉันทสมาธิ; ภิกษุนั้น ยังฉันทะให้เกิด พยายาม ระดมความเพียร ยกชูจิตไว้ มุ่งมั่น
(๑) เพื่อความไม่เกิดขึ้น แห่งอกุศลธรรมอันชั่วร้าย ที่ยังไม่เกิดขึ้น... (๒) เพื่อละอกุศลธรรมอัน
ชั่วร้าย ที่เกิดขึ้นแล้ว... (๓) เพื่อความเกิดขึ้น แห่งกุศลธรรมทั้งหลาย ที่ยังไม่เกิดขึ้น... (๔) เพื่อ
ความตั้งอยู่ได้ ไม่เลือนหาย เพื่อภิยโยภาพ เพื่อความไพบูลย์ เพื่อความเจริญเต็มบริบูรณ์ แห่ง
กุศลธรรมทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นแล้ว, เหล่านี้เรียกว่า ปธานสังขาร;
“ฉั น ทะนี้ ด้ ว ย ฉั น ทสมาธิ นี้ ด้ ว ย ปธานสั ง ขารเหล่ า นี้ ด้ ว ย นี้ เ รี ย กว่ า อิ ท ธิ บ าทที่
ประกอบด้วยฉันทสมาธิ (สมาธิที่เกิดจากฉันทะ)และปธานสังขาร (ความเพียรสร้างสรรค์)
“หากว่าภิกษุอาศัยวิริยะ จึงได้สมาธิ จึงได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียว, นี้เรียกว่า วิริยสมาธิ ;...วิ ริ ย ะนี้ ด้ ว ย วิ ริ ย สมาธิ นี้ ด้ ว ย ปธานสั ง ขารเหล่ า นี้ ด้ ว ย นี้ เ รี ย กว่ า อิ ท ธิ บ าท ที่
ประกอบด้วยวิริยสมาธิ และปธานสังขาร
“หากว่าภิกษุอาศัยจิตตะ จึงได้สมาธิ จึงได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียว, นี้เรียกว่า จิตตสมาธิ ;...จิ ต ตะนี้ ด้ ว ย จิ ต ตสมาธิ นี้ ด้ ว ย ปธานสั ง ขารเหล่ า นี้ ด้ ว ย นี้ เ รี ย กว่ า อิ ท ธิ บ าทที่
ประกอบด้วยจิตตสมาธิ และปธานสังขาร
“หากว่ า ภิ ก ษุ อ าศั ย วิ มั ง สา จึ ง ได้ ส มาธิ จึ ง ได้ ภ าวะที่ จิ ต มี อ ารมณ์ ห นึ่ ง เดี ย ว, นี้ เ รี ย กว่ า
วีมังสาสมาธิ...วีมังสานี้ด้วย วีมังสาสมาธินี้ด้วย ปธานสังขารเหล่านี้ด้วย นี้เรียกว่าอิทธิบาท
ที่ประกอบด้วยวีมังสาสมาธิและปธานสังขาร”1623

1622

1623

สํ.ม.๑๙/๑๑๗๕-๖/๓๕๕; คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค กลาวถึงอิทธิ หรือฤทธิ์ไว ๑๐ ประเภท ฤทธิ์อยางที่แสดงในพุทธพจนนี้ เปน
ประเภทที่ ๑, ฤทธิ์ประเภทที่ ๑๐ ไดแก ความสําเร็จเพราะประกอบถูกตองในเรื่องนั้นๆ และขอสุดทายในประเภทที่ ๑๐ ไดแก ฤทธิ์
คือ การละกิเลสได้หมดสิ้น ด้วยอรหัตตมรรค (ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๗๙-๖๙๔/๕๘๙-๖๐๑) วิสุทธิมัคคนํามาอธิบายพิเศษในดาน
อิทธิปาฏิหาริย (วิสุทฺธิ.๒/๒๑๒-๒๔๔) แตก็ไดอางความหมายแงอื่นๆ ไวดวย เชน ความสําเร็จที่เกิดจากศิลปะในยุทธวิธี หรือแมแต
การไถหวาน ก็เปนฤทธิ์ในประเภทที่ ๑๐ (วิสุทฺธิ.๒/๒๑๑) ดังนั้น อิทธิบาท จึงใชเพื่อความสําเร็จได ในกิจทุกอยาง
สํ.ม.๑๙/๑๑๕๐-๓/๓๔๓-๖; ในอภิธรรม แสดงคําจํากัดความฉันทสมาธิ เปนตน แปลกไปเล็กนอย เชนวา “ภิกษุทําฉันทะใหเปน
ใหญ จึงไดสมาธิ จึงไดภาวะที่จิตมีอารมณหนึ่งเดียว นี้เรียกวาฉันทสมาธิ” ดังนี้ เปนตน (ดู อภิ.วิ.๓๕/๕๐๕-๕๔๑/๒๙๒-๓๐๖)

บทที่ ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ

๘๓๗

“ปฏิปทาที่ให้ถึงอิทธิบาทภาวนา เป็นไฉน? มรรคามีองค์ ๘ ประการ อันเป็นอริยะนี้แหละ
กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ, นี้เรียกว่า ปฏิปทาให้ถึงอิทธิบาทภาวนา”1624
“ภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ อย่างเหล่านี้ เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อการไป
จากที่มิใช่ฝั่ง (มิใช่จุดหมาย) สู่ที่อันเป็นฝั่ง (คือจุดหมาย)”1625

๓) การเจริญสมาธิอยางสามัญ หรือฝกสมาธิโดยใชสติเปนตัวนํา
การฝกสมาธิดวยอิทธิบาท ๔ นั้น ในดานชีวิตประจําวัน ใชไดกับงาน หรือการประกอบกิจตางๆ เชน
การเลาเรียนและกิจกรรมทั้งหลาย ซึ่งมีความกาวหนาหรือความสําเร็จของงานหรือกิจนั้นๆ เปนเปาหมายใหแก
อิทธิบาท ทําใหเกิดแรงความเพียรประกอบการ ที่เรียกวาปธานสังขารขึ้นมา พุงแลนไปสูเปาหมายนั้น ไมวาจะ
เปนการปองกัน แกไข สรางขึ้นใหม หรืออนุรักษ ก็ตาม จึงหนุนใหจิตตั้งมั่นแนวแน เปนสมาธิอยูได
แตในการสัมพันธกับอารมณซึ่งเพียงผานไปๆ เกี่ยวของกับสิ่งที่นิ่งเฉย หรือสิ่งที่ดํารงอยูตามสภาพ
แทบไมมีฐานที่ตั้งตัวหรือเปนที่ทําการของอิทธิบาท ในกรณีเชนนี้ องคธรรมที่จะใชเปนเครื่องชักนําหรือฝกใหเกิด
สมาธิ ก็คือ องคธรรมพื้นฐานที่เรียกวา “สติ” เพราะสติเปนเครื่องดึงและกุมจิต ไวกับอารมณ คือ สิ่งที่พึง
เกี่ยวของ และกิจที่ตองทําในเวลานั้น ดังไดกลาวแลวขางตนวา สติเปนที่พึ่งพํานักของใจ
ในวิธีนี้ ใชสติเริ่มตนใหแลว พอรูสึกวาเขาที หรืออยางที่ใชคําพูดแบบชาวบานวาเขาทาเขาทาง ฉันทะก็
จะมาตามธรรมชาติเอง
การฝกสมาธิดวยอาศัยสติเปนหลัก แยกไดเปน ๒ วิธีใหญ คือ
๑. การฝกเพื่อใชงานทางปญญา หรือมุงประโยชนทางปญญา ไดแก การใชสตินําทางใหแกปญญา หรือ
ทํางานรวมกับปญญา โดยคอยจับอารมณสงเสนอใหปญญารู หรือพิจารณา (พูดอีกอยางหนึ่งวา สติดึง หรือกุม
จิตอยูกับอารมณแลว ปญญาก็พิจารณาหรือรูเขาใจอารมณนั้น)
ตามวิธีฝกแบบนี้ สมาธิไมใชตัวเนน แตพลอยไดรับการฝกไปดวย พลอยเจริญไปดวยเอง พรอมกับที่
พลอยชวยสงเสริมการใชปญญาใหไดผลดียิ่งขึ้นดวย การฝกแบบนี้ ไดแกวิธีการสวนใหญของสติปฏฐาน ซึ่งได
แสดงหลักการทั่วไปไวแลวในตอนที่วาดวยสัมมาสติขางตน และเรียกไดวาเปนการเจริญสมาธิในชีวิตประจําวัน
๒. การฝกเพื่อสรางสมาธิลวนๆ หรือมุงลึกลงไปในทางสมาธิเพียงดานเดียว ไดแก การใชสติคอยจับ
อารมณไว ใหจิตอยูกับอารมณนั้น ไมคลาดจากกัน หรือตรึงจิตใหอยูกับอารมณที่กําลังกําหนดนั้นเรื่อยไป เปน
วิธีการที่เนนสมาธิโดยตรง แมหากบางครั้งจะใชปญญาบาง ก็เพียงเล็กนอยเปนสวนประกอบ เชน เพียงคิด
พิจารณารูไปตามที่จําๆ มา ไมมุงหยั่งถึงตัวสภาวะ
การฝกแบบนี้ ไดแกสวนสาระสําคัญของวิธีฝกแบบที่ ๔ คือ การเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผน ที่จะ
กลาวตอไป
หนังสือนี้มุงกลาวเฉพาะหลักการทั่วไป ยังไมกลาวถึงรายละเอียดของวิธีปฏิบัติ จึงขอผานหัวขอนี้ไป
กอน
1624
1625

สํ.ม.๑๙/๑๑๗๗/๓๕๕
สํ.ม.๑๙/๑๑๐๘/๓๒๖

๘๓๘

พุทธธรรม

๔) การเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผน
คําวา การเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผน ในที่นี้ หมายถึง วิธีฝกอบรมเจริญสมาธิอยางที่ไดปฏิบัติสืบๆ
กันมา ในประเพณีการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท ตามที่ทานนําลงเขียนอธิบายไวในคัมภีรชั้น
อรรถกถา เฉพาะอยางยิ่งคัมภีรวิสุทธิมัคค1626 เปนวิธีการที่ปฏิบัติกันอยางเอาจริงเอาจัง เปนงานเปนการ โดยมุง
ฝกจําเพาะแตสมาธิแทๆ ภายในขอบเขตที่เปนระดับโลกียทั้งหมด1627 ซึ่งกําหนดวางกันไวเปนรูปแบบ มีขั้นตอนที่
ดํ า เนิ น ไปตามลํ า ดั บ เริ่ ม ตั้ ง แต ก ารตระเตรี ย มตั ว เบื้ อ งต น ก อ นฝ ก วิ ธี เ จริ ญ กรรมฐานแต ล ะอย า งๆ และ
ความกาวหนาในการฝก จนไดรับผลในขั้นตางๆ ตลอดถึงฌานสมาบัติ และโลกิยอภิญญาทั้งหลาย
วิธีเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผนนั้น สรุปความตามที่ทานแสดงไว เปนลําดับขั้นตอนใหญได คือ
เบื้องแรก เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ดี หรือชําระศีลใหหมดจดแลว:
๑. ตัดปลิโพธ คือ ขอติดของ หรือเหตุกังวล ๑๐ ประการ
๒. เขาหากัลยาณมิตร คือ ครูอาจารย ผูมีคุณสมบัติเหมาะที่จะใหกรรมฐาน
๓. รับเอากรรมฐานอยางใดอยางหนึ่งใน ๔๐ อยาง ที่เหมาะกับจริยาของตน
๔. ก) เขาอยูในวัด ที่อยูอาศัย หรือสถานที่ปฏิบัติ ซึ่งเหมาะแกการเจริญสมาธิ
ข) ตัดปลิโพธ คือ ขอกังวลเล็กๆ นอยๆ เสียใหหมด
๕. สมาธิภาวนา: ปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิ
รายละเอียดของวิธีปฏิบัติตามหัวขอเหลานี้ ทานกลาวไวสําหรับพระภิกษุผูจะทําการฝกอยางจริงจัง อาจ
เปนเวลาหลายเดือน หรือหลายป ถาคฤหัสถจะปฏิบัติ หรือผูใดจะฝกระยะสั้นๆ ก็พึงจับเอาสาระมาใชเทาที่เหมาะ
ข้อ ๑. ตัดปลิโพธ ๑๐
ปลิโพธ แปลวา เครื่องผูกพัน หรือหนวงเหนี่ยว ซึ่งเปนเหตุใหใจพะวักพะวน หวงกังวล ไมโปรง แปลกัน
งายๆ วาความกังวล เมื่อมีปลิโพธ ก็จะทําใหปฏิบัติกาวหนาไปไดยาก ไมอํานวยโอกาสแกการเกิดสมาธิ จึงตอง
กําจัดเสีย ปลิโพธ นั้นทานแสดงไว ๑๐ อยาง คือ :๑. อาวาส คือ ที่อยู หรือวัด ตนมีของใชเก็บสะสมไวมาก หรือมีงานอะไรคางอยู เปนกังวล แตถาใจ
ไมผูกพัน ก็ไมเปนไร
๒. ตระกูล คือ ตระกูลญาติ หรือตระกูลอุปฏฐาก ซึ่งสนิทสนม หางไป ใจคอยหวง ควรทําใจใหได
๓. ลาภ เชน มีคนเลื่อมใสมาก มาหามาถวายของ มัววุนอยู ไมเปนอันปฏิบัติ ควรปลีกตัวไปหาที่สงัด
๔. คณะ เชน มีคณะศิษยที่ตองสอน ยุงอยูกับงานสอน และการแกความสงสัย ควรทําใหเสร็จเรื่องที่
คาง หรือหาคนแทน เปนตน แลวขอโอกาสลาไป
๕. กรรม คือ การงาน โดยเฉพาะนวกรรม (การกอสราง) ควรทําใหเสร็จ หรือมอบหมายแกใครให
เรียบรอย
๖. อัทธานะ คือ การเดินทางไกลดวยกิจธุระ เชน ไปบวชพระเณร พึงทําเสียใหเสร็จ ใหหมดกังวล
1626
1627

วิสุทฺธิ.๑/๑๐๔-๒/๒๘๔; มีกลาวใน วินย.อ.๕๐๘ เปนตนไป บางบางสวน
สมาธิที่เปนโลกุตระ ไดแก สมาธิที่ประกอบกับอริยมรรค หรือมรรคสมาธิ วิธีเจริญโลกุตรสมาธินั้น รวมอยูดวยในตัวกับการเจริญ
ปญญา เมื่อเจริญปญญา ก็เปนอันเจริญมรรคสมาธินั้นไปดวย จึงไมตองพูดแยกไวตางหาก (วิสุทฺธิ.๑/๑๑๒)

บทที่ ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ

๘๓๙

๗. ญาติ ทั้งญาติทางบาน และญาติทางวัด (อุปชฌาย อาจารย ศิษย เพื่อนศิษย) เจ็บปวย ตอง
ขวนขวายรักษาใหหาย จนหมดหวง
๘. อาพาธ คือ ตนเองปวยไข รีบรักษาใหหาย ถาดูทาจะไมยอมหาย ก็ใหทําใจสูวา ฉันจะไมยอมเปน
ทาสของแก จะปฏิบัติละ
๙. คันถะ คือ ปริยัติ หรือสิ่งที่เลาเรียน เปนปลิโพธสําหรับผูวุนกับการรักษาความรู เชน สาธยาย เปน
ตน ถาไมวุน ก็ไมเปนไร
๑๐. อิทธิ คือ ฤทธิ์ของปุถุชน เปนภาระในการรักษา แตเปนปลิโพธสําหรับผูบําเพ็ญวิปสสนาเทานั้น
ไมเปนปลิโพธแกการเจริญสมาธิโดยเฉพาะ เพราะผูที่เจริญสมาธิ ยังไมมีฤทธิ์ที่จะหวง
ข้อ ๒. เขาหากัลยาณมิตร
เมื่อตัดปลิโพธไดแลว ไมมีอะไรติดของคางใจ ไรหวงกังวล พึงไปหาทานที่สามารถสอนกรรมฐานใหแก
ตนได ซึ่งมีคุณสมบัติดีงาม ใฝใจชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นอยางแทจริง เรียกวา กัลยาณมิตร คือ ผูประกอบดวย
กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ คือ นารัก นาเคารพ นาเจริญใจ รูจักวารูจักพูด ยอมใหพูดยอมใหวา แถลงเรื่อง
ลึกซึ้งได และไมชักนําในเรื่องไมควร1628
กัลยาณมิตรนั้น ถาใหดี ควรไดพระพุทธเจา ถาไมได ก็หาพระอรหันต พระอริยบุคคลระดับรองลงมา
ทานผูไดฌาน ผูทรงพระไตรปฎก จนถึงทานที่เปนพหูสูตลดหลั่นกันลงมา
ทานวา พระปุถุชนที่เปนพหูสูต บางทีสอนไดดีกวาพระอรหันตที่ไมเปนพหูสูตเสียอีก เพราะพระอรหันต
ถนัดแตแนวปฏิบัติที่ทานผานมาเองเทานั้น บอกทางไปไดพอจําเพาะตัว และบางองคก็ไมถนัดเชิงสอนอีกดวย
สวนพระพหูสูต ไดคนความาก สอบสวนมาหลายอาจารย แสดงทางไปใหเห็นกวางขวาง และรูจักกลวิธียักเยื้อง
สอนใหเหมาะ ยิ่งไดพระอรหันตท่เี ปนพหูสูต ก็ยิ่งดี
เมื่อหากัลยาณมิตรไดแลว พึงเขาไปหา ทําวัตรปฏิบัติตอทานแลว ขอโอกาสเรียนกรรมฐานจากทาน
ข้อ ๓. รับกรรมฐานที่เหมาะกับจริยา/จริต
ในขอนี้ พึงเขาใจความหมายของจริยา และกรรมฐาน พอเปนเคา ดังนี้
 กรรมฐาน แปลวา ที่ตั้งแหงการทํางานของจิต หรือที่ใหจิตทํางาน มีความหมายเปนทางการวา สิ่งที่ใช
เปนอารมณในการเจริญภาวนา หรืออุปกรณในการฝกอบรมจิต หรืออุบายหรือกลวิธีเหนี่ยวนําสมาธิ พูดงายๆ
วา สิ่งที่เอามาใหจิตกําหนด (ดวยสติ) จิตจะไดมีงานทําเปนเรื่องเปนราว สงบอยูที่ได ไมเที่ยววิ่งเลนเตลิดหรือ
เลื่อนลอยฟุงซานไปอยางไรจุดหมาย
พูดสั้นๆ กรรมฐาน คือ สิ่งที่ใชเปนอารมณของจิตที่จะชักนําใหเกิดสมาธิ หรืออะไรก็ไดที่พอจิตเพงหรือ
จับแลว จะชวยใหจิตแนวแนอยูกับมัน เปนสมาธิไดเร็ว และมั่นคงที่สุด พูดใหสั้นที่สุดวา สิ่งที่ใชฝกสมาธิ
เทาที่พระอรรถกถาจารยรวบรวมแสดงไว มี กรรมฐาน ๔๐ อยาง คือ
ก. กสิณ ๑๐ แปลกันวา วัตถุอันจูงใจ หรือวัตถุสําหรับเพงเพื่อจูงจิตใหเปนสมาธิ เปนวิธีใชวัตถุ
ภายนอกเขาชวย โดยวิธีเพง เพื่อรวมจิตใหเปนหนึ่ง มี ๑๐ อยาง คือ
ก) ภูตกสิณ (กสิณ คือมหาภูตรูป) ๔ คือ ปฐวี (ดิน) อาโป (น้ํา) เตโช (ไฟ) วาโย (ลม)
1628

กัลยาณมิตรธรรม ๗ อธิบายไวแลว ในบทวาดวยบุพภาคของการศึกษา
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พุทธธรรม
ข) วรรณกสิณ (กสิณ คือสี) ๔ คือ นีล (เขียว) ปต (เหลือง) โลหิต (แดง) โอทาต (ขาว)
ค) กสิณอื่นๆ คือ อาโลก (แสงสวาง) ปริจฉินนากาส เรียกสั้นวา อากาศ (ชองวาง) 1629
กสิ ณ ๑๐ นี้ จะใช ข องที่ มี อ ยู ต ามธรรมชาติ ก็ไ ด ตกแต ง จั ด ทํ า ขึ้ น ให เ หมาะกั บ การใช เ พ ง
โดยเฉพาะก็ได แตโดยมากนิยมวิธีหลัง
ข. อสุภะ ๑๐ ไดแก พิจารณาซากศพในระยะตางๆ กัน รวม ๑๐ ระยะ เริ่มแตศพที่ขึ้นอืด ไปจนถึง
ศพที่เหลือแตโครงกระดูก1630
ค. อนุสติ ๑๐ คือ อารมณดีงามที่ควรระลึกถึงเนืองๆ ไดแก1631
๑. พุทธานุสติ
ระลึกถึงพระพุทธเจา และพิจารณาคุณของพระองค
๒. ธัมมานุสติ
ระลึกถึงพระธรรม และพิจารณาคุณของพระธรรม
๓. สังฆานุสติ
ระลึกถึงพระสงฆ และพิจารณาคุณของพระสงฆ
๔. สีลานุสติ
ระลึกถึงศีล พิจารณาศีลของตน ที่ไดประพฤติบริสุทธิ์ไมดางพรอย
๕. จาคานุสติ
ระลึกถึงจาคะ ทานที่ตนไดบริจาคแลว และพิจารณาเห็นคุณธรรม คือความ
เผื่อแผเสียสละที่มีในตน
๖. เทวตานุสติ
ระลึ ก ถึ ง เทวดา หมายถึ ง เทวดาที่ ต นเคยได รู ไ ด ยิ น มา และพิ จ ารณาเห็ น
คุณธรรม ซึ่งทําคนใหเปนเทวดา ตามที่มีอยูในตน
๗. มรณสติ
ระลึกถึงความตายอันจะตองมีมาถึงตนเปนธรรมดา พิจารณาใหเกิดความไม
ประมาท
๘. กายคตาสติ สติอันไปในกาย หรือระลึกถึงเกี่ยวกับรางกาย คือ กําหนดพิจารณากายนี้
ใหเห็นวาประกอบดวยสวนตางๆ คือ อาการ ๓๒ อันไมสะอาด ไมงาม นา
เกลียด เปนทางรูเทาทันสภาวะของกายนี้ มิใหหลงใหลมัวเมา
๙. อานาปานสติ สติกําหนดลมหายใจเขาออก
๑๐. อุปสมานุสติ ระลึกถึงธรรมเปนที่สงบ คือนิพพาน และพิจารณาคุณของนิพพาน อันเปนที่
หายรอน ดับกิเลส และไรทุกข

1629

1630

1631

กสิณ ๑๐ มีอยูแลวในวิสุทธิมัคค ตามที่มาซึ่งอางแลว แตพึงทราบพิเศษวา ในบาลีเดิม ไมมีอาโลกกสิณ แตมีวิญญาณกสิณแทน
เปนขอที่ ๑๐ และเลื่อนอากาศกสิณเขามาเปนขอที่ ๙ (เชน ที.ปา.๑๑/๓๕๘/๒๘๓; ๔๖๗/๓๓๖; ม.ม.๑๓/๓๔๒/๓๓๐; องฺ.เอก.๒๐/
๒๒๔/๕๔; องฺ.ทสก.๒๔/๒๕/๔๘; ๒๙/๖๔; ขุ.ปฏิ.๓๑/๒๑๓/๑๔๐)
อสุภะ ๑๐ คนปจจุบันคงหาโอกาสพิจารณายาก จึงสรุปไวแตใจความ รายชื่อเต็ม คือ อุทธุมาตกะ (ศพขึ้นอืด) วินีลกะ (ศพเปนสี
เขียวคล้ําคละสีตางๆ) วิปุพพกะ (ศพมีน้ําเหลืองไหลเยิ้มตามที่แตกปริ) วิจฉิททกะ (ศพขาดจากกันเปน ๒ ทอน) วิกขายิตกะ (ศพ
ถูกสัตวจิกทึ้งกัดกินแลว) วิกขิตตกะ (ศพกระจุยกระจาย มือเทาศีรษะหลุดไปอยูขางๆ) หตวิกขิตตกะ (ศพถูกสับเปนทอนๆ
กระจาย) โลหิตกะ (ศพมีโลหิตอาบ) ปุฬุวกะ (ศพมีหนอนคลาคล่ํา) อัฏฐิกะ (ศพเหลือแตรางกระดูก หรือทอนกระดูก); ในบาลีเดิม
จัดเขาเปนสัญญาตางๆ คือ ขุ.ปฏิ.๓๑/๒๑๓/๑๔๐; อภิ.สํ.๓๔/๑๙๑/๗๗; ในบาลีฝายพระสูตร กลาวถึงอยางมากเพียง ๖ ขอ (เชน
ที.ปา.๑๑/๒๓๘/๒๓๘; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๔/๒๑) บาง ๕ ขอ (รวมอยูกับพวกอื่น เชน สํ.ม.๑๙/๖๔๖/๑๘๑; องฺ.เอก.๒๐/๒๒๔/๕๔;
องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๓) บาง และที่ใกลเคียงที่สุด คือ เปนการสรุปเอามาจาก นวสีวถิกาปพพะ ในสติปฏฐาน หรือกายคตาสติ เชน
ที.ม.๑๐/๒๗๙/๓๓๐; ม.มู.๑๒/๑๓๘/๑๐๗, ม.อุ.๑๔/๒๙๙/๒๐๗; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๐๐/๓๖๒
ที่มาในบาลีเดิม คือ องฺ.เอก.๒๐/๑๗๙-๑๘๐/๓๙-๔๐; ๒๒๔/๕๔; ขุ.ม.๒๙/๑๒/๗; ๑๔/๑๑; ๙๕๒/๖๐๖; ขุ.ปฏิ.๓๑/๒๑๓/๑๔๐
นอกจากนี้ ที่มาตางหากกันไมครบชุดอีกหลายแหง ขอที่พบตางหาก หรือมาในชุดอื่นอีกมาก ไดแก กายคตาสติ และโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง อานาปานสติ ซึ่งเปนขอเดนที่สุด
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ง. อัปปมัญญา ๔ คือ ธรรมที่พึงแผออกไปในมนุษยสัตวทั้งหลาย อยางมีจิตใจสม่ําเสมอทั่วกัน ไมมี
ประมาณ ไมจํากัดขอบเขต โดยมากเรียกกันวา พรหมวิหาร ๔ (ธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ
ธรรมประจําใจที่ประเสริฐบริสุทธิ์ หรือคุณธรรมประจําใจของทานผูมีจิตกวางขวางยิ่งใหญ) คือ 1632
๑. เมตตา ความรัก คือ ปรารถนาดี มีไมตรี อยากใหมนุษยสัตวมีสุขทั่วหนา
๒. กรุณา ความสงสาร คือ อยากชวยเหลือผูอื่นใหพนจากความทุกข
๓. มุทิตา ความพลอยยินดี คือ พลอยมีใจแชมชื่นเบิกบาน เมื่อผูอื่นอยูดีมีสุขและเจริญงอก
งามประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไป
๔. อุเบกขา ความมีใจเปนกลาง คือ วางจิตเรียบสงบ สม่ําเสมอ เที่ยงตรงดุจตาชั่ง มองเห็น
มนุษยสัตวทั้งหลายไดรับผลดีรายตามเหตุปจจัยที่ประกอบ ไมเอนเอียงไปดวยชอบหรือชัง
จ. อาหาเร ปฏิกูลสัญญา กําหนดหมายความเปนปฏิกูลในอาหาร 1633
ฉ. จตุธาตุววัฏฐาน กําหนดพิจารณาธาตุ ๔ คือ พิจารณาเห็นรางกายของตน โดยสักวาเปนธาตุ ๔
แตละอยางๆ 1634
ช. อรูป หรือ อารุปป์ ๔ ไดแก กําหนดภาวะอรูปธรรมเปนอารมณ ใชไดเฉพาะผูที่เพงกสิณ ๙ อยาง
แรกขอใดขอหนึ่ง จนไดจตุตถฌานมาแลว คือ1635
๑. อากาสานัญจายตนะ กําหนดชองวางหาที่สุดมิได (ซึ่งเกิดจากการเพิกกสิณออกไป) เปนอารมณ
๒. วิ ญ ญาณั ญ จายตนะ กํ า หนดวิ ญ ญาณหาที่ สุ ด มิ ไ ด (คื อ เลิ ก กํ า หนดที่ ว า ง เลยไปกํ า หนด
วิญญาณที่แผไปสูที่วางแทน) เปนอารมณ
๓. อากิญจัญญายตนะ (เลิกกําหนดวิญญาณเปนอารมณ เลยไป) กําหนดภาวะไมมีอะไรเลย เปน
อารมณ
๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ (เลิกกําหนดแมแตภาวะไมมีอะไรเลย) เขาถึงภาวะมีสัญญาก็ไมใช
ไมมีสัญญาก็ไมใช
กรรมฐานทั้งหมดนี้ บางทีทานจัดรวมเปน ๒ ประเภท คือ 1636
๑. สัพพัตถกกรรมฐาน แปลวา กรรมฐานที่ใชประโยชนได หรือควรตองใช ทุกที่ทุกกรณี คือ ทุก
คนควรเจริญอยูเสมอ ไดแก เมตตา และมรณสติ (บางทานจัด อสุภสัญญา เขาดวย)
๒. ปาริหาริยกรรมฐาน แปลวา กรรมฐานที่ตองบริหาร หมายถึงกรรมฐานที่เหมาะกับจริยาของแตละ
บุคคล ซึ่งเมื่อลงมือปฏิบัติแลว จะตองคอยเอาใจใสรักษาอยูตลอดเวลา ใหเปนพื้นฐานของการ
ปฏิบัติที่สูงยิ่งขึ้นไป
1632
1633
1634
1635
1636

อัปปมัญญา มาในบาลีเดิมมากมาย จนแทบไมตองอาง เชน ที.สี.๙/๓๘๓-๔/๓๑๐; ที.ปา.๑๑/๒๓๔/๒๓๕; สวนที่เรียกวา พรหม
วิหาร เชน ที.ม.๑๐/๑๘๔/๒๒๕; ม.ม.๑๓/๔๖๒/๔๒๖
ในพระสูตร มาดวยกันกับอสุภะ ๕ ที่มาในชุดสัญญา ๑๐ เชน องฺ.เอก.๒๐/๒๒๔/๕๔ (เคยอาง)
บางทีเรียกสั้นๆ วา ธาตุววัตถานบาง ธาตุมนสิการบาง ธาตุกัมมัฏฐาน หรือธาตุกรรมฐานบาง; ที่มาในบาลี คือ ที.ม.๑๐/๒๗๘/
๓๒๙, ม.มู.๑๒/๑๓๗/๑๐๖ (มาใน กายานุปสสนาสติปฏฐาน นั่นเอง)
ที่มาในบาลี เชน ที.ปา.๑๑/๒๓๕/๒๓๕; สํ.สฬ.๑๘/๒๑๙/๓๒๖; เฉพาะเนวสัญญานาสัญญายตนะ วิสุทธิมัคควา กําหนดอากิญจัญญายตนะนั่นเอง เปนอารมณ แตกําหนด มิใชเพื่อเขา แตเพื่อผานเลย (ดู วิสุทฺธิ.๒/๑๔๕, ๑๕๑)
วิสุทฺธิ.๑/๑๒๒; วินย.อ.๑/๕๐๙; สุตฺต.อ.๑/๖๖

๘๔๒

พุทธธรรม

กรรมฐาน ๔๐ อยางนั้น ทานแนะนําวา แตกตางกันโดยความเหมาะสมแกผูปฏิบัติ ซึ่งควรเลือกใชให
เหมาะกับลักษณะนิสัย ความโนมเอียงของแตละบุคคล ที่เรียกวาจริยาตางๆ ถาเลือกไดถูกกันเหมาะกัน ก็ปฏิบัติ
ไดผลดี และรวดเร็ว ถาเลือกผิด อาจทําใหปฏิบัติไดลาชา หรือไมสําเร็จผล


จริยา แปลวา ความประพฤติปกติ หมายถึง พื้นเพของจิต พื้นนิสัย ลักษณะความประพฤติที่หนัก
ไปทางใดทางหนึ่ง ตามสภาพจิตที่เปนปกติของบุคคลนั้นๆ
- ตัวความประพฤติ หรือลักษณะนิสัยนั้น เรียกวา “จริยา”
- บุคคลผูมีลักษณะนิสัย และความประพฤติอยางนั้นๆ เรียกวา “จริต”
ตัวอยางเชน คนมี ราคจริยา เรียกวา ราคจริต เปนตน
โดยประเภทใหญๆ จัดเปน จริต ๖ คือ1637
๑. ราคจริต ผูมีราคะเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยหนักไปทางราคะ ประพฤติหนักไปทาง
รักสวยรักงาม ละมุนละไม ควรใชกรรมฐานคูปรับ คือ อสุภะ (และกายคตาสติ)
๒. โทสจริต ผูมีโทสะเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยหนักไปทางโทสะ ประพฤติหนักไปทาง
ใจรอนหงุดหงิดรุนแรง กรรมฐานที่เหมาะคือ เมตตา (รวมถึงพรหมวิหารขออื่นๆ และกสิณ โดยเฉพาะวรรณกสิณ)
๓. โมหจริต ผูมีโมหะเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยหนักไปทางโมหะ ประพฤติหนักไปทาง
เขลา เหงา ซึม เงื่องงง งมงาย ใครวาอยางไร ก็คอยเห็นคลอยตามไป พึงแกดวยมีการเรียน ไตถาม ฟงธรรม
สนทนาธรรมตามกาล หรืออยูกับครู (กรรมฐานที่เกื้อกูล คือ อานาปานสติ)
๔. สัทธาจริต ผูมีศรัทธาเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยมากดวยศรัทธา ประพฤติหนักไป
ทางมีจิตซาบซึ้ง ชื่นบาน นอมใจเลื่อมใสโดยงาย พึงชักนําไปในสิ่งที่ควรแกความเลื่อมใส และความเชื่อที่มี
เหตุผล เชน ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และศีลของตน (อนุสติ ๖ ขอแรก ไดทั้งหมด)
๕. พุทธิจริต หรือญาณจริต ผูมีความรูเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยความประพฤติหนักไป
ทางใชความคิดพิจารณา และมองไปตามความจริง พึงสงเสริมดวยแนะนําใหใชความคิดพิจารณาสภาวธรรมและ
สิ่งดีงาม ที่ใหเจริญปญญา เชน พิจารณาไตรลักษณ (กรรมฐานที่เหมาะ คือ มรณสติ อุปสมานุสติ จตุธาตุววัฏฐาน
อาหาเร ปฏิกูลสัญญา)
๖. วิตกจริต ผูมีวิตกเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยความประพฤติหนักไปทางชอบครุนคิด
วกวน นึกคิดจับจด ฟุงซาน พึงแกดวยสิ่งที่สะกดอารมณ เชน เจริญอานาปานสติ (หรือเพงกสิณ เปนตน)
อาการแสดงออกตางๆ กันในทางความประพฤติของจริตเหลานี้ เชน เมื่อพบเห็นสิ่งของอะไรสักอยาง
- ถาของนั้นมีอะไรเปนสวนดีนาชมอยูบาง ใจของคนราคจริต จะไปจับอยูที่สวนนั้น ติดใจ เล็งแลอยูได
นานๆ สวนอื่นที่เสียๆ ไมไดใสใจ
- สวนคนโทสจริต แมของนั้นจะมีสวนดีอยูหลายอยาง แตถามีสวนเสียหรือขอบกพรองอยูสักหนอย ใจ
ของเขาจะกระทบเขากับสวนที่เสียนั้นกอน ไมทันไดพิจารณาเห็นสวนดี ก็จะไปเสียเลย
1637

ที่มาในบาลีเดิม คือ ขุ.ม.๒๙/๗๒๗/๔๓๕; ๘๘๙/๕๕๕; ขุ.จู.๓๐/๔๙๒/๒๔๑; ความจริง ลําดับในบาลีเดิมเปน ราคจริต โทสจริต โมหจริต
วิตกจริต สัทธาจริต และญาณจริต และพึงทราบวา ขอความในวงเล็บ เปนของเพิ่มเติมตามแนวอรรถกถา รายละเอียดเพิ่มเติมจากนี้
พึงดู วิสุทฺธิ.๑/๑๒๗-๑๓๙.

บทที่ ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ

๘๔๓

- คนพุทธิจริต คลายคนโทสจริตอยูบาง ที่ไมคอยติดใจอะไร แตตางกันที่วา คนโทสจริต มองหาสวน
เสียหรือมองใหเสีย ทั้งที่ไมเปนอยางนั้นจริง และผละไปอยางหงุดหงิดขัดใจ สวนคนพุทธิจริตมองหา
สวนเสียขอบกพรองที่เปนจริง และเพียงแตไมติดใจผานไป
- สวนคนโมหจริต มองเห็นแลว จับจุดอะไรไมชัด ออกจะเฉยๆ ถาใครวาดี ก็พลอยเห็นดี วาตามเขาไป
ถาเขาวาไมดี ก็พลอยเห็นไมดี คลอยตามเขาไป
- ฝ า ยคนวิ ต กจริ ต คิ ด จั บ จด นึ ก ถึ ง จุ ด ดี ต รงนี้ บ า ง ส ว นไม ดี ต รงนั้ น บ า ง วุ น ไปวุ น มา ชั่ ง ไม เ สร็ จ
ตัดสินใจไมตก จะเอาหรือไมเอา
- สวนคนสัทธาจริต มีลักษณะคลายคนราคจริตอยูบาง คือ มักมองเห็นสวนที่ดี แตตางที่วา คน
สัทธาจริตเห็นแลว ก็ชื่นชมซาบซึ้งใจเรื่อยๆ ไป ไมติดใจออยอิ่งอยางพวกราคจริต
อยางไรก็ตาม คนมักมีจริตผสม เชน ราคะผสมวิตก โทสะผสมพุทธิ เปนตน ในการปฏิบัติบําเพ็ญสมาธิ
นอกจากเลือกกรรมฐานใหเหมาะกับจริตแลว แมแตสถานที่อยูอาศัย บรรยากาศ หนทาง ของใช อาหารเปนตน
ทานก็ยังแนะนําใหเลือกสิ่งที่เปนสัปปายะ คือ เกื้อกูล เหมาะกันดวย
กรรมฐาน ๔๐ นั้น นอกจากเหมาะกับจริตที่ตางกันแลว ยังตางกันโดยผลสําเร็จที่สามารถใหเกิดขึ้น สูง
ต่ํา มากนอยกวากันดวย คือมีขอบเขตในการใหเกิดสมาธิระดับตางๆ ไมเทากัน (ดู ตารางตอทาย ขอ ๓. นี้)


การรับกรรมฐาน
ในการรับกรรมฐาน ทานใหทําเปนพิธีการสักหนอย คือ เขาไปหาทานผูเปนกัลยาณมิตรแลว
ก. กลาวคํามอบถวายตัวแดพระพุทธเจา ทํานองนี้วา
“ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า ขอสละอัตภาพนี้ แด่พระองค์”1638
หรือมอบตัวแกพระอาจารยก็ไดวา “ข้าแต่ท่านพระอาจารย์ ข้าพเจ้า ขอสละอัตภาพนี้ แด่ท่าน”1639
การมอบตัวใหนี้ เปนกลวิธีสรางความรูสึกใหปฏิบัติอยางจริงจังเด็ดเดี่ยว ชวยทําลายความหวาดกลัว ทํา
ใหวางาย ทําใหความรูสึกระหวางอาจารยกับผูปฏิบัติถึงกัน และเปดโอกาสใหอาจารยสอนและชวยในการฝกได
อยางเต็มที่ พรอมนั้น พึงทําพื้นใจของตนใหประกอบดวยอโลภะ อโทสะ อโมหะ เนกขัมมะ ความใฝสงัด และ
ความรอดพน กับทั้งทําจิตใหโนมนอมไปในสมาธิและนิพพาน แลวขอกรรมฐาน
ข. ฝายพระอาจารย ถารูจิตใจศิษยได ก็กําหนดจริยาดวยญาณนั้น ถามิฉะนั้นก็สอบถามใหรู เชนวา
เธอเปนพวกจริตใด? ลักษณะอาการความรูสึกนึกคิดของเธอสวนมากเปนอยางไร? เธอนึกถึงพิจารณาอะไรแลว
สบาย? ใจเธอนอมไปในกรรมฐานไหน? เปนตน แลวบอกกรรมฐานที่เหมาะกับจริยาของเขานั้น ชี้แจงใหรูวาจะ
เริ่มตนปฏิบัติ ทําอยางไร วิธีกําหนดและเจริญทําอยางไร นิมิตเปนอยางไร สมาธิมีขั้นตอนอยางไร วิธีรักษา เลี้ยง
และทําสมาธิใหมีกําลังมากขึ้น ทําอยางไร เปนตน1640
1638
1639
1640

คําบาลีวา “อิมาหํ ภควา อตฺตภาวํ ตุมฺหากํ ปริจฺจชามิ” จะแปลวา ขอถวายชีวิต ก็ได
คําบาลีวา “อิมาหํ ภนฺเต อตฺตภาวํ ตุมฺหากํ ปริจฺจชามิ” จะแปลวา ขอถวายชีวิต ก็ได
ตามที่ทานแสดงในตอนวาดวยการเจริญอานาปานสติ วา ใหเรียนกรรมฐานที่มีสนธิ ๕ คือ เรื่องเกี่ยวกับกรรมฐาน ๕ ขอ หรือ ๕
ภาค ไดแก ๑. อุคคหะ เรียนหลักของกรรมฐานตามแบบแผนหรือตํารา ๒. ปริปุจฉา สอบถามความหมายและขอสงสัยใหเสร็จสิ้น
๓. อุปัฏฐาน การปรากฏแหงนิมิตกรรมฐานวาเปนอยางนั้นๆ ๔. อัปปนา การที่กรรมฐานจะแนวแนถึงขั้นฌานได เปนอยางนี้ๆ ๕.
ลักษณะ กําหนดสภาพของกรรมฐานวา กรรมฐานนี้มีลักษณะอยางนี้ จะสําเร็จดวยทําอยางนี้ๆ (ดู วิสุทฺธิ.๒/๖๗; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๕๗)

๘๔๔

พุทธธรรม
ท

ทายขอ ๓. นี้ จะแสดงอยางรวบรั
ง ด พอใหหเห็นความสัมพั
ม นธ ระหวางกรรมฐาน
ง
กับบจริยาที่เหมาะกัน และ
ระดับสมาธิที่กรรมฐานนชนิดนั้นจะใหหสําเร็จได โดยยทําเปนตารางง ดังนี้

หมายเหตุต: เฉพาะกสิณ ททานวา กสิณวงงเล็ก เหมาะแกกวิตกจริต กสิณใหญ
ณ ไมจํากัด เหมาะแกโมหจจริต; อนึ่ง ทานเตื
น อนไววา
เรื่องกรรมฐานที่เหมาะกับจริริตตางๆ นั้น ออยาถึงกับถือตายตัวทีเดียววาจะเป
จ นอยางที่ได แสดงไว พูดอย
อ างกวางๆ
แลว กรรมฐานทุกอยางก็เปนประโยชน
น
ชวย ขมอกุศล และเเกื้อหนุนกุศลธรรรมไดทั้งนั้น (ดูดู วิสุทฺธิ.๑/๑๔๕๕)

เรื่องเกี่ยวกับกรรมฐาน
ก
๔๐๐ ทานแสดงไววอีกหลายอยาง
า แตเห็นวาพอจะถื
พ อเปนขออปลีกยอยได จึงขอยุติ
ไวเพียงนีนี้
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๘๔๕

ข้อ ๔. เขาประจําที่
ก. อยูในวัดที่เหมาะแกการเจริญสมาธิ ความจริง ควรอยูวัดเดียวกับพระอาจารย แตถาไมผาสุก ก็พึงไป
หาวัดที่เปนสัปปายะ สาระคือ หาสถานที่ที่เหมาะ เกื้อกูลแกการปฏิบัติ
ทานใหเวนวัด คือ ที่อยู ซึ่งมีโทษ ๑๘ ประการ คือ
วัดใหญ (มีพระมาก ตางจิตตางใจ เรื่องมาก และไมคอยสงบ)
วัดใหม (ตองพลอยไปยุงงานกอสรางกับเขาดวย)
วัดเกาจัด (มีเรื่องดูแลมาก)
วัดติดทาง (อาคันตุกะมาบอย)
วัดมีสระหิน (คนมาชุมนุมกันมาก)
วัดมีผัก วัดมีไมดอก วัดมีไมผล (คนจะมากันเรื่อย มาเก็บดอกไม ขอผลไม ฯลฯ วุนวาย)
วัดที่คนเชื่อถือมาก (วามีพระวิเศษ เปนตน คนจะมาออกันมาก)
วัดติดเมือง วัดติดปาไมใชสอย วัดติดที่นา (เปนถิ่นที่ชาวบานทํากิจธุระ การงาน และหาเลี้ยงชีพ)
วัดมีคนไมถูกกัน (ยุงกับปญหา)
วัดติดทาน้ําทาบก (คนมากับรถกับเรือ แวะเรื่องโนนเรื่องนี้ ไมไดสงบ)
วัดถิ่นหางไกลชายแดน (ที่คนไมนับถือพระศาสนา)
วัดติดพรมแดน (เขตแหงอํานาจระหวาง ๒ รัฐ อาจเปนการเสี่ยงภัย แมแตถูกหาวาเปนจารบุรุษ)
วัดมีสภาพไมเปนสัปปายะ (เปนที่มีอารมณตางๆ รบกวนมาก)
วัดที่หากัลยาณมิตรไมได (ขอนี้ชัดอยูแลว)
สวนวิหาร หรือวัด ที่เหมาะสม คือ เสนาเสนะที่ประกอบดวยองค ๕ อันไดแก
๑. ไมไกลนัก ไมใกลนัก ไปมาสะดวก
๒. กลางวันไมพลุกพลาน กลางคืนไมอึกทึก
๓. ปราศจากการรบกวนของเหลือบยุง ลมแดด สัตวเลื้อยคลาน
๔. เมื่อพักอยูที่นั้น ไมขัดสนปจจัยสี่
๕. มีพระเถระพหูสูต ซึ่งจะสามารถเขาไปสอบถามอรรถธรรม ใหทานชวยอธิบายแกความสงสัยได1641
ข. ตัดปลิโพธเล็กๆ นอยๆ คือ ขอกังวลเกี่ยวกับรางกาย เครื่องใชประจําตัว ไมตองใหเปนขอกวนใจ
จุกจิกขึ้นอีก เชน ตัดโกนผมขนเล็บ เย็บยอมจัดการเรื่องผาจีวรใหเรียบรอย ชําระที่พักอาศัยใหสะอาด เปนตน

1641

ดูความเต็มใน องฺ.ทสก.๒๔/๑๑/๑๗; ในบาลี กลาวถึงคุณสมบัติของตัวผูปฏิบัติ ที่จะบรรลุวิมุตติไดในเวลาไมนานไวดวยวา
ประกอบดวยองคคุณ ๕ ประการ คือ
๑. มีศรัทธาในตถาคตโพธิ
๒. สุขภาพดี โรคนอย ระบบการเผาผลาญ (ไฟธาตุ) พอดี
๓. เปนคนเปดเผยตัวตามเปนจริง แดพระศาสดา และเพื่อนพรหมจารี ไมมีมายา
๔. มีความเพียรบากบั่นจริงจัง
๕. มีปญญาที่จะชําแรกกิเลสได

๘๔๖

พุทธธรรม

ข้อ ๕. เจริญสมาธิ: หลักทั่วไป
ในการปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิ พึงทราบวา กรรมฐานแตละประเภท มีรายละเอียดวิธีเจริญสมาธิ
แตกตางกันไป แตกระนั้น ก็พอจะสรุปเปนหลักการทั่วไปอยางกวางๆ ดังที่บางคัมภีรแสดงไว โดยจัดเปนภาวนา
คือ การเจริญ หรือการฝก ๓ ขั้น ไดแก บริกรรมภาวนา อุปจารภาวนา และอัปปนาภาวนา1642
แตกอนจะกลาวถึงภาวนา ๓ ขั้น มีคําที่ควรทําความเขาใจคําหนึ่ง คือ นิมิต
นิมิต หรือ นิมิตต คือ เครื่องหมายสําหรับใหจิตกําหนด หรือภาพที่เห็นในใจ ซึ่งเปนตัวแทนของสิ่งที่ใช
เปนอารมณกรรมฐาน แบงเปน ๓ อยาง ตามลําดับความเจริญ คือ (ดู ตารางทายขอ ๓. ประกอบดวย)
๑) บริกรรมนิมิต แปลวา นิมิตขั้นเตรียม หรือเริ่มตน ไดแก สิ่งใดก็ตามที่ใชเปนอารมณในการเจริญ
กรรมฐาน เชน ดวงกสิณที่เพงดู ลมหายใจที่กําหนด หรือพุทธคุณที่นึกเปนอารมณวาอยูในใจ
๒) อุคคหนิมิต แปลวา นิมิตที่ใจเรียน หรือนิมิตติดตา ไดแก บริกรรมนิมิตนั่นเอง ที่เพงหรือนึกจน
เห็นแมนยํา กลายเปนภาพติดตาติดใจ เชน ดวงกสิณที่เพงจนติดตา หลับตามองเห็น เปนตน
๓) ปฏิภาคนิมิต แปลวา นิมิตเสมือน นิมติ คูเปรียบ หรือนิมิตเทียบเคียง ไดแก นิมิตที่เปนภาพเหมือน
ของอุคคหนิมิตนั่นเอง แตติดลึกเขาไปอีก จนเปนภาพที่เกิดจากสัญญาของผูที่ไดสมาธิ จึงบริสุทธิ์
จนปราศจากสี เปนตน และไมมีมลทินใดๆ ทั้งสามารถนึกขยาย หรือยอสวนไดตามปรารถนา
นิมิต ๒ อยางแรก คือ บริกรรมนิมิต และอุคคหนิมิต ไดทั่วไปในกรรมฐานทุกอยาง แตปฏิภาคนิมิต
ไดเฉพาะในกรรมฐาน ๒๒ อยาง ที่มีวัตถุสําหรับเพง คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ กายคตาสติ และอานาปานสติ
ภาวนา คือ การเจริญ หมายถึง การเจริญกรรมฐาน หรือฝกสมาธิ ที่กาวหนาในขั้นตางๆ มี ๓ ขั้น ดังนี้
๑. บริกรรมภาวนา การเจริญสมาธิขั้นเริ่มตน ไดแก การกําหนดถือเอานิมิตในสิ่งที่ใชเปนอารมณ
กรรมฐาน เชน เพงดวงกสิณ กําหนดลมหายใจเขาออกที่กระทบปลายจมูก หรือนึกถึงพุทธคุณเปนอารมณ วาอยู
ในใจ เปนตน พูดงายๆ วากําหนดบริกรรมนิมิตนั่นเอง
เมื่อกําหนดอารมณกรรมฐาน (คือ บริกรรมนิมิต) นั้นไป จนมองเห็นภาพสิ่งนั้นติดตาติดใจแมนยํา ก็
เกิดเปนอุคคหนิมิต จิตก็เปนสมาธิขั้นตน ที่เรียกวา บริกรรมสมาธิ (คือ ขณิกสมาธิ นั่นเอง)
๒. อุปจารภาวนา การเจริญสมาธิขั้นอุปจาร ไดแก อาศัยบริกรรมสมาธิ เอาจิตกําหนดอุคคหนิมิต
ตอไป จนกระทั่งแนวแนแนบสนิทในใจ เกิดเปนปฏิภาคนิมิตขึ้น นิวรณก็สงบระงับ (ในกรรมฐานที่ไมมีวัตถุเพง
เพียงแตนึกถึงอารมณอยูในใจ ไมมีปฏิภาคนิมิต กําหนดดวยจิตแนวแนจนนิวรณระงับไปอยางเดียว) จิตก็ตั้งมั่น
เปนอุปจารสมาธิ เปนขั้นสูงสุดของกามาวจรสมาธิ
๓. อัปปนาภาวนา การเจริญสมาธิขั้นอัปปนา ไดแก เสพปฏิภาคนิมิตที่เกิดขึ้นแลวนั้นสม่ําเสมอดวย
อุปจารสมาธิ พยายามรักษาไว ไมใหเสื่อมหายไปเสีย โดยหลีกเวนสถานที่ บุคคล อาหาร เปนตน ที่เปนอสัปปายะ
เสพแตสิ่งที่เปนสัปปายะ1643 และรูจักปฏิบัติตามวิธีที่จะชวยใหเกิดอัปปนา เชน ประคับประคองจิตใหพอดี เปน
ตน1644 จนในที่สุด ก็เกิดเปนอัปปนาสมาธิ บรรลุปฐมฌาน เปนขั้นเริ่มแรกของรูปาวจรสมาธิ
1642
1643

1644

เรื่องภาวนา ๓ และนิมิต ๓ ดู สงฺคห.๕๒-๕๓
สัปปายะ (สิ่งที่เหมาะกัน เกื้อกูล ชวยสนับสนุน) มี ๗ คือ อาวาส (ที่อยู) โคจร (ที่เที่ยวหาอาหาร) ภัสสะ (การพูดคุย) บุคคล โภชนะ
อุตุ (ดินฟาอากาศ ธรรมชาติแวดลอม) อิริยาบถ ที่ถูกกัน หรือชวยเสริม; สวนอสัปปายะ ก็คือสิ่งทั้ง ๗ นั้น ที่ไมเกื้อกูล หรือไม
เหมาะกัน (วิสุทฺธิ.๑/๑๖๑; วินย.อ.๑/๕๒๔; ม.อ.๓/๕๗๐)
เรียกวา อัปปนาโกศล ๑๐ อยาง (วิสุทฺธิ.๑/๑๖๓-๑๗๔)
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กรรมฐานหลายอยาง สุขุมละเอียด เปนอารมณลึกซึ้ง ไมมีวัตถุสําหรับเพง หรือสัมผัสดวยกายได จึงไม
ชัดพอ จิตไมสามารถแอบแนบติดสนิทอยูไดนาน จึงไมมีปฏิภาคนิมิต และใหผลสําเร็จไดเพียงแคอุปจารสมาธิ
สวนกรรมฐานที่เปนอารมณหยาบ เพงดู หรือสัมผัสดวยกายได กําหนดไดชัดเจน จิตแนบสนิทตั้งอยูได
นาน ก็ใหเกิดปฏิภาคนิมิตดวย และสําเร็จผลถึงอัปปนาสมาธิได
ทั้งนี้ มีแปลกแตอัปปมัญญา (พรหมวิหาร) ซึ่งแมจะไมมีปฏิภาคนิมิต เพราะไมมีวัตถุธรรมเปนอารมณ
แตก็มีสัตวเปนอารมณ จึงมีความชัดเจนเพียงพอ และใหเกิดอัปปนาสมาธิได1645
เมื่อบรรลุปฐมฌานแลว ตอจากนั้นก็เปนการบําเพ็ญความชํานาญ1646 ใหเกิดขึ้นในปฐมฌานนั้น และทํา
ความเพียรเพื่อบรรลุฌานขั้นตอๆ ขึ้นไปตามลําดับ ภายในขอบเขตความสามารถใหสําเร็จผลของกรรมฐานชนิด
นั้นๆ เปนอันไดบรรลุผลของสมถะตามสมควร
ข้อ ๖. เจริญสมาธิ: อานาปานสติภาวนา เป็นตัวอย่าง
เมื่อไดกลาวถึงหลักทั่วไปของวิธีเจริญสมาธิแลว ก็เห็นควรแสดงตัวอยางวิธีเจริญสมาธิไวสักอยางหนึ่ง
ดวย และบรรดากรรมฐาน ๔๐ อยางนั้น ในที่นี้ ขอเลือกแสดงอานาปานสติ
ก) ข้อดีพิเศษของอานาปานสติ
เหตุผลที่เลือกแสดงอานาปานสติภาวนา เปนตัวอยาง มีหลายประการ เชน
• เปนวิธีเจริญสมาธิที่ปฏิบัติไดสะดวกยิ่ง เพราะใชลมหายใจซึ่งเนื่องอยูกับตัวของทุกคน ใชไดทุกเวลา
ทุกสถานที่ ในทันทีที่ตองการ ไมตองตระเตรียมวัตถุอุปกรณอยางพวกกสิณ เปนตน ในเวลาเดียวกันก็เปน
อารมณประเภทรูปธรรม ซึ่งกําหนดไดชัดเจนพอสมควร ไมละเอียดลึกซึ้งอยางกรรมฐานประเภทนามธรรม ที่
ตองนึกขึ้นมาจากสัญญา และถาตองการปฏิบัติอยางงายๆ ก็ไมจําเปนตองใชความคิดอะไร เพียงเอาสติคอย
กําหนดลมหายใจที่ปรากฏอยูแลว ไมตองคิดแยกแยะพิจารณาสภาวธรรมอยางพวกธาตุมนสิการ เปนตน ผูที่ใช
สมองเหนื่อยมาแลว ก็ปฏิบัติไดสบาย
• พอเริ่มลงมือปฏิบัติ ก็ไดรับผลเปนประโยชนทันทีตั้งแตตนเรื่อยไป ไมตองรอจนเกิดสมาธิที่เปน
ขั้นตอนชัดเจน กลาวคือ กายใจผอนคลายไดพัก จิตสงบสบายลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆ ทําใหอกุศลธรรมระงับ และ
สงเสริมใหกุศลธรรมเกิดขึ้น
1645

1646

ทานวาอัปปมัญญา ถึงจะไมมีปฏิภาคนิมิตอยางพวกกสิณ เปนตน แตก็มีสีมสัมเภท (ภาวะที่จิตเมตตาเปนตนนั้น เจริญบริบูรณ
หมดความแบงแยก เปนไปตอสัตวทั้งปวงเสมอเหมือนกัน) เปนนิมิต และเจริญนิมิตนั้นไปจนบรรลุอัปปนา (ดู วิสุทฺธ.ิ ๒/๑๐๗)
ความชํานาญนั้นเรียกวา “วสี” มี ๕ อยาง คือ ๑. อาวัชชนวสี (ชํานาญในการนึกตรวจองคฌานที่ตนออกมาแลว) ๒. สมาปัชชนวสี
(ชํานาญในการเขาฌานนั้นๆ ไดรวดเร็ว ในทันที ทุกที่ทุกเวลาที่ตองการ) ๓. อธิฏฐานวสี (ชํานาญในการอธิษฐาน คือตั้งจิตยับยั้งอยู
ในฌานไดนานเทาที่ตองการ ไมใหฌานจิตตกภวังคเสีย) ๔. วุฏฐานวสี (ชํานาญในการออกจากฌาน ออกไดตามเวลาที่กําหนดไว
และเมื่อใดก็ไดตามที่ตองการ) ๕. ปัจจเวกขณวสี (ชํานาญในการพิจารณาทบทวนองคฌาน คือการทําอยางอาวัชชนวสีนั่นเอง ที่เปน
ครั้งหลังๆ ตอนั้นมา) ขุ.ปฏิ.๓๑/๒๒๕/๑๔๗; นํามาอางและอธิบายใน วิสุทฺธิ.๑/๑๙๖; ปฏิสํ.อ.๓๗๔; สงฺคห.ฎีกา ๑๕๐, ๒๖๓; ทาน
วา ถายังไมไดวสีในฌานลําดับตน ก็อยาพึ่งเจริญฌานขั้นตอไป มิฉะนั้นอาจเสื่อม ทั้งจากฌานที่ไดแลว และยังไมได ทั้งนี้ทานอาง
พระบาลีใน องฺ.นวก.๒๓/๒๓๙/๔๓๓.
อนึ่ง มติของพระอรรถกถาจารยมีวา อาวัชชนวสี และปจจเวกขณวสี เนื่องอยูดวยกันในวิถีจิตเดียวกัน คือ ในชวงอาวัชชนะ
เปนอาวัชชนวสี และในชวงชวนขณะ เปนปจจเวกขณวสี แตจะแยกความหมายอยางไร ก็ไดประโยชนเทากัน.

๘๔๘

พุทธธรรม

ไมกระทบกระเทือนตอสุขภาพ ดังที่พระพุทธเจาตรัสถึงประสบการณของพระองคเองวา “เมื่อเราอยู
ดวยวิหารธรรมนี้ (คืออานาปานสติสมาธิ) มาก กายก็ไมเมื่อย ตาก็ไมเหนื่อย”1647 ไมเหมือนอยางกรรมฐาน
บางอยาง ที่อาศัยการยืน การเดิน หรือการเพงจอง แตตรงขาม อานาปานสติกรรมฐานนี้กลับเกื้อกูลแกสุขภาพ
ทั้งชวยใหรางกายไดรับการพักผอนอยางดี และระบบการหายใจที่ปรับใหเรียบเสมอประณีตดวยการปฏิบัติ
กรรมฐานนี้ ก็ชวยสงเสริมสุขภาพใหดียิ่งขึ้น
ขอให นึ ก อย า งง า ยๆ คนที่ วิ่ ง มา หรื อ ขึ้ น ลงที่ สู ง กํ า ลั ง เหนื่ อ ย หรื อ คนตื่ น เต น ตกใจ เกรี้ ย วกราด
หวาดกลัว เปนตน ลมหายใจหยาบแรงกวาคนปกติ บางทีจมูกไมพอ ตองหายใจทางปากดวย ในทางตรงขาม
คนที่กายผอนคลาย ใจสงบสบาย ลมหายใจละเอียดประณีตกวาคนปกติ
การบําเพ็ญอานาปานสติ ชวยทําใหกายใจสุขสงบ จนลมหายใจละเอียดประณีตลงไปเรื่อยๆ ยิ่งกวานั้น
อีก จนถึงขั้นที่แทบจับไมไดเลยวามีลมหายใจ ในเวลานั้น รางกายดํารงอยูไดดี โดยใชพลังงานนอยที่สุด ไม
เรียกรองการเผาผลาญ เตรียมความสดชื่นไวใหแกการทํากิจในเวลาถัดไป และชวยใหแกชาลง หรือชวยให
ทํางานไดมากขึ้น พรอมกับที่สามารถพักผอนนอยลง
• เปนกรรมฐานขอหนึ่งในจํานวนเพียง ๑๒ อยาง ที่สามารถใหสําเร็จผลในดานสมถะไดจนถึงขั้นสูงสุด
คือ จตุตถฌาน และสงผลใหถึงอรูปฌาน กระทั่งนิโรธสมาบัติก็ได จึงจับเอาเปนขอปฏิบัติหลักได ตั้งแตตนจน
ตลอด ไมตองพะวงที่จะหากรรมฐานอื่นมาสับเปลี่ยน หรือตอเติมอีก มีพุทธพจนเสริมวา
“เพราะฉะนั้นแล หากภิกษุหวังว่าเราพึงบรรลุจตุตถฌาน...ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธิ
นี้แลให้ดี...หากภิกษุหวังว่า เราพึงก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้ว เข้าถึง
เนวสัญญานาสัญญายตนะเถิด...เราพึงก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง
แล้ว เข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธเถิด ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดี”1648
• ใชไดทั้งในทางสมถะ และวิปสสนา คือ จะปฏิบัติเพื่อมุงผลฝายสมาธิแนวไปอยางเดียว ก็ได จะใช
เปนฐานปฏิบัติตามแนวสติปฏฐานจนครบทั้ง ๔ อยาง ก็ได เพราะเปนขอปฏิบัติที่เอื้ออํานวยใหสามารถใชสมาธิ
จิต เปนสนามปฏิบัติการของปญญาไดเต็มที่1649
• เปนวิธีเจริญสมาธิที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญมาก ทรงสนับสนุนบอยครั้ง ใหพระภิกษุทั้งหลาย
ปฏิบัติ และพระพุทธองคเองก็ไดทรงใชเปนวิหารธรรมมาก ทั้งกอนและหลังตรัสรู ดังพุทธพจนบางแหงวา
“ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธินี้แล เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นสภาพสงบ
ประณี ต สดชื่ น เป็ น ธรรมเครื่ อ งอยู่ เ ป็ น สุ ข และยั ง อกุ ศ ลธรรมชั่ ว ร้ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว ๆ ให้
อันตรธานสงบไปได้โดยพลัน เปรียบเหมือนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยมิใช่ฤดูกาล ยังฝุ่นละอองที่ฟุ้ง
ขึ้นในเดือนท้ายฤดูร้อน ให้อันตรธานสงบไปโดยพลัน ฉะนั้น”1650
•

1647
1648
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1650

สํ.ม.๑๙/๑๓๒๙/๔๐๑
ดูรายละเอียดที่ สํ.ม.๑๙/๑๓๒๙-๑๓๔๕/๔๐๑-๔๐๔; ดูประกอบ ตารางขอบเขตความสําเร็จ ที่แสดงไวแลวขางตน; อนึ่ง พึงสังเกตวา
ตามมติของพระอรรถกถาจารย อานาปานสติ ไมสามารถใหผลถึงอรูปฌานได เพราะอรูปฌานตองอาศัยกสิณ (เชน วิสุทฺธิ.๒/๑๓๒)
ที่จัดเปนสวนหนึ่งของกายานุปสสนาสติปฏฐาน คือ ที.ม.๑๐/๒๗๔/๓๒๕; ม.มู.๑๒/๑๓๓/๑๐๓; ที่ระบุวิธีปฏิบัติใหไดครบสติปฏฐาน
๔ คือ ในอานาปานสติสูตร, ม.อุ.๑๔/๒๘๙/๑๙๕; และ สํ.ม.๑๙/๑๓๕๘-๑๔๐๕/๔๐๙-๔๒๕; ที่กลาวถึงเนื้อหาของการปฏิบัติครบ
๑๖ ตอน ณ ที่อื่นอีก คือ วินย.๑/๑๗๘/๑๓๑; ม.ม.๑๓/๑๔๖/๑๔๐; สํ.ม.๑๙/๑๓๐๕-๑๓๕๗/๓๙๔-๔๐๙; องฺ.ทสก.๒๔/๖๐/๑๑๙;
คําอธิบายพิสดารมาใน ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๖๒-๔๒๒/๒๔๔-๓๐๐ นอกนั้นมาในรายชื่ออนุสติ และเรื่องอื่นๆ อีกมากแหง
วินย.๑/๑๗๘/๑๓๑; สํ.ม.๑๙/๑๓๕๒-๓/๔๐๗

บทที่ ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ

๘๔๙

“ภิกษุทั้งหลาย...เมื่อจะกล่าวให้ถูกต้อง พึงกล่าวถึงอานาปานสติสมาธิว่า เป็นอริยวิหาร
(ธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยะ) ก็ได้ ว่าเป็นพรหมวิหาร (ธรรมเครื่องอยู่ของพรหม) ก็ได้ ว่าเป็น
ตถาคตวิหาร (ธรรมเครื่องอยู่ของตถาคต) ก็ได้,
“ภิกษุเหล่าใด เป็นเสขะ ยังไม่บรรลุอรหัตผล ปรารถนาภาวะปลอดโปร่งโล่งใจ (โยคเกษม)
อันยอดเยี่ยม, อานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเหล่านั้นเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ
ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย,
“ส่วนภิกษุเหล่าใด เป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้ว...อานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเหล่านั้นเจริญ
แล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่สุขสบายในปัจจุบัน (ทิฏฐธรรมสุขวิหาร) และเพื่อ
สติสัมปชัญญะ”1651
“ภิกษุทั้งหลาย ดังที่เป็นมา เรานั้น ก่อนสัมโพธิ เมื่อยังมิได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ ก็อยู่
ด้วยวิหารธรรม (คืออานาปานสติสมาธิ) นี้ โดยมาก, เมื่อเรานั้นเป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้
โดยมาก กายก็ไม่เมื่อย ตาก็ไม่เหนื่อย และจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย ด้วยไม่ถือ
มั่น; เพราะฉะนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุหวังว่า กายของเราไม่พึงเมื่อย ตาก็ไม่พึงเหนื่อย
และจิตของเราก็พึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย ด้วยไม่ถือมั่น, ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธิ
นี้แลให้มาก”1652
“สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ไพรสณฑ์ ชื่ออิจฉานังคละ ใกล้อิจฉานังคลนคร
ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า: ภิกษุทั้งหลาย เราปรารถนาจะหลีกเร้น
อยู่ตลอดไตรมาส ใครๆ ไม่พึงเข้ามาหาเรา เว้นแต่ภิกษุผู้นําบิณฑบาตรูปเดียว...
“ครั้งนั้นแล เมื่อล่วงเวลาสามเดือนแล้ว พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้ว ตรัส
กะภิกษุทั้งหลายว่า: ภิกษุทั้งหลาย หากว่า อัญเดียรถีย์ปริพาชกทั้งหลายจะพึงถามพวกเธออย่าง
นี้ว่า พระสมณโคดมอยู่จําพรรษา ด้วยวิหารธรรมใด โดยมาก, เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้ว
พึงชี้แจงแก่อัญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้น อย่างนี้ว่า: ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาค
ประทับจําพรรษา ด้วยอานาปานสติสมาธิ โดยมาก”1653
“ดูกรอานนท์ ธรรมเอก คือ อานาปานสติสมาธิ ภิกษุเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมยังสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์, สติปัฏฐาน ๔ อันภิกษุเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมยังโพชฌงค์ ๗ ให้
บริบูรณ์, โพชฌงค์ ๗ อันภิกษุเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมยังวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์”1654
“ดูกรราหุล เมื่อเจริญอานาปานสติแล้วอย่างนี้ ทําให้มากแล้วอย่างนี้ แม้แต่ลมอัสสาสะ
ปัสสาสะ ซึ่งมีในท้ายที่สุด ก็ดับไปโดยรู้ มิใช่ดับโดยไม่รู้”1655
1651

1652

1653
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สํ.ม.๑๙/๑๓๖๖-๗/๔๑๓; พึงสังเกต คําวา “พรหมวิหาร” ไมใชชื่อจําเพาะของเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาเสมอไป (ชื่อเฉพาะของ
ธรรมชุดนั้น คืออัปปมัญญา)
สํ.ม.๑๙/๑๓๒๙-๑๓๓๐/๔๐๑; แมแตการบรรลุปฐมฌานเมื่อครั้งที่พระองคยังเปนพระกุมาร ประทับใตรมตนหวา ในคราวที่พระ
พุทธบิดาประกอบพิธีแรกนา ตามความใน ม.มู.๑๒/๔๒๕/๔๕๗ อรรถกถา ม.อ.๒/๓๙๒ และ ชา.อ.๑/๙๒ ก็วา ทรงไดปฐมฌานนั้น
ดวยการกําหนดลมหายใจ
สํ.ม.๑๙/๑๓๗๓-๔/๔๑๕
สํ.ม.๑๙/๑๓๘๑/๔๑๗; คลาย ม.อุ.๑๔/๒๘๗/๑๙๓

๘๕๐

พุทธธรรม
ข) พุทธพจน์แสดงวิธีปฏิบัติ
เบื้องแรก พึงทราบวิธีปฏิบัติตามแนวพุทธพจน ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ เจริญอย่างไร ทําให้มากอย่างไร จึงจะมีผลมาก มีอานิสงส์มาก?
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ก. ไปสู่ป่า ก็ดี ไปสู่โคนไม้ ก็ดี ไปสู่เรือนว่าง ก็ด1656
ี
ข. นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง ดํารงสติเฉพาะหน้า (= เอาสติมุงตอกรรมฐาน คือลมหายใจที่กําหนด)
ค. เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเข้า 1657
หมวดสี่ ที่ ๑ ใชบําเพ็ญกายานุปสสนาสติปฏฐานได
๑) เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว
๒) เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น
เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้น
๓) สําเหนียกว่า
จักเป็นผู้รู้ตลอดกายทั้งหมด หายใจออก
สําเหนียกว่า
จักเป็นผู้รู้ตลอดกายทั้งหมด หายใจเข้า
๔) สําเหนียกว่า
จักเป็นผู้ระงับกายสังขาร หายใจออก
สําเหนียกว่า
จักเป็นผู้ระงับกายสังขาร หายใจเข้า
หมวดสี่ ที่ ๒ ใชบําเพ็ญเวทนานุปสสนาสติปฏฐานได
๕) สําเหนียกว่า
จักเป็นผู้รู้ชัดปีติ
หายใจออก
สําเหนียกว่า
จักเป็นผู้รู้ชัดปีติ
หายใจเข้า
๖) สําเหนียกว่า
จักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งสุข
หายใจออก
สําเหนียกว่า
จักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งสุข
หายใจเข้า
๗) สําเหนียกว่า
จักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก
สําเหนียกว่า
จักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตตสังขาร หายใจเข้า
๘) สําเหนียกว่า
จักเป็นผู้ระงับจิตตสังขาร หายใจออก
สําเหนียกว่า
จักเป็นผู้ระงับจิตตสังขาร หายใจเข้า
หมวดสี่ ที่ ๓ ใชบาํ เพ็ญจิตตานุปสสนาสติปฏฐานได
๙) สําเหนียกว่า จักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิต
หายใจออก

1655

1656
1657

ม.ม.๑๓/๑๔๖/๑๔๒; วิสุทธิมัคคอธิบายวา เมื่อจะสิ้นชีพ สามารถรูลมหายใจเขาออกสุดทายของตน ตั้งแตเริ่ม จนดับไปพรอมกับจุติ
จิต และทานอธิบายตอไปดวยวา ภิกษุที่บรรลุอรหัตตดวยเจริญกรรมฐานอยางอื่น ยอมกําหนดระยะกาลแหงอายุของตนไดบาง
ไมไดบาง แตทานที่เจริญอานาปานสติครบกระบวนแลวบรรลุอรหัตต สามารถกําหนดระยะกาลแหงอายุของตนได (วาจะอยูไปอีก
นานเทาใด จะสิ้นชีพเมื่อใด) ดู วิสุทฺธิ.๒/๘๕-๘๖
เรือนวาง แปลจาก “สุญญาคาร” แต วิสุทฺธิ.๒/๕๗ ใหแปลวาที่วาง (= ที่วางจากเรือน) ไดแก เสนาสนะ ๗ อยาง นอกจากปาและ
โคนไม
อรรถกถาวินัย แปล อัสสาสะ วาหายใจออก ปัสสาสะ วาหายใจเขา สวนอรรถกถาพระสูตรแปลกลับกัน อัสสาสะ วาหายใจเขา
ปัสสาสะ วาหายใจออก (วิสุทฺธิ.๒/๕๙) ในที่นี้ แปลไปตามนิยมในเมืองไทย คือตามอรรถกถาวินัย ทานที่ชอบแนวพระสูตร พึง
เปลี่ยนเขาเปนออก ออกเปนเขา
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สําเหนียกว่า จักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิต
หายใจเข้า
๑๐) สําเหนียกว่า จักยังจิตให้บันเทิง
หายใจออก
สําเหนียกว่า จักยังจิตให้บันเทิง
หายใจเข้า
๑๑) สําเหนียกว่า จักตั้งจิตมั่น
หายใจออก
สําเหนียกว่า จักตั้งจิตมั่น
หายใจเข้า
๑๒) สําเหนียกว่า จักเปลื้องจิต
หายใจออก
สําเหนียกว่า จักเปลื้องจิต
หายใจเข้า
หมวดสี่ ที่ ๔ ใชบําเพ็ญธรรมานุปสสนาสติปฏฐานได
๑๓) สําเหนียกว่า จักพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง
หายใจออก
สําเหนียกว่า จักพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง
หายใจเข้า
๑๔) สําเหนียกว่า จักพิจารณาเห็นความคลายออกได้ หายใจออก
สําเหนียกว่า จักพิจารณาเห็นความคลายออกได้ หายใจเข้า
๑๕) สําเหนียกว่า จักพิจารณาเห็นความดับไป
หายใจออก
สําเหนียกว่า จักพิจารณาเห็นความดับไป
หายใจเข้า
๑๖) สําเหนียกว่า จักพิจารณาเห็นความสลัดเสียได้ หายใจออก
สําเหนียกว่า จักพิจารณาเห็นความสลัดเสียได้ หายใจเข้า”1658
ในที่นี้ จักชี้แจงประกอบโดยยอ เฉพาะภายในขอบเขตที่เปนสมถะ ของจตุกกะแรก คือ หมวดสี่ที่ ๑
เทานั้น

1658

1659

1659

ม.อุ.๑๔/๒๘๘/๑๙๔; สํ.ม.๑๙/๑๓๐๖/๓๙๔ เปนตน ขอที่วาจะใชบําเพ็ญสติปฏฐาน ๔ อยางไร มีบรรยายตอไปใน ม.อุ.๑๔/๒๘๙/
๑๙๕; สํ.ม.๑๙/๑๓๕๘-๑๓๖๑/๔๐๙-๔๑๑ เปนตน;
อานาปานสติครบกระบวนอยางนี้ อรรถกถาเรียกวา โสฬสวัตถุกอานาปานสติกรรมฐาน (อานาปานสติกรรมฐาน มีวัตถุคือ
หัวขอ ๑๖) แยกออกเปนจตุกกะ (หมวดสี่) ๔ หมวด ดังไดแสดงแลว ดู วิสุทฺธิ.๒/๕๒
ปราชญบางทานชี้ใหสังเกตความแตกตาง ระหวางอานาปานสติ กับวิธีฝกหัดเกี่ยวกับลมหายใจของลัทธิอื่นๆ เชน การบังคับ
ควบคุมลมหายใจของโยคะ ที่เรียกวา ปราณยาม เปนตน วาเปนคนละเรื่องกันทีเดียว โดยเฉพาะวา อานาปานสติ เปนวิธีฝกสติ
ไมใชฝกหายใจ คือ อาศัยลมหายใจ เปนเพียงอุปกรณสําหรับฝกสติ สวนการฝกบังคับลมหายใจนั้น บางอยางรวมอยูในวิธีบําเพ็ญ
ทุกรกิริยา ที่พระพุทธเจาเคยทรงบําเพ็ญ และละเลิกมาแลว ดู
P. Vajirañāṇa Mahāthera, Buddhist Meditation in Theory and Practice (Colombo: M.D. Gunasena & Co., Ltd., 1962),
pp.235-6.
Nyāṇapoṇika Thera, The Heart of Buddhist Meditation (London: Rider & Co., Ltd. 1962), p. 61.
มติของอรรถกถาวา ผูเริ่มตน พึงปฏิบัติไดเฉพาะจตุกกะแรก คือ หมวดสี่ ที่ ๑ นี้เทานั้น สวนจตุกกะที่เหลือจากนี้ ปฏิบัติไดตอเมื่อ
บรรลุฌานแลว
อนึ่ง เฉพาะสามจตุกกะตนเทานั้น ใชไดทั้งสมถะและวิปสสนา จตุกกะสุดทาย ใชไดแตสําหรับวิปสสนาอยางเดียว (วิสุทฺธิ.๒/
๖๖, ๘๔)

๘๕๒

พุทธธรรม

ค) วิธีปฏิบัติภาคสมถะ
- เตรียมการ
ก. สถานที่
เริ่มตน ถาจะปฏิบัติอยางจริงจัง พึงหาสถานที่สงบสงัด1660 ไมใหมีเสียงและอารมณอื่นรบกวน เพื่อให
บรรยากาศแวดลอมชวยเกื้อกูลแกการปฏิบัติ โดยเฉพาะผูเริ่มใหม เหมือนคนหัดวายน้ํา ไดอาศัยอุปกรณชวย
หรือเริ่มหัดในน้ําสงบ ไมมีคลื่นลมแรงกอน แตถาขัดของโดยเหตุจําเปน หรือปฏิบัติเพื่อประโยชนจําเพาะ
สถานการณ ก็จํายอม
ข. ท่านั่ง
หลักการอยูที่วา อิริยาบถใดก็ตาม ที่ทําใหรางกายอยูในภาวะผอนคลายสบายที่สุด แมปฏิบัติอยูนานๆ ก็
ไมเมื่อยลา และทั้งชวยใหการหายใจคลองสะดวก ก็ใชอิริยาบถนั้น
การณปรากฏวา อิริยาบถที่ทานผูสําเร็จนับจํานวนไมถวน ไดพิสูจนกันมาตลอดกาลนานนักหนาวา
ไดผลดีที่สุดตามหลักการนั้น ก็คือ อิริยาบถนั่งในทาที่เรียกกันวา “ขัดสมาธิ” หรือที่พระเรียกวา “นั่งคูบัลลังก”
ตั้งกายตรง คือ ใหรางกายทอนบนตั้งตรง กระดูกสันหลัง ๑๘ ขอ มีปลายจดกัน ทานวาการนั่งอยางนี้
หนังเนื้อและเอ็นไมขด ลมหายใจก็เดินสะดวก เปนทานั่งที่มั่นคง เมื่อเขาที่ดีแลว จะมีดุลยภาพอยางยิ่ง กายจะ
เบา ไมรูสึกเปนภาระ นั่งอยูไดแสนนาน โดยไมมีทุกขเวทนารบกวน ชวยใหจิตเปนสมาธิงายขึ้น กรรมฐานไมตก
แตเดินหนาไดเรื่อย
ตามที่สอนสืบกันมา ยังมีเพิ่มวา ใหสนเทาชิดทองนอย ถาไมเอาขาไขวกัน (ขัดสมาธิเพชร) ก็เอาขาขวา
ทับขาซาย วางมือบนตักชิดทองนอย มือขวาทับมือซาย นิ้วหัวแมมือจดกัน หรือนิ้วชี้ขวาจดหัวแมมือซาย แต
รายละเอียดเหลานี้ ขึ้นตอดุลยภาพแหงรางกายของแตละบุคคลดวย
ผูที่ไมเคยนั่งเชนนี้ หากทนหัดทําได ก็คงดี แตถาไมอาจทําได ก็อาจนั่งบนเกาอี้ ใหตัวตรงสบาย หรืออยู
ในอิริยาบถอื่นที่สบายพอดี
มีหลักการสําทับอีกวา ถายังนั่งไมสบาย มีอาการเกร็ง หรือเครียด พึงทราบวาปฏิบัติไมถูกตอง พึงแกไข
เสียใหเรียบรอยกอนปฏิบัติตอไป สวนตาจะหลับ หรือลืมก็ได สุดแตสบาย และใจไมซาน ถาลืมตา ก็อาจทอด
ลง หรือมองที่ปลายจมูกใหเปนที่สบาย1661
1660

1661

พระอรรถกถาจารยถือวา อานาปานสติ เปนกรรมฐานที่หนัก เจริญยาก ทานถึงกับสําทับความสําคัญไววา อานาปานสติเปนยอดใน
ประเภทกรรมฐาน เปนภูมิมนสิการของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพุทธบุตรชนิดมหาบุรุษ เทานั้น ไมใชการนิดหนอย
มิใชการที่สัตวเล็กนอยจะซองเสพได ถาไมละที่มีเสียงอื้ออึง ก็บําเพ็ญไดยาก เพราะเสียงเป็นข้าศึกแห่งฌาน และในการมนสิการ
ตอๆ ไป ก็จะตองใชสติปญญาที่กลาแข็งดวย ทานอางพุทธพจนที่ ม.อุ.๑๔/๒๘๙/๑๙๖ มาสนับสนุนวา “ภิกษุทั้งหลาย เราไมกลาว
อานาปานสติ แกคนที่มีสติเลอะเลือน ไรสัมปชัญญะ” (ดู วิสุทฺธิ.๒/๕๕, ๗๕); อยางไรก็ตาม นาสังเกตวา ในเมื่อทานวาอานาปานสติ
ยิ่งใหญ ทํายากอยางนี้ เหตุไฉนทานจึงวาเปนกรรมฐานที่เหมาะแกคนโมหจริตดวย
อานาปานสติ เปนกรรมฐานเดียว ในบรรดาขอปฏิบัติเปนอันมากในมหาสติปฏฐานสูตร ที่มีคําแนะนํากําหนดเกี่ยวกับอิริยาบถวา
ใหพึงนั่งอยางนี้ (ดู กายคตาสติสูตร, ม.อุ.๑๔/๒๙๒-๓๑๗/๒๐๓-๒๑๖; คิริมานนทสูตร, องฺ.ทสก.๒๔/๖๐/๑๑๕-๑๒๐ ดวย)
สวนกรรมฐานอยางอื่น ยอมเปนไปตามอิริยาบถตางๆ ที่เขาเรื่องกัน หากจะมีการนั่ง ก็ยอมเปนไปเพราะความเหมาะสมกัน
โดยอนุโลม กลาวคือ เมื่อกรรมฐานใดนั่งปฏิบัติไดดี และในเมื่อการนั่งอยางนี้เปนทานั่งที่ดีที่สุด ก็เปนธรรมดาอยูเองที่พึงนั่งอยางนี้
ตัวอยางเชน การเพงกสิณ และการพิจารณาธรรมารมณตางๆ นานๆ เปนตน เหมือนคนจะเขียนหนังสือ ทานั่งยอมเหมาะดีกวายืน
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เมื่อนั่งเขาที่สบายดีพรอมแลว กอนจะเริ่มปฏิบัติ ปราชญบางทานแนะนําวา ควรหายใจยาวลึกๆ และ
ชาๆ เต็มปอด สัก ๒-๓ ครั้ง พรอมกับตั้งความรูสึกใหตัวโลง และสมองโปรงสบายเสียกอน แลวจึงหายใจโดย
กําหนดนับตามวิธีการ

- ขั้นปฏิบัติ คือ ลงมือกําหนดลมหายใจ
พระอรรถกถาจารยไดเสนอวิธีการเพิ่มเติม เชน การนับ เขามาเสริมการปฏิบัติตามพุทธพจนที่ยกมา
แสดงขางตนแลวดวย มีความที่ควรทราบ ดังนี้
ก. การนับ (คณนา)
เริ่มแรก ในการกําหนดลมหายใจออก-เขา ยาว-สั้นนั้น ทานวาใหนับไปดวย เพราะการนับจะชวยตรึงจิต
ไดดี การนับแบงเปน ๒ ตอน
• ชวงแรก ทานใหนับชาๆ การนับมีเคล็ดหรือกลวิธีวา อยานับต่ํากวา ๕ แตอยาใหเกิน ๑๐ และใหเลข
เรียงลําดับ อยาโจนขามไป (ถาต่ํากวา ๕ จิตจะดิ้นรนในโอกาสอันแคบ ถาเกิน ๑๐ จิตจะไปพะวงที่การนับ
แทนที่จะจับอยูกับกรรมฐาน คือลมหายใจ ถานับขาดๆ ขามๆ จิตจะหวั่นจะวุนไป)
ใหนับที่หายใจเขา-ออกอยางสบายๆ เปนคูๆ คือ ลมออกวา ๑ ลมเขาวา ๑ ลมออกวา ๒ ลมเขาวา ๒
อยางนี้เรื่อยไป จนถึง ๕,๕ แลวตั้งตนใหม ๑,๑ จนถึง ๖,๖ แลวตั้งตนใหม เพิ่มทีละคูไปจนครบ ๑๐ คู แลว
กลับยอนที่ ๕ คูใหม จนถึง ๑๐ คู อยางนั้นเรื่อยไป
พอจะเขียนใหดูได ดังนี้ 1662
๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕
๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖
๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖ ๗,๗
๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖ ๗,๗ ๘,๘
๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖ ๗,๗ ๘,๘ ๙,๙
๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖ ๗,๗ ๘,๘ ๙,๙ ๑๐,๑๐
๑,๑
๑,๑
ฯลฯ

1662

๒,๒ ๓,๓
๒,๒ ๓,๓

๔,๔
๔,๔

๕,๕
๕,๕

๖,๖

หรือนอน เปนตน พึงเขาใจความหมายของการนั่งอยางนี้ มิใชมองเห็นการนั่งเปนสมาธิไป พูดอีกอยางหนึ่งวา การนั่งแบบคูบัลลังกนี้
เปนทานั่งที่ดีที่สุดแกสุขภาพและการงาน ดังนั้น เมื่อจะนั่ง หรือในกรณีจะทําอะไรที่ควรจะตองนั่ง ทานก็แนะนําใหนั่งทานี้ (แมแตนั่ง
คิด นั่งพัก นั่งสนทนา นั่งทําใจ เชน ม.ม.๑๓/๕๘๙/๕๓๗; ม.อุ.๑๔/๖๗๕/๔๓๔; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๖/๔๙; ขุ.อุ.๒๕/๖๖/๑๐๒) เหมือน
ที่แนะนําวา เมื่อจะนอน ก็ควรจะนอนแบบสีหไสยา หรือเมื่อจะเดินอยูลําพัง ก็ควรเดินแบบจงกรม ดังนี้เทานั้นเอง.
ความในวิสุทธิมัคคตอนนี้ คงจะเขียนรวบรัดเกินไป ผูอานจับความออกมาตางๆ กัน ดูของไทย ฝรั่ง ลังกาแลว ไมใครจะตรงกัน
เพื่อสะดวก จึงเอาอยางที่เรียนกันมาในเมืองไทย (การเริ่มนับ จะตั้งตนที่ลมเขาหรือลมออกก็ได แลวแตอยางไหนใครชัด);
อนึ่ง พึงทราบวา ตัวอยางวิธีปฏิบัติที่แสดงในที่นี้ เขียนตามคัมภีรวิสุทธิมัคค ใหเห็นแบบแผนเดิม ผูปฏิบัติจะยักเยื้องไปอยาง
อื่นอีกก็ได เชน อยางที่สํานักตางๆ ในปจจุบัน สอนใหวาพุทโธบาง อยางอื่นบาง กํากับลมหายใจเขา – ออก แทนการนับ เปนตน
(สาระอยูที่เปนอุบายตรึงจิตไวเทานั้น)
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พุทธธรรม
•

ชวงสอง ทานใหนับเร็ว กลาวคือ เมื่อลมหายใจเขาออกปรากฏแกใจชัดเจนดีแลว (จิตอยูกับลม
หายใจ โดยลมหายใจชวยตรึงไวได ไมสายฟุงไปภายนอก) ก็ใหเลิกนับชาอยางขางตนนั้นเสีย เปลี่ยนเปนนับเร็ว
คราวนี้ ไมตองคํานึงถึงลมเขาใน หรือออกนอก กําหนดแตลมที่มาถึงชองจมูก นับเร็วๆ จาก ๑ ถึง ๕
แลวขึ้นใหม ๑ ถึง ๖ เพิ่มทีละหนึ่งเรื่อยไป จน ๑ ถึง ๑๐ แลวเริ่ม ๑ ถึง ๕ ใหมอีก จิตจะแนวแนดวยกําลังการ
นับ เหมือนเรือตั้งลําแนวในกระแสน้ําเชี่ยว ดวยอาศัยถอ
เมื่อนับเร็วอยางนั้น กรรมฐานก็จะปรากฏตอเนื่อง เหมือนไมมีชองวาง พึงนับเร็วๆ อยางนั้นเรื่อยไป ไม
ตองกําหนดวาลมเขาในออกนอก เอาสติกําหนด ณ จุดที่ลมกระทบ คือที่ปลายจมูก หรือริมฝปากบน (แหงใด
แหงหนึ่ง แลวแตที่ใดรูสึกชัด) เทานั้น1663
ทั้งนี้ พอเขียนดูกันได ดังนี้
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
ฯลฯ
กําหนดนับอยางนี้เรื่อยไป จนกวาเมื่อใด แมไมนับแลว สติก็ยังตั้งแนวอยูไดในอารมณ คือลมหายใจเขา
ออกนั้น (วัตถุประสงคของการนับ ก็เพื่อใหสติตั้งแนวอยูไดในอารมณ ตัดความคิดฟุงซานไปภายนอกไดนั่นเอง)
ข. การติดตาม (อนุพันธนา)
เมื่อสติอยูที่แลว คือ จิตอยูกับลมหายใจโดยไมตองนับแลว ก็หยุดนับเสีย แลวใชสติติดตามลมหายใจ
ไมใหขาดระยะ ที่วาติดตามนี้ มิใชหมายความวาตามไปกับลมที่เดินผานจมูก เขาไปจุดกลางตรงหัวใจ ลงไปสุด
แถวสะดือ แลวตามลมจากทองขึ้นมาที่อก แลวออกมาที่จมูก เปนตนลม กลางลม ปลายลม ถาทําอยางนั้น ทั้ง
กายใจจะปนปวนวุนวาย เสียผล
วิธีติดตามที่ถูกตอง คือ ใชสติตามลมอยูตรงจุดที่ลมกระทบ (ปลายจมูก หรือริมฝปากบน) นั่นแหละ
เปรียบเหมือนคนเลื่อยไม ตั้งสติไวตรงที่ฟนเลื่อยกระทบไมเทานั้น จะไดใสใจฟนเลื่อยที่มาหรือไป สาย
ตาไปตามหัวเลื่อย กลางเลื่อย ปลายเลื่อย ก็หาไม แตทั้งที่ตามองอยูตรงที่ฟนเลื่อยกระทบไมแหงเดียว ฟนเลื่อย
ที่มาหรือไป เขาก็ตระหนักรู และโดยวิธีนี้ งานของเขาก็สําเร็จดวยดี
ผูปฏิบัติก็เหมือนกัน เมื่อตั้งสติไวที่จุดลมกระทบ ไมสายใจไปตามลมที่มาหรือไป ก็รูตระหนักถึงลม ทั้ง
ที่มาและไปนั้นได และโดยวิธีนี้ การปฏิบัติจึงจะสําเร็จ
1663

ทานวา คนจมูกยาว ลมกระทบชัดที่ปลายจมูก คนจมูกสั้น ลมกระทบชัดที่ริมฝปากบน และทานวา ถาสงจิตตามลมเขาไป จะรูสึกอึด
อัดอยูในทรวงอก และถาสงจิตตามลมออกไปขางนอก จิตก็จะแพรสายไปกับอารมณตางๆ
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ในระยะนี้ สําหรับผูปฏิบัติบางทาน นิมิตจะเกิด และสําเร็จอัปปนาสมาธิโดยเร็ว แตบางทานจะคอยเปน
คอยไป คือ ตั้งแตใชวิธีนับมา ลมหายใจจะละเอียดยิ่งขึ้นๆ รางกายผอนคลายสงบเต็มที่ ทั้งกายและใจรูสึกเบา
เหมือนดังตัวลอยอยูในอากาศ
เมื่อลมหายใจที่หยาบหมดไปแลว จิตของผูปฏิบัติ จะยังมีนิมิตแหงลมหายใจที่ละเอียดเปนอารมณอยู
แมนิมิตนั้นหมดไป ก็ยังมีนิมิตแหงลมที่ละเอียดกวานั้นอยูในใจตอๆ ไปอีก
เปรียบเหมือนเมื่อเอาแทงโลหะเคาะกังสดาล หรือเคาะระฆัง ใหมีเสียงดังขึ้นฉับพลัน จะมีนิมิต คือเสียง
แววเปนอารมณที่อยูในใจไปไดนาน เปนนิมิตเสียงที่หยาบ แลวละเอียดเบาลงไปๆ ตามลําดับ
แตถึงตอนนี้ จะมีปญหาสําหรับกรรมฐานลมหายใจนี้โดยเฉพาะ กลาวคือ แทนที่ยิ่งกําหนดไป อารมณ
จะยิ่งชัดมากขึ้นเหมือนกรรมฐานอื่น แตสําหรับกรรมฐานนี้ ยิ่งเจริญไป ลมหายใจยิ่งละเอียดขึ้นๆ จนไมรูสึกเลย
ทําใหไมมีอารมณสําหรับจับหรือกําหนด
เมื่อปรากฏการณอยางนี้เกิดขึ้น ทานแนะนําวา อยาเสียใจ อยาลุกเลิกไปเสีย พึงเอาลมกลับมาใหม
วิธีเอาลมคืนมา ก็ไมยาก ไมตองตามหาที่ไหน เพียงตั้งจิตไว ณ จุดที่ลมกระทบตามปกตินั่นแหละ
มนสิการ คือกําหนดนึกถึงวา ลมหายใจกระทบที่ตรงนี้ ไมชาลมก็จะปรากฏ แลวกําหนดอารมณกรรมฐานนั้นตอ
เรื่อยไป ไมนาน นิมิตก็จะปรากฏ 1664
นิมิตนั้น ปรากฏแกผูปฏิบัติไมเหมือนกัน บางก็รูสึกเหมือนปุยนุน บางเหมือนปุยฝาย บางวาเหมือนสาย
ลม บางทานปรากฏเหมือนดวงดาว หรือเหมือนเม็ดมณีบาง ไขมุกบาง เม็ดฝาย หรือเสี้ยนไม ซึ่งมีสัมผัสหยาบ
บาง เหมือนสายสังวาลบาง พวงดอกไมบาง เปลวควันบาง ขายใยแมงมุมบาง แผนเมฆบาง ดอกบัวบาง ลอรถ
บาง ตลอดจนเหมือนวงพระจันทร หรือวงพระอาทิตยก็มี
ที่เปนเชนนี้ เพราะนิมิตนั้น เปนของเกิดจากสัญญา และสัญญาของคนแตละคน ก็ตางๆ กันไป
เมื่อไดนิมิตแลว ก็ไปบอกอาจารยใหทราบ (เปนการตรวจสอบไปในตัว กันเขาใจผิด) ตอนั้นก็คอยตั้งจิต
ไวในนิมิตนั้นเรื่อยๆ
เมื่อนิมิตนี้ (ปฏิภาคนิมิต) เกิดขึ้น นิวรณก็ระงับ สติมั่นคง จิตตั้งแนว เปนอุปจารสมาธิ
ผูปฏิบัติตองพยายามรักษานิมิตนั้นไว (ซึ่งก็คือรักษาสมาธิดวยนั่นเอง) โดยเวนอสัปปายะ เสพสัปปายะ ๗
มนสิการบอยๆ ใหนิมิตเจริญงอกงาม โดยปฏิบัติตามวิธีการที่จะชวยใหเกิดอัปปนา (อัปปนาโกศล ๑๐) เชน
ประกอบความเพียรใหสม่ําเสมอ เปนตน จนในที่สุด อัปปนาสมาธิ ก็จะเกิดขึ้น บรรลุปฐมฌาน

1664

ในการปฏิบัติตามนัยอรรถกถา ชวงอนุพันธนา มาจนถึงนิมิตปรากฏนี้ มีขั้นตอนแทรกอยูดวยอีก ๒ คือ ผุสนา (การกําหนดความ
กระทบแหงลมหายใจ ของผูใชสติตามลม ซึ่งกําลังตั้งจิตจะใหเปนอัปปนา และตั้งจิตกําหนดอยูที่ปลายจมูก) และฐปนา (การตั้งจิต
ไวในอารมณอยางแนวแน จนเปนอัปปนา โดยเฉพาะตอนตอจากนี้ไปที่วา ตั้งจิตไวในนิมิต รักษานิมิตไว ประคับประคองจนบรรลุ
อัปปนาสมาธิ เปนขั้นตอนของฐปนาลวนๆ)
หลังจากไดฌานแลว ถาใชกรรมฐานนี้ทําวิปสสนาตอไป ก็เรียกวา ขั้นสัลลักขณา (กําหนด คือกําหนดพิจารณาไตรลักษณ)
จนในที่สุดก็ถึงมรรค เรียกวาเปนวิวัฏฏนา (หมุนออก) และบรรลุผลเรียกวาเปนปาริสุทธิ (หมดจดจากกิเลส) แลวจบลง
ดวยปฏิปัสสนา (ยอนดู) คือ พิจารณามรรคผลที่ไดบรรลุ (ไดแกปจจเวกขณะนั่นเอง) นับตั้งแตคณนา ถึงจบสิ้น เปน ๘ ขั้น
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ผลสูงสุดของสมาธิและสูความสมบูรณเหนือสมาธิ
ก) ผลสําเร็จและขอบเขตความสําคัญของสมาธิ
การเจริญสมาธินั้น จะประณีตขึ้นไปเปนขั้นๆ โดยลําดับ ภาวะจิตที่มีสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิแลว
เรียกวา ฌาน (absorption)
ฌานมีหลายขั้น มองดูงายๆ วา ยิ่งเปนขั้นสูงขึ้นไปเทาใด องคธรรมตางๆ คือคุณสมบัติของจิต ที่เปน
ตัวกําหนดความเปนฌาน ซึ่งเรียกวา “องคฌาน” ก็ยิ่งลดนอยลงไปเทานั้น
ฌาน1665 โดยทั่วไป แบงเปน ๒ ระดับใหญ และแบงยอยออกไปอีกระดับละ ๔ รวมเปน ๘ อยาง
เรียกวา ฌาน ๘ หรือ สมาบัติ ๘ คือ
๑. รูปฌาน ๔ ไดแก
๑) ปฐมฌาน (ฌานที่ ๑) มีองคประกอบ ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
๒) ทุติยฌาน (ฌานที่ ๒) มีองคประกอบ ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตา
๓) ตติยฌาน (ฌานที่ ๓) มีองคประกอบ ๒ คือ สุข เอกัคคตา
๔) จตุตถฌาน (ฌานที่ ๔) มีองคประกอบ ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา
๒. อรูปฌาน ๔ ไดแก
๑) อากาสานัญจายตนะ
(ฌานที่กําหนดอากาสคือชองวาง อันอนันต)
๒) วิญญาณัญจายตนะ
(ฌานที่กําหนดวิญญาณ อันอนันต)
๓) อากิญจัญญายตนะ
(ฌานที่กําหนดภาวะที่ไมมีสิ่งใดๆ)
๔) เนวสัญญานาสัญญายตนะ (ฌานที่เลิกกําหนดสิ่งใดๆ โดยประการทั้งปวง เขาถึงภาวะมี
สัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช)
ในคัมภีรฝายอภิธรรม เฉพาะอยางยิ่งอภิธรรมยุคหลัง รุนอรรถกถาฎีกา1666 นิยมแบงรูปฌานเปน ๕ ขั้น
เรียกวา “ฌานปญจกนัย” (แลวเรียกฌานที่แบง ๔ อยางเดิม เปนจตุกกนัย)
ทั้งนี้ โดยซอยละเอียดออกไปจาก (รูป) ฌาน ๔ นั้นเอง คือ แทรกเพิ่มฌานที่ ๒ เขามาอีกขอหนึ่ง
ระหว า งปฐมฌาน กั บ ทุ ติ ย ฌานเดิ ม เป น “ทุ ติ ย ฌาน (ฌานที่ ๒) มี อ งค ป ระกอบ ๔ คื อ วิ จ าร ป ติ สุ ข
เอกัคคตา” หรือพูดงายๆ วา ฌานที่ไมมีวิตก มีแตวิจาร
แลวเลื่อนทุติยฌานเดิม ออกไปเปนตติยฌาน ตติยฌานเดิมเปนจตุตถฌาน จตุตถฌานเดิมเป น
ปญจมฌาน ตามลําดับ
โดยนัยนี้ เมื่อไดยินคําวา ฌาน ๕ ฌานปญจกนัย ปญจกัชฌาน ปญจมฌาน ไมพึงสับสนหรือแปลกใจ
พึงทราบวา เปนเพียงการซอยละเอียดจากฌาน ๔ นี้เอง
การเพียรพยายามบําเพ็ญสมาธิ โดยใชกลวิธีใดๆ ก็ตาม เพื่อใหเกิดผลสําเร็จเชนนี้ เรียกวา “สมถะ”
มนุ ษ ย ปุ ถุ ช นเพี ย รพยายามบํ า เพ็ ญ สมาธิ เ พี ย งใดก็ ต าม ย อ มได ผ ลสํ า เร็ จ อย า งสู ง สุ ด เพี ย งเท า นี้
หมายความวา สมถะลวนๆ ยอมนําไปสูภาวะจิตที่เปนสมาธิไดสูงสุด เพียงเนวสัญญานาสัญญายตนะเทานั้น
1665
1666

คําวา “ฌาน” ที่ใชกันทั่วไปโดยปรกติ เมื่อไมระบุระดับ มักหมายถึง รูปฌาน ๔
ที่มาชั้นเดิม เชน อภิ.สํ.๓๔/๑๗๘/๖๑; ๘๘๓/๓๔๒; ชั้นหลัง ดูการจัดฌาน ๔ – ๕ ที่ วิสุทฺธิ.๑/๑๑๐-๑; สงฺคห.๓-๔

บทที่ ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ

๘๕๗

แตทานผูบรรลุผลสําเร็จควบ ทั้งฝายสมถะ และวิปสสนา เปนพระอนาคามี หรือพระอรหันต สามารถ
เขาถึงภาวะที่ประณีตสูงสุดอีกขั้นหนึ่ง นับเปนขั้นที่ ๙ คือ สัญญาเวทยิตนิโรธ1667 หรือนิโรธสมาบัติ เปนภาวะที่
สัญญาและเวทนาหยุดการปฏิบัติหนาที่ และเปนความสุขขั้นสูงสุด
สมาธิ เปนองคธรรมที่สําคัญยิ่งขอหนึ่งก็จริง แตก็มีขอบเขตความสําคัญที่พึงตระหนักวา สมาธิมีความ
จําเปนแคไหนเพียงใด ในกระบวนการปฏิบัติ เพื่อเขาถึงวิมุตติ อันเปนจุดหมายของพุทธธรรม
ขอบเขตความสําคัญของสมาธิ อาจสรุป ดังนี้
๑. ประโยชนของสมาธิ ในการปฏิบัติเพื่อเขาถึงจุดหมายของพุทธธรรมนั้น อยูที่นํามาใชเปนที่ทําการ
สําหรับใหปญญาปฏิบัติการอยางไดผลดีที่สุด (ดังที่วาทําจิตใหควรแกงาน) และสมาธิที่ใชเพื่อการนี้ ก็ไมจําตอง
เปนขั้นที่เจริญถึงที่สุด
ลําพังสมาธิอยางเดียว แมจะเจริญถึงขั้นฌานสูงสุด หากไมกาวไปสูขั้นการใชปญญาแลว ยอมไม
สามารถทําใหถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาไดเปนอันขาด
๒. ฌานตางๆ ทั้ง ๘ ขั้น แมจะเปนภาวะจิตที่ลึกซึ้ง แตในเมื่อเปนผลของกระบวนการปฏิบัติที่เรียกวา
สมถะอยางเดียวแลว ยังเปนเพียงโลกียเทานั้น จะนําไปปะปนกับจุดหมายของพุทธธรรมหาไดไม
๓. ในภาวะแหงฌาน ที่เปนผลสําเร็จของสมาธินั้น กิเลสตางๆ สงบระงับไป จึงเรียกวาเปนความหลุด
พนเหมือนกัน แตความหลุดพนนี้มีชั่วคราว เฉพาะเมื่ออยูในภาวะนั้นเทานั้น และถอยกลับสูสภาพเดิมได ไม
ยั่งยืนแนนอน
ทานจึงเรียกความหลุดพนชนิดที่เกิดจากฌานนี้ วาเปนโลกิยวิโมกข (ความหลุดพนขั้นโลกีย) เปน
กุปปวิโมกข (ความหลุดพนที่กําเริบ คือเปลี่ยนแปลงกลับกลายหายสูญได)1668 และเปนวิกขัมภนวิมุตติ (ความ
หลุดพนดวยขมไว คือ กิเลสระงับไปเพราะถูกกําลังสมาธิขมไว เหมือนเอาแผนหินทับหญา ยกแผนหินออก
เมื่อใด หญายอมกลับงอกงามขึ้นไดใหม) 1669
จากขอพิจารณาที่กลาวมานี้ จะเห็นวา ในการปฏิบัติเพื่อเขาถึงจุดหมายของพุทธธรรมนั้น องคธรรมหรือ
ตัวการสําคัญที่สุด ที่เปนตัวตัดสินในขั้นสุดทาย จะตองเปนปญญา และปญญาที่ใชปฏิบัติการในขั้นนี้ เรียกชื่อ
เฉพาะวา “วิปสสนา” ดังนั้น การปฏิบัติที่ถูกแท จึงตองกาวมาถึงขั้นวิปสสนาดวยเสมอ
สวนสมาธินั้น แมจะจําเปนเพื่อทําจิตใหเหมาะกับงาน แตอาจยืดหยุนเลือกใช ขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได เริ่มแต
ขั้นตนๆ ที่เรียกวา “วิปสสนาสมาธิ” ซึ่งอยูในระดับเดียวกับขณิกสมาธิ และอุปจารสมาธิ เปนตนไป
โดยนัยนี้ วิถีแหงการเขาถึงจุดหมายแหงพุทธธรรมนั้น แมจะมีสาระสําคัญวา ตองประกอบพรอมดวย
องคมรรคทั้ง ๘ ขอเหมือนกัน แตก็อาจแยกไดโดยวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการใชสมาธิ เหมือนเปน ๒ วิถี คือ
๑. วิถีของวิปัสสนายานิก “ผูมีวิปสสนาเปนยาน” ไดแก วิธีการอยางที่กลาวไวบางแลวในเรื่อง
สัมมาสติ เปนวิธีปฏิบัติที่เนนสติ คือ ใชสมาธิแตเพียงขั้นตนๆ เทาที่จําเปน หรือใชสมาธิเปนเพียงตัวชวย แตใช
สติเปนองคธรรมหลักสําหรับยึดจับสิ่งที่ตองการกําหนดไว ใหปญญาตรวจสอบวิจัย บางทีเรียกใหหนักแนนวา
สุทธวิปสสนายานิก คือมี “วิปัสสนาล้วน” เปนยาน (ความจริงสมถะก็มีดวย แตแคจําเปนโดยไมเนน)
1667
1668
1669

แปลวา ความดับแหงสัญญาและเวทนา (cessation of ideation and feeling)
ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๗๘/๓๖๑-๓๖๒
มาในคัมภีรชั้นอรรถกถามากแหง เชน ที.อ.๒/๒๖; ม.อ.๓/๕๗๕; สํ.อ.๓/๓๐๗; วิสุทฺธิ.๒/๒๔๙ (เทียบกับที่เรียกในพระไตรปฎกวา
วิกขัมภนนิโรธ – ขุ.ปฏิ.๓๑/๗๐๔/๖๐๙)
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๒. วิถีของสมถยานิก “ผูมีสมถะเปนยาน” เปนวิธีปฏิบัติที่สมาธิมีบทบาทสําคัญ คือ บําเพ็ญสมาธิให
จิตใจสงบแนวแน จนเขาถึงภาวะที่เรียกวาฌาน หรือสมาบัติขั้นตางๆ เสียกอน ทําใหจิตดื่มด่ําแนนแฟนอยูกับสิ่ง
ที่กําหนดนั้นๆ จนมีความพรอมอยูโดยตัวของมันเอง ที่จะใชปฏิบัติการตางๆ อยางที่เรียกวา จิตนุมนวล ควรแก
งาน โนมไปใชในกิจที่ประสงคอยางไดผลดีที่สุด
ในสภาพจิตเชนนี้ กิเลสอาสวะตางๆ ซึ่งตามปรกติฟุงขึ้นรบกวน และบีบคั้นบังคับจิตใจใหพลานอยู ก็
ถูกควบคุมใหสงบนิ่งอยูในเขตจํากัด เหมือนผงธุลีที่ตกตะกอนในเวลาน้ํานิ่ง และมองเห็นไดชัดเพราะน้ําใส
เหมาะสมอยางยิ่งแกการที่จะกาวตอไป สูขั้นใชปญญาจัดการกําจัดตะกอนเหลานั้นใหหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิง
ในชั้นนี้ ที่เจริญกาวหนามาทั้งหมด นับวาเปนวิธีปฏิบัติที่เรียกวา สมถะ
ถาไมหยุดเพียงนี้ ก็จะกาวตอไปสูขั้นการใชปญญากําจัดกิเลสอาสวะใหหมดสิ้นเชิง คือ ขั้นวิปสสนา
คลายกับในวิธีที่ ๑ แตกลาวตามหลักการวา ทําไดงายขึ้น เพราะจิตพรอมอยูแลว
วิธีปฏิบัติอยางนี้ ก็คือ การปฏิบัติที่เรียกวาครบเต็ม ทั้งสมถะและวิปสสนา
เมื่อแยกโดยบุคคล ผูประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติตามวิถีทั้งสองนี้
- ผูไดรับผลสําเร็จตามวิถีแรก เรียกวา ปญญาวิมุต คือ ผูหลุดพนดวยปญญา (ถาวาอยางเครงครัด
เปน “สุกขวิปสสก” ซึ่งไดสมาธิถึงฌาน ตอเมื่อถึงขณะแหงมรรค จัดเปนสุดทายของปญญาวิมุต)
- สวนผูไดรับผลสําเร็จตามวิถีที่ ๒ เรียกวา อุภโตภาควิมุต1670 คือ ผูหลุดพนทั้งสองสวน (ทั้งดวย
สมาบัติ และดวยอริยมรรค)
ขอที่ควรทราบเพิ่มเติม และเนนไว เกี่ยวกับวิถีที่ ๒ คือ วิถีที่ใชสมถะเต็มรูปแลว จึงเจริญวิปสสนา ซึ่ง
ไดผลสําเร็จเปนอุภโตภาควิมุตนั้น มีวา
๑. ผูปฏิบัติตามวิถีนี้ ยอมประสบผลไดพิเศษในระหวาง คือ ความสามารถชนิดตางๆ ที่เกิดจาก
ฌานสมาบัติดวย โดยเฉพาะที่เรียกวา อภิญญา ซึ่งมี ๖ อยาง1671 คือ
๑) อิทธิวิธิ (แสดงฤทธิ์ตางๆ ได – magical powers)
๒) ทิพพโสต (หูทิพย – clairaudience หรือ divine ear)
๓) เจโตปริยญาณ (กําหนดใจหรือความคิดผูอื่นได – telepathy หรือ mind-reading)
๔) ทิพพจักขุ หรือ จุตูปปาตญาณ (ตาทิพย หรือรูการจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลายตามกรรม
ของตน – divine eye; clairvoyance; knowledge of the decease and rebirth of beings)
๕) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (การระลึกชาติได – reminiscence of previous lives)
๖) อาสวักขยญาณ (ญาณหยั่งรูความสิ้นอาสวะ – knowledge of the extinction of all taints)
สวนผูปฏิบัติตามวิถีแรก จะไดเพียงความสิ้นอาสวะ หาไดผลสําเร็จพิเศษตางๆ ที่จะเกิดจากฌานไม
๒. ผูปฏิบัติตามวิถีที่ ๒ จะตองปฏิบัติใหครบทั้ง ๒ ขั้นของกระบวนการปฏิบัติ การปฏิบัติตามวิถีของ
สมถะอยางเดียว แมจะไดฌาน ไดสมาบัติ ขั้นใดก็ตาม ถาไมกาวหนาตอไปถึงขั้นวิปสสนา หรือควบคูไปกับ
วิปสสนาดวยแลว จะไมสามารถเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาเปนอันขาด
1670
1671

ดูเรื่อง เจโตวิมุตติ - ปญญาวิมุตติ ในตอนวาดวยนิพพาน ขางตน
ดู วิสุทฺธิ.๒/๑๙๗-๒๘๔

บทที่ ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ

๘๕๙

ข) องคประกอบตางๆ ที่ค้ําจุน เกื้อหนุน และเสริมประโยชนของสมาธิ
มี ธ รรมหลายอย า งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเจริ ญ สมาธิ บางอย า งช ว ยเป น ฐานค้ํ า และหนุ น ให เ กิ ด สมาธิ
บางอยางทั้งชวยเกื้อหนุนใหเกิดสมาธิ และชวยในการใชสมาธิใหสําเร็จประโยชนเพื่อจุดหมายที่สูงขึ้นไป เชน ใน
การบําเพ็ญวิปสสนา เปนตน
องคธรรมบางขอพบบอยๆ ในฐานะตางๆ กัน เชน วิริยะ เปนอิทธิบาทก็มี เปนพละและอินทรียก็มี เปน
โพชฌงคก็มี ทําใหดูเหมือนซ้ําซาก พึงทราบวา เปนการจัดตามคุณสมบัติ และหนาที่ เชน วิริยะ
- เปนอิทธิบาท ในกรณีที่เปนหัวแรงใหญ ซึ่งใหบรรลุผลสําเร็จนั้นๆ
- เปนพละ ในกรณีที่เปนพลังคุมกันตัว ทําใหธรรมฝายตรงขามเขาครอบงําทําอันตรายไมได
- เปนอินทรีย ในกรณีที่เปนเจาการ ซึ่งจะออกโรงทําหนาที่กําจัดกวาดลางอกุศลธรรมฝายตรงขาม คือ
ความเกียจคราน ความหดหูทอถอย หงอยซึม เปนตน และสรางความพรอมในการที่จะทํางาน
- เปนโพชฌงค ในกรณีที่เปนองคประกอบอยางหนึ่ง ซึ่งเขารวมงานกับองคธรรมอื่นๆ ทําหนาที่
สัมพันธสืบทอดกันเพื่อนําไปสูจุดหมายคือความรูแจงสัจธรรม

(๑) ฐาน ปทัฏฐาน และที่หมายของสมาธิ
กลาวไดวา ศีลเปนฐานของสมาธิ คือเปนพื้นฐานรองรับใหการปฏิบัติตางๆ เพื่อใหเกิดสมาธิ เปนไปได
เชนเดียวกับที่เปนพื้นฐานรองรับการปฏิบัติธรรมทั้งหลายโดยทั่วไป ในฐานะเปนลําดับตนแหงไตรสิกขา ดัง
พุทธพจนที่พระพุทธโฆสาจารยนํามาตั้งเปนกระทู สําหรับเขียนเรียบเรียงเนื้อหาของคัมภีรวิสุทธิมัคคทั้งหมดวา
“ภิกษุเป็นคนมีปรีชา ตั้งอยู่ในศีลแล้ว อบรมจิตและปัญญา เธอมีความเพียร มีปัญญา
ครองตน พึงสางรกชัฏนี้ได้”1672
พุทธพจนที่อื่นๆ ตรัสแสดงวา ธรรมตางๆ ไมวาจะเรียกเปนมรรค เปนโพชฌงค เปนสติปฏฐาน เปน
สัมมัปปธานก็ตาม คนตั้งอยูในศีลแลว จึงจะปฏิบัติไดผล เปรียบเหมือนคนจะทํางานที่ใชกําลัง ก็ตองอาศัยพื้น
แผนดินเปนฐาน หรือสัตวทั้งหลายทั่วไป จะยืนเดินนั่งนอน ก็ลวนตองอาศัยพื้นแผนดินรองรับ1673
ดังไดกลาวแลววา ศีลกลางๆ สําหรับคนทั่วไป หมายถึงความประพฤติสุจริต และการที่มิไดเบียดเบียน
กอความเสียหายเดือดรอนแกใครๆ ซึ่งจะทําใหเกิดความเดือดรอนวุนวายใจ และเสียความมั่นใจในตนเอง เปน
เสี้ยนหนามคอยทิ่มแทงระคาย หรือสะดุดสะกิดสะกัดขัดขวาง รบกวนไว ไมใหใจเขาสูความสงบเรียบสนิทได
สวนศีลนอกเหนือจากนั้นไป ก็สุด แตวินัยที่กํากับการดําเนินชีวิต แบบที่ตนเขาสวมรับเอาไว เช น
พระภิกษุตองปฏิบัติตามหลักศีลสังวรตามวินัยของสงฆ เปนตน
พนจากศีลขึ้นไป แรงหนุนสําคัญในการปฏิบัติธรรม ซึ่งเปนตัวเดน ที่พระพุทธเจาทรงย้ําบอยมาก ก็คือ
ความไมประมาท ความมีกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ1674

1672
1673
1674

วิสุทฺธิ.๑/๑ จาก สํ.ส.๑๕/๖๑/๒๐
ดู สํ.ม.๑๙/๒๖๔/๖๘; ๓๕๕/๙๓; ๔๑๐/๑๑๒; ๖๘๙/๑๙๓; ๑๐๙๓/๓๒๐
เชน สํ.ม.๑๙/๔๖๓/๑๒๙; ๔๖๕/๑๒๙; ๕๑๖/๑๔๑ นี้อางเฉพาะเรื่องโพชฌงค นอกนั้น พึงดูที่มาอื่น ซึ่งเคยอางมาแลว

๘๖๐

พุทธธรรม

ศีล เป็นฐานรองรับการปฏิบัติเพื่อสมาธิ โดยทําหนาที่เปนพื้นให เหมือนกับชวยสงผลอยูไกลๆ1675 แต
ปจจัยใกลชิดแทๆ ที่จะใหเกิดสมาธิ ไดแกความสุข จึงวางเปนหลักไววา ความสุข เป็นปทัฏฐานของสมาธิ 1676
พึงกําหนดไวเปนขอสังเกตสําคัญ เพื่อปองกันความเขาใจผิดวา สิ่งที่จะเรียกไดวาเปนสมาธินั้น อยาง
นอยในขั้นตน จะตองมากับความสุข
ความมุ่งหมายของสมาธิ ไดเคยกลาวไวมากแลว เพียงอางเปนการทบทวนรวมไวดวยที่นี้วา ไดแก
การรูเห็นตามเปนจริง หรือยถาภูตญาณทัสสนะ1677 หรืออาจอางพุทธพจนอีกแหงหนึ่งวา “สมาหิโต...ยถาภูตํ
ปชานาติ”1678 แปลวา ผูมีใจตั้งมั่น ยอมรูเห็นตามเปนจริง พูดไขความวา เพื่อเปนสนามปฏิบัติการของปญญา ให
ปญญาเจริญ จนบรรลุจุดหมายของมัน
อยางไรก็ตาม จะตองไมลืมวา ตามหลักความสัมพันธระหวางองคมรรค ปญญา คือสัมมาทิฏฐิ เปนเข็ม
ชี้ทิศ หรือเปนไฟสองทางอํานวยแสงสวาง ชวยใหองคธรรมทุกอยางเดินหนาได และแลนไปถูกทาง ความเจริญ
ของปญญา จึงสนับสนุนความเจริญของสมาธิดวย เชน ยิ่งรูชัดเห็นชัด ก็แนวแนมั่นใจยิ่งมีสมาธิกลาแข็ง
ความเปนไปขององคธรรมใหญ ๒ อยาง คือ สมาธิ และปญญา จึงมีลักษณะของการอาศัยและสงเสริม
กัน ดังที่มักอางพุทธภาษิตวา “นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺส” ฌานยอมไมมีแกผูไรปญญา และ “นตฺถิ ปญฺญา อฌายิโน”
ปญญาก็ไมมีแกผูไรฌาน พรอมทั้งสรุปวา “ยมฺหิ ฌานญฺจ ปญฺญญฺจ ส เว นิพฺพานสนฺติเก” ผูใดมีทั้งฌานและ
ปญญา ผูนั้นแลอยูใกลนิพพาน1679
อรรถกถาทั้งหลาย เมื่อกลาวถึงขอธรรมตางๆ มักใหความรูเกี่ยวกับธรรมขอนั้นๆ ในแงตางๆ คือ
ลักษณะ รส (กิจ หรือหนาที่) ปจจุปฏฐาน (เครื่องปรากฏ หรือผลที่ปรากฏ) และปทัฏฐาน (เหตุใกล)
ในที่นี้ เมื่อกลาวถึงปทัฏฐานของสมาธิแลว จึงเห็นควรกลาวถึงขอควรทราบเกี่ยวกับสมาธิตามแนวอรรถ
กถานั้นใหครบชุด กลาวคือ ทานวา
- ลักษณะ ของสมาธิ ไดแก ความไมซานสาย
- รส ของสมาธิ ไดแก การกําจัดความซานสาย หรือประมวลสหชาตธรรมเขาดวยกัน
- ปัจจุปัฏฐาน ของสมาธิ ไดแก ความไมหวั่นไหว ความสงบ หรือญาณ คือความรูตามเปนจริง
- ปทัฏฐาน ของสมาธิ ไดแก ความสุข1680

(๒) องคประกอบรวมของสมาธิ
ดังไดกลาวแลววา สมาธิที่แนวแนแนบสนิท เรียกวา อัปปนาสมาธิ เมื่อจิตเปนสมาธิถึงขั้นนี้ ก็เปนอันเขา
สูภาวะที่เรียกวา ฌาน
ในฌานนั้น สมาธิ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา เอกัคคตา จะมีองคธรรมอื่นๆ จํานวนหนึ่งเปนตัวประกอบ
รวมอยูดวยเปนประจําเสมอไป
1675
1676
1677
1678
1679
1680

เชน ศีล อวิปฏิสาร ปราโมทย ปติ ปสสัทธิ สุข สมาธิ ที่ องฺ.ทสก.๒๔/๑/๑; ๒/๒ ฯลฯ (เคยอาง)
วิสุทฺธิ.๑/๑๐๕, ที่มาในบาลีมากมาย พึงดูในขอวาดวยการเจริญสมาธิตามวิธีธรรมชาติขางตน
เชน องฺ.ทสก.๒๔/๑/๑; ๒/๒ (เคยอาง)
สํ.ม.๑๙/๑๖๕๔/๕๒๐
ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๖๕ (ฌานในที่นี้ หมายถึง อารัมมณูปนิชฌาน – เพงอารมณ หรือ ลักขณูปนิชฌาน – เพงไตรลักษณ ก็ได)
วิสุทฺธิ.๑/๑๐๕; ๓/๓๗; นิทฺ.อ.๒/๙๙; ปฏิสํ.อ.๑๙; สงฺคณี.อ.๒๐๙; ในบาลีแหงปฏิสัมภิทามัคค แสดงอวิกเขปะ คือความไมซานสาย
หรือความไมฟุงซาน เปนอรรถ คือความหมายของสมาธิ และสัมมาสมาธิ (เชน ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๒/๓๑; ๗๐/๔๔; ๑๕๖/๑๐๖; ฯลฯ)
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ฌานมีหลายขั้น คือ แบงเปน ๔ ตามแนวพระสูตรแตเดิมบาง เปน ๕ ตามแนวอภิธรรมบางแหงบาง ยิ่ง
เปนฌานชั้นสูงขึ้นไป ก็ยิ่งประณีตขึ้น ยิ่งประณีตขึ้น ก็ยิ่งมีองคธรรมที่ประกอบรวมประจํา นอยลงไปตามลําดับ
ดังไดกลาวแลวขางตนหลายครั้งตามโอกาส
องคธรรมประกอบรวมประจําในฌาน รวมทั้งตัวสมาธิ หรือเอกัคคตาดวยนั้น เรียกสั้นๆ วา องคฌาน
หรือตามบาลีวา ฌานงฺค มีทั้งหมด ๖ อยาง คือ วิตก วิจาร ปติ สุข อุเบกขา และเอกัคคตา1681 มีความหมาย
สังเขปดังนี้1682
๑. วิตก แปลวา ความตริ หมายถึง การจรด หรือปกจิตลงไปในอารมณ หรือยกจิตใสอารมณ
(วิตก มีในปฐมฌาน)
๒. วิจาร แปลวา ความตรอง หมายถึง การฟน เคลา หรือเอาจิตผูกพันอยูกับอารมณ
(วิจาร มีในปฐมฌาน และมีในทุติยฌานแบบปญจกนัยดวย)
องคฌาน ๒ ขอนี้ ตอเนื่องกัน คือ วิตก เอาจิตจรดไวกับอารมณ วิจาร เอาจิตเคลาอารมณนั้น เปรียบ
ไดกับคนเอาภาชนะสําริดที่สนิมจับไปขัด วิตก เหมือนมือที่จับภาชนะไว วิจาร เหมือนมือที่ถือแปรงขัดสีไปมา
หรือเปรียบกับชางปนหมอ วิตก เหมือนมือที่กดไว วิจาร เหมือนมือที่แตงไปทั่วๆ
ขอสําคัญ อยาเอาวิตกหรือวิตักกะทางธรรมนี้ มาปะปนกับวิตก ที่หมายถึงกังวลทุกขรอนในภาษาไทย
๓. ปติ แปลวา ความอิ่มใจ ดื่มด่ํา หรือเอิบอิ่ม หมายเอาเฉพาะปติ ชนิดที่แผเอิบอาบซาบซานไปทั่ว
สรรพางคกาย ที่เรียกวา ผรณาปต1683
ิ
(ปติ มีในฌานที่ ๑ และ ๒ หรือในฌานที่ ๑, ๒ และ ๓ ของปญจกนัย)
๔. สุข แปลวา ความสุข หมายถึงความสําราญ ชื่นฉ่ํา คลองใจ ปราศจากความบีบคั้นหรือรบกวนใดๆ
(สุข มีในฌานที่ ๑ ถึงที่ ๓ หรือถึงฌานที่ ๔ ในปญจกนัย)
ปติ กับ สุข สําหรับบางคนอาจสับสนแยกยาก จึงควรทราบลักษณะที่ตางกัน กลาวคือ ปีติ หมายถึง
ความยินดีในการไดอารมณที่ตองการ สวน สุข หมายถึง ความยินดีในการเสวยรสอารมณที่ตองการ
1681

1682

1683

คัมภีรอภิธรรมชั้นเดิม เรียกองคฌานทั้งหมดรวมกันเปนตัวฌาน และแสดงองคประกอบของฌานเต็มรูป เทาที่นับไดในคําบรรยาย
ฌานแตละขั้นของพระสูตร คือ
ที่ ๑ ฌาน = วิตก วิจาร ปติ สุข (จิตตัสสะ) เอกัคคตา
ที่ ๒ ฌาน = สัมปสาท (ศรัทธา) ปติ สุข (จิตตัสสะ) เอกัคคตา
ที่ ๓ ฌาน = อุเบกขา สติ สัมปชัญญะ สุข (จิตตัสสะ) เอกัคคตา
ที่ ๔ ฌาน = อุเบกขา สติ (จิตตัสสะ) เอกัคคตา (อภิ.วิ.๓๕/๖๕๖/๓๔๗; ๖๖๖/๓๔๙; ๖๗๗/๓๕๑; ๖๘๕/๓๕๓)
อนึ่ง อุปจารสมาธิ ก็กําจัดนิวรณ ๕ ไดแลว และมีองครวมรวมทั้งตัวเปน ๕ เหมือนกัน แตมีกําลังนอยกวาอัปปนาสมาธิ
(วิสุทฺธิ.๑/๑๘๗) อยางไรก็ตาม บางกรณี อุปจารสมาธิ มีอุเบกขาแทนที่ปติและสุขก็ได และในกรณีเชนนั้น อุปจารสมาธิจะมีองค
รวมรวมทั้งตัวเองดวยเพียง ๔ คือ วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตา (วิสุทฺธิ.๑/๑๐๖-๗)
ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๘๐-๒๑๗; วินย.อ.๑/๑๕๗-๑๗๑; ปฏิสํ.อ.๒๑๙-๒๓๔; สงฺคณี.อ.๒๐๓-๙; (สงฺคห.๔๑ แสดงองคฌานวามี ๗ โดย
เปลี่ยนสุข เปนโสมนัส และโทมนัส)
ปติ มีทั้งหมด ๕ อยาง คือ ๑. ขุททกาปีติ ปติเล็กนอย พอขนชูชันน้ําตาไหล ๒. ขณิกาปีติ ปติชั่วขณะ ทําใหรูสึกแปลบๆ เปนขณะๆ
ดุจฟาแลบ ๓. โอกกันติกาปีติ ปติเปนระลอก หรือปติเปนพักๆ รูสึกซูๆ ลงมาในกาย ดุจคลื่นซัดฝง ๔. อุพเพงคาปีติ ปติโลดลอย
เปนอยางแรง ใหรูสึกใจฟู ทําใหแสดงอาการหรือทําอะไรบางอยาง โดยมิไดตั้งใจ เชน เปลงอุทาน หรือรูสึกตัวเบาลอยขึ้นไป ๕.
ผรณาปีติ ปติซาบซาน ใหรูสึกเย็นซาบซานแผเอิบอาบดื่มด่ําไปทั่วตัว (วิสุทฺธิ.๑/๑๘๒)

๘๖๒

พุทธธรรม

ตัวอยางเชน คนผูหนึ่งเดินทางมาในทะเลทราย เหนื่อยออน แสนจะรอน และหิวกระหาย ตอมา เขาเห็น
หมูไมและแองน้ํา หรือพบคนอีกคนหนึ่งซึ่งบอกเขาวา มีหมูไมและแองน้ําอยูใกลที่นั้น หลังจากนั้น เขาก็ไดไปถึง
เขาพักผอนและดื่มน้ําที่หมูไมและแองน้ํานั้นสมใจ อาการดีใจ เมื่อเห็นหรือไดยินขาวหมูไมและแองน้ํานั้น
เรียกวา ปีติ อาการชื่นฉ่ําใจ เมื่อไดเขาพักที่ใตรมไมและไดดื่มน้ํา เรียกวา สุข
๕. อุเบกขา แปลวา ความวางเฉย หรือความมีใจเปนกลาง หรือแปลใหเต็มวา ความวางทีเฉยดูอยู
หมายถึง การดูอยางสงบ หรือดูตามเรื่องที่เกิด ไมตกเปนฝกฝาย ในกรณีของฌาน คือไมติดขาง
แมแตในฌานที่มีความสุขอยางยอด
ในความหมายที่สูงขึ้นไปอีก อุเบกขา หมายถึง วางทีดูเฉยอยู ในเมื่ออะไรทุกอยางเขาที่ดําเนิน
ไปดวยดี หรือเสร็จเรียบรอยแลว ไมตองขวนขวายเจากี้เจาการ โดยเฉพาะในฌานที่ ๔ คือบริสุทธิ์
หมดจดจากธรรมที่เปนขาศึกเรียบรอยแลว จึงไมตองขวนขวายที่จะกําจัดธรรมที่เปนขาศึกนั้นอีก
จัดเปนองคฌานโดยเฉพาะของฌานที่ ๔ (ที่ ๕ ของปญจกนัย)
ความจริง อุเบกขามีในฌานทุกขั้น แตในขั้นตนๆ ไมเดนชัด ยังถูกธรรมที่เปนขาศึก เชน วิตก วิจาร
และสุขเวทนา เปนตน ขมไว เหมือนดวงจันทรในเวลากลางวัน ไมกระจาง ไมแจม เพราะถูกแสงอาทิตยขมไว
ครั้นถึงฌานที่ ๔ ธรรมที่เปนขาศึกระงับไปหมด และไดราตรี คือ อุเบกขาเวทนา (อทุกขมสุข) หนุน1684
ก็บริสุทธิ์ ผุดผอง แจมชัด และพาใหธรรมอื่นๆ ที่ประกอบอยูดวย เชน สติ พลอยแจมชัดบริสุทธิ์ไปดวย
๖. เอกัคคตา แปลวา ภาวะที่จิตมีอารมณหนึ่งเดียว ไดแก ตัวสมาธิ นั่นเอง มีในฌานทุกขั้น
ความที่จะตองย้ําไวอีกครั้งหนึ่ง มีวา คําวา องคฌาน หมายถึงองคธรรมที่ประกอบรวมอยูเปนประจําใน
ฌานขั้นนั้นๆ และเปนเครื่องกําหนดแยกฌานแตละขั้นออกจากกัน ใหรูวา ในกรณีนั้น เปนฌานขั้นที่เทาใด
เทานั้น มิใชหมายความวาในฌานมีองคธรรมทั้งหมดอยูเพียงเทานั้น
ความจริง ในฌาน องคธรรมอื่นๆ ที่ประกอบรวมอยูดวย ซึ่งเรียกวาสัมปยุตธรรม แตเกิดขึ้นประจําบาง
ไมประจําบาง และไมใชเปนตัวกําหนดแบงขั้นของฌาน ยังมีอีกเปนอันมาก เชน สัญญา เจตนา ฉันทะ วิริยะ สติ
มนสิการ เปนตน1685
แมในคําบรรยายฌาน แตละขั้น ในพระสูตร ก็ยังระบุธรรมที่เนนพิเศษไวอีก เชน ในตติยฌาน เนน
สติสัมปชัญญะเปนตัวทําหนาที่ชัดเจนมากกวาในฌานสองขั้นตน ซึ่งก็มีสติสัมปชัญญะดวยเชนกัน และในจตุตถฌาน ย้ําวา สติบริสุทธิ์แจมชัดกวาในฌานกอนๆ ทั้งหมด ทั้งนี้เพราะอุเบกขาที่แจมชัดบริสุทธิ์ เปนเครื่องหนุน
ไมเฉพาะสติเทานั้นที่ชัด แมสัมปยุตธรรมอื่นๆ ก็ชัดขึ้นดวยเหมือนกัน1686
ความที่กลาวนี้ เปนเครื่องปองกัน ไมใหเอาฌานไปสับสนปนเป กับภาวะที่จิตลืมตัว หมดความรูสึก ถูก
กลืนเลือนหายเขาไปในอะไรๆ หรือเขาไปรวมกับอะไรๆ
1684

1685
1686

ขอย้ําใหพึงระวังความสับสน ระหวางอุเบกขา ที่เปนองคฌาน ซึ่งไดแกตัตรมัชฌัตตตา คือภาวะเปนกลาง อันเปนกุศลธรรมอยูใน
หมวดสังขารขันธ กับอุเบกขา ที่เปนเวทนา คือความรูสึกเฉยๆ ซึ่งเรียกชื่ออีกอยางหนึ่งวา อทุกขมสุขเวทนา แปลวา ความรูสึกไม
สุข ไมทุกข และเปนของไมดีไมชั่ว; ในฌานที่ ๔ อุเบกขาที่เปนองคฌาน มีอุเบกขาเวทนาประกอบรวมดวย คือมาทั้งสองอยาง
ดู ม.อุ.๑๔/๑๕๕-๑๖๑/๑๑๖-๑๒๐ (เคยอาง)
ดู วิสุทฺธิ.๑/๒๐๗,๒๑๔

บทที่ ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ

๘๖๓

อนึ่ง คัมภีรวิสุทธิมัคค อางคัมภีรเปฏโกปเทส1687 วา องค์ฌาน ๕ ที่เกิดขึ้นตั้งแตไดอัปปนาสมาธิ และ
บรรลุฌานทีแรกนั้น เปนปฏิปกษกันกับนิวรณ์ ๕ ที่ละไดแลวดวย โดยเปนศัตรูกันเปนคูๆ คือ
- วิตก
เปนปฏิปกษของ ถีนมิทธะ
- วิจาร
เปนปฏิปกษของ วิจิกิจฉา
- ปติ
เปนปฏิปกษของ พยาบาท
- สุข
เปนปฏิปกษของ อุทธัจจกุกกุจจะ
- สมาธิ/เอกัคคตา เปนปฏิปกษของ กามฉันท
เมื่อธรรมเหลานี้เกิดขึ้น ก็ยอมกําจัดนิวรณใหหมดไป และเมื่อธรรมเหลานี้อยู นิวรณก็เขามาไมได แต
ในทางตรงขาม ถานิวรณครอบงําใจอยู ธรรมเหลานี้ก็ทําหนาที่ไมได
อยางไรก็ตาม เรื่องนี้พึงดูโพชฌงค ซึ่งเปนหมวดธรรมฝายตรงขามกับนิวรณโดยตรง ตามนัยพุทธพจน
ที่จะกลาวถึงตอไปดวย

(๓) เครื่องวัดความพรอม
หลักธรรมที่เปนเครื่องวัดความพรอม และบงชี้ความกาวหนาชาหรือเร็วของบุคคล ในการปฏิบัติธรรม
ไดแก อินทรีย ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา หลักธรรมชุดนี้ ใชสําหรับการปฏิบัติธรรมไดท่ัวไป
ตั้งแตตนจนถึงที่สุด มิใชใชเฉพาะสําหรับการเจริญสมาธิเทานั้น
อินทรีย์ แปลวา สภาพที่เปนใหญในกิจของตน คือ ธรรมที่เปนเจาการในการทําหนาที่อยางหนึ่งๆ ใน
ที่นี้ หมายถึง เปนเจาการในการทําหนาที่กําจัดกวาดลางอกุศลธรรม ซึ่งเปนฝายตรงขาม เชน ความเพียรกําจัด
ความเกียจคราน ทําใหเกิดความพรอมในการทํางาน และปฏิบัติธรรมกาวหนาไปได
ความหมายของ อินทรีย ๕ อยางนั้น ทานแสดงไวพอสรุปได ดังนี1688
้
๑. ศรัทธา (เรียกเต็มวา สัทธินทรีย) พึงเห็นไดใน โสดาปัตติยังคะ ๔ วาโดยสาระก็คือ ศรัทธาใน
ตถาคตโพธิ หรือตถาคตโพธิสัทธา นั่นเอง กิจหรือหนาที่ของศรัทธา คือ ความนอมใจดิ่ง มุงดิ่งไป ปลงใจ ปกใจ
(อธิโมกข) ความหมายที่ตองการวา ความเชื่อที่มีเหตุผล มั่นใจในความจริง ความดี ของสิ่งที่นับถือ หรือปฏิบัติ
๒. วิริยะ (เรียกเต็มวา วิริยินทรีย) พึงเห็นไดใน สัมมัปธาน ๔ บางแหงวา ความเพียรที่ไดดวยปรารภ
สัมมัปปธาน ๔ หรือตัวสัมมัปปธาน ๔ นั้นเอง บางทีก็พูดใหสั้นลงวา ความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม และทํากุศล
ธรรมใหถึงพรอม การมีความแกลวกลาแข็งขันบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม หนาที่ของวิริยะ คือ การ
ยกจิตไว (ปคคหะ) ความหมายสามัญวา ความเพียรพยายาม มีกําลังใจ กาวหนา ไมทอถอย
๓. สติ (เรียกเต็มวา สตินทรีย) พึงเห็นไดใน สติปัฏฐาน ๔ บางแหงวา สติที่ไดดวยปรารภสติปฏฐาน
๔ หรือตัวสติปฏฐาน ๔ นั่นเอง บางทีใหความหมายงายลงมาวา การมีสติ การมีสติครองตัวที่ยวดยิ่ง สามารถ
ระลึกนึกทวนถึงกิจที่ทํา คําที่พูดแลว แมนานได หนาที่ของสติ คือ การดูแล หรือคอยกํากับจิต (อุปฏฐาน)
ความหมายสามัญวา ความระลึกได กํากับใจไวกับกิจ นึกไดถึงสิ่งที่พึงทําพึงเกี่ยวของ
1687
1688

วิสุทฺธิ.๑/๑๗๙ (คัมภีรเปฏโกเทส ยังไมพิมพเปนอักษรไทย พึงดูฉบับของอังกฤษ และพมา เปนตน) แหลงเดิมของ ฌาน ๔–๕ และ
องคฌาน แบบอภิธรรม ดู อภิ.วิ.๓๕/๗๑๐-๗๓๖/๓๕๖-๓๖๕
ดู สํ.ม.๑๙/๘๕๒-๘๗๕/๒๕๙-๒๖๕; กิจ หรือหนาที่ ของอินทรีย ๕ มิใชมาในพุทธพจนโดยตรง แตปรากฏใน วิสุทฺธิ.๑/๑๖๔ ซึ่งสรุป
มาจากบาลีแหง ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๒/๒๓; ๓๙๖/๒๗๐; ๔๕๒/๓๓๒ เปนตน
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๔. สมาธิ (เรียกเต็มวา สมาธินทรีย) พึงเห็นไดใน ฌาน ๔ บางแหงวา หมายถึงตัวฌาน ๔ นั้นเอง หรือ
พูดอยางงาย ไดแก การทําภาวะปลอยวางใหเปนอารมณแลว ไดสมาธิ ไดเอกัคคตาแหงจิต หนาที่ของสมาธิ คือ
การทําจิตไมใหฟุง ไมใหสาย (อวิกเขปะ) ความหมายสามัญวา ความมีใจตั้งมั่น แนวแนในกิจ ในสิ่งที่กําหนด
๕. ปญญา (เรียกเต็มวา ปญญินทรีย) พึงเห็นไดใน อริยสัจ ๔ คือการรูอริยสัจ ๔ ตามเปนจริง หรือ
พูดอยางงาย ไดแก การมีปญญา ความประกอบดวยปญญา ที่หยั่งถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไป ซึ่งเปน
อริยะ ทําลายกิเลสได อันจะใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ หนาที่ของปญญา คือ การเห็นความจริง (ทัสสนะ)
ความหมายสามัญวา ความรูเขาใจตามเปนจริง รูทั่วชัด รูสิ่งที่ทําที่ปฏิบัติ หยั่งรู หรือรูเทาทันสภาวะ
มีพุทธพจนรับรองคํากลาวของพระสารีบุตรวา อินทรีย ๕ อยางนี้ สงผลเปนปจจัยตอเนื่องกัน กลาวคือ
- ศรัทธา ทําใหเกิดความเพียร
- ความเพียร ชวยใหสติมั่นคง
- เมื่อสติมั่นคงแลว กําหนดอารมณ ก็จะไดสมาธิ
- เมื่อมีสมาธิดีแลว ก็จะเกิดปญญา รูเขาใจมองเห็นซึ้งถึงโทษของอวิชชาตัณหา ที่เปนเหตุแหงสังสารวัฏ
มองเห็นคุณคาของนิพพาน ซึ่งเปนภาวะปราศจากความมืดแหงอวิชชา และความทุรนทุรายแหง
ตัณหา สงบประณีตดีเยี่ยม
- ครั้นเมื่อปญญารูชัดเขาใจแจมแจงดวยตนเองแลว ก็จะเกิดมีศรัทธา ที่เปนศรัทธาอยางยิ่ง หรือยิ่ง
กวาศรัทธา หมุนเวียนกลับเปนสัทธินทรียอีก ดังพุทธพจนทอนสุดทายวา
“ดูกรสารีบุตร อริยสาวกนั้นแล เพียรพยายามอย่างนี้ ครั้นพยายามแล้ว ก็ระลึกอย่างนี้
ครั้นระลึกแล้ว ก็มีจิตมั่นแน่วอย่างนี้ ครั้นมีจิตมั่นแน่วแล้ว ก็รู้ชัดอย่างนี้ ครั้นรู้ชัดแล้ว ก็ยิ่งกว่า
เชื่อ (อภิศรัทธา) อย่างนี้ว่า: ธรรมทั้งหลาย ที่แต่ก่อนนี้ เราเพียงแต่ได้ยินได้ฟังเท่านั้น ย่อม
เป็นดังนี้แล ดังเราสัมผัสอยู่กับตัว และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาอยู่ในบัดนี้”1689
ในพุทธพจนแสดงปฏิปทา ๔ วาดวยแนวการปฏิบัติธรรมของบุคคล ที่แตกตางกันไปเปน ๔ ประเภท
คือ บางพวกปฏิบัติลําบาก ทั้งรูไดชา บางพวกปฏิบัติลําบาก แตรูไดเร็ว บางพวกปฏิบัติสะดวก แตรูไดชา บาง
พวกปฏิบัติสะดวก ทั้งรูไดเร็ว พระพุทธองคทรงชี้แจงวา ตัวการที่กําหนดใหรูชาหรือรูเร็ว ก็คือ อินทรีย ๕
กลาวคือ ถาอินทรีย ๕ ออนไป ก็รูชา ถาอินทรีย ๕ แกกลา ก็รูไดเร็ว1690 แมแตการที่พระอนาคามีแตกตางกัน
ออกไปเปนประเภทตางๆ ก็เพราะอินทรีย ๕ เปนตัวกําหนดดวย1691
กวางออกไปอีก ความพรั่งพรอม และความหยอนแหงอินทรีย ๕ นี้แล เปนเครื่องวัดความสําเร็จเปน
อริยบุคคลขั้นตางๆ ทั้งหมด กลาวคือ เพราะอินทรีย ๕ เต็มบริบูรณ ก็เปนพระอรหันต อินทรีย ๕ ออนกวานั้น
ก็เปนพระอนาคามี ออนกวานั้น ก็เปนพระสกทาคามี ออนกวานั้น ก็เปนพระโสดาบันประเภทธัมมานุสารี ออน
กวานั้นอีก ก็เปนพระโสดาบันประเภทสัทธานุสารี ดังนี้เปนตน ตลอดจนวา ถาไมมีอินทรีย ๕ เสียเลยโดย
ประการทั้งปวง ก็จัดเปนพวกปุถุชนคนนอก
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สํ.ม.๑๙/๑๐๑๐-๑๐๒๒/๒๙๗-๓๐๐
ดู องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๖๑-๓/๒๐๐-๔
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๖๙/๒๐๙
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มีคําสรุปวา ความแตกตางแหงอินทรีย ทําใหมีความแตกตางแหงผล ความแตกตางแหงผล ทําใหมี
ความแตกตางแหงบุคคล หรือวา อินทรียตางกัน ทําใหผลตางกัน ผลตางกัน ทําใหบุคคลตางกัน1692
คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค แสดงอกุศลธรรมฝายตรงขาม ที่อินทรีย ๕ จะกําจัด เปนคูๆ จะยกมากลาวไว
พรอมทั้งหนาที่ หรือกิจของอินทรียเหลานั้น ซึ่งไดกลาวไวแลว อีกครั้งหนึ่ง1693
๑. ศรัทธา เปนใหญในหนาที่นอมใจดิ่งหรือปลงใจให กําจัดอกุศล คือความไมเชื่อถือ
๒. วิริยะ เปนใหญในหนาที่ประคองหรือคอยยกจิตไว กําจัดอกุศล คือความเกียจคราน
๓. สติ
เปนใหญในหนาที่คอยคุมหรือดูแลจิต
กําจัดอกุศล คือความประมาท
๔. สมาธิ เปนใหญในหนาที่ทําจิตไมใหซานสาย
กําจัดอกุศล คืออุทธัจจะ
๕. ปญญา เปนใหญในหนาที่ดูเห็นตามสภาวะ
กําจัดอกุศล คืออวิชชา
คัมภีรวิสุทธิมัคค กลาวถึงความสําคัญของการปรับอินทรียทั้งหลายใหเสมอกัน โดยย้ําวา ถาอินทรีย
อยางหนึ่งอยางใดแรงกลาเกินไป และอินทรียอื่นออนอยู อินทรียอื่นเหลานั้น ก็จะเสียความสามารถในการทํา
หนาที่ของตน เชน ถาศรัทธาแรงไป วิริยะก็ทําหนาที่ยกจิตไมได สติก็ไมสามารถดูแลจิต สมาธิก็ไมสามารถทําจิต
ใหแนว ปญญาก็ไมสามารถเห็นตามเปนจริง ตองลดศรัทธาเสีย ดวยการใชปญญาพิจารณาสภาวะแหงธรรม
หรือมนสิการในทางที่ไมเปนการเพิ่มกําลังใหแกศรัทธา
ตามหลักทั่วไป ทานใหปรับอินทรียเสมอกันเปนคูๆ คือ ใหศรัทธาสมหรือเสมอกับปญญา และใหสมาธิ
สมหรือเสมอกับวิริยะ
- ถาศรัทธากลา ปญญาออน ก็อาจเลื่อมใสในสิ่งที่ไมนาเลื่อมใส, ถาปญญากลา ศรัทธาออน ก็จะเอียง
ไปขางอวดดี เปนคนแกไขไมได เหมือนโรคเกิดจากยาเสียเอง
- ถาสมาธิกลา วิริยะออน โกสัชชะคือความเกียจครานก็เขาครอบงํา เพราะสมาธิเขาพวกไดกับโกสัชชะ, แต
ถาวิริยะแรง สมาธิออน ก็เกิดความฟุงซาน เปนอุทธัจจะ เพราะวิริยะเขาพวกกันไดกับอุทธัจจะ
เมื่ออินทรีย ๒ คูนี้เสมอกันดี การปฏิบัติธรรมก็เดินหนา ไดผลดี หลักนี้ทานใหนํามาใชกับการเจริญ
สมาธิดวย
อยางไรก็ตาม ทานวา ถาเจริญแตสมาธิอยางเดียวลวน คือบําเพ็ญสมถะ ถึงศรัทธาจะแรงกลา ก็ไดผล
เกิดอัปปนาสมาธิได หรือสมาธิแกกลา ก็เหมาะแกการเจริญสมาธิอยูดี ตรงขามกับในการเจริญวิปสสนา ถึง
ปญญาจะแรงไป ก็ไมเปนไร เพราะกลับจะเกิดความรูแจงดีดวยซ้ํา นี้เปนกรณีพิเศษ
แตถาปฏิบัติตามหลักทั่วไป คือใหอินทรีย ๒ คูเทาเสมอกัน ก็ไดผลดี เชน ใหเกิดอัปปนาสมาธิไดอยู
นั่นเอง
สวนสติเปนขอยกเวน ทานวา ยิ่งสติมีกําลัง ก็ยิ่งดี มีแตจะชวยองคธรรมขออื่นๆ ไดดียิ่งขึ้น ชวยรักษา
จิตไมใหตกไป ทั้งขางอุทธัจจะ และขางโกสัชชะ การยกจิตขมจิตตองอาศัยสติทั้งนั้น ทั้งนี้ทานอางพุทธพจนที่วา
สติมีประโยชน์ ต้องใช้ทุกที่ทุกกรณี1694 และ สติเป็นที่พึ่งที่อาศัยของใจ1695
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ดู สํ.ม.๑๙/๘๗๖-๙๐๐/๒๖๕-๒๗๑; ดู ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๘๘-๔๙๙/๓๗๓-๓๘๗ ดวย เกี่ยวกับวิโมกขมุข และการที่อินทรียเปนเครื่อง
กําหนดประเภทของอริยบุคคล
ดู ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๒๕/๓๐๒; ๔๕๒/๓๓๒
พุทธพจนนี้ อยูในตอนวาดวยโพชฌงค, สํ.ม.๑๙/๕๗๒/๑๕๘
สํ.ม.๑๙/๙๖๙/๒๘๙

๘๖๖

พุทธธรรม

เมื่ออินทรียบางอยางแรงไป บางอยางออนไป ตามปกติ ตองแกดวยการเจริญโพชฌงคขอที่ตรงเรื่องกัน
เชน วิริยะแรงไป แกใหลดลง ดวยการเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค เปนตน ดังจะกลาวถึงในตอนวาดวยโพชฌงค
ขางหนา1696
ตามหลักทั่วไปที่กลาวแลวนั้น บุคคลตองฝกอบรมพัฒนาอินทรียครบทั้ง ๕ จึงจะปฏิบัติธรรมกาวหนา
ไปได อยางไรก็ตาม ก็มีกรณียกเวน ซึ่งไมฝกอบรมพัฒนาอินทรียครบทั้งหมด จะฝกอบรมพัฒนาเฉพาะอินทรีย
ที่จําเปน หรือจําเปนที่สุด กรณีเชนนี้เปนไปได ดังมีพุทธพจนยืนยันอยู
เฉพาะอยางยิ่ง ในการปฏิบัติเพื่อหยั่งรูสัจธรรม อันเปนจุดหมายสูงสุด การฝกอบรมพัฒนาอินทรีย
เพียง ๔ อยาง เปนไปได และในกรณีนั้น ศรัทธาเปนอินทรียแรก ที่อาจเวนเสีย ไมฝกอบรมไมพัฒนาขึ้นมาก็ได
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ซึ่งอินทรีย์ ๔ อย่าง ภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้ว ย่อม
พยากรณ์อรหัตผลได้...อินทรีย์ ๔ อย่างไหน? ได้แก่ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์
และปัญญินทรีย์”1697
อินทรียขอตอไปที่อาจขาดได คือ วิริยะ ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ซึ่งอินทรีย์ ๓ อย่าง ภิกษุชื่อปิณโฑลภารัทวาช ได้พยากรณ์อรหัตผลแล้ว...อินทรีย์ ๓ อย่างไหน? ได้แก่ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์
และปัญญินทรีย์”1698
ถาจําเปนตองลดลงอีก ขอตอไปที่ลดได คือ สติ ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ซึ่งอินทรีย์ ๒ อย่าง ภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้ว
ย่อมพยากรณ์อรหัตผลได้...อินทรีย์ ๒ อย่างไหน? ได้แก่ อริยปัญญา และอริยวิมุตติ; อริย
ปัญญาของภิกษุนั้นนั่นแหละ เป็นปัญญินทรีย์ของเธอ อริยวิมุตติของภิกษุนั้นนั่นแหละ เป็น
สมาธินทรีย์ของเธอ”1699
ในขั้นสุดทาย แมจะขาดการเจริญสมาธิก็ได แตอินทรียที่จําเปนที่สุด ซึ่งจะตองฝกอบรมพัฒนา แมมี
อยางเดียว ถามีคุณภาพพอ ก็ใหบรรลุผลที่หมายของพุทธศาสนาได เปนอินทรียที่ขาดไมไดเลย ก็คือ ปญญา
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ซึ่งอินทรีย์หนึ่งเดียว ภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้ว
ย่อมพยากรณ์อรหัตผลได้...อินทรีย์หนึ่งเดียว อย่างไหน? ได้แก่ ปัญญินทรีย์”1700
ที่วาฝกอบรมเฉพาะอินทรียที่จําเปนเพียง ๔ หรือ ๓ หรือ ๒ หรือ ๑ นี้ มิไดหมายความวา ไมตองมี
อินทรียที่ไมมีชื่ออยูดวยเสียเลยทีเดียว ความจริงก็ยังมี และใชอินทรียครบทั้งหมด แตอินทรียเหลานั้นเปนเพียง
ตัวแอบอิง พลอยเกิดตาม เจริญตามอินทรียตัวยืนที่จําเปน และมีอยูพอเทาที่จะตองใชประโยชน ไมตองตั้งใจ
ฝกอบรมพัฒนาใหชัดเจนเดนขึ้นมา ดังตัวอยางพุทธพจนตรัสถึงปญญาวา
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เรื่องการปรับอินทรียใหเสมอกันนี้ จับความมาจาก วิสุทฺธิ.๑/๑๖๔-๕; เขาใจวา ความคิดในการวางหลักนี้ ทานคงตั้งเคาจากพุทธพจน
วา ใหตระหนักชัดถึงความสมเสมอกันแหงอินทรีย ที่ วินย.๕/๒/๗; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๖/๓๒๐.
สํ.ม.๑๙/๙๙๖-๘/๒๙๕
สํ.ม.๑๙/๑๐๐๓-๙/๒๙๖-๗
สํ.ม.๑๙/๙๙๑-๕/๒๙๔
สํ.ม.๑๙/๙๘๗-๙/๒๙๓
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๘๖๗

“สําหรับอริยสาวกผู้มีปัญญา ศรัทธาอันเป็นของคล้อยตามปัญญานั้น ย่อมทรงตัวอยู่ได้
วิริยะ...สติ...สมาธิ อันเป็นของคล้อยตามปัญญานั้น ย่อมทรงตัวอยู่ได้”1701
กรณียกเวนเชนนี้ ยอมเหมาะที่จะเปนเรื่องเฉพาะบุคคลผูมีความสามารถพิเศษบางคน สําหรับคนทั่วไป
ยอมสมควรปฏิบัติตามหลักทั่วไปขางตน
มีพุทธพจนแสดงความสําคัญของปญญินทรีย ซึ่งควรยกมาอางไวอีกเปนตัวอยาง เพื่อย้ําฐานะของ
ปญญาในพุทธศาสนา หรือใหเห็นทาทีของพุทธศาสนาตอปญญา
“ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ดิรัจฉานเหล่าหนึ่งเหล่าใดก็ตาม บรรดามี พญาสีหมฤคราช ชาวโลก
กล่าวว่า เป็นยอดแห่งสัตว์เหล่านั้น โดยความแข็งแรง โดยกําลังความเร็ว โดยความกล้าหาญ
ฉันใด โพธิปักขิยธรรม (ธรรมที่เข้าข้างหรือช่วยอุดหนุนการตรัสรู้) เหล่าหนึ่งเหล่าใดบรรดามี
ปัญญินทรีย์ ก็เรียกว่า เป็นยอดของธรรมเหล่านั้น ในข้อที่เป็นไปเพื่อโพธิ ฉันนั้น”1702
“ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนกูฏาคาร (เรือนชั้นมียอด) เมื่อเขายังมิได้ยกยอดขึ้นเพียงใด
กลอนเรือนก็ยังไม่ตั้งได้ที่ ยังไม่มั่นลงได้เพียงนั้น เมื่อใดเขายกยอดขึ้นแล้ว เมื่อนั้น กลอน
เรือนจึงจะตั้งได้ที่ จึงจะมั่นลงได้ ฉันใด อริยญาณยังไม่เกิดขึ้นแก่อริยสาวกเพียงใด อินทรีย์ ๔
ก็ยั ง ไม่ ตั้ง ได้ ที่ ยัง ไม่ มั่ นลงได้ เ พีย งนั้ น เมื่ อ ใด อริ ย ญาณเกิ ด ขึ้ นแล้ ว แก่ อริ ย สาวก เมื่ อ นั้ น
อินทรีย์ ๔ จึงจะตั้งได้ที่ จึงจะมั่นลงได้ ฉันนั้นเหมือนกัน;
“อินทรีย์ ๔ อย่างไหน? ได้แก่ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ และสมาธินทรีย์; สําหรับ
อริยสาวกผู้มีปัญญา ศรัทธา...วิริยะ...สติ...สมาธิ ซึ่งเป็นของคล้อยตามปัญญานั้น ย่อมทรงตัวได้
ที่”1703

(๔) คณะทํางานของปญญา
คําวาสนามปฏิบัติการของปญญาในที่นี้ หมายถึงหลักธรรมชุดที่เรียกวา โพชฌงค
โพชฌงคเปนทั้งธรรมเกื้อหนุนในการเจริญสมาธิ และเปนที่ใชสมาธิเพื่อประโยชนที่สูงขึ้นไปจนบรรลุ
จุดหมายสูงสุด คือ วิชชาและวิมุตติ
โพชฌงคมี ๗ ขอ คือ สติ ธรรมวิจัย (ธัมมวิจยะ ก็เขียน) วิริยะ ปติ ปสสัทธิ (ความผอนคลายสงบเย็น
กายเย็นใจ) สมาธิ และอุเบกขา
มีพุทธพจนจํากัดความหมายของโพชฌงคไวสั้นๆ วา
“เพราะเป็นไปเพื่อโพธะ (ความตรัสรู้) ฉะนั้น จึงเรียกว่า โพชฌงค์”1704
อรรถกถาแปลตามรูปศัพทวา องคคุณของผูตรัสรูหรือผูจะตรัสรูบาง องคประกอบของการตรัสรูบาง1705
1701
1702

1703
1704
1705

สํ.ม.๑๙/๙๘๗-๙/๒๙๓
สํ.ม.๑๙/๑๐๒๔/๓๐๑ (โพธิปกขิยธรรมในที่นี้ หมายถึงอินทรีย ๕); ยังมีขออุปมาอื่นๆ อีกทํานองนี้หลายอยาง เชน เปรียบเหมือน
รอยเทาชาง เปนยอดของรอยเทาสัตวบก, เหมือนจันทนแดง เปนยอดของไมแกนหอม, เหมือนตนหวา, ตนปาริฉัตตก, ตนแคฝอย,
ตนโกฏสิมพลี ดู สํ.ม.๑๙/๑๐๓๘-๑๐๔๓/๓๐๕-๖; ๑๐๗๐-๑๐๘๑/๓๑๓/-๕;
คัมภีรรุนหลังแหงหนึ่ง กลาวความสําคัญของปญญาไวอยางไพเราะวา “แทจริง ในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ชวยใหบรรลุนิพพาน
ปญญานี่แหละประเสริฐสุด ธรรมที่เหลือ ยอมเปนบริวารของปญญานั้น” (มงฺคล.๑/๑๕๒)
สํ.ม.๑๙/๑๐๒๘-๙/๓๐๒
สํ.ม.๑๙/๓๙๐/๑๐๔; ๔๓๕/๑๒๐
ดู วิสุทฺธิ.๓/๓๒๙; สํ.อ.๓/๒๒๐

๘๖๘

พุทธธรรม

วาโดยหลักการ โพชฌงคเปนธรรมฝายตรงขามกับนิวรณ ๕ จะเห็นไดวา พระพุทธเจาตรัสเรื่อง
โพชฌงคไวควบคูไปดวยกันกับนิวรณเปนสวนมาก โดยฐานทําหนาที่ตรงขามกัน1706 แมคําบรรยายคุณลักษณะ
ตางๆ ของโพชฌงค ก็เปนขอความตรงขามกับคําบรรยายลักษณะของนิวรณนั่นเอง ดังเชน
“ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ นี้ ไม่เป็นเครื่องปิดกั้น ไม่เป็นนิวรณ์ ไม่เป็นอุปกิเลสแห่งจิต
เมื่อเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้ง ซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติ”1707
“ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ นี้ เป็นธรรมให้มีจักษุ ทําให้มีญาณ ส่งเสริมความเจริญแห่ง
ปัญญา ไม่เป็นข้างความคับแค้น เป็นไปเพื่อนิพพาน”1708
ความที่เคยกลาวมาขางตน แสดงชัดอยูแลววา นิวรณเปนสิ่งที่ทําลายคุณภาพจิต หรือทําใหจิตเสีย
คุณภาพ ลักษณะนี้นาจะใชเปนเครื่องวัดความเสื่อมเสียสุขภาพจิตไดดวย สวนโพชฌงค ซึ่งเปนฝายตรงขาม ก็
เปนธรรมที่สงเสริมคุณภาพจิต และชวยใหมีสุขภาพจิตดี เปนเครื่องบํารุงและวัดสุขภาพจิต
โพชฌงค ๗ นั้น มีความหมายรายขอ ดังนี้
๑. สติ ความระลึกได หมายถึง ความสามารถทวนระลึกนึกถึง หรือกุมจิตไวกับสิ่งที่จะพึงเกี่ยวของ
หรือตองใชตองทําในเวลานั้น ในโพชฌงคนี้ สติมีความหมายคลุมตั้งแตการมีสติกํากับตัว ใจอยูกับสิ่งที่กําลัง
มองดูพิจารณาเฉพาะหนา1709 จนถึงการหวนระลึกรวบรวมเอาธรรมที่ไดสดับเลาเรียนแลว หรือสิ่งที่จะพึง
เกี่ยวของตองใชตองทํา มานําเสนอตอปญญาที่ตรวจตรองพิจารณา1710
๒. ธรรมวิจัย ความเฟนธรรม หมายถึง การใชปญญาวิจัยสิ่งที่สติกําหนดจับไว หรือธรรมที่สติระลึก
รวมมานําเสนอนั้น ตามสภาวะ เชน ไตรตรองใหเขาใจความหมาย จับสาระของสิ่งที่พิจารณานั้นได ตรวจตรา
เลือกเฟนเอาธรรมหรือสิ่งที่เกื้อกูลแกชีวิตจิตใจ หรือสิ่งที่ใชไดเหมาะดีที่สุดในกรณีนั้นๆ หรือมองเห็นอาการที่สิ่ง
ที่พิจารณานั้นเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เขาใจตามสภาวะที่เปนไตรลักษณ ตลอดจนปญญาที่มองเห็นอริยสัจ1711
๓. วิริยะ ความเพียร หมายถึง ความแกลวกลา เขมแข็ง กระตือรือรนในธรรมหรือสิ่งที่ปญญาเฟนได
อาจหาญในความดี มีกําลังใจ สูกิจ บากบั่น รุดไปขางหนา ยกจิตไวได ไมใหหดหูถดถอยหรือทอแท
๔. ปติ ความอิ่มใจ หมายถึง ความเอิบอิ่ม ปลาบปลื้ม ปรีดิ์เปรม ดื่มด่ํา ซาบซึ้ง แชมชื่น ซาบซาน ฟูใจ
๕. ปสสัทธิ ความสงบเย็นกายใจ หมายถึง ความผอนคลายกายใจ สงบระงับ เรียบรื่น ไมเครียด ไม
กระสับกระสาย เบาสบาย
๖. สมาธิ ความมีใจตั้งมั่น หมายถึง ความมีอารมณหนึ่งเดียว จิตแนวแนตอสิ่งที่กําหนด ทรงตัว
สม่ําเสมอ เดินเรียบ อยูกับกิจ ไมวอกแวก ไมสาย ไมฟุงซาน
๗. อุเบกขา ความเฉยดูอยู หมายถึง ความมีใจสงบลงตัวนิ่งเปนกลางใหปญญามองเห็นชัดตรงตามที่
มันเปนไมเอนเอียง ไมยิ่งไมหยอน ไมขาดไมเกิน หรือนิ่งดูไป ในเมื่อทุกอยางเขาที่เขาทาง หรือดําเนินไปดวยดี
ตามแนวทางที่จัดวางไวหรือที่มันควรจะเปน หรือเมื่อยังไมควรขวนขวาย ไมวุนวาย ไมสอดแส ไมแทรกแซง
1706
1707
1708
1709
1710
1711

ดู สํ.ม.๑๙/๔๖๓-๖๔๐/๑๒๙-๑๗๘; อภิ.วิ.๓๕/๔๔๙-๔๕๑/๒๖๖-๒๗๑
สํ.ม.๑๙/๔๗๘/๑๓๑; ที่ ๑๙/๕๐๐/๑๓๖ เปลี่ยนเฉพาะคําวา “ไมเปนอุปกิเลสแหงจิต” เปน “ไมขึ้นกดทับจิต”
สํ.ม.๑๙/๕๐๒/๑๓๗;
ไดแกสติในการเจริญสติปฏฐานทั่วๆ ไป ดู ม.อุ.๑๔/๒๙๐/๑๙๘; สํ.ม.๑๙/๑๓๘๗/๔๒๐
สํ.ม.๑๙/๓๗๔/๙๙
ม.อ.๓/๕๕๒ และ สํ.อ..๓/๓๘๕ ใหความหมายอยางหนึ่งซึ่งกวางมากวา ธรรมวิจัย ไดแก ญาณ คือความหยั่งรูหยั่งเห็นที่ประกอบ
รวมอยูกับสตินั้น
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๘๖๙

ทั้งนิวรณและโพชฌงค แบงแตละขอออกเปน ๒ ขอยอย รวมเปนนิวรณ ๑๐ โพชฌงค ๑๔ คือ1712
ก. นิวรณ ๕ ยอยเปน ๑๐ ไดแก
๑. = ๑. กามฉันทภายใน (ปรารภขันธของตน) ๒. กามฉันทภายนอก (ปรารภขันธผูอื่น)
๒. = ๓. พยาบาทภายใน
๔. พยาบาทภายนอก
๓. = ๕. ถีนะ
๖. มิทธะ
๔. = ๗. อุทธัจจะ
๘. กุกกุจจะ
๕. = ๙. วิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายภายใน
๑๐. วิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายภายนอก
ข. โพชฌงค ๗ ยอยเปน ๑๔ ไดแก
๑. = ๑. สติในธรรมทั้งหลายภายใน
๒. สติในธรรมทั้งหลายภายนอก
๒. = ๓. วิจัยในธรรมทั้งหลายภายใน
๔. วิจัยในธรรมทั้งหลายภายนอก
๓. = ๕. วิริยะทางกาย
๖. วิริยะทางใจ
๔. = ๗. ปติมีวิตกมีวิจาร
๘. ปติไมมีวิตกไมมีวิจาร
๕. = ๙. กายปสสัทธิ
๑๐. จิตตปสสัทธิ
๖. = ๑๑. สมาธิมีวิตกมีวิจาร
๑๒. สมาธิไมมีวิตกไมมีวิจาร
๗. = ๑๓. อุเบกขาในธรรมทั้งหลายภายใน ๑๔. อุเบกขาในธรรมทั้งหลายภายนอก
ทานกลาวถึงอาหารและอนาหารของนิวรณและโพชฌงค อาหาร คือเครื่องหลอเลี้ยงกระตุนเสริม ซึ่งทํา
ใหนิวรณหรือโพชฌงคที่ยังไมเกิด ก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลว ก็เจริญไพบูลย อนาหาร ไดแกสิ่งที่ไมหลอเลี้ยง ไม
กระตุนเสริม อาหารของนิวรณ ไดแกอโยนิโสมนสิการ อนาหาร ไดแกโยนิโสมนสิการ สวนอาหารของโพชฌงค
ไดแกโยนิโสมนสิการ อนาหาร ไดแกการขาดมนสิการ1713
ก. อาหารและอนาหารของนิวรณ์ ๕ มีดังนี้
๑. กามฉันท์
มีอาหารคือ อโยนิโสมนสิการ ในสุภนิมิต1714
อนาหารคือ โยนิโสมนสิการ ในอสุภนิมิต
๒. พยาบาท
มีอาหารคือ อโยนิโสมนสิการ ในปฏิฆนิมิต1715
อนาหารคือ โยนิโสมนสิการ ในเจโตวิมุตติ1716
๓. ถีนมิทธะ
มีอาหารคือ อโยนิโสมนสิการ ในความเบื่อ ซึมเซา เมาอาหาร ใจหดหู
อนาหารคือ โยนิโสมนสิการ ในความริเริ่ม กาวหนา บากบั่น
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ มีอาหารคือ อโยนิโสมนสิการ ในภาวะหรือเรื่องที่ใจไมสงบ
อนาหารคือ โยนิโสมนสิการ ในภาวะเรื่องราวที่ใจสงบ
1712
1713
1714
1715
1716

สํ.ม.๑๙/๕๕๒-๕๖๗/๑๕๓-๕
ดู สํ.ม.๑๙/๕๒๒-๕๔๖/๑๔๓-๑๕๐
สุภนิมิต = สิ่งที่คิดหมายเอาวาสวยงาม คือพบเห็นไดยินสิ่งใดแลว ใจจับเคารูปลักษณะที่ชอบ กําหนดหมายหรือคิดวาดเปนภาพที่
สวยงามเอาไวในใจ
ปฏิฆนิมิต = สิ่งที่คิดหมายเอาวาเปนการกระทบกระทั่งขัดใจ คือ พบเห็นไดยินสิ่งใดแลว ใจจับเคารูปลักษณะที่ไมชอบ กําหนด
หมายหรือคิดวาดเปนภาพที่มุงกระทบกระทั่งตน
เจโตวิมุตติ = สิ่งที่ปลดปลอยจิต ทําใหจิตโปรงโลงพนจากภาวะบีบคั้น ตามปกติ ในกรณีของพยาบาท ไดแก เมตตา แตจะใชอัปปมัญญาอื่นๆ ก็ได

๘๗๐

พุทธธรรม
๕. วิจิกิจฉา

มีอาหารคือ อโยนิโสมนสิการ ในธรรมคือเรื่องราวซึ่งเปนที่ตั้งแหงวิจิกิจฉา
อนาหารคือ โยนิโสมนสิการ ในธรรมที่เปนกุศลอกุศล มีโทษไมมีโทษ ฯลฯ
ข. อาหารและอนาหารของโพชฌงค์ ๗ มีดังนี้
๑. สติ
มีอาหารคือ โยนิโสมนสิการ ในธรรมคือเรื่องซึ่งเปนที่ตั้งแหงสติ
๒. ธรรมวิจัย มีอาหารคือ โยนิโสมนสิการ ในธรรมที่เปนกุศลอกุศล มีโทษไมมีโทษ ฯลฯ
๓. วิริยะ
มีอาหารคือ โยนิโสมนสิการ ในความริเริ่ม ความกาวหนา บากบั่น
๔. ปีติ
มีอาหารคือ โยนิโสมนสิการ ในธรรมคือเรื่องซึ่งเปนที่ตั้งแหงปติ
๕. ปัสสัทธิ มีอาหารคือ โยนิโสมนสิการ ในกายปสสัทธิและจิตตปสสัทธิ
๖. สมาธิ
มีอาหารคือ โยนิโสมนสิการ ในสมาธินิมิต ในสิ่งที่ไมทําใหใจพราสับสน
๗. อุเบกขา มีอาหารคือ โยนิโสมนสิการ ในธรรมคือเรื่องซึ่งเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา
อนาหารของโพชฌงค ก็คือ การขาดมนสิการในสิ่งที่จะทําใหเกิดโพชฌงคขอนั้นๆ
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ก็คือ ธรรมที่เปนอารมณของสติ อรรถกถาแหงหนึ่งวา ไดแก โพธิปกขิยธรรม
๓๗ ประการ และโลกุตรธรรม ๙1717 แตถามองกวางๆ ก็คือ การปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน ๔ นั่นเอง คัมภีร
วิสุทธิมัคคและสัมโมหวิโนทนี1718 แสดงธรรมที่ชวยใหเกิดสติอีก ๔ อยาง คือ สติสัมปชัญญะ การหลีกเวนคน
สติเลอะเลือน คบหาคนที่มีสติกํากับตัวดี และทําใจใหนอมไปในสติสัมโพชฌงค
ธรรมที่ช่วยให้เกิดธรรมวิจัย ทานแสดงไวอีก ๗ อยาง คือ ความเปนนักไตถามสอบคน การทําสิ่ง
ตางๆ ใหหมดจดสดใส1719 การปรับอินทรียใหเสมอกัน การหลีกเวนคนปญญาทราม การเสวนาคนมีปญญา การ
พิจารณาเรื่องที่ตองใชปรีชาลึกซึ้ง ความนอมจิตไปในการวิจัยธรรม
ธรรมที่ช่วยให้เกิดวิริยะ ทานแสดงไว ๑๑ อยาง คือ การพิจารณาเห็นภัยตางๆ เชน ภัยอบาย (คอย
ปลุกใจตัวเองวา ถาไมพยายาม จะประสบอันตรายอยางนั้นอยางนี้) การมองเห็นอานิสงสวา เพียรพยายามไปแลว
จะไดประสบผลวิเศษ ที่เปนโลกิยะ และโลกุตระอยางนั้นๆ การพิจารณาวิถีแหงการปฏิบัติวา เปนทางดําเนินของ
บุคคลยิ่งใหญอยางพระพุทธเจาและมหาสาวก เปนตน เมื่อเราจะดําเนินทางนั้น มัวเกียจครานอยู ไปไมสําเร็จแน
บอกอีก ๘ อยางที่เหลือ ใหครบ ๑๑ ตามที่ทานแนะนําไว คือ ความเคารพในอาหารบิณฑบาตวา เราจะ
ทําใหเกิดผลมากแกทายกทั้งหลาย การพิจารณาความยิ่งใหญของพระศาสดาวา พระองคสรรเสริญความเพียร
เราควรบูชาอุปการะของพระองคดวยปฏิบัติบูชา การพิจารณาภาวะที่ตนควรทําตัวใหสมกับการที่จะไดรับมรดก
คือสัทธรรมอันยิ่งใหญ การบรรเทาถีนมิทธะดวยวิธีตางๆ เชน เปลี่ยนอิริยาบถ และทําอาโลกสัญญา เปนตน
หลีกเวนคนเกียจคราน คบหาคนขยัน พิจารณาสัมมัปปธาน และทําใจใหนอมไปในวิริยะ
ธรรมที่ช่วยให้เกิดปีติ ทานแสดงไวอีก ๑๑ อยาง คือ ระลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ระลึกถึง
ศีลคือความประพฤติดีงามของตน ระลึกถึงการบริจาคการใหการเสียสละที่ตนไดทํา ระลึกถึงเทวดาและเทวธรรม
ที่มีในตน ระลึกถึงภาวะสงบคือนิพพาน หลีกเวนคนมัวซัวหมองเศรา เสวนาคนแจมใส พิจารณาพระสูตรที่ชวน
เลื่อมใส และทําใจใหนอมไปในปติ
1717
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1719

สํ.อ.๓/๒๒๓
ตอจากนี้ ถือเอาความจากวิสุทฺธิ.๑/๑๖๘-๑๗๑ และ วิภงฺค.อ.๓๖๐-๓๗๔
ทําสิ่งตางๆ ใหสดใส หรือใหหมดจดสละสลวย เชน ผม ขน เล็บ ตัดใหเรียบรอย รางกายอาบน้ําใหสะอาด ผานุงหม ซักใหสะอาด
ไมเหม็นสาบเปรอะเปอน ที่อยู ไมใหรกรุงรัง เปนตน

บทที่ ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ

๘๗๑

ธรรมที่ช่วยให้เกิดปัสสัทธิ ทานแสดงไวอีก ๗ อยาง คือ เสพโภชนะอันประณีต เสพบรรยากาศที่สุข
สบาย เสพอิริยาบถที่สุขสบาย ประกอบความเพียรพอปานกลาง หลีกเวนคนมีลักษณะเครียดกระสับกระสาย
เสวนาคนที่มีลักษณะผอนคลายสงบ ทําใจใหนอมไปในปสสัทธิ
ธรรมที่ช่วยให้เกิดสมาธิ ทานแสดงไวอีก ๑๑ อยาง คือ ทําสิ่งตางๆ ใหหมดจดสดใส ฉลาดในนิมิต
ปรับอินทรียใหเสมอกัน ขมจิตในเวลาที่ควรขม ยกจิตในเวลาที่ควรยก เมื่อใจไมสุขสดชื่น ก็ทําใหราเริงดวย
ศรัทธาและสังเวช1720 เมื่อจิตดําเนินไปถูกตองดีแลว ก็วางทีเฉยดู (อุเบกขา) หลีกเวนคนใจไมเปนสมาธิ เสวนา
คนมีใจเปนสมาธิ พิจารณาฌานวิโมกข ทําใจใหนอมไปในสมาธิ
ธรรมที่ช่วยให้เกิดอุเบกขา ทานแสดงไวอีก ๕ อยาง คือ วางใจเปนกลางในสัตว (ทั้งพระ ทั้งชาวบาน)
วางใจเปนกลางในสังขาร (ทั้งอวัยวะในตัว และขาวของ) หลีกเวนบุคคลที่หวงหวงสัตวและสังขาร คบหาคนที่มีใจ
เปนกลางในสัตวและสังขาร ทําใจใหนอมไปในอุเบกขา
โพชฌงค ๗ ขอนั้น สงผลตอเนื่อง ดังตัวอยางการปฏิบัติที่พระพุทธเจาทรงแสดงไว1721 สรุปเปนแนว
ความไดวา ภิกษุไดเลาเรียนสดับธรรม หรือคําสอนของทานผูรูผูทรงคุณแลว ปลีกกาย ปลีกใจ ไดโอกาสเหมาะ
๑. ยกเอาธรรมที่ไดสดับหรือสิ่งที่ไดเลาเรียนนั้น ขึ้นมานึกทบทวน หวนระลึก จับเอามานึกสํารวจ
ตรวจทาน เปนอันไดเจริญสติสัมโพชฌงค
๒. เมื่อมีสติระลึกนึกถึงอยูอยางนั้น ก็ใชปญญาเฟน เลือกคัด คิดคน ไตรตรอง สอบสวน พิจารณา
จัด จําแนก แยกแยะ สืบสาว ไปดวย เปนอันไดเจริญธรรมวิจัยสัมโพชฌงค
๓. เมื่อใชปญญาเลือกเฟน ไตรตรอง สอบสวนพิจารณา ก็เปนอันไดใชความเพียร ยิ่งเลือกเฟน
มองเห็ น ความ เข า ใจชั ด ขึ้ น หรื อ ลึ ก ลงไป ได ส าระคื บ หน า ก็ ยิ่ ง คึ ก คั ก มี กํ า ลั ง ใจ อยากเดิ น หน า ต อ ไป
กระตือรือรน แข็งขัน เพียรพยายาม ไมยนยอ เปนอันไดเจริญวิริยสัมโพชฌงค
๔. พรอมกับที่ระดมความเพียร เอาจริงเอาจัง มีกําลังใจเขมแข็งรุดหนา ก็เกิดปติที่เปนนิรามิส เปนอัน
ไดเจริญปติสัมโพชฌงค
๕. เมื่อใจปติ ทั้งกายทั้งใจก็ผอนคลายสงบ เกิดกายปสสัทธิ และจิตตปสสัทธิ เปนอันไดเจริญปสสัทธิ
สัมโพชฌงค
๖. เมื่อกายผอนคลายสงบ มีความสุข จิตก็ตั้งมั่น (เปนสมาธิ) เปนอันไดเจริญสมาธิสัมโพชฌงค
๗. เมื่อจิตตั้งมั่นแนวอยูกับงานของมัน หรือทํากิจของมันไดดีแลว ใจก็เรียบเขาที่ เพียงแตวางทีเฉยดู
ไป หรือนิ่งดูไปสบายพอดี เมื่อปฏิบัติเชนนี้ ก็เปนอันไดเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค
พระพุทธเจาทรงแสดงหลักไว ดังที่เคยยกมาใหดูแลววา สติปฏฐาน ๔ เปนอาหารหลอเลี้ยงโพชฌงค ๗
และสติปฏฐาน ๔ นั้น เมื่อไดเจริญ ทําใหมากแลว ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ โพชฌงค ๗ เมื่อเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ1722
นี่ก็คือวา การเจริญสติปฏฐาน เปนการสรางฐานปฏิบัติการ ใหคณะของโพชฌงคมาลงสนามทํางาน
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คําวา สังเวช ไมพึงเขาใจวาสลดหดหู แตหมายถึงอาการกลับไดคิด หรือเกิดแรงดลใจที่จะเรงทําสิ่งดีงาม (ตรงกับคําวา สมุตเตชนะ
ซึ่งแปลวา เราใหกลา ตรงขามกับหงอยกอย เชน วิสุทฺธิ.๓/๒๙๙)
สํ.ม.๑๙/๓๗๓-๓๘๐/๙๘-๑๐๐; อรรถกถาวา โพชฌงค ๗ ขอในกรณีนี้ เปนไปในขณะจิตเดียวกัน (วิภงฺค.อ.๔๐๘)
ตามปกติ ตรัสตอจากการเจริญอานาปานสติสมาธิ, ดู ม.อุ.๑๔/๒๘๗/๑๙๓; สํ.ม.๑๙/๑๓๘๑/๔๑๗; ๑๔๐๐/๔๒๓

๘๗๒

พุทธธรรม

วิธีเจริญสติปฏฐาน ๔ ที่จะยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ ก็คือ เมื่อมีกายานุปสสนา เวทนานุปสสนา
จิตตานุปสสนา หรือธรรมานุปสสนาอยู ในเวลานั้น บุคคลผูนั้นจะมีสติกํากับอยู ไมเลือนหลง เมื่อมีสติอยูอยาง
นั้น ก็ใชปญญาสอบสวน สืบคนเลือกเฟนธรรม ตามหลักของธรรมวิจัย ตอจากนั้น การปฏิบัติตามโพชฌงคขอ
อื่นๆ ก็จะดําเนินไปตามลําดับ อยางที่กลาวแลวขางตน ชวยนําไปสูวิชชาและวิมุตติในที่สุด
แมแตในเวลาฟงธรรม ถาตั้งจิตมนสิการ ทุมเทใหอยางหมดใจ เงี่ยโสตลงสดับ ในเวลานั้น นิวรณ ๕ ก็
ไมมี และโพชฌงค ๗ ก็เจริญเต็มบริบูรณได1723
โพชฌงค ๗ นี้ จะเจริญโดยปฏิบัติพรอมไปกับขอปฏิบัติอื่นๆ ทั้งหลายก็ได เชน ปฏิบัติพรอมไปกับ
อานาปานสติ พรอมไปกับอัปปมัญญา หรือพรหมวิหาร ๔ และสัญญาตางๆ เชน อนิจจสัญญา อสุภสัญญา
วิราคสัญญา และนิโรธสัญญา เปนตน และจะชวยใหขอปฏิบัติเหลานั้น เปนไปเพื่อประโยชนยิ่งใหญ เพื่อความ
โปรงปลอดรอดภัยอยางมาก เพื่อความสังเวช คือปลุกเราใจใหกระตือรือรนในกุศลธรรมเปนอยางมาก เพื่อ
ผาสุวิหารคือความอยูผาสุกเปนอยางมาก1724
ในการปฏิบัติตอจิตของตนที่เปนไปตางๆ ทานก็ใหนําโพชฌงคมาใชดวย และหลักการในเรื่องนี้ สามารถ
นํามาใชในการประคับประคองจิตที่ยังใหมตอสมาธิใหมีสมาธิกลาแข็งยิ่งขึ้น1725 ขอยกพุทธพจนมาใหดูดังนี้
“ภิกษุทั้ งหลาย สมั ยใด จิตหดหู่ สมั ยนั้น มิใช่ กาลสํ าหรับเจริญ ปัสสัท ธิสัมโพชฌงค์...
สมาธิสัมโพชฌงค์...อุเบกขาสัมโพชฌงค์, ข้อนั้นเพราะเหตุไร? เพราะว่า จิตที่หดหู่นั้น ยากที่จะ
ให้ฟื้นขึ้นได้ ด้วยธรรมเหล่านั้น เปรียบเหมือนว่า บุรุษต้องการจะโหมไฟกองเล็กให้ลุกโพลง เขา
ใส่หญ้าสด โคมัยสด ไม้สดลงไป สาดน้ําเข้าไป และโรยฝุ่นลงไปในไฟนั้น บุรุษนั้นจะสามารถโหม
ไฟกองเล็กให้ลุกโพลงขึ้นได้หรือไม่? (ตอบ: ไมไดเลย) สมัยที่จิตหดหู่ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน...
“สมัยใด จิตหดหู่ สมัยนั้น เป็นกาลสําหรับเจริญธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์...วิริยสัมโพชฌงค์...
ปีติสัมโพชฌงค์, ข้อนั้นเพราะเหตุไร? เพราะว่าจิตที่หดหู่นั้น ปลุกให้ฟื้นขึ้นได้ง่าย ด้วยธรรม
เหล่านั้น เปรียบเหมือนว่า บุรุษต้องการจะโหมไฟกองเล็กให้ลุกโพลง เขาใส่หญ้าแห้ง โคมัยแห้ง
ไม้แห้งลงไป เป่าลมเข้า และไม่โรยฝุ่นลงในไฟนั้น บุรุษนั้นจะสามารถโหมไฟกองเล็กให้ลุกโพลง
ขึ้นได้หรือไม่ (ตอบ: ไดอยางนั้น) สมัยที่จิตหดหู่ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน...
“ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตฟุ้งซ่าน สมัยนั้น มิใช่กาลสําหรับเจริญธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์...
วิริยสัมโพชฌงค์...ปีติสัมโพชฌงค์, ข้อนั้นเพราะเหตุไร? เพราะว่า จิตที่ฟุ้งซ่านนั้น ยากที่จะให้
สงบได้ ด้วยธรรมเหล่านั้น เปรียบเหมือนว่า บุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่ เขาใส่หญ้าแห้ง โค
มัยแห้ง ไม้แห้งลงไป เป่าลมเข้า และไม่โรยฝุ่นลงในไฟนั้น บุรุษนั้นจะสามารถดับไฟกองใหญ่ได้
หรือไม่? (ตอบ: ไมไดเลย) สมัยที่จิตฟุ้งซ่าน ก็ฉันนั้นเหมือนกัน...
“สมัยใด จิตฟุ้งซ่าน สมัยนั้น เป็นกาลสําหรับเจริญปัสสัทธิสัมโพธิฌงค์...สมาธิสัมโพชฌงค์
...อุเบกขาสัมโพชฌงค์, ข้อนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเหตุว่า จิตที่ฟุ้งซ่านนั้น ให้สงบได้โดยง่าย
ด้วยธรรมเหล่านั้น, เปรียบเหมือนว่า บุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่ เขาใส่หญ้าสด โคมัยสด ไม้
สดลงไป สาดน้ําเข้าไป และโรยฝุ่นลงในไฟนั้น บุรุษนั้นจะสามารถดับไฟกองใหญ่ลงได้หรือไม่?
(ตอบ: ไดอยางนั้น) สมัยที่จิตฟุ้งซ่าน ก็ฉันนั้นเหมือนกัน...
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สํ.ม.๑๙/๔๙๒-๕/๑๓๔-๕
สํ.ม.๑๙/๖๔๓-๖๖๗/๑๘๐-๓
ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๖๙

บทที่ ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ

๘๗๓

“ส่วนสติ เรากล่าวว่า มีประโยชน์ในทุกกรณี”1726
โพชฌงค์ ๗ นี้ ในบาลีทานแสดงเปนความหมายของภาวนาปธาน คือความเพียรในการทําใหเกิดกุศล
ธรรม และเปนยอดของปธานทั้งหลาย1728 เปนภาวนาพละ1729 เปนวิธีกําจัดอาสวะดวยภาวนา1730 เปนกรรม
ชนิดไมดําไมขาว ซึ่งเปนไปเพื่อความสิ้นกรรม1731 เปนอปริหานิยธรรม คือธรรมที่เปนไปเพื่อความเจริญถายเดียว
ไมมีเสื่อมเลย1732 และเปนมรรคาใหถึงอสังขตะ คือนิพพาน เชนเดียวกับโพธิปกขิยธรรมอยางอื่นๆ1733
1727

(๕) องคมรรคสามัคคีพรอมไดที่
ดังไดกลาวแลววา ความมุงหมายของสัมมาสมาธิ ก็เพื่อใหเปนสนามปฏิบัติการของปญญา หรือพูดให
กวางวา เพื่อทําใหจิตเปนสถานที่เหมาะสมดีที่สุด ที่องคธรรมทั้งหลายจะมาทํางานรวมกันใหบรรลุวัตถุประสงค
คือการรูแจงสัจธรรม กําจัดกิเลส ถึงภาวะดับปญหาไรทุกข และก็ไดกลาวแลวเชนเดียวกันวา องคมรรคทั้ง ๘
ประการทํางานประสานสอดคลองสงเสริมกัน โดยมีสัมมาทิฏฐิเปนหัวหนานําทางไป
จึงเปนอันไดความในตอนนี้วา องคมรรคอื่นทั้ง ๗ ขอ เปนเครื่องเกื้อหนุนใหกําลังแกสมาธิ ชวยให
สมาธิเกิดขึ้นได ดํารงอยูไดดี เปนสัมมาสมาธิ คือสมาธิที่ถูกตอง ซึ่งจะใชงานไดผลตามตองการ สงผลคืบหนา
ตอไปอีกจนถึงจุดหมาย โดยชวยใหเกิดองคธรรมเพิ่มขึ้นอีก ๒ อยางในขั้นสุดทาย เรียกวา สัมมาญาณ (หยั่งรู
ชอบ) และสัมมาวิมุตติ (หลุดพนชอบ)
เมื่อมองในแงนี้ ทานเรียกองคมรรคอื่นทั้ง ๗ ขอ วาเปน “สมาธิบริขาร” แปลวา บริขารของสมาธิ
หมายความวา เปนเครื่องประกอบ เครื่องแวดลอม เครื่องหนุนเสริม หรือเครื่องปรุงของสมาธิ
สมาธิที่ประกอบดวยบริขารนี้แลว เรียกวา เปนอริยสัมมาสมาธิ นําไปสูจุดหมายได ดังบาลีวา
“สมาธิบริขาร ๗ ประการเหล่านี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้เห็น เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ทรงจัดวางไว้เป็นอย่างดีแล้ว เพื่ออบรมบ่มสัมมาสมาธิ เพื่อความบริบูรณ์แห่งสัมมาสมาธิ, เจ็ด
ประการไหน? ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ;
“เอกัคคตาแห่งจิต ที่แวดล้อมด้วยองค์ ๗ เหล่านี้ เรียกว่า สัมมาสมาธิที่เป็นอริยะ ซึ่งมี
อุปนิสัย (มีที่อิงที่ยันที่รองรับ) บ้าง มีบริขาร (มีเครื่องประกอบหรือเครื่องช่วยหนุน) บ้าง”
“เมื่อมีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะจึงพอแก่การ, เมื่อมีสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาจึงพอแก่การ,
เมื่อมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะจึงพอแก่การ, เมื่อมีสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะจึงพอแก่การ,
เมื่อมีสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะจึงพอแก่การ, เมื่อมีสัมมาวายามะ สัมมาสติจึงพอแก่การ, เมื่อมี
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สํ.ม.๑๙/๕๖๙-๕๗๒/๑๕๖-๘
ที.ปา.๑๑/๒๓๘/๒๓๘; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๔/๒๑
ที.ปา.๑๑/๘๑/๑๑๕
องฺ.ติก.๒๐/๒๕๘/๖๗
ม.มู.๑๒/๑๘/๑๙; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๙/๔๓๗
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๓๘/๓๒๒
ที.ม.๑๐/๗๘/๙๓; องฺ.สตฺตก.๒๓/๒๔/๒๔
สํ.สฬ.๑๘/๗๑๕/๔๔๙; อนึ่ง พึงสังเกตวา เฉพาะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค ทานถือเปนความหมายหนึ่งของสัมมาทิฏฐิที่เปนโลกุตระ
(ม.อุ.๑๔/๒๕๘/๑๘๑) และเปนโพธิ (ขุ.ม.๒๙/๖๙๑/๕๕๘)

๘๗๔

พุทธธรรม
สัมมาสติ สัมมาสมาธิจึงพอแก่การ, เมื่อมีสัมมาสมาธิ สัมมาญาณจึงพอแก่การ, เมื่อมีสัมมาญาณ
สัมมาวิมุตติจึงพอแก่การ”1734

มรรคมีองค ๘ หรืออัฏฐังคิกมรรคนี้ เมื่อเจริญพรั่งพรอมถึงที่ ก็จะถึงขีด และถึงขณะหนึ่ง ซึ่งองคมรรค
ทั้งหมดรวมกันทําหนาที่ ใหเกิดญาณอันแรงกลาสวางขึ้นมา หยั่งเห็นสัจธรรม และกําจัดกวาดลางกิเลสที่หุมหอ
บีบคั้นจิตออกไป การที่องคมรรคทั้งหมดทําหนาที่พรอมกันเชนนี้ เรียกวาเปน “มรรค” เพราะเปนขณะซึ่งมี
องคประกอบทั้งหมดครบเปนมรรคจริงๆ
เมื่อมรรคทําหนาที่แลว ก็มีภาวะที่เปนผลตามมา คือความรูความเขาใจในสัจธรรม และความหลุดพน
จากกิเลส ไรสิ่งบีบคั้น เปนอิสระ เรียกสั้นๆ วา “ผล”
ถาทุกอยางคอยดําเนินไปตามลําดับ จะมีการทําหนาที่ของมรรคเชนนี้ ที่แรงหรือเบ็ดเสร็จยิ่งขึ้น จนเสร็จ
สิ้นรวมทั้งหมด ๔ คราว หรือ ๔ ขั้น จึงเรียกวามรรค ๔ และภาวะที่เปนผลก็จึงมี ๔ เชนเดียวกัน รวมเรียกวา
มรรค ๔ ผล ๔ หรื อ อริ ย มรรค ๔ อริ ย ผล ๔ คื อ โสดาป ต ติ ม รรค โสดาป ต ติ ผ ล สกทาคามิ ม รรค
สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตมรรค และอรหัตผล
จะเห็นวา มรรคนี้ วาโดยองคประกอบมี ๘ จึงเรียกวา อัฏฐังคิกมรรค แปลวา มรรคมีองค ๘
แตวาโดยปฏิบัติการ หรือการทํากิจ มี ๔ ลําดับขั้น เรียกกันวา จตุมรรค แปลวา มรรค ๔ 1735 (คูกับ
จตุผล คือ ผล ๔)
อาการที่องคธรรมทั้งหลายทําหนาที่พรอมกัน ในขณะจิตเดียว ยังผลที่ตองการใหสําเร็จนี้ ทานเรียกวา
ธรรมสามัคคี1736 และธรรมสามัคคี ก็คือ โพธิ อันไดแก ความตรัสรู1737
ในขณะแหงมรรคนี้ มิใชเฉพาะองคมรรคเพียง ๘ เทานั้น แมโพธิปกขิยธรรมทั้ง ๓๗ ประการก็เกิดขึ้น
ทําหนาที่พรอมหมดในขณะจิตเดียวกัน1738
อยางไรก็ตาม โพธิปกขิยธรรมทั้งหมดนั้น ก็สรุปลงไดในองคมรรคทั้ง ๘ นั่นเอง1739 ดังนั้น เมื่อพูดถึง
มรรค ก็จึงเปนอันครอบคลุมถึงธรรมอื่นที่เกี่ยวของทั้งหมด
อาจมีผูสงสัยวา องคมรรคหลายอยาง จะทําหนาที่ในขณะหนึ่งขณะเดียวกันไดอยางไร โดยเฉพาะองค
ฝายศีล เชน สัมมาวาจา และสัมมากัมมันตะ ดูไมนาจะเกี่ยวของในกรณีอยางนี้เลย
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ที.ม.๑๐/๒๐๖/๒๔๘; บางสวนคลายที่ ม.อุ.๑๔/๒๕๓/๑๘๑; องฺ.สตฺตก.๒๓/๔๒/๔๒; กลาวถึงเฉพาะตัวสมาธิบริขาร ที่ ที.ปา.๑๑/
๓๒๘/๒๖๔; ใน ม.มู.๑๒/๕๐๘/๕๕๐ กลาวเฉพาะสมาธิบริขาร ตัวที่ใกลชิดที่สุด คือสัมมาวายามะอยางเดียว; สวนคัมภีรเนตติปกรณ (เนตฺติ.๑๒๕) จัดเอากายที่ผอนคลายสงบ ไมเครียด หรือไมกระสับกระสาย วาเปนสมาธิบริขาร; อนึ่ง คําวา พอแก่การ
แปลจาก ปโหติ จะแปลวา “จึงพอเหมาะได” ก็ได.
คําเรียกรวมที่ใสจํานวนเขาดวยเปน จตุมรรค (จตุมคฺค) นี้ เกิดขึ้นในชั้นอรรถกถา และตามปกติ มาในรูปที่สมาสกับคําอื่น ดู สํ.อ.
๑/๒๔๑; ๓/๓๖; สุตฺต.อ.๑/๗; ปฏิสํ.อ.๒๐๗; วิสุทฺธิ.๓/๓๔๓.
คําวา ธรรมสามัคคี เทาที่พบ มีใชครั้งแรกใน ขุ.ม.๒๙/๒๑๑/๑๕๙; ที่ใชในสมัยตอมา เชน นิทฺ.อ.๑/๗๙; วิภงฺค.อ.๔๐๓; นาสังเกตวา
มักมีการเอาคําวาธรรมสามัคคี ไปสับสนกับคําวามัคคสมังคี ซึ่งหมายถึงบุคคลผูประกอบพรั่งพรอมดวยมรรคขั้นใดขั้นหนึ่งใน
อริยมรรค ๔ ขั้น เชน อภิ.ปุ.๓๖/๑๕๐/๒๓๓ (ที่ ม.อุ.๑๔/๑๐๙/๙๒ มีธรรมสามัคคี ซึ่งใชตางไปอีกความหมายหนึ่ง)
ม.อ.๑/๑๑๕; ขุทฺทก.อ.๙๓
ตนเคาการอธิบายเรื่ององคมรรค และองคธรรมตางๆ เกิดในขณะแหงมรรคขณะจิตเดียว ดู ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๒๗-๙/๔๑๙-๔๒๔; และ
ในสมัยอรรถกถา เชน วิสุทฺธิ.๓/๙๗, ๓๓๐; วิภงฺค.อ.๑๕๗, ๔๑๖
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘, การจัด
โพธิปกขิยธรรมเขาในมรรค ดู วิสุทฺธิ.๓/๙๙-๑๐๐; วิภงฺค.อ.๑๑๔ (เคยอาง)

บทที่ ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ

๘๗๕

ปญหาขอนี้ คงจะตอบใหเขาใจได ดวยเอาตัวอยางที่เห็นงายกวาเขามาเทียบ เชน คนยิงปนแมน หรือยิง
ธนูแมน
ในวันที่มีการประกวด หรือแสดง เราเห็นเขายิงปนหรือธนูถูกเปา ประสบความสําเร็จ เขาไดรับชัยชนะ
ยิงถูกเปา ดวยการยิงที่เปนไปในเวลาขณะเดียวเทานั้น
ถามองผิวเผิน ก็อาจพูดเพียงแควา เขามือดี หรือมือแมน จึงยิงถูก แลวก็ผานไป แตถามองเหตุปจจัย
ใหลึกซึ้ง เบื้องหลังความมีมือดี มือแมน และการยิงถูก ขณะเดียวคราวเดียวนั้น เราอาจสืบเห็นการฝกหัดซักซอม
ที่ใชเวลากอนหนาเหตุการณนั้นยาวนาน
เขาอาจฝก ตั้งแตการวางทา การยืน การวางเทา วางขา วางไหล วางแขน วิธีจับ วิธีประทับอาวุธ การเล็ง
การกะระยะ การหัดใชกําลังใหพอดี ปญญา ไหวพริบ การตัดสินใจ และจิตใจที่แนวแน เปนตน มากมาย จน
เกิดความคลองแคลว ช่ําชอง ทําไดในเวลาฉับไว เขาที่ทันที จนรูสึกเหมือนเปนไปเอง โดยไมตองใชความ
พยายาม
ครั้นถึงคราวแสดง ในเวลาที่เขายิงถูกเปาอยางแมนยํา อันเปนไปในขณะเดียวนั้น ยอมมีความจริงที่ไม
อาจปฏิเสธไดเลยวา การยิงแมนวิบเดียวนั้น เปนผลรวมของการจับ ถือ วางกิริยาทาทาง ใชกําลังพอดีดานรางกาย
ความมั่นใจ จิตตั้งมั่น แนวแน และความรูไว ไหวพริบทั้งหมด ที่เปนเหตุปจจัยพรั่งพรอมอยูเบื้องหลังตั้งมากมาย
พูดอีกอยางหนึ่ง กิริยาอาการ ความพอดีของรางกายทั้งหมด ก็ดี ภาวะจิตใจที่พรอม และทํางานไดที่ ก็ดี
ปญญาที่รูเขาใจบัญชาใหตัดสินทําการ ก็ดี ทําหนาที่รวมกันทั้งหมดในการยิงขณะเดียวกัน
มองยอนทางวา ความพรอมพอดีของกาย ความพรอมพอดีของใจ ความพรอมพอดีของปญญา ในเวลา
ขณะเดียวนั้น ก็คือผลของการซักซอมฝกหัดตลอดเวลายาวนาน เปนแรมเดือนแรมปทั้งหมด
จึงพูดไดวา การยิงถูกเปาขณะเดียวนั้น เปนผลงานของการฝกซอมที่ยาวนาน เปนเดือน เปนป ทั้งหมด
โดยที่ความถนัด ความสามารถ ความชํานิชํานาญ ที่เปนผลจากการฝกแรมเดือนแรมปทั้งหมดนั้น ไมวาทางกาย
ทางจิตใจ และทางปญญา ทุกอยาง ทุกดาน ทุกสวน ทํางานรวมพรอมกันทั้งหมดในการยิงขณะเดียวนั้น
อนึ่ง ณ จุดนี้แหละ ที่ปญหาเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลเขามาเกี่ยวของ โดยเฉพาะความพรอม
หรือแกกลาของอินทรียตางๆ
- บางคนอาจฝกซอมไมตองมาก ก็ประสบความสําเร็จโดยงาย
- บางคนอาจฝกหัดใชเวลานาน แตฝกไปสบายๆ ก็สําเร็จ
- บางคนทั้งฝกยากลําบาก ทั้งตองใชเวลายาวนาน จึงสําเร็จ
- บางคนจะฝกหัดอยางไร ก็ไมอาจประสบความสําเร็จไดเลย
นอกเหนือจากความแตกตางระหวางบุคคลแลว ความสําเร็จ และความชาเร็ว เปนตน ยังขึ้นตอปจจัยอื่น
อีก โดยเฉพาะการฝกที่ถูกวิธี การมีผูแนะนํา หรือครูดี ที่เรียกวากัลยาณมิตร ตลอดจนสภาพในกาย และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ เปนตน
โดยนัยนี้ ทานจึงจําแนกการปฏิบัติธรรมที่ประสบความสําเร็จเปน ๔ ประเภท เรียกวา ปฏิปทา ๔ คือ1740
1740

องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๖๑-๓/๒๐๐-๔; ๑๖๖-๘/๒๐๗-๙; ที.ปา.๑๑/๘๒/๑๑๕; ๒๔๙/๒๔๑; องฺ.ทสก.๒๔/๒๙/๖๗; อภิ.วิ.๓๕/๘๓๐/๔๔๙;
ตัวอยางตามบาลีในอังคุตตรนิกายวา พระสารีบุตร เปนสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา พระมหาโมคคัลลานะ เปน ทุกขาปฏิปทา ขิป
ปาภิญญา; นาสังเกตวา วิสุทฺธิ.๓/๓๑๔ กลาวถึงปฏิปทาของพระมหาโมคคัลลานะไมสูสอดคลองกับบาลี.

๘๗๖

พุทธธรรม
๑.
๒.
๓.
๔.

ทุกขา
ทุกขา
สุขา
สุขา

ปฏิปทา
ปฏิปทา
ปฏิปทา
ปฏิปทา

ทันธาภิญญา
ขิปปาภิญญา
ทันธาภิญญา
ขิปปาภิญญา

ปฏิบัติยากลําบาก
ปฏิบัติยากลําบาก
ปฏิบัติสะดวกสบาย
ปฏิบัติสะดวกสบาย

ทั้งรู (มีอภิญญา) ชา
แตรู (มีอภิญญา) เร็ว
แตรู (มีอภิญญา) ชา
ทั้งรู (มีอภิญญา) เร็ว

ในบรรดาองคประกอบตางๆ หลายๆ อยาง ที่ทําใหปฏิบัติยากหรืองาย รูไดชาหรือเร็วนั้น สมาธิก็เปน
ปจจัยแหงความแตกตางอยางหนึ่งดวย
ไดกลาวแลววา ผูปฏิบัติธรรมอาจเจริญวิปสสนาไปไดทันที โดยอาศัยสมาธิขั้นตนเพียงเล็กนอย และก็
เปนไปไดที่จะบรรลุอาสวักขยญาณที่เปนจุดหมาย แตใครจะบําเพ็ญสมถะใหไดฌานเสียกอน เปนฐานมั่นคงแลว
จึงเจริญวิปสสนาก็ได
ความขอนี้ก็มาชัดขึ้นที่เรื่องปฏิปทา ๔ นี้ดวย กลาวคือ ทานแสดงวา ผูที่ไดฌาน ๔ แลว จะมีการปฏิบัติ
ที่เปน สุขา ปฏิปทา คือ ปฏิบัติสะดวกสบาย สวนผูที่เจริญอสุภสัญญา อาหาเรปฏิกูลสัญญา และมรณสัญญา
เปนตน (พวกนี้ ตามหลักที่ผานมาแลววา ไดอยางมากเพียงปฐมฌาน หรือเพียงอุปจารสมาธิ) จะมีการปฏิบัติที่
เปน ทุกขา ปฏิปทา คือ ปฏิบัติยากลําบาก ไมสูฉ่ําชื่นในระหวางปฏิบัติ
ตอไปนี้ เปนตัวอยางพุทธพจนแสดงวิธีปฏิบัติธรรมแนวหนึ่ง ซึ่งใหเห็นการที่โพธิปกขิยธรรมทั้งหมด
เนื่องอยูดวยกันกับมรรคมีองค ๘ และเปนวิธีปฏิบัติที่มองเผินๆ อาจวางาย ไมมีอะไรมาก คือ สําหรับผูพรอม
แลว ก็งาย แตผูไมพรอม อาจยาก และอาจตองปฏิบัติอะไรๆ อื่นอีกมาก เพื่อทําใหพรอม
“ภิกษุทั้งหลาย บุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ตามเป็นจริง ซึ่งจักษุ...ซึ่งรูปทั้งหลาย...ซึ่งจักขุวิญญาณ
...ซึ่งจักขุสัมผัส...ซึ่งเวทนา สุข ทุกข์ หรือไม่ทุกข์ไม่สุข ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย ย่อม
ไม่ติดใคร่ใน (จักษุเป็นต้นที่กล่าวมาแล้ว) นั้น, เมื่อเขาไม่ติดใคร่ ไม่ผูกรัดตัว ไม่ลุ่มหลง เล็งเห็น
โทษอยู่ อุ ป าทานขั น ธ์ ๕ ย่ อ มถึ ง ความไม่ เ ติ บ ขยายต่ อ ไป, ตั ณ หา อั น นํ า ให้ มี ภ พใหม่
ประกอบด้วยนันทิราคะ ซึ่งครุ่นใคร่ใฝ่หาในอารมณ์ต่างๆ ก็ถูกละได้, ความกระวนกระวายกายก็ดี
ความกระวนกระวายใจก็ดี ความแผดเผาทางกายก็ดี ความแผดเผาทางใจก็ดี ความเร่าร้อนกายก็
ดี ความเร่าร้อนใจก็ดี ก็ถูกละได้, เขาย่อมได้เสวยทั้งสุขทางกาย ทั้งสุขทางใจ;
“บุคคลที่เป็นเช่นนั้นแล้ว มีความเห็นอันใด ความเห็นนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิ มีความดําริใด
ความดํารินั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะ มีความพยายามใด ความพยายามนั้นก็เป็นสัมมาวายามะ มีสติ
ใด สตินั้นก็เป็นสัมมาสติ มีสมาธิใด สมาธินั้นก็เป็นสัมมาสมาธิ ส่วนกายกรรม วจีกรรม อาชีวะ
ของเขา ย่อมบริสุทธิ์ดีตั้งแต่ต้นทีเดียว, มรรคมีองค์ ๘ อันเป็นอริยะของเขา ย่อมถึงความ
เจริญเต็มบริบูรณ์ได้ ด้วยอาการอย่างนี้”
“เมื่อเขาเจริญมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นอริยะนี้อยู่อย่างนี้ แม้สติปัฏฐาน ๔ ก็ย่อมถึงความ
เจริ ญ เต็ ม บริ บู ร ณ์ แม้ สั ม มั ป ปธาน ๔...แม้ อิ ท ธิ บ าท ๔...แม้อิ น ทรี ย์ ๕...แม้ พ ละ ๕...แม้
โพชฌงค์ ๗ ก็ย่อ มถึงความเจริญ เต็มบริบู รณ์ , เขาย่อ มมีธรรม ๒ อย่ างนี้ คือ สมถะ และ
วิปัสสนา เข้าเคียงคู่กันไป;

บทที่ ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ

๘๗๗

“ธรรมเหล่าใด พึงกําหนดรู้ด้วยอภิญญา1741 เขาก็กําหนดรู้ด้วยอภิญญา ซึ่งธรรมเหล่านั้น,
ธรรมเหล่าใด พึงละด้วยอภิญญา เขาก็ละด้วยอภิญญา ซึ่งธรรมเหล่านั้น, ธรรมเหล่าใด พึงให้
เกิดมีด้วยอภิญญา เขาก็ทําให้เกิดมีด้วยอภิญญา ซึ่งธรรมเหล่านั้น, ธรรมเหล่าใด พึงประจักษ์
แจ้งด้วยอภิญญา เขาก็ประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญา ซึ่งธรรมเหล่านั้น”
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่าไหน พึงรู้เท่าทันด้วยอภิญญา? ได้แก่ สิ่งที่เรียกว่าอุปาทานขันธ์ ๕ กล่าวคือ รูปอุปาทานขันธ์ เวทนาอุปาทานขันธ์ สัญญาอุปาทานขันธ์ สังขารอุปาทานขันธ์ วิญญาณอุปทานขันธ์...
“ธรรมเหล่าไหน พึงละด้วยอภิญญา? ได้แก่ อวิชชา และภวตัณหา
“ธรรมเหล่าไหน พึงทําให้เกิดมี (เจริญ) ด้วยอภิญญา? ได้แก่ สมถะ และวิปัสสนา”
“ธรรมเหล่าไหน พึงทําให้ประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญา? ได้แก่ วิชชา และวิมุตติ”1742
มีพุทธพจนแหงหนึ่ง สรุปธรรมทั้งหมดไว ดังนี้1743
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย พวกเธอถู ก ถามอย่ า งนี้ พึ ง ตอบชี้ แ จงแก่ เ หล่ า อั ญ เดี ย รถี ย์ ป ริ พ าชก
เหล่านั้น อย่างนี้ว่า: แน่ะ ท่านผู้มีอายุ
๑. ธรรมทั้งปวง มีฉันทะเป็นมูล
(ฉนฺทมูลกา)
๒. ธรรมทั้งปวง มีมนสิการเป็นที่ก่อตัว (มนสิการสมฺภวา)
๓. ธรรมทั้งปวง มีผัสสะเป็นแหล่งเกิด (ผสฺสสมุทยา)
๔. ธรรมทั้งปวง มีเวทนาเป็นที่ชุมนุม (เวทนาสโมสรณา)
๕. ธรรมทั้งปวง มีสมาธิเป็นประมุข
(สมาธิปมุขา)
๖. ธรรมทั้งปวง มีสติเป็นเจ้าใหญ่
(สตาธิปเตยฺยา)
๗. ธรรมทั้งปวง มีปัญญาเป็นยอดยิ่ง (ปญฺญุตฺตรา)
๘. ธรรมทั้งปวง มีวิมุตติเป็นแก่น
(วิมุตฺติสารา)
๙. ธรรมทั้งปวง มีอมตะเป็นที่หยั่งลง (อมโตคธา)
๑๐. ธรรมทั้งปวง มีนิพพานเป็นสุดท้าย (นิพฺพานปริโยสานา)”
อีกแหงหนึ่งตรัสวา 1744
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คําวา “อภิญญา” เปนคําที่นาศึกษามากคําหนึ่ง แปลกันมาวา ปญญาอันยิ่ง หรือความรูยิ่ง (= อุตตมปญญา ที่ องฺ.อ.๒/๘ และอธิกญาณ ที่ วินย.อ.๑/๑๓๔; ที.อ.๑/๒๑๘; ปฏิสํ.อ.๑/๑๖๔) อาจแปลโดยอาศัยรูปศัพทวา ความรูเจาะตรง ความรูจําเพาะ ความรูเหนือ
(ประจักษทางประสาททั้ง ๕?)
คัมภีรอัฏฐสาลินี และวิสุทธิมัคค อธิบายวา ปญญาที่เปนไปตั้งแตอุปจาระ (อุปจารสมาธิ) จนถึงอัปปนา (อัปปนาสมาธิ)
เรียกวา อภิญญา (สงฺคณี.อ.๒๙๔; วิสุทฺธิ.๑/๑๐๘) คัมภีรปรมัตถมัญชุสาชี้เฉพาะลงไปอีกวา อภิญญา คืออัปปนาปญญา (ปญญาที่
เกิดเมื่อจิตเปนอัปปนาสมาธิ, วิสุทฺธิ.ฎีกา ๑/๑๖๓); ปราชญบางทานแปลเปนภาษาอังกฤษวา direct knowledge บางทีจะเปนความรู
จําพวก intuition ขอควรศึกษา คือ นาตรวจสอบวา สภาพจิตขณะเกิด intuition เปนอยางไร
ม.อุ.๑๔/๘๒๘-๘๓๑/๕๒๓-๖ (ขอความที่ตรัสเกี่ยวกับ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน และสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ก็เปนอยางเดียวกัน
จึงไมไดแปลลงไว); ขอความทอนปลายวาดวยธรรมที่พึงกําหนดรูดวยอภิญญา เปนตน มีในที่มาอื่นอีก คือ สํ.ม.๑๙/๒๙๐-๕/๗๗๙; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๕๔/๓๓๓.
องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๓; และมีที่คลายกันนี้อีก คือ องฺ.อฏก.๒๓/๑๘๙/๓๕๐; ๒๑๘/๓๙๙ เฉพาะแหงหลังกลาวถึง สังกัปป และวิตักกะ เริ่ม
ขอตนวา มีนามรูปเปนอารมณ นอกนั้นคลายกัน; เฉพาะขอ ฉนฺทมูลกา พึงเทียบ ม.อุ.๑๔/๑๒๑/๑๐๑; สํ.ข.๑๗/๑๘๔/๑๒๒ ดวย.

๘๗๘

พุทธธรรม
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอยู่ครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจริยะ หรือพรหมจรรย์) นี้ อันมีสิกขา
เป็นอานิสงส์ มีปัญญาเป็นยอดยิ่ง มีวิมุตติเป็นแก่น มีสติเป็นอธิปไตย
“ชีวิตประเสริฐ มีสิกขาเป็นอานิสงส์อย่างไร? คือ สิกขาฝ่ายอภิสมาจาร เราบัญญัติไว้แก่
สาวกทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ เพื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใส เพื่อความเจริญยิ่งขึ้นไป
ของผู้ที่เลื่อมใสแล้ว, สิกขาฝ่ายอภิสมาจาร เราบัญญัติไว้...ด้วยประการใดๆ สาวกนั้นย่อมถือ
ปฏิบัติศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ด้วยประการนั้นๆ ไม่ทําให้ขาด ไม่ทําให้ทะลุ ไม่ให้ด่าง ไม่ให้
พร้อย,
“อีกประการหนึ่ง สิกขาฝ่ายอาทิพรหมจรรย์ เราบัญญัติไว้แก่สาวกทั้งหลาย เพื่อความสิ้น
ทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวง, สิกขาฝ่ายอาทิพรหมจรรย์ เราบัญญัติไว้...ด้วยประการใดๆ
สาวกนั้นย่อมถือปฏิบัติศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ด้วยประการนั้นๆ ไม่ทําให้ขาด ไม่ทําให้
ทะลุ ไม่ให้ด่าง ไม่ให้พร้อย,
“ชีวิตประเสริฐ มีสิกขาเป็นอานิสงส์ อย่างนี้แล
“ชีวิตประเสริฐ มีปัญญาเป็นยอดยิ่งอย่างไร? คือ ธรรมทั้งหลาย เราแสดงแล้วแก่เหล่า
สาวกในธรรมวินัยนี้ เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวง, ธรรมทั้งหลาย เราแสดง
แล้ว...โดยประการใดๆ ธรรมเหล่านั้น ย่อมเป็นสิ่งที่สาวกมองเห็นจบถ้วนโดยประการนั้นๆ ด้วย
ปัญญา,
“ชีวิตประเสริฐ มีปัญญาเป็นยอดยิ่ง อย่างนี้แล
“ชีวิตประเสริฐ มีวิมุตติเป็นแก่นอย่างไร? คือ ธรรมทั้งหลาย เราแสดงแล้วแก่เหล่าสาวก
ในธรรมวินัยนี้ เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวง, ธรรมทั้งหลาย เราแสดงแล้ว...
โดยประการใดๆ ธรรมเหล่านั้น ย่อมเป็นสิ่งที่สาวกสัมผัสโดยประการนั้นๆ ด้วยวิมุตติ,
“ชีวิตประเสริฐ มีวิมุตติเป็นแก่น อย่างนี้แล
“ภิกษุทั้งหลาย ชีวิตประเสริฐ มีสติเป็นอธิปไตยอย่างไร? คือ สาวกมีสติคอยกํากับอยู่เป็น
อย่างดีในภายในทีเดียวว่า เราจักบําเพ็ญสิกขาฝ่ายอภิสมาจาร ที่ยังไม่บริบูรณ์ ให้บริบูรณ์ หรือ
สิกขาฝ่ายอภิสมาจาร ที่บริบูรณ์แล้ว เราก็จักช่วยหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆ ดังนี้บ้าง
“...ว่า เราจักบําเพ็ญสิกขาฝ่ายอาทิพรหมจรรย์ ที่ยังไม่บริบูรณ์ ให้บริบูรณ์ หรือสิกขาฝ่าย
อาทิพรหมจรรย์ ที่บริบูรณ์แล้ว เราก็จักช่วยหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆ ดังนี้บ้าง
“...ว่า เราจักตรวจพิจารณาเห็นจบถ้วน ซึ่งธรรมที่ยังมิได้มองเห็นจบถ้วน ด้วยปัญญาในฐานะ
นั้นๆ หรือธรรมที่มองเห็นจบถ้วนแล้ว เราก็จักช่วยหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆ ดังนี้บ้าง
“...ว่า เราจักสัมผัสธรรมที่ยังมิได้สัมผัส ด้วยวิมุตติ หรือธรรมที่ได้สัมผัสแล้ว เราก็จักช่วย
หนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆ ดังนี้บ้าง,
“ชีวิตประเสริฐ มีสติเป็นอธิปไตย อย่างนี้แล...”
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องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๔๕/๓๒๙; เทียบ ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๔/๒๖๐

บทที่ ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ

๘๗๙

บันทึกพิเศษทายบท
เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง
บันทึกที่ ๑: การเจริญสติปฏฐาน คือการอยูอยางไมมีความทุกขที่จะตองดับ
การดําเนินชีวิต หรือการเปนอยูของมนุษย มองดานหนึ่ง อาจเห็นวา เปนการดิ้นรนตอสู เพื่อความอยูรอด และเพื่อ
ความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต แตมองอีกดาน จะเห็นภาพซอนอยูอีกชั้นหนึ่ง คือ ทุกคนกําลังแสวงหาความสุข ทั้งนี้ มิใชเฉพาะ
คนมั่งมีพรั่งพรอมอยูแลว ที่กําลังหาทางปรนเปรอตนเทานั้น แมแตคนที่กําลังดิ้นรนเพื่อความอยูรอดอยางสุดแรง ก็กําลัง
พยายามทําใหชีวิตของตนมีความสุขเชนเดียวกัน
ไมวาจะมองในชวงกวาง เชน การประกอบอาชีพการงานดําเนินกิจการตางๆ ก็ตาม หรือมองชวงสั้นถี่เขามา จนถึง
ความเปนอยู ความเคลื่อนไหว และการกระทําในแตละขณะ ก็ตาม การใฝหาความสุข จะแฝงอยูดวยเสมอ แมวาจะถูกขัดถูก
ยอนถูกยั้งดวยสํานึกทางจริยธรรม เปนตน บางในบางคราว
ความจริง การหาความสุขในชวงกวางยาว ก็ขยายออกไปจากการหาความสุขชวงสั้นแตละขณะนี้เอง ผูปรารถนา
ความสุขที่แทจริง เมื่อจะจัดการกับชีวิตของตน จะตองสนใจ และหาทางทําใหชีวิตที่เปนอยูบัดนี้แตละขณะมีความสุขได การ
พยายามหาความสุขจึงจะมีทางสําเร็จ แตถาชีวิตที่เปนอยูแตละขณะนี้ ยังทําใหมีความสุขไมไดแลว การที่จะมีความสุขไดในชวง
ยาวไกล ก็เปนเพียงความหวังอันเลื่อนลอย และคงจะตองเปนความหวังอยูเรื่อยไป
ตรงขาม ถาสามารถทําใหชีวิตเองลวนๆ แตละขณะ ที่กําลังเปนอยูเดี๋ยวนี้ มีความสุขไดแลว การพยายามหาความสุข
ก็ประสบความสําเร็จแลวทันที เมื่อไดปจจัยแวดลอมอื่นอํานวย ก็มีแตจะสุขสมบูรณยิ่งๆ ขึ้นไป
กระบวนการหาความสุขของมนุษย ซึ่งมองเห็นไดแมแตชวงสั้นแตละขณะๆ ก็คือ เกิดความอยากขึ้น หรือทําความ
อยากใหเกิดขึ้น แลวทําการตางๆ เพื่อสนองความอยากนั้น เมื่อไดสนอง ทําใหความอยากสงบระงับลง ก็ไดรับความสุข
ยิ่งเราความอยากใหแรงมาก ก็ตองสนองระงับแรงขึ้น และไดรับความสุขมากขึ้น ความสุขจึงได้แก่การสนองระงับ
ความอยาก
ถามวา ความอยาก คืออะไร? ไมตองตอบโดยตรง ที่ชัดก็คือ เมื่อเกิดความอยากขึ้นแลว จะมีอาการแสดงออกสําคัญ
๒ อยาง คือ
- ความขาด ความพรอง ไมมีสิ่งที่อยาก ไมวาขาดแคลนจริง หรือความขาดแคลนที่สรางขึ้นเอง และ
- ความกระสับกระสาย กระวนกระวาย หรือถึงกับทุรนทุราย เพราะถูกเหนี่ยวรั้ง หรือถูกดึงใหยืดตึงออกไปจากสภาพ
ที่เปนอยูขณะนั้นๆ ทําใหสงบนิ่งอยูไมได ตองดิ้นรนหาทางทําใหความกระวนกระวายนั้นสงบระงับไป
เมื่อไดสนองความอยาก ก็กลับเต็มเปนปกติ และทําใหความรอนรนกระวนกระวายสงบลง ระงับ หมดไป เวลาชวงนั้น
คือการไดรับความสุข แตถาความอยากไมถูกสนองระงับ ไมสงบไป ก็เกิดความทุกข ความขาดแคลน และความกระสับกระสาย
กระวนกระวายนั่นเอง เปนสิ่งบีบคั้น เปนความทุกข
ยิ่งอยากมาก ก็ยิ่งพรอง ยิ่งกระวนกระวายมาก และความทุกขก็ยิ่งแรงมาก ความจริง ก็เริ่มทุกข ตั้งแตเริ่มอยาก
นั่นเอง เพราะพอเริ่มอยาก ก็เริ่มกระวนกระวาย
โดยนัยนี้ จึงพูดไดอีกสํานวนหนึ่งวา การหาความสุขตามปกติของมนุษย์ ก็คือ การเร้าความทุกข์ขึ้นแล้ว หาทางสงบ
ระงับความทุกข์นั้นลงไปคราวหนึ่งๆ หรือความสุข ก็คือการดับทุกขไดนั่นเอง ยิ่งถูกเราใหทุกขแรง เมื่อสนองระงับ ก็ยิ่งรูสึกได
สุขมาก
ตามปกติ ระยะเวลาที่เริ่มอยาก เริ่มพรอง กระวนกระวาย มีทุกขแลว แตยังไมไดสนองระงับ จะยาวนาน หรือ
ยาวนานมาก สวนเวลาที่ไดรับการสนองระงับสงบไปได มักจะสั้นนิดเดียว ชีวิตมนุษยที่ระคนดวยสุขทุกข จึงมากดวยทุกข และ
ตองเอาความหวังเปนเครื่องหลอเลี้ยง

๘๘๐

พุทธธรรม

แตที่รายแรงก็คือ มีความอยากมากมายซึ่งไมไดรับการสนองระงับ และทั้งไมมีความหวังวาจะไดรับการสนองระงับ จึง
มีแตความทุกขยาวนาน และรุนแรงยิ่งขึ้น เมื่อรอไมได หรือไมมีหวัง มนุษยจํานวนมากก็จะดิ้นรนทุกรูปแบบ ถาสนองระงับ
ทุกขไมได ก็ระบายทุกขนั้นออกไป ทําใหเกิดปญหาเพิ่มทุกขแกตนเอง และแกผูอื่น มากยิ่งขึ้น
เรื่องไม่จบแค่นั้น เมื่ออยาก และดําเนินการใหไดตามอยาก ก็ยอมถูกขัดถูกแยงบาง หรือแรงกวานั้น เมื่ออยู
รวมกัน ตางคนตางอยาก พออยาก ก็อาจจะถูกแยง ชีวิตที่อยูดวยความอยาก จึงตองมีความขัดใจ โกรธ เกลียด แคนเคือง
จนถึงเบียดเบียน ทํารายกัน ความทุกขความเดือดรอน และปญหาตางๆ ที่เกิดจากความโกรธเกลียดทํารายกันนั้น ก็ควบคูหรือ
ตามมาดวย ยิ่งอยากมาก อยากบอย ความขัดใจและความทุกขก็ยิ่งมาก ยิ่งบอย (หมายถึงอยากดวยตัณหา ถาอยากแบบ
ฉันทะ เมื่อถูกขัด อาจกลายเปนสนุกไป)
แต่ร้ายยิ่งกว่านั้นอีก เมื่อฝากความสุขไวกับความอยาก และกระบวนการสนองระงับความอยาก จนเคยชิน ตอไป
เมื่อไมมีสิ่งที่อยาก ไมพบสิ่งที่นาอยาก หรือสิ่งที่เคยอยาก ก็หายอยากเสียแลว วางจากกิจกรรมสนองความอยาก หรือไมรูจะ
อยากอะไร ก็จะมีแตความเบื่อหนาย หงอยเหงา ซึม และ เซ็ง ชีวิตกลายเปนภาวะที่ทนไมได ไรความหมาย เปนความทุกขอีก
แบบหนึ่ง แตเปนความทุกขที่ไมมีรสชาติ อาจแยยิ่งกวาความทุกขแบบกระวนกระวายเมื่อยังไมไดสนองระงับความอยากเสียอีก
เมื่อมนุษยยึดเอาความอยาก และสิ่งปรนเปรอความอยาก เปนสรณะ ฝากความสุขไวกับกระบวนการสนองความ
อยาก ปรุงแตงความอยากและสิ่งสนองปรนเปรอใหหลากหลายพิสดารยิ่งขึ้น ความทุกขของมนุษยก็จะประณีตลึกซึ้งยิ่งขึ้น
จนถึงขั้นที่กลาวมานี้ นี่คือ วงจรชีวิตที่มีความทุกข์เป็นพื้นฐาน
การดําเนินชีวิตอีกแบบหนึ่ง ซึ่งปราศจากปญหาอยางที่กลาวมาแลวโดยสิ้นเชิง ก็คือ การเปนอยูในเวลาที่เปนอยู หรือ
การมีชีวิตอยูจริงในเวลานั้นๆ ขณะนั้นๆ คือ มีจิตใจรับรูเต็มตื่นอยูกับสภาพที่กําลังเปนอยู ประสบอยู หรือสิ่งที่เกี่ยวของตองทํา
เปนปจจุบันในขณะนั้นๆ รูเขาใจสิ่งนั้นๆ สภาพนั้นๆ ตามสภาวะของมัน และพิจารณาจัดการสิ่งนั้นๆ เรื่องนั้นๆ ดวยความรู
เขาใจตามสภาวะนั้น เรียกสั้นๆ วา เปนอยูดวยสติสัมปชัญญะ หรือดวยสติปญญา ตามหลักสติปฏฐาน ซึ่งมีหลักการดังได
บรรยายมาแลว จะเรียกวามีสติตามทันปจจุบัน หรือมีชีวิตอยูในขณะปจจุบนั ก็ได
ผูที่เปนอยูตามหลักการนี้ ชื่อวาเปนผูมีชีวิตอยูอยางแทจริง (คนจํานวนมากไมไดมีชีวิตอยู เพราะชีวิตของเขาอยูใน
อดีตบาง อยูในอนาคตบาง) เมื่อมีชีวิตอยูเต็มที่ในขณะนั้นๆ ก็ไมมีความขาดความพรอง และไมมีความเครียดกระวนกระวายที่
เกิดจากถูกความอยากเหนี่ยวหรือดึงใหเปนเหมือนยางที่ยืดออกไป
ผูมีสติอยูอยางนี้ รับรูและเสวยอารมณแตละขณะ อยางเต็มบริบูรณ เสร็จสิ้นไปทีเดียว จึงมีความสุขเต็มอิ่มอยูในตัว
ทันทีทุกๆ ขณะ ไมตองอาศัยความสุขชนิดที่เกิดจากการสนองระงับความอยากดับทุกขไปไดคราวหนึ่งๆ คือไมมีความทุกข
เกิดขึ้นที่จะตองคอยตามดับ จึงเรียกงายๆ วา ความเปนอยูอยางไรทุกข ซึ่งหมายถึงการมีความสุขบริบูรณอยูในตัวแลว
ตลอดเวลา นี้คือ การเปลี่ยนจากความเปนอยูอยางมีความทุกขเปนพื้นฐาน มาเปน ความเป็นอยู่อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐาน
หรือมีความไรทุกขเปนพื้นฐาน
ผูที่มีความไรทุกข หรือความสุขอยางนี้ เปนพื้นฐานของชีวิตแลว เมื่อตองการเสวยความสุขอยางใดๆ ที่อยูในวิสัยของ
ตน ก็เสวยความสุขนั้นๆ อยางไดรับความสุขเต็มที่ ถายังเปนผูหาความสุขจากความอยากอยูบาง แมในเวลาที่ไมมีสิ่งสนอง
ความอยาก หรือไมอาจสนองความอยาก ก็ไมประสบปญหา เพราะมีความสุขแบบไรทุกขนี้ยืนพื้น เปนหลักประกันอยู
นอกจากนั้น ดวยเหตุที่ไมมีเงื่อนปมแหงทุกขเปนปญหาขัดถวงเหนี่ยวรั้งอยูภายใน เขาจึงเปนผูพรอมที่จะทํากิจ และ
จัดการปญหาตางๆ ภายนอก ไมวาของบุคคล หรือของสังคม อยางไดผลดีเต็มบริบูรณแหงความสามารถของเขา
วาโดยหลักวิชา ที่กลาวมานี้ คือความหมายของ “นิโรธ” ที่แปลกันมาวา ความดับทุกข ซึ่งจะตองเขาใจลึกลงไปให
ถูกตองวา เปน การทําให้ไม่มีทุกข์ที่จะต้องดับ หรือทําใหเกิดภาวะไรทุกข มิใชเปนเพียงการกําจัดทุกขที่เกิดขึ้นแลว
ทั้งนี้ รับกันกับบันทึกที่ ๕ ของบทที่ ๔ วาดวยปญหาการแปลคําวา “นิโรธ” ซึ่งแสดงใหเห็นวา ความหมายของนิโรธ
ตามที่วาในคัมภีรแตเดิม คือการไมมีความทุกขเกิดขึ้น ไมใชดับทุกขที่เกิดขึ้นแลว

พุทธธรรม
บทสรุป
อริยสัจ ๔

บทที่ ๑๗
อริยสัจ ๔ เปนหลักธรรมสําคัญที่ครอบคลุมคําสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนา เนื้อความทั้งหมดที่ได
แสดงมาในหนังสือเลมนี้ ก็รวมลงในอริยสัจ ๔ ไดทั้งหมด ดังนั้น จึงใชหลักอริยสัจ ๔ เปนบทสรุปปดทาย
หนังสือ ขอควรทราบบางประการเกี่ยวกับอริยสัจ ๔ มีดังตอไปนี้

ฐานะและความสําคัญของอริยสัจ
“ภิกษุทั้งหลาย การรู้การเห็นของเราตามเป็นจริง ครบ ๓ ปริวัฏ ๑๒ อาการ ในอริยสัจ ๔
เหล่านี้ ยังไม่บริสุทธิ์แจ่มชัด ตราบใด ตราบนั้น เราก็ยังปฏิญาณไม่ได้ว่าเราบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ...”1745
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่ตรัสรู้ ไม่เข้าใจอริยสัจ ๔ ทั้งเรา และเธอ จึงได้วิ่งแล่นเร่ร่อนไป
(ในชาติทั้งหลาย) สิ้นกาลนานอย่างนี้”1746
“ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลาย ที่เที่ยวไปบนผืนแผ่นดินทั้งสิ้นทั้งปวง ย่อม
ประชุมลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างนั้น กล่าวได้ว่า เป็นยอดเยี่ยม ในบรรดารอยเท้าเหล่านั้น โดย
ความมีขนาดใหญ่ ฉันใด กุศลธรรมทั้งสิ้นทั้งปวง ก็สงเคราะห์ลงในอริยสัจ ๔ ฉันนั้น”1747
“ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาค ตรัสอนุปุพพิกถาแก่อุบาลีคฤหบดี กล่าวคือ เรื่องทาน เรื่อง
ศีล เรื่องสวรรค์ โทษ ความบกพร่อง ความเศร้าหมองแห่งกาม ทรงประกาศอานิสงส์ในเนกขัมมะ
ครั้นทรงทราบว่า อุบาลีคฤหบดี มีจิตพร้อม มีจิตนุ่มนวล มีจิตปราศจากนิวรณ์ มีจิตปลาบปลื้ม
มีจิตเลื่อมใสแล้ว จึงทรงประกาศสามุกกังสิกาธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย กล่าวคือ
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค”1748
“บุคคลครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) อยู่กับพระผู้มีพระภาค ก็เพื่อการรู้ การเห็น การ
บรรลุ การทําให้แจ้ง การเข้าถึง สิ่งที่ยังไม่รู้ ยังไม่เห็น ยังไม่บรรลุ ยังไม่กระทําให้แจ้ง ยังไม่
เข้าถึง (กล่าวคือข้อที่ว่า) นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”1749
1745
1746
1747
1748

1749
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ทูลถาม หรือสนทนาเกี่ยวของไปถึง
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มีสิ่งหนึ่งที่ถือวาเปนลักษณะของคําสอนในพระพุทธศาสนา คือ การสอนความจริงที่เปนประโยชน
กลาวคือ ความจริงที่นํามาใชใหเปนประโยชนแกชีวิตได สวนสิ่งที่ไมเปนประโยชน แมเปนความจริง ก็ไมสอน
และอริยสัจนี้ ถือวาเปนความจริงที่เปนประโยชนในที่นี้ โดยเหตุนี้ พระพุทธเจาจึงไมทรงสนพระทัย และไมยอม
ทรงเสียเวลาในการถกเถียงปญหาทางอภิปรัชญาตางๆ มีพุทธพจนที่รูจักกันมากแหงหนึ่ง วาดังนี้
“ถึงบุคคลผู้ใดจะกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคยังไม่ทรงพยากรณ์ (ตอบปัญหา) แก่เราว่า “โลก
เที่ยง หรือโลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุด หรือโลกไม่มีที่สุด ชีวะอันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือชีวะก็อย่าง
สรีระก็อย่าง สัตว์หลังจากตายมีอยู่ หรือไม่มีอยู่ สัตว์หลังจากตาย จะว่ามีอยู่ก็ใช่ จะว่าไม่มีอยู่ก็ใช่
หรือว่าสัตว์หลังจากตาย จะว่ามีอยู่ก็ไม่ใช่ ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่” ดังนี้ ตราบใด ข้าพเจ้าก็จะไม่ครองชีวิต
ประเสริฐ (พรหมจรรย์) ในพระผู้มีพระภาค ตราบนั้น ตถาคตก็จะไม่พยากรณ์ความข้อนั้นเลย
และบุคคลนั้นก็คงตายไปเสีย (ก่อน) เป็นแน่
“เปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษที่อาบยาไว้อย่างหนา มิตรสหาย ญาติ
สาโลหิตของเขา ไปหาศัลยแพทย์ผู้ชํานาญมาผ่า บุรุษผู้ต้องศรนั้นพึงกล่าวว่า ‘ตราบใดที่ข้าพเจ้า
ยังไม่รู้จักคนที่ยิงข้าพเจ้า ว่าเป็นกษัตริย์ เป็นพราหมณ์ เป็นแพศย์ หรือเป็นศูทร มีชื่อว่าอย่างนี้
มีโคตรว่าอย่างนี้ ร่างสูง เตี้ย หรือปานกลาง ดํา ขาว หรือคล้ํา อยู่บ้าน นิคม หรือนครโน้น
ข้าพเจ้าจะยังไม่ยอมให้เอาลูกศรนี้ออก ตราบนั้น; ตราบใด ข้าพเจ้ายังไม่รู้ว่า ธนูที่ใช้ยิงข้าพเจ้า
นั้น เป็นชนิดมีแล่ง หรือชนิดเป็นเกาทัณฑ์ สายที่ใช้ยิงนั้น ทําด้วยปอ ด้วยผิวไม้ไผ่ ด้วยเอ็น
ด้วยป่าน หรือด้วยเยื่อไม้ ลูกธนูที่ใช้ยิงนั้น ทําด้วยไม้เกิดเอง หรือไม้ปลูก หางเกาทัณฑ์ เขา
เสียบด้วยขนปีกแร้ง หรือนกตะกรุม หรือเหยี่ยว หรือนกยูง หรือนกสิถิลหนุ เกาทัณฑ์นั้น เขา
พันด้วยเอ็นวัว เอ็นควาย เอ็นค่าง หรือเอ็นลิง ลูกธนูที่ใช้ยิงเรานั้น เป็นชนิดไร ข้าพเจ้าจะไม่
ยอมให้เอาลูกศรออก ตราบนั้น’
“บุรุษนั้น ยังไม่ทันได้รู้ความที่ว่านั้นเลย ก็จะต้องตายไปเสียโดยแน่แท้ ฉันใด...บุคคลนั้น
ก็ฉันนั้น”
“แน่ะมาลุงกยบุตร เมื่อมีทิฏฐิว่า โลกเที่ยง แล้วจะมีการครองชีวิตประเสริฐ (ขึ้นมา) ก็หาไม่
เมื่อมีทิฏฐิว่าโลกไม่เที่ยง แล้วจะมีการครองชีวิตประเสริฐ (ขึ้นมา) ก็หาไม่ เมื่อมีทิฏฐิว่า โลก
เที่ยง หรือว่าโลกไม่เที่ยง ก็ตาม ชาติก็ยังคงมีอยู่ ชราก็ยังคงมีอยู่ มรณะก็ยังคงมีอยู่ โสกะ
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ก็ยังคงมีอยู่ ซึ่ง (ความทุกข์เหล่านี้แหละ) เป็นสิ่งที่เราบัญญัติให้
กําจัดเสียในปัจจุบันทีเดียว ฯลฯ”
“ฉะนั้น เธอทั้งหลาย จงจําปัญหาที่เราไม่พยากรณ์ ว่าเป็นปัญหาที่ไม่พยากรณ์ และจงจํา
ปัญหาที่เราพยากรณ์ ว่าเป็นปัญหาที่พยากรณ์เถิด อะไรเล่าที่เราไม่พยากรณ์ (คือ) ทิฏฐิว่า โลก
เที่ยง โลกไม่เที่ยง ฯลฯ เพราะเหตุไรเราจึงไม่พยากรณ์ เพราะข้อนั้น ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ไม่เป็นหลักเบื้องต้นแห่งชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) ไม่เป็นไปเพื่อนิพพิทา เพื่อวิราคะ เพื่อ
นิโรธ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อนิพพาน อะไรเล่าที่เราพยากรณ์ (คือ) ข้อว่า นี้ทุกข์ นี้
ทุ ก ขสมุ ทั ย นี้ ทุ ก ขนิ โ รธ นี้ ทุ ก ขนิ โ รธคามิ นี ป ฏิ ป ทา เพราะเหตุ ไ รเราจึ ง พยากรณ์ เพราะ
ประกอบด้วยประโยชน์ เป็นหลักเบื้องต้นแห่งชีวิตประเสริฐ เป็นไปเพื่อนิพพิทา เพื่อวิราคะ เพื่อ
นิโรธ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน”1750
1750
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อีกแหงหนึ่งพระพุทธเจาตรัสวา สิ่งที่พระองคตรัสรูมีมากมาย แตทรงนํามาสอนเพียงเล็กนอย เหตุผลที่
ทรงกระทําเชนนั้น ก็เพราะทรงสอนแตสิ่งที่เปนประโยชน ใชแกปญหาได และสิ่งที่ประกอบดวยประโยชนใช
แกปญหาไดนั้น ก็คือ อริยสัจ ๔ ทํานองเดียวกับที่ตรัสในพุทธพจนขางตนนั้น ดังความในบาลีวา
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาสีสปาวัน ใกลพระนครโกสัมพี ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ทรงหยิบใบประดูลายจํานวนเล็กนอย ถือไวดวยฝาพระหัตถ แลวตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายสําคัญว่าอย่างไร ใบประดู่ลายเล็กน้อย ที่เราถือไว้ด้วยฝ่ามือ
กับใบที่อยู่บนต้นทั้งป่าสีสปาวัน ไหนจะมากกว่ากัน?
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใบประดู่ลายจํานวนเล็กน้อย ที่พระผู้มีพระภาคทรงถือไว้ด้วยฝ่าพระ
หัตถ์ มีประมาณน้อย ส่วนที่อยู่บนต้น ในสีสปาวันนั่นแล มากกว่าโดยแท้
“ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เรารู้ยิ่งแล้ว มิได้บอกแก่เธอทั้งหลาย มีมากมายกว่า;
เพราะเหตุไรเราจึงมิได้บอก เพราะสิ่งนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ มิใช่หลักเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์
ไม่เป็นไปเพื่อนิพพิทา เพื่อวิราคะ เพื่อนิโรธ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อนิพพาน
“ภิกษุทั้งหลาย อะไรเล่าที่เราบอก เราบอกว่า นี้ทุกข์ เราบอกว่า นี้ทุกขสมุทัย เราบอกว่า นี้
ทุก ขนิ โ รธ เราบอกว่า นี้ ทุ กขนิ โ รธคามิ นี ปฏิ ป ทา; เพราะเหตุ อ ะไรเราจึ ง บอก ก็ เ พราะข้ อ นี้
ประกอบด้วยประโยชน์ ข้อนี้เป็นหลักเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ข้อนี้เป็นไปเพื่อนิพพิทา เพื่อ
วิราคะ เพื่อนิโรธ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อนิพพาน ฉะนั้น เราจึงบอก;
“เพราะฉะนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย เธอพึงกระทําความเพียร เพื่อรู้ตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้
ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”1751
อริยสัจ ๔ เปนหลักธรรมจําเปน ทั้งสําหรับบรรพชิต และคฤหัสถ พระพุทธเจาจึงทรงย้ํา ใหภิกษุ
ทั้งหลาย สอนใหชาวบานรูเขาใจอริยสัจ ดังบาลีวา
“ภิกษุทั้งหลาย ชนเหล่าหนึ่งเหล่าใด ที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์ ก็ดี เหล่าชนที่พอจะรับฟัง
คําสอน ก็ดี ไม่ว่าเป็นมิตร เป็นผู้ร่วมงาน เป็นญาติ เป็นสาโลหิต ก็ตาม พวกเธอพึงชักชวน พึง
สอนให้ดํารงอยู่ ให้ประดิษฐานอยู่ ในการตรัสรู้ตามเป็นจริง ซึ่งอริยสัจ ๔ ประการ”1752

ความหมายของอริยสัจ
“ภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ ประการเหล่านี้แล เป็นของแท้อย่างนั้น ไม่คลาดเคลื่อนไปได้
ไม่กลายเป็นอย่างอื่น ฉะนั้น จึงเรียกว่า อริยสัจ...
“ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นอริยะ ในโลก พร้อมทั้งเทวะ ทั้งมาร ทั้งพรหม ในหมู่ประชา
พร้อมทั้งสมณะและพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวะและมนุษย์ ฉะนั้น จึงเรียกว่าอริยสัจ (เพราะเป็นสิ่ง
ที่ตถาคต ผู้เป็นอริยะ ได้ตรัสรู้ และได้แสดงไว้)”1753
1751
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พุทธธรรม
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะได้ตรัสรู้อริยสัจ ๔ นี้ตามเป็นจริง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้นาม เรียกว่าเป็น อริยะ”1754
คัมภีรวิสุทธิมัคค อางความในบาลีมาแสดงความหมายของอริยสัจ รวมได ๔ นัย คือ 1755
๑. สัจจะที่พระอริยะตรัสรู (ดูเชิงอรรถ)
๒. สัจจะของพระอริยะ (บาลีนัยที่ ๒)
๓. สัจจะที่ทําใหเปนอริยะ (บาลีนัยที่ ๓)
๔. สัจจะอยางอริยะ คือ แท แนนอน (บาลีนัยที่ ๑)
สําหรับความหมายของอริยสัจแตละขอ พึงทราบตามบาลี ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แล เป็นทุกขอริยสัจ คือ ชาติ (ความเกิด) ก็เป็นทุกข์ ชรา (ความแก่) ก็
เป็นทุกข์ พยาธิ (ความเจ็บไข้) ก็เป็นทุกข์ มรณะ (ความตาย) ก็เป็นทุกข์ การประจวบกับสิ่งอัน
ไม่เป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ การพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น ก็
เป็นทุกข์ โดยย่อ (โดยใจความ) อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ข้ อ นี้ แ ล เป็ น ทุ ก ขสมุ ทั ย อริ ย สั จ คื อ ตั ณ หา อั น นํ า ให้ มี ภ พใหม่
ประกอบด้ ว ยนั น ทิ ร าคะ ซึ่ ง ครุ่ น ใคร่ ใ ฝ่ ห าในอารมณ์ ต่ า งๆ ได้ แ ก่ กามตั ณ หา ภวตั ณ หา
วิภวตัณหา
“ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แล เป็นทุกขนิโรธอริยสัจ คือ การที่ตัณหานั้นแลดับไปได้ ด้วยการ
สํารอกออกหมดไม่มีเหลือ การสละเสียได้ สลัดออก พ้นไปได้ ไม่หน่วงเหนี่ยวพัวพัน
“ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แล เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้
แหละ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ”1756
ขยายความออกไปอีกเล็กนอย ดังนี้

๑. ทุกข แปลวา ความทุกข หรือสภาพที่ทนไดยาก ไดแกปญหาตางๆ ของมนุษย กลาวใหลึกลงไปอีก
หมายถึง สภาวะของสิ่งทั้งหลาย ที่ตกอยูในกฎธรรมดา แหงความไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ซึ่งประกอบดวย
ภาวะบีบคั้น กดดัน ขัดแยง ขัดของ มีความบกพรอง ไมสมบูรณในตัวเอง ขาดแกนสาร และความเที่ยงแท ไม
อาจใหความพึงพอใจเต็มอิ่มแทจริง พรอมที่จะกอปญหา สรางความทุกขขึ้นมาไดเสมอ ทั้งที่เกิดเปนปญหาขึ้น
แลว และที่อาจเกิดเปนปญหาขึ้นมา เมื่อใดเมื่อหนึ่ง ในรูปใดรูปหนึ่ง แกผูที่ยึดติดถือมั่นไวดวยอุปาทาน
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สํ.ม.๑๙/๑๗๐๓/๕๔๓ (นี้ถือตามที่อางใน วิสุทฺธิ.๓/๗๘ แตในบาลีฉบับอักษรไทย ไมมีคําวา “อริย” จึงตองแปลวา “เพราะไดตรัสรู
อริยสัจ ๔ นี้ ตามเปนจริง ตถาคต จึงไดนาม เรียกวาเปน อรหันตสัมมาสัมพุทธะ”)
วิสุทฺธิ.๓/๗๘ (วิสุทธิมัคค อางบาลีมาแสดงความหมายนัยที่ ๑ ดวยวา “ภิกษุทั้งหลาย พระอริยะทั้งหลาย ยอมแทงตลอดซึ่งสัจจะ
เหลานี้ เหตุนั้น จึงเรียกวา อริยสัจ” แตบาลีนี้ หาไมพบในพระไตรปฎกที่มีอยู; สวนความหมายนัยที่ ๔ เราแปล “อริยะ” วาประเสริฐ
จึงแปลอริยสัจวา ความจริงอยางประเสริฐ หรือความจริงอันประเสริฐ แตของทานแปลตรงตามพุทธพจนวา ความจริงที่แท)
เชน ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร; วินย.๔/๑๔/๑๘; สํ.ม.๑๙/๑๖๖๕/๕๒๘; และที่ ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๙๘-๖๐๑/๕๐๖-๕๑๐; อภิ.วิ.๓๕/๑๔๕๑๖๒/๑๒๗-๑๓๖ เปนตน
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๒. ทุกขสมุทัย เรียกสั้นๆ วา สมุทัย แปลวา เหตุเกิดแหงทุกข หรือสาเหตุใหทุกขเกิดขึ้น ไดแก ความ
อยาก ที่ยึดถือเอาตัวตนเปนที่ตั้ง โดยอาการที่มีเรา ซึ่งจะเสพ ที่จะได จะเปน จะไมเปน อยางนั้นอยางนี้ ทําให
ชีวิตถูกบีบคั้นดวยความเรารอน รานรน กระวนกระวาย ความหวงแหน เกลียดชัง หวั่นกลัว หวาดระแวง ความ
เบื่อหนาย หรือความคับของติดขัด ในรูปใดรูปหนึ่ง อยูตลอดเวลา ไมอาจปลอดโปรงโลงเบา เปนอิสระ สดชื่น
เบิกบานได อยางบริสุทธิ์สิ้นเชิง ไมรูจักความสุข ชนิดที่เรียกวา ไรไฝฝา และไมอืดเฟอ
๓. ทุกขนิโรธ เรียกสั้นๆ วา นิโรธ แปลวา ความดับทุกข ไดแกภาวะที่เขาถึง เมื่อกําจัดอวิชชา สํารอก
ตัณหาสิ้นแลว ไมถูกตัณหายอมใจ หรือฉุดลากไป ไมถูกบีบคั้นดวยความรูสึกกระวนกระวาย ความเบื่อหนาย
หรือความคับของติดขัดอยางใดๆ หลุดพนเปนอิสระ ประสบความสุขที่บริสุทธิ์ สงบ ปลอดโปรงโลงเบา ผองใส
เบิกบาน เรียกสั้นๆ วานิพพาน
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เรียกสั้นๆ วา มรรค แปลวา ปฏิปทาที่นําไปสูความดับทุกข หรือขอปฏิบัติ
ใหถึงความดั บทุกข ไดแก อริย อัฏฐัง คิก มรรค หรื อทางประเสริฐ มี องคป ระกอบ ๘ คื อ สัม มาทิฏ ฐิ ฯลฯ
สัมมาสมาธิ ที่เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา เพราะเปนทางสายกลาง ซึ่งดําเนินไปพอดีที่จะใหถึงนิโรธ โดยไมติดของ
หรือเอียงไปหาที่สุดสองอยาง คือ กามสุขัลลิกานุโยค (ความหมกมุนในกามสุข) และอัตตกิลมถานุโยค (การ
ประกอบความลําบากแกตน คือ บีบคั้นทรมานตนเองใหเดือดรอน)

อริยสัจ กับปฏิจจสมุปบาท
ในหนังสือนี้ ไดกลาวถึงปฏิจจสมุปบาทไวมาก และหลายอยาง ทั้งอริยสัจ และปฏิจจสมุปบาท ตางก็เปน
หลักธรรมสําคัญ
เมื่ อ มี ผู ถ ามว า “พระพุ ท ธเจ า ตรั ส รู อ ะไร?” อาจตอบว า ตรั ส รู อ ริ ย สั จ ๔ หรื อ อาจตอบว า ตรั ส
รูปฏิจจสมุปบาท ก็ได คําตอบทั้งสองนั้น ตางก็มีพุทธพจนเปนที่อางยืนยันได
ขอควรทราบ ก็คือ คําตอบทั้งสองอยางนั้น ตามที่จริงแลว ก็ถูกตองดวยกัน และมีความหมายลงกันได
เป น อัน หนึ่ งอั น เดีย ว กล า วคื อ ปฏิ จจสมุ ป บาทก็ เป น เนื้อ หาสํา คั ญ ของอริ ย สั จ และอริ ยสั จ ก็ มีค วามหมาย
ครอบคลุมปฏิจจสมุปบาท เรื่องนี้เปนอยางไร พึงพิจารณาเริ่มตั้งแตหลักฐานที่มาในคัมภีร
คัมภีรวินัยปฎก1757 เลาเหตุการณเกี่ยวกับการตรัสรูของพระพุทธเจา เริ่มตนเมื่อตรัสรูใหมๆ หลังจาก
เสวยวิมุตติสุข ๑ สัปดาห ไดเสด็จออกจากสมาธิ แลวทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ที่ไดตรัสรูนั้น ตลอดเวลา ๓
ยามแหงราตรี โดยอนุโลม โดยปฏิโลม และทั้งอนุโลม-ปฏิโลม ตามลําดับ
ตอมา เมื่อสิ้นระยะเสวยวิมุตติสุข ๗ สัปดาหแลว เมื่อปรารภการที่จะทรงประกาศธรรมแกผูอื่นตอไป
ทรงพระดําริวา:
“ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ เป็นของลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก ฯลฯ สําหรับหมู่ประชา
ผู้เริงรมย์ รื่นระเริงอยู่ในอาลัย ฐานะอันนี้ ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก กล่าวคือ อิทัปปัจจยตา
ปฏิจจสมุปบาท; แม้ฐานะนี้ ก็เห็นได้ยาก กล่าวคือ...นิพพาน”1758
1757
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สวนในพระสูตร1759 เมื่อปรากฏขอความเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนนี้ ก็จะเลาความแนวเดียวกัน เริ่มแต
พุทธดําริที่เปนเหตุใหเสด็จออกผนวช การเสด็จออกผนวช การทรงศึกษาในสํานักอาฬารดาบส และอุททกดาบส
การบําเพ็ญและการละเลิกทุกรกิริยา การทรงกลับเสวยพระกระยาหาร แลวบรรลุฌาน และตรัสรูวิชชา ๓
ในตอนตรัสรู มีขอความที่ตรัสเลาวา
“ครั้นเราบริโภคอาหาร มีกําลังขึ้นแล้ว สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุ
ปฐมฌาน...ทุติยฌาน...ตติยฌาน...จตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข...มีอุเบกขา เป็นเหตุให้สติ
บริสุทธิ์อยู่”
“เรานั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศสิ่งมัวหมอง นุ่มนวล ควรแก่งาน
ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ได้น้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ก็ระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก
(วิชชาที่ ๑)...ได้น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณ ก็มองเห็นหมู่สัตว์ ที่จุติอุบัติอยู่ (วิชชาที่ ๒)...ได้น้อม
จิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ก็รู้ชัดตามเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขโรธคามินี
ปฏิปทา เหล่านี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้
จิตได้หลุดพ้นแล้ว จากกามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ (วิชชาที่ ๓)...”1760
ตอจากนี้ ก็มีคําบรรยายพุทธดําริในการที่จะทรงประกาศธรรม ซึ่งมีขอความอยางเดียวกับในวินัยปฎก
ที่ยกมาอางไวแลวขางตนนั้น
จะเห็นวา วินัยปฎกเลาเหตุการณหลังตรัสรูใหมๆ ระยะเสวยวิมุตติสุข (ซึ่งอรรถกถาวา ๗ สัปดาห) เริ่ม
แตพิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาท จนถึงทรงพระดําริที่จะไมประกาศธรรม เพราะความยากของปฏิจจสมุปบาท
และนิพพาน ที่ไดทรงตรัสรู
สวนพระสูตรเลาเหตุการณกอนตรัสรูเปนลําดับมา จนถึงตรัสรูวิชชา ๓ แลวขามระยะเสวยวิมุตติสุข
ทั้งหมดไป มาลงที่พุทธดําริที่จะไมประกาศธรรม เพราะความยากของปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน เชนเดียวกัน
ผูถือเอาความตอนทรงพิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาท ในวินัยปฎก และพุทธดําริปรารภการประกาศ
ธรรม ทั้งในวินัยปฎก และในพระสูตร ยอมกลาวไดวา พระพุทธเจาตรัสรูปฏิจจสมุปบาท
สวนผูพิจารณาความในพระสูตร เฉพาะเหตุการณตอนตรัสรูวิชชา ๓ และจับเฉพาะวิชชาที่ ๓ อันเปน
ตัวการตรัสรูแทๆ (เฉพาะวิชชา ๒ อยางแรก ยังนับไมไดวาเปนการตรัสรู และไมจําเปนสําหรับนิพพาน) ก็ได
ความหมายวา ตรัสรูอริยสัจ ๔ จึงหลุดพนจากอาสวะ
อยางไรก็ดี คําตอบทั้งสองนั้น แมจะถูกตองทั้งคู แตก็มีความหมายบางอยางที่เปนพิเศษกวากัน และ
ขอบเขตบางแงที่กวางขวางกวากัน ซึ่งควรทําความเขาใจ เพื่อมองเห็นเหตุผลในการแยกแสดงเปนคนละหลัก
ความหมายที่ตรงกันของหลักใหญทั้งสองนี้ มองเห็นไดงาย เพื่อความรวบรัด ขอใหดูหลักอริยสัจ เทียบ
กับหลักปฏิจจสมุปบาท ดังนี้
๑. สมุทยวาร: อวิชชาเกิด → สังขารเกิด → ฯลฯ → ชาติเกิด → ชรามรณะ โสกะ ฯลฯ อุปายาส เกิด
๒. นิโรธวาร: อวิชชาดับ → สังขารดับ → ฯลฯ → ชาติดับ → ชรามรณะ โสกะ ฯลฯ อุปายาส ดับ
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ข้อ ๑. คือ ปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร แสดง กระบวนการเกิดทุกข์ เทากับรวมอริยสัจขอ ๑ (ทุกข) และ ๒
(สมุทัย) ไวในขอเดียวกัน แตในอริยสัจ แยกเปน ๒ ขอ เพราะแยกเอาทอนทาย (ชาติ ชรา มรณะ โสกะ
ฯลฯ) ที่เปนผลปรากฏ ออกไปตั้งตางหาก เปนอริยสัจขอแรก ในฐานะเปนปญหาที่ประสบ ซึ่งจะตอง
แกไข แลวจึงยอนกลับมาหาทอนที่เปนกระบวนการทั้งหมด ตั้งเปนขอที่ ๒ ในฐานะเปนการสืบสาวหา
ตนเหตุของปญหา
ข้อ ๒. คือ ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร แสดง กระบวนการดับทุกข์ เทากับ อริยสัจขอที่ ๓ (นิโรธ) แสดงให
เห็นวา เมื่อแกปญหาถูกตองตรงสาเหตุแลว ปญหานั้นจะดับไปไดอยางไรตามแนวทางของเหตุปจจัย
แมวาโดยตรง ปฏิจจสมุปบาทนัยนี้ จะตรงกับอริยสัจขอที่ ๓ แตก็ถือวากินความรวมถึงอริยสัจ
ขอที่ ๔ ไดดวย เพราะกระบวนการดับสลายตัวของปญหา ยอมบงชี้แนวทางดําเนินการ หรือวิธีการ
ทั่วไป ที่จะตองลงมือปฏิบัติ ในการจัดการแกปญหานั้นไปดวยในตัว กลาวคือชี้ใหเห็นวาจะตองทํา
อะไรบาง ณ จุดใดๆ
เมื่อสรุปอริยสัจ ใหเหลือนอยลงอีก ก็ได ๒ ขอ คือ
- ฝายมีทุกข (ขอ ๑ และ ๒) กับ
- ฝายหมดทุกข (ขอ ๓ และ ๔)
ปฏิจจสมุปบาท ๒ นัยนั้น ในที่บางแหง เปนคําจํากัดความของอริยสัจขอที่ ๒ และ ๓ ตามลําดับ คือ
- ปฏิจจสมุปบาท สมุทยวาร ถือเปนคําจํากัดความของอริยสัจ ขอที่ ๒ (สมุทัย)
- ปฏิจจสมุปบาท นิโรธวาร เปนคําจํากัดความของอริยสัจ ขอที่ ๓ (นิโรธ)1761
แตในคําจํากัดความขางตน แสดงเฉพาะตัณหาอยางเดียว วาเปนสมุทัย และการดับตัณหา วาเปนนิโรธ
ทั้งนี้เพราะตัณหาเปนกิเลสตัวเดน เปนตัวแสดงที่ปรากฏชัด หรือเปนขั้นออกโรงแสดงบทบาท จึงจับเอาเปนจุดที่
พุงความสนใจ อยางไรก็ดี กระบวนการที่พรอมทั้งโรง รวมถึงหลังฉาก หรือหลังเวทีดวย ยอมเปนไปตาม
กระบวนการปฏิจจสมุปบาทนั้นเอง
สวนแงที่ปฏิจจสมุปบาท กับอริยสัจ พิเศษ หรือแปลกจากกัน พอสรุปได ดังนี้
๑. หลักธรรมทั้งสอง เปนการแสดงความจริงในรูปแบบที่ตางกัน ดวยวัตถุประสงคคนละอยาง
- ปฏิจจสมุปบาท แสดงความจริง ตามกระบวนการของมันเอง ตามที่เปนไปโดยธรรมชาติลวนๆ
- อริยสัจ เปนหลักความจริง ในรูปแบบที่เสนอตัวตอปญญามนุษย ในการที่จะสืบสวนคนควา และ
ทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
โดยนั ย นี้ อริ ย สั จ จึ ง เป น หลั ก ธรรมที่ แ สดงโดยสอดคล อ งกั บ ประวั ติ ก ารแสวงหาสั จ ธรรมของ
พระพุทธเจา เริ่มแตการเผชิญความทุกข ที่ปรากฏเปนปญหา แลวสืบสาวหาสาเหตุ พบวามีทางแกไข ไมหมดหวัง
จึงกําหนดรายละเอียด หรือจุดที่ตองแกไข และกําหนดเปาหมายใหชัด แลวดําเนินการแกไขตามวิธีการ จนบรรลุ
เปาหมายที่ตองการนั้น
แลวโดยนัยเดียวกัน จึงเปนหลักธรรมที่ยกขึ้นมาใชในการสั่งสอน เพื่อใหผูรับคําสอนทําความเขาใจ
อยางมีระเบียบ มุงใหเกิดผลสําเร็จทั้งการสั่งสอนของผูสอน และการประพฤติปฏิบัติของผูรับคําสอน
1761
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สวน ปฏิจจสมุปบาท เปนตัวกระบวนธรรมแกนกลางของอริยสัจ และเปนเนื้อหาทางวิชาการ ที่จะตอง
ศึกษา ในเมื่อตองการเขาใจอริยสัจใหชัดเจนถึงที่สุด จึงเปนหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงพิจารณาทบทวน
หลังจากตรัสรูใหมๆ
๒. ขอที่แปลก หรือพิเศษกวากัน อยางสําคัญ อยูที่ปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร ซึ่งตรงกับอริยสัจ ขอ
ที่ ๓ และ ๔ (นิโรธ และ มรรค) กลาวคือ
ก. เมื่อเทียบกับอริยสัจ ขอ ๓ (นิโรธ) จะเห็นวา
ปฏิจจสมุปบาท นิโรธวาร กลาวถึงนิโรธดวยก็จริง แตมุงแสดงเพียงกระบวนการเขาถึงนิโรธ ไมได
มุงแสดงสภาวะของตัวนิโรธ หรือนิพพานเอง ดวยเหตุนี้ ในพุทธดําริ เมื่อจะทรงประกาศธรรม จึงแยกธรรมที่ทรง
พิจารณาเปน ๒ ตอน คือ
- ตอนแรก กลาวถึง ปฏิจจสมุปบาท อยางขางตน
- ตอจากนั้น มีพุทธดําริตอไปอีกวา “แม้ฐานะอันนี้ ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก กล่าวคือ ความสงบ
แห่งสังขารทั้งปวง ความสลัดอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา วิราคะ นิโรธ นิพพาน”
นี้แสดงวา ทรงแยกธรรมที่ตรัสรูเปน ๒ อยาง คือ ปฏิจจสมุปบาท กับ นิโรธ (นิพพาน)
สวนอริยสัจ ขอที่ ๓ คือ นิโรธ มุงแสดงตัวสภาวะของนิโรธเปนสําคัญ แตมีความหมายเล็งไปถึง
กระบวนการเขาถึงนิโรธแฝงอยูดวย
ข. แมวาปฏิจจสมุปบาท ฝายนิโรธวาร จะกินความรวมถึงอริยสัจ ขอ ๔ คือ มรรค ดวย แตก็ยัง
ไมใหผลในทางปฏิบัติชัดเจน เพราะ
- ปฏิจจสมุปบาทแสดงแตตัวกระบวนการลวนๆ ตามที่เปนไปโดยธรรมชาติเทานั้น มิไดระบุลงไป
ใหชัดเจนวา สิ่งที่จะตองทํามีรายละเอียดอะไรบาง จะตองทําอยางไร กระบวนการอยางนั้นจึงจะ
เกิดขึ้น มีลําดับขั้นการปฏิบัติอยางไร โดยเฉพาะกลวิธีตางๆ ในการกระทํา คือ ไมไดจัดวางระบบ
วิธีการไวโดยเฉพาะ เพื่อการปฏิบัติอยางไดผล เหมือนแพทยรูวิธีแกไขโรค แตไมไดสั่งยาและวิธี
ปฏิบัติในการรักษาไวให
- สวนในอริยสัจ มีหลักขอที่ ๔ คือ มรรค ซึ่งจัดขึ้นไว เพื่อวัตถุประสงคในทางปฏิบัติของมนุษย
โดยเฉพาะ ใหเปนสัจจะขอหนึ่งตางหาก ในฐานะขอปฏิบัติที่พิสูจนแลว ยืนยันไดวานําไปสู
จุดหมายไดแนนอน
อริยสัจขอที่ ๔ คือ มรรค นี้ แสดงหลักความประพฤติปฏิบัติไวอยางละเอียดกวางขวางพิสดาร ถือวา
เปนคําสอนในภาคปฏิบัติ หรือระบบจริยธรรมทั้งหมด ของพระพุทธศาสนา เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทาง
สายกลาง หรือขอปฏิบัติที่เปนกลางๆ
เมื่อเทียบหลักอริยสัจ กับปฏิจจสมุปบาท ถือวา
- ปฏิจจสมุปบาท เปน มัชเฌนธรรมเทศนา คือ หลักธรรมที่แสดงเปนกลางๆ หรือธรรมสายกลาง ตามที่
ธรรมชาติเปนอยูเปนไปตามธรรมดาของมัน ครอบคลุมอริยสัจ ๓ ขอแรก
- สวนอริยสัจ ขอที่ ๔ มรรค เปน มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง สําหรับมนุษยที่จะปฏิบัติ เพื่อ
ใหผลเกิดขึ้นแกตนโดยเปนไปตามธรรมดานั้น เปนเรื่องสวนพิเศษ ซึ่งทานจัดแถมให
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รวมความว า ธรรมที่ พ ระพุ ท ธเจ า ตรั ส รู พระองค ไ ด ต รั ส แสดงไว ที่ เ ป น หลั ก ใหญ มี ๒ นั ย คื อ
ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน กับ อริยสัจ ๔ ทั้งสองนัย วาโดยสาระแลว เปนอันเดียวกัน แตพิจารณาตางแงกัน คือ
๑. ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน ตรัสในคราวปรารภที่จะทรงเริ่มประกาศธรรมวา สิ่งที่ตรัสรูลึกซึ้ง ยาก
ยิ่งนักที่สัตวทั้งหลายจะเขาใจ การตรัสในแงนี้ หมายความวา ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน เปนสวนเนื้อหาสาระ
ของการตรัสรู หรือพูดใหสัมพันธกับนัยที่สองวา เปนสวนแกนแทของอริยสัจ เปนดานธรรมชาติและธรรมดาของ
มัน เปนตัวแทๆ ลวนๆ ของธรรม ซึ่งเขาใจไดยากอยางยิ่ง
๒. อริยสัจ ๔ ตรัสในคราวทรงเลาลําดับแหงการปฏิบัติจนตรัสรูของพระองคเอง และในคราวทรง
แสดงธรรมสั่งสอนผูอื่น เริ่มแตในปฐมเทศนา การตรัสในแงนี้ หมายความวา อริยสัจ ๔ คือธรรมที่ไดตรัสรู
ทั้งหมด ซึ่งปรากฏในรูปลักษณะที่จัดเขาลําดับเปนกระบวนการขั้นตอน โดยคํานึงถึงความสามารถที่จะเขาใจและ
การใชประโยชนของมนุษย เพื่อมุงใหสอนเขาใจงาย และปฏิบัติไดผล
พูดอีกอยางหนึ่ง ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน เปนแตธรรมลวนๆ ตามธรรมชาติ สวนอริยสัจ ๔ คือ
ธรรมในรูปที่มนุษยจะเขาไปเกี่ยวของ หรือที่นําเสนอในเชิงที่เอื้อตอความเขาใจและการใชประโยชนของมนุษย
พรอมนั้นก็พูดไดวา อริยสัจ ๔ คือธรรมทั้งหมด มีจุดซึ่งเปนแกนแทเขาใจยากที่สุดอยูที่ปฏิจจสมุปบาท
และนิพพานเทานั้น
ถาเขาใจปฏิจจสมุปบาทและนิพพานแลว ก็เปนอันเขาใจพุทธธรรมทั้งหมด (คือรวมทั้งอริยสัจ ๔ ดวย)

กิจในอริยสัจ
สิ่งสําคัญยิ่งอยางหนึ่งเกี่ยวกับอริยสัจ คือ การรู และทําหนาที่ตออริยสัจแตละขอใหถูกตอง ในการ
แสดงอริยสัจ ก็ดี ในการปฏิบัติธรรมตามหลักอริยสัจ ก็ดี จะตองใหอริยสัจแตละขอสัมพันธตรงกันกับหนาที่
หรือกิจตออริยสัจขอนั้น จึงจะชื่อวาเปนการแสดงอริยสัจ และเปนการปฏิบัติธรรมโดยชอบ มิฉะนั้น จะทําใหเกิด
ความผิดพลาด ทั้งในความเขาใจ และการประพฤติปฏิบัติ
แมแตความเขาใจผิดบางอยางเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เชน เห็นวาพระพุทธศาสนาสอนใหมองโลกใน
แงราย เปนตน ก็เกิดจากการไมเขาใจเรื่องกิจในอริยสัจนี้ดวย
กิจในอริยสัจ คือ หนาที่อันจะพึงทําตออริยสัจ ๔ แตละอยาง หรือหนาที่ตออริยสัจขอนั้นๆ มี ๔ อยาง
ตามบาลีวา1762
๑. ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ปริญฺเญยฺยํ
ทุกขอริยสัจ ควรกําหนดรู1763

๒. ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ ปหาตพฺพํ
ทุกขสมุทัยอริยสัจ ควรละ
๓. ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ สจฺฉิกาตพฺพํ
ทุกขนิโรธอริยสัจ ควรทําใหแจง
๔. ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสจฺจํ ภาเวตพฺพํ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ควรเจริญ
จับมาเรียงใหดูงาย ดังนี้
1762

1763

มาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งไดแสดงที่มาไวแลว
“ควรกําหนดรู” เปนคําแปลที่คุนกันมาของ “ปริฺเยฺยํ” มักรูสึกกันวาเขาใจยาก อาจทับศัพทวา “พึงปริญญา” หรือควรรูเทาทัน
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๑. ปริญญา การกําหนดรู หรือรูเทาทัน เปนกิจในทุกข์ หมายถึง การศึกษาใหรูจัก ใหเขาใจสภาวะที่
เปนทุกข ตามที่มันเปนของมัน พูดงายๆ วา การทําความเขาใจปญหา และกําหนดขอบเขตของปญหาใหชัดเจน
จัดเปนขั้นเริ่มตน ที่จะชวยใหการดําเนินการขั้นตอๆ ไป เปนไปได และตรงปญหา
๒. ปหานะ การละ เปนกิจในสมุทัย หมายถึง การกําจัดเหตุแหงทุกข ทําสิ่งที่เปนสาเหตุแหงทุกขให
หมดสิ้นไป พูดงายๆ วา การแกไขกําจัดตนตอของปญหา
๓. สัจฉิกิริยา การทําใหแจง เปนกิจในนิโรธ หมายถึง การประจักษแจง หรือบรรลุถึงภาวะดับทุกข
พูดงายๆ วา การเขาถึงภาวะที่แกไขปญหาไดเสร็จสิ้น ภาวะหมดปญหา หรือภาวะปราศจากปญหา บรรลุ
จุดหมายที่ตองการ
๔. ภาวนา การเจริญ เปนกิจในมรรค แปลตามตัวอักษรวา การทําใหมีใหเปนขึ้น คือ ทําใหเกิดขึ้น
และเจริญเพิ่มพูนขึ้น หมายถึง การฝกอบรมพัฒนาตามขอปฏิบัติของมรรค การลงมือปฏิบัติตามมรรควิธีที่จะ
กําจัดเหตุแหงทุกข พูดงายๆ วา การกระทําตามวิธีการที่จะนําไปสูจุดหมาย หรือการกําหนดวางรายละเอียดวิธี
ปฏิบัติแลวลงมือแกไขปญหา
กิจทั้ง ๔ นี้ เปนขอที่จะตองปฏิบัติใหถูกตอง และเสร็จสิ้น ในอริยสัจ ๔ แตละอยาง ใหตรงขอกัน
ในการปฏิบัติจริงนั้น การจะทําหนาที่ไดถูกตอง ตองอาศัยความรู หรือญาณ การรู้กิจในอริยสัจ
เรียกวา กิจญาณ (บาลี = กิจฺจาณ) เมื่อเอาญาณมาเชื่อมโยงอริยสัจแตละขอ เขากับกิจของมัน ก็จะเห็นเปน
ลําดับขั้นตอนของการปฏิบัติ ซึ่งสามารถนํามาใชเปนวิธีการสําหรับแกปญหาไดทุกระดับ ดังนี้
๑. กิจญาณ ใน ทุกข (รูวาทุกข พึงปริญญา) คือ รูสภาวะที่เปนทุกข รูสภาพอันเปนที่ตั้งแหงทุกข รู
ตําแหนงแหงที่ของทุกข ซึ่งจะตองรูตามสภาพที่แทจริงของมัน (คือ ไมใชรูตามที่เราอยากใหมันเปน หรือตามที่เรา
เกลียดชังมัน เปนตน) ถาจัดเปนขั้น ไดแก ขั้นแถลง หรือสํารวจปญหาที่จะตองทําความเขาใจ และรูขอบเขต
๒. กิจญาณ ใน สมุทัย (รูวาสมุทัย พึงปหาน) คือ รูสิ่งที่เปนสาเหตุแหงทุกข ซึ่งจะตองกําจัดเสีย ถา
จัดเปนขั้น ไดแก ขั้นสืบคน วิเคราะห และวินิจฉัยมูลเหตุของปญหา ซึ่งจะตองแกไขกําจัดใหหมดสิ้นไป
๓. กิจญาณ ใน นิโรธ (รูวานิโรธ พึงสัจฉิกิริยา) คือ รูภาวะดับทุกข ซึ่งจะตองทําใหประจักษแจง ถา
จัดเปนขั้น ไดแก ขั้นเล็งรูภาวะหมดปญหา ที่เอาเปนจุดหมาย ใหเห็นวา การแกไขปญหาเปนไปได และจุดหมาย
นั้นควรเขาถึง ซึ่งจะตองทําใหสําเร็จ โดยรูเขาใจอยูวา การเขาถึงจุดหมายนั้น จะสําเร็จ หรือเปนไปไดอยางไร
๔. กิจญาณ ใน มรรค (รูวามรรค พึงภาวนา) คือ รูมรรคา คือขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ซึ่ง
จะตองฝกฝนปฏิบัติพัฒนาเจริญเดินหนาไป ถาจัดเปนขั้นไดแก ขั้นกําหนดวาง หรือรับทราบวิธีการ ขั้นตอน
และรายละเอียดทั้งหลายในการแกไขกําจัดสาเหตุของปญหานั้น ซึ่งจะตองลงมือปฏิบัติ หรือดําเนินการตอไป
พูดใหงาย คือ รูวา ทุกขหรือปญหาของเราคืออะไร, ทุกขนั้นเกิดจากอะไร, เราตองการหรือพึงตองการ
ผลสําเร็จอะไร และจะเปนไปไดอยางไร, เราจะตองทําอะไรบาง
กิจญาณนี้ เปนอยางหนึ่ง ในญาณ ๓ ที่เกี่ยวกับอริยสัจ ๔ ซึ่งใชเปนเกณฑสําหรับวัดความตรัสรู
กลาวคือ เมื่อใดรูอริยสัจ ๔ แตละอยาง ดวยญาณครบทั้ง ๓ (รวมทั้งหมดเปน ๑๒ รายการ) แลว เมื่อนั้น จึง
จะชื่อวารูอริยสัจ หรือเปนผูตรัสรูแลว
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ญาณ ๓ นั้น เรียกชื่อเต็มวา ญาณทัสสนะ อันมีปริวัฏฏ ๓ หรือปริวัฏ ๓ แหงญาณทัศนะ หมายถึง การ
หยั่งรูหยั่งเห็นครบ ๓ รอบ กลาวคือ1764
๑. สัจญาณ หยั่งรูสัจจะ คือ ความหยั่งรูอริยสัจ ๔ แตละอยาง ตามที่เปนๆ วา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้
ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา หรือวา ทุกข คืออยางนี้ๆ เหตุแหงทุกข คืออยางนี้ๆ ภาวะดับทุกข คืออยาง
นี้ๆ ทางแกไขดับทุกข คืออยางนี้ๆ
สัจญาณ ในอริยสัจ ครบ ๔ ขอ ก็เปนอันครบ ๑ รอบ เปน ปริวัฏ ๑
๒. กิจญาณ หยั่งรูกิจ คือ ความหยั่งรูหนาที่ที่จะตองทําตออริยสัจ ๔ แตละอยางวา ทุกขควรกําหนดรู
สมุทัยควรละเสีย เปนตน ดังไดอธิบายแลว
กิจญาณ ในอริยสัจ ครบ ๔ ขอ ก็เปนอันครบอีก ๑ รอบ เปนอีก ปริวัฏ ๑
๓. กตญาณ หยั่งรูการอันทําแลว คือ ความหยั่งรูวา กิจอันจะตองทําในอริยสัจ ๔ แตละอยางนั้น ได
ทําเสร็จแลว คือ รูวา ทุกขควรกําหนดรู ก็ไดกําหนดรูแลว สมุทัยควรละ ก็ไดละแลว นิโรธควรทําใหแจง ก็ได
ประจักษแจงแลว มรรคควรปฏิบัติ ก็ไดปฏิบัติแลว
กตญาณ ในอริยสัจ ครบ ๔ ขอ ก็เปนอันครบอีก ๑ รอบ เปนอีก ปริวัฏ ๑
โดยนัยนี้ ญาณ ๓ นั้น ก็เปนไปในอริยสัจ ๔ ญาณละ ๑ รอบ จึงรวมเปน ๓ รอบ (๓ ปริวัฏ) เรียกเต็ม
วา ญาณทัศนะ มีปริวัฏ ๓
เมื่อแจงนับอยางละเอียด ปริวัฏ (วนรอบ) ๓ นี้ แตละรอบ ก็คือเปนไปในอริยสัจ ๔ ครบทุกขอ จึงรวม
เปน ๑๒ รายการ เรียกเปนคําศัพทวา มีอาการ ๑๒ จึงพูดใหเต็มวา ญาณทัศนะ มีปริวัฏ ๓ มีอาการ ๑๒
พระพุทธเจาทรงมีญาณทัศนะตามเปนจริง ในอริยสัจ ๔ ครบปริวัฏ ๓ มีอาการ ๑๒ คือ ไดความรูแจง
ครบ ๑๒ รายการแลว จึงปฏิญาณพระองคไดวา ทรงบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว
หลักญาณทัศนะ มีอาการ ๑๒ หรือ ความรูครบ ๑๒ รายการนี้ ใชเปนเกณฑตรวจสอบความสําเร็จใน
การปฏิบัติการแกปญหาไดทุกอยาง
เขียนออกมาเปน ญาณทัศนะ มีปริวัฏ ๓ มีอาการ ๑๒ ตามรายการ ดังตอไปนี้
ปริวัฏ ที่ ๑
สัจญาณ ๔ อาการ
๑. ทุกข
๒. สมุทัย
๓. นิโรธ
๔. มรรค

1764

คือดังนี้
คือดังนี้
คือดังนี้
คือดังนี้

ปริวัฏ ที่ ๒
กิจญาณ ๔ อาการ
๕. ทุกขนี้
๖. สมุทัยนี้
๗. นิโรธนี้
๘. มรรคนี้

ควรกําหนดรู
ควรละเสีย
ควรทําใหแจง
ควรปฏิบัติ

ปริวัฏ ที่ ๓
กตญาณ ๔ อาการ
๙. ทุกขนี้
๑๐. สมุทัยนี้
๑๑. นิโรธนี้
๑๒. มรรคนี้

ไดกําหนดรูแลว
ไดละแลว
ไดประจักษแจงแลว
ไดปฏิบัติแลว

ญาณ ๓ นี้ มาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งอางที่มาไวแลว (เขียนเต็มเลียนบาลี เปน สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ)

๘๙๒

พุทธธรรม
เขียนใหดูงาย อีกแบบหนึ่ง ดังนี้

บทที่ ๑๗ บทสรุป: อริยสัจ ๔

๘๙๓

อนึ่ง มีขอควรทราบเพิ่มเติมใหเห็นภาพกวางออกไป ดังนี้
๑. ทุกข์ คูกับกิจ คือ ปริญญา ในฐานะเปนสิ่งที่ควรกําหนดรู ดังนั้น ทุกข และธรรมทั้งหลายที่อยูใน
จําพวกปญหา หรือเปนที่ตั้งแหงปญหา จึงรวมเรียกวา ปริญไญยธรรม (ธรรมที่ควรกําหนดรู)
๒. สมุทัย คูกับกิจ คือ ปหานะ ในฐานะเปนสิ่งที่ควรละ หรือกําจัด ดังนั้น ตัณหา และธรรมจําพวกที่
ทําใหเกิดปญหา เปนเหตุแหงทุกข เชน อวิชชา โลภะ โทสะ อุปาทาน เปนตน จึงเรียกรวมวา ปหาตัพพธรรม
(ธรรมที่ควรละ)
๓. นิโรธ คูกับกิจ คือ สัจฉิกิริยา ในฐานะเปนสิ่งที่ควรทําใหแจง หรือควรบรรลุ ดังนั้น นิพพาน และ
ธรรมจําพวกที่เปนจุดหมาย หรือเปนที่แกปญหา จึงเรียกรวมวา สัจฉิกาตัพพธรรม (ธรรมที่ควรทําใหแจง)
๔. มรรค คูกับกิจ คือ ภาวนา ในฐานะเปนสิ่งที่ควรเจริญ คือปฏิบัติดําเนินการ ดังนั้น มรรคามีองค
๘ และธรรมทั้งหลายที่เปนพวกขอปฏิบัติ เปนวิธีการเพื่อเขาถึงจุดหมาย จึงรวมเรียกวา ภาเวตัพพธรรม (ธรรม
ที่ควรเจริญ)
ธรรมทั้งหมด หรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบรรดามี ยอมจัดรวมเขาในประเภทใดประเภทหนึ่ง แหงธรรม ๔
จําพวกนี้ ไมมีเหลือ
ในมรรคาแห ง ความดั บทุ ก ข หรื อ ปฏิ บั ติก ารแกป ญ หาทั้ง หลาย ตั้ งแตห ยาบจนถึ งละเอี ยด ตั้ง แต
ภายนอกจนถึงลึกซึ้งภายใน ผูศึกษาที่สนใจ อาจคอยจับธรรมที่ตนเกี่ยวของ จัดเขาในธรรม ๔ ประเภทนี้ไดเสมอ
เชน ในการปฏิบัติขั้นถึงแกน เอาแตสาระ พระพุทธเจาเคยทรงแสดงธรรม ๔ ประเภทไว ดังนี้1765
๑. (ทุกข์): ปริญไญยธรรม
ไดแก อุปาทานขันธ ๕
๒. (สมุทัย): ปหาตัพพธรรม
ไดแก อวิชชา และภวตัณหา
๓. (นิโรธ): สัจฉิกาตัพพธรรม ไดแก วิชชา และวิมุตติ
๔. (มรรค): ภาเวตัพพธรรม
ไดแก สมถะ และวิปสสนา

แนวอธิบายอริยสัจโดยสังเขป
อรรถกถาที่เคยอาง1766 ไดเปรียบเทียบอริยสัจ ๔ ไวเปนขออุปมานัยตางๆ มีบางขอนาสนใจ เชน
ก. ทุกข์ เหมือนโรค
สมุทัย เหมือนสมุฏฐานของโรค
นิโรธ เหมือนความหายโรค
มรรค เหมือนยาบําบัดโรค
ข. ทุกข์ เหมือนทุพภิกขภัย
สมุทัย เหมือนฝนแลง
นิโรธ เหมือนภาวะอุดมสมบูรณ มรรค เหมือนฝนดี
ค. ทุกข์ เหมือนภัย
สมุทัย เหมือนเหตุแหงภัย
นิโรธ เหมือนความพนภัย
มรรค เหมือนอุบายใหพนภัย
ง. ทุกข์ เหมือนของหนัก
สมุทัย เหมือนการแบกของหนักไว
นิโรธ เหมือนการวางของหนักลงได มรรค เหมือนอุบายวิธีที่จะเอาของหนักลงวาง
1765
1766

ม.อุ.๑๔/๘๓๑/๕๒๖; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๕๔/๓๓๓ (เคยอาง); ในบาลีนั้น ทานเรียงภาเวตัพพธรรม คือ สมถะและวิปสสนา ไวกอน
สัจฉิกาตัพพธรรม คือวิชชาและวิมุตติ แตในที่นี้ จัดเรียงสับตรงขาม เพื่อใหเขาลําดับของอริยสัจ ๔.
วิสุทฺธิ.๓/๑๐๐; วิภงฺค.อ.๑๑๔; ปฏิสํ.อ.๒๓๙

๘๙๔

พุทธธรรม

อุปมาที่ยกมาใหดูนี้ เปนคําอธิบายอริยสัจอยางที่เขาใจไดงาย มองเห็นชัดเจนทันที อาจจะถือไดวา
เพียงพอในตัวแลว จะจบเทานี้ก็คงได แตมีสาระบางอยางซึ่งหากนํามาแสดงไว อาจจะชวยใหเจริญปญญามาก
ขึ้น จึงขออธิบายเพิ่มเติมอีกตามสมควร
คัมภีรวิสุทธิมัคค สัมโมหวิโนทนี และสัท ธัมมปกาสินี1767 ไดชี้แจงเหตุผลไวอยางนาฟงวา เหตุใด
พระพุทธเจาจึงทรงแสดงอริยสัจ ๔ ไว โดยเรียงลําดับขออยางที่เรียนรูกันอยูนี้ ขอความที่ทานกลาวไว แมจะสั้น
แตมีสาระหนักแนน จึงขอนํามาเปนเคาความสําหรับกลาวถึงอริยสัจ ๔ โดยสังเขป ตอไปนี้

ก) ยกทุกข์ขึ้นพูดก่อน เป็นการสอนเริ่มจากปัญหา เพื่อใช้วิธีการแห่งปัญญา
๑. ทุกข คือปญหาตางๆ ของมนุษย เปนเรื่องบีบคั้นชีวิตจิตใจ มีอยูทั่วไปแกทุกคน เกิดขึ้นแกใคร
เมื่อใด ก็เปนจุดสนใจ เปนของเดนชัดแกผูนั้นเมื่อนั้น แตวาที่จริง ถึงจะไมมองเฉพาะครั้งเฉพาะคน แมมองกวาง
ออกไปในหมูชนนอยใหญ จนถึงทั้งโลก ก็เห็นชัดถึงปญหาชีวิตของมนุษย และทุกขภัยใหญนอย ที่ปรากฏขึ้นมา
และเปนไปอยูเรื่อยๆ ตลอดเวลา เปนธรรมดา พูดขึ้นมา ก็ชัดเจน เห็นงาย เปนจุดสนใจอยางยั่งยืน ยกขึ้นเปน
ขอปรารภไดเรื่อยไป โดยเฉพาะเหมาะที่จะใชเปนจุดเริ่มตนในการแสดงธรรม
ยิ่งกวานั้น ทุกขเปนของนาเกลียดนากลัว และนาตกใจสําหรับคนจํานวนมาก ทั้งที่ไมอาจหลีกเลี่ยง ก็ไม
อยากไดยิน ดังจะเห็นคนที่กําลังเพลิดเพลินลุมหลงมัวเมา ไมตระหนักรูวาตนเองกําลังมีปญหา และกําลังกอ
ปญหา เมื่อมีผูมาชี้ปญหาให ก็จะกระทบใจ ทําใหสะดุงสะเทือน และเกิดความไหวหวั่น สําหรับคนที่อยูในภาวะ
เชนนั้น พระพุทธเจาทรงสอนปรารภเรื่องทุกขเพื่อกระตุนเตือนใหเขาฉุกใจไดคิด เปนทางที่จะเริ่มตนพิจารณา
แกปญหาดับความทุกขกันไดตอไป
เมื่อแสดงอริยสัจโดยตั้งตนที่ทุกข ก็เปนการสอนที่เริ่มจากปญหา เริ่มจากสิ่งที่มองเห็นกันอยู เขาใจงาย
เริ่มจากเรื่องที่นาสนใจ และโดยเฉพาะเปนการสอนเรื่องที่เกี่ยวของกับคน ไมใชเรื่องเลื่อนลอย ไมใชเรื่องคิดเพอ
ฝน หรือสักวาพูดตีฝปาก เมื่อพูดกับใครก็เปนเรื่องเกี่ยวของกับคนนั้น เมื่อพูดเปนกลางๆ ก็เกี่ยวของกับทุกคน
พระพุทธเจาทรงสอนเรื่องทุกข มิใชเพื่อใหเปนทุกข แตเพื่อเปนจุดเริ่มตนที่จะดับทุกข เพราะทรงรูวา
ทุกขหรือปญหานั้น เปนสิ่งที่แกไขได ดับได มิใชเปนของเที่ยงแทแนนอนที่จะตองคงอยูตลอดไป ชีวิตนี้ ที่ยังคับ
ของ ก็เพราะมีทุกขมีปญหาคอยรบกวนอยู ถาดับทุกขแกปญหาแลว หรือไดสรางความสามารถในการดับทุกข
แกปญหาไวพรอมแลว ชีวิตก็ปลอดโปรงโลงเบา พบสุขแทจริง
แตการดับทุกข หรือแกไขปญหานั้น มิใชทําไดดวยการหลบเลี่ยงปญหา หรือปดตาไมมองทุกข ตรงขาม
ตองใชวิธีรับรูสูหนาเผชิญดูมัน การรับรูสูหนา มิใชหมายความวาจะเขาไปแบกทุกขไว หรือจะใหตนเปนทุกข แต
เพื่อรูเทาทัน จะไดแกไขกําจัดมันได พูดงายๆ วา ไมใชไปเอาทุกขมาใสในใจ แตเอาปญญาไปแกไขจัดการ
การรูเทาทันนี้ คือการทําหนาที่ตอทุกขใหถูกตอง ไดแกทําปริญญา คือ ใชปญญาดูทั่วรอบ ทําความ
เขาใจสภาวะของทุกข หรือปญหานั้น ใหรูวาทุกขหรือปญหาของเรานั้น คืออะไรกันแน อยูที่ไหน (บางทีคนชอบ
หลบเลี่ยงทุกขหนีปญหา และทั้งที่รูวามีปญหา แตจะจับใหชัด ก็ไมรูวาปญหาของตนนั้นคืออะไร ไดแตเห็น
คลุมๆ เครือๆ หรือพราสับสน) มีขอบเขตแคใด เมื่อกําหนดจับทุกขไดอยางนี้ ก็เปนอันเสร็จหนาที่ตอทุกข
เหมือนแพทยตรวจอาการจนรูโรค รูจุดที่เปนโรคแลว ก็หมดภาระไปขั้นหนึ่ง
1767

วิสุทฺธิ.๓/๘๑; วิภงฺค.อ.๑๑๒; ปฏิสํ.อ.๖๓,๒๓๙ (ขอความอยางเดียวกันทั้งสามคัมภีร เปนการคัดลอกกันไปเทานั้นเอง)

บทที่ ๑๗ บทสรุป: อริยสัจ ๔

๘๙๕

เราไมมีหนาที่กําจัดทุกข เพราะทุกขจะดับที่ตัวมันเองไมได ตองแกที่เหตุของมัน ถาจะละทุกขที่ตัวทุกข
ก็เหมือนรักษาโรคที่อาการ เชน ใหยาระงับอาการไว ก็ไมใชแกโรคไดจริง ตองคนหาสาเหตุตอไป
แพทยเรียนรูโรค ตองเรียนรูเรื่องรางกายอันเปนที่ตั้งของโรคดวย ฉันใด ผูจะดับทุกข เมื่อเรียนรูทุกข ก็
ตองเรียนรูเกี่ยวกับชีวิตอันเปนที่ตั้งของทุกข ซึ่งรวมถึงสภาวะของสังขารโลกที่เกี่ยวของดวย ฉันนั้น
สาระสําคัญของอริยสัจขอที่ ๑ คือ รับรูความจริงเกี่ยวกับทุกขตามที่มันเปนอยู และมองดูรูจักชีวิต รูจัก
โลกตามที่มันเปนจริง

ข) ค้นเหตุปัจจัยให้พบด้วยปัญญา ไม่มัวหาที่ซัดทอด
๒. สมุทัย คือ เหตุแหงทุกข หรือสาเหตุของปญหา เขามาตอนนี้ เพราะเปนเรื่องที่ถึงลําดับ คือ เมื่อ
ตองการดับทุกข ก็ตองกําจัดสาเหตุของมัน เมื่อกําหนดหรือจับไดแลววาทุกขหรือปญหาของตนคืออะไร เปน
อยางไร อยูที่ไหนแลว ก็ถึงเวลาที่จะสืบสาวหาสาเหตุตอไป เพื่อจะไดทํากิจแหงปหานะ คือละหรือกําจัดมันเสีย
อยางไรก็ตาม แมเมื่อคนหาสาเหตุ คนก็มักเลี่ยงหนีความจริง ชอบมองออกไปขางนอก หรือมองใหไกล
ตัวจากที่เปนอยูในปจจุบัน โดยมักมองหาตัวการขางนอกที่จะซัดทอดได หรือถาจะเกี่ยวกับตัวเอง ก็ใหเปนเรื่อง
หางไกลออกไป จนรูสึกวาพนจากความรับผิดชอบของตน
สิ่งที่มักถูกซัดทอดใหเปนสาเหตุนั้น ปรากฏออกมาเปนลัทธิที่ผิด ๓ ประเภท คือ1768
๑) ปุพเพกตวาท ลัทธิกรรมเกา ถือวา สุขทุกขทั้งปวงที่ประสบในบัดนี้ เปนเพราะกรรมที่ทําไวปาง
กอน ไมวาจะพบทุกขเจอสุขอะไร ก็ยกใหเปนเรื่องกรรมเกา
๒) อิศวรนิรมิตวาท ลัทธิพระเปนเจา ถือวา สุขทุกขทั้งปวงที่ประสบในบัดนี้ เปนเพราะการบันดาล
ของเทพผูเปนใหญ ไมวาจะหนีเรื่องรายหรืออยากไดเรื่องดี ก็หวังบารมีเทพเจา
๓) อเหตุวาท ลัทธิคอยโชค ถือวา สุขทุกขทั้งปวงที่ประสบในบัดนี้ เปนไปเอง แลวแตโชคชะตาที่
เลื่อนลอย ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย อะไรๆ จะดีหรือราย ทําอะไรไมได วารอใหถึงคราว ก็จะเปนไปเอง
ทางธรรมปฏิเสธลัทธิเหลานี้ เพราะขัดตอกฎธรรมดาแหงเหตุปจจัย แตใหมองหาสาเหตุของทุกขตามกฎ
ธรรมดาที่วานั้น โดยมองเหตุปจจัย เริ่มที่ตัวคน และในตนเอง ไดแก กรรม คือการกระทํา การพูด การคิด ที่ดี
หรือชั่ว ซึ่งไดประกอบแลว และกําลังประกอบอยู และที่ไดสั่งสมไวเปนลักษณะนิสัย ตลอดจนการตั้งจิตวางใจ
ตอสิ่งทั้งหลาย และการมีความสัมพันธอยางถูกตอง หรือผิดพลาด กับเหตุปจจัยในบรรดาสภาพแวดลอม
ในขั้นพื้นฐาน ทานกลาวลึกลงไปอีกวา ตัณหา ความทะยานอยาก ที่ทําใหวางใจ วางตัว ปฏิบัติตน
แสดงออก สัมพันธ และกระทําตอชีวิตและโลกอยางไมถูกตอง อยางไมเปนไปดวยความรูตามเปนจริง แต
เปนไปดวยความยินดียินราย ชอบชัง เปนตน ตลอดจนกิเลสปกปองตัวตนทั้งหลาย เชน ความกลัว ความถือตัว
ความริษยา ความหวาดระแวง ฯลฯ ที่สืบเนื่องมาจากตัณหานั่นแหละ คือที่มาแหงปญหาความทุกขของมนุษย
1768

เชน องฺ.ติก.๒๐/๕๐๑/๒๒๒; อภิ.วิ.๓๕/๙๔๐/๔๙๖; ม.อุ.๑๔/๒-๑๑/๑-๑๓ (เคยอางแลว ในบทวาดวยเรื่องกรรม); ขุ.ชา.๒๘/๕๒๖๕/๒๓-๓๐; ๗๗๑/๒๖๐-๕; ชา.อ.๘/๖๗-๗๓; อิศวรนิรมิตวาท เรียกอีกอยางวา อิศวรกรณวาท หรือ อิสสรนิมมานวาท หรืออิสสรกุตติวาท; โดยเฉพาะ ปุพเพกตวาท พึงระวังแยกจากหลักธรรมของพุทธศาสนาใหดี ขอย้ําวา เรื่องนี้นาศึกษามาก ดูเหมือนชาว
พุทธจํานวนมากจะพยายามหลบเลี่ยงไมยอมมองดูหลักพุทธศาสนาขอนี้ การที่ทานย้ําไวในคัมภีรต้ังหลายแหง นาจะเปนขอสําคัญ
ซึ่งหากศึกษากันใหดี อาจชวยใหความกระจางเกี่ยวกับหลักกรรมในพุทธศาสนาไดอีกมาก ไมนาจะมัวเลี่ยงหลบกันไปมา
วิภงฺค.อ.๖๕๒-๓ วา วาทะที่ ๑ เปน ลัทธินิครนถ ที่ ๒ เปน ลัทธิพราหมณ ที่ ๓ เปน ลัทธิอาชีวก อนึ่ง ใน ขุ.ชา.๒๘/๖๑-๖๔/
๒๕-๒๖ จัดอุจเฉทวาท เขาชุดมิจฉาวาทะเหลานี้ รวมเปน ๔ วาทะ.
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พุทธธรรม

ตัณหามี ๓ อยาง คือ กามตัณหา อยากกาม ไดแก อยากไดอยากเอาอยากเสพ อยางหนึ่ง ภวตัณหา
อยากภพ ไดแก อยากเปนนั่นเปนนี่ อยากคงสถานะอยูตลอดไป อยากมีชีวิตนิรันดร อยางหนึ่ง วิภวตัณหา
อยากสิ้ น ภพ ได แก ปรารถนาภาวะมลายสิ้ น สูญ อย า งหนึ่ ง และลึ กลงไปให ชั ด กว านั้ น ก็ ดู ที่ก ระบวนการ
แหงปฏิจจสมุปบาท ก็จะเห็นตั้งแตอวิชชา ซึ่งเปนมูลของตัณหา วาเปนที่ไหลเนืองมาแหงปญหาประดาทุกขนั้น
เมื่อใด กําจัดอวิชชาตัณหา ที่เปนตนตอของปญหา และซึ่งเปนสาเหตุของความทุกขไดแลว มนุษยไมตก
อยูภายใตอิทธิพลของกิเลสปกปองเบงขยายตัวตนทั้งหลาย เมื่อนั้น เขาก็จะสามารถปฏิบัติตอชีวิตและสัมพันธ
กับโลก ทั้งสวนมนุษย สัตวอื่น และธรรมชาติ ดวยปญญาที่เขาใจสภาวะ และรูเหตุปจจัยของสิ่งทั้งหลายตาม
เปนจริง ซึ่งทําใหแกปญหาไดจริง อยางเต็มความสามารถและสติปญญาของมนุษย
แมความทุกขจะมีเหลืออยู ก็เปนเพียงทุกขตามสภาวะของธรรมดา และทุกขที่เหลืออยูนอยแลวนั้น ก็
ไมมีอิทธิพลครอบงําจิตใจของเขาได ในเมื่อไมมีอิท ธิพลของตัณหาครอบงําอยูภายใน ภารกิจของเขาจะมี
เหลืออยูเพียงการคอยใชปญญาศึกษาพิจารณาสถานการณและเรื่องราวทั้งหลายที่เกี่ยวของ ใหรูเขาใจสภาวะและ
เหตุปจจัยตามเปนจริง แลวจัดการดวยปญญานั้น ใหเปนไปเพื่อประโยชนสุข
แตตราบใด กิเลสที่บิดเบือน ครอบงํา และที่ทําใหเอนเอียงทั้งหลาย ยังบีบคั้นบังคับมนุษยใหเปนทาส
ของมันได ตราบนั้น มนุษยจะไมสามารถแกปญหาขจัดทุกขไดจริง ไมวาจะเปนปญหาภายนอก หรือทุกขภายใน
แตตรงขาม เมื่อจะแกปญหา เขามักกลับทําปญหาใหนุงนังซับซอนและขยายตัวมากขึ้น ในรูปเดิมบาง ในรูปของ
ปญหาใหมๆ อื่นๆ บาง เมื่อถูกทุกขบีบคั้นภายใน แทนที่จะดับหรือสามารถลดทอนปริมาณแหงทุกขใหเบาบางลง
ไดดวยปญญา ก็กลับถูกตัณหาบีบกดใหชดเชยออกไปดวยการเติมทุกขที่ใหญกวาเขามา หรือระบายทุกขนั้น
ออกไปใหเปนโทษภัยแกคนอื่นและแกสังคม
ความทุกขและปญหาของมนุษยไดเปนมา และเปนอยูอยางนี้ ตามอํานาจบงการของตัณหา ที่มีอวิชชา
คอยหนุนอยู อยางไมมีที่สิ้นสุด

ค) ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา มีความสุขอย่างอิสระ และทํากิจด้วยกรุณา
๓. นิโรธ คือ ความดับทุกข หรือภาวะหมดปญหา: เมื่อไดกลาวถึงทุกข หรือปญหา พรอมทั้งสาเหตุ ที่
เปนเรื่องรายไมนาพึงใจแลว พระพุทธเจาก็ทรงชโลมดวงใจของเวไนยชน ใหเกิดความเบาใจ และใหมีความหวังขึ้น
ดวยการตรัสอริยสัจขอที่ ๓ คือ นิโรธ บอกใหรูวา ทุกขที่บีบคั้นนั้นดับได ปญหาที่กดดันนั้นแกไขได ทางออกที่นาพึง
ใจมีอยู ทั้งนี้ เพราะสาเหตุแหงปญหาหรือบรรดาทุกขนั้น เปนสิ่งที่แกไขกําจัดหรือทําใหหมดสิ้นไปได
ทุกขหรือปญหา ตั้งอยูไดดวยอาศัยเหตุ เมื่อกําจัดเหตุแลว ทุกขที่เปนผล ก็พลอยดับสิ้นไปดวย เมื่อ
ทุกขดับไป ปญหาหมดไป ก็ถึงภาวะหมดปญหา มีภาวะไรทุกขปรากฏขึ้นมาอยางเปนไปเอง วุนหายกลายเปนวาง
หลุดโลง โปรงเบา ปลอดพนไปได เปนอิสระ หมดจด สดใส โดยนัยนี้ นิโรธอริยสัจ จึงตามเขามาเปนลําดับที่ ๓
ทั้งโดยความเปนไปตามธรรมดาของกระบวนธรรมเอง และทั้งโดยความเหมาะสมแหงกระบวนวิธีการสอน ที่ชวน
สนใจ ชวยใหเขาใจ สอนไดผล และชวนใหกาวสูการปฏิบัติเพื่อประจักษผลที่เปนจริง
เมื่อกําจัดตัณหา พรอมทั้งกิเลสวานเครือที่บีบคั้นครอบงําและหลอนลอจิตลงได จิตก็ไมตองถูกทรมาน
ดวยความเรารอน รานรน กระวนกระวาย ความหวาดหวั่น ความกระทบกระทั่ง ความหงอยเหงา และความเบื่อ
หนาย ไมตองหวังความสุขแบบขอไปทีเพียงดวยการหนีหลบออกไปจากอาการเหลานี้ หรือแกไขทุกขดวยการหา
อะไรมากลบปดไว หรือมาทดแทน หรือหาทางไประบายออกขางนอก พอผานหรือพนไปคราวหนึ่งๆ
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ดวยการแกไขที่เหตุปจจัยนี้ จิตหลุดพนเปนอิสระ ปลอดโปรงโลงเบา มีความสุขที่ไรไฝฝา ดวยไมตอง
สะดุดพะพานสิ่งกังวลคั่งคางใจ สงบ สดชื่น เบิกบาน ผองใสไดตลอดทุกเวลา อยางเปนปกติของใจ บรรลุภาวะ
สมบูรณของชีวิตดานใน เปนอันสําเร็จกิจแหง สัจฉิกิริยา คือการประจักษแจงจุดหมาย
สวนอีกดานหนึ่ง เมื่อจิตหลุดพนจากกิเลสที่บีบคั้นครอบงําหลอนลอ และเงื่อนปมที่ติดของภายใน เปน
อิสระ ผองใส โดยไมมีอวิชชาที่จะมาแสดงอิทธิพลหนุนนําชักใยอีกตอไปแลว ก็ยอมมีความหมายวา ปญญาได
หลุดพนจากกิเลสที่บดบัง เคลือบคลุม บิดเบือน หรือยอมสี บริสุทธิ์เปนอิสระ จึงทําใหสามารถคิดพิจารณาสิ่ง
ทั้งหลายอยางถูกตองตรงตามความเปนจริง มองสิ่งทั้งหลายตามสภาวะ และตามเหตุปจจัย
เมื่อไมมีอวิชชาตัณหาคอยชักพาใหเขว ปญญาก็เปนเจาการในการชี้นําพฤติกรรม ทําใหวางใจ ปฏิบัติตน
แสดงออก สัมพันธกับโลกและชีวิตดวยความรูเทาทันความเปนจริง นอกจากปญญานั้นจะเปนรากฐานแหงความ
บริสุทธิ์เปนอิสระของจิตในสวนชีวิตดานในแลว ในสวนชีวิตดานนอก ก็ชวยใหใชความรูความสามารถของตนไป
ในทางที่เปนไปเพื่อการแกปญหา เสริมสรางประโยชนสุขไดอยางแทจริง สติปญญาความสามารถของเขาถูกใชให
เปนประโยชนไดเต็มที่ของมัน ไมมีอะไรหนวงเหนี่ยวบิดเบน เปนไปเพื่อความดีงามอยางเดียว จึงเรียกวาเปนการ
ดําเนินชีวิตดวยปญญา หรือชีวิตที่ดําเนินไปดวยปญญา
ยิ่งกวานั้น ในเมื่อจิตใจเปนอิสระ ปลอดโปรง เปนสุขอยูเปนปกติเอง ไมหวงไมกังวลเกี่ยวกับตัวตน ไม
ตองคอยแสวงหาสิ่งเสพ ไมตองคอยปกปองเสริมความมั่นคงยิ่งใหญของตัวตนที่แบกถือเอาไวแลว จิตใจก็เปด
กวาง แผความรูสึกอิสระออกไป พรอมที่จะรับรูสุขทุกขของเพื่อนสัตวโลก และคิดเกื้อกูลชวยเหลือ โดยนัยนี้
ปัญญา จึงได กรุณา มาเปนแรงชักนําพฤติกรรมตอไป ทําใหดําเนินชีวิตเพื่อประโยชนสุขของผูอื่นไดเต็มที่
ในเมื่อไมยึดติดถือมั่นอะไรๆ ในแงของกิเลสที่หวงหาผูกพันจะเอาจะไดเพื่อตัวตนแลว ก็สามารถทําการ
ตางๆ ที่ดีงาม บําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนสุขแกผูอื่นไดอยางมุงแนวจริงจัง
สําหรับชีวิตดานใน มีจิตใจอิสระ เปนสุข ผองใส เบิกบาน เปนความบริบูรณแหงประโยชนตน เรียกวา
อัตตหิตสมบัติ สวนชีวิตดานนอก ก็ดําเนินไปเพื่อเกื้อกูลแกผูอื่น เรียกวา ปรหิตปฏิบัติ เขาคูกัน เปนอันครบ
ลักษณะของผูที่ไดประจักษแจงความหมายสูงสุดของนิโรธ
อยางไรก็ตาม ผูดําเนินมรรคาแหงอารยชน ไมจําเปนตองรอผลจนกวาจะบรรลุนิพพานที่เปนความหมาย
สูงสุดของนิโรธ เมื่อเดินตามมรรคถูกตองแลว แมในระหวางทาง ก็สามารถประสบผลแหงการปฏิบัติประจักษแก
ตนไดเรื่อยไป โดยควรแกการปฏิบัติ ทั้งไดประโยชนเอง และทําประโยชนแกผูอื่นดวย ดังที่วาแลวนั้น มากและ
สูงขึ้นไปตามขั้น ดวยวานิโรธนั้น มีลดหลั่นลงมารวมดวยกันถึง ๕ ระดับ คือ1769
๑) วิกขัมภนนิโรธ ดับกิเลสดับทุกขดวยขมไว โดยทําจิตใจใหสงบ เยือกเย็นผอนคลายหาย
เครียด ปราศจากความขุนมัวเศราหมอง หายเรารอนกระวนกระวาย ดวยวิธีการฝายสมาธิ เฉพาะอยางยิ่งหมาย
เอาสมาธิในระดับฌาน ซึ่งกิเลสถูกทําใหสงบไว ไดเสวยนิรามิสสุขตลอดเวลาที่อยูในฌานนั้น
๒) ตทังคนิโรธ ดับกิเลสดับทุกขดวยองคธรรมคูปรับ หรือธรรมที่ตรงขาม เฉพาะอยางยิ่ง การ
รูจักคิดรูจักพิจารณา มีปญญารูเทาทันความจริงที่เปนธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย ซึ่งเปนไปตามเหตุปจจัย และจะ
พึงแกไขที่เหตุปจจัย ไมขึ้นตอความอยากความปรารถนาและความหมายมั่นยึดถือของมนุษย แลววางใจได
1769
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พุทธธรรม

ถูกตอง และปฏิบัติตอทุกสิ่งดวยทาทีแหงความรูความเขาใจ ทั้งมีจิตใจเปนอิสระและหวังดีมีน้ําใจ เมื่อปญญานี้
เห็นแจมแจงชัดเจนตรงตามสภาวะ ก็เรียกวา วิปสสนาปญญา ทําใหกิเลสและความทุกขดับหายไปไดตลอดชั่ว
เวลานั้น มีจิตใจสงบ บริสุทธิ์ เปนสุข ผองใส เบิกบานใจ กับทั้งทําใหจิตประณีตและปญญางอกงามยิ่งขึ้น
๓) สมุจเฉทนิโรธ ดับกิเลสดับทุกขดวยตัดขาด คือ บรรลุโลกุตรมรรค ตั้งแตโสดาปตติมรรค
ขึ้นไป ดับกิเลสดับทุกขไดเสร็จสิ้นเด็ดขาด ตามระดับของมรรคนั้นๆ
๔) ปฏิปัสสัทธินิโรธ ดับกิเลสดับทุกขดวยสงบระงับไป คือ บรรลุโลกุตรผล เปนอริยบุคคล
ตั้งแตโสดาบันขึ้นไป กิเลสดับสิ้นไปแลว มีความบริสุทธิ์ปลอดโปรงเปนอิสระ ตามระดับของอริยบุคคลขั้นนั้นๆ
๕) นิสสรณนิโรธ ดับกิเลสดวยสลัดออกได หมายถึงภาวะที่เปนอิสระปลอดโปรงอยางแทจริง
และโดยสมบูรณ คือ ภาวะแหงนิพพาน

ง) ถ้าถึงพระรัตนตรัย ก็ไม่รอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เลิกฝากตัวกับโชคชะตา
๔. มรรค คือ ทางดับทุกข หรือวิธีปฏิบัติเพื่อกําจัดสาเหตุแหงปญหา: เมื่อรูทั้งปญหา ทั้งสาเหตุแหง
ปญหา ทั้งจุดหมายที่เปนภาวะหมดสิ้นปญหา ทุกอยางครบถวนแลว ก็พรอม และเปนอันถึงเวลาที่จะลงมือปฏิบัติ
โดยเฉพาะ แงที่สัมพันธใกลชิดโดยตรง ก็คือ เมื่อรูจุดหมายที่จะตองไปใหถึง วาเปนไปได และคืออะไร
แลว การปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายนั้น จึงจะพลอยเปนไปไดดวย ถาไมรูวาจุดหมายคืออะไร จะไปไหน ก็ไมรูวา
จะปฏิบัติหรือเดินทางไดอยางไร ดังนั้น วาโดยความสัมพันธระหวางขอธรรมดวยกัน มรรคยอมสมควรเขาลําดับ
เปนขอสุดทาย
อีกอยางหนึ่ง วาโดยวิธีสอน ตามธรรมดานั้น การปฏิบัติเปนกิจที่ตองอาศัยเรี่ยวแรงกําลัง ถาผูปฏิบัติไม
เห็นคุณคา หรือประโยชน ของสิ่งที่เปนจุดหมาย ก็ยอมไมมีกําลังใจจะปฏิบัติ ยิ่งถารูสึกวาการปฏิบัตินั้นยาก ก็
อาจเกิดความระยอทอถอย หรือถึงกับไมยอมปฏิบัติ แมหากปฏิบัติ ก็อาจทําอยางถูกบังคับ จําใจ ฝนใจ สักวา
ทํา ไมอาจดําเนินไปดวยดี
ในทางตรงขาม ถาเห็นคุณคาหรือประโยชนของสิ่งที่เปนจุดหมายแลว เขายอมยินดีปฏิบัติ ยิ่งจุดหมาย
นั้นดีงาม เขาอยากไดมากเทาใด เขาก็จะยิ่งมีกําลังใจปฏิบัติดวยความเขมแข็งมากเทานั้น เมื่อเขามีฉันทะจริงจัง
แลว แมวาการปฏิบัติจะยากลําบากเทาใดก็ตาม เขาก็จะพยายามสูทําใหสําเร็จ
การที่พระพุทธเจาตรัสนิโรธไวกอนหนามรรค ก็เพราะเหตุผลขอนี้ดวย คือ ใหผูฟงมีความหวัง และเห็น
คุณคาของนิโรธที่เปนจุดหมายนั้นกอน จนเกิดความสนใจกระตือรือรนที่จะเรียนรูวิธีปฏิบัติ และพรอมที่จะลงมือ
ปฏิบัติตอไป เมื่อพระองคตรัสแสดงนิโรธ ใหเห็นวาเปนภาวะควรบรรลุถึงอยางแทจริงแลว ผูฟงก็ตั้งใจที่จะรับ
ฟงมรรค ดวยใจมุงมั่นที่จะเอาไปใชเปนขอปฏิบัติ และทั้งมีกําลังใจเขมแข็ง พรอมที่จะลงมือปฏิบัติตามมรรค
และยินดีที่จะเผชิญกับความยากลําบากในการปฏิบัติตามมรรคนั้นตอไป
เมื่ อ มองหาเหตุ แ ห ง ทุ ก ข มนุ ษ ย ช อบมองออกไปหาที่ ซั ด ทอดภายนอก หรื อ มองใหไ กลจากความ
รับผิดชอบของตนเทาที่จะเปนไปได ฉันใด เมื่อจะแกไขทุกข มนุษยก็ชอบมองออกไปขางนอก หาที่ปกปอง
คุมครองใหตนพนภาระ หรือใหมาชวยทําการแกไขทุกขแทนให ฉันนั้น
วาโดยลักษณะ การกระทําทั้งสองนั้นก็คลายคลึงกัน คือ เปนการหลบหนาความจริง ไมกลามองทุกข
และเลี่ยงหนีการเผชิญความรับผิดชอบ เหมือนคนหนีภัยดวยความขลาดกลัว หาที่พอปดตาซุกหนาไมใหเห็นภัย
นั้น นึกเอาเหมือนวาไดพนภัย ทั้งที่ทั้งรางทั้งตัวถูกปลอยทิ้งไวในภยันตราย
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ทาทีเชนนี้ ทําใหเกิดนิสัยหวังพึ่งปจจัยภายนอก เชน การออนวอนตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การบนบานเซนสรวง
สังเวย การรอคอยการดลบันดาลของเทพเจา หรือนอนคอยโชคชะตา พระพุทธศาสนาสอนวา สิ่งที่หวังพึ่งเชนนั้น
หรือการปลอยตัวตามโชคชะตาเชนนั้น ไมเปนทางแหงความมั่นคงปลอดภัย ไมนําไปสูความพนทุกขแทจริง
วิธีแกไขทุกขที่ถูกตอง คือ มีความมั่นใจในคุณพระรัตนตรัย ทําใจใหสงบและเขมแข็ง แลวใชปญญา
มองดูปญหาอยางมีใจเปนกลาง ใหเห็นตามสภาวะของมัน และพิจารณาแกไขปญหานั้นที่เหตุปจจัย
พูดอีกอยางหนึ่งวา เมื่อมีศรัทธาในพระรัตนตรัย ก็คิดที่จะดําเนินวิธีแกไขปญหาตามหลักอริยสัจ ๔
ประการ คือ กําหนดทุกข สืบสาวหาสาเหตุแหงทุกข เล็งรูภาวะดับทุกขที่จะพึงบรรลุ แลวปฏิบัติตามวิธีแกไขที่
ตรงเหตุ ซึ่งพอดีที่จะใหบรรลุจุดหมาย เรียกวา มรรคมีองค ๘ การปฏิบัติเชนนี้ จึงจะเปนทางพนทุกขที่แทจริง
ทั้งนี้ สมดังพุทธพจนวา
“มนุษย์มากหลาย ถูกภัยคุกคามแล้ว พากันหาสิ่งต่างๆ มากมาย เป็นที่พึ่ง ยึดเอาภูเขาบ้าง
ป่าบ้าง สวนและต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บ้าง เป็นสรณะ แต่สิ่งเหล่านั้น ไม่เป็นที่พึ่งอันเกษม นั่นไม่ใช่
สรณะอันอุดม คนยึดเอาสรณะอย่างนั้น จะพ้นไปจากสรรพทุกข์หาได้ไม่
“ส่วนผู้ใด ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ มองเห็นด้วยปัญญาโดยถ่อง
แท้ ซึ่งอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ เหตุให้ทุกข์เกิดขึ้น ความก้าวล่วงทุกข์ และอริยมรรคามีองค์ ๘ อัน
ให้ถึงความสงบระงับทุกข์ นี่แหละ คือสรณะอันเกษม นี้คือสรณะอันอุดม คนถึงสรณะอย่างนี้
แล้ว ย่อมปลอดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง”1770
พระพุทธเจา เปนที่ระลึกใหมั่นใจวา มนุษย คือเราทุกคนนี้ มีสติปญญาความสามารถที่อาจฝกปรือ
หรือพัฒนาใหบริบูรณได สามารถหยั่งรูสัจธรรม บรรลุความหลุดพนเปนอิสระไรทุกข ลอยเหนือโลกธรรม และมี
ความดีสูงเลิศ ที่แมแตเทพเจาและพรหมก็เคารพบูชา ดังมีพระบรมศาสดาเปนองคนํา
มนุษยทั้งหลาย ที่หวังพึ่งเทพเจาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ถารูจักฝกอบรมตนใหดีแลว ก็ไมมีสิ่งใดที่เทวะ
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหลานั้นจะทําใหได เหมือนดังที่กรรมดีและจิตปญญาที่พัฒนาดีแลวของมนุษยเองจะสามารถทํา
พระธรรม เปนที่ระลึกใหมั่นใจวา ความจริง หรือสัจธรรม เปนภาวะที่ดํารงอยูโดยธรรมดา สิ่งทั้งปวง
เปนไปตามเหตุปจจัย ถารูจักมองดูรูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามสภาวะที่มันเปนจริง นําความรูธรรม คือความจริงนั้น
มาใชประโยชน ปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายดวยความรูเทาทันสภาวะ และกระทําการที่เหตุปจจัย ก็จะแกไขปญหาไดดี
ที่สุด เขาถึงธรรม และมีชีวิตที่ดีที่สุด
พระสงฆ เปนที่ระลึกใหมั่นใจวา สังคมดีงาม มีธรรมเปนฐาน ประกอบดวยสมาชิกผูมีจิตใจไรหรือหาง
ทุกข เปนอิสระเสรี แมมีพัฒนาการแหงจิตปญญาในระดับแตกตางกัน แตก็อยูรวมกันดวยดี มีความสมเสมอกัน
โดยธรรม มีความสามัคคี รวมกัน รวมกัน และเกื้อกูลหนุนเสริมกันและกัน ใหกาวไปในมรรคาสูความเปน
มนุษยที่สมบูรณนั้น มนุษยทุกคนมีสวนรวมอยูรวมสรางสังคมเชนนี้ได ดวยการรูธรรมและปฏิบัติตามธรรม
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ขุ.ธ.๒๕/๒๔/๔๐ (เคยอาง); พระรัตนตรัย เปนหลักใหญสามเสา ที่ชาวพุทธพึงระลึกตระหนักอยูเสมอ คือ
๑. พุทธ - มนุษย์
(ชี้ถึงศักยภาพสูงสุด ที่มีอยูในมนุษยแตละบุคคล)
๒. ธรรม - ธรรมชาติ (ธรรมดาแหงเหตุปจจัย ที่รูแลว จะลุธรรมที่เหนือเหตุปจจัย)
๓. สงฆ - สังคม
(สังคมอุดมคติ แหงอริยชน ผูดําเนินอยูในขั้นตางๆ แหงการรูธรรม และกาวตามวิถีแหงพุทธะ)

๙๐๐

พุทธธรรม

ถาไมมีความมั่นใจในพระรัตนตรัย ก็ตองพึ่งปจจัยภายนอก เชน เซนสรวงออนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบาน
เทพเจา เปนตนตอไป แตถามั่นใจในพระรัตนตรัยแลว ก็เรียนรูหลักการดับทุกขแกปญหาดวยปญญารูเหตุปจจัย
ตามหลักอริยสัจ และปฏิบัติตามวิธีการพัฒนาตัวคนของมรรคในพระพุทธศาสนา

จ) ทางของอารยชนกว้างและสว่าง ทั้งพึ่งตนได้ และคนทั้งหลายก็ช่วยหนุนกัน
บุคคลที่มีศรัทธาแนวแน มั่นใจในพระรัตนตรัยโดยสมบูรณ เสียงชักจูงภายนอก หรือแมแตความผัน
ผวนปรวนแปรในชีวิต ที่เรียกวาโลกธรรม หรือที่ชาวบานเรียกกันวาโชคเคราะหทั้งหลาย ไมอาจทําใหหวั่นไหว
คลอนแคลนได
จิตใจของเขาเปนเหมือนคนมีสุขภาพดี แข็งแรง ชวยตัวเองไดตลอดเวลา1771 ไมตองหวังพึ่งอํานาจดล
บันดาลจากภายนอก เขาหวังผลจากกรรม คือการกระทําดวยความเพียรพยายามตามเหตุปจจัย ทั้งมีปญญา
เจริญถึงขั้นรูเขาใจหลักการแกไขปญหาดับทุกขตามแนวทางแหงสัจธรรมที่เรียกวา อริยสัจ ๔ ประการอยาง
ชัดเจน และดําเนินวิธีแกไขปญหาดับทุกขนั้น ตามมรรคาที่เรียกวา อารยอัษฎางคิกมรรค เดินหนาแนวไป
บุคคลเชนนี้ ทานเรียกวา เปนผูเขาสูกระแสแหงทางดับทุกข ไปสูความเปนอิสระเสรีที่แทจริง เริ่มเขา
สังกัดในสังคมแหงอารยชน เปนคนมีการศึกษา เรียกวา อริยบุคคลขั้นที่หนึ่ง มีชื่อเฉพาะวา โสดาบัน
สวนคนทั้งหลายนอกจากนั้น ผูยังวายวน หมุนเวียนอยูใตกระแสครอบงําของโลกธรรม หวั่นไหวไปตาม
โชคเคราะห มีศรัทธาที่ยังงอนแงน ไมมั่นใจตนเองบนฐานแหงคุณพระรัตนตรัย จิตใจเหมือนคนที่มักเจ็บไขออด
แอด ชวยตัวเองไมคอยได ตองคอยอาศัยผูอื่นอยูตลอดเวลา
คนเชนนี้ อยางเกง ยามดี ก็เขมแข็ง แตพอถูกมรสุมชีวิตอยางแรง ก็ทรงตัวอยูไมไหว ตองเลือกระหวาง
การทนทุกขทรมานแสนสาหัส หรือหันไปหากามสุขที่แรงขึ้น มีสิ่งมึนเมาเสพติด เปนตน หรือยอมพึ่งพาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ขออํานาจดลบันดาลบาง หวังผลจากมงคลบาง จากโชคชะตาบาง พอกลบเกลื่อนชดเชยปลุกปลอบกัน
ไป1742 ดวยไมรูทางออกที่ถูกตอง ยังไมมองดูรูเขาใจสิ่งทั้งหลายดวยปญญาที่รูเทาทันตามสภาวะและตามเหตุ
ปจจัย ทําใจใหลอยพนกระแสโลกไมได
ในการดําเนินชีวิต คนในระดับการพัฒนาขั้นนี้ ก็จะเอียงไปขางใดขางหนึ่ง ถาไมอยูขางมัวเมากามสุข
เห็นแกจะเสพบํารุงบําเรอตน ก็เฉียดไปขางเขมงวดบีบรัดตนเองดวยระบบหรือแบบแผนวิธีที่ถือมั่นเอาไวโดยงม
งาย ไมดําเนินตรงไปในมัชฌิมาปฏิปทา
คนเหลานี้มีชื่อเรียกวาเปนปุถุชน ถาเปนคนหางไกลอารยธรรม มืดบอดเสียทีเดียว ไมรูจักดีชั่ว ดําเนิน
ชีวิตโดยสักวาตัณหาพาไป ไมใชความคิดไมใชปญญา พรอมที่จะเบียดเบียนไมวาใครๆ เพื่อเห็นแกตน ก็เรียกวา
อันธพาลปุถุชน
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เรื่องนี้ วาตามแนวปฏิบัติของชาวพุทธ ยอมรับความจริงวา เมื่อยังไมเปนโสดาบัน ยอมเปนการยากนักที่คนจะชวยตัวเองในทาง
จิตใจไดตลอดไปทุกเวลา ดังนั้น สําหรับคนที่ยังหวังพึ่งอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การดลบันดาล และโชคชะตา ทานจึงใชวิธีเบนทิศทางเขา
มาสูธรรม ดวยการแปรวิธีแก แทนที่จะใหไปสะเดาะเคราะหบวงสรวงออนวอน ก็ใหสะเดาะอยางใหม โดยใหผูนั้นทําการเสียสละตน
ในทางที่เปนคุณประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง เชน ไปบริจาคบํารุงสาธารณกุศล ไปสละแรงงานทําสาธารณประโยชน เปนตน
แมแตหมอดู ที่ใจมาทางพุทธ ก็จะแนะนําใหแกไขโชคชะตา ดวยการไปทําบุญทําทาน รักษาศีล รักษาอุโบสถ เปนตน การที่ให
ทําเชนนั้น บางทีทานสืบลึกลงไปถึงวา บัดนี้ เทพไทเทวาที่เขาออนวอนหวังพึ่งนั้น โดยเฉพาะในประเทศไทยนี้ ลวนเปนผูที่ไดนับถือ
พระพุทธศาสนากันทั้งหมดทั้งสิ้นแลว (สวนมากก็เปนชาวพุทธตั้งแตครั้งยังเปนมนุษย) ดังนั้น เทพเหลานั้นจึงพอพระทัยที่จะเห็น
คนทําสิ่งที่ดีงามเปนคุณประโยชน ยิ่งกวาจะไปทําอะไรที่เหลวไหลไรสาระ.

บทที่ ๑๗ บทสรุป: อริยสัจ ๔

๙๐๑

แต ถ า เป น ผู รู จั ก อารยธรรม ได แว ว เสี ย งกู เ รี ย กของอริ ย ชนแล ว เริ่ ม ดํ า เนิ น ชี วิ ต ดี ง าม มี ศี ล ธรรม
ประกอบดวยกุศลกรรมบถ ๑๐ หรืออยางนอยดํารงอยูในสาระแหงศีล ๕ ก็ไดชื่อวาเปน กัลยาณปุถุชน คือ
ปุถุชนที่ดีงาม หรือเปน สุตวันต์อริยสาวก คือผูสดับศาสนแหงอารยชน ตั้งตนที่จะเดินเขามาใกลอริยมรรคา
ขอปฏิบัติเพื่อกําจัดเหตุแหงทุกข หรือวิธีแกไขปญหานี้ เรียกชื่อวา มรรค เพราะเปนเหมือนหนทางที่
นําไปสูจุดหมาย ชื่อวา มีองค ๘ เพราะเปนทางสายเดียว แตมีสวนประกอบ ๘ อยาง
การเดินทางสูจุดหมายจะสําเร็จได ตองอาศัยองคประกอบทั้ง ๘ อยางนั้น ทําหนาที่คอยเสริมกัน และ
ประสานสอดคลองพอเหมาะพอดี
ความพอเหมาะพอดี และตรงสูเปาหมายนี้ อาศัยปญญาที่เห็นชอบ หรือรูเขาใจถูกตอง ชวยสองชวย
ชี้นําให มรรคนั้นจึงมี สัมมาทิฏฐิ เปนองคประกอบขอแรก
ในฐานะเปนขอปฏิบัติพอเหมาะพอดีที่จะใหแลนตรงสูเปาหมาย มรรคนี้จึงเรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา
แปลวา ทางสายกลาง ซึ่งสังเกตงายๆ ดวยลักษณะที่ไมเอียงเขาหาที่สุดทั้งสอง คือ มิใชเห็นแกจะแสวงหาสิ่ง
เสพมาบํารุงบําเรอปรนเปรอตน มัวเมาหมกมุนอยูในกามสุข โดยไมคํานึงถึงใครอื่น และมิใชหันเหไปสุดทางตรง
ขาม มุงหนาทําการบีบรัดเขมงวดเอากับตนเอง หาทุกขมาทับถมตัว เหมือนดังวาเบื่อหนายเกลียดชังตัวตน
การปฏิบัติตามมรรคนั้น จะเริ่มตนได และจะดําเนินตอไปดวยดี ตองอาศัยปจจัย ๒ อยางเปนเชื้อ
ชนวน และเปนเครื่องหลอสนับสนุน เรียกวา ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการ
อยางแรก เป็นปัจจัยภายนอก หรือปจจัยทางสังคม ไดแก ปรโตโฆสะที่ดี คือ เสียง หรือการชักนํา
แรงกระตุนเรา และอิทธิพลจากผูอื่น โดยเฉพาะที่เรียกวา กัลยาณมิตร เชน พอแม ครู อาจารย พระภิกษุสงฆ
คนมีชื่อเสียงที่ประสบความสําเร็จดวยความดี และบุคคลอื่นๆ ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนแบบอยางที่ดีงาม นา
เลื่อมใส ทั้งที่ใกลและไกล ซึ่งจะชวยอบรมสั่งสอน และแนะนํา ใหคําปรึกษาหารือ หรือเราจิตจูงใจใหใฝนิยมใน
สิ่งดีงาม และใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง ดวยอาศัยศรัทธา คือความเชื่อ ความเชิดชูนิยมนับถือ เปนสื่อชัก
นํา ตลอดจนชวยกระตุนชี้แนะ ใหรูจักคิดรูจักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริงดวยตนเอง
อยางที่สอง เป็นปัจจัยภายใน หรือองคประกอบในตัวบุคคล ไดแก โยนิโสมนสิการ คือ การทําในใจ
โดยแยบคาย หรือความฉลาดคิด คิดเปน คิดถูกวิธี รูจักคิด รูจักพิจารณาสิ่งทั้งหลายใหตรงตามสภาวะและตาม
เหตุปจจัยของมัน
เมื่อมีปจจัย ๒ อยางนี้ชวยปลุกเราและสงเสริมสัมมาทิฏฐิ ก็มั่นใจไดมากวา การปฏิบัติธรรม หรือการ
ดําเนินชีวิต จะอยูในแนวทางที่ถูกตอง กุศลธรรมทั้งหลาย ที่เปนองคมรรคขออื่นๆ ก็จะเจริญงอกงามไปกับ
ปญญาดวย เปนไปเพื่อประโยชนสุข ทั้งแกตนเอง และผูอื่น พรอมทั้งเดินหนาไปสูจุดหมายของพุทธศาสนา
โดยนัยนี้ ศรัทธาที่มั่นคงในพระรัตนตรัย ความรูในอริยสัจ และการปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา คือ
มรรคามีองค ๘ นี้ จึงเปนเครื่องปองกัน หรืออยางนอยก็บรรเทาการดําเนินชีวิต การปฏิบัติตอความทุกข และ
การแกไขปญหาในทางที่ผิดทุกอยางทุกดาน
ทั้งนี้ ไมวาทางผิดนั้นจะมีมาในรูปแบบใดๆ เชน ในรูปของการลืมสติหลงฟนเฟอนปลอยตัวปลอยใจให
เลื่อนลอยไหลไปตามอํานาจของความทุกขความคับแคนโศกเศราบาง การหลอกตัวเองใหลืมทุกขดวยการกดตัว
ใหจมลึกลงไปในกามสุขมากยิ่งขึ้นบาง การหันไปหวังพึ่งอํานาจเรนลับภายนอก ออนวอนสิ่งดลบันดาล หรือรอ
คอยโชคชะตาบาง การประกอบทุจริตตางๆ บาง การหันออกไปรุกรานระบายทุกขแกผูอื่น เที่ยวเบียดเบียนกอ
ความเดือดรอนแกคนทั้งหลายบาง การเคียดแคนชิงชังเบื่อตัว หันกลับเขามาบีบคั้นทรมานลงโทษตนเองบาง

๙๐๒

พุทธธรรม

มรรค ซึ่งหนุนดวยศรัทธาที่ถูกตองนี้ ทําใหดํารงอยูในสุจริต ประพฤติการที่เกื้อกูล เปนไปเพื่อประโยชน
สุขทั้งแกตนเองและผูอื่น ทําใหเผชิญสถานการณตางๆ ดวยความเขมแข็งมั่นคง มีใจสงบ ดําเนินชีวิต แกไข
ปญหา ดับทุกขได ดวยความมีสติ ใชปญญา และเพียรพยายามจัดการไปตามวิถีทางแหงเหตุปจจัย
แมอยางออนแอที่สุด เมื่อไมอาจชวยตนเองไดลําพัง ก็รูจักเลือกหากัลยาณมิตร ที่จะชวยปลุกเราใจให
กลาหาญในกุศลธรรม และที่จะชวยชี้แนะใหเกิดปญญามองเห็นเหตุปจจัย เพื่อแกไขไดโดยถูกทาง
กิจหรือหนาที่ตอมรรค ไดแก ภาวนา คือ การพัฒนา ฝกปรือ ทําใหเปนใหมี ปฏิบัติ หรือลงมือทํา แต
การเรียกมรรค วาเปนขอปฏิบัติ หรือเปนการปฏิบัติธรรม บางครั้ง ก็ทําใหเขาใจความหมายของมรรคแคบเกินไป
ซึ่งเรียกไดวาเปนความเขาใจผิดอยางหนึ่ง
ความจริงนั้น มรรคมีความหมายครอบคลุมธรรมภาคปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ครอบคลุมคํา
วาจริยธรรม หรือเปนระบบจริยธรรมทั้งหมด ครอบคลุมการดําเนินชีวิตที่ถูกตองดีงามทั้งหมด ดังชื่อที่ใชเรียก
มรรคอยางหนึ่งวา พรหมจริยะ หรือ พรหมจรรย ซึ่งแปลไดวา การครองชีวิตประเสริฐ หรือชีวิตประเสริฐนั่นเอง
องคประกอบทั้ง ๘ ของมรรค สามารถนําไปแยกแยะกระจายเนื้อหาออกและจัดรูปรางระบบใหม โดยมี
จุดเนนจุดย้ําตางแหงตางที่กัน ใหสอดคลองเหมาะสมกับการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติธรรมระดับนั้นๆ ดัง
ตัวอยางที่เห็นงายๆ เชนวา
- จัดใหเหมาะสําหรับประชาชนทั่วไป โดยเนนความประพฤติที่แสดงออกภายนอกมากกวาเรื่องทาง
จิตใจ ชุดหนึ่งเรียกวา กุศลกรรมบถ ๑๐
- จัดแสดงตามแนวการปฏิบัติชนิดที่มุงตรงเขาสูจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา โดยเนนหลักธรรม
ระดับวิปสสนาปญญา ชุดหนึ่งเรียกวา วิสุทธิ ๗ อยางนี้เปนตน

ฉ) เมื่อพระรัตนตรัย พาเข้าและคืบไปในไตรสิกขา มรรคก็พัฒนาสู่จุดหมาย
ในบรรดาหมวดธรรม ชุดธรรม หรือระบบการปฏิบัติที่จัดรูปออกมาจากองคมรรคทั้งหมดนั้น หมวด
ธรรม หรือระบบปฏิบัติที่ถือไดวาเปนระบบกลาง หรือเปนพื้นฐาน กวางขวางครอบคลุม และใชเปนมาตรฐานของ
การปฏิบัติมากที่สุด ก็คือ ระบบที่เรียกวา สิกขา ๓ หรือ ไตรสิกขา ซึ่งแปลงายๆ ก็คือ การศึกษา ๓ สวน
แมวาไตรสิกขาจะจัดรูปออกมาจากมรรค แตความสําคัญของไตรสิกขานั้น เขาคูเทียบเทากับมรรคเลย
ทีเดียว ดังจะเห็นวา มรรค เปนทางดําเนินชีวิตที่ดีงาม หรือระบบการดําเนินชีวิตที่ดีงาม หรือจะใหตรงกวานั้นวา
เปนเนื้อหาของการดําเนินชีวิตที่ดีงาม สวนไตรสิกขา เปนระบบการศึกษา หรือระบบการฝกฝนอบรมพัฒนาคน
ใหมีชีวิตที่ดีงาม หรือใหมีการดําเนินชีวิตที่ดีงามนั้น
หลักทั้ง ๒ นี้ เนื่องอยูดวยกัน เพราะเมื่อมีการศึกษา มีการฝกฝนอบรมพัฒนา ก็เกิดเปนการดําเนินชีวิต
ที่ดี หรือการดําเนินชีวิตที่ดีก็เกิดมีขึ้น ดังนั้น เมื่อฝกดวยไตรสิกขา มรรคก็เกิดมีขึ้น หรือวา เมื่อคนฝกตนดวย
ไตรสิกขา ชีวิตของเขาก็พัฒนาไปในมรรค เทากับพูดวา การฝกไตรสิกขา ก็เพื่อใหมรรคเกิดขึ้น
แทจริงนั้น เนื้อหาสาระของมรรคและไตรสิกขา ก็อันเดียวกันนั่นเอง ฝกอันใด ก็ไดอันนั้น หรือฝกสิ่งใด
สิ่งนั้นก็เจริญงอกงามขึ้น และการฝกหรือการศึกษานั้น ก็ไมแยกจากการดําเนินชีวิต แตเนื่องอยูดวยกันกับการ
ดําเนินชีวิต การศึกษาเปนการพัฒนาชีวิต หรือที่แท ชีวิตที่ดี ก็คือชีวิตที่ศึกษานั่นเอง
เมื่อมั่นใจในพระรัตนตรัย ไมมัวลังเลพะวักพะวนอยูกับการหวังพึ่งปจจัยภายนอกทั้งหลายแลว ดวย
ศรัทธาที่เขาทาง เปนสัมมาทิฏฐินี้ ใจก็มุงมาอยูกับการเรียนรูหลักการดับทุกขแกปญหาดวยปญญารูเหตุปจจัย
ตามหลักอริยสัจ แลวก็ปฏิบัติตามวิธีพัฒนาตัวคนที่เปนมรรค นี่ก็คือเขาสูไตรสิกขา

บทที่ ๑๗ บทสรุป: อริยสัจ ๔

๙๐๓

พอเริ่มตน ตั้งตัวไดแลว ศรัทธาในพระรัตนตรัยนี้ ก็หนุนนําใหเดินหนากาวไปในไตรสิกขา พัฒนาองค
มรรคใหเจริญงอกงามขึ้นไปๆ จนลุถึงจุดหมาย
สิกขา ๓ หรือที่นิยมเรียกวา ไตรสิกขา ไดแก อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา ซึ่งมัก
เรียกกันใหงายๆ สะดวกๆ วา ศีล สมาธิ ปัญญา
๑. อธิศีลสิกขา คือ การฝกความประพฤติสุจริตทางกาย วาจา และอาชีวะ ไดแก รวมองคมรรคขอ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ วาโดยสาระ ก็คือ การดํารงตนดวยดีในสังคม รักษาระเบียบวินัย
ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบทางสังคมใหถูกตอง รูจักปฏิบัติตอสิ่งแวดลอม หรือตอโลก ในทางที่เกื้อกูล มี
ความสัมพันธทางสังคมที่ดีงามเปนคุณเปนประโยชน มีวิถีชีวิตที่สงเสริมสภาพแวดลอม โดยเฉพาะทางสังคม ให
อยูในภาวะเอื้ออํานวยแกการที่ทุกๆ คนจะสามารถดําเนินชีวิตที่ดีงาม หรือปฏิบัติตามมรรคกันไดดวยดี1772
ศี ล เป น สิ ก ขาขั้ น ต น ที่ สุ ด จึ ง มี ข อบเขตกว า งขวางมาก แบ ง ได เ ป น หลายระดั บ ครอบคลุ ม ถึ ง การ
แสดงออก และการบังคับควบคุมตนดานภายนอกทั้งหมด ความสัมพันธกับสภาพแวดลอมทั้งทางสังคมและ
ธรรมชาติ เกณฑอยางต่ําสุดของศีล คือ ไมเบียดเบียนผูอื่น (เชนเดียวกับไมเบียดเบียนตนเองดวย) ไมทําลาย
สภาพแวดลอมทางสังคม ที่เกื้อกูลแกชีวิตที่ดีงาม หรือเกื้อกูลแกมรรคนั้น
ตอจากนั้น ไดแกการฝกฝนทางวินัยเพื่อความดีงามยิ่งขึ้นไป ถาสามารถกวานั้น ก็กาวไปถึงการทําการ
ตางๆ ที่เกื้อกูลแกผูอ่ืน ชวยสรางเสริมจัดสรรสภาพแวดลอม ในทางที่จะปดกั้นโอกาสแหงความชั่วราย เพิ่มพูน
โอกาสแหงการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจเพื่อความดีงามหรือคุณคาที่ยิ่งๆ ขึ้นไป
๒. อธิจิตตสิกขา คือ การฝกปรือในดานคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ไดแก รวมเอาองคมรรคขอ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เขามา วาโดยสาระ ก็คือ การฝกใหมีจิตใจเขมแข็ง มั่นคง แนวแน
ควบคุมตนไดดี มีสมาธิ มีกําลังใจสูง ใหเปนจิตที่สงบ ผองใส เปนสุข บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งรบกวนหรือทําให
เศราหมอง อยูในสภาพเหมาะแกการใชงานมากที่สุด โดยเฉพาะการใชปญญาอยางลึกซึ้ง และตรงตามเปนจริง
๓. อธิปญญาสิกขา คือ การฝกปรือพัฒนาปญญา ใหเกิดความรูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง
จนถึงความหลุดพน มีจิตใจเปนอิสระ ผองใส เบิกบานโดยสมบูรณ ไดแก รวมองคมรรค ๒ ขอแรก คือ
สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ โดยสาระ ก็คือ การฝกอบรมพัฒนาใหเกิดปญญาบริสุทธิ์ ที่รูแจงชัดตรงตาม
สภาวะ ไมเปนความรูความคิดความเขาใจที่ถูกบิดเบือน เคลือบคลุม ยอมสี อําพราง หรือพรามัว เปนตน ดวย
อิทธิพลของกิเลส มีอวิชชาและตัณหาเปนผูนํา ที่ครอบงําจิตอยู
การฝกปญญาเชนนี้ ตองอาศัยการฝกจิตใหบริสุทธิ์ผองใสเปนพื้นฐาน แตในเวลาเดียวกัน เมื่อปญญาที่
บริสุทธิ์รูเห็นตามเปนจริงนี้เกิดขึ้นแลว ก็กลับชวยใหจิตนั้นสงบ มั่นคง บริสุทธิ์ ผองใสอยางแนนอนยิ่งขึ้น
เฉพาะอยางยิ่ง ทําใหจิตใจเปนอิสระ และสงผลออกไปในการดําเนินชีวิต ทําใหวางใจ วางทาที มีความสัมพันธ
กับสิ่งทั้งหลายอยางถูกตอง และใชปญญาที่บริสุทธิ์ ไมเอนเอียง ไมมีกิเลสแอบแฝงนั้น คิดพิจารณาแกไขปญหา
ตางๆ ทํากิจทั้งหลายอยางถูกตรง ในทางที่เปนไปเพื่อประโยชนสุขอยางแทจริง
1772

นับเปนความบกพรองอยางยิ่ง ที่มักมองศีลกันเพียงในแงลบ อยางแคบที่สุดคือ มองเปนขอหาม กวางออกไปหนอยก็เพียงเปนการ
งดเวน เชน งดเวนตามหลักศีล ๕ ไมมองใหครบตามความหมายเดิม เชน ในฝายพระสงฆ ศีล รวมถึงการประพฤติชอบตอกัน
ระหวางอุปชฌายอาจารยกับศิษย ดังระบุในมหาขันธกะ เปนตน แหงพระวินัยปฎก ในฝายคฤหัสถ ศีล รวมถึงการทําหนาที่ตอกัน
ระหวางบิดามารดากับบุตรธิดา สามีกับภรรยา เพื่อนกับเพื่อน ฯลฯ ตลอดจนสังคหวัตถุ ตามหลักคิหิวินัยในสิงคาลกสูตร เปนตน

๙๐๔

พุทธธรรม

ถาพูดตามภาษาของวิชาการสมัยใหม ตามหลักวิชาการศึกษาสายตะวันตก อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา
และอธิปญญาสิกขา ก็ครอบคลุมการทําใหเกิดพัฒนาการทางสังคม ทางอารมณ และทางปญญา ตามลําดับ เปน
แตจะแตกตางกันโดยขอบเขตของความหมาย และสิกขา ๓ มีจุดหมายที่ชัดเจนจําเพาะตามแนวของพุทธธรรม
อยางไรก็ตาม อยางนอยในขั้นเบื้องตน จะเห็นชัดวา ความหมายไปกันไดดี คือ พูดไดตรงกันในขั้นพื้นฐาน
วา จะตองฝกคนใหมีวินัย (รวมถึงความรับผิดชอบ และความสัมพันธที่ดีทางสังคม) ใหงอกงามทางอารมณ (ทางพระวา
ใหจิตใจเขมแข็งประณีต มีคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพดี) และใหงอกงามทางพุทธิปญญา
สิกขา ๓ นี้ เนื่องกัน และชวยเสริมกัน ซึ่งตามหลักพัฒนาการอยางสมัยใหม ก็ไมอาจปฏิเสธได เชน
ความรูเหตุผล ยอมชวยความเจริญทางอารมณ และชวยเสริมการปฏิบัติตามวินัย ตลอดถึงความรับผิดชอบ
และความสัมพันธในทางสังคม ดังนั้น การฝกฝนอบรมในสิกขา ๓ หรือการใหเกิดพัฒนาการทั้งสามอยาง จึง
ตองดําเนินคูเคียงกันไป1773
มิใชแคนั้น ถาดูใหชัด ในพุทธศาสนา มีพัฒนาการทางกาย เรียกวา “กายภาวนา” อยูในหลัก ภาวนา ๔
(เปนบุคคลเรียก ภาวิต ๔) คือการพัฒนา ๔ ดาน แตความหมายตางกัน โดยในพุทธศาสนา หมายถึงการพัฒนา
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ใหเกิดผลในทางที่เกื้อกูล ไมใชหมายถึงพัฒนาตัวรางกาย และกาย
ภาวนานี้ใชในการวัดผล สวนในภาคปฏิบัติการของการฝก การพัฒนากายนั้น จัดรวมไวในอธิศีลสิกขานั่นเอง
รวมความวา ไตรสิกขาเปนระบบการฝกอบรมตามขั้นตอน จากภายนอก เขาไปหาภายใน จากสวนที่
หยาบ เขาไปหาสวนที่ละเอียด และจากสวนที่งายกวา เขาไปหาสวนที่ยากและลึกซึ้งกวา
เมื่อแรกเริ่ม การฝกอาศัยความเห็นชอบ หรือความรูความเขาใจถูกตอง ที่เรียกวาสัมมาทิฏฐิ เปนเชื้อ
หรือเปนเคาใหเพียงเล็กนอย พอใหรูวาตัวจะไปไหน ทางอยูที่ไหน จะตั้งตนที่ไหนเทานั้น
การเขาใจปญหาและการมองโลกและชีวิตตามความเปนจริงนั่นแหละ คือจุดเริ่มตนที่ถูกตอง และคือ
ความหมายพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิ
สวนในระหวางการฝก การฝกสวนหยาบภายนอกในขั้นศีล ชวยเปนฐานใหแกการฝกสวนละเอียด
ภายใน ทําใหพรอมและสะดวกที่จะฝกในขั้นจิตและปญญาใหไดผลดียิ่งขึ้น
เมื่อฝกขั้นละเอียดภายใน คือ ขั้นจิตและปญญา ผลก็สงกลับออกมาชวยการดําเนินชีวิตดานนอก เชน
ทําใหมีความประพฤติสุจริตมั่นคง มีศีลที่เปนไปโดยปกติธรรมดาของตนเอง ไมตองฝนใจหรือตั้งใจคอยควบคุม
รักษา คิดแกปญหาและทํากิจตางๆ ดวยปญญาบริสุทธิ์ เปนตน โดยนัยที่กลาวแลว
เมื่อฝกตลอดระบบของสิกขาแลว ระบบการดําเนินชีวิตทั้งหมด ก็กลายเปนระบบของมรรค สอดคลอง
กันหมดทั้งภายนอกและภายใน
1773

พัฒนาการทางกาย ในหลักสิกขานี้ ไมไดแยกออกมาแสดงตางหาก ในทางพระพุทธศาสนา พัฒนาการดานนี้ เห็นไดวาจัดอยูในขั้น
ศีล ทั้งนี้ มีแงที่จะพูดอยู ๒ อยาง คือ อยางแรก ความเปนอยูตามแนวทางพุทธ เปนการดําเนินชีวิตที่ไมขัดแยง ไมตัดแยก แต
ใกลชิดสนิทกลมกลืนและเกื้อกูลกันกับธรรมชาติ อยางที่ ๒ ทานเนนความสัมพันธทางกาย กับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ในหลัก
อินทรียสังวรศีล และเนนความสัมพันธระหวางความเปนอยูดานกาย กับการบริโภควัตถุ ดังที่จัดเปนศีลหมวดหนึ่ง เรียกวา “ปัจจัยสันนิสิตศีล”(ศีลเนื่องดวยปจจัยสี่) โดยย้ําที่โภชเนมัตตัญญุตา (ความรูประมาณในการบริโภค) ตลอดจนหลักสัปปายะตางๆ
มองแงหนึ่งวา พุทธศาสนาไมพิจารณาพัฒนาการทางกาย แยกตางหากจากจริยธรรม เพราะลําพังความเจริญกาย มีรางกาย
เติบโตแข็งแรงมีสุขภาพดีทางกายนั้นอยางเดียว ยอมไมมีความหมายเปนสิกขา และตามปกติ จะเอียงไปทางเปนการสนับสนุนให
ตัณหาไดเครื่องมือที่จะเสพแสวงยื้อแยงโลกามิส ซึ่งเปนทางสายตรงขามกับการศึกษา อยางไรก็ตาม เรื่องนี้มิใชจุดเนนในที่นี้ จึงจะ
ไมบรรยายไว (พัฒนาการทางกาย ไมระบุใน สิกขา ๓ แตมาใน ภาวนา ๔ – นัย องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๙/๑๒๑)
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วิธีแกปญหาแบบพุทธ
บางครั้งมีผูตั้งขอสังเกตวา พุทธศาสนาสอนใหแกปญหาทุกอยาง แมแตปญหาทางเศรษฐกิจ และสังคม
ที่ภายในจิตใจเทานั้น ซึ่งนาจะไมเปนวิธีการแกปญหาที่เพียงพอ หรือไดผลแทจริง
สําหรับขอสังเกตนี้ ควรทําความเขาใจแยกเปน ๒ สวน คือ วาโดยหลักการอยางหนึ่ง วาโดยแงเนนของ
คําสอน หรือแงที่มีเนื้อหาคําสอนมากกวา เดนกวา อยางหนึ่ง
ว่าโดยหลักการ วิธีการแกปญหาแบบพุทธ มีลักษณะสําคัญ ๒ อยาง คือ เปนการแกปญหาที่เหตุ
ปจจัยอยางหนึ่ง เปนการแกปญหาของมนุษยโดยฝมือของมนุษยเองอยางหนึ่ง หรืออาจพูดรวมวา เปนการ
แกปญหาของมนุษยโดยมนุษยเอง ที่ตรงตัวเหตุปจจัย
ที่วาแกตรงเหตุปจจัย ก็วาเปนกลางๆ ไมจํากัดเฉพาะขางนอก หรือขางใน และที่วาแกปญหาของมนุษย
โดยมนุษยเอง ก็จะเห็นไดจากการที่พระพุทธเจาทรงชี้ใหมนุษยมองปญหาของตนที่ตัวมนุษยเอง ไมใชมองหา
เหตุและมองหาทางแกไปที่บนฟา หรือซัดทอดโชคชะตา และใหแกไขดวยการลงมือทํา ดวยความเพียรพยายาม
ตามเหตุผล ไมใชหวังพึ่งการออนวอน หรือนอนคอยโชค เปนตน ดังไดเคยกลาวแลว
ว่าโดยแง่เน้นของคําสอน หรือสวนที่มีเนื้อหาคําสอนมากกวา เดนกวา ควรจะย้ําไวกอนวา
พระพุทธศาสนาสอนใหแกปญหา ทั้งดานนอกดานใน ทั้งทางสังคมและทางจิตใจของบุคคล คือ มีคําสอนขั้นศีล
เปนดานนอก กับขั้นจิตและปญญาเปนดานใน
จากนี้จึงมาทําความเขาใจกันตอไปวา เมื่อกลาวตามแงเนนของคําสอนเทาที่มีอยู เนื้อหาคําสอนที่บันทึก
อยูในคัมภีร สวนที่วาดวยการแกปญหาดานใน หรือดานจิตปญญา มีมากกวาสวนที่วาดวยการแกปญหาดาน
นอก หรือปญหาทางสังคม เปนตน
พูดอีกอยางหนึ่งวา เนื้อหาคําสอน เนนดานแกปญหาทางจิตใจ มากกวาแกปญหาทางสังคม หรือดาน
ภายนอกอยางอื่น ที่เปนเชนนี้ เปนเรื่องธรรมดาโดยเหตุผล และควรจะเปนเชนนั้น ขอแสดงเหตุผลบางอยาง เชน
• โดยความคงตัวแหงธรรมชาติของมนุษย: ปญหาเกี่ยวกับชีวิตดานใน หรือปญหาทางจิตใจ เปนเรื่อง
เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยลวนๆ มากที่สุด คือ มนุษยทุกถิ่นฐานกาลสมัย มีธรรมชาติของปญหาทางจิตใจ
เหมือนๆ กัน ถึงจะตางสังคม หรือสังคมจะตางยุคสมัย ธรรมชาติทางจิตปญญาของมนุษย ก็ยังคงเปนอยางเดิม
คือ มนุษยก็ยังเปนมนุษย ที่มีโลภ โกรธ หลง รักสุข เกลียดทุกข เปนตน อยูอยางเดียวกัน
สวนปญหาดานนอกเกี่ยวกับสังคม มีสวนหนึ่งเกี่ยวดวยธรรมชาติของมนุษย เมื่อยังเปนมนุษย ก็จะมี
ลักษณะปญหาเชนนั้น แตสวนอื่นๆ นอกจากนั้น เกี่ยวของกับปจจัยอยางอื่นๆ ในสภาพแวดลอมซึ่งแตกตางๆ
กันไปในสวนรายละเอียดไดอยางมากมาย ตามกาละและเทศะ
โดยอาศัยความเปนจริงเชนนี้ จึงเปนธรรมดาอยูเอง และเปนอยางที่ควรจะเปนวา พระพุทธเจาทรงสอน
เกี่ยวกับการแกปญหาภายในทางจิตปญญาเปนหลัก และมีคําสอนดานนี้มากมาย สวนการแกปญหาภายนอก
ดานคําสอนระดับศีล ทรงสอนแตหลักกลางๆ ที่เนื่องดวยธรรมชาติของมนุษย เชน การไมควรทํารายเบียดเบียน
กัน ทั้งทางชีวิตรางกาย ทรัพยสิน สิ่งหวงแหน ดวยกาย หรือดวยวาจา และการชวยเหลือเกื้อกูลกันเปนตน สวน
รายละเอียดนอกเหนือจากนั้น เปนเรื่องแตกตางกันไปตามปจจัยอื่นๆ ในสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของของตางถิ่น
ตางยุคสมัย เปนเรื่องของมนุษยที่รูหลักการทั่วไปของการแกปญหาแลว จะพึงวางหลักเกณฑวิธีการจัดการแกไข
ตามเหตุปจจัยที่เกี่ยวของนั้นๆ ไมใชเรื่องที่จะไปวางบทบัญญัติไวใหมนุษยเปนการตายตัว

๙๐๖

พุทธธรรม

วาที่จริง ในทางปฏิบัติ ก็มีตัวอยางที่พระพุทธเจาทรงวางระบบการแกปญหาของมนุษยในดานภายนอก
คือในทางสังคมไว คือสังคมสงฆ หรือภิกษุสงฆ ที่ไดทรงตั้งขึ้นเอง พระองคไดทรงบัญญัติวินัย ซึ่งเปนระบบการ
แกปญหาจากดานนอก ในแงสังคมไวเปนอันมาก ใหเหมาะกับความมุงหมายจําเพาะของการมีสังคมสงฆนั้น และ
ใหเหมาะกับการดํารงอยูดวยดีของสังคมสงฆ ทามกลางสภาพแวดลอมของทองถิ่นและยุคสมัยนั้น
ผูศึกษาพุทธศาสนาในสมัยปจจุบัน มักมองขามวินัยไป ถาเขาใจสาระของวินัยแลว จะมองเห็นแนวคิด
ของพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับการแกปญหาภายนอกในระดับสังคมได
ขอย้ําวา ถาไมศึกษาพระวินัยปฎก (เฉพาะอยางยิ่งสวนนอกปาติโมกข) จะไมอาจเขาใจแนวคิดทางสังคม
ของพระพุทธศาสนาไดเลย
เปนการไมสมเหตุผล ที่จะใหพระพุทธเจาทรงวางระบบที่มีรายละเอียดไวพรอมใหแกชุมชนอื่น โดยไม
คํานึงถึงปจจัยที่เปนตัวแปรของตางถิ่นตางสมัยนั้นๆ
ผูที่เขาใจสาระสําคัญของหลักการนี้แลว ยอมจะจัดวางระบบสําหรับจัดการกับปญหา และเรื่องราวใน
สังคมแหงยุคสมัยของตนไดเอง
ดังเชนพระเจาอโศกมหาราช เมื่อจะทรงสถาปนาธรรมวิชัยในราชอาณาจักร คําสอนของพระพุทธศาสนา
ที่เกี่ยวกับปญหาดานในของจิตปญญา พระองคก็ยอมไมตองทรงแตะตองอีก เพียงแตสงเสริมใหเผยแพรคําสอน
ที่แทจริง ดวยวิธีและทํานองที่สอดคลองกับกาลสมัย
แตสวนเรื่องภายนอก ดานสังคม พระองคนําแตคําสอนที่เปนกลางๆ มาตั้งเปนหลัก แลวทรงจัดวาง
ระบบแบบแผน วิธีปกครอง และดําเนินกิจการตางๆ ขึ้นใหม ใหไดผลสําหรับยุคสมัยนั้น
อยางงายๆ ดูในประเทศไทย ตามขัตติยราชประเพณีทางการปกครอง นําเอาคําสอนทางพุทธศาสนา
เกี่ยวกับหนาที่และคุณธรรมของพระมหากษัตริย สวนที่เปนกลางๆ คือ ทศพิธราชธรรม (๑๐) จักรวรรดิวัตร
๑๒ ราชสังคหวัตถุ ๔ และกําลังของพระมหากษัตริย ๕ มาวางเปนหลัก และแปลความหมายใหเขากับยุคสมัย
สวนระบบบริหารราชการ เปนตน ก็จัดวางขึ้นใหเหมาะสมกับถิ่นและยุคสมัยนั้น ดังนี้เปนตน
• โดยความเปนเอก หรือความชํานาญพิเศษ: การแกปญหาจากภายนอก หรือทางดานสังคมนั้น
นอกจากขึ้นตอปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ที่ตางกันของถิ่นและยุคสมัยแลว ยังมีศิลปวิทยาการและระบบการ
อื่นๆ เอาใจใส เปนเจาของเรื่องกันอยูอีกมากมาย
แตในทางตรงขาม ปญหาเกี่ยวกับชีวิตดานในทางจิตปญญาของมนุษย กลับไดรับความเอาใจใสจาก
ศิลปวิทยาทั้งหลายอยางที่นับไดวานอยยิ่ง และเปนแดนที่วิทยาการทั้งหลายเขาไมคอยถึง
พระพุทธศาสนาถือปญหาระดับนี้เปนเรื่องสําคัญ ที่ควรเอาใจใสมากอยูแลว ยิ่งถูกวงการอื่นทอดทิ้ง ก็
ยิ่งควรเอาใจใสมาก และเปนแดนที่พุทธศาสนาเขาถึงเปนพิเศษดวย
• โดยความลึกซึ้ง ยาก และเปนแกนแทของชีวิต: ปญหาทางจิตปญญา เปนเรื่องลึกซึ้งละเอียดออน
เขาใจยากกวาปญหาภายนอกทั้งหลายเปนอันมาก ถาเรื่องราวภายนอกใชเวลาอธิบายหรือชี้แจงสัก ๑ ชั่วโมง
เรื่องทางจิตปญญาบางทีอาจตองใชเวลาอธิบายสัก ๑๐ ชั่วโมง และตองเนนตองย้ํากันอยูเรื่อยๆ การมีคําสอน
ดานนี้ ในอัตราที่สูงกวาคําสอนเกี่ยวกับปญหาภายนอก จึงเปนเรื่องธรรมดา
อีกประการหนึ่ง พระพุทธเจาทรงถือวา ประโยชนทางจิตปญญานี้ เปนแกนสารเนื้อแทของชีวิตมนุษย
เมื่อเกิดมามีชีวิตแลว ก็ควรพยายามใหไดใหถึง ไมใหสูญสิ้นชีวิตไปเปลา และคนก็ไมใครมองเห็น

บทที่ ๑๗ บทสรุป: อริยสัจ ๔

๙๐๗

เมื่อเชนนี้ ก็จึงเปนธรรมดา ที่จะตองทรงเนนย้ําประโยชนท างจิต ปญญานี้มาก สวนประโยชนดาน
ภายนอก คนทั้งหลายเขาใฝปรารถนากันอยูแลว ถึงไมไปย้ําอีก ก็พอแกการอยูแลว
• โดยความเนื่องถึงกันแหงทุกดานของชีวิต: ความจริง ปญหาของมนุษย ไมวาดานนอก หรือดานใน ก็
กระเทือนถึงกันทั้งหมด และในการแกปญหาแตละอยาง ไมวานอกวาใน ชีวิตทุกดานของมนุษยก็ตองเขา
เกี่ยวของดวยทั้งนั้น
ยิ่งมาคํานึงวา ชีวิตดานในของมนุษยเปนหลักยืนตัว และเปนพื้นฐานอยูในสวนลึก มีอิทธิพลตอการ
แกปญหาภายนอกอยางมาก เชน เมื่อจิตใจลุมหลงมัวเมา ก็มองปญหาไมตรงตามเปนจริง เมื่อกระแสความคิด
และปญญาถูกอิทธิพลของอวิชชาตัณหาครอบงํา หรือถูกตัณหา มานะ ทิฏฐิบิดเบือน ชักใหเอนเอียง ก็ไมอาจ
พิจารณาปญหาอยางถูกตอง นอกจากแกผิดพลาด บางทีอาจขยายปญหา หรือซ้ําเติมเพิ่มปญหาใหมขึ้นอีกก็ได
ดังนั้น การชําระจิตและการทําปญญาใหบริสุทธิ์ ไมบิดเบือน ไมเอนเอียง จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการ
แกปญหาทุกอยาง ทั้งภายนอกและภายใน ทุกถิ่นทุกสมัย
ถามนุษยแกปญหาไมถึงระดับจิตปญญานี้ ก็ไมมีทางจะแกปญหา แมแตระดับสังคมหรือภายนอก ให
ไดผลแทจริงได ถาแกปญหาพื้นฐานระดับจิตปญญานี้ได การแกปญหาภายนอก ก็จะงายขึ้นอยางมากมาย
มนุษยจะมีความพรอมในการแกปญหาขึ้นอีกมาก
พุทธศาสนาเนนการแกปญหาถึงขั้นพื้นฐาน คือ ถึงระดับแหงจิตปญญา ดังที่กลาวมาแลว
• โดยความต า งแห ง ระดั บ การดํ า เนิ น ชี วิ ต : พระพุ ท ธศาสนาถื อ ว า สั ง คมประกอบด ว ยมนุ ษ ย ที่ มี
พัฒนาการทางจิตปญญาในระดับตางๆ กัน นอกจากนั้นยังมีสังคมยอย หรือชุมชนตางๆ ซอนอยูภายใน ซึ่งเปด
โอกาสใหผูสมัครใจเขาไปดํารงชีวิตในระดับที่แตกตางกัน เชน มีสังคมคฤหัสถ กับสังคมสงฆ เปนตน
ลองมองแคนี้เปนตัวอยาง ก็เห็นงายๆ แลวถึงความแตกตางกันที่วานั้น ดังปรากฏอยูวา ชีวิตในสังคม
คฤหัสถ เนนดานความสัมพันธทางสังคม และการงานหาเลี้ยงชีพ สวนชีวิตในสังคมสงฆ เนนดานจิตปญญา
เมื่อมองดูสังคมสงฆ แมวา จะมีวินัยที่ใชวิธีแกปญหาจากแงของสังคม แตโดยเปรียบเทียบ ก็ยังเนนดาน
จิตปญญาขางในมากกวา และเนนดานนอกนอยกวาสังคมคฤหัสถ
โดยนัยนี้ ถาใครจะดูคําสอนสําหรับภิกษุแลว เอาเปนมาตรฐานวัดวา พุทธศาสนาสอนใหคนทั่วไปใชวิธี
แกปญหาอยางนั้น ยอมไมเปนการถูกตอง
• โดยธรรมดาของธรรมชาติแหงสรรพสัตว: ขอนี้ขอทวนย้ํารวมไวดวย พุทธศาสนามองวา มนุษยเปน
สัตวที่ขึ้นตอการฝกหัดพัฒนา และเปนธรรมดาของธรรมชาติที่วา ในเวลาเดียวกันของขณะหนึ่งขณะใดก็ตาม
มนุษยทั้งหลายอยูในระดับการพัฒนาที่ไมเทากัน ทั้งทางกาย ทางสังคม ทางจิตใจ และทางปญญา เขาจึงมีความ
ตองการของชีวิตที่ไมเหมือนกัน ไมเทากัน ทั้งทางวัตถุ และทางนามธรรม รวมทั้งความตองการดานความสุข
จะตองยอมรับความจริงแหงความแตกตางของมนุษยดังที่วานี้ และยอมรับสังคมและโลก อันมีมนุษยที่
ตางกันในระดับของการพัฒนานี้ การขืนคิดทําใหโลกหรือสังคมมีมวลมนุษยที่ตองอยูตองเปนอยางเดียวกัน
ไมใชความถูกตอง ไมดีแกใครๆ และไมอาจเปนไปได
ผูที่เกี่ยวของรับผิดชอบ จะตองจัดการทั้งทางวัตถุ ทางสังคม และทางจิตปญญา ใหเหมาะกันและ
เกื้อกูลที่จะสนองความตองการเทาที่ชอบธรรมแกคนทั้งหลายที่ตางระดับการพัฒนากันนั้นๆ อยางทั่วถึง ที่จะให
มนุษยที่ตางระดับการพัฒนาเหลานั้น ตางก็เปนสุข และอยูรวมกันผาสุก

๙๐๘

พุทธธรรม

แตพรอมกันนั้น ซึ่งเวนไมได คือ การสนองความตองการเสมอภาคมวลรวมของมนุษยชาติ อันไดแก
ความตองการของชีวิตตามธรรมดาแหงธรรมชาติของมนุษย ซึ่งเปนสัตวที่จะตองฝกหัดพัฒนา คือจะตองจัดการ
ระบบชีวิตและสังคม ตลอดถึงทั้งโลก ใหเอื้อใหหนุนใหขับดันตอการพัฒนาตนของมนุษยทุกคนเหลานั้น เพื่อให
เขามีโอกาสลุถึงจุดหมายสูงสุดของการพัฒนาชีวิต จนแมกระทั่งจะมีจิตปญญาที่สมบูรณ
ถาครบตลอดมาถึงตรงนี้ ก็คือสอดคลองตามหลักการของพระพุทธศาสนา
• ในที่สุด หันกลับไปย้ําอีกครั้งหนึ่งวา พุทธศาสนาสอนให้แก้ปัญหาของมนุษย์ โดยมนุษย์เอง ที่
ตรงตัวเหตุปัจจัย และพูดเชนนี้อยางเปนกลางๆ ไมไดจํากัดจําเพาะวาจะแกแตขางใน หรือแกแตขางนอก คือ
แลวแตเหตุปจจัย
ควรจะยอนกลับออกไปดวยซ้ําวา ศิลปวิทยาและระบบการทั้งหลายเทาที่มีอยูนี้ตางหาก ที่มักมุงแตจะ
แกปญหาที่ขางนอกอยางเดียว ดานเดียว มองขามการแกปญหาดานในไปอยางแทบจะสิ้นเชิง อันนับวาเปนการ
แกปญหาที่ไมสมบูรณ
อาจพูดอีกอยางหนึ่งวา การแกปญหาตามหลักพุทธศาสนานั้น ไม่ใช่แก้ที่ข้างนอก หรือแก้ที่ข้างในอย่าง
เดียว แต่ให้แก้ตั้งแต่ข้างในออกมาทีเดียว
หมายความวา มิใชจะแกแตขางในอยางเดียว ตองแกขางนอกดวย และมิใชจะแกแตขางนอกอยางเดียว
ตองแกขางในดวย คือ แก้หมด แก้ที่เหตุปัจจัย ไม่ว่าข้างนอกหรือข้างใน.

คุณคาที่เดนของอริยสัจ
หลักอริยสัจ นอกจากเปนคําสอนที่ครอบคลุมหลักธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ดังกลาวมาแลว ยังมีคุณคาเดนที่นาสังเกต อีกหลายประการ ซึ่งพอสรุปได ดังนี้:
๑. เปนวิธีการแหงปญญา ซึ่งดําเนินการแกไขปญหาตามระบบแหงเหตุผล เปนระบบวิธีแบบอยาง ซึ่ง
วิธีการแกปญหาใดๆ ก็ตาม ที่จะมีคุณคาและสมเหตุผลจะตองดําเนินไปในแนวเดียวกันเชนนี้
๒. เปนการแกปญหาและจัดการกับชีวิตของตน ดวยปญญาของมนุษยเอง โดยนําเอาหลักความจริงที่มี
อยูตามธรรมชาติมาใชประโยชน ไมตองอางอํานาจดลบันดาลของตัวการพิเศษเหนือธรรมชาติ หรือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ
๓. เปนความจริงที่เกี่ยวของกับชีวิตของคนทุกคน ไมวามนุษยจะเตลิดออกไปเกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งที่
อยูหางไกลตัวกวางขวางมากมายเพียงใดก็ตาม แตถาเขายังจะตองมีชีวิตของตนเองที่มีคุณคา และ
สัมพันธกับสิ่งภายนอกเหลานั้นอยางมีผลดีแลว เขาจะตองเกี่ยวของและใชประโยชนจากหลักความ
จริงนี้ตลอดไป
๔. เปนหลักความจริงกลางๆ ที่ติดเนื่องอยูกับชีวิต หรือเปนเรื่องของชีวิตเองแทๆ ไมวามนุษยจะสรางสรรค
ศิ ลปวิ ทยา หรื อดํ าเนิ นกิ จการใดๆ ขึ้ นมา เพื่ อแก ป ญหาและพั ฒนาความเป นอยู ของตน และไม ว า
ศิลปวิทยาหรือกิจการเหลานั้น จะเจริญขึ้น เสื่อมลง สลายไป หรือเกิดมีใหมมาแทนอยางไรๆ ก็ตาม
หลักความจริงที่เรียกวาอริยสัจนี้ ก็จะยืนยง ใหม และใชเปนประโยชนไดตลอดทุกกาล

๙๐๙

บทที่ ๑๗ บทสรุป: อริยสัจ ๔

สรุป “พุทธธรรม” ลงในอริยสัจ
เนื้อความ และโครงเรื่อง ของหนังสือ พุทธธรรม นี้ แมจะดูเหมือนแปลกไปจากคัมภีรและตําราตางๆ
เทาที่มีอยู ในหลายสวน และหลายลักษณะ แตความจริงแลว ก็ดําเนินอยูในหลักการเดิมที่พระพุทธเจาทรง
ประกาศไว คือ อริยสัจ ๔ นั่นเอง มิไดผิดแปลกไปแตประการใด
เพื่อใหเห็นชัด จึงขอจัดโครงเรื่องของหนังสือ ลงในหลักอริยสัจ ๔ ดังนี้

ภาค ๑ มัชเฌนธรรมเทศนา
หมวด ๑ ทุกข์
บทที่ ๑: ชีวิต คืออะไร?
บทที่ ๒: ชีวิต คืออะไร?
บทที่ ๓: ชีวติ เปนอยางไร?

ขันธ ๕
อายตนะ ๖
ไตรลักษณ

หมวด ๒ สมุทัย
บทที่ ๔: ชีวิต เปนไปอยางไร?
บทที่ ๕: ชีวิต เปนไปอยางไร?

ปฏิจจสมุปบาท
กรรม

หมวด ๓ นิโรธ
บทที่ ๖: ชีวิต ควรใหเปนอยางไร?
บทที่ ๗: ชีวิต ควรใหเปนอยางไร?
บทที่ ๘: ชีวิต ควรใหเปนอยางไร?
บทที่ ๙: ชีวิต ควรใหเปนอยางไร?
บทที่ ๑๐: ชีวิต ควรใหเปนอยางไร?

นิพพาน
ประเภทและระดับแหงนิพพานและผูบรรลุนิพพาน
ขอควรทราบเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเขาใจ
หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน
บทสรุป

ภาค ๒ มัชฌิมาปฏิปทา
หมวด ๔ มรรค
บทที่ ๑๑:
บทที่ ๑๒:
บทที่ ๑๓:
บทที่ ๑๔:
บทที่ ๑๕:
บทที่ ๑๖:
บทที่ ๑๗:

ชีวิต ควรเปนอยูอยางไร?
ชีวิต ควรเปนอยูอยางไร?
ชีวิต ควรเปนอยูอยางไร?
ชีวิต ควรเปนอยูอยางไร?
ชีวิต ควรเปนอยูอยางไร?
ชีวิต ควรเปนอยูอยางไร?
บทสรุป

บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา
บุพภาคของการศึกษา ๑: ปรโตโฆสะ-กัลยาณมิตร
บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ
องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๑ หมวดปญญา
องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒ หมวดศีล
องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓ หมวดสมาธิ
อริยสัจ ๔

ภาค ๓ บทความประกอบ (ตัวอยางแสดง: อารยธรรมวิถี – ชีวิตที่ดี เป็นอย่างไร?)
บทที่ ๑๘: บทความประกอบที่ ๑:
บทที่ ๑๙: บทความประกอบที่ ๒:
บทที่ ๒๐: บทความประกอบที่ ๓:
บทที่ ๒๑: บทความประกอบที่ ๔:
บทที่ ๒๒: บทความประกอบที่ ๕:
บทที่ ๒๓: บทความประกอบที่ ๖:

ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน
ศีลกับเจตนารมณทางสังคม
เรื่องเหนือสามัญวิสัย
ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน
ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ

๙๑๐
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สวนเนื้อความที่ดูแปลกไป โดยเฉพาะขอธรรมที่มีชื่อไมคอยคุนหู เชน ปรโตโฆสะ กัลยาณมิตร และ
โยนิโสมนสิการ เปนตน พรอมทั้งแงดานที่ไมชินตาของหลักธรรมตางๆ ที่รูจักกันดีอยูแลว มีหลายอยางที่ได
นํามาอธิบายเปนพิเศษในหนังสือนี้ ทั้งที่ในหนังสือทางธรรมทั่วไปไมคอยมีการกลาวถึง
พึ ง เข า ใจว า ข อ ธรรม และแง แ ห ง ความหมายเหล า นั้ น แท จ ริ ง เป น สิ่ ง ที่ ท า นกล า วถึ ง บ อ ยๆ ใน
พระไตรปฎก แตอาจเปนไดวา ในบางยุคบางสมัย ไมมีเหตุที่ทานจะตองยกขึ้นเนนย้ํา หรือกลาวถึงเปนพิเศษ จึง
เหินหางเลือนรางไป
การมีเนื้อความเชนนั้น มาปรากฏอยางแปลกตาในหนังสือนี้ พึงเขาใจวา เกิดจากการพิจารณาเห็นวา
บัดนี้ ถึงเวลาที่ควรจะสนใจขอธรรม และแงความหมายเหลานั้น ใหมากเปนพิเศษ หรืออยางนอย มากขึ้น
กวาเดิม
ในทํานองเดียวกัน บางทานก็อาจสังเกตเห็นวา คําสอนบางอยาง บางแง ที่เคยเนนย้ําขยายความโดย
พิสดารในบางสมัย ก็มิไดเปนจุดเดนที่เนนย้ําในหนังสือนี้
อยางไรก็ตาม ผูเขียนหนังสือนี้ มีความมั่นใจพอสมควรวา อัตราสวนแหงเนื้อความเกี่ยวกับขอธรรม
และแงความหมายของหลักคําสอนตางๆ ที่กลาวถึงในหนังสือนี้ ใกลเคียงมากกับอัตราสวนที่เปนจริง ในพระบาลี
คือ พระไตรปฎก ที่เปนแหลงคําสอนหลักแตดั้งเดิม.

๙๑๑

บทที่ ๑๗ บทสรุป: อริยสัจ ๔

บันทึกพิเศษ
เสริมบทสรุป
ข้อสังเกตบางประการ ในการศึกษาพุทธธรรม
ก. ภาคมัชเฌนธรรมเทศนา หรือ ภาคกระบวนธรรม
หรือ ภาค(สภาว)สัจธรรม (ธรรมสําหรับรู้เท่าทัน)
พุทธธรรมมีหลักการวา ไมวาพระพุทธเจาจะอุบัติขึ้นหรือไมก็ตาม ความจริงก็ดํารงอยูตามธรรมดาของมัน
อยางเปนกลางๆ พระพุทธเจาตรัสรู คือ ทรงคนพบความจริงนั้นแลว นํามาเปดเผยไว สาระของความจริงนี้ก็คือ (ความ
เปนไปตาม) ธรรมดาแหงเหตุปจจัย หรือกระบวนธรรมแหงเหตุปจจัย
ผูที่มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน ไมใชมองตามที่ตนอยากหรือไมอยากใหมันเปน จึงจะเขาใจความจริงที่เปน
กลางนี้ได เมื่อเขาใจธรรมที่เปนกลางนี้แลว ก็ยอมมองเห็นความจริงอยางกวางๆ ครอบคลุมทั่วไปทั้งหมด มีทัศนะเปด
กวาง หลุดพนเปนอิสระอยางแทจริง โดยหลุดพนทั้งทางจิต คือ จิตหลุดพนจากสิ่งบีบคั้นครอบงําที่เรียกวากิเลส และ
ความทุกข กลายเปนจิตที่ปลอดโปรง เบิกบาน เปนสุข และดานปญญา คือ หลุดพนดวยรูเทาทันธรรมดา แลวมองเห็น
ความจริงที่ลวนๆ บริสุทธิ์ ไมมีกิเลสเคลือบแฝง หรือทําใหเอนเอียง และรูชัดแจงที่ความจริงโดยตรง ไมตองรูผานใครๆ
หรือรูตามที่ใครบอกอีกตอไป
ธรรมดาแหงเหตุปจจัยนั้น ปรากฏในหลายรูปลักษณะ ดังตัวอยางดานอุตุนิยาม ธรรมนิยาม และกรรมนิยาม
ก) กระบวนการแหงธรรมชาติแวดลอม หรือ ปจจยาการแหงอุตุ
 ยอดเขาไกลาสสูงมาก → อากาศจึงหนาวจัด → เมฆจึงลงเปนหิมะตลอดป;
 นายอุณหขึ้นไปติดอยูนานในหิมะ → ความเย็นทําใหเลือดขนจับตัว → เลือดไมไหลไปเลี้ยงมือเทา →
มือเทาปวดมากแลวชาไป → แกไขไมคืน → มือเทาจึงพิการ ฯลฯ
ข) กระบวนการแหงชีวิต หรือ ปจจยาการแหงกรรมระดับในจิตใจ
 นาฬิกาตีบอกเวลา ๑๐ น. →
 นาย ก. ไดยิน (เปนนักโทษ ถึงเวลาถูกนําตัวไปประหาร
หวาดกลัวมาก)
→ เขาออน ทรงตัวไมอยู;
 นาย ข. ไดยิน (เปนญาติของคนถูกนักโทษฆา
สมใจความแคน)
→ รองตะโกน ดีใจ;
 นาย ค. ไดยิน (เปนญาติอีกคนหนึ่ง
แคน แตคํานึงกรรมวิบากของมนุษย เกิดความสลดใจ) → วางเฉย มีอาการสงบ;
 นาย ง. ไดยิน (เปนนักโทษประหารอีกคนหนึ่ง
เคยหวาดกลัว แตคิดไดถึงผลสมแกกรรมของตน) → เดินไปกับผูคุมโดยสงบ
ค) กระบวนการแหงกรรม หรือ ปจจยาการแหงกรรมระดับบุคคล
 นาย จ. กลาวคําหยาบแกนาย ฉ. → นาย ฉ. เอาไมตีศีรษะ นาย จ.
→ นาย จ. ศีรษะแตก →
นาย จ. เอาปนยิง นาย ฉ. → นาย ฉ. บาดเจ็บสาหัส ฯลฯ
ง) กระบวนการแหงวิวัฒนาการของสังคม หรือ ปจจยาการแหงกรรมระดับสังคม
 พืชงอกงามอยูตามธรรมชาติ คนไปเก็บกินเมื่อตองการ → บางคนทําการสั่งสม → คนอื่นๆ พากันเอาอยาง
→ มีการปกปนกั้นเขต → มีการลักขโมย → มีการติเตียนทํารายกัน → คนเห็นความจําเปน
จะตองมีการปกครอง → มีการเลือกตั้งหัวหนา → เกิดมีราชาหรือกษัตริย ฯลฯ (ตามอัคคัญญสูตร)

๙๑๒

พุทธธรรม

กระบวนการขอ ข) มีลักษณะพิเศษ ถามองเพียงปรากฏการณภายนอก ไมอางอิงถึงกิเลส หรือคุณธรรมใน
จิตใจ อยางที่เขียนไวในวงเล็บแลว จะอธิบายความสัมพันธไมไดเลย กลาวคือ มองไมเห็นวา การไดยินเสียงนาฬิกา จะ
เปนเหตุใหเกิดอาการกิริยาอยางหลังไดอยางไร ถาปจจัยในใจไมมี อาการภายนอกนั้น ก็เกิดขึ้นไมได
สวนในขอ ค) และ ง) ปจจัยภายในบุคคล ก็สําคัญมาก แตแฝงซอน มองเห็นยากกวา จึงมักถูกมองขามไป
เชน บางคนมองเฉพาะปจจัยทางวัตถุ หรือทางเศรษฐกิจอยางเดียว ในที่นี้ เอาขอ ข) มาวางเทียบไว เพื่อเปนทางให
เห็นชัดขึ้น ถึงความสําคัญของปจจัยภายใน ที่มีสวนรวม หรือเปนตัวขัดแยง ในการกอผลของกระบวนธรรมนั้นๆ
อนึ่ง ขอ ข) เปนกระบวนการประจําชีวิตใกลชิดตัวที่สุด เปนไปตลอดเวลา ทําและเสวยผลไดเฉพาะตัว ทําให
กันไมได ทุกคนควรตองจัดการเอาชนะ เปนนายควบคุมใหไดภายในชวงชีวิตนี้ จึงเปนเรื่องเรงดวน แนนอนสําหรับแต
ละคน ไมวาเขาจะพยายามเอาชนะธรรมชาติสวนอื่นอยูดวยหรือไม

ข. ภาคมัชฌิมาปฏิปทา หรือ ภาคกระบวนวิธี
หรือ ภาคจริยธรรม (ธรรมสําหรับปฏิบัติ)
มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง คือ ทางแหงการดําเนินชีวิตดวยปญญา หมายความวา เปนอยูโดยใช
ความรูความเขาใจ มองเห็นความจริงที่เปนกลาง ซึ่งเรียกวามัชเฌนธรรมเทศนานั้น ไมเปนอยูอยางเลี่ยงหนีความจริง
ซึ่งทําใหดําเนินชีวิตไปตามอํานาจความอยาก ความยึดถืออันเลื่อนลอย ที่คิดจะใหเปน และไมใหเปนอยางนั้นอยางนี้
และฝากสุขทุกขไวกับตัณหา
ขั้นตน เมื่อยังไมรูแจงความจริงนั้นเอง ก็เปนอยูดวยความเชื่อถือ หรือคานิยมที่สอดคลองกับหลักความเปนไป
ตามเหตุปจจัย มีสํานึกในความรับผิดชอบตอการกระทําตามเหตุตามผล หวังผลสําเร็จดวยการกระทํา (ขั้นโลกิยสัมมาทิฏฐิ)
ในขั้นสูง เมื่อรูแจงความจริงนั้นเองแลว มีจิตใจหลุดพนเปนอิสระ ไมถูกกิเลสและความทุกขบีบคั้นครอบงํา ก็
เปนอยูดวยความรูเทาทันธรรมดาแหงเหตุปจจัยนั้นโดยสมบูรณ (ขั้นโลกุตรสัมมาทิฏฐิ) นี้เรียกวา พุทธจริยธรรม คือ
การครองชีวิตประเสริฐ หรือระบบการครองชีวิตอันประเสริฐ ถูกหลักพุทธธรรม (พรหมจริยะ หรือพรหมจรรย) เปน
อริยมรรค คือ ทางดําเนินสูความดับทุกขที่ทําใหเปนอริยชน หรือวิธีแกปญหาแบบอารยชน
อริยชน กับปุถุชน ตางกันในขอสําคัญ คือ อริยชนมีความสุขไรทุกข เปนพื้นประจําตัว สวนปุถุชนตองทะยาน
หาความสุข เพราะมีความขาดสุข หรือมีทุกขคอยเรา ยืนพื้นอยูเปนประจํา จะพูดวา อริยชนพนทุกข และเหนือสุข ก็ได
หลักปฏิบัติเพื่อความดับทุกข หรือวิธีแกปญหาของอารยชนนั้น มีหลักยอย ๘ อยาง จัดวางเปนกระบวนการ
ศึกษา อบรม ฝก หรือพัฒนาคน ๓ ดาน คือ
- ฝกใหมีพฤติกรรมที่รวมสรางเสริมสังคมดีงาม ซึ่งมีสภาพเกื้อกูลแกคุณภาพชีวิต เอื้อแกการพัฒนาจิต
ปญญา โดยฝก/พัฒนาระเบียบวินัย ความสุจริตกาย วาจา และแรงงานที่เปนสัมมาชีพ เรียกงายๆ วา ศีล
- อาศัยสภาพแวดลอม สังคม ความเปนอยูภายนอกที่เอื้อนั้น เปนพื้นฐาน ทําการฝกอบรม/พัฒนาจิตใจให
ประณีต มีคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพจิตที่ดี เรียกงายวา สมาธิ
- ดวยจิตที่ดีนั้น ก็สามารถฝก/พัฒนาดานปญญา ใหเกิดความรูความเขาใจในธรรมดาแหงเหตุปจจัย ทําการ
ดวยความรูความเขาใจนั้น จนบรรลุถึงปรีชาญาณที่ทําใหมีชีวิตแหงความหลุดพนเปนอิสระ เปนอยูดวยความผองใสเบิก
บานตลอดทุกเวลา ในที่สุด เรียกงายวา ปัญญา
การศึกษา/พัฒนาการนี้ อาศัยปจจัย ๒ อยางหลอเลี้ยง
- ทั้ ง ป จ จั ย ภายนอก ฝ า ยศรั ท ธา คื อ อิ ท ธิ พ ลสภาพแวดล อ มดี ที่ เ รี ย กว า ปรโตโฆสะที่ ดี โดยเฉพาะ
กัลยาณมิตร
- และปจจัยภายใน ฝายปญญา คือ ความรูจักคิด รูจักทําใจ ที่เรียกวา โยนิโสมนสิการ

บทที่ ๑๗๗ บทสรุป: อริ
อ ยสัจ ๔

๙๑๓

เขียนเปนผังไดด ดังนี้

กรรมเก่า คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (สํส.สฬ.๑๘/๒๑๗๗/๑๖๖) เปนเจจาบทบาทเดิม จากนั้น การศึศกษาอาศัย
ปรโตโฆสสะ ซึ่งมีคติวา “คนเป
“ นไปตามมสภาพแวดลออมที่ปรุงปน” และ
แ โยนิโสมนนสิการ ซึ่งมีคติ ยอนกลับวา “ถ
“ าเปนคน
รูจักคิด แแมแตฟงคนบาคนเมาพูด ก็อาจสําเร็จเปนพพระอรหันต”
 ดยาก เชชน “เด็กขโมยเเงิน เพื่อซื้อยารัรักษาแม ดีหรืออชั่ว” มองดวยวิ
ย ภัชชวิธีก็
อนึ่ง ปญหาทาางจริยธรรมที่วาขบคิ
ชัดแจง ไมมเปนปญหา
ส การ เปนตัตวชี้ขาด
ทายสุด ปรโตโโฆสะอยางเดียว ไมพอใหลุสัจธรรม โยนิโสมนสิ
อนึ่ง สัมมาทิฏฐิ
ฏ ๒ ระดับ แสสดงขอบเขตแหหงกิจกรรมทางงจิตปญญาของงมนุษย แยกเปปน ๒ แดน:

๑. ปญญ
ญา/ญาณ/วิชชาา (อวิชชา) – ความรู – คววามจริง – ศาสสตร – สัจธรรมม – ชีวิต/ธรรมชชาติ: โลกุตรสัสัมมาทิฏฐิ
๒. ศรัทธา
ธา/ฉันทะ/กรุณา (ตัณหา) – คุณคา – ดีงงามควร – ศิลปะ
ป – จริยธรรมม – บุคคล/สังคคม: โลกิยสัมมาทิ
ม ฏฐิ
อีกเรื่องหนึ่ง มองอย
ม างกวาง คําวา “พุทธธธรรม” ยังมีขอบบเขตจํากัด ไมครอบคลุมพรระพุทธศาสนาทัทั้งหมด คํา
ดั้งเดิมทีค่ครอบคลุม คือ “ธรรมวินัย”
เพียงเล็กนอย อาจตองมี
หนังสือนี้ ไดดกลาวไวมากในนสวนของธรรรม สมชื่อวา พุพทธธรรม แตตกลาวถึงวินัยเพ
หนังสือที่เเรียกชื่อตามบาาลีเดิมวา “อริยวิ
ย นัย” ไวเขาคูกับ พุทธธรรมม
๑. ธรรมม คือ คําสอน แสดงความจริ
แ
ง ความดีงาม เปนเรื่องเนื้อหา
ห หลักการ สิงที
่ง ่คนพบ คําเปปดเผย เนนทีชี่ชวี ิตดานใน
ที่จิตใใจ และที่ตัวบุคคล
ค หรือปจจัตตบุ
ต คคล (แก และกันปญหาา พรอมทั้งเสริมสร
ม างจากภายใใน)
๒. วินัย คือ ระเบียบ และการจัดระเบี
ร ยบ เปนเรืรื่ องของรูปแบบบ วิธีปฏิบัติตามหลักการ ขออบัญญัติ การววางกฎและ
จัดระะบบ คือ เปนเคครื่องมือของธรรรม สําหรับจัดดระบบชีวิต ระบบบสังคมหรือชุมชน ใหเปนไปปตามความมุงหมายของ
ง
ธรรมม นําเอาเนื้อหาหหรือหลักการขอองธรรม ไปจัดวางเปนระบบปปฏิบัติการ ที่มผลเป
ี นจริงเปนนจัง ในทามกลลางสภาพที่
เปนออยูจริง ของสสังคมและโลกแหงรูปธรรม เนนที่การแสดดงออก หรือชี
อ วิตดานนอกก ความเปนอยูยูประจําวัน
สภาพพแวดลอม สังคม
ค ความสัมพันธ และความมรับผิดชอบตอประโยชน
อ
สุขรรวมกัน (แก แและกันปญหา พรอมทั้ง
เสริมสสรางจากภายนนอก)

หนาวาง

ภาค ๓

อารยธรรมวิถี
ทางดําเนินเพื่อเขาถึงธรรมของอริยชน
หรือ
วิถีชีวิตของคนมีอารยธรรม

“ปพฺยา เอกรชฺเชน
สคฺคสฺส คมเนน วา
สพฺพโลกาธิปจฺเจน
โสตาปตฺติผล วร”
“เลิศล้ํา เหนือความเปนเอกราชบนผืนปฐพี
ดีกวาการไดไปสูสรวงสวรรค
ประเสริฐกวาสรรพโลกาธิปตย
คือ ผลการตัดถึงกระแสโพธิธรรม”
(ขุ.ธ.๒๕/๒๓/๓๙)

ตอน ๖: ชีวิตที่ดี เปนอยางไร?
บทความประกอบที่ ๑
ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน

๓
บทที่ ๑๘

ปจจุบันนี้ ความเขาใจและความรูสึกของคนทั่วไปเกี่ยวกับ นิพพาน และความเปนพระอรหันต ได
เปลี่ยนแปลงไปมาก การมองนิพพานโดยฐานเปนเมืองแกวแหงบรมสุขนิรันดรอยางในสมัยโบราณ ไดกลายไป
เปนความรูสึกวาหมดสิ้นขาดสูญ ยิ่งมาเหินหางจากคําสอนของพุทธศาสนา และถูกความนิยมปรนเปรอทางวัตถุ
ซ้ําเขาอีก คนยุคปจจุบันก็เลยมักมีความรูสึกตอนิพพานในทางลบ เห็นเปนภาวะที่พึงเบือนหรือผละหนี อยาง
นอยก็รูสึกวาเปนสิ่งที่อยูหางไกลเหลือเกิน ซึ่งไมเห็นเหตุผลที่จะตองเขาไปเกี่ยวของ
ในสภาพเชนนี้ นอกจากจะตองพยายามสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับนิพพานใหเกิดขึ้นแลว
มีภูมิธรรมระดับหนึ่งที่ควรชวยกันชักจูงคนใหหันมาสนใจ คือความเปนโสดาบัน ซึ่งเปนอริยบุคคลระดับตนหรือ
สมาชิกกลุมแรกในชุมชนอารยะ
ความจริง ความเปนโสดาบันนี้ เปนสิ่งที่ควรสนใจ ไมเฉพาะในระหวางที่กําลังสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
นิพพานและความเปนพระอรหันตเทานั้น แมตามปกติก็เปนขอที่ควรเนนเสมออยูแลว แตมักถูกละเลยหรือ
มองขามกันไปเสีย
ที่กลาววา ความเปนโสดาบัน ก็ดี ภูมิธรรมและการดําเนินชีวิตระดับนี้ ก็ดี เปนสิ่งที่ควรจะสนใจและเนน
กันใหมากนั้น แมพระพุทธองคเอง ก็ไดตรัสแนะนําย้ําไววา
“ภิกษุทั้งหลาย เหล่าชน ทั้งคนที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์ และคนที่พอจะรับฟังคําสอน ไม่
ว่าจะเป็นมิตร เป็นผู้ร่วมงาน เป็นญาติ หรือสาโลหิตก็ตาม พวกเธอพึงชักชวน พึงสอนให้ตั้งอยู่
ให้ดํารงมั่น ในองค์คุณของโสดาบัน ๔ ประการ”1774
ภาวะและชีวิตของพระโสดาบัน ไมหางไกล และไมนากลัวเลย สําหรับปุถุชนทั้งหลาย แมในสมัยปจจุบัน
กลับจะเปนที่นาชื่นชมอยางยิ่งสําหรับสาธุชนดวยซ้ํา
พุทธสาวกโสดาบันจํานวนมากมายในพุทธกาล เปนคฤหัสถ ดําเนินชีวิตที่ดีงาม ชอบดวยศีลธรรม อยู
ทา มกลางสั ง คมของชาวโลก มี ชีวิ ต ครอบครัว ที่ เป น สุข บํ าเพ็ ญ ประโยชน แ กชุ ม ชน แก พ ระศาสนาและแก
บานเมือง มีชีวประวัติที่นายึดถือเปนแบบอยาง
ทานเหลานี้ แมจะไดบรรลุภูมิธรรมสูงแลว แตยังมีกิเลสละเอียดเหลืออยู เมื่อประสบความพลัดพราก
ยังโศกเศราร่ําไห1775 ยังมีรักมีโกรธดังสามัญชน แตละเมียดเบาบางกวา และจะไมทําความชั่วความผิดที่เสียหาย
รายแรง และความทุกขที่เหลืออยู ก็มีเพียงเล็กนอย เมื่อเทียบกับทุกขสวนใหญที่ละไดแลว เปนผูมีพื้นฐานอัน
มั่นคง ที่จะนําชีวิตของตนเดินทางกาวหนาไป ในมรรคาแหงความสุขที่ไรโทษ และกุศลธรรมที่ไพบูลย
1774

สํ.ม.๑๙/๑๔๙๓-๑๔๙๗/๔๕๖-๔๕๘; องคคุณที่จะใหเปนโสดาบัน มาจากคํา โสตาปตติยังคะ แปลตามรูปศัพทวา องคเครื่องบรรลุ
โสดา บางแหง หมายถึงธรรมที่ทําใหบรรลุโสดาปตติผล บางแหง หมายถึงธรรมที่เปนคุณสมบัติของพระโสดาบัน
1775
เชน เรื่องนางวิสาขา ใน ขุ.อุ.๒๕/๑๗๖/๒๒๓; อุ.อ.๕๓๙; ธ.อ.๖/๑๓๑

๙๑๘

พุทธธรรม
พุทธสาวกโสดาบัน ที่พึงออกชื่อเปนตัวอยางแสดงหลักฐานไว ณ ที่นี้ เชน
- พระเจ าพิ ม พิส าร กษั ต ริย ยิ่ งใหญแ ห งแคว น มคธ ผู ท รงถวายเวฬุวั น เป น สัง ฆารามแหง แรกใน
พระพุทธศาสนา และทรงรักษาอุโบสถเดือนละ ๔ ครั้ง1776
- อนาถบิณฑิกเศรษฐี เจาของทุนสรางวัดเชตวันที่มีชื่อเสียง ผูบํารุงพระสงฆ และสงเคราะหคนอนาถา
อยางไมมีใครอื่นเทียบเทา1777
- นางวิสาขามหาอุบาสิกา เอตทัคคะฝายทายิกา ผูแมมีบุตรธิดามากถึง ๒๐ คน แตสามารถบําเพ็ญ
ประโยชนสวนรวมไดเปนอยางดี มีบทบาทชวยกิจการของสงฆอยางสําคัญ เปนผูกวางขวางและมี
เกียรติคุณสูงเดนในสังคมแควนโกศล1778
- หมอชีวก โกมารภัจ แพทยใหญประจําพระองคราชาแหงมคธ ประจําพระองคพระพุทธเจาและคณะ
สงฆ ผูมีเกียรติคุณยั่งยืนตลอดมาในวิชาแพทยแผนโบราณ1779
- นกุลบิดาและนกุลมารดา คูสามีภรรยาผูครองรักอันภักดีมั่นคงตราบชรา และยังปรารถนาเกิดพบกัน
ทุกชาติไป1780

คุณสมบัติของบุคคลโสดาบัน
คุณสมบัติของพระโสดาบันเทาที่รูกันดีโดยทั่วไป ก็คือ การละสังโยชน ๓ ขอตน (สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
และสีลัพพตปรามาส) ได ซึ่งนับวาเปนคุณสมบัติฝายลบ หรือฝายหมดไป แตความจริง มีคุณสมบัติฝายบวก
หรือฝายมีดวย และตามหลักฐานปรากฏวา ทานเนนคุณสมบัติฝายมีเปนอยางมาก
คุณสมบัติฝายมีนั้น มีหลายอยาง แตเมื่อกลาวโดยสรุป ก็รวมอยูในหลักธรรมสําคัญสําหรับตั้งเปน
เกณฑได ๕ อยาง คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ (ความเสียสละ) และปญญา ในที่นี้ จะรวบรวมคุณสมบัติตางๆ
ทั้งฝายหมดและฝายมีมาเรียงไว โดยแสดงเฉพาะสาระสําคัญ ดังนี้1781

ก. คุณสมบัติฝายมี
๑. ด้านศรัทธา: เชื่อมีเหตุผล เชื่อมั่นในความจริง ความดีงาม และกฎธรรมดาแหงเหตุและผล มั่นใจในปญญาของ
มนุษยที่จะดับทุกขหรือแกไขปญหาไดตามทางแหงเหตุผล และเชื่อในสังคมที่ดีงามของมนุษยซึ่งจะเจริญ
งอกงามขึ้นไดตามแนวทางเชนนั้น ความเชื่อมั่นนี้แสดงออกดวยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่นดวยปญญาใน
พระรัตนตรัย เปนศรัทธาซึ่งแนวแน มั่นคง ไมมีทางผันแปร เพราะเกิดจากญาณ คือความรู ความเขาใจ
1776

ที่มาสําคัญคือ วินย.๔/๕๗-๖๓/๖๔-๗๒; เปต.อ.ฉบับอักษรโรมัน หนา ๒๐๙ (ฉบับไทยยังไมพิมพ)
ที่มาสําคัญคือ วินย.๗/๒๔๑-๒๕๖/๑๐๒-๑๑๒; องฺ.เอก.๒๐/๑๕๑/๓๓; องฺ.อ.๑/๔๑๓
1778
ที่มาสําคัญคือ เชน วินย.๕/๑๕๓-๑๕๕/๒๐๗-๒๑๔; องฺ.เอก.๒๐/๑๕๑/๓๔; องฺ.อ.๑/๔๓๕; ธ.อ.๓/๔๕; ฯลฯ
1779
ที่มาสําคัญคือ วินย.๕/๑๒๘-๑๓๘/๑๖๘-๑๙๓; ๔/๑๐๑/๑๔๘; ๗/๗๘/๓๐; องฺ.เอก.๒๐/๑๕๑/๓๓; องฺ.อ.๑/๔๒๙
1780
ที่มาสําคัญคือ องฺ.เอก.๒๐/๑๕๑-๒/๓๓-๔; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๕๕/๘๐; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๘๗/๓๓๐; องฺ.อฏก.๒๓/๑๓๘/๒๗๔; องฺ.อ.๑/
๔๓๐; สํ.ข.๑๗/๑/๑; สํ.สฬ.๑๘/๒๐๓/๑๔๖
1781
ที่แสดงฝายมี กอนฝายหมดอยางนี้ ทําตามนิยมของปจจุบัน ยอนกลับความนิยมของบาลี ซึ่งแสดงฝายหมด กอนฝายมี, อยางไรก็
ตาม ตามความจริง ทั้งฝายหมด และฝายมี สัมพันธกัน เนื่องอยูดวยกัน
1777

บทที่ ๑๘ ชีวติ และคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน

๙๑๙

๒. ด้านศีล: มีความประพฤติ ทั้งทางกาย วาจา และการเลี้ยงชีพ สุจริต เปนที่พอใจของอริยชน มีศีลที่เปนไท
คือเปนอิสระ ไมเปนทาสของตัณหา1782 ประพฤติตรงตามหลักการ ตามความหมายที่แท เพื่อความดี ความ
งาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความขัดเกลาลดกิเลส ความสงบใจ เปนไปเพื่อสมาธิ โดยทั่วไปหมายถึง
ศีล ๕ ที่ประพฤติอยางถูกตอง จัดเปนขั้นที่บําเพ็ญศีลไดบริบูรณ
๓. ด้านสุตะ: เปนสุตวา อริยสาวก หรืออริยสาวกผูมีสุตะ คือไดเรียนรูอริยธรรม รูจักอารยธรรม นับวาเปนผูมี
การศึกษา
๔. ด้านจาคะ: อยูครองเรือนดวยใจที่ปราศจากความตระหนี่ มีน้ําใจเผื่อแผเสียสละ ยินดีในการให การเฉลี่ย
เจือจานแบงปน
๕. ด้านปัญญา: มีปญญาอยางเสขะ คือรูชัดในอริยสัจ ๔ มองเห็นปฏิจจสมุปบาท เขาใจไตรลักษณ คือ
อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา เปนอยางดี จนสลัดมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายในรูปแบบตางๆ ไดสิ้นเชิง หมด
ความสงสัยในอริยสัจทั้ง ๔ นั้น เรียกตามสํานวนธรรมวา เปนผูรูจักโลกแทจริง
๖. ด้านสังคม: พระโสดาบันเปนผูปฏิบัติตามหลักธรรมสําหรับสรางความสามัคคีและเอกภาพของหมูชน ที่
เรียกวา สาราณียธรรม ไดครบถวนบริบูรณ เพราะสามารถปฏิบัติไดถูกตองตามหลักขอสุดทายที่ทานถือวา
เปนดุจยอดที่ยึดคุมหลักขออื่นๆ เขาไวทั้งหมด กลาวคือ ขอวาดวยทิฏฐิสามัญญตา
สาราณียธรรม มี ๖ ขอ คือ
๑) เมตตากายกรรม แสดงออกทางกายดวยเมตตา เชน ชวยเหลือกัน และแสดงกิริยาสุภาพเคารพนับ
ถือกัน
๒) เมตตาวจีกรรม แสดงออกทางวาจาดวยเมตตา เชน บอกแจงแนะนําตักเตือนดวยความหวังดี
กลาววาจาสุภาพตอกัน
๓) เมตตามโนกรรม คิดตอกันดวยเมตตา เชน มองกันในแงดี คิดทําประโยชนแกกัน ยิ้มแยมแจมใส
๔) สาธารณโภคี แบงปนลาภอันชอบธรรม เฉลี่ยเจือจานใหไดมีสวนรวมทั่วกัน
๕) สีลสามัญญตา มีความประพฤติสุจริตเสมอกับผูอื่น ไมทําตนใหเปนที่นารังเกียจของหมู
๖) ทิฏฐิสามัญญตา มีความเห็นชอบรวมกับเพื่อนรวมหมู ในอารยทฤษฎี ซึ่งนําไปสูการกําจัดทุกข
ในขอความที่ชี้แจงความหมายของอารยทฤษฎี หรือทิฏฐิที่เปนอริยะ ในขอ ๖ นั้น มีลักษณะที่เปน
ธรรมดาของพระโสดาบัน ซึ่งควรนํามากลาวในที่นี้ ๒ อยาง คือ
๑) เปนธรรมดาของบุคคลโสดาบันที่วา เมื่อตองอาบัติ (ละเมิดวินัย) ซึ่งแกไขได ก็จะรีบเปดเผยแสดง
ใหพระศาสดาหรือเพื่อนรวมหมูคณะที่เปนวิญูไดทราบทันที แลวสังวรตอไป เปรียบเหมือนเด็ก
ออนแบเบาะเหยียดมือหรือเทาไปถูกถานไฟเขาจะรีบชักกลับทันที
1782

ศีลที่เปนไท ไมเปนทาสของตัณหา คือมิไดประพฤติเพื่อหวังผลตอบแทน เชน โลกิยสุข การเกิดในสวรรค เปนตน อนึ่ง พึงระลึกวา
ศีลรวมถึงสัมมาชีพดวยเสมอ (เฉพาะกรณีนี้ดู วิภงฺค.อ.๑๑๔ = วิสุทธิ๓./๑๐๐)
บรรดาคําบาลีแสดงลักษณะศีลของพระโสดาบันนั้น มีอยู ๒ คํา ที่นิยมนํามาใชเรียกในภาษาไทย คือ อริยกันตศีล แปลวา ศีล
ที่พระอริยะใครหรือชื่นชม คือ เปนที่ยอมรับของอริยชน และอปรามัฏฐศีล แปลวา ศีลที่ไมถูกจับฉวย ทานใหแปลวา ศีลที่ไมถูกตัณหา
และทิฏฐิจับฉวย คือ ไมเปรอะเปอนหรือมีราคีดวยตัณหาและทิฏฐิ (= บริสุทธิ์) ดังไดอธิบายแลวในตอนวาดวยประเภทและระดับ
ของผูบรรลุนิพพาน ขางตน อยางไรก็ดี ขอเสนอคําแปลไวอีกอยางหนึ่งวา ศีลที่ไมถูกถือมั่น หรือศีลที่ไมตองยึดมั่น หมายความวา
เปนศีลที่เกิดจากคุณธรรมภายใน ไมมีกิเลสเปนเหตุใหละเมิด จึงเปนไปเองเปนปกติธรรมดา โดยไมตองคอยยึดถือเอาไว.
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๒) เปนธรรมดาของบุคคลโสดาบันที่วา ทั้งที่เปนผูเอาใจใสคอยขวนขวายชวยเหลือกิจธุระทั้งหลาย ทั้ง
งานสูงงานต่ํา ทั้งเรื่องใหญเรื่องยอย ของเพื่อนรวมหมูคณะ แตในเวลาเดียวกัน ก็มีความใฝใจอยาง
แรงกลาในอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขาไปดวย เหมือนแมโคลูกออน เล็มหญากิน
ไป ก็คอยแลระวังลูกนอยไปดวย คือ ทั้งชวยสวนรวม ทั้งคอยฝกตนใหกาวตอไปในมรรคา1783
๗. ด้านความสุข: เริ่มรูจักโลกุตรสุข ที่ประณีตลึกซึ้ง ซึ่งไมตองอาศัยอามิส (เพราะไดบรรลุอริยวิมุตติแลว)

ข. คุณสมบัติฝายหมด หรือฝายละ (แสดงเฉพาะที่สําคัญ และนาสนใจพิเศษ)
๑. ละสังโยชน์ คือกิเลสที่ผูกมัดใจได ๓ อยาง คือ
๑) สักกายทิฏฐิ (ความเห็นผิดวาเปนตัวของตน ติดสมมติเหนียวแนน ซึ่งทําใหเห็นแกตัวอยางหยาบ และ
เกิดความกระทบกระทั่ง มีทุกขไดแรงๆ)
๒) วิจิกิจฉา (ความสงสัยไมแนใจตางๆ เกี่ยวกับพระศาสดา พระธรรม พระสงฆ และสิกขา เปนตน ซึ่งทํา
ใหจิตไมนอมดิ่งไปในทางที่จะระดมความเพียรมุงหนาปฏิบัติใหเรงรุดไปในมรรคา)
๓) สีลัพพตปรามาส (ความถือเขวเกี่ยวกับศีลพรต คือการถือปฏิบัติศีล กฎเกณฑ ระเบียบ วินัย ขอปฏิบัติ
ขนบธรรมเนียมตางๆ ไมบริสุทธิ์ตามหลักการ ตามความมุงหมาย ที่มุงเพื่อความดีงาม เชน ความสงบ
เรียบรอย และความเปนบาทฐานของสมาธิ เปนตน แตประพฤติดวยตัณหาและทิฏฐิ เชน หวังผลประโยชนตอบ
แทน หวังจะไดเปนนั่นเปนนี่ เปนตน ตลอดจนประพฤติดวยงมงายสักวาทําตามๆ กันมา)1784
๒. ละมัจฉริยะ คือ ความตระหนี่ ความใจคับแคบ หวงแหน คอยกีดกันผูอื่น ทั้ง ๕ อยาง คือ
๑) อาวาสมัจฉริยะ (หวงที่อยูอาศัย หวงถิ่น)
๒) กุลมัจฉริยะ (หวงตระกูล หวงพวก หวงสํานัก หวงสายสัมพันธ เทียบกับที่พูดกันบัดนี้วาเลนพวก)
๓) ลาภมัจฉริยะ (หวงลาภ หวงผลประโยชน คิดกีดกันไมใหคนอื่นได)
๔) วัณณมัจฉริยะ (หวงกิตติคุณ หวงคําสรรเสริญ ไมพอใจใหใครมีอะไรดีมาแขงตน ไมพอใจใหใคร
สวยงาม ไดยินคําสรรเสริญคุณความดีของคนอื่นแลว ทนไมได)
๕) ธรรมมัจฉริยะ (หวงธรรม หวงวิ ช าความรู หวงคุ ณ พิ เศษที่ ไ ด บ รรลุ กลั ว คนอื่ น จะรู ห รื อ ประสบ
ผลสําเร็จเทียมเทาหรือเกินกวาตน)1785
๓. ละอคติ คือความประพฤติผิดทาง หรือความลําเอียง ไดทั้ง ๔ อยาง คือ
๑) ฉันทาคติ (ลําเอียงเพราะชอบ)
๒) โทสาคติ (ลําเอียงเพราะชัง)
1783

ความจริงคุณสมบัติที่เปนสวนพิเศษนี้ เปนเรื่องของ (สัมมา) ทิฏฐิ ซึ่งจัดเขาในขอปญญานั่นเอง แตในที่นี้เห็นวามีขอความยาว จึง
แยกออกมาเปนอีกขอหนึ่ง; สูตรนี้ เรื่องเดิมพระพุทธเจาตรัสสําหรับพระโสดาบันที่เปนพระภิกษุ แตก็พึงยักใชกับคฤหัสถได,
ขอความของสูตรนี้ยาวมาก จะไมคัดมาลงไว ผูสนใจพึงดู ม.มู.๑๒/๕๔๐-๕๕๐/๕๘๑-๕๘๙, (เกี่ยวกับการตองอาบัตินี้ ใน องฺ.ติก.
๒๐/๕๒๖-๗/๒๙๗-๓๐๑ พระพุทธเจาตรัสแสดงวา แมแตพระอรหันตก็ยังตองอาบัติเล็กๆ นอยๆ ได แตพระอริยะทั้งหลายจะไม
ตองอาบัติที่เปนหลักพื้นฐานของพรหมจรรยเลย และแมสิกขาบทเล็กนอยเหลานั้น ก็จะไมละเมิดดวยความจงใจ, ดู วินย.๘/๙๔๖/
๒๙๙ และดูตวั อยางสิกขาบทที่พระอริยะละเมิดใน องฺ.อ.๒/๒๘๖)
1784
สังโยชน ๓ ไดกลาวถึงแลว ในตอนวาดวยประเภทและระดับของผูบรรลุนิพพาน.
1785
องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๕๖-๙/๓๐๒-๓ (มีมัจฉริยะ ๕ แมแตปฐมฌานก็ไมสําเร็จ); วิสุทฺธิ.๓/๓๓๗

บทที่ ๑๘ ชีวติ และคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน

๙๒๑

๓) โมหาคติ (ลําเอียงเพราะหลง หรือเขลา)
๔) ภยาคติ (สําเอียงเพราะกลัว)1786
๔. ละราคะ โทสะ โมหะ หรือ โลภ โกรธ หลง ขั้นหยาบหรือรุนแรง ที่จะทําใหถึงอบาย ไมทํากรรมชั่วขั้น
รายแรงที่จะเปนเหตุใหไปอบาย1787
๕. ระงับภัยเวร โทมนัส และทุกขทางใจตางๆ ที่จะพึงเกิดจากการไมปฏิบัติตามศีล ๕ เปนผูพนจากอบายสิ้นเชิง
ความทุกขสวนใหญหมดสิ้นไปแลว ความทุกขที่ยังเหลืออยูบาง เปนเพียงเศษนอยนิดที่นับเปนสวนไมได1788
ความจริง คุณสมบัติฝายหมดและฝายมีนี้ วาโดยสาระสําคัญ ก็เปนอยางเดียวกัน กลาวคือ จะละ
สักกายทิฏฐิได ก็เพราะมีปญญาหยั่งรูสภาวธรรมที่เปนไปตามเหตุปจจัยพอสมควร เมื่อเกิดปญญาเขาใจชัดขึ้น
อยางนี้ วิจิกิจฉา คือความสงสัยคลางแคลงใจก็หมดไป ศรัทธาที่อาศัยปญญาก็แนนแฟน
พรอมนั้น ก็จะรักษาศีลไดถูกตองตามหลักการ ตามความมุงหมาย กลายเปนอริยกันตศีล คือ ศีลที่
อริยชนชื่นชมยอมรับ สีลัพพตปรามาสก็พลอยสิ้นไป เมื่อจาคะเจริญขึ้น มัจฉริยะก็หมดไป เมื่อราคะ โทสะ
โมหะเบาบางลง ก็ไมตกไปในอํานาจของอคติ และราคะ โทสะ โมหะ เบาบางลง ก็เพราะปญญาที่มองเห็นความ
จริงของโลกและชีวิต ทําใหคลายความยึดติด เมื่อสิ้นยึดติด ถือมั่นนอยลง ความทุกขก็ผอนคลาย และรูจัก
ความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้น
กลาวโดยยอวา ความเปนโสดาบัน เปนชีวิตระดับที่ยอมรับไดวานาพอใจ และวางใจได ทั้งในดาน
คุณธรรม และในดานความสุข
ในดานคุณธรรม ก็มีคุณความดีเพียงพอที่จะเปนหลักประกันวา จะไมกอใหเกิดอันตรายหรือความ
เดือดรอนเสื่อมโทรมเสียหายเปนภัยแกสังคมหรือแกใครๆ ตรงขาม จะมีแตพฤติกรรมที่อํานวยประโยชนเกื้อกูล
แกการดํารงอยูและดําเนินไปดวยดีของชีวิตตนและสังคม และคุณธรรมนั้นก็มั่นคง เพราะเปนสิ่งที่เปนไปเอง
ตามธรรมดาแหงเหตุปจจัยของมัน คือ เพราะมีปรีชาญาณที่ใหเกิดทัศนคติอยางใหมตอโลกและชีวิตเปน
ฐานรองรับ
สวนในดานความสุข พระโสดาบันก็ไดพบกับความสุขอยางใหมทางจิต ที่ประณีตล้ําลึก อันประจักษ
เฉพาะตนวาเปนสิ่งมีคุณคาสูงล้ํา ซึ่งแมตนจะยังเสวยกามสุขและหรือโลกิยสุขอื่นๆ อยู ก็จะไมยอมใหความสุขที่
หยาบกวาเหลานั้นเกินเลยออกนอกขอบเขต ซึ่งจะเปนเหตุบั่นรอนความสุขที่ประณีต คือจะไมยอมสละโลกุตรสุข
อันประณีต เพื่อมาเติมสวนขยายปริมาณใหแกโลกิยสุขอันหยาบกวาอีกตอไป พูดอีกนัยหนึ่งวา กามสุขและ
โลกิยสุขอันหยาบ ถูกทําใหสมดุลดวยโลกุตรสุขอันประณีต
ความสุขนี้ เปนทั้งผล และเปนทั้งปจจัยพันเนื่องอยูดวยกันกับคุณธรรมที่ประพฤติ จึงเปนหลักยืนยันถึง
ความไมไหลเวียนกลับลงต่ําอีกตอไป มีแตจะชวยค้ําชูสงเสริมใหกาวสูงขึ้นไปในเบื้องหนา
ความเปนโสดาบัน มีคุณคาเปนที่นาพอใจ ทั้งแกตัวบุคคลนั้นเองและแกสังคมอยางนี้ ทานจึงจัดผูบรรลุ
โสดาปตติผลเปนสมาชิกชุดแรกเขาใหมของชุมชนอารยะ เปนจุดตนที่ชีวิตอารยชนเริ่มแรก นับเนื่องในอริยสงฆ
หรือสาวกสงฆที่แท อันเปนสังคมแมพิมพที่พระพุทธศาสนามุงประสงคจะใชเปนแบบหลอหลอมมนุษยชาติ
1786

วินย.๗/๖๑๕/๓๘๐; วิสุทฺธิ.๓/๓๓๗
สํ.ข.๑๗/๔๖๙/๒๗๘; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๖๑/๔๘๘
1788
สํ.ม.๑๙/๑๕๗๕/๔๘๙; ๑๗๑๙/๕๕๒; ๑๗๔๕-๑๗๕๖/๕๖๙-๕๗๗; สํ.นิ.๑๖/๓๑๑-๓๓๒/๑๖๒-๑๖๙
1787

๙๒๒

พุทธธรรม

พระพุทธเจาไดตรัสเนนถึงคุณคาและความสําคัญของความเปนโสดาบันอยางมากมาย ดังจะทรงเรงเรา
ใหเวไนยชนหันมาสนใจภูมิธรรม หรือระดับชีวิตขั้นนี้ อยางจริงจัง และยึดเอาเปนเปาหมายของการดํารงอยูใน
โลก เชนตรัสวา การบรรลุโสดาปตติผล ดีกวาการไดไปสวรรค ประเสริฐกวาการไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
ประเสริฐกวาการไดฌานสมาบัติ ศาสดาผูนําศาสนาที่มีสาวกมากมาย เปนผูปราศจากกามราคะดวยกําลังเจโตวิมุตติ ประกอบดวยกรุณาคุณ สั่งสอนลัทธิเพื่อเขารวมกับพรหม ทําใหสาวกไปสวรรคไดมากมาย นับวาเปนผู
ประเสริฐมากอยูแลว แตบุคคลผูเปนโสดาบัน แมยังมีกามราคะอยู ก็ประเสริฐยิ่งกวาศาสดาเหลานั้น1789
ขอยกพุทธพจนในธรรมบทมาอาง เปนตัวอยาง
“เลิศล้ํา เหนือความเป็นเอกราชบนผืนปฐพี ดีกว่าการไปสู่สรวงสวรรค์ ประเสริฐกว่าสรรพโลกาธิปัตย์ คือ ผลการตัดถึงกระแสแห่งโพธิธรรม (โสดาปัตติผล)”1790
หากยังรูสึกวานิพพานหางไกล และยากเกินไปที่จะเขาใจ ถาพูดถึงนิพพานแลว ยังใหเกิดความรูสึก
อางวางโหวงเหวง ก็พึงยึดเอาภาวะโสดาบันนี่แหละ เปนสะพานทอดไปสูความเขาใจนิพพาน เพราะความเปน
โสดาบัน เปนสิ่งที่ใกลเคียงความรูสึก และเขาใจไดงายกวาสําหรับคนสมัยปจจุบัน ในเวลาเดียวกัน ภาวะโสดาบัน
นั้นก็เกี่ยวของกับนิพพาน โดยฐานเปนการเขาถึงกระแสสูนิพพาน หรือที่อรรถกถาเรียกวาเปน ปฐมทัศนแหง
นิพพาน (เห็นนิพพานครั้งแรก)1791 นับวาไดผลทั้งสองดาน และยังถูกตองตามหลักการที่พระพุทธเจาตรัสไวดวย
เมื่อตกลงเชนนี้แลว ก็ยกเอาภาวะโสดาบันเปนเปาหมายขั้นแรก ที่จะปฏิบัติ และชักชวนกันกาวไปใหถึง
เปนทั้งจุดหมายของชีวิต และจุดหมายของสังคม และในระหวางนั้น แมยังกาวไปไมถึง ก็มีขั้นตอนที่แสดงถึง
ความกาวหนาในทามกลาง คือ ความเปนสัทธานุสารี (ผูแลนรุดไปดวยศรัทธา หรือผูกาวหนาไปดวยความ
เชื่อ)1792 และธัมมานุสารี หรือธรรมานุสารี (ผูแลนรุดไปดวยความเขาใจธรรม) ซึ่งเปนขั้นตอนที่ไดชื่อวา เปนผูได
ออกดําเนินไปแลวสูความเปนโสดาบัน เปนผูเดินทางแลวหรืออยูในมรรคา มีแตเดินหนาอยางเดียว ไมถอยกลับ
ซึ่งทานจัดใหเขาอยูในชุมชนอารยะ หรือหมูสาวกสงฆดวย
แม ห ากว า ถ า โอ เ อ ห ว งหน า ห ว งหลั ง ยั ง ไม แ ล น รุ ด ออกเดิ น ทางจริ ง ก็ ยั ง อาจก า วมาอยู ใ นขั้ น
เตรียมพรอมที่จะเดินทางได เรียกวาเปนกัลยาณปุถุชน1793 เปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม1794 เริ่มไดชื่อวาเปน
1789

ดู องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๕/๔๑๕-๔๑๘ (ดูประกอบ องฺ.สตฺตก.๒๓/๗๐/๑๓๘)
ขุ.ธ.๒๕/๒๓/๓๙
1791
เชน ม.อ.๑/๑๐๒; สํ.อ.๓/๑๒๓; ขุทฺทก.อ.๒๐๕; สุตฺต.อ.๑/๒๖๗; ปฏิสํ.อ.๓๓๘; สงฺคณี อ.๑๐๙ (โสดาปตติมัคค ชื่อวาเปนทัสสนะ
หรือทัศน, ดู ม.มู.๑๒/๑๒/๑๒; อภิ.สํ.๓๔/๖๗๐/๒๖๒; ๘๑๐/๓๑๙ เปนตน)
1792
ดู คําจํากัดความ สัทธานุสารี และ ธัมมานุสารี ในตอนที่ผานมาแลว; ในสมัยตอมา มีคําใหมเกิดขึ้นอีกคําหนึ่ง คือ “จูฬโสดาบัน”
(โสดาบันนอย) ซึ่งพระอรรถกถาจารยกลาววา พระเถระปางกอนใช เ รียกบุ คคลผูมีเ พียงศรัทธาและความรักในพระพุท ธเจา
(หมายถึงศรัทธามั่นคง แตปญญายังไมแกกลาพอ) อยางที่ตรัสตอจากสัทธานุสารีและธัมมานุสารีบุคคล ใน ม.มู.๑๒/๒๘๘/๒๘๑
พระอรรถกถาจารยอธิบายตอไปวา หมายถึงบุคคลผูเจริญวิปสสนามา จนสําเร็จญาตปริญญา ไดกังขาวิตรณวิสุทธิแลว เปนผูมีความ
เบาใจ มั่นใจ ไดที่มั่นอันแนนอน ดู ม.อ.๒/๑๖๐; วิภงฺค.อ.๓๓๒; วิสุทฺธิ.๓/๒๒๙; วิสุทฺธิ.ฏีกา.๓/๔๔๘ (พึงพิจารณาเรื่อง โอกัปปนสัทธา ใน
ที.อ.๒/๑๖๖; ๓/๒๘๘; ม.อ.๓/๓๐๒; องฺ.อ.๓/๓๓ ประกอบดวย)
1793
กัลยาณปุถุชน มีใชดื่นในชั้นอรรถกถา คูกับอันธพาลปุถุชน; สวนในชั้นบาลี มีใน ขุ.ม.๒๙/๒๐๙/๑๕๘ = ๙๑๙/๕๘๗; ๒๒๓/๑๖๗;
๔๐๐/๒๗๘; ๖๒๘/๓๗๗; บางแหงเปนปุถุชนกัลยาณกะ เชน ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๘๘/๒๖๔; ๖๖๔/๕๖๙; ๖๖๙/๕๗๕ (อันธพาลปุถุชน พบ
ในบาลีเฉพาะที่ สํ.ข.๑๗/๒๔๐/๑๗๐; ขุ.เถร.๒๖/๓๗๔/๓๕๓ โดยทั่วไปมักเรียกวา อัสสุตวา ปุถุชน คือปุถุชนผูไมมีสุตะ เชน ม.มู.
๑๒/๑/๑; ขุ.จู.๓๐/๕๐๗/๒๕๔; ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๓๔/๒๒๓; อภิ.สํ.๓๔/๖๗๑/๒๖๒; อภิ.วิ.๓๕/๙๓๒/๔๙๓; ๙๔๙/๔๙๘; ๙๖๓/๕๐๖ และ
1790

บทที่ ๑๘ ชีวติ และคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน

๙๒๓

อริยสาวกผูมีสุตะ (สุตวา อริยสาวก)1795 คือผูไดเลาเรียนอริยธรรม รูจักอารยธรรม หรือเปนผูที่ไดยินเสียงกูเรียก
แลว เปนเบื้องตนที่จะเรียกวาผูมีการศึกษา เปนขั้นของผูที่รูจุดตั้งตนของทางแลว และมีอุปกรณซึ่งเปนปจจัย
ของการเดินทางเตรียมไวแลว กําลังเดินมุงออกจากบริเวณปาที่หลง เพื่อมาเขาสูหนทาง แมยังอาจกาวๆ ถอยๆ
อยูบาง แตก็พรอมที่จะเดินทางได
สําหรับชีวิตขั้นตน หรือกัลยาณปุถุชนนี้ ซึ่งมีศรัทธา ศีล จาคะ และปญญา ยังไมมั่นคงแนนแฟนโดย
ลําพังตนเอง ก็จะมีสุตะ คือการเลาเรียน การหาความรู หรือความรูที่ไดจากการสดับ เปนคุณสมบัติสําคัญ ซึ่ง
อาจจะอบรมสั่งสมใหถึงขั้นเปนพาหุสัจจะ คือความเปนพหูสูต (ผูมีสุตะมาก หรือคงแกเรียน)
สุตะนี้แล คืออุปกรณสําคัญของการเดินทางในการพัฒนาชีวิต ที่จะกาวไปในอริยมรรคา เริ่มตั้งแตทําให
รูจุดที่ทางตั้งตน1796 เปนปจจัยชวยเสริมสรางศรัทธา ศีล จาคะ และปญญาตอๆ ไป เพราะเมื่อมีความรูถูกตอง
แลว ศรัทธาก็เกิดขึ้น และมีแรงที่จะปฏิบัติคุณธรรมอื่นๆ เมื่อรวมสุตะเขากับศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา เทาที่มี
อยูในระดับนี้ เรียกวาเปนสัมปทา (ความถึงพรอม, สมบัติ, คุณสมบัติที่มีอยางเต็มที่) ๕1797 หรือทรัพย ๕1798
ระดับโลกีย เมื่อกาวหนาไปเปนโสดาบันแลว สัมปทา หรือทรัพยทั้ง ๕ เหลานี้ ก็จะกลายเปนระดับโลกุตระไปเอง
มีขอนาสังเกตอยางหนึ่งที่ควรกลาวไวในที่นี้ เกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคลโสดาบันที่ปรากฏเดนชัด
ออกมาภายนอก คือ การไมมีความหวงแหนในทรัพยสมบัติ ดังมีคําบรรยายในบาลีวา
“(บุคคลโสดาบัน) ครองเรือนด้วยใจปราศจากความตระหนี่ มีความเสียสละเต็มที่...ยินดีใน
การให้ และการแบ่งปัน”
“สิ่งของที่ควรให้ได้ ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใด เท่าที่มีในสกุล บุคคลโสดาบันเฉลี่ยแบ่งปันกับ
คนมีศีลมีกัลยาณธรรม ได้ทั้งหมด”1799
ดวยเหตุนี้ พฤติการณของอริยสาวกเหลานั้นจึงมีโอกาสอยางมากที่จะเขาลักษณะวาศรัทธาเพิ่ม แต
โภคะลด หรือคุณธรรมงอก แตทรัพยหด ในทางวินัยสงฆ พระพุทธเจาถึงกับไดทรงบัญญัติสิกขาบทหาม
พระภิกษุ มิใหรับอาหารจากครอบครัวที่สงฆประกาศตั้งใหเปนเสขะ
ตามพุทธบัญญัตินี้ ครอบครัวใด ศรัทธาเขมแข็งมากขึ้น แตทรัพยสมบัติลดนอยยากจนลง สงฆอาจ
ประชุมพิจารณาสมมติ คือตกลงกันแตงตั้งครอบครัวนั้นเปนเสขะ (เสกขสมมต, ไมวาเขาจะเปนเสขะจริงหรือไม
ที่มาคูกับสุตวา อริยสาวก อีกหลายแหง); กัลยาณปุถุชนนี้ (เฉพาะอยางยิ่ง ทานที่ปฏิบัติจริงจัง มีคุณสมบัติที่ทําใหมั่นใจวาคงจะ
บรรลุโสดาปตติผลไดในไมชา) พระอรรถกถาจารยจัดเขาเปนพระเสขะ รวมกับพระอริยบุคคล ๗ ขางตนดวย โดยนับตอจากสัทธานุสารี และธัมมานุสารี ดู วินย.อ.๑/๒๘๗; ม.อ.๑/๕๕; วิภงฺค.อ.๔๒๗; องฺ.อ.๒/๖๓; อิติ.อ.๗๘; วินย.ฏีกา ๒/๘๓ และพึงเทียบจูฬโสดาบัน ในเชิงอรรถกอนดวย (เรียกใหงายวา กัลยาณชน)
1794
องฺ.ทุก.๒๐/๒๙๓/๙๓
1795
สุตวา อริยสาวก ระดับกัลยาณปุถุชน ดู ม.มู.๑๒/๑๒/๑๕; ม.อ.๑/๙๙ สวนระดับโสดาบันขึ้นไป ดูที่มาขางหนา
1796
พิจารณาตามหลักปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการ ที่จะกลาวในตอนวาดวยมรรคขางหนา สุตะ ก็คือปรโตโฆสะ อันไดจากการมี
กัลยาณมิตร หรือเสวนาสัตบุรุษ ซึ่งนําไปสูศรัทธา และชวยใหเกิดโยนิโสมนสิการ
1797
องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๖/๕๘
1798
องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๗/๕๘; ทรัพย ๕ นี้ จัดเปนอริยทรัพยหมวดหนึ่ง แตอริยทรัพยหมวดที่รูจักกันทั่วไป คือที่มี ๗ ขอ ซึ่งเพิ่มหิริ และ
โอตตัปปะเขามา เชน ที.ปา.๑๑/๓๒๖/๒๖๔; องฺ.สตฺตก.๒๓/๖/๕
1799
เชน สํ.ม.๑๙/๑๔๕๒-๓/๔๔๐-๑ (จะมีอางเพิ่มเติมอีก)

๙๒๔

พุทธธรรม

เพราะคุณธรรมภายในมองกันไมเห็น แตถือเอาพฤติกรรมเปนหลัก) ภิกษุใดไมเจ็บไข และเขามิไดนิมนตไว ไป
รับเอาอาหารจากครอบครัวนั้นมาขบฉัน ยอมตองอาบัติ คือละเมิดวินัย มีความผิด1800
คติที่เห็นไดในเรื่องนี้ที่สําคัญ มี ๒ อยาง คือ
๑. เปนวิธีการยกเอาคุณธรรมที่เปนนามธรรมภายในตัว หรือคุณสมบัติของบุคคล ออกมาประกาศ หรือ
ทําใหปรากฏ เพื่อประโยชนแกสังคม โดยใหมีผลทางปฏิบัติระดับสังคมในกรณีที่สมควร
๒. แสดงใหเห็นวา บุคคลผูมีคุณธรรมถึงขั้นนี้ มีศรัทธาถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา หรือเขาถึง
ธรรมแลว เมื่อทําความดี จะไมหวงผลที่จะไดตอบแทนแกตน พูดอีกอยางหนึ่งวา ทําบุญโดยไมหวังรอผล
(หมายถึงอิฏฐารมณตางๆ ที่สนองความปรารถนาของตน) จะไมมีปญหาใหเกิดความคิดสงสัยวา ทําไมทําดีไมได
ดี หรือทําบุญแลวทําไมไมรวย ไมไดผลประโยชนที่หวัง เปนตน ทั้งนี้ เพราะเขามองเห็นธรรมแลว เรียกวา มี
ธรรมจักษุ1801 หรือปญญาจักษุ คือตาปญญา ที่มองเห็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายสวางชัด มิใชมีแตมังสจักษุ หรือ
ตาเนื้อหนัง ที่มองเห็นแตสิ่งเสพเสวยของอินทรีย ๕
ควรย้ําอีกครั้งหนึ่งวา บุคคลโสดาบันนี้ มีความมั่นคงในคุณธรรมโดยสมบูรณ แมจะประสบสภาพไม
เกื้อกูลทางวัตถุมากสักเทาใด ความมั่นใจในคุณธรรมก็ไมมีทางเสื่อมถอย เมื่อไดมองเห็นเหตุผลแหงธรรม
ประจักษแจงแลว เมื่อเดินอยูในทางแหงความดีงามถูกตองแลว ก็ไมอาจมีผูใด แมแตเทวดา จะมาชักจูงใหเขว
ออกไปได และไมวาจะดวยเครื่องลออยางใด เรียกอยางสมัยใหมก็คงวา มีความเขมแข็งทางจริยธรรมเต็มที่
ในหลักนี้ พระอรรถกถาจารยยกเรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐีขึ้นเปนตัวอยาง1802 ใหเห็นวา บุคคลระดับนี้
จะเดินแนวอยูในทางของความดีงาม ไมยอมอยูใตอิทธิพลแมของเทวดา เปนผูที่เทพเจาไมอาจลอ หรือบังคับขม
ขี่ได แตตรงขาม กลับเปนผูที่เทพทั่วไปจะตองยอมปราชัย และเคารพบูชา

1800

วินย.๒/๗๙๐/๕๒๔ หมายความวา ถึงเขาจะใหเอง เชน ไปเยี่ยมเขาที่บาน แลวเขาถวาย ก็รับไมได ไมตองพูดถึงขอเขา เพราะภิกษุ
ออกปากขอ หรือทําอุบายขออาหารมาเพื่อตนเองฉัน ไมไดอยูแลว ไมวาจะขอจากใครๆ (เวนแตญาติ หรือผูที่ไดปวารณาไว) ตาม
วินย.๒/๕๑๖/๓๔๐; ๘๓๖/๕๔๗; ๔/๗๙/๘๒; แมการขอปจจัยสี่อยางอื่นๆ ก็คลายกัน ดู วินย.๑/๕๐๐/๓๓๗; ๒/๕๔/๓๘; ๑๕๓/
๑๓๓; ๕๓๖/๓๗๑; นอกจากนี้ ดู ที.ปา.๑๑/๒๓๗/๒๓๖; สํ.นิ.๑๖/๔๖๓/๒๓๐; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๘/๓๕; องฺ.ปฺจก.๒๒/๘๐/๑๒๔;
ขุ.ม.๒๙/๙๖๓/๖๑๐; ขุ.จู.๓๐/๖๙๑/๓๔๖; วิสุทฺธิ.๑/๔๙-๕๒
1801
ดูที่มา ในตอนวาดวยคุณสมบัติของพระโสดาบัน เชน วินย.๔/๑๘/๒๓; ๒๗/๓๒ เปนตน; โดยทั่วไป เชน ในที่มาเหลานั้นทั้งหมด
ธรรมจักษุ หมายถึง ญาณที่ทําใหเปนโสดาบัน (โสตาปตติมัคคญาณ) ดังอธิบายใน วินย.อ.๓/๒๙; ที.อ.๑/๓๓๔; องฺ.อ.๒/๒๙๔; ๓/
๒๖๙; อุ.อ.๓๕๗; นิทฺ.อ.๒/๒๑๙; แตบางคราววา หมายถึง สกทาคามิมรรค หรืออนาคามิมรรค ดวยก็ได ดังอธิบายใน วินย.อ.๒/
๒๗; ที.อ.๑/๒๙๔; ปฏิสํ.อ.๙๒; สงฺคณี อ.๔๕๐; บางแหงวา หมายถึงมรรคทั้ง ๓ และผลทั้ง ๓ ก็ได เชน สํ.อ.๓/๔๐๙; และในบาง
สูตร อาจหมายถึงมรรคไดทั้ง ๔ หรือทั้งมรรค ๔ และผล ๔ คือถึงอรหัตตผล เชนที่อางใน นิทฺ.อ.๒/๓๑๕; ม.อ.๓/๘๙,๗๔๒; สํ.อ.
๓/๔๕; วินย.ฏีกา ๔/๗๖; ในบาลีก็มีตัวอยางกลาวถึงธรรมจักษุเกิด ๒ คราว คราวแรก หมายถึงโสดาปตติมรรค คราวหลัง เปน
อนาคามิมรรค (องฺ.ติก.๒๐/๕๓๔/๓๑๒)
1802
ธ.อ.๕/๙; ชา.อ.๑/๓๓๘

บทที่ ๑๘ ชีวติ และคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน

๙๒๕

บุคคลโสดาบันตามนัยพุทธพจน
เพื่อเสริมความเขาใจเกี่ยวกับบุคคลโสดาบันที่ถือวาสําคัญ ขอนําบาลีที่นาสนใจเกี่ยวกับพระโสดาบันมา
แสดงไวบางสวน ดังนี้

ก) คําเรียก คําแสดงคุณลักษณะ และไวพจนตางๆ ของบุคคลโสดาบัน
• พระพุทธเจา: สารีบุตร พูดกันว่า โสดา โสดา (กระแส), โสดาเป็นอย่างไร?
พระสารีบุตร: พระองค์ผู้เจริญ มรรค มีองค์ ๘ อันอริยะนี้แล เป็นโสดา กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
พระพุทธเจา: ถูกละๆ สารีบุตร ฯลฯ พูดกันว่า โสดาบัน โสดาบัน, โสดาบันเป็นอย่างไร?
พระสารีบุตร: พระองค์ผู้เจริญ ผู้ใดประกอบด้วยมรรค มีองค์ ๘ อันอริยะนี้, ผู้นี้เรียกว่าเป็น
โสดาบัน, โสดาบันนั้น (เรียกขานกันได้ว่า) ท่านที่ชื่อนี้ โคตรนี้ (นามสกุลนี้)
พระพุทธเจา: ถูกละๆ สารีบุตร ฯลฯ1803
• “อริยสาวกผู้นี้ จะเรียกว่า ทิฏฐิสัมบัน (ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ คือ มีสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์) ก็ได้
ทัสสนสัมบัน (ผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะ คือมีสัมมาทัศนะสมบูรณ์) ก็ได้ ผู้มาถึงสัทธรรมนี้แล้ว ก็ได้
ผู้เห็นสัทธรรมนี้ ก็ได้ ผู้ประกอบด้วยเสขญาณก็ได้ ผู้ประกอบด้วยเสขวิชชา ก็ได้ ผู้ลุธรรมโสต
(ถึงกระแสธรรม) ก็ได้ อริยชนผู้มีปัญญาที่จะเจาะสัจธรรมได้ ก็ได้ ผู้ยืนชิดอมฤตทวาร (อยู่ติด
ประตูอมตะ) ก็ได้”1804
“อริยสาวกผู้มีสุตะ ผู้ได้พบเห็นอริยชน ผู้ฉลาดในอริยธรรม ฝึกดีแล้ว (สุวินิต) ในอริยธรรม, ผู้ได้พบเห็นสัตบุรุษ ฉลาดในสัปปุริสธรรม ฝึกดีแล้วในสัปปุริสธรรม”1805
“เป็นผู้เห็นธรรมแล้ว บรรลุธรรมแล้ว รู้แจ้งธรรมแล้ว หยั่งธรรมทั่วหมดแล้ว ข้ามความ
สงสัยได้แล้ว หมดข้อที่จะต้องถาม (หรือปราศจากข้อเคลือบแคลง) ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่
ต้องเชื่อคนอื่นในคําสอนของพระศาสดา”1806
1803

สํ.ม.๑๙/๑๙๓๐-๑๙๓๓/๔๓๔-๕
สํ.นิ.๑๖/๙๐/๕๑; ๑๒๒/๖๙; ๑๘๒,๑๘๗/๙๔-๙๕; เฉพาะคําวา ทิฏฐิสัมบัน และทัสสนสัมบันนั้น ใชลําพัง แทนโสดาบันบอยมาก;
สําหรับทิฏฐิสัมบัน เชน ม.มู.๑๒/๕๔๒-๕๕๐/๕๘๓-๕๘๙; ม.อุ.๑๔/๒๔๕/๑๗๐; สํ.นิ.๑๖/๑๘๗/๙๕; ๓๑๑-๓๓๒/๑๖๒-๑๖๙; สํ.ม.
๑๙/๑๗๑๙/๕๕๒; ๑๗๔๕-๑๗๕๖/๕๖๙-๕๗๗; องฺ.เอก.๒๐/๑๕๓/๓๔; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๕/๔๑๗; ๓๖๐-๓๖๖/๔๘๘-๔๙๐;
องฺ.ทสก.๒๔/๖๓/๑๒๘; ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๖๐/๒๔๒; อภิ.วิ.๓๕/๘๓๙/๔๕๔ (อรรถกถาไขความเชน สํ.อ.๒/๗๖; ม.อ.๓/๕๑๕; องฺ.อ.๓/
๑๕๐, ๓๔๓); ทัสสนสัมบัน พบแตในคาถา เชน องฺ.ติก.๒๐/๔๘๔/๑๙๒; องฺ.ปฺจก.๒๒/๓๑/๓๖; ขุ.เถร.๒๖/๑๘๒/๒๗๑; ๒๘๔/
๒๙๕ (อรรถกถาไขความ เชน องฺ.อ.๓/๒๒); “อริยชนผูมีปญญาที่จะเจาะสัจธรรมได” แปลจาก “อริโย นิพฺเพธิกปฺโ” ซึ่งอาจ
แปลวา อริยชนผูมีปญญาชําแรก หรือทะลวงกิเลส หรือผูมีปญญาที่จะแกไขตัว หรือปลดเปลื้องตัวได หรือมีปญญาที่จะไมติด ดู
ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๗๗/๕๘๕; ที.อ.๓/๒๘๘, ๓๐๐; ม.อ.๓/๒๙,๓๐๓,๔๙๔; สํ.อ.๑/๑๔๔; องฺ.อ.๑/๕๘๗; ๓/๒,๓๔,๑๖๘; นิทฺ.อ.๑/๒๘๙,
๓๕๔, ๓๕๘; วิสุทฺธ.ิ ๑/๑๑๐; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๑๖๖
1805
เชน ม.มู.๑๒/๑๒/๑๕; ๒๘๑/๒๗๑; ๕๐๗/๕๔๘; ๕๒๒/๕๖๓; ม.ม.๑๓/๑๕๕/๑๕๖; ม.อุ.๑๔/๑๒๕-๖/๑๐๓-๔; ๕๓๒-๓/๓๕๐; สํ.ข.
๑๗/๔-๕/๓-๕; ๓๒-๓๓/๒๑-๒๒; ๘๗-๙๔/๕๓-๕๖; ๑๗๔/๑๑๗; ๑๘๘/๑๒๔; ๒๐๖/๑๓๘; ๒๓๗/๑๖๘; ๒๕๘/๑๘๓; ๓๐๔/๒๐๐;
สํ.สฬ.๑๘/๕๕๐/๓๕๔
ความหมายของ สุตวา อริยสาวก อริยธรรม สัตบุรุษ ดู บันทึกพิเศษทายบท
1804

๙๒๖

พุทธธรรม
บางแหงขอความตางไปจากนี้เล็กนอย เปน
“ผู้ทําตามคําสอน (สาสนกร คือทําถูกต้องตามคําสอนแท้จริง) ปฏิบัติตรงต่อโอวาท ข้าม
ความสงสัยได้แล้ว...ในคําสอนของพระศาสดา”1807
และบางแหงยังตางไปอีกเล็กนอย เปน
“ผู้ได้ที่หยั่ง ได้ที่ตั้งตัว ได้ความโล่งใจ (หรือเบาใจ หายทุกข์ร้อนกังวล) ในธรรมวินัยนี้ ข้าม
ความสงสัยได้...ในคําสอนของพระศาสดา”1808
“อริยสาวก ผู้มีผลมาแล้ว (ผู้บรรลุธรรม) ผู้รู้ศาสนาแจ้งชัด”1809
“ถึงความแน่ใจในตถาคต เป็นผู้เห็นอมตะ ประจักษ์แจ้งอมตธรรม”1810
“เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ําเป็นธรรมดา (ไม่มีทางตกต่ํา) เป็นผู้แน่นอนแล้ว เดินหน้าสู่
ความตรัสรู้”1811

ข) คุณสมบัติทั่วไป
• (ตรัสกะอนาถปิณฑิกคฤหบดี): ดูกรคฤหบดี เมื่อใด อริยสาวกมีภัยเวร ๕ ประการ ระงับ
แล้ว, เป็นผู้ประกอบด้วยโสตาปัตติยังคะ ๔ ประการ, และได้เห็นได้เข้าใจปรุโปร่งเป็นอย่างดี
ด้วยปัญญา ซึ่งอริยญายธรรม, อริยสาวกนั้น เมื่อประสงค์ ก็พึงพยากรณ์ตนได้ด้วยตัวเองว่า
เราเป็นผู้สิ้นนรก สิ้นกําเนิดดิรัจฉาน สิ้นเปรตวิสัย สิ้นอบายทุคติวินิบาตแล้ว เราเป็นโสดาบัน มี
ความไม่ตกต่ําเป็นธรรมดา เป็นผู้แน่นอนแล้ว เดินหน้าสู่การตรัสรู้
๑. ระงับภัยเวร ๕ ประการ เป็นไฉน?
ภัยเวรปัจจุบันก็ดี เบื้องหน้าก็ดี ที่นักทําลายชีวิตจะได้ประสบ ทุกข์โทมนัสทางใจ ที่เขาจะได้
เสวยเพราะการทําลายชีวิตเป็นปัจจัย, ภัยเวรนั้น เป็นอันระงับแล้ว สําหรับผู้งดเว้นจากปาณาติบาต
ภัยเวรปัจจุบันก็ดี เบื้องหน้าก็ดี ที่นักลักทรัพย์จะได้ประสบ...เป็นอันระงับแล้ว สําหรับผู้งด
เว้นจากอทินนาทาน
ภัยเวรปัจจุบันก็ดี เบื้องหน้าก็ดี ที่นักประพฤติผิดในกามจะได้ประสบ...เป็นอันระงับแล้ว
สําหรับผู้งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร
ภัยเวรปัจจุบันก็ดี เบื้องหน้าก็ดี ที่นักพูดเท็จจะได้ประสบ...เป็นอันระงับแล้วสําหรับผู้งด
เว้นจากมุสาวาท
ภัยเวรปัจจุบันก็ดี เบื้องหน้าก็ดี ที่นักดื่มสุราและเมรัยฯ จะได้ประสบ...เป็นอันระงับแล้ว
สําหรับผู้งดเว้นจากสุราเมรัยฯ
1806

มักกลาวถึงตอจากที่ผูนั้นไดธรรมจักษุ เชน วินย.๔/๑๘/๒๓; ๒๗/๓๒; ๒๗/๓๒; ๓๐/๓๗; ๓๑/๓๙; ๓๖/๔๔; ๕๙/๖๘; ๕/๒/๔; ๖๕/
๘๕; ๘๔/๑๑๖; ๘๘/๑๒๗; ๗/๒๕๑/๑๐๗; ๓๖๙/๑๘๑; ที.สี.๙/๑๗๗/๑๔๑; ๒๓๗/๑๙๐; ที.ม.๑๐/๔๘/๔๗; ม.ม.๑๓/๗๔/๖๗;
๒๗๕/๒๖๘; ๖๐๐/๕๔๕; องฺ.อฏก.๒๓/๑๐๒/๑๙๐; ๑๑๑/๒๑๓; ขุ.อุ.๒๕/๑๑๓/๑๔๗; ไมตองเชื่อคนอื่น แปลตามศัพทวา ไมตอง
มีคนอื่นเปนปจจัย (อปรปฺปจฺจย)
1807
ม.มู.๑๒/๔๐๑/๔๓๓; ม.ม.๑๓/๒๕๖/๒๕๓ (รวมถึงพระสกทาคามีดวย)
1808
องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๘๗/๓๓๒ (เทียบ ที.ปา.๑๑/๒๑/๔๑; ๒๘/๕๕; สํ.สฬ.๑๘/๕๐๑/๓๑๓ ดวย)
1809
วินย.๑/๖๓๔/๔๓๔; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๘๑/๓๑๗ (ความในวงเล็บ มีเฉพาะในวินัย)
1810
องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๙๕-๖/๕๐๑ (ระบุชื่ออุบาสกไวดวย ๒๑ ทาน มีทานที่เปนอนาคามีปนอยูบาง)
1811
เชน วินย.๑/๘/๑๗; ที.ม.๑๐/๘๙/๑๑๐; ๑๔๒/๑๗๙; ม.มู.๑๒/๘๒/๕๙; สํ.ม.๑๙/๘๔๔/๒๕๖; องฺ.ติก.๒๐/๕๒๖/๒๙๘ ฯลฯ

บทที่ ๑๘ ชีวติ และคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน

๙๒๗

๒. ประกอบด้วยโสตาปัตติยังคะ ๔ ประการ1812 เป็นไฉน?
อริยสาวก ในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่นด้วยปัญญา1813
ในพระพุทธเจ้าว่า โดยเหตุผลดังนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ เป็นสัมมาสัมพุทธะ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี ทรงรู้แจ้งโลก เป็นนักฝึกคนที่ยอดเยี่ยม เป็น
ศาสดาของเทวะและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นแล้ว เบิกบานแล้ว เป็นพระผู้ทรงพระเจริญ
เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่นด้วยปัญญา ในพระธรรมว่า ธรรมอันพระผู้มี
พระภาคตรัสดีแล้ว ผู้ปฏิบัติจะเห็นชัดได้ด้วยตนเอง ไม่ขึ้นกับกาล ชวนเชิญให้มาดู ควรน้อมเข้า
มาใส่ตัว วิญญูชนพึงรู้ได้เฉพาะตน
เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่นด้วยปัญญา ในพระสงฆ์ว่า สงฆ์หมู่สาวก
ของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร ได้แก่คู่บุรุษ ๔ นับ
เรียงตัวบุคคลเป็น ๘ สงฆ์หมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้ เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานํามาถวาย
เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขาอุทิศบูชา เป็นผู้ควรแก่การทํา
อัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก
เป็นผู้ประกอบด้วยศีลทั้งหลาย ที่อริยชนชื่นชม (อริยกันตศีล) ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่
พร้อย เป็นไท วิญญูชนสรรเสริญ ไม่มีอะไรเคลือบแฝง1814 เป็นไปเพื่อสมาธิ
๓. ได้เห็นได้เข้าใจปรุโปร่งเป็นอย่างดีด้วยปัญญา ซึ่งอริยญายธรรม เป็นไฉน?
อริยสาวก ในธรรมวินัยนี้ ย่อมโยนิโสมนสิการปฏิจจสมุปบาท เป็นอย่างดีดังนี้ว่า เมื่อสิ่งนี้
มี สิ่งนี้จึงมี, เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้จึงเกิด; เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี, เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ;
กล่าวคือ เพราะอวิชชา เป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ ความ
เกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ จึงมีได้ด้วยประการฉะนี้; เพราะอวิชชานั่นเอง สํารอกดับไปไม่
เหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อม
มีด้วยประการฉะนี้
1812

โสตาปตติยังคะ = องคเครื่องบรรลุโสดา ในที่นี้หมายถึง คุณสมบัติของพระโสดาบัน; ดูความหมายที่ สํ.อ.๓/๓๘๘ (โสตาปตติยังคะ
มี ๓ หมวด ดังจะไดเห็นตอไป)
1813
ความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่นดวยปญญา แปลจาก อเวจฺจปฺปสาท ซึ่งโดยทั่วไปแปลกันวา ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว ในที่นี้ ตองการ
แปลใหเต็มความหมาย เพื่อใหเห็นความสัมพันธกับปญญา ซึ่งเปนองคประกอบแฝง-สําคัญ ที่จะปรากฏออกมาเดนชัดขึ้นทุกที จน
ในที่สุดจะไมตองกลาวถึงศรัทธาอีกตอไป (ตอนนี้ ปญญาอยูในคุณสมบัติหมวดที่ ๓) อยางนอยใหทราบวา ศรัทธาในที่นี้ มีปญญา
เปนพื้นฐาน, คําวา อเวจฺจ แปลวา รู พิจารณา หยั่งลงดวยปญญา ดังตัวอยางใน ที.ปา.๑๑/๑๔๗/๑๗๓; ขุ.ขุ.๒๕/๗/๗; ขุ.สุ.๒๕/
๓๑๔/๓๖๙; ๓๓๓/๓๙๙ มีอธิบายใน ที.อ.๓/๑๕๕; ขุทฺทก.อ.๒๐๓; สุตฺต.อ.๒/๓๒, ๒๑๔; พึงเทียบกับ อวิจฺจ ในรูปสิทธิปกรณ ๑๖/
๑๗ และ อนุวิจฺจ ใน องฺ.ทสก.๒๔/๔๘/๙๒ อธิบายใน องฺ.อ.๓/๒๖๕; อรรถกถาที่อธิบาย อเวจฺจปฺปสาท ชัดเจนตามแนวนี้ คือ
องฺ.อ.๓/๑๓๐; ๒/๒๗๐; ที.อ.๒/๑๘๗, นอกนั้นใหความหมายรวบรัดเพียงวา = อจลปฺปสาท เชน ที.อ.๒/๓๒๗; ๓/๒๗๖; สํ.อ.๒/๙๔;
๓/๑๖๕, ๓๘๖; องฺ.อ.๑/๔๒๗; ๓/๔๐๐; ดูความสัมพันธระหวาง อเวจฺจปฺปสาท กับการละอุปกิเลส ๑๖ ใน ม.มู.๑๒/๙๕/๖๗ ดวย
1814
คําบาลีวา อปรามฏ วาตาม ที.อ.๒/๑๗๗; องฺ.อ.๓/๑๑๔; วินย.ฏีกา ๔/๔๗๓ ฯลฯ แปลได ๒ อยาง นัยหนึ่งวา ใครๆ ปรามาสมิได
คือ ไมมีขอผิดพลาดบกพรองที่ใครจะดูถูกหรือเอาเรื่องได อีกนัยหนึ่งแปลวา ไมถูกลูบคลํา คือไมถูกตัณหาและทิฏฐิจับฉวยลูบคลํา
ใหมัวหมองไปเสีย คงบริสุทธิ์อยู ประพฤติไปตามหลักการและความมุงหมายของศีลนั้นๆ ไมประพฤติอยางเคลือบแฝง หรือมี
เบื้องหลัง เชน หวังจะไดผลประโยชน จะไดเปนอยางนั้นอยางนี้ เปนตน; ศีลที่ประพฤติไดอยางนี้ เปนศีลที่พระอริยะชื่นชมหรือ
อริยชนยอมรับ คือเปนอริยกันตศีล ซึ่งพระพุทธเจาตรัสวาเปนเลิศ หรือสูงสุดกวาศีลทั้งปวง (องฺ.ปฺจก.๒๒/๓๒/๓๘).

๙๒๘

พุทธธรรม

เมื่อใด อริยสาวกมีภัยเวร ๕ ประการเหล่านี้ ระงับแล้ว, เป็นผู้ประกอบด้วยโสตาปัตติยังคะ ๔
ประการเหล่านี้, และได้เห็นได้เข้าใจปรุโปร่งเป็นอย่างดีด้วยปัญญา ซึ่งอริยญายธรรมนี้, อริยสาวกนั้น
เมื่อประสงค์ พึงพยากรณ์ตนได้ด้วยตัวเองว่า...เราเป็นโสดาบัน...เดินหน้าสู่การตรัสรู้1815
บรรดาเครื่องวัดตัว ๓ หมวดนี้ โสตาปตติยังคะ (เรียกงายๆ วา องคของโสดาบัน) เปนคุณสมบัติ
โดยตรงของบุคคลโสดาบัน สวนอีก ๒ หมวด เปนเหตุเปนผลของคุณสมบัตินั้น กลาวคือ การเห็นอริยญายธรรม (ปฏิจจสมุปบาท) เปนเหตุของโสตาปตติยังคะ เพราะเมื่อมีปญญาเขาใจกฎธรรมดาแลว ก็ทําใหศรัทธามี
เหตุผลแนนแฟน ทําใหศีลบริสุทธิ์ตรงหลักการและความมุงหมายของมัน สวนหมวดแรก คือการระงับภัยเวรทั้ง
๕ นับวาเปนผล เพราะเมื่อมีศรัทธามีศีลถึงขั้นนี้แลว ภัยเวรเหลานั้นก็เปนอันหมดไป
ดวยเหตุนี้ โดยทั่วไป ในบาลีสวนมาก จะกลาวถึงโสตาปตติยังคะแตลําพังหมวดเดียว โดยฐานเปน
คุณสมบัติประจําตัวของบุคคลโสดาบัน เชนตรัสวา
“ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก ประกอบด้วยธรรม ๔ อย่าง ย่อมเป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ํา
เป็นธรรมดา คือ อริยสาวก ในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสหยั่งลงมั่นด้วย
ปัญญา ในพระพุทธเจ้า...ในพระธรรม...ในพระสงฆ์...ประกอบด้วยศีลทั้งหลายที่อริยชนชื่นชม...
เป็นไปเพื่อสมาธิ”1816
โสตาปตติยังคะ ๔ นี้ บางแหงเรียกวา ธัมมาทาส แปลวา แวนสองธรรม หรือกระจกเงาสําหรับสอง
สํ า รวจคุ ณ สมบั ติ ต นเองของบุ ค คลโสดาบั น 1817 บางแห ง เรี ย กว า เป น ห ว งบุ ญ ห ว งกุ ศ ล และอาหารของ
ความสุข1818 บางแหงเรียกวา ทิฏฐธรรมสุขวิหาร (ธรรมเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน หรือธรรมที่พักใจใหเปนสุข
ทันตาเห็น) ทางจิตอยางสูง1819 บางแหงกระจายศีลออกเปน กายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ รวมเรียกวาสัทธรรม ๗
และเรียกโสดาปตติยังคะวา อากังขิยฐาน ๔1820 บางแหงแยกแยะละเอียดออกไปเปน ๑๐ ขอ คือกระจายออกใน
รูปของสัมมัตตะ ๑๐ (ไดแก มรรคมีองค ๘ กับ สัมมาญาณ และสัมมาวิมุตติ)1821
1815

สํ.นิ.๑๖/๑๕๑-๑๖๐/๘๒-๘๖; สํ.ม.๑๙/๑๕๗๔-๘/๔๘๘-๔๙๐; องฺ.ทสก.๒๔/๙๒/๑๙๕ (ที่มาหลัง เปลี่ยนเฉพาะขอความวา “โยนิโส
มนสิการปฏิจจสมุปบาทเปนอยางดี” เปน “พิจารณาเห็น”); ใน องฺ.นวก.๒๓/๒๓๑-๒/๔๑๙-๔๒๒ ก็ตรัสหลักการสํารวจและ
พยากรณตนเองอยางเดียวกันนี้ แตมีเพียงระงับภัยเวร ๕ และประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ไมกลาวถึง อริยญายธรรม; และใน
องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๙/๒๓๖ ก็คลายกัน แตยักเยื้อง เรียกการระงับภัยเวร ๕ เปนมีการงานอันสังวรในสิกขาบท ๕ และเรียกโสตาปตติยังคะ เปนทิฏฐธรรมสุขวิหารทางจิตอยางสูง ๔ ประการ; อยางไรก็ตาม ความหมายของโสดาบันที่สัมพันธกับการรูปฏิจจสมุปบาท (อริยญายธรรม) โดยเฉพาะ มีอีกหลายแหง เชน สํ.นิ.๑๖/๙๐/๕๑; ๑๒๔/๗๐; ๑๘๗/๙๕ (โดยมากมาในชื่อวา ทิฏฐิสัมบัน)
และถือวา พระโสดาบันเปนผูรูจักโลกแทจริง (สํ.นิ.๑๖/๑๘๗/๙๕; องฺ.อฏก.๒๓/๑๒๔/๒๔๓; ขุ.ธ.๒๕/๑๔/๒๑); พึงสังเกตดวยวา
ใน สํ.นิ.๑๖/๑๒๔/๗๐ แสดงความหมายแงหนึ่งของโสดาบันวา ไดแกผูมีญาณ ๒ คือ ธรรมญาณ และ อันวยญาณ ซึ่งก็เปนเรื่อง
ของปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
1816
แสดงไวมากมายหลายแหง ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ตลอดตั้งแต สํ.ม.๑๙/๑๔๑๔/๔๒๙ ถึง สํ.ม.๑๙/๑๖๒๑/๕๑๐ (โดยมาก
เรียกงายๆ วา ธรรม ๔ ประการ ที่เรียกตรงๆ วา โสตาปตติยังคะ คือที่รวมอยูใน ๓ หมวดขางตน และ ๑๙/๑๔๒๐/๔๓๑; ๑๔๙๓/๔๕๖)
1817
ที.ม.๑๐/๘๙/๑๑๐; สํ.ม.๑๙/๑๔๗๒-๑๔๘๐/๔๔๘-๔๕๑
1818
สํ.ม.๑๙/๑๕๘๔-๖/๔๙๓-๔; ๑๖๐๓-๑๖๑๒/๕๐๓/๕๐๖ (เปลี่ยนขอสุดทายคือศีล เปน จาคะ บางก็มี เปน ปญญา บางก็มี)
1819
องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๙/๒๓๖
1820
สํ.ม.๑๙/๑๔๕๙-๑๔๖๗/๔๔๓-๖
1821
สํ.ม.๑๙/๑๕๕๔-๑๕๖๗/๔๘๑-๔๘๔

บทที่ ๑๘ ชีวติ และคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน

๙๒๙

โสตาปตติยังคะ ๔ ที่เปนคุณสมบัติของบุคคลโสดาบันนี้ ทานแสดงไวอีกชุดหนึ่ง สามขอแรกเหมือนกับ
ชุดที่แสดงมาแลว เปลี่ยนแตขอที่ ๔ คือศีล เปนจาคะ ดังนี้
• “อริ ย สาวก ประกอบด้ ว ยธรรม ๔ ประการเหล่ า นี้ ย่ อ มเป็ น โสดาบั น ...คื อ ...เป็ น ผู้
ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่นด้วยปัญญา ในพระพุทธเจ้า...ในพระธรรม...ในพระสงฆ์
...อยู่ครองเรือนด้วยใจปราศจากมลทิน คือมัจฉริยะ มีจาคะอย่างเปิดใจ มือสะอาด ยินดีในการ
สละ ใส่ใจในคําร้องขอ ยินดีในการให้การแบ่งปัน” และมีขอความเสริม ซึ่งอาจใชแทนขอความ
ขางตนนั้นไดวา “สิ่งของที่ควรจะให้ได้ ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใด เท่าที่มีในสกุล อริยสาวกนั้น
เฉลี่ยแบ่งปันกับคนมีศีลมีกัลยาณธรรม ได้ทั้งหมด”1822

สรุป คุณสมบัติทั้งหมดเท่าที่แสดงมา รวมอยู่ใน ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา
ดังนั้น จึงมีพุทธพจนตรัสแนะนําอยูเสมอ ใหอริยสาวก และอริยสาวิกาสรางเสริมธรรม ๕ ประการนี้ และใช
ธรรมเหลานี้เปนหลักวัดความเจริญของอริยสาวก ทั้งนี้ มิใชเฉพาะอริยสาวกและอริยสาวิกาที่เปนโสดาบันขึ้นไปเทานั้น
แมผูที่เปนปุถุชนที่จะกาวหนาไปเปนอริยชน ก็ไดรับคําแนะนําและใชหลักวัดอยางเดียวกัน ดังพุทธพจนวา
• “ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก เจริญด้วยความเจริญ ๕ ประการ ชื่อว่าเจริญด้วยอารยวัฒิ เป็นผู้
ถือเอาสาระ ยึดเอาส่วนประเสริฐของร่างกายไว้ได้ กล่าวคือ เจริญด้วยศรัทธา..ศีล..สุตะ..จาคะ..
ปัญญา...”
“ผู้ใดเจริญด้วยศรัทธา และศีล กับทั้งสุตะ จาคะ และปัญญา, ผู้เช่นนั้น นับเป็นสัตบุรุษผู้
ปรีชา ย่อมถือเอาสาระในโลกนี้ไว้แก่ตนได้
“ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวิกาเจริญด้วยความเจริญ ๕ ประการ ชื่อว่าเจริญด้วยอารยวัฒิ เป็น
ผู้ถือเอาสาระ ยึดเอาส่วนประเสริฐของร่างกายไว้ได้ กล่าวคือ เจริญด้วยศรัทธา...ศีล...สุตะ...จาคะ
...ปัญญา...
“สตรีใดเจริญด้วยศรัทธา และศีล กับทั้งสุตะ จาคะ และปัญญา, สตรีเช่นนั้น เป็นอุบาสิกาผู้
มีศีล ย่อมถือเอาสาระในโลกนี้ไว้แก่ตนได้”1823
• “ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธา...ศีล...สุตะ...จาคะ...ปัญญา
เธอมีความคิดว่า ถ้ากระไร โดยทําอาสวะทั้งหลายให้สิ้นไป เราพึงประจักษ์แจ้ง แล้วเข้าถึงด้วย
ความรู้ยิ่งเองในปัจจุบันนี้ทีเดียว ซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้, ภิกษุนั้น โดยทํา
อาสวะทั้งหลายให้สิ้นไป ก็จะประจักษ์แจ้ง เข้าถึงอยู่ ด้วยความรู้ยิ่งเอง ในปัจจุบันนี้ทีเดียว ซึ่ง
เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้”1824

ถึงจะยังไม่บรรลุเอง เพียงรําลึกถึงคุณธรรมเหล่านี้ของท่านผู้อื่น ก็ทําให้สุขสบายใจ และ
จูงใจตนให้มีกําลังใจปฏิบัติต่อไป ดังบาลีว่า
1822

สํ.ม.๑๙/๑๔๕๒/๔๔๐; ๑๕๙๘/๔๙๙; สํ.สฬ.๑๘/๕๘๕/๓๗๔
องฺ.ปฺจก.๒๒/๖๓-๖๔/๙๑-๙๒; สํ.สฬ.๑๘/๔๙๖/๓๐๙; เทียบ องฺ.ทสก.๒๔/๗๔/๑๔๗; อารยวัฒิ แปลงจากบาลีเดิม “อริยา วฑฺฒิ”
จะเรียกวา อริยาวัฒิ หรือจะแปลงเปน อารยวัฒน, อารยวุฒิ เปนตน ก็ได
1824
ม.อุ.๑๔/๓๓๒/๒๒๕ (ความตอนตนของสูตรนี้ คือ ๓๑๙-๓๓๑/๒๑๖-๒๒๔ บรรยายวา ผูประกอบดวยธรรม ๕ อยางนี้ หาก
ปรารถนาจะไปเกิดในสวรรค หรือพรหมภพชั้นใด ก็สําเร็จไดทั้งสิ้น)
1823

๙๓๐

พุทธธรรม

• “ภิกษุณีสดับข่าวว่า ภิกษุณีชื่อนี้ ถึงมรณภาพแล้ว, พระผู้มีพระภาคพยากรณ์เธอว่า ดํารง
แล้วในอัญญา (คืออรหัตตผล), ภิกษุณี (ผู้สดับข่าว) ได้เห็นเอง หรือได้ยินต่อกันมาก็ตามว่า
ภคินีท่านนั้น เป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้าง เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้าง เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้ มีวิหาร
ธรรม (คุณธรรมที่เป็นความประพฤติประจําตัว) อย่างนี้ เป็นผู้หลุดพ้นอย่างนี้; ภิกษุณีนั้น เมื่อ
รําลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญาของภคินีท่านนั้นอยู่ ก็จะน้อมจิตไปเพื่อความเป็น
อย่างนั้น, แม้โดยวิธีนี้ ผาสุวิหาร (ความอยู่สําราญ) ก็จะมีแก่ภิกษุณีได้”1825
• “ภิกษุทั้งหลาย เราไม่สรรเสริญ แม้แต่ความคงอยู่กับที่ ในกุศลธรรมทั้งหลาย, จะป่วยกล่าว
ไปใย ถึงความเสื่อมถอย ในกุศลธรรมทั้งหลาย, เราสรรเสริญแต่ความก้าวหน้า ในกุศลธรรม
ทั้งหลาย ไม่สรรเสริญความคงอยู่กับที่ ไม่สรรเสริญความเสื่อมถอย
“อย่ า งไรเป็ น ความเสื่ อ มถอย ในกุ ศ ลธรรมทั้ ง หลาย ไม่ เ ป็ น ความคงที่ ไม่ เ ป็ น
ความก้าวหน้า? ภิกษุมีคุณธรรมเท่าใด โดยศรัทธา โดยศีล โดยสุตะ โดยจาคะ โดยปัญญา โดย
ปฏิภาณ, ธรรมเหล่านั้นของเธอ ไม่คงอยู่ ไม่เจริญขึ้น, นี้เราเรียกว่าความเสื่อมถอย ในกุศล
ธรรมทั้งหลาย มิใช่ความคงอยู่ มิใช่ความเจริญก้าวหน้า...;
“อย่างไรเป็นความคงอยู่กับที่ ในกุศลธรรมทั้งหลาย...? ภิกษุมีคุณธรรมเท่าใด โดยศรัทธา
ฯลฯ โดยปฏิภาณ, ธรรมเหล่านั้นของเธอ ไม่ลด ไม่เพิ่ม...;
“อย่างไรเป็นความก้าวหน้า ในกุศลธรรมทั้งหลาย...? ภิกษุมีคุณธรรมเท่าใด โดยศรัทธา
ฯลฯ โดยปฏิภาณ, คุณธรรมเหล่านั้นของเธอ ไม่หยุดอยู่ ไม่ลดลง...”1826
ความหมายของธรรม ๕ ประการนี้ มีพุทธพจนที่ยกมาอางในขอ ก. บาง ข. บาง แสดงไวครบหมดแลว
พึงทบทวนดูไดเอง อยางไรก็ตาม บางขอ พระพุทธเจาทรงแสดงความหมายนัยอื่น แปลกออกไปบางก็มี จึงควร
ศึกษาประกอบความเขาใจใหชัดเจนยิ่งขึ้น
ขอที่ ๑ คือ ศรัทธา นอกจากแสดงในรูปของความเชื่อมั่นดวยปญญาในพระรัตนตรัย อยางในโสตาปตติยังคะ มีอีกนัยหนึ่งที่ตรัสไวบอย คือ
“สัทธาสัมปทา เป็นไฉน? ในข้อนี้ อริยสาวก เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อโพธิ (ปัญญาตรัสรู้) ของ
ตถาคตว่า ด้วยเหตุผลดังนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ฯลฯ ตื่นแล้ว เบิก
บานแล้ว เป็นพระผู้ทรงพระเจริญ”1827
1825

ม.ม.๑๓/๒๐๐/๒๐๙ (ในสูตรนี้กลาวครบหมดทั้ง ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ตั้งแตสดับขาวของพระอรหันต ลงมาจนถึงพระ
โสดาบัน ในที่นี้ยกมาแสดงเปนตัวอยาง ดู ๑๓/๑๙๙-๒๐๒/๒๐๗-๒๑๓)
1826
องฺ.ทสก.๒๔/๕๓/๑๐๑; ธรรม ๕ คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญานี้ บางแหงเรียก สัมปทา ๕ (องฺ.ปจก.๒๒/๔๖/๕๘; ๙๑/
๑๖๔) บางแหงเรียก ทรัพย์ ๕ (องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๗/๕๘) และยังมีที่ตรัสไวในแงอื่นๆ อีกมากแหง เชน ที.ปา.๑๑/๑๕๔/๑๗๙; ม.ม.
๑๓/๖๖๔/๖๑๔; องฺ.ติก.๒๐/๕๑๐/๒๗๐; องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๕๗/๒๐๒; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๑๕๗/๒๐๒; ๒๙๖/๓๕๐; องฺ.ทสก.๒๔/๒๑๙/
๓๖๑; ขุ.อุ.๒๕/๑๑๔/๑๔๙; บางแหงตัดสุตะออก เหลือเพียง ๔ เรียกวา สัมปทา ๔ (แสดงวา ๔ อยางนั้น เปนองคหลัก หรือจําเปนกวา) เชน
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๑/๘๖; องฺ.อฏก.๒๓/๑๔๔/๒๙๓; ๑๔๕/๒๙๗; ๑๗๓/๓๓๖; ๒๐๙/๓๗๗ และไมเรียกชื่อ เชน องฺ.อฏก.๒๓/
๑๓๙-๑๔๐/๒๗๗-๒๘๐
1827
เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๑/๘๖; องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๗/๕๘; องฺ.อฏก.๒๓/๑๔๔/๒๙๓; ๑๔๕/๒๙๗; ๑๗๓/๓๓๖; ๒๐๙/๓๗๗ นอกจาก
ที่มาในสัมปทาแลว ตถาคตโพธิสัทธายังมาในปธานิยังคะ คือองคของผูบําเพ็ญเพียร คือ ที.ปา.๑๑/๒๙๓/๒๔๙; ม.ม.๑๓/๕๗๗/
๕๒๑; องฺ.ทสก.๒๔/๑๑/๑๖; และเปนความหมายของสัทธินทรีย ใน สํ.ม.๑๙/๘๖๕/๒๖๑; ๘๗๑/๒๖๔

บทที่ ๑๘ ชีวติ และคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน

๙๓๑

ขอที่ ๒ คือ ศีล มีหลายแหงที่ทรงแสดงความหมายอยางงายๆ เพียงวา “...งดเวนจากปาณาติบาต...จาก
อทินนาทาน...จากกาเมสุมิจฉาจาร...จากมุสาวาท...จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน”1828 พูดงายๆ วา หมายถึงศีล
๕ หรือเบญจศีลนั่นเอง หากจะตั้งเปนขอสังเกตตามขอความแวดลอมในที่มาตางๆ ของพุทธพจนสวนนี้ พอจะ
กลาวไดวา ความหมายของศรัทธาและศีลนัยนี้ ทรงแสดงสําหรับอริยสาวกระดับปุถุชน ดังจะเห็นไดชัดยิ่งขึ้นจาก
พุทธพจนในตอนตอๆ ไป
ขอที่ ๓ คือ สุตะ นอกจากความหมายที่วา ไดพบเห็นอริยชน สัปปุริสชน ไดฝกอบรมดีแลวในอริยธรรม ในสัปปุริสธรรม อยางขางตนแลว ทานแสดงไวอีก ดังนี้
“ทรัพย์คือสุตะ เป็นไฉน? ในข้อนี้ อริยสาวก เป็นพหูสูต (มีสุตะมาก) ทรงสุตะ เป็นที่สั่งสม
สุตะ, ธรรมเหล่าใดงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศหลักการครองชีวิต
ประเสริฐ (พรหมจรรย์, พรหมจริยะ หรือจริยธรรมอันประเสริฐ) พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้ง
พยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์ สิ้นเชิง, เธอเรียนสดับธรรมอย่างนั้นไว้ได้มาก ทรงจําไว้ คล่องปาก
เจนใจ เข้าใจตลอดดีด้วยทิฏฐิ (ปัญญาระดับเหตุผล)”1829
ขอ ๔ คือ จาคะ ตามปกติไมมีแปลกจากที่แสดงมาแลว
“สวนขอที่ ๕ คือ ปญญา นอกจากมาในรูปของความเขาใจอริยญายธรรม คือปฏิจจสมุปบาทแลว ทาน
มักแสดงในความหมายงายๆ สั้นๆ ที่ใชกับอริยสาวกระดับปุถุชนไดดวย ดังนี้
“ทรัพย์คือปัญญา เป็นไฉน? ในข้อนี้ อริยสาวก เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาที่หยั่ง
ถึงความเกิดขึ้น และความเสื่อมสิ้นไป อันเป็นอริยะ ทะลวงกิเลสได้ อันจะให้ถึงความสิ้นทุกข์โดย
ชอบ...”1830
ความหมายของปญญา ยังมีตรัสไวอีกนัยหนึ่ง ซึ่งนาสนใจ นํามาแสดงไว ดังนี้
• “ปัญญาสัมปทาเป็นไฉน? คนมีใจถูกอภิชฌาความโลภกล้าครอบงํา...ถูกพยาบาทครอบงํา...
ถูกถีนมิทธะครอบงํา...ถูกอุทธัจจกุกกุจจะครอบงํา...ถูกวิจิกิจฉาครอบงําแล้ว ย่อมทําสิ่งที่ไม่ควรทํา
ย่อมทํากิจให้คลาดเสีย, เมื่อทําสิ่งที่ไม่ควรทํา ทํากิจให้คลาดเสีย ก็ย่อมพลาดจากยศ และความสุข;
“อริยสาวกนั้นแล รู้ว่า อภิชฌา ความโลภกล้า...พยาบาท...ถีนมิทธะ...อุทธัจจกุกกุจจะ...
วิจิกิจฉา เป็นอุปกิเลสของจิต (สิ่งที่ทําจิตให้ฝ้ามัว เศร้าหมอง) จึงละอภิชฌาความโลภกล้า ฯลฯ
ละวิจิกิจฉาที่เป็นอุปกิเลสของจิตเสีย,
“เพราะการที่อริยสาวกรู้ว่า อภิชฌาความโลภกล้า ฯลฯ วิจิกิจฉา เป็นอุปกิเลส แล้วละ...เสีย
ได้, จึงเรียกอริยสาวกนี้ว่า เป็นผู้มีปัญญามาก มีปัญญากว้างขวาง มองเห็นทางมาของประโยชน์
เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยปัญญา, นี้เรียกว่าปัญญาสัมปทา”1831
1828

1829
1830

1831

ที่มาตรงกับขอกอนทั้งหมด; ในคําวา “อริยสาวกระดับปุถุชน” อริยสาวก แปลวา สาวกของพระพุทธเจาผูทรงเปนอริยะ มิใชแปลวา
สาวกผูเปนอริยะ
องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๗/๕๙ (นอกนี้มักมารวมในหมวดธรรมอื่น)
องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๗/๕๙; เรียกวา สัมปทา ใน องฺ.อฏก.๒๓/๑๔๔/๒๙๓; ๑๔๕/๒๙๗; ๑๗๓/๓๓๖; เรียกวา หวงบุญ ใน สํ.ม.๑๙/
๑๕๘๖/๔๙๔; คําวา “หยั่งถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไป” (อุทยตฺถคามินิยา) แปลงายๆ วา รูเทาทันความเจริญและความ
เสื่อม, “ทะลวงกิเลสได” (นิพฺเพธิกา) แปลอีกอยางวา เจาะสัจธรรมได
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๑/๘๗ (ใจความก็คือ การใชความคิดโดยไมถูกนิวรณ ๕ อยางใดอยางหนึ่งครอบงํา)

๙๓๒

พุทธธรรม
มีบาลีแหงหนึ่ง แจงคุณสมบัติของพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันขึ้นไป อีกแบบหนึ่ง เปน ๖ ขอ วา
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ตปุ ส สคฤหบดี (และอุ บ าสกอื่ น อี ก ๒๐ ท่ า น) ประกอบด้ ว ยธรรม ๖
ประการ จึงเป็นผู้ถึงความแน่ใจในตถาคต มองเห็นอมตะ ประจักษ์แจ้งอมตธรรมดําเนินชีวิตอยู่
กล่าวคือ ประกอบด้วยความเลื่อมใสหยั่งลงมั่นด้วยปัญญา ในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ใน
พระสงฆ์ อริยศีล อริยญาณ อริยวิมุตติ”1832

ค) คุณสมบัติในแงละได และที่เปนผล
• “เมื่อรูป (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) มีอยู่ อาศัยรูป (เวทนา ฯลฯ วิญญาณ) เพราะ
ยึดมั่นรูป (เวทนา ฯลฯ วิญญาณ) จึงเกิด ทิฏฐิ (ทฤษฎี) ขึ้นดังนี้ว่า
- มิใช่ลมพัด มิใช่น้ําไหล มิใช่หญิงมีครรภ์คลอด มิใช่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อุทัยหรือลับไป (สิ่งทั้งหลายเหล่านั้น)
ตั้งคงตัวอยู่อย่างนั้นเอง1833
- นี้ของเรา เราเป็นนี่ นี่เป็นตัวตนของเรา
- อัตตาก็อันนั้น โลกก็อันนั้น1834 เราละ (ชีวิตนี้) ไปแล้ว จักเป็นผู้เที่ยง ยั่งยืน คงที่ มีความไม่แปรปรวนเป็น
ธรรมดา (สัสสตวาท)
- ถ้าเราไม่มี ก็คงไม่มีแก่เรา, เราจักไม่มี ก็จักไม่มีแก่เรา (อุจเฉทวาท)1835
- ทานที่ให้ไม่มีผล การบูชาไม่มีผล สักการไม่มีผล1836 ผลวิบากแห่งกรรมที่ทําไว้ดีไว้ชั่วไม่มี ไม่มีโลกนี้ ไม่มีปรโลก
มารดาไม่มี บิดาไม่มี สัตว์อุปปาติกะไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ดําเนินไปชอบ ปฏิบัติชอบ ผู้ประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง
เอง ซึ่งโลกนี้และปรโลก แล้วประกาศให้ทราบ ไม่มีในโลก คนเรานี้มีแต่ธาตุ ๔ เมื่อใดตาย ดินก็ไปตามพวกดิน น้ําก็
ไปตามพวกน้ํา ไฟก็ไปตามพวกไฟ ลมก็ไปตามพวกลม อินทรีย์ทั้งหลายก็ไปกับอากาศ มีแต่คน ๔ รวมเป็น ๕ ทั้ง
เตียง พาคนตายไป รอยเท้าปรากฏเพียงแค่ป่าช้า มีเหลือแต่กระดูกสีเทา การเซ่นสรวงบูชาจบแค่ขี้เถ้า ทานนี้คนโง่
บัญญัติไว้ คําพูดของพวกที่สอนอัตถิกวาท เป็นแต่คําเปล่า คําเท็จ คําพร่ําเพ้อ เพราะกายสลาย ทั้งพาล ทั้งบัณฑิต
ย่อมขาดสูญ พินาศ หลังจากตายไป ย่อมไม่มี (นัตถิกวาท)
- เมื่อบุคคลทําเองก็ดี ใช้ให้ผู้อื่นทําก็ดี ตัดเองก็ดี ใช้ให้ผู้อื่นตัดก็ดี เผาผลาญเองก็ดี ใช้ให้ผู้อื่นเผาผลาญก็ดี ก่อ
ความเศร้าโศกเองก็ดี ใช้ให้ผู้อื่นก่อความเศร้าโศกก็ดี ก่อความลําบากเองก็ดี ใช้ให้ผู้อื่นก่อความลําบากก็ดี ทําให้ดิ้นเองก็ดี ใช้
ให้ผู้อื่นทําให้ดิ้นก็ดี ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ตัดช่อง ปล้นทั้งหมู่ ปล้นหลังเดียว ปล้นตามหนทาง ทําชู้เมียเขา พูดเท็จก็ดี ผู้ทําก็
ไม่ชื่อว่าทําบาป, แม้หากผู้ใดจะใช้จักรซึ่งมีคมโดยรอบ สังหารเหล่าสัตว์บนผืนปฐพีนี้ ทําให้เป็นลานเนื้อ เป็นกองมังสะอัน
เดียวกัน บาปที่เกิดจากการกระทํานั้น ก็ไม่มี ไม่มีบาปมาถึงได้, แม้หากใครจะไปยังฝั่งขวาของแม่น้ําคงคา เที่ยวฆ่าเองบ้าง
ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าบ้าง ตัดเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นตัดบ้าง ทําความเดือดร้อนเองบ้าง ใช้ผู้อื่นให้ทําความเดือดร้อนบ้าง บาปที่เกิดจาก
การกระทํานั้นย่อมไม่มี ไม่มีบาปมาถึงได้, แม้หากใครจะไปยังฝั่งซ้ายของแม่น้ําคงคา ให้ทานเองบ้าง ใช้ผู้อื่นให้บ้าง บูชาเอง
บ้าง ใช้ผู้อื่นให้บูชาบ้าง บุญที่เกิดจากการกระทํานั้นก็ไม่มี ไม่มีบุญมาถึงได้, บุญด้วยทาน ด้วยการฝึกตน ด้วยความสํารวม
ด้วยการกล่าวคําสัตย์ ย่อมไม่มี ไม่มีบุญมาถึงได้ (อกิริยวาท)
- ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย เพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย ก็เศร้าหมองเอง
ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย เพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย ก็บริสุทธิ์เอง, กําลังงานไม่
มีผล ความเพียรไม่มีผล เรี่ยวแรงของคนไม่มีผล ความบากบั่นของคนไม่มีผล, สัตว์ทั้งปวง ปาณะทั้งปวง ภูตทั้ง
1832

องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๙๕-๖/๕๐๑-๒
เอสิกฏายิฏตา แปลตามศัพทวา ตั้งอยูมั่นคงดังเสาระเนียด
1834
= อัตตากับโลก หรืออาตมันกับสากลจักรวาล คือสิ่งเดียวกัน
1835
ทิฏฐิ หรือทฤษฎีนี้ จัดเปนอุจเฉททิฏฐิ (ความเห็นวาขาดสูญ; สํ.ข.๑๗/๑๘๐/๑๒๐) พระพุทธเจาตรัสวา ในบรรดาทิฏฐินอกพุทธ
ศาสนาทั้งหลาย ทิฏฐินี้เปนเลิศ คือดีที่สุด เพราะผูมีทิฏฐิเชนนี้ ยอมหวังไดวาจะรังเกียจภพ และไมรังเกียจความดับแหงภพ (ดู
องฺ.ทสก.๒๔/๒๙/๖๘; และมติของอรรถกถา ใน องฺ.อ.๓/๓๘๕; สํ.อ.๒/๓๗๓) แตก็ยังเปนมิจฉาทิฏฐิ.
1836
บูชา แปลจาก ยิฏ; สักการ แปลจาก หุต
1833

บทที่ ๑๘ ชีวติ และคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน

๙๓๓

ปวง ชีวะทั้งปวง ล้วนไม่มีอํานาจ ไม่มีกําลัง ไม่มีความเพียร ผันแปรไปตามความกําหนดตายตัว ความประจวบ และ
ภาวะ เสวยสุขทุกข์ไปในอภิชาติทั้ง ๖ เท่านั้นเอง (อเหตุกวาท)
- สภาวะ ๗ กองนี้ ไม่มีใครสร้าง ไม่มีใครสร้างแบบแผน ไม่มีใครเนรมิต ไม่มีใครเนรมิตแบบแผน เป็นสภาพไม่มี
ผล คงอยู่เฉยเหมือนยอดเขา คงตัวมั่นอยู่เองดังเสาระเนียด, สภาวะ ๗ กองเหล่านั้น ไม่หวั่นไหว ไม่ผันแปร ไม่บีบ
คั้นกันและกัน ไม่อาจก่อสุขหรือทุกข์ให้แก่กัน, สภาวะ ๗ กองนั้นคือ กองดิน กองน้ํา กองไฟ กองลม สุข ทุกข์ ชีวะ
ถึงแม้ผู้ใดจะเอาศัสตราคมตัดศีรษะกัน ก็ไม่ชื่อว่าใครปลงชีวิตใคร เป็นเพียงศัสตราสอดเข้าไปตามช่องระหว่างสภาวะ
๗ กองเท่านั้นเอง, อนึ่ง กําเนิดประมาณ ๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม ๖,๐๐๐ ฯลฯ อันตรกัลป ๖๒ อภิชาติ ๖ ปุริสภูมิ
๘ ฯลฯ นรก ๓,๐๐๐ ฯลฯ มหากัลป ๘๔๐,๐๐๐ เหล่านี้ เป็นที่ทั้งพาลและบัณฑิตท่องเที่ยวเร่ร่อน (เวียนว่าย
ตายเกิดไป) ก็จักทําความจบสิ้นทุกข์ไปเอง, ความสมหวังว่า “เราจักบ่มกรรมที่ยังไม่ออกผล ให้ออกผล หรือว่าเรา
สัมผัสกรรมที่ออกผลแล้ว จักทําให้ (กรรมนั้น) หมดสิ้นไป ด้วยศีล ด้วยพรต ด้วยตบะ หรือด้วยพรหมจรรย์นี้” ย่อม
ไม่มีในสังสารวัฏนั้น, สุขทุกข์ที่ทําให้มีที่จบสิ้น เหมือนตวงของให้หมดไปด้วยทะนาน ย่อมไม่มีในสังสารวัฏได้ด้วยวิธี
อย่างนี้เลย, ไม่มีความเสื่อม ไม่มีความเจริญ ไม่มีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลง, ทั้งพาลและบัณฑิตเร่ร่อนไป ก็จะหมดทุกข์
ไปเอง เหมือนกลุ่มด้ายที่บุคคลขว้างไป ย่อมคลี่หมดไปเอง (สัสสตวาท อกิริยวาท และสังสารสุทธิกทิฏฐิ)
- โลกเที่ยง; โลกไม่เที่ยง; โลกมีที่สุด; โลกไม่มีที่สุด; ชีวะอันนั้น สรีระก็อันนั้น; ชีวะก็อย่าง สรีระก็อย่าง; ตถาคต
มีอยู่หลังจากตาย; ตถาคตหลังจากตาย ทั้งมีอยู่ ทั้งไม่มีอยู่, ตถาคตหลังจากตาย มีอยู่ก็มิใช่ ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ (อันตคาหิกทิฏฐิ๑๐)

“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจอย่างไร? รูป (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ, แม้กระทั่ง
สิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน ได้ทราบ ได้แจ้งใจ ได้ถึง ได้แสวงหา ได้ใคร่ครวญแล้วด้วยใจ) เป็นของเที่ยง
หรือว่าไม่เที่ยง? (ทูลตอบว่า ไม่เที่ยง) ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือว่าเป็นสุข? (ทูลตอบ
ว่าเป็นทุกข์) ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา, ไม่ยึดติดสิ่งนั้นแล้ว จะพึง
เกิดทิฏฐิอย่างนี้ (ดังแสดงข้างต้นทั้งหมด) ขึ้นได้หรือ? (ทูลตอบว่า ไม่เกิด)
“เมื่อใด อริยสาวกละความสงสัย (กังขา) ในฐานะทั้ง ๖ เหล่านี้ (คือในขันธ์ ๕ และในสิ่งที่
ได้เห็น ได้ยิน เป็นต้น) ก็จะเป็นอันละได้ซึ่งความสงสัย แม้ในทุกข์ ในสมุทัยแห่งทุกข์ ในนิโรธ
แห่งทุกข์ และในปฏิปทาให้ถึงนิโรธแห่งทุกข์ด้วย, อริยสาวกนี้ เรียกว่าเป็นโสดาบัน มีความไม่
ตกต่ําเป็นธรรมดา เป็นผู้แน่นอนแล้ว เดินหน้าสู่ความตรัสรู้1837
• “ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ธรรม ๖ ประการเหล่ า นี้ เป็ น สิ่ ง ที่ ทิ ฏ ฐิ สั ม บั น บุ ค คล (ผู้ มี สั ม มาทิ ฏ ฐิ
เพียบพร้อม คือพระโสดาบัน) ละได้แล้ว กล่าวคือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ราคะที่
ให้ถึงอบาย โทสะที่ให้ถงึ อบาย โมหะที่ให้ถึงอบาย...ทิฏฐิสัมบันบุคคล เป็นผู้ไม่มีทางเป็นไปได้ ที่
จะทําให้เกิดธรรม ๖ ประการเหล่านี้”
“ภิกษุทั้งหลาย มีอภัพพฐาน (กรณีที่ไม่มีทางเป็นไปได้) ๖ ประการ ดังนี้ กล่าวคือ ทิฏฐิสัมบันบุคคล เป็นผู้ไม่มีทางเป็นไปได้ ที่จะอยู่อย่างไม่มีความเคารพ ไม่มีความยําเกรงในพระ
ศาสดา...ในธรรม...ในสงฆ์...ในสิกขา...ที่จะยึดถือสิ่งที่ไม่ควรถือ...ที่จะยังภพที่ ๘ ให้เกิด”
“ภิกษุทั้งหลาย มีอภัพพฐาน ๖ ประการ ดังนี้ กล่าวคือ ทิฏฐิสัมบันบุคคล เป็นผู้ไม่มีทาง
เป็นไปได้ ที่จะยึดถือสังขารไรๆ โดยความเป็นของเที่ยง...โดยความเป็นสุข...โดยความเป็นอัตตา
...ที่จะกระทําอนันตริยกรรม...ที่จะเชื่อถือความบริสุทธิ์ด้วยมงคลตื่นข่าว...ที่จะแสวงหา ทักขิไณย
นอกหลักคําสอนนี้;
1837

สํ.ข.๑๗/๔๑๗-๔๔๔/๒๔๘-๒๖๕ (แปลรวบรัดเอาแตความที่ไมซ้ํา); ใน สํ.สฬ.๑๘/๕๔๙/๓๕๔ ทานกลาววา ทิฏฐิตางๆ ทั้ง ๖๒ อยาง
เกิดขึ้น เพราะสักกายทิฏฐิเปนปจจัย เมื่อไมมีสักกายทิฏฐิ ทิฏฐิเหลานั้นก็หมดไป

๙๓๔

พุทธธรรม

“(อภัพพฐานอีก ๖)...ที่จะปลงชีวิตมารดา...ที่จะปลงชีวิตบิดา...ที่จะปลงชีวิตพระอรหันต์...
ที่จะมีจิตประทุษร้ายต่อพระตถาคตถึงกับทําพระโลหิตให้ห้อ...ที่จะทําลายสงฆ์ (สังฆเภท)...ที่จะ
ถือศาสดาอื่น;1838
“(อภัพพฐานอีก ๖)...ที่จะเชื่อถือว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งที่ตนสร้างเอง...ว่าสุขทุกข์ตัวการอื่น
สร้างให้...ว่าสุขทุกข์ทั้งตนสร้างเองและตัวการอื่นสร้างให้...ว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆ ตนมิได้
สร้าง...ว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆ ตัวการอื่นมิได้สร้าง...ว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆ ทั้งตนก็มิได้
สร้าง ตัวการอื่นก็มิได้สร้าง, ข้อ (ที่มิได้เชื่อถือ) ดังนั้น เพราะเหตุไร? ก็เพราะว่า ทิฏฐิสัมบัน
บุคคลมองเห็นชัดเจนดีแล้ว ทั้งเหตุ และธรรมที่เกิดแต่เหตุ”1839
• “ภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๕ อย่างได้ จึงเป็นผู้มีทางเป็นไปได้ ที่จะประจักษ์แจ้งโสดาปัตติผล คือ อาวาสมัจฉริยะ กุลมัจฉริยะ ลาภมัจฉริยะ วัณณมัจฉริยะ ธรรมมัจฉริยะ”1840
ในคราวคัดเลือกพระเถระเพื่อทําสังคายนาครั้งที่ ๑ ประธานไดคัดเอาแตพระอรหันต ๔๙๙ รูป
และไดเลือกเอาพระอานนทเขารวมเปนรูปที่ ๕๐๐ ทั้งที่ทานยังเปนเสขะ นอกจากเพราะเหตุที่ทานไดเรียน
ธรรมวินัยไวมากในสํานักของพระผูมีพระภาคแลว ก็เพราะทานเปนพระโสดาบัน “เป็นผู้ไม่มีทางเป็นไปได้
ที่จะถึงอคติ เพราะชอบ ชัง หลง หรือกลัว”1841
• พระเจ้ า มหานามศากยะ ประทั บ นั่ ง ณ ที่ ค วรข้ า งหนึ่ง แล้ ว กราบทู ล ความนี้ ก ะพระผู้ มี พระภาคเจ้าว่า:
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระนครกบิลพัสดุ์นี้ มั่งคั่ง เจริญรุ่งเรือง มีประชาชนมาก ผู้คน
จอแจ ถนนก็แออัดยัดเยียด, หม่อมฉันมานั่งใกล้ชิดพระผู้มีพระภาค หรือพระภิกษุทั้งหลายผู้
เป็นที่เจริญใจแล้ว ถึงเวลาเย็น เมื่อกลับเข้าสู่พระนครกบิลพัสดุ์ ย่อมผ่านพบช้างบ้าง ม้าบ้าง รถ
บ้าง เกวียนบ้าง คนบ้าง ซึ่งไปมากันขวักไขว่, เวลานั้น สติของหม่อมฉัน ที่ปรารภพระผู้มีพระภาค ก็เผลอไป สติปรารภพระธรรม ก็เผลอไป สติปรารภพระสงฆ์ ก็เผลอไป, หม่อมฉันจึงมี
ความดําริดังนี้ว่า ถ้าเราสิ้นชีวิตลงในเวลานี้ คติของเราจะเป็นอย่างไร ที่ไปข้างหน้า (อภิสัมปรายะ)
ของเรา จะเป็นอย่างไร?”
“อย่ากลัวเลย ท่านมหานาม อย่ากลัวเลย ท่านมหานาม, พระองค์จักมีมรณกรรมไม่เลวร้าย
จักมีกาลกิริยาไม่เลวร้าย; ท่านมหานาม บุคคลผู้หนึ่งผู้ใดก็ตาม มีจิตที่อบรมบ่มแล้วด้วยศรัทธา...
ด้วยศีล...ด้วยสุตะ...ด้วยจาคะ...ด้วยปัญญา ตลอดกาลยาวนาน, ร่างกายอันนี้ของเรา ซึ่งเป็นสิ่ง
มีรูป ประกอบด้วยธาตุ ๔ เกิดจากมารดาบิดา เติบโตขึ้นมาด้วยข้าวและขนม เป็นของไม่เที่ยง
ต้องขัดสี ต้องนวดฟั้น และจะต้องแตกทําลายกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา, กาบ้าง แร้งบ้าง
1838

อภัพพฐาน ๒ หมวดนี้ มีใน ม.อุ.๑๔/๒๔๕/๑๗๐; องฺ.เอก.๒๐/๑๕๓/๓๔; อภิ.วิ.๓๕/๘๓๙/๔๕๔ ดวย แตเรียกวา สิ่งที่มิใชฐานะ
มิใชโอกาส ที่จะเปนไปได
1839
องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๖๑-๓๖๖/๔๘๘-๔๙๐; พึงเทียบกับอภัพพฐาน ๙ และ ๕ อยางของพระอรหันต ใน ที.ปา.๑๑/๑๑๗/๑๔๖; ๒๘๗/
๒๔๗ เชนวา พระอรหันตขีณาสพ ไมมีทางเปนไปได ที่จะจงใจปลงชีวิตสัตว (เทียบกับของพระโสดาบัน ซึ่งไมมีทางเปนไปได ที่จะ
ปลงชีวิตมารดา ฯลฯ)
1840
องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๕๗/๓๐๒ (สําหรับปฐมฌานขึ้นไปจนถึงจตุตถฌาน และสกทาคามิผลถึงอรหัตตผล ก็อยางเดียวกัน), ในสูตร
ตอไป คือ ๒๒/๒๕๘-๙/๓๐๓ มีความอยางเดียวกัน แตเปลี่ยนธรรมมัจฉริยะ เปน อกตัญุตา อกตเวทิตา
1841
วินย.๗/๖๑๕/๓๘๐

บทที่ ๑๘ ชีวติ และคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน

๙๓๕

เหยี่ยวบ้าง สุนัขบ้าง สุนัขจิ้งจอกบ้าง สัตว์ต่างชนิดบ้าง ก็ย่อมกัดกินกายนั้นไป, ส่วนจิตของเขา
ซึ่งอบรมบ่ มแล้ วด้ ว ยศรั ทธา อบรมบ่ม ด้ว ยศีล สุต ะ จาคะ และปั ญ ญา มาแล้ ว ตลอดเวลา
ยาวนาน จิตนั้นย่อมเป็นสิ่งไปสูง ไปวิเศษ...”
“...อย่ากลัวเลย ท่านมหานาม อย่ากลัวเลย ท่านมหานาม ท่านจักมีมรณกรรมที่ไม่เลวร้าย
จักมีกาลกิริยาที่ไม่เลวร้าย, อริยสาวก ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ (โสตาปัตติยังคะ ๔) ย่อมเป็นผู้
เอนไปหานิพพาน โน้มน้อมไปหานิพพาน...”1842
• “ภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการประจักษ์แจ้งโสดาปัตติผล ๖ ประการ ดังนี้ กล่าวคือ บุคคล
นั้นเป็นผู้แน่นอนในสัทธรรม, เป็นผู้มีความไม่เสื่อมถอยเป็นธรรมดา, ทุกข์ของเขาถูกจํากัด
ขอบเขตแล้ว, เป็นผู้ประกอบด้วยญาณที่ไม่สาธารณะ, เป็นผู้มองเห็นเหตุชัดเจนดีแล้ว, และ
มองเห็นธรรมที่เกิดจากเหตุชัดเจนดีแล้ว”1843
• “บุคคลผู้เป็นทิฏฐิสัมบัน พ้นแล้วจากอบายอันใหญ่โต ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์...นี้
สมุทัยแห่งทุกข์...นี้นิโรธแห่งทุกข์...นี้ปฏิปทาให้ถึงนิโรธแห่งทุกข์, เพราะฉะนั้นแล พวกเธอพึง
ทําความเพียร (เพื่อรู้ชัดตามเป็นจริง) ว่า นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ปฏิปทาให้ถึงนิโรธแห่งทุกข์”1844
• “ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนว่า ถ้ามหาสมุทรพึงถึงความเหือดแห้งหมดสิ้นไป เหลือน้ําอยู่
เพียง ๒–๓ หยด; เธอทั้งหลายจะเห็นอย่างไร, อย่างไหนจะมากกว่ากัน น้ําในมหาสมุทรที่
เหือดแห้งหมดสิ้นไปแล้ว หรือว่าน้ํา ๒–๓ หยดที่ยังเหลืออยู่?
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น้ําในมหาสมุทรที่เหือดแห้งหมดสิ้นไปแล้วนั่นแหละ มากกว่า, น้ํา
๒–๓ หยดที่ยังเหลืออยู่ มีนิดหน่อย ไม่ถึงเศษร้อย ไม่ถึงเศษพัน ไม่ถึงเศษแสน
“ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สําหรับบุคคลผู้เป็นอริยสาวก เป็นทิฏฐิสัมบัน บรรลุ
ธรรมแล้ว ความทุกข์ส่วนที่หมดสิ้นไปแล้วนั่นแหละ มากกว่า ส่วนที่เหลืออยู่ มีนิดหน่อย ไม่ถึง
เศษร้อย ไม่ถึงเศษพัน ไม่ถึงเศษแสน คือมีภพเพียง ๗ ครั้งเป็นอย่างยิ่ง, ธรรมาภิสมัย (การ
บรรลุธรรม) มีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้ การได้ธรรมจักษุ มีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้”1845
1842

สํ.ม.๑๙/๑๕๐๗-๑๕๑๒/๔๖๓-๔๖๖
องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๖๘/๔๙๑ (ขอความวา “ทุกขของเขาถูกจํากัดขอบเขตแลว” แปลตามรูปศัพทวา ทุกขของเขาถูกกระทําใหมีที่สิ้นสุด
แลว, ขอความนี้ ในพระไตรปฎกฉบับของไทย มี “น” ซึ่งเขาใจวาเกินเขามา ฉบับของพมาไมมี)
1844
สํ.ม.๑๙/๑๗๑๙/๕๕๒ (ตนสูตรนี้ ไดเปรียบเทียบใหเห็นความยิ่งใหญของอบาย; ในอีกสูตรหนึ่ง ที่ สํ.ม.๑๙/๑๔๑๑/๔๒๘ ไดตรัส
เปรียบเทียบระหวางพระเจาจักรพรรดิกับอริยสาวกโสดาบันวา พระเจาจักรพรรดิ แมจะครองราชยเปนอิสราธิบดีทั้ง ๔ ทวีป และ
สวรรคตแลวไปเสวยทิพยสมบัติในสวรรค แตไมเปนโสดาบัน ก็ไมพนจากนรก ไมพนจากอบาย สวนอริยสาวกผูเปนโสดาบัน แมจะ
เลี้ยงชีพดวยกอนขาวที่เดินบิณฑบาตไดมา นุงหมผาปอนๆ แตก็พนจากนรก พนจากอบาย)
1845
เปนขอความตอนหนึ่ง ใน สํ.นิ.๑๖/๓๑๑-๓๓๐/๑๖๒-๑๖๘ ซึ่งเปรียบเทียบระหวางความทุกขสวนที่เหลืออยูของพระโสดาบัน กับ
สวนที่หมดไปแลว อีกหลายนัย คือวา เหมือนฝุนที่ปลายเล็บ กับผืนแผนดินทั้งหมด, เหมือนน้ําที่ติดปลายหญาคา กับน้ําเต็มสระ
โบกขรณีที่กวางยาวลึกดานละ ๕๐ โยชน, เหมือนกอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอน กับมหาปฐพี, เหมือนกอนหินเทาเมล็ดพันธุ
ผักกาด ๗ กอน กับขุนเขาหิมวันต รวมทั้งหมด ๑๐ สูตรสั้นๆ; พระสูตรชุดเดียวกันนี้ มาใน สํ.ม.๑๙/๑๗๔๕-๑๗๕๖/๕๖๙-๕๗๗
ดวย ตางกันเพียงคําสรุปทาย เปลี่ยนเปนวา “สําหรับบุคคลผูเปนอริยสาวก เปนทิฏฐิสัมบัน บรรลุธรรมแลว ผูรูตามเปนจริงวา นี้
ทุกข ฯลฯ นี้ปฏิปทาใหถึงนิโรธแหงทุกข ทุกขที่สิ้นไปหมดไปแลว นั่นแหละมากกวา สวนที่เหลืออยู มีนิดหนอย ไมถึงการนับ การ
เปรียบเทียบ หรือแมเศษเสี้ยว คือภาวะที่มีภพ ๗ ครั้งเปนอยางยิ่ง, เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลายพึงทําความเพียร (เพื่อรูตามเปน
จริง) วา นี้ทุกข ฯลฯ” และมีสูตรเพิ่มมากขึ้นไปอีก ๒ สูตร ใชกอนหินขนาดเทาเมล็ดถั่วเขียว ๗ กอน กับขุนเขาสิเนรุ เปนเครื่อง
เปรียบเทียบ ความทั่วไปไมมีอะไรแปลก
1843

๙๓๖

พุทธธรรม
• “กามสุขในแดนโลก ก็ดี สุขที่เป็นทิพย์ ก็ดี ทั้งหมดนั้น มีค่าไม่ถึงเศษเสี้ยวที่ ๑๖ แห่ง
ความสุขที่ได้ เมื่อกษัยตัณหา”1846
• “ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุรุษวางก้อนหินเท่าเมล็ดถั่วเขียว ๗ ก้อน ไว้ที่ขุนเขาสิเนรุ, เธอทั้งหลาย
จะเห็นอย่างไร, ก้อนหินเท่าเมล็ดถั่วเขียว ๗ ก้อนที่บุรุษวางไว้ กับขุนเขาสิเนรุ อย่างไหนจะ
มากกว่ากัน?
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขุนเขาสิเนรุนั่นแหละมากกว่า ฯลฯ”
“ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน คุณวิเศษที่ได้บรรลุของสมณพราหมณ์ ปริพาชก ชาว
ลัทธิอื่นๆ ทั้งหลาย เมื่อเทียบกับผลที่ได้บรรลุของบุคคลผู้เป็นอริยสาวก ซึ่งเป็นทิฏฐิสัมบัน
ย่อมไม่ถึงเศษเสี้ยวที่ร้อย เศษเสี้ยวที่พัน เศษเสี้ยวที่แสน, ทิฏฐิสัมบันบุคคล มีผลที่บรรลุ
ยิ่งใหญ่อย่างนี้ มีอภิญญายิ่งใหญ่อย่างนี้”1847

ง) คุณสมบัติและขอปฏิบัติกอนเปนโสดาบัน
พึงสังเกตความหมายของศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา ระดับ นี้ เทียบกับในตอนวาดวยพระโสดาบัน
โดยตรง ที่ผานมาแลว
• “ผู้ใด ไม่มีโสตาปัตติยังคะ ๔ ประการ (ศรัทธาในพระรัตนตรัย และศีลที่อริยชนชื่นชม หรือ
ยอมรับ) เลยโดยประการทั้งปวง, ผู้นั้น เราเรียกว่ายังเป็นคนนอก อยู่ข้างฝ่ายปุถุชน”1848
• พระเจ้ามหานาม: พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงไร บุคคลจึงจะชื่อว่า เป็นอุบาสก?
พระพุทธเจา: เพราะการที่บุคคลเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึงพระธรรมเป็นสรณะ ถึง
พระสงฆ์เป็นสรณะ, ด้วยเหตุเพียงนี้แล บุคคลชื่อว่าเป็นอุบาสก
พระเจ้ามหานาม: พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงไร อุบาสกจึงจะชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล?
พระพุ ท ธเจ า : เพราะการที่ อุ บ าสกเป็ น ผู้ ง ดเว้ น จากปาณาติ บ าต...จากอทิ น นาทาน...จาก
กาเมสุมิจฉาจาร...จากมุสาวาท...จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน, ด้วยเหตุเพียงนี้แล อุบาสกชื่อว่า
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล
พระเจ้ามหานาม: พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงไร อุบาสกจึงจะชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา?
พระพุทธเจา: ในข้อนี้ อุบาสกเป็นผู้มีศรัทธา เชื่อโพธิ (ปัญญาตรัสรู้) ของตถาคตว่า ด้วยเหตุผล
ดังนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ฯลฯ เป็นพระผู้ทรงพระเจริญ, ด้วยเหตุ
เพียงแค่นี้ อุบาสกชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา
พระเจ้ามหานาม: พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงไร อุบาสกจึงจะชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะ?
พระพุทธเจา: ในข้อนี้ อุบาสกอยู่ครองเรือน ด้วยใจปราศจากมลทินคือความหวงแหน ฯลฯ
ยินดีในการให้การแบ่งปัน, ด้วยเหตุเพียงนี้แล อุบาสกชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะ
พระเจ้ามหานาม: พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงไร อุบาสกจึงจะชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา?
พระพุทธเจา: ในข้อนี้ อุบาสกเป็นผู้มีปัญญา ฯลฯ ทะลวงกิเลสได้ (หรือเจาะสัจธรรมได้) อันให้
ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ, ด้วยเหตุเพียงนี้แล อุบาสกชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา”1849
1846

ขุ.อุ.๒๕/๕๒/๘๗; ความสุขที่ไดเมื่อกษัยตัณหา แปลจาก ตัณหักขยสุข
สํ.นิ.๑๖/๓๓๑-๒/๑๖๘-๙
1848
สํ.ม.๑๙/๑๖๐๐/๕๐๐ (พึงตั้งขอสังเกตไวดวย เกี่ยวกับความหมายของปุถุชน และอริยบุคคล ในบาลีเดิม กับในยุคอรรถกถา-ฎีกาวา
ในสมัยหลังๆ จะตึงหรือทื่อๆ มากขึ้น หรืออยางไร); ดู ปุถุชน ในแงอินทรีย ๕ ที่ สํ.ม.๑๙/๘๘๙/๒๖๘
1847

บทที่ ๑๘ ชีวติ และคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน

๙๓๗

ขอนําความหมายของสัทธานุสารี และธัมมานุสารี ซึ่งเปนรองจากพระโสดาบันมาแสดง อีกครั้งหนึ่ง
• “ภิกษุทั้งหลาย ตา (หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อารมณ์ ๖ วิญญาณ ๖ ฯลฯ ขันธ์ ๕) ไม่เที่ยง
เป็นของปรวนแปร กลายเป็นอย่างอื่นได้, ผู้ใดเชื่อ น้อมใจดิ่งต่อธรรมเหล่านี้อย่างนี้, ผู้นี้
เรียกว่าเป็นสัทธานุสารี...
“สําหรับผู้ใด ธรรมเหล่านี้ ทนการเพ่งพิสูจน์ด้วยปัญญาอย่างนี้บ้างพอประมาณ, ผู้นี้
เรียกว่าเป็นธัมมานุสารี...”1850
ตอนี้ไป จะแสดงโสตาปตติยังคะ ๔ ที่ตางออกไปอีกหมวดหนึ่ง ซึ่งมิใชเปนคุณสมบัติของผูที่เปน
โสดาบันแลวอยางหมวดกอนๆ แตเปนองคปฏิบัติที่จะทําใหเปนโสดาบัน หรือขอปฏิบัติที่นําไปสูความเปน
โสดาบัน
• พระพุทธเจา: สารีบุตร พูดกันว่า โสตาปัตติยังคะ โสตาปัตติยังคะ (องค์คุณเครื่องบรรลุ
โสดา), โสตาปัตติยังคะ เป็นไฉน?
พระสารีบุตร: พระองค์ผู้เจริญ การเสวนาสัตบุรุษ (สัปปุริสสังเสวะ) เป็นโสตาปัตติยังคะ ๑ การ
ฟั ง ธรรมของสั ต บุ รุ ษ (สั ท ธั ม มสวนะ) เป็ น โสตาปั ต ติ ยั ง คะ ๑ การคิ ด หาเหตุ ผ ลโดยถู ก วิ ธี
(โยนิ โ สมนสิ ก าร) เป็ น โสตาปั ต ติ ยั ง คะ ๑ การปฏิ บั ติ ธ รรมหลั ก ย่ อ ยคล้ อ ยแก่ ห ลั ก ใหญ่
(ธัมมานุธัมมปฏิบัติ) เป็นโสตาปัตติยังคะ ๑”1851
“ภิกษุทั้งหลาย โสตาปัตติยังคะ ๔ ประการเหล่านี้ กล่าวคือ การเสวนาสัตบุรุษ การฟัง
ธรรมของสัตบุรุษ การคิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี การปฏิบัติธรรมหลักย่อยคล้อยแก่หลักใหญ่”1852
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านี้ เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อการ
ประจักษ์แจ้งโสดาปัตติผล”1853
ความจริง ธรรมหมวดนี้ มิใชจะเปนไปเพื่อโสดาปตติผลเทานั้น แตอํานวยผลเกี่ยวกับความกาวหนาทาง
ปญญาทุกระดับจนถึงการบรรลุอรหัตตผล จึงอาจเรียกชื่ออื่น ๆ ไดอีกหลายอยาง แตทานเนนสําหรับการปฏิบัติ
ขั้นนี้ จึงมีชื่อเฉพาะวาโสตาปตติยังคะ1854
1849

สํ.ม.๑๙/๑๕๙๐-๑๕๙๔/๔๙๗; เทียบ องฺ.อฏก.๒๓/๑๑๕-๖/๒๒๓-๖; ดูความเต็มในตอนที่ผานมาแลว
สํ.ข.๑๗/๔๖๙-๔๗๘/๒๗๘-๒๘๒ (เคยอางแลว) แตใน สํ.ม.๑๙/๘๗๗-๘๘๙/๒๖๕-๒๖๘ ทรงแสดงความหมายของพระอริยบุคคล
ระดับตางๆ ในแงของอินทรีย ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา ตามนัยนั้น ผูที่มีอินทรีย ๕ ออนกวาพระโสดาบัน
เปนธัมมานุสารี ผูที่มีอินทรีย ๕ ออนลงไปกวานั้นอีก เปนสัทธานุสารี สวนผูที่ไมมีอินทรีย ๕ เลย โดยประการทั้งปวง ทานจัดเปน
คนนอก อยูขางฝายปุถุชน
1851
สํ.ม.๑๙/๑๔๒๗/๔๓๔
1852
สํ.ม.๑๙/๑๖๒๐/๕๐๙; ที.ปา.๑๑/๒๔๐/๒๓๙; ธรรม ๓ ขอแรก ก็คือปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนหลักธรรมสําคัญ (เสวนาสัตบุรุษ =
กัลยาณมิตตตา, ฟงธรรมของสัตบุรุษ = ปรโตโฆสะฝายดี) พึงดูคําอธิบายในภาคมัชฌิมาปฏิปทา สวนธรรมานุธรรมปฏิบัตินั้น
หมายถึงการปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการ ตามความมุงหมาย คือหลักยอยคลอยตามหลักใหญ หลักเบื้องตนเอื้อแกหรือเปนไปเพื่อ
หลักเบื้องปลาย เชน ปฏิบัติศีลถูกหลัก เปนไปเพื่อการบรรลุมรรคผล นิพพาน มิใชปฏิบัติโดยงมงาย ไรหลักการ หรือทําใหเขวไป
ดวยตัณหาและทิฏฐิ; คัมภีรจูฬนิทเทส (ขุ.จู.๓๐/๗๙๗/๔๑๗) แสดงตัวอยางธรรม หรือธรรมหลักใหญ เชน สติปฏฐาน ๔ มรรคมี
องค ๘ เปนตน (คือโพธิปกขิยธรรม ๓๗ นั่นเอง) และอนุธรรม หรือธรรมหลักยอย เชน การบําเพ็ญศีล การสํารวมอินทรีย ความรู
ประมาณในอาหาร ชาคริยานุโยค และสติสัมปชัญญะ เปนตน พึงปฏิบัติธรรมหลักยอย เชน ศีลและการสํารวมอินทรียนี้ อยางมี
จุดหมาย ใหสอดคลอง และอุดหนุนแกธรรมหลักใหญ เชน สติปฏฐาน ๔ เปนตนนั้น
1853
สํ.ม.๑๙/๑๖๓๔/๕๑๖; อางใน ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๖๒/๕๖๘
1850

๙๓๘

พุทธธรรม

คุณสมบัติหลักของบุคคลโสดาบัน
ความเขาใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติสําคัญของบุคคลโสดาบัน
เนื่องดวยธรรม ๕ ประการ คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา เปนคุณสมบัติสําคัญของอริยสาวก
ซึ่งพระพุทธเจาไดตรัสเนนอยูเสมอ และใชเปนเครื่องวัดความเจริญกาวหนาของอริยสาวก ทั้งกอนบรรลุโสดาปตติผล และเมื่อเปนพระโสดาบันแลว นอกจากนั้น ยังมีขอบเขตครอบคลุมโสตาปตติยังคะ (องคคุณของพระ
โสดาบัน) เขาไวทั้งหมด จึงเห็นควรกลาวถึงคุณสมบัติ ๕ ขอนี้ไวเปนการเฉพาะอีกครั้งหนึ่ง
ในการนี้ ขอให สั ง เกตคุ ณ สมบั ติ ข อ ที่ ๑ คื อ ศรั ท ธาไว เ ป น พิ เ ศษ ว า เหตุ ใ ดจึ ง เป น คุ ณ สมบั ติ ที่
พระพุทธเจาตรัสไวในทุกกรณี สําหรับการปฏิบัติระดับนี้ ทั้งที่พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญา ถือปญญา
เปนธรรมสําคัญสุดยอดในกระบวนการปฏิบัติ
เมื่อพูดอยางภาษาของคนสมัยปจจุบัน ธรรม ๕ ประการ ที่เรียกรวมวา สัมปทา บาง ทรัพย์ บาง
อริยาวัฒิ (อารยวัฒิ) บาง มีความหมายโดยยอ ดังนี้
๑. ศรัทธา คือ ความเชื่อ ความมั่นใจ เพราะไดพิจารณาไตรตรองมองเห็นเหตุผลดวยปญญาแลว แยก
ยอยออกไดเปน ๓ ดาน คือ
ก. ความเชื่อ ความมั่นใจในพระพุทธเจา ในฐานะที่เปนบุคคลตนแบบ ซึ่งยืนยันถึงวิสัยความสามารถ
ของมนุษยวา มนุษยสามารถหยั่งรูสัจธรรม เขาถึงความจริงและความดีงามสูงสุดได ดวยสติปญญา และความ
เพียรพยายามของมนุษยเอง
มนุษยเปนสัตวที่ฝกได เจริญงอกงามขึ้นได ทั้งในดานระเบียบชีวิต ที่สัมพันธกับสภาพแวดลอมทางกาย
วาจา ทั้งในดานคุณธรรม ที่พึงอบรมใหแกกลาขึ้นในจิตใจ ทั้งในดานปญญาความรูคิดเหตุผล จนสามารถหลุด
พนจากเครื่องผูกมัดบีบคั้น ที่เรียกวากิเลสและกองทุกข ทําทุกขใหสิ้นไป ประสบความเปนอิสระดีงามเลิศล้ํา
สมบูรณได และในการที่จะเขาถึงภาวะเชนนี้ ยอมไมมีสัตววิเศษใดๆ ไมวาจะโดยชื่อวา เทพ มาร หรือพรหม ที่จะเปนผู
ประเสริฐ มีความสามารถเกินกวามนุษย ซึ่งมนุษยจะตองหันไปหา หรือรีรอเพื่อขอฤทธานุภาพดลบันดาล
อนึ่ง บุคคลผูฝกตนจนลุถึงภาวะนี้แลว ยอมมีคุณความดีพิเศษมากมาย ซึ่งสมควรดําเนินตาม และเมื่อ
มนุษยมั่นใจในความสามารถที่จะทําเชนนั้นได ก็ควรพยายามปฏิบัติสรางคุณความดีพิเศษนั้นใหมีขึ้นในตน หรือ
ปฏิบัติใหเขาถึงธรรมที่บุคคลตนแบบนั้นไดคนพบและนํามาแสดงไวแลว
ข. ความเชื่อ ความมั่นใจในธรรม ทั้งความจริงและความดีงาม ที่บุคคลตนแบบซึ่งเรียกวา พระพุทธเจา
ไดแสดงไวนั้น วาเปนสิ่งที่พระองคไดปฏิบัติเห็นผลประจักษกับตนเองมากอน เรียกวาคนพบแลว จึงนํามา
ประกาศเปดเผยไว
1854

ในบาลีตอจากที่อางในเชิงอรรถกอน คือ สํ.ม.๑๙/๑๖๓๕-๑๖๕๓/๕๑๗-๕๑๘; ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๖๒-๓/๕๖๘-๙ กลาววาธรรม ๔ อยางนี้
เปนไปเพื่อประจักษสกทาคามิผล จนถึงอรหัตตผล และเปนไปเพื่อประโยชนทางปญญาอีกมากมายหลายอยาง เชน เพื่อความเจริญ
งอกงามแหงปญญา เพื่อความไพบูลยแหงปญญา เพื่อความมีปญญาแหลมคม เพื่อความมีนิพเพธิกปญญา คือปญญาที่จะทําลาย
กิเลสได ฯลฯ โดยเฉพาะที่วาเปนไปเพื่อความเจริญงอกงามแหงปญญานั้น ทําใหไดชื่อวา “ปญญาวุฒิธรรม” ดวย ซึ่งภายหลังนิยม
เรียกเพียงสั้นๆ วา วุฒิ ๔ หรือวุฒิธรรม ๔; ใน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๔๘-๙/๓๓๒ ก็แสดงไวในแงวา เปนไปเพื่อความเจริญแหงปญญา
คือเปนปญญาวุฒิธรรม และเปนธรรมมีอุปการะมาก แกผูเปนมนุษย ซึ่งอาจเรียกงายๆ วา พหุการธรรม.

บทที่ ๑๘ ชีวติ และคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน

๙๓๙

ธรรมนั้น เปนสภาวะดํารงอยู หรือเปนไปตามธรรมดาของมันเอง เปนกฎเกณฑอันแนนอน คือนิยาม
แหงเหตุและผล อยางที่เรียกวาเปนกฎธรรมชาติ ไมขึ้นกับการอุบัติของตถาคต คือ ไมวาจะมีใครคนพบหรือไม
เปนกลาง เที่ยงธรรมตอทุกคน ทาทายตอปญญาและการเพียรพยายามฝกอบรมตนของมนุษย บุคคลทุกคน
เมื่อพัฒนาตนใหพรอม มีปญญาแกกลาพอแลว ก็รูและลุไดประจักษกับตน เมื่อรูหรือบรรลุแลว ก็สามารถ
แกปญหา ดับทุกข หลุดพนเปนอิสระไดจริง
ค. ความเชื่อ ความมั่นใจในสงฆ คือ ชุมชน หรือสังคมแบบอยาง ซึ่งเปนพยานยืนยันวา มนุษยทั่วไปมี
ความสามารถที่จะบรรลุความจริงความดีงามสูงสุดไดอยางบุคคลตนแบบ แตชุมชนหรือสังคมนั้นจะมีขึ้นได
เปนไปได ก็ดวยการยอมใหธรรม คือความจริงความดีงาม ปรากฏผลประจักษออกมาทางบุคคล ดวยการปฏิบัติ
ชุมชนหรือสังคมนี้ ยอมประกอบดวยบุคคลทั้งหลาย ผูฝกปรือ ศึกษา ซึ่งมีความสุกงอมแกกลาไม
เทากัน กาวหนางอกงามอยูในระดับแหงพัฒนาการตางๆ กัน แตมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะมีหลักการ
รวมกัน คือมีธรรมเปนแกนรวม มีธรรมเปนเครื่องวัด เปนที่รองรับผลประจักษ และเปนที่แสดงออกของธรรม
จึงเปนชุมชนที่มีความดีงามนาชื่นชม ควรเชิดชูรักษาและเขารวม เพราะเปนสังคมที่มีสภาพเอื้ออํานวยมากที่สุด
แกการที่จะดํารงธรรมใหสืบตอไวในโลก เปนแหลงแพรขยายความดีงามและประโยชนสุขแกโลก
รวมความหมายของศรัทธา ๓ อยางนั้น ไดแก ความมั่นใจวา ความจริงความดีงาม และกฎเกณฑแหง
เหตุและผล มีอยูตามธรรมดาของธรรมชาติ มนุษยมีความสามารถที่จะเขาถึงและหยั่งรูความจริงความดีงามและ
กฎธรรมชาตินั้นได และไดมีบุคคลผูประเสริฐซึ่งไดคนพบ เขาถึง และนําความจริงนั้นมาเปดเผย เปนเครื่อง
ยืนยันและนําทางไวแลว ผูที่มีความมั่นใจในกฎธรรมดาแหงเหตุผล และมั่นใจในความสามารถของมนุษยแลว
ยอมเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อใหผลสําเร็จเกิดจากเหตุคือการกระทํา เชื่อการกระทํา และผลของการกระทําที่
เปนไปตามนิยามแหงเหตุและผล จนมีหลักประกันความเขมแข็งทางจริยธรรม พยายามศึกษาใหรูเขาใจและ
กระทําการไปตามทางแหงเหตุปจจัยอยางมั่นคง ไมหวังพึ่งอํานาจดลบันดาลจากภายนอก และจะมั่นใจวา สังคม
ที่ดีงาม หรือสังคมอุดมคตินั้น มนุษยสามารถชวยกันสรางขึ้นได และประกอบดวยมนุษยผูดําเนินชีวิตดีงามตาม
เหตุผลนี้เอง ซึ่งไดฝกอบรมตนเพื่อเขาถึงธรรม หรือเพื่อบรรลุคุณความดีพิเศษอยางพระพุทธเจา
สรุปคุมอีกชั้นหนึ่งวา เมื่อตรองเห็นเหตุผลแลว มั่นใจวาพระพุทธเจารูจริงดีจริง จึงเชื่อวาธรรมที่
พระองคตรัสเปนจริงดีจริง แลวเชื่อวา หมูชนที่เปนอยูดวยธรรมนั้น มีไดจริง ไดมีจริง ควรใหมี และควรเขารวมจริง

๒. ศีล คือ ระเบียบความประพฤติ หรือถาจะพูดใหเต็มความหมายแทจริง คือระเบียบความเปนอยู ทั้ง
สวนตัว และที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทางกายวาจา ตลอดถึงการทํามาหาเลี้ยงชีพ ซึ่งไดกําหนดวางไว เพื่อ
ทําใหความเปนอยูนั้น กลายเปนสภาพอันเอื้ออํานวยแกการปฏิบัติกิจตางๆ ที่เปนไปเพื่อเขาถึงจุดหมายที่ดีงาม
ซึ่งเปนอุดมคติของคนในสังคมหรือชุมชนนั้น
โดยทั่วไป ระเบียบความประพฤตินี้ มีลักษณะเปนการปดกั้นโอกาสที่จะทําความชั่ว และสงเสริมโอกาส
สําหรับทําความดี โดยฝกคนใหรูจักสรางความสัมพันธดานกายวาจาที่ดีงาม กับสภาพแวดลอม อันจะกอผล
เอื้ออํานวยแกการดํารงอยู ทั้งของตน และชุมชนหรือสังคมของตน และเอื้ออํานวยแกการทํากิจตางๆ ที่ยิ่งๆ ขึ้น
ไป พรอมกันนั้น ก็เปนการฝกอบรมชีวิตดานกายและวาจาของบุคคล ใหมีความพรอมยิ่งขึ้น ในอันที่จะเสวยผล
และที่จะทํากิจเชนนั้นดวย

๙๔๐

พุทธธรรม

เฉพาะอยางยิ่ง เนนความสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางสังคม คือการอยูรวมกันดวยดีระหวางมนุษย
ดวยกัน เพื่อวา ในสภาพที่เกื้อกูลเชนนั้น สมาชิกแตละคน นอกจากจะสามารถดํารงตนอยูไดดวยดีแลว ก็จะมี
โอกาสกระทําสิ่งที่ดีงาม และพัฒนาตนใหเขาถึงสิ่งที่มีคุณคาสูงขึ้นไปอีกดวย
สําหรับสังคมมนุษยในวงกวาง ระเบียบความประพฤติขั้นตนอยางนอยที่สุด หรือศีลขั้นพื้นฐานที่จะ
สรางสภาพเกื้อกูลใหเกิดขึ้น ก็คือหลักที่เรียกวาศีล ๕ ซึ่งมีสาระสําคัญ ไดแก การไมละเมิดตอชีวิต ตอทรัพยสิน
ตอของรักของกันและกัน การไมใชวาจาละเมิดความจริงเพราะเห็นแกตนและมุงทําลายผูอื่น และการไมยอม
ทําลายสติสัมปชัญญะหรือความสํานึกผิดชอบชั่วดีของตนดวยการตกไปในอํานาจของสิ่งเสพติด1855
สวนระเบียบความประพฤติที่ซับซอนไปกวานี้ ยอมรวมไปถึงขอกําหนดกฎเกณฑ ขนบธรรมเนียม และ
ขอปฏิบัติปลีกยอยตางๆ ที่วางไวเพื่อความเรียบรอยดีงาม และเพื่อใหเกิดสภาพการดํารงชีวิตอันเกื้อกูลแกการที่
จะเขาถึงจุดมุงหมายจําเพาะของชุมชนนั้น สังคมนั้น หรือระบบการนั้นๆ ศีลจึงมีความเขมงวดกวดขัน เครงครัด
หยาบ ประณีต และรายละเอียดตางๆ กัน ดังมีศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เปนตัวอยาง
เมื่อวาโดยสรุป ศีลตามความหมายของพระพุทธศาสนา มีลักษณะสําคัญ คือ
๑) ทําใหเกิดสภาพความเปนอยู ที่เกื้อกูลแกการปฏิบัติกิจตางๆ รวมทั้งการพัฒนาตน เพื่อเขาถึง
จุดหมายที่ดีงามโดยลําดับ จนถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิต
๒) ทําใหสมาชิกของสังคมหรือชุมชนนั้นอยูรวมกันดวยดี สังคมสงบเรียบรอย สมาชิกตางดํารงอยู
ดวยดี และมุงหนาปฏิบัติกิจของตนๆ โดยสะดวก
๓) ฝกหัดขัดเกลาตนเอง ทําใหกิเลสเบาบางลง ดวยการควบคุมยับยั้งสังวร ปรับการแสดงออกทาง
กายวาจา ใหเอื้อแกสภาพความเปนอยูที่เกื้อกูลและการอยูรวมกันดวยดีนั้น อันเปนขั้นตนของการ
พัฒนาชีวิตของตน ใหพรอมที่จะเปนที่รองรับของกุศลธรรมทั้งหลาย เฉพาะอยางยิ่งคือเปนพื้นฐาน
ของสมาธิ หรือการฝกปรือคุณธรรมทางจิตใจที่สูงขึ้นไป1856
แมวาจะมีศีลที่สูงกวาศีล ๕ อีกหลายระดับ หลายประเภท แตศีลหรือระเบียบความประพฤติทุกอยาง
ซึ่งเปนที่ตองการในการปฏิบัติธรรม ดังที่เรียกวา ศีลซึ่งอริยชนชื่นชม (อริยกันตศีล) นั้น ก็มีสาระสําคัญอยาง
เดี ย วกั น ทั้ ง หมด คื อ เป น ศี ล ที่ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ถู ก ต อ งตามหลั ก การ ไม เ ขวไปเพราะตั ณ หา ที่ มุ ง แสวงหา
อิฏฐารมณเปนผลตอบแทน หรือเพราะทิฏฐิ ที่นําเอาความยึดถือเกี่ยวกับตัวตนมาปดบังวัตถุประสงคที่แทจริง
ของศีล ปฏิบัติโดยเขาใจความมุงหมาย มิใชสักวายึดถือ ทําตามๆ กันไปโดยงมงาย
สําหรับชาวบานทั่วไป เมื่อปฏิบัติถูกตองอยางนี้แลว แมเพียงศีล ๕ ก็เปนปฏิปทาของพระโสดาบัน

๓. สุตะ แปลวา สิ่งที่ไดสดับ หมายถึงความรูที่ไดจากการไดยินไดฟง การสดับ เรื่องราวขาวสาร การ
อาน การเลาเรียน อยางไรก็ตาม ความรูที่ไดจากการศึกษาศิลปวิทยาตางๆ เกี่ยวกับการทํามาหาเลี้ยงชีพ และ
การประกอบกิจตางๆ ในโลก แมจะเปนสุตะ แตก็ยังไมเพียงพอสําหรับความเปนอริยสาวก
1855
1856

สติสัมปชัญญะ หรือความสํานึกผิดชอบชั่วดีนี้ ยอมเปนหลักประกันหรือเครื่องคุมกันของศีลทั้งหมด
พึงสังเกตวา ศีลขั้นพื้นฐานที่สุด (เชน ศีล ๕) จะมีสาระที่มุงเพื่อการไมเบียดเบียน ซึ่งเปนขั้นตนที่สุดของการสรางสภาพแวดลอมทาง
สังคมที่เกื้อกูล ศีลตอจากนั้นขึ้นไป จะหันไปเนนการสรางสภาพเกื้อกูล ทั้งของสิ่งแวดลอมและความเปนอยูสวนตัว และการฝกหัด
ขัดเกลาตนเอง เพื่อจุดหมายที่จําเพาะมากยิ่งขึ้น

บทที่ ๑๘ ชีวติ และคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน

๙๔๑

สําหรับความเปนอยูและกิจการทั้งหลายในโลกนั้น บุคคลหนึ่งๆ อาจมีสุตะในศิลปวิทยาเพียงอยางหนึ่ง
ก็พอสําหรับการดํารงชีวิต คนหนึ่งก็มีสุตะในเรื่องหนึ่ง ตางคนก็ตางสุตะกันไป สุตะของคนหนึ่ง ไมจําเปนสําหรับ
อีก คนหนึ่ ง ไม มี สุ ต ะใดที่ จํ า เป น สํ า หรั บ ทุ ก คนเสมอเหมื อ นกั น นอกจากนั้ น สุ ต ะประเภทนี้ ยั ง มิ ใ ช สุ ต ะที่
ปราศจากโทษ แมวาโดยความมุงหมายเดิม สุตะเหลานี้จะเปนสิ่งที่มีขึ้นเพื่อแกปญหา ทําใหมนุษยหลุดพนจาก
ทุกข ประสบอิสรภาพและมีความสุข แตมีบอยครั้งที่กลับเกิดผลตรงขาม กลายเปนเครื่องมือสรางปญหา กอ
ความทุกขใหหนักและซับซอน แกไขยากยิ่งขึ้น จึงมิใชเปนสุตะที่เต็มตามความหมายในที่นี้
สุตะที่เปนคุณสมบัติของอริยสาวกนั้น หมายถึง ความรูที่จําเปนสําหรับทุกคน เพื่อใหรูจักวิธีที่จะดําเนิน
ชีวิตใหดีงาม ทําใหรูจักใชสุตะอื่นๆ มีวิชาชีพเปนตน ไปในทางที่เปนคุณเปนประโยชน ทั้งแกตนเองและผูอื่น
เปนสวนเสริมสําหรับปดกั้นโทษ ชวยทําใหสุตะอื่นมีคุณคาเต็มบริบูรณ เปนเครื่องมือแกไขปญหาตามความหมาย
ที่แทจริง เปนคุณดานเดียว
ยิ่งกวานั้น สุตะอยางนี้เทานั้น เปนความรูที่ทําปุถุชนใหกลายเปนอริยะ หรืออารยชนได สุตะนี้ก็คือ
ความรูในอริยธรรม คือหลักความจริงความดีงามที่อริยชนแสดงไว หรือคําแนะนําสั่งสอนตางๆ ที่แสดงหลักการ
ครองชีวิตประเสริฐ ชี้มรรคาไปสูความเปนอริยชน
สุตะในศิลปวิทยาตางๆ จะตองมีสุตะในอริยธรรมนี้ควบหรือแทรกอยูดวย เปนสวนเติมเต็มเสมอไป จึง
จะพอใหเกิดความมั่นใจวา จะเปนเครื่องมือแกไขปญหา ไมใชเครื่องมือสรางเสริมปญหา
อยางไรก็ตาม สุตะทุกอยาง รวมทั้งสุตะในอริยธรรม แมจะเปนความรูที่ถูกตอง แตก็ยังเปนเพียง
ความรูอยางคลังสําหรับเก็บสะสมวัตถุดิบ ยังไมสําเร็จกิจแทจริง อยางดี ถากาวไปอีกขั้นหนึ่ง ก็กลายเปนความรู
ที่ยอยเขาเปนของตัวเองแลว ที่เรียกวาทิฏฐิ หรือความรูระดับทฤษฎี ซึ่งก็ยังไมเพียงพอ จะตองนําไปใชเปน
อุปกรณของปญญา ซึ่งเปนความรูระดับแยกแยะ วิจัย วินิจฉัย และจัดการ โดยนําไปปฏิบัติตามหลักที่วา ให
หลักยอยคลอยแกหลักใหญ (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ) จึงจะสําเร็จผลในการใชงานอยางแทจริง
๔. จาคะ แปลวา การสละ หรือสละให หมายถึงการใหที่แทจริง ซึ่งเปนการสละออกไป สละทั้งขางนอก
และขางใน ขางนอกสละวัตถุ ขางในสละกิเลสความโลภ ไมมีความรูสึกตระหนี่หวงแหน ไมปรารถนาผลไดตอบ
แทน เพราะการใหของอริยสาวกนั้น ทานกระทําดวยจิตที่สูงพนระดับความตองการผลตอบแทนใดๆ ไปแลว ไม
วาจะเปนลาภ ยศ สุข หรือสวรรค ก็ตาม
ลักษณะดานจาคะของอริยสาวก เทาที่ทานบรรยายไว เชนคําวา ชอบให ชอบบริจาค (ทานสังวิภาครัต =
ยินดีในการใหการแจก) แสดงอยูในตัวถึงการมีความสุขสบายใจในการกระทําเชนนั้น และการที่มิไดกระทําเพราะ
มุงหวังผลประโยชนตอบแทนแกตน อริยสาวกจึงไมมีปญหาในเรื่องที่จะมาเกิดความทุกขความเดือดรอน หรือ
ความเศราโศกผิดหวังในภายหลังวา ทําแลว ไมไดอยางนั้น ไมเปนอยางนี้ เพราะในเมื่อความโลภไมครอบงําใจ
ไมหมายใจคิดจะเอา ไมมีความหวงแหนปดบังอยูขางในแลว ใจก็เปดกวางออก ความเขาใจผูอื่นก็เกิดขึ้น
มองเห็นความทุกขความเดือดรอนของเขาโดยงาย จิตใจก็โนมนอมไปเองในทางที่จะให มุงแตจะสงเคราะห
ชวยเหลือ ใหเขาไดรับประโยชน แกปญหาใหเขา ทําใหเขามีความสุข มีความยินดีพอใจสุขใจในการให
การสละ และการแบงปนนั้นๆ ถาจะคิดในแงผลตอบแทน การใหนั่นแหละเปนการไดอยูในตัว เพราะ
อริยสาวกมีฉันทะในกุศลธรรม คือตองการทําความดี หรือตองการใหมีสิ่งที่ดีงาม ดวยการใหนั้น อริยสาวกก็เปน
อันไดกระทําสิ่งที่ดีงาม และความดีงามก็ไดเกิดมีขึ้น อริยสาวกมีเมตตา ปรารถนาใหโลกมีความสุข และที่ไดให
นั้น ก็ดวยอํานาจเมตตากรุณา ดวยการใหนั้น โลกก็มีความสุขเพิ่มขึ้นแลว

๙๔๒

พุทธธรรม

นอกจากนั้น อริยสาวกยังไดความมีใจบริสุทธิ์ ความมีจิตผองใส ความมีกิเลสลดนอยลงไป การได
ฝกฝนอบรมตน ความกาวหนาในธรรม ความสุขความอิ่มใจจากสภาพที่เปนบุญเปนกุศลเหลานั้น และความเขา
ใกลจุดหมายของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น1857
ในเรื่องนี้ พึงอางวจนะของพระสารีบุตรที่วา
“บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมไม่ให้ทานเพราะเห็นแก่อุปธิสุข (สุขเจือกิเลส คือโลกิยสุข หรือสุขใน
ไตรภพ) ย่อมไม่ให้ทานเพื่อภพใหม่ แต่บัณฑิตเหล่านั้น ย่อมให้ทานเพื่อกําจัดกิเลส เพื่อไม่ก่อ
ภพต่อไป”1858
นอกจากการใหการแบงปน เพื่อชวยเหลือสงเคราะหโดยทั่วไปแลว จาคะของอริยสาวกยังแสดงออกอีก
ดานหนึ่ง หรืออีกขั้นหนึ่ง คือสามารถเฉลี่ยสิ่งของตางๆ กับคนที่มีศีลมีกัลยาณธรรม (คนประพฤติชอบและมี
ความดีงาม) ทั้งหลายได เหมือนดังวา ยอมใหทรัพยสมบัติของตนเปนของสาธารณะ สําหรับคนมีศีลธรรมจะรวม
ใชรวมบริโภคไดทั้งหมด หรือวา ในสังคมของคนมีศีลธรรม แตละคนยินดีสมัครใจใหทรัพยสินของตนเปนของ
กลาง ใชสอยบริโภครวมกันได
อนึ่ง ในฐานะที่อริยสาวกเปนสัตบุรุษ ยอมใหทานอยางสัตบุรุษ1859 ลักษณะสําคัญอยางหนึ่งที่ทานเนนไว
เกี่ยวกับการใหอยางสัตบุรุษ ไดแก การใหโดยเคารพ คือใหดวยความตั้งใจจริง ใหความสําคัญแกผูรับ แกสิ่งของที่ให
และแกการใหนั้น ไมวาผูรับจะตกอยูในสภาพอยางใด ต่ําตอยดอยเพียงไร ก็ไมดูถูกเหยียดหยาม ไมแสดงอาการดังวา
จะทิ้งเสีย หรือหนานิ่วคิ้วขมวดรําคาญ แตมีเมตตากรุณา ใหดวยความเต็มใจ มุงใหเขาไดรับประโยชน1860

๕. ปญญา แปลวา ความรูทั่ว หรือรูชัด ไดแก ความเขาใจ ความหยั่งรูเหตุผล หรือความรูประเภท
จําแนกแยกโยงวิจัยจัดแจง สามารถวินิจฉัยไดวา จริง เท็จ ดี ชั่ว ถูก ผิด ควร ไมควร คุณ โทษ ประโยชน มิใช
ประโยชน รูความสัมพันธระหวางเหตุและผล หรือปจจัยตางๆ รูภาวะตามเปนจริงของสิ่งตางๆ รูวาจะนําไปใช
หรือปฏิบัติอยางไร จึงจะแกปญหาได หรือใหสําเร็จผลที่มุงหมาย เปนความรูระดับเขาถึง ใชงาน หรือแกปญหา
แตในที่นี้ทานหมายถึงเฉพาะความรูที่จะใชแกปญหาชีวิตของมนุษย คือดับทุกข หรือพูดอีกอยางหนึ่งวา ความรูที่
จะทําใหรูจักดําเนินชีวิตใหถูกตองดีงาม ไมใหเกิดปญหา ไมใหเปนที่มาของทุกข
1857
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ใจโปรงโลง มีจาคะเต็มที่ ไมมีเงื่อนงํา นี้แปลตามอรรถกถา บางทานแปลวา โดยมีจิตอนุเคราะห) ๕. ใหโดยไมกระทบตนและผูอื่น
(เชนไมใชเพื่อยกตนขมผูอื่น) – องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๔๘/๑๙๒
อีกหมวดหนึ่งมี ๘ คือ ๑. ใหของสะอาด ๒. ใหของประณีต ๓. ใหถูกเวลา ๔. ใหของสมควร ๕. ใหดวยวิจารณญาณ ๖. ให
เนืองๆ ๗. เมื่อใหจิตผองใส ๘. ใหแลวเบิกบานใจ – องฺ.อฏก.๒๓/๑๒๗/๒๔๘
1860
ตรงกับลักษณะดานจาคะของอริยสาวกวา “ยาจโยคะ” แปลวา เปนผูควรแกการขอ คือหนาตาตอนรับ ยินดีจะให หรือแปลอีกอยาง
หนึ่งวา ใสใจคํารองขอ.
1858
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ปญญาในความหมายนี้ มีวิธีพูดไดหลายแงหลายดาน เชนวา ความเขาใจโลกและชีวิตตามความเปนจริง
หรือรูอริยสัจ หรือมองเห็นปฏิจจสมุปบาท หรือความคิดเหตุผลที่ไมถูกนิวรณ ๕ ครอบงํา หรือที่ทานแสดงไว
เปนความหมายของปญญาสัมปทา ในฐานะคุณสมบัติของอริยสาวกวา ปญญาที่หยั่งถึงความเกิดขึ้นและความ
เสื่อมสิ้นไป (หรือรูเทาทันคติธรรมดาของโลกและชีวิต เชน เกิดแกเจ็บตาย ความเจริญและความเสื่อม) อันเปน
อริยะ ทะลวงกิเลส (หรือเจาะสัจธรรมได) อันจะใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ แตไมวาจะบรรยายโดยสํานวน
ความอยางใด ก็มีสาระสําคัญอยางเดียวกัน
ไมวาใครจะมีโลกิยปญญายักเยื้องแกกลาแตกตางกันออกไปอยางใด ซึ่งทําใหเปนผูเกงกลาสามารถใน
การดําเนินกิจการตางๆ ในโลก เชน โดดเดนในการเมือง รุงเรืองทางเศรษฐกิจ เปนนักประดิษฐเชี่ยวชาญ
ประยุกตวิทยา หรือเปนนักคนควาและคนพบทางวิทยาศาสตร แตความรูที่ขาดไมได หรือจําเปนสําหรับทุกคน
ในการที่จะแกปญหาชีวิตของตน หรือที่จะดําเนินชีวิตอยูดวยดี ก็คือ ปญญาที่เปนคุณสมบัติของอริยสาวกนี้
อยางไรก็ดี ความรูประเภทสุตะ ก็เปนอุปกรณสําคัญของปญญา ซึ่งทําใหปญญาไดขอมูลที่จะนําไปใช
และสรางความเขาใจไดชัดเจนกวางขวางยิ่งขึ้น สุตะจึงเปนปจจัยแกปญญาดวย
ไมเฉพาะแตสุตะทางธรรมเทานั้น ที่เปนปจจัยแกปญญาของอริยสาวกได แมสุตะทางโลก ก็เปนปจจัย
แกปญญาทางธรรมได โดยเฉพาะประสบการณชีวิต เพราะผูที่รูจักคิด (โยนิโสมนสิการ) อาจเกิดปญญาเขาใจ
โลกและชีวิตได จากสุตะในวิชาการและอาชีพตางๆ ที่ตนประกอบ
แตเมื่อกลาวอยางรวบยอด สําหรับการดําเนินชีวิตที่ดีงาม หรือความกาวหนาในธรรม ความสําเร็จ
เด็ดขาดอยูที่ปญญา บางคนมีสุตะมาก แตไมรูจักคิด ก็หาเกิดปญญาไม และไมสามารถใชสุตะใหเปนประโยชน
บางคนมีสุตะเพียงเล็กนอยจนแทบไมตองพูดถึง แตมีปญญามาก รูจักคิด ก็รูจักดําเนินชีวิตที่ดี แกปญหาได
สําหรับผูมีปญญา ยิ่งมีสุตะมาก ปญญาก็ยิ่งทําการสําเร็จประโยชนมาก แตถึงขาดแคลนสุตะ ก็อาจทํา
ประโยชนใหสําเร็จได ในการแสดงคุณสมบัติของอริยสาวก จึงมีหลายครั้งที่ปรากฏวา เมื่อจะตองลดจํานวนขอ
ลงใหเหลือเพียง ๔ เอาไวแตที่จําเปนมากกวา ทานจึงลดสุตะออกไป เหลือเพียง ศรัทธา ศีล จาคะ และปญญา
อนึ่ง ปัญญา ไมเพียงแตใหความสําเร็จแกสุตะเทานั้น แตเปนฐานรองรับ และใหความถูกตองแก
คุณสมบัติขออื่นๆ ทั้งหมด ปญญาทําใหศรัทธา เปนศรัทธาที่ถูกตองตามหลัก ไมผิดพลาดกลายไปเปนความงม
งาย ปญญาทําใหประพฤติศีล ไดถูกตอง เปนศีลที่อริยชนชื่นชมยอมรับ อยางที่เรียกวาอริยกันตศีล ไมกลายไป
เปนสีลัพพตปรามาส ปญญาทําใหมีจาคะ ที่เปนความสละแทจริงได เพราะถาไมมีปญญาที่จะเขาใจโลกและชีวิต
ตามความเปนจริง ยังไมมองเห็นสภาวะที่แทและคติธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย และยังไมไดเรียนรูเกี่ยวกับความสุข
ที่ประณีตยิ่งขึ้นไปกวาแลว ก็ยอมเปนธรรมดาที่จะตองใหคุณคาแกวัตถุกามเปนอยางสูง ยากที่จะไมหลงใหล
ปรารถนามากขึ้นไปในโลกิยสุข และจึงยากที่จะทําการสละออกไปโดยไมหวังผลไดตอบแทน เปนกามคุณ หรือ
ความเปนความมีในรูปใดรูปหนึ่ง
โดยนัยนี้ ปญญาจึงเปนแกน และเปนตัวคุมคุณสมบัติอื่น เปนคุณสมบัติหลักของอริยสาวก และเปน
จุดมุงของการฝกอบรมตนของอริยสาวกตอๆ ไป
สรุปวา คุณธรรมที่เปนหลักแทๆ มี ๔ อยาง คือ ศรัทธา ศีล จาคะ และ ปัญญา

๙๔๔

พุทธธรรม

๑. ศรัทธา ความเชื่อความมั่นใจในปญญา คุณธรรม และความเพียรพยายามของมนุษย ซึ่งทําให
สามารถเขาถึงความจริง ความดีงามสูงสุดได ตามกฎธรรมดาแหงเหตุและผล ดังไดมีทานผูนําทางไว และซึ่งจะ
ทําใหมนุษยสรางสังคมที่ดีงาม อันดํารงอยูโดยธรรมได
๒. ศีล การรูจักบังคับควบคุมตนได ซึ่งทําใหความเปนอยู พฤติกรรม และลักษณะความสัมพันธกับ
ผูอื่นและสภาพแวดลอมของบุค คลนั้นๆ เกิด ความเหมาะสมพอดี ที่ จะเกื้อ กูลแก ความเจริญ งอกงามแห ง
คุณธรรมของตน และความอยูรวมกันดวยดีของสังคม
๓. จาคะ ความสละ ที่ทําใหไมตัดสินหรือคิดการตางๆ เขาขางตนเอง และทําใหพรอมที่จะเอื้อเฟอ
เกื้อกูลแกผูอื่น
๔. ปัญญา ความรูตระหนักเทาทันถึงความจริงของสิ่งทั้งหลาย ที่เปนไปตามกฎธรรมดา มีความ
เกิดขึ้นเสื่อมสิ้นไปตามเหตุปจจัยของมัน ซึ่งทําใหวางใจวางทาทีตอสิ่งตางๆ ไดถูกตอง โดยมีจิตใจหลุดพนเปน
อิสระ สามารถวินิจฉัยแยกการอันควรมิควรทํา กําหนดความพอเหมาะพอดี และการที่จะใชหรือพัฒนาตอไปของ
คุณธรรมอื่นๆ ทั้งหมดอยางเหมาะสม
สวน สุตะ ไมวาจะเปนความรูที่มาในรูปของคําแนะนําชี้แจง คํากระตุนชักจูง ตักเตือน หรือการเลาเรียน
ก็ตาม ยอมเปนเครื่องชวยเสริมคุณธรรมทั้ง ๔ ใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้น ปฏิบัติตอโลกและชีวิตไดผลดียิ่งขึ้น แต
จะเปนสิ่งที่ตองการมากนอยเพียงไร และสําเร็จประโยชนแคไหน ยอมสัมพันธกับความรูจักคิดของผูนั้น
ในที่สุด ขอยอนกลับไปย้ําความสําคัญของศรัทธา ที่เปนคุณสมบัติขอแรก อีกครั้งหนึ่ง โดยฐานเปน
คุณสมบัติจําเปนยิ่งในขั้นตน
สิ่งที่ตองการใหสังเกต ก็คือ ดังไดกลาวแลวขางตน ในการบรรยายความหมายของศรัทธานั้น ตามปกติ
ทานแยกออกเปน ๓ อยาง คือ ศรัทธาในพระพุทธเจา ในพระธรรม และในพระสงฆ แตบางคราว เฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อแสดงศรัทธาของอริยสาวก ตั้งแตแรกเริ่มกอนเปนโสดาบัน ทานแสดงศรัทธาเจาะจงลงไปแงเดียววา “เชื่อ
โพธิ (ปญญาตรัสรู) ของตถาคตวา ดวยเหตุผลดังนี้ๆ พระผูมีพระภาคนั้น เปนพระอรหันต ฯลฯ”
ศรัทธาตามคําบรรยายนี้ ทานเรียกสั้นๆ วา “ตถาคตโพธิสัทธา” (ความเชื่อปญญาตรัสรูของพระ
ตถาคต หรือเชื่อปญญารูสัจธรรมของพระผูทรงคนพบ) ซึ่งดังที่ไดกลาวแลววา หมายถึงความเชื่อความมั่นใจใน
พระปรีชาญาณของพระพุทธเจา ในฐานะที่ทรงเปนตนแบบ หรือองคแทน หรือผูนําของมนุษยทั้งหลาย ที่ยืนยัน
ถึงสมรรถวิสัยของมนุษยทั้งหลายวา มนุษยสามารถหยั่งรูสัจธรรม เขาถึงความดีงามสูงสุดได ดวยสติปญญา
และความเพียรพยายามฝกฝนพัฒนาตนเอง
ทั้งนี้ ดังคําอุปมาที่พระพุทธเจาตรัสเรียกพระองคเองวา ทรงเปนลูกไกตัวพี่ ที่เจาะทําลายเปลือกไขคือ
อวิชชาออกมาได1861 หรือทรงเปนผูคนพบทางเกา และทรงชี้นําทางนั้นแกหมูชน1862 ที่จะไดดําเนินไปใหถึงตาม
การตรัสรูของพระพุทธเจา ก็คือการประกาศยืนยันความสามารถนี้ของมนุษยทั้งหลาย และดังนั้น
ตถาคตโพธิศรัทธา หรือความเชื่อในปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา ก็คือ ความเชื่อความมั่นใจในปญญาที่จะหยั่งรู
สัจธรรมของมนุษย หรือความเชื่อความมั่นใจในความสามารถของมนุษยนั่นเอง
1861
1862

วินย.๑/๓/๔
สํ.นิ.๑๖/๒๕๓/๑๒๙; สํ.ข.๑๗/๑๒๖/๘๒; ๑๙๗/๑๓๒; ม.อุ.๑๔/๑๐๑/๘๕
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เมื่อพูดใหสั้นเขาอีก ตถาคตโพธิสัทธา1863 สําแดงถึงความเชื่อความมั่นใจในตนเองของมนุษยทุกๆ คน
ความมั่นใจตนเองในที่นี้ มิใชความเชื่อตนเองอยางเห็นแกตัว หรืออยางมีมานะอหังการ แตหมายถึง ความมั่นใจ
ตนเองในฐานะที่เปนมนุษยคนหนึ่ง หรือความมั่นใจในความเปนมนุษยของมนุษยนั่นเอง และมิใชความยึดมั่น
วางใจในปญญาของตนเพียงเทาที่มีอยูในขณะนั้นๆ แตหมายถึง ความเชื่อในปญญาของมนุษยอยางเปนกลางๆ
พูดอยางสมัยใหมวา เชื่อในศักยภาพแหงปญญาของตน ในฐานะที่เปนมนุษยคนหนึ่งวา สามารถพัฒนาฝกปรือ
จนไดผลดีที่สุดพอแกความตองการของมนุษย1864
พระพุทธเจาทรงเปนมนุษยคนแรก ที่ประกาศยืนยันความสามารถอันนี้ของมนุษย ทรงเปนบุคคลแรกที่
ไมทรงอางอานุภาพหรือแรงดลบันดาลของเทพหรืออํานาจสูงสุดใดๆ จึงทรงเปนเครื่องหมายหรือสัญลักษณแหง
ความเชื่อมั่นใจในตนเองของมนุษยทั้งหลาย
ในทางปฏิบัติ ตถาคตโพธิศรัทธา ยอมครอบคลุมถึงศรัทธาในพระรัตนตรัย ครบทั้งสามอยางพรอมใน
ตัวในเวลาเดียวกัน คือ เชื่อว่า มนุษยมีปญญาที่สามารถพัฒนาขึ้นไปจนแกปญหาขั้นสุดทายของตน ลุถึง
อิสรภาพสู งสุ ดและความสุ ขที่ สมบูร ณไ ด ดังที่ อ งคพุ ท ธะทรงทําใหป ระจัก ษเ ปน ตน แบบนํา ทางไว เชื่ อว่ า
หลักการและจุดหมายที่มนุษยจะพัฒนาไปใหถึงไดนั้น เปนความจริงที่ดํารงอยูตามธรรมดาแหงเหตุและผล และ
เชื่อว่า ไดมีบุคคลทั้งหลายที่พัฒนาตนดําเนินตามจนสําเร็จผลเชนนั้น เกิดเปนชุมชนมนุษยที่ประเสริฐ เปน
พยานยืนยันความจริง เปนแหลงเผยแพรธรรม แผขยายบุญ พรอมที่จะหนุนนําผูเขารวมสมทบไดทันที
ในเมื่อตถาคตโพธิสัทธามีความหมายอยางนี้ ศรัทธาจึงเปนธรรมสําคัญยิ่ง แมในพุทธศาสนาซึ่งเปน
ศาสนาแหงปญญา แตก็ยอมเห็นไดชัดวา ศรัทธานี้มีความหมายตางจากที่เห็นกันทั่วๆ ไป คือ เปนศรัทธาในปญญา และ
เปนศรัทธาเชื่อมตอปญญา หรือนําไปสูปญญา ไมเปนศรัทธาที่งมงาย แตเปนศรัทธาที่ทําใหหายงมงาย และเปน
สิ่งจําเปนในตอนตนๆ กอนที่จะบรรลุผลแหงความสามารถของตน หรือกอนที่ปญญาจะบริบูรณเทานั้น
อนึ่ง ในที่นี้ จะเห็นความสําคัญสูงสุดของศรัทธาในพระรัตนตรัย หรือตถาคตโพธิสัทธา อยางนอย ๒
ประการ คือ
- ประการแรก หลักธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ไมวาจะเปนคําสอนเกี่ยวกับจุดหมายสูงสุด หรือขอ
ปฏิบัติใดๆ ก็ตาม ลวนตั้งอยูบนพื้นฐานแหงหลักการนี้ทั้งสิ้น คือหลักการแหงตถาคตโพธิ ที่ยืนยันวา
มนุษยสามารถตรัสรูสัจธรรม และเขาถึงความดีสูงสุดดวยปรีชาญาณ และความเพียรพยายามฝกตน
ของมนุษยเอง และในการนี้ ไมมีแหลงอํานาจสูงสุดภายนอกใดๆ ที่จะทําไดดีกวายิ่งกวา หรือเกินกวา
มนุ ษ ย ถ า หลั ก การแห ง ตถาคตโพธิ นี้ ไ ม เ ป น จริ ง แล ว จุ ด หมายและระบบปฏิ บั ติ ทั้ ง ปวงใน
พระพุทธศาสนา ก็ยอมเปนโมฆะทั้งสิ้น คําสอนตางๆ ก็จะกลายเปนสิ่งไรความหมายไปทั้งหมด
1863

การที่พระพุทธเจาทรงใชคําวา “ตถาคต” ในตถาคตโพธิสัทธานี้ ก็เปนขอที่นาสังเกตอยางหนึ่ง เพราะคําแทนองคพระพุทธเจามีหลาย
คํา แตละคําก็มีความหมายเนนคุณลักษณะหรือนัยที่ตางกันไป ในกรณีนี้ ทรงใชคําวา ตถาคต ซึ่งตรงกับที่ทรงใชในกรณีที่ตรัสถึง
กฎธรรมชาติวา เปนสิ่งที่มีอยูตามธรรมดาของมันเอง ไมวาตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือไม แตตถาคตเปนผูคนพบแลวนํามา
ประกาศเปดเผย (ดู องฺ.ติก.๒๐/๕๗๖/๓๖๘; สํ.นิ.๑๖/๖๑/๓๐); นอกจากนั้น คําวา “ตถาคต” ซึ่งใชในที่หลายแหง ทานแปลวา
“สัตว” (ม.ม.๑๓/๑๔๗/๑๔๓; สํ.สฬ.๑๘/๗๙๔/๔๘๐; ฯลฯ ฯลฯ อธิบายใน ม.อ.๓/๑๓๕ เปนตน); นักศึกษาที่สนใจ อาจคนควา
เปรียบเทียบ โพธิ นี้ กับ พุทธภาวะ ของฝายมหายาน
1864
ขอวา ปญญาของมนุษยมีขอบเขตหรือไม ไมเปนปญหาในที่นี้ เพราะปญญามนุษยที่ฝกปรือดีแลว ยอมเปนปญญาสูงสุดเทาที่จะมี
หรือเปนไปได ถาปญญานั้นมีขอบเขต ก็ไมมีแหลงปญญาเหนือกวาใดๆ อีก ที่จะมาเสริมเติมแกปญญามนุษยนั้นได ซึ่งจะพึงหันไป
มัวหวังรออยู (แมแตปญญาของเทพเจาสูงสุด ก็เปนเพียงปญญาที่มนุษยปรุงถวาย); ดู ทัศนะ ใน เกวัฏฏสูตร ที.สี.๙/๓๔๓-๓๕๐/
๒๗๗-๒๘๓; พรหมนิมันตนิกสูตร ม.มู.๑๒/๕๕๑-๖/๕๙๐-๙.

๙๔๖

พุทธธรรม
- ประการที่สอง สําหรับผูปฏิบัติ ถาสาวก หรือศาสนิก ไมมีความเชื่อมั่นในหลักการแหงตถาคตโพธินี้
เขาก็ไมอาจกาวหนาไปในมรรคาของพระพุทธศาสนาได พูดอีกอยางหนึ่งวา เขาจะลงมือปฏิบัติธรรม
ตางๆ ในพระพุทธศาสนาอยางจริงจังไดอยางไร วาที่แทก็คือ เขาไมอาจเปนสาวกหรือศาสนิกแหง
พระพุทธศาสนาไดนั่นเอง
ตถาคตโพธิสัทธา จึงเปนคุณสมบัติที่จําเปนของอริยสาวก และของชาวพุทธทุกๆ คน ดวยประการ

ฉะนี1865
้

คุณสมบัติเดนของบุคคลโสดาบัน ที่เปนคติสําคัญแกคนยุคปจจุบัน
เทาที่กลาวมานี้ ไดแสดงใหเห็นวา ความเปนโสดาบันเปนขั้นตอนสําคัญของจุดหมายแหงการปฏิบัติ
ธรรม ที่พระพุทธเจาไดทรงสอนย้ําไวเปนอยางมาก และเมื่อพิจารณาถึงสภาพปจจุบัน ก็เปนหลักการซึ่งเหมาะสม
ที่จะยกขึ้นมาตั้งเปนเปาหมายของการดําเนินชีวิต และชักชวนกันใหหันมาใสใจ
นอกจากความเปนโสดาบันแลว เรื่องสืบเนื่องที่ไดย้ําใหหันไปสนใจกันใหมากดวย ก็คือ ธรรม ๕ อยาง
อันไดแก ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา ธรรมทั้ง ๕ นี้ ก็เชนเดียวกับความเปนโสดาบัน คือ ตามหลักการ
เดิม ก็เปนธรรมที่พระพุทธเจาตรัสย้ํามากอยูแลว และในแงของสภาพปจจุบัน ก็มีความเหมาะสมที่จะนํามาใช
ปฏิบัติดวยเชนเดียวกัน
ขอดีอยางหนึ่งของธรรม ๕ นั้น ก็คือ เปนคุณสมบัติที่พัฒนาขึ้นไปไดตามลําดับ ทั้งกอนเปนโสดาบัน
และเมื่อเปนโสดาบันแลว
สังคมปจจุบัน ตองการศรัทธาที่ประกอบดวยเหตุผล ไมงมงาย ตองการความมั่นใจในความเปนมนุษย
ชนิดที่สัมพันธกับจุดมุงหมายที่ดีงาม
สังคมปจจุบัน ตองการศีลธรรม คือธรรมขั้นศีล ที่ประพฤติปฏิบัติกันดวยความเขาใจความมุงหมาย
และซื่อตรงตอหลักการอยางแทจริง ซึ่งจะเปนเครื่องควบคุมที่ธํารงรักษาสังคมเอาไวได
สังคมปจจุบัน เจริญดวยสุตะ เผยแพรและปลอยปูดขอมูลขาวสารกันมากมายลนเหลือ แตดูเหมือนวา
สุตะเหลานั้นจะทําใหมนุษยสับสน และกลายเปนตัวการกอปญหาตางๆ มากมายยิ่งขึ้น สังคมจึงตองการสุตะใน
อริยธรรม ที่จะมาเผยสาระ และชี้จุดคลายปม ใหชัด ตรง และพอดี ที่จะนําชีวิตและสังคมใหดําเนินไปในทางที่
ถูกตอง
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ขอนาสังเกตอยางยิ่งในตอนนี้ คือ ในสมัยหลัง ไดเกิดมีคําสอนเรื่อง ศรัทธา ๔ ขึ้นในพระพุทธศาสนา คือ ๑. กัมมสัทธา เชื่อกรรม
๒. วิปากสัทธา เชื่อผลของกรรม ๓. กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อความที่สัตวมีกรรมเปนของตน ๔. ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อปญญาตรัสรู
ของพระพุทธเจา ศรัทธา ๔ ที่เปนชุดอยางนี้ ไมมีในสวนใดของพระไตรปฎก หรือแมแตในอรรถกถาใดๆ เลย นอกจากตถาคตโพธิสัทธาอยางเดียว ซึ่งตั้งรูปศัพทขึ้นมาจากขอความในบาลีวา “สทฺทหติ ตถาคตสฺส โพธึ” = ตถาคต + โพธิ + สทฺธา ดังไดอธิบายแลว
การที่มีเปนชุด หรือเปนหมวดขึ้น เกิดจากการเก็บรวมเอาธรรมขอนั้นขอนี้ จากที่นั่นบาง ที่โนนบาง มาผสมกัน แตก็ไมมีในรูป
ศัพทอยางนั้นจริง เชน รูปศัพทวา กัมมัสสกตาสัทธา ไมมี มีแต กัมมัสสกตญาณ เชน ขุ.ม.๒๙/๓๓๗/๒๒๗; อภิ.สํ.๓๔/๘๗๒/
๓๓๘; อภิ.วิ.๓๕/๘๒๒/๔๔๓; ในพระสูตรยุคตน มีแต กัมมัสสกตา คือ องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๖๑/๒๐๗; สวนในชั้นอรรถกถา มีเพิ่ม
เปน กัมมัสสกตปญญา (เชน ที.อ.๑/๔๐๘; ๓/๑๕๙; สํ.อ.๑/๑๐๕) บาง กัมมัสสกตาทิฏฐิ (เชน ม.อ.๑/๒๕๙; สํ.อ.๓/๒๙๖) บาง เปน
ตน แตลวนเปนเรื่องของปญญาทั้งสิ้น, สวนกัมมสัทธา และวิปากสัทธา ก็เปนศัพทที่ผูกขึ้น โดยถือตามหลักคําสอนเกี่ยวกับกรรม
ซึ่งโดยมากมาในเรื่องทิฏฐิ คือ มิจฉาทิฏฐิ และสัมมาทิฏฐิ เชน ม.มู.๑๒/๔๘๕/๕๒๕ แตรูปศัพทอยางนั้นโดยตรงไมมี, แมแตที่แปล
กันวา “เชื่อกรรม” ในองคคุณของอุบาสก หรืออุบาสกธรรม ๕ ประการ คําบาลีที่เอามาแปลก็เปน “กมฺมํ ปจฺเจติ” (องฺ.ปฺจก.๒๒/
๑๗๕/๒๓๐) ซึ่งมีความหมายวา “มุงกรรม” (คือ มุงความสําเร็จผลดวยการกระทํา) ไมมุงหามงคล; อยางไรก็ดี การศึกษาเรื่องนี้
อาจเปนประโยชนในการสืบสาววิวัฒนาการแหงทรรศนะและวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนา ยุคหลังพุทธกาล.

บทที่ ๑๘ ชีวติ และคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน
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สังคมปจจุบันไดประสบปญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีทีทาวาจะทวีความรายแรงยิ่งขึ้นตามลําดับ สภาพเชนนี้
ตองการความเสียสละ ความไมเห็นแกตัว การชวยเหลือแบงปนกันดวยใจบริสุทธิ์ อยางจริงใจ โลกไมมีความ
อุดมสมบูรณเพียงพอ ที่จะทนใหมนุษยซึ่งมีอํานาจลนเหลือ สามารถแสวงสุขแบบปรนเปรอบํารุงบําเรอดวยกาม
อามิส จากการเอาอยางไมรูจักอิ่มไดอีกตอไป มนุษยจะตองรูจักความสุขดวยการให และสามารถอยูรวมกัน
ดวยดีได โดยรูจักเผื่อแผแบงปน และมีความสุขจากการกระทําเชนนั้นดวย
สังคมปจจุบัน ประกอบดวยมนุษยที่มีความภาคภูมิใจในภูมิปญญาของตนเปนอยางยิ่ง เพราะได
เจริญกาวหนาดวยวิทยาการตางๆ สามารถทําสิ่งแปลกมหัศจรรย เอาชนะธรรมชาติแวดลอมไดมากมาย มนุษย
ไดพัฒนาโลกิยปญญามาอยางเกงกลาสามารถ จนมีอํานาจเกินตัว และกําลังเริ่มแผอิทธิพลออกไปในจักรวาล แต
เพราะขาดปญญาในแนวโลกุตระ เพื่อมาเปนดังหมุดตรึงเพียงนิดเดียว มวลมนุษยก็กําลังจะกลับกลายเปนเหยื่อ
แหงหลุมอันตรายที่เกิดจากปญญาของตนเอง ประสบความติดตัน ทั้งทางวัตถุ และทางจิตใจ สังคมปจจุบัน
กําลังตองการอริยปญญา เพื่อมาแกปญหาเหลานี้1866
เมื่อมองเทียบกับสภาพของสังคมปจจุบัน และพฤติกรรมของประชาชน ที่แพรหลายอยูในบัดนี้ จะเห็น
ชัดเจนวา บุคคลโสดาบันมีคุณสมบัติขอเดน ที่ควรย้ําไวเปนพิเศษ สําหรับเปนคติแกการดําเนินชีวิต ๒ ขอ คือ
๑. บุคคลโสดาบัน มีความเขาใจ และมั่นใจ ในกฎธรรมดาแหงเหตุและผล เชื่อมั่นในวิธีการแหงปญญา
อยางแข็งขันมั่นคงเพียงพอที่จะมุงหวังผลสําเร็จตางๆ จากการกระทําดวยสติปญญาและความเพียรพยายามตาม
ทางแหงเหตุผลเทานั้น (เชื่อกรรม) ไมหวังพึ่งโชคลาง หรือการออนวอนขอฤทธานุภาพดลบันดาลจากอํานาจวิเศษ
ภายนอกแตอยางใดเลย (แตเพราะปญญาที่รูแจงสภาวธรรมของบุคคลโสดาบันยังไมบริบูรณเต็มที่ ความมั่นใจ
นั้น จึงไมเปนไปโดยลําพังตนเอง ยังตองอิงอาศัยฝากไวกับทานผูไดเขาถึงความจริงนั้นมากอนแลว เปนตัวอยาง
นําทางให ดังที่เรียกวา ศรัทธาในโพธิของตถาคต หรือศรัทธาในพระรัตนตรัย ซึ่งเปนศรัทธาขั้นที่บริสุทธิ์เต็มที่
และเปนศรัทธาขั้นสุดทาย กอนที่ปญญาจะบริบูรณและเขามาแทนที่ตอไป พูดอีกนัยหนึ่งวา พฤติกรรมยังไม
เปนไปดวยปญญาลวนๆ แตยังอาศัยปญญาที่หนุนดวยแรงศรัทธา)
๒. บุคคลโสดาบัน ไดกาวหนาแนวดิ่งไปแลวในทางแหงการตรัสรู เขาเขาใจโลกและชีวิตมากพอที่จะไม
หลงตีราคาโลกธรรมตางๆ ไปตามแรงปลุกปนของกิเลส เขาไดเริ่มรูจักความสุขสงบผองใส ความเปนอิสระเบิก
บาน เปนตน ที่เปนดานโลกุตระ ซึ่งทําใหเขามองเห็นคุณคาของธรรม จนเกิดฉันทะ คือความรักความพอใจใน
ธรรม ตองการธรรมอยางจริงจัง จนไมมีทางที่จะกลับมามัวเมาในการเสพแสวงสิ่งปรนเปรอทางวัตถุอกี ตอไป
บุคคลโสดาบันนั้น เมื่อเขาประพฤติดี ประกอบการสุจริต (ศีล) ก็ตาม เมื่อทําการเสียสละบริจาคใหการ
ชวยเหลือแกผูอื่น (จาคะ) ก็ตาม เขาจึงไมหวังผลตอบแทน ไมหวังไดลาภ เกียรติ ยศ สรรเสริญ สุข สวรรค
อยางโลกิยปุถุชนทั้งหลาย และเขาจึงมีความเขมแข็งมั่นคงในจริยธรรมอยางเปนธรรมดา เพราะการไมได
ผลตอบแทนเหลานี้ ยอมไมอาจเปนเหตุใหเขาเกิดความยนระยอทอถอยในการทําความดี
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การรื้อฟนธรรม ๕ อยางนี้ขึ้นมาสอนเนนกัน จะชวยแกปญหาสําคัญอีกอยางหนึ่ง ชนิดเปนผลพลอยไดอีกดวย คือ การที่คําสอนที่
เผยแพรกันอยู มักทําใหพระพุทธศาสนาถูกชาวตะวันตกไมนอย เขาใจผิดไป โดยมองวา เปนศาสนาที่มีคําสอนแตในแงลบ และ
ถอนตัว ไมเอาการ.ไมเอื้อสังคม

๙๔๘

พุทธธรรม

ชีวิตของบุคคลโสดาบัน ไดพัฒนามาถึงขั้นที่สรุปได ดวยคาถาพุทธพจนในพระธรรมบทวา
“มนุษย์มากมายนักหนา ถูกความกลัวคุกคามเข้า พากันยึดเอา ภูเขาบ้าง ป่าบ้าง สวนและ
ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บ้าง เป็นที่พึ่ง สิ่งเหล่านั้นไม่เป็นที่พึ่งอันเกษมได้เลย นั่นไม่ใช่สรณะอันอุดม คน
ยึดเอาสรณะอย่างนั้น จะพ้นไปจากสรรพทุกข์หาได้ไม่
“ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ มองเห็นด้วยปัญญาโดยถ่อง
แท้ ซึ่งทุกข์ เหตุให้ทุกข์เกิดขึ้น ความก้าวล่วงทุกข์ และอริยมรรคามีองค์ ๘ อันให้ถึงความสงบ
ระงับทุกข์ นี่แหละคือสรณะอันเกษม นี้คือสรณะอันอุดม คนถึงสรณะอย่างนี้แล้ว ย่อมปลอด
พ้นจากทุกข์ทั้งปวง1867
ขอยกพุทธพจนขางตนมาเตือนความจําใหแนนแฟน อีกครั้งหนึ่ง
“เหล่าชนทั้งหลาย ทั้งคนที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์ และคนที่พอจะรับฟังคําสอน ไม่ว่าจะ
เป็นมิตร เป็นผู้ร่วมงาน เป็นญาติ หรือสาโลหิตก็ตาม พวกเธอพึงชักชวน พึงสอนให้ตั้งอยู่ ให้
ดํารงมั่น ในองค์คุณของโสดาบัน ๔ ประการ”
หัวหนาครอบครัว หัวหนาวงศตระกูล หัวหนาสถาบันและกิจการตางๆ ผูปฏิบัติหนาที่ไดบริบูรณ มี
คุณคาสมแกฐานะ ก็คือ ทานที่สามารถทําใหคนในครอบครัว ในวงศตระกูล ในสถาบันและกิจการเหลานั้น เชน
บุตรภรรยา คนอาศัย คนในงาน เจริญงอกงามขึ้นดวยคุณธรรม ๕ ประการเหลานี้ ดังบาลีวา
“คนภายใน อาศัยหัวหน้าตระกูลผู้มีศรัทธา ย่อมงอกงามด้วยความเจริญทั้ง ๕ คือ เจริญงอก
งามด้วยศรัทธา...ศีล...สุตะ...จาคะ...ปัญญา เหมือนดังพฤกษาใหญ่ อาศัยขุนเขาหิมวันต์ เจริญด้วย
ส่วนที่งอกงามทั้ง ๕ คือ เจริญงอกงามด้วยกิ่งใบ...เปลือก...กะเทาะ...กระพี้...และแก่น”1868
ไมแตเพียงการทําหนาที่ตอครอบครัว และการอนุเคราะหญาติมิตรเปนตนเทานั้น แมการตอบแทนคุณ
ของบิดามารดา ก็จะสมบูรณตอเมื่อไดปลูกฝงทานไวในคุณธรรมเหลานี้ ดังพุทธพจนวา
“ภิกษุทั้งหลาย สําหรับบุคคลสองท่าน เราไม่กล่าวว่าจะกระทําการตอบแทนคุณได้ง่ายเลย,
สองท่านคือใคร คือ มารดาและบิดา, หากบุตรจะเอามารดาไว้บนบ่าข้างหนึ่ง เอาบิดาไว้บนบ่า
ข้างหนึ่ง ปรนนิบัติ, ถึงเขาจะมีอายุยืนร้อยปี อยู่ได้ตลอดศตวรรษ, และเขาพึงปฏิบัติท่านทั้ง
สองด้วยการขัดสี นวดฟั้น อาบน้ําให้ และแม้ว่าท่านทั้งสองนั้นจะพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่า
ทั้งสองของเขา, นั่นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอันได้กระทําคุณ หรือตอบแทนแก่มารดาบิดา; ถึงบุตรจะ
พึงสถาปนามารดาบิดาไว้ในราชสมบัติ ทรงอิสราธิปัตย์ บนมหาปฐพี อันมีสัตตรัตนะมากหลายนี้
ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอันได้ทําคุณ หรือได้ตอบแทนแก่มารดาบิดา, ข้อนั้นเพราะเหตุไร? เพราะมารดา
บิดามีอุปการะมาก เป็นผู้บํารุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย;
“ส่วนว่า บุตรคนใด ชักจูง ปลูกฝัง ประดิษฐาน ซึ่งมารดาบิดา ผู้ไม่มีศรัทธา ไว้ในศรัทธาสัมปทา...
ซึ่งมารดาบิดาผู้ทุศีล ไว้ในศีลสัมปทา...ผู้มีมัจฉริยะ ไว้ในจาคสัมปทา...ผู้ทรามปัญญา ไว้ในปัญญา
สัมปทา, ด้วยการกระทําเพียงนี้ จึงชื่อว่าเป็นอันได้ทําคุณ ได้ตอบแทนแก่มารดาบิดา”1869
1867
1868

ขุ.ธ.๒๕/๒๔/๔๐
องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๐/๔๗; คําวาหัวหนาตระกูล มาจาก กุลปติ คือ กุลบดี; คําวา กุล ในภาษาบาลี ตามปกติแปลวาครอบครัว หรือ
วงศตระกูล แตศัพทเดิมหมายถึง หมู พวก กลุม ขยายความออกไปนัยหนึ่งวา หมูชนมีชาติเสมอกัน และอาจขยายความหมายกวาง
ออกไปถึง หมูชนที่มีกิจการรวมกัน หรือมีผลประโยชนรวมกัน เขากันกับคําปจจุบันวา องคกร สถาบัน บริษัท เปนตน ตัวอยางเชน
หัวหนาสถาบันของนาลันทามหาวิหารสมัยโบราณ (ที่รูจักกันในชื่อวา มหาวิทยาลัยนาลันทา) ก็เรียกวา “กุลบดี”

บทที่ ๑๘ ชีวติ และคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน

๙๔๙

บันทึกพิเศษทายบท
เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง
บันทึกที่ ๑: ความหมายของ สุตวา อริยสาวก และอริยธรรม เปนตน
อริยสาวก ผูมีสุตะ คือสุตวันต หรือสุตวา อริยสาวก ลวนมาคูกับ อัสสุตวา ปุถุชน คือ ปุถุชน ผูไมมีสุตะ ซึ่งมีคํา
บรรยายลักษณะตรงขามวา “ปุถุชน ผูไมมีสุตะ ผูไมพบเห็นอริยชน ไมฉลาดในอริยธรรม มิไดฝกฝนในอริยธรรม, ผูไมพบเห็น
สัตบุรุษ ไมฉลาดในสัปปุริสธรรม ไมไดฝกฝนในสัปปุริสธรรม”
อรรถกถาอธิบายวา อัสสุตวา ปุถุชน ผูไมมีสุตะนั้น ก็คือ อันธปุถุชน หรืออันธพาลปุถุชน, คําวา ไมพบเห็นอริยชน
หมายความวา มิไดเห็นเยี่ยมเยียนพบหาอยูเสมอๆ ถึงพบเห็น ก็ไมรูจักทําใหเกิดประโยชน และคําวาพบเห็นนั้น หมายถึงพบ
เห็นดวยปญญา มิใชเพียงพบเห็นดวยตาเนื้อหนัง
คําวา อริยธรรม หรืออารยธรรม ในบาลีหมายถึง กุศลกรรมบถ ๑๐ (องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๘/๒๙๖) บาง อเสขธรรม
หรือสัมมัตตะ ๑๐ (คือมรรคมีองค ๘ และเพิ่มสัมมาญาณ กับสัมมาวิมุตติ เปน ๑๐, องฺ.ทสก.๒๔/๑๓๕/๒๕๘) บาง ผอนเอา
เพียงเบญจศีลบาง (องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๙/๒๓๘; อธิบายใน องฺ.อ.๓/๗๕; องฺ.อ.๒/๔๐๙) สวนอรรถกถาที่อธิบายขอความตาม
ที่มาขางตนนั้น ใหความหมายกวางๆ วา อริยธรรม ไดแก ธรรมตางๆ มี สติปฏฐาน เปนตน
คําวา อริยะ หรืออริยชน ทานวา ตามปกติหมายถึงพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพุทธสาวกทั้งหลาย แตใน
ที่นี้ อริยะ มาคูกับสัตบุรุษ อริยะหมายถึงพระพุทธเจาอยางเดียว และใหสัตบุรุษ หรือสัปปุริสชน หมายถึง พระปจเจกพุทธเจา
กับพุทธสาวกทั้งหลาย; ดู ม.อ.๑/๒๘; สํ.อ.๒/๑๒๔; องฺ.อ.๑/๖๔; สงฺคณี.อ.๕๐๓ (ที่มายอย ซึ่งอาจใชประกอบ คือ ขุ.ม.๒๙/
๒๓๙/๑๗๙; ๔๓๐/๒๙๘; ที.อ.๑/๘๐; นิทฺ.อ.๑/๓๓๙; ปฏิสํ.อ.๒๔๕, ๓๑๙; วินย.ฏีกา ๑/๖๘; ๒/๘๒)

บันทึกที่ ๒: เหตุที่คนใหทาน
มีพุทธพจนแสดงเหตุที่คนใหทานอยู ๒–๓ หมวด เห็นวานาสนใจ จึงคัดมาดูกันดังนี้
หมวดหนึ่งวา ๑. บางคนหวังผลจึงให มีจิตผูกพันกันจึงให หวังจะสะสมจึงให คิดวาเราจากโลกนี้ไปแลว จะไดกินได
ใชจึงให ๒. บางคนใหโดยคิดวา การใหเปนการกระทําที่ดี ๓. บางคนใหดวยคิดวา พอแม ปูยาตายาย เคยให เคยทํามา เราไม
ควรใหเสียประเพณีเกาของวงศตระกูล ๔. บางคนใหดวยคิดวา เราหุงหากินเองได คนเหลานี้หุงหาไมได เมื่อเรายังหุงหาได ไม
ควรจะไมใหแกคนที่หุงหาไมได ๕. บางคนใหดวยคิดวา การให การแจกทานของเรานี้ จะเปนเหมือนดังมหายัญ ของฤาษีปาง
กอนทั้งหลาย (มุงเกียรติ) ๖. บางคนใหดวยคิดวา เมื่อเราให จิตจะผองใส เกิดโสมนัสแชมชื่นใจ ๗. บางคนใหโดยฐานเปน
อลังการ เปนบริขารของจิต (เปนเครื่องประกอบสงเสริมคุณภาพของจิต แตงจิตใหดีงาม คือเปนการฝกฝนอบรมจิต เชน ทําให
จิตใจทั้งของผูใหและผูรับออนโยนลง หรือเปนการฝกตนใหเปนคนเสียสละมากขึ้น หรือเปนการปลูกฝงเจริญเมตตากรุณาธรรม
เชนตั้งใจวา ขอใหคนตกทุกข จงกลายเปนผูมีสุข เปนตน พูดตามภาษาวิชาการวา เปนเครื่องประกอบ หรือเปนสวนชวยแก
สมถวิปสสนา), องฺ.สตฺตก.๒๓/๔๙/๖๑-๔; ทั้งหมดนี้ และตอจากนี้ เรียงลําดับจากเหตุจูงใจอยางต่ําขึ้นไปหาสูง ตามลําดับ
อีกหมวดหนึ่งวา ๑. ใหเพราะประจวบเหตุ (มีผูรับมาถึงเขา) ๒. ใหเพราะกลัว ๓. ใหเพราะนึกวา เขาเคยใหแกเรา ๔.
ใหเพราะคิดวา เขาจักใหแกเรา (หวังตอบแทน) ๕. ใหเพราะคิดวา การใหเปนสิ่งที่ดี ๖.=๔ ในหมวดแรก ๗. ใหเพราะคิดวา เมื่อ
เราให กิตติศัพทอันงามจะเฟองฟุง ๘. ใหเพื่อเปนอลังการ เปนบริขารของจิต, ที.ปา.๑๑.๓๔๕/๒๗๑; องฺ.อฏก.๒๓/๑๒๑/๒๔๐
อีกหมวดหนึ่งวา ๑. ใหเพราะชอบกัน ๒. ใหเพราะโกรธ ๓. ใหเพราะหลง ๔. ใหเพราะกลัว ๕.=๓ ในหมวดแรก ๖.
ใหเพราะคิดวา เราใหทานนี้แลว เมื่อตาย จะไดไปเกิดในสุคติโลกสวรรค ๗.=๖ ในหมวดแรก ๘.=๗ ในหมวดแรก, องฺ.อฏก.
๒๓/๑๒๓/๒๔๐
ทายพุทธพจนหมวดแรก มีขอความกลาวถึงภพที่ผูใหดวยเหตุจูงใจนั้นๆ จะไปเกิดดวย แตขอนั้น เปนการกลาวถึงผล
ที่จะเกิดมีมาตามเหตุโดยธรรมดาของมัน ไมเกี่ยวกับความปรารถนาของผูใหทาน
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องฺ.ทุก.๒๐/๒๗๘/๗๘.

ตอน ๖: ชีวิตที่ดี เปนอยางไร?
บทความประกอบที่ ๒
ศีลกับเจตนารมณทางสังคม

๓
บทที่ ๑๙

คําสอนและหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา สวนที่เกี่ยวของกับสังคม และสะทอนถึงเจตนารมณของ
พระพุทธศาสนา ในดานความสัมพันธทางสังคมไดมากที่สุด ก็คือ คําสอนและหลักปฏิบัติในขั้นศีล เพราะศีลเปน
ระบบการควบคุมชีวิตดานนอก เกี่ยวดวยการแสดงออกทางกายวาจา เปนระเบียบวาดวยความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน การดําเนินกิจการตางๆ ของหมูชน การ
จัดสภาพความเปนอยู และสิ่งแวดลอม ใหเรียบรอยและเกื้อกูลแกการดํารงอยูดวยดีของหมูชนนั้น และแกความ
ผาสุกแหงสมาชิกทั้งปวงของหมูชน อันจะเอื้ออํานวยใหทุกคนสามารถบําเพ็ญกิจกรณียที่ดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อ
บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตตามความตกลงนับถือของพวกตน หรือเพื่อเขาถึงประโยชนและความดีงามสูงสุด
ตามอุดมการณของหมูชนนั้น ตลอดจนเกื้อกูลแกการที่หมูชนนั้นจะเผยแพรอุดมการณ กิจการ และประโยชนสุข
ความดีงามของตนใหแผขยายกวางขวางออกไป1870
ศีลพื้นฐาน หรือขั้นตนที่สุด ก็คือ การไมเบียดเบียนผูอื่น ไมวาดวยกาย หรือวาจา และการไมทําลาย
สติสัมปชัญญะที่เปนตัวคุมศีลของตน ศีลขั้นตนสุดนี้ นิยมเรียกวา ศีล ๕
เรื่องศีลกับสังคม หรือคําสอนในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสังคมนั้น เปนเรื่องใหญ มีขอบเขตกวาง
ควรยกขึ้นพูดตางหากอีกเรื่องหนึ่ง แตเพราะในตอนที่เพิ่งผานมา มีความพาดพิงถึง จึงนําบางสวนที่เกี่ยวของ
และควรทราบมาชี้แจงแทรกไวคราวหนึ่งกอน

สามคําสําคัญในชุดของศีล: ศีล วินัย สิกขาบท
อยางไรก็ตาม แมจะพูดเรื่องนี้เพียงเปนสวนแทรก แตในเบื้องตน จะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับถอยคํา
เล็กนอย คือ คําวา “ศีล” นี้ เราพูดอยางชาวบานวาเปนคําพระคําหนึ่ง และคําพระแทบทุกคําก็มาจากภาษาบาลี
บรรดาคําเหลานี้ แตเดิม ในภาษาบาลีเอง หลายคํามีความหมายแยกไปไดหลายนัย ซับซอนอยูแลว พอ
นํา มาใช ใ นภาษาไทย พู ดต อ ๆ กั น ไป ความหมายที่ เ ข าใจก็ ผิด เพี้ ย นคลาดเคลื่ อ นไปต างๆ บางคํ าถึ ง กั บ มี
ความหมายกลายเปนตรงขามจากเดิมก็มี จึงตองคอยซักซอมทบทวนกันไวใหดี
“ศีล” ที่แปลงายๆ วา ความประพฤติที่ดีนี้ มีคําในชุดเดียวกันที่สําคัญ ซึ่งควรเขาใจใหชัด และแยกกัน
ใหถูก รวม ๓ คํา คือ ศีล วินัย และสิกขาบท ทั้ง ๓ คํานี้ ในภาษาบาลีเดิม มีความหมายแยกตางกันชัดเจน แต
บางครั้ง ก็มีการใชแบบหลวมๆ หรือแบบภาษาชาวบาน โดยในบางโอกาสก็ใชแทนกันบาง แตถาพูดกันเปนงาน
เปนการ อยางที่เรียกวาเปนวิชาการ ก็ใชในความหมายที่เครงครัด แยกกันออกไป ไมใหสับสนปนเป สวนใน
ภาษาไทย คําพระจากภาษาบาลีเหลานี้ ไดใชปนเปและผิดเพี้ยนไปไมนอยแลว คงแกไมไหว ผูที่ศึกษาควรรู
ตระหนักไว และใชอยางรูเทาทัน โดยมีความเขาใจในความหมายที่แทชัดแจงอยูภายในของตน
1870

หนังสือและผลงานทางวิชาการของปราชญสมัยปจจุบัน (สวนมากเปนชาวตะวันตก) ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับสังคม
มักมองขามคําสอนขั้นศีล โดยเฉพาะศีลที่เปนวินัยของภิกษุสงฆ จึงมักพลาด หรืออยางนอย ก็ขาดความสมบูรณไปมาก

บทที่ ๑๙ ศีลกับเจตนารมณทางสังคม

๙๕๑

ในที่นี้ เมื่อเปนเรื่องแทรก ก็ไมควรใชเวลากับเรื่องนี้มาก ขอแสดงความหมายที่แทของคําทั้ง ๓ ดังนี้
“ศีล” (บาลี: สีล) คือ ความประพฤติดีงามสุจริต ที่แสดงออกทางกายและวาจา เปนคุณสมบัติของคนที่
ประพฤติดีอยางนั้น เปนคํารวมๆ เพราะฉะนั้น ตามปกติ จึงใชเปนคําเอกพจน (ไมเปนขอๆ)
“วิ นั ย ” (บาลี : วิ น ย) คื อ ระเบี ย บหรื อ แบบแผนความประพฤติ ค วามเป น อยู แ ละการประกอบกิ จ
ดําเนินการตางๆ ซึ่งจัดตั้งวางไวโดยเปนประมวลแหงขอบัญญัติ ขอปฏิบัติ ขอกําหนด กฎนอยใหญ สําหรับ
ฝกฝนควบคุมกํากับความประพฤติและการปฏิบัติ ใหเปนไปในแนวทางอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่จะเกิดความ
เรียบรอยดีงาม และความเจริญงอกงามสัมฤทธิ์ความมุงหมาย วินัยนี้ก็เปนคํารวมๆ จึงใชเปนคําเอกพจน
“สิกขาบท” (บาลี: สิ กฺขาปท = ขอศึก ษา, ขอฝ กความประพฤติ ) คือ ขอบั ญญัติ โดยเฉพาะขอ ที่
พระพุทธเจาทรงบัญญัติไว เปนขอปฏิบัติ ที่จะตองทําหรือตองเวนการใดๆ ตามที่บัญญัติไวนั้น เพื่อใหมีความ
ประพฤติและการปฏิบัติที่ถูกตองดีงาม จะเห็นวา สิกขาบทเปนขอๆ เมื่อพูดถึงหลายขอ ก็เปนพหูพจน
ตามที่วานี้ สิกขาบททั้งหลายทั้งหมด รวมกันเปนวินัย, การปฏิบัติตามสิกขาบททั้งหลาย คือตั้งอยูใน
วินัย (หรือความประพฤติที่ถูกตองตามสิกขาบท เปนไปตามวินัย) ก็เปนศีล เชนวา
สิกขาบท ๒๒๗ ขอ เรียกรวมกันวา วินัยของภิกษุ, ภิกษุที่ตั้งอยูในวินัยของภิกษุ (ประพฤติถูกตองตาม
สิกขาบทสําหรับภิกษุ) ก็เปนผูมีศีล
สิกขาบท ๓๑๑ ขอ เรียกรวมกันวา วินัยของภิกษุณี, ภิกษุณีที่ตั้งอยูในวินัยของภิกษุณี (ประพฤติ
ถูกตองตามสิกขาบทสําหรับภิกษุณี) ก็เปนผูมีศีล
สิกขาบท ๕ ขอ สําหรับคฤหัสถ คือชาวบานทั้งหลาย มีเวนจากปาณาติบาต เปนตน (ปญจสิกขาบท
หรือเบญจสิกขาบท) เมื่อคฤหัสถประพฤติถูกตองตามสิกขาบท ๕ นี้ ก็เปนผูมีศีล (บางทีเรียกเปนศัพทวา
เบญจสิกขาบทศีล)1871
ที่วามานี้ เปนความหมายหลัก หรือเปนการใชคําอยางเครงครัด แตดังที่กลาวแลววา มีการใชคําเหลานี้
อยางหลวมๆ ดวย คือบางทีเรียกแทนกันได ที่คุนกันดี ก็ไดแก สิกขาบท ๕ หรือเบญจสิกขาบท ซึ่งนิยมเรียกกัน
วา ศีล ๕ หรือเบญจศีล ในพระไตรปฎกมีเรียกวา ศีล ๕ หรือเบญจศีล นอยอยางยิ่ง เหตุที่เรียก คงเปนเพราะ
คําวาเบญจสิกขาบทยาว เรียกยาก เวลาพูดอยางไมเครงครัด โดยเฉพาะในคาถา ซึ่งตองการคําสั้นๆ ก็เลยเรียก
เปนเบญจศีล แตในสมัยอรรถกถา เรียกเบญจศีล (ปฺจสีล) มากมาย
ครั้นมาเมืองไทย คนทั่วไปเรียกสิกขาบท ๕ นั้น ตามนิยมของยุคหลังนี้วา ศีล ๕ หรือเบญจศีล จนไปๆ
มาๆ แทบไมรูจักคําวาสิกขาบท (แตเวลาสมาทาน ถาสังเกต จะเห็นชัด)
เมื่อศีลมาใชแทนสิกขาบท ศีลก็เลยกลายเปนตัวขอปฏิบัติแตละอยาง เปนขอๆ ได ใชเปนพหูพจนได
ไมใชแคเปนคุณสมบัติของคน ไมใชแคเปนภาวะของคนที่ประพฤติดีถูกตองตามวินัย เปนไปตามสิกขาบท
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สิกขาบทสําหรับคฤหัสถ ๕ ขอ เปนหลักปฏิบัติที่ถือกันมาในสังคมสืบแตโบราณ พระพุทธศาสนายอมรับตามนั้น และก็มิไดมี
ขอบัญญัติมากหลายที่จะประมวลขึ้นเปนวินัย ดังนั้น ตามปกติ จึงไมพูดถึงวินัยของคฤหัสถ (เหมือนรูกันวาก็คือศีล ๕ นั่นแหละ)
แตบางที พระอรรถกถาจารยบางทาน จัดหลักธรรมบางชุ ดใหเรี ยกวาเปนวินัยของคฤหัสถ ดังที่คัมภีรสุมังคลวิลาสินีบอกวา
สิงคาลกสูตร เปนคิหิวินัย คือวินัยของคฤหัสถ (ที.อ.๓/๑๕๑) และปรมัตถโชติกาจัดใหวา การเวนจากอกุศลกรรมบถ ๑๐ เปน
อาคาริยวินัย คือวินัยของผูครองเรือน (ขุททก.อ.๑๑๗.)

๙๕๒

พุทธธรรม

สวนวินัยนั้น ในภาษาบาลีเดิม เปนคําใหญมาก และมีความหมายกวางขวางมากหลายนัย เชนเปนระบบ
ใหญคูกับธรรม ในคําวา “ธรรมวินัย” ความหมายหลายอยางของวินัยอยูนอกชุด ๓ ที่รวมกับศีลและสิกขาบทนั้น
พอเขามาในภาษาไทย เพราะเปนคําที่มีความหมายกวางอยางที่วา และในชุดนี้เอง ก็เปนคําที่อยูกลาง ระหวางศีล
กับสิกขาบท ในเมื่อคําเหลานี้ เวลาใชอยางหลวมๆ ก็พอแทนกันไดอยูแลว คนจับที่คําตนคือศีล กับคําทายคือ
สิกขาบท คงรูสึกวาพอแลว ก็เลยหยุดเอาแคนั้น คําวาวินัยก็เลยมีความหมายคอนขางพราๆ คลุมๆ
ยิ่งกวานั้น ขณะที่ในวัดหรือในพระศาสนา วินัยใชกันในความหมายแบบกวางๆ คลุมๆ และพราดวย คํา
นี้กลับออกไปเปนคําที่ใชมากในสังคมของชาวบานชาวเมือง ตลอดจนในวงงานกิจการสมัยใหม แตมีความหมาย
แคบลงไปมาก กลายเปนเรื่องของการควบคุมตัวและควบคุมกันใหอยูในระเบียบ ใหทําตามขอบังคับ ใหเปนไป
ตามกติกา เชน วินัยจราจร และแถมวา ในแงหนึ่ง วินัยมีความหมายกลายเปนคุณสมบัติของคน คือความ
เขมแข็งที่สามารถบังคับควบคุมตนใหอยูใหทําไดตามหลักการ ตามกฎกติกา (ตรงนี้ก็สับสนกับศีลดวย)
ถึงตอนนี้ เหมือนมีการแบงแยกกันออกไป คือ ทางฝายวัด หรือทางพระศาสนา ใชคําวา “ศีล” สวนทาง
ฝายคนนอกวัด หรือทางบานเมือง และสังคมภายนอก ใชคําวา “วินัย” ดังที่วา เวลาพูดคําวาศีลขึ้นมา คนไทย
ทั่วไปก็จะนึกวาเปนเรื่องไปที่วัด หรือทางศาสนา ทั้งที่วา ทั้งศีล และวินัย เปนคําสําคัญทั้งคูในพระพุทธศาสนา
ทีนี้ เรื่องมิใชแคนั้น หันกลับมาดูที่วัด เมื่อคน (รวมทั้งพระ) หางเหินเนื้อหาสาระของพระธรรมวินัย
ออกไปๆ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับถอยคําทางธรรมวินัยนั้น ก็รางเลือนลงๆ แมแตสามคําในชุดที่พูดถึงนี้ ก็
เสื่อมถอยจากวิถีชีวิตลงไปอีก กลาวคือ ใน ๓ คํานั้น จะเห็นวา คําแรกคือศีล ที่เปนคุณสมบัติในตัวคน หรือเปน
ภาวะของคนนั้น ก็คือเปนจุดหมายของ ๒ คําหลัง เพราะที่ฝกบุคคลดวยสิกขาบท โดยควบคุมตรวจสอบให
เปนไปพรอมดวยวินัยนั้น ก็เพื่อใหเขาเปนคนมีศีล หรือเพื่อใหศีลเกิดขึ้นในตัวคน ไปๆ มาๆ ในที่สุด คําวาศีลคํา
เดียว กลายเปนใชแทนไดหมด ทั้งแทนสิกขาบทก็ได แทนวินัยก็ได เลยเหลือแตศีลคําเดียว วินัยกับสิกขาบท
เหมือนอยูแคหลังฉาก แตพรอมกับที่ศีลมีความหมายคลุมหมด ก็พรามัวไปดวย
แลวเรื่องก็ไมใชเทานั้นอีก ที่วาศีลเปนจุดหมายนั้น หมายถึงเปนจุดหมายในการพัฒนาคน ดังที่ในหลัก
การศึกษา คือไตรสิกขา มีศีลเปนขอตนในชุดศีล สมาธิ และปญญา เรียกใหเต็มวา อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา
และอธิปญญาสิกขา แปลงายๆ รวบรัดวา ศึกษาคือฝกฝนพัฒนาใหมีศีลยิ่งขึ้นไป ใหจิตใจมีคุณภาพยิ่งขึ้นไป
และใหมีปญญายิ่งขึ้นไป ตรงนี้เปนเรื่องของการศึกษา ซึ่งเปนเรื่องของคน ที่วาชีวิตคนจะดีได โลกมนุษยจะดีได
ก็ตองพัฒนาคนใหดี ใหสมบูรณ ใหมีคุณภาพสูงสุด อยางนอยคนก็เปนผูไปทํากิจกรรมแมแตในสังคม ศีลก็จึง
มาอยูที่ตัวคน แลวก็แยกเปนแตละบุคคล
แตมองยอนออกไปดูในกระบวนการฝกคนนั้น จะเห็นชัดวา ในการพัฒนาคนแมแตละคนๆ ใหเจริญ
งอกงามนั้น ตองมีการรูจักอยูรวมสัมพันธกับคนอื่นๆ ในสังคม มีการทํากิจกรรมในสังคมนั้น ทั้งแตละคนและ
รวมกัน ตั้งแตกิจกรรมเพื่อเจริญกาย จนถึงกิจกรรมเพื่อเจริญปญญา มีการจัดสภาพแวดลอม การจัดสรร
แบงปนปจจัยสี่และสรรพอามิส การกินอยู การประกอบอาชีพ การปกครอง ฯลฯ สารพัด นี่คือ วินัย
แมวาวินัยจะเพื่อศีล อยูในชุดรวมกับศีลก็ตาม แตวินัยก็มีขอบขายเขตแดนแตกตางจากศีล มิใชเปน
เพียงคําที่ใชแทนกันได หรือสับสนปนเป หรือพรามัว อยางที่ความเขาใจของคนไดเสื่อมลงไป

บทที่ ๑๙ ศีลกับเจตนารมณทางสังคม

๙๕๓

ไดอธิบายมาเพียงนี้ พอใหเขาใจความหมายของถอยคําที่สําคัญ เพื่อเปนฐานของการที่จะพูดเรื่องศีลกัน
ตอไป ในดานหนึ่ง ก็จะไดรูเขาใจความหมายที่แทจริงใหชัดเจน แตพรอมกันนั้น ในอีกดานหนึ่ง ก็จะไดตระหนัก
ถึงสภาพปจจุบัน ที่ไดมีความเขาใจความหมายของถอยคําเหลานี้ไมเพียงพอ โดยมองเห็นวาความหมายไดคับ
แคบคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไปอยางไร แลวศึกษาอยางรูเทาทันที่จะใหไดผลตามที่มุงหมาย
ขอแทรกเล็กนอยวา ในเรื่องวินัย ในความหมายเชิงสังคมนั้น ไดกลาวไวในบทที่วาดวยเรื่องกรรมบาง
แลว ควรจะศึกษาอยางโยงถึงกันดวย
เมื่อทําความเขาใจกันอยางนี้แลว ก็จะพูดถึงเรื่องศีลในเชิงสังคม โดยถือความหมายของคําตามที่เขาใจ
กันแบบคลุมๆ ในปจจุบัน เชนเปนคําที่ใชแทนกันได และใชปนกันไปกับคําในชุดเดียวกัน ครั้นแลว พรอมดวย
ความรูเทาทันนั้น ก็ศึกษาจับสาระของเรื่องราวใหชัดเจน ดังที่จะกลาวตอไป

ศีลระดับธรรมอยูที่ตัวคน ศีลระดับวินัยขยายผลเพื่อสังคม
ศีล ตามความหมายกวางๆ อยางที่ใชเปนคําไทยนั้น กลาวไดคราวๆ วา มี ๒ ระดับ
หนึ่ง ระดับทั่วไป ไดแก ระดับธรรม หรือระดับที่ยังเปนธรรม คือ เปนขอแนะนําสั่งสอน หรือหลักความ
ประพฤติที่แสดง (เทสิตะ)1872 ใหรูเขาใจ ผูที่ทําดีทําชั่ว มีความประพฤติดีประพฤติชั่ว หรือรักษาศีล ละเมิดศีล
ยอมไดรับผลดีผลชั่วเองตามเหตุปจจัย ตามกฎธรรมดาแหงความดีความชั่ว ที่เรียกวากฎแหงกรรม หรือตามกฎ
แหงกรรมนั้น
สอง ระดับเฉพาะ ไดแก ระดับวินัย หรือระดับที่เปนวินัย คือ เปนแบบแผนขอบังคับที่บัญญัติ คือวาง
หรือกําหนดขึ้น (ปญญัตตะ)1873 ไว เปนทํานองประมวลกฎหมาย สําหรับกํากับความประพฤติของสมาชิกในหมู
ชนหรือชุมชนหนึ่ง โดยสอดคลองกับความมุงหมายของหมูคณะ หรือชุมชนนั้นโดยเฉพาะ ผูละเมิดบทบัญญัติ
แหงศีลประเภทวินัยนี้ มีความผิดตามอาณาของหมู ซอนเขามาอีกชั้นหนึ่ง เพิ่มจากอกุศลเจตนาที่จะไดรับผลตาม
กฎแหงกรรมของธรรมชาติ
เมื่อพิจารณาตามหลักนี้ จะเห็นไดวา สังคมวงกวาง คือหมูมนุษยทั้งหมด มีสภาพตางกันไป ทั้งโดยกาละ
และเทศะ ตกอยูใตอิทธิพลของภาวะเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เปนตน ซึ่งแปลกกันไป
ตามถิ่น ตามยุคสมัย การที่จะวางบทบัญญัติเกี่ยวกับศีลในสวนรายละเอียดลงไวเปนแบบแผนอยางเดียวกัน
ตายตัวโดยอาณา อยางที่เรียกวาวินัยนั้น มิใชฐานะที่จะพึงกระทํา เพราะไมอาจใหสังคมทุกยุคทุกสมัยทุก
สภาพแวดลอม ดํารงอยูดวยดี และมีสภาพเกื้อกูล ดวยประมวลบทบัญญัติที่มีขอปลีกยอยอยางหนึ่งอยาง
เดียวกันทั้งหมด
ดังนั้น สําหรับสังคมมนุษยทั่วไป พระพุทธศาสนาจึงแนะนําสั่งสอน หรือเสนอหลักธรรมหมวดที่นิยม
เรียกกันวา ศีล ๕ ไวเปนขอกําหนดอยางต่ํา หรือหลักความประพฤติอยางนอยที่สุดในระดับศีล1874 เลยจากนั้น
ขึ้ น ไป ก็ มี ศี ล ในกรรมบถ คื อ กุ ศ ลกรรมบถ ๗ ข อ ต น หรื อ ศี ล ที่ เ ป็ น องค์ แ ห่ ง มรรค ได แ ก สั ม มาวาจา
สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ1875 ซึ่งเปนหลักของศีลอยางกวางๆ
1872

แสดงธรรม บัญญัติวินัย ดู บันทึกพิเศษทายบท
แสดงธรรม บัญญัติวินัย ดู บันทึกพิเศษทายบท
1874
ศีล วินัย ศีลธรรม ดู บันทึกพิเศษทายบท
1875
คัมภีรรุนอรรถกถา เรียกศีลชุดนี้วา “อาชีวัฏฐมกศีล” แปลวา ศีลมีอาชีวะเปนที่แปด หรือศีลที่ครบ ๘ ทั้งสัมมาชีพ (สัมมาวาจา=วจีสุจริต ๔ + สัมมากัมมันตะ=กายสุจริต ๓ + สัมมาอาชีวะ ๑) ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๓
1873

๙๕๔

พุทธธรรม

ศีลอยางนี้ พระพุทธเจาทรงสอนตามฐานะที่มันเปนธรรม คือ คําแนะนําหรือหลักความประพฤติ ซึ่งเมื่อ
ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ ยอมกอใหเกิดผลดีหรือผลรายไปตามกฎแหงธรรมดา ถาคนผูใดเห็นชอบวาตนควร
ประพฤติตามคําสอนของพระพุทธเจา ก็ยกเอาขอธรรมขั้นศีลเหลานี้มาเปนขอปฏิบัติของตน เพียรพยายามตั้งใจ
ทําตามนั้น ถือกันวา ถาเขาปฏิบัติไดแมเพียงศีล ๕ ก็สมควรแกการเรียกวาเปนชาวพุทธ
พูดอีกอยางหนึ่งวา ถาคนผูใดตองการเปนชาวพุทธ พระพุทธศาสนาก็กําหนดเงื่อนไขใหเขารับเอาขอ
ธรรมอยางนอย ๕ ขอนั้นไปถือปฏิบัติ เมื่อถึงตอนนี้ ธรรมขั้นศีล ๕ ขอนั้น ก็ไดชื่อวาเปน สิกขาบท ๕ แปลวาขอ
สําเหนียก หรือขอฝกหัดความประพฤติ ๕ อยาง
ผูที่เปนอุบาสกอุบาสิกา มีขอกําหนดความประพฤติอยางต่ําเทานี้ แตถาผูใดมีอุตสาหะ จะประพฤติ
ปฏิบัติใหยิ่งขึ้นไปอีก เชน รักษาอุโบสถมีองค ๘ ในวันอุโบสถอีกสวนหนึ่ง ก็ได1876
สิกขาบทนี่แหละ ที่ทําใหศีลระดับธรรม กลายมาเปนศีลระดับวินัย เพราะวินัยคือประมวลแหงสิกขาบท
ทั้งหลายนั่นเอง แตถึงกระนั้น พระพุทธศาสนาก็มิไดวางประมวลบทบัญญัติเปนวินัยไว สําหรับใหมวลมนุษย
ทั้งหมดตองปฏิบัติเสมอเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เปนเรื่องของมนุษยหมูหนึ่ง ชุมชนหนึ่ง หากเห็นงาม จะพึง
บัญญัติขึ้นใหเหมาะกับสภาพแวดลอมและความมุงหมายของพวกตน โดยอาจนําเอาขอธรรมตางๆ ในขั้นศีลซึ่งมี
อยู ม ากมาย มาเลือ กกํ าหนดเป น วิ นัย บั ง คับ ใช แก พ วกตน ดัง เช นที่ พ ระอรรถกถาจารย ถือ เอาการเว น จาก
อกุศลกรรมบถ ๑๐ เปน อาคาริยวินัย1877 (วินัยของผูครองเรือน หรือวินัยของชาวบาน) บาง ถือเอาหลักความ
ประพฤติ ที่ พ ระพุ ท ธเจ า ทรงแสดงไว ใ นสิ ง คาลกสู ต ร เช น การเว น อคติ ๔ การไม เ สพอบายมุ ข ๖ และ
ความสัมพันธตามหลักทิศ ๖ เปนตน วาเปน คิหิวินัย1878 (วินัยของคฤหัสถ ตรงกับอาคาริยวินัยนั่นเอง) บาง
นี้เปนเรื่องของศีลสําหรับสังคมวงกวาง หรือสังคมคฤหัสถ แตสําหรับชุมชนที่เรียกวาภิกษุสงฆ หลักการ
ตางๆ ในเรื่องศีล สามารถวางใหแนนแฟนยิ่งกวาที่กลาวมานั้น เพราะภิกษุสงฆเปนชุมชนที่พระพุทธเจาทรงตั้งขึ้น
เอง ตามหลักการและความมุงหมายที่ทรงกําหนดไวโดยเฉพาะ เพื่อใหมีสภาพเกื้อกูลที่สุดแกการปฏิบัติ ที่มุงตรง
ตอจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา และการเผยแพรความดีงามที่เกิดจากการปฏิบัติเชนนั้นใหกวางขวาง
ออกไปเพื่อประโยชนสุขของชาวโลก ดังนั้น พระองคจึงไดทรงบัญญัติระเบียบขอบังคับตางๆ ขึ้นควบคุมความ
เปนอยูและความประพฤติทั่วไปของภิกษุทั้งหลายที่เปนสมาชิกของสงฆนั้น เทาที่จะใหบังเกิดผลตามหลักการ
และวัตถุประสงค
1876

อุโบสถประกอบดวยองค ๘ (อฏงฺคสมนฺนาคตอุโปสถ) หรืออุโบสถมีองค๘ (อฏงฺคิกอุโปสถ) มาใน องฺ.ติก ๒๐/๕๑๐/๒๗๓;
องฺ.อฏก.๒๓/๑๓๑-๕/๒๕๓-๒๖๙) หรือองคอุโบสถ ๘ (อฏ อุโปสถงฺค) ใน วินย.๘/๙๙๖/๓๔๕; ๑๒๖๙/๕๒๑ เปนที่มาของคําวา
“ศีล ๘” ซึ่งเปนคําเรียกชั้นหลัง ไมปรากฏในพระไตรปฎก.
1877
ขุทฺทก.อ.๑๔๙; สุตฺต.อ.๒/๑๐๑
1878
สิงคาลกสูตร หรือ สิคาโลวาทสูตร มาใน ที.ปา.๑๑/๑๗๒-๒๐๖/๑๙๔-๒๐๗; อรรถกถาที่กลาวอยางนั้น คือ ที.อ.๓/๑๖๗ (หลักที่
ตรัสไวในสูตรนี้ คือ การละกรรมกิเลส ๔, การเวนอคติ ๔, การไมเสพอบายมุข ๖, หลักทิศ ๖ รวมถึงคําสอนเรื่องมิตรแท มิตรเทียม
การจัดสรรทรัพยเพื่อใชสอย และสังคหวัตถุ ๔)
คํากลาวของพระอรรถกถาจารยนี้ อาจเกิดจากการที่ชาวพุทธไดเคยยึดถือกันอยางนั้นก็ได แมชาวพุทธในปจจุบัน ก็นาจะทํา
ตามแบบอยางนี้ โดยคัดเลือกเอาธรรมขั้นศีล ทั้งในสูตรนี้ และในที่อื่นๆ เชน อุบาสกธรรม ๕ เปนตน มากําหนดเปนวินัยของพวก
ตน ถึงแมไมอาจใหเปนวินัยของชาวพุทธทั้งมวล จะกําหนดเฉพาะถิ่นเฉพาะกลุม เฉพาะชุมนุมของพวกตน ก็ยังดี
ความจริง ศีลประเภทนี้ มีในทุกยุคสมัย ตัวอยางที่ทานแสดงไว เชน กุลธรรม (หลักความประพฤติประจําตระกูล เผาชน
วรรณะ หรือกลุมอาชีพตางๆ อยางที่ปจจุบันเรียกจรรยาบรรณ หรือจรรยาธรรมของอาชีพหรือของสถาบัน) เทศธรรม (จรรยาธรรม
ของถิ่น) ทานจัดเปนศีลประเภทอาจาระ (วิสุทฺธิ.๑/๑๘; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๕๔)

บทที่ ๑๙ ศีลกับเจตนารมณทางสังคม

๙๕๕

บุคคลที่จะเปนสมาชิก คือบวชเปนพระภิกษุ ตางก็เขามาโดยสมัครใจ จึงเปนอันตองถือวาไดยอมรับที่
จะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับเหลานั้นเสมอเหมือนกันทั้งหมด ประมวลบทบัญญัติ คือระเบียบขอบังคับ
ทั้งหลายเหลานั้นนั่นแล เปนวินยั ของภิกษุทั้งหลาย1879
วินัยหรือประมวลบทบัญญัตินี้ ประกอบดวยสิกขาบทตางๆ มากมาย มีทั้งขอกําหนดเกี่ยวกับความ
เปนอยูสวนตัว ขอกําหนดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสมาชิกคือพระภิกษุดวยกัน และความสัมพันธกับคน
ภายนอกเชนกับคฤหัสถทั้งหลาย ตลอดจนการปฏิบัติตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอื่นๆ ระเบียบวาดวยการ
ปกครองและการดําเนินกิจการตางๆ ของสงฆ เปนตน แมภิกษุณีสงฆที่ทรงตั้งขึ้นภายหลัง ก็ทรงบัญญั ติ
สิกขาบทตางๆ ขึ้นเปนวินัยเชนเดียวกัน
สวนผูที่สมัครจะเขาเปนสมาชิก แตยังมีคุณสมบัติบางอยางไมครบถวน ก็อาจรับเขามาเปนสามเณร
หรือสามเณรีกอน โดยมีฐานะและสิทธิแหงความเปนสมาชิกยังไมสมบูรณ และไดทรงบัญญัติสิกขาบทไวเปน
เครื่องกํากับความประพฤติ ๑๐ ขอ ซึ่งรวมอยูในประมวลกฎหมายที่เรียกวาวินัยนั้น1880
ภาวะที่ดํารงอยูดวยดี หรือประพฤติดี โดยไมละเมิดวินัย (คือไมละเมิดสิกขาบททั้งหลายในวินัย) นั่น
แหละเรียกวา ศีล
ความสํานึกในการรักษาศีล หรือปฏิบัติตามศีล แยกออกไดเปน ๒ ดาน คือ การฝกหัดขัดเกลาตนเอง
(เพื่อความกาวหนาในคุณธรรมที่ยิ่งๆ ขึ้นไป) อยางหนึ่ง และการคํานึงถึงประโยชนของผูอื่นหรือของสังคม อยาง
หนึ่ง โดยเฉพาะในวินัยของพระสงฆ ทานเนนความสํานึกอยางนี้ไวหนักแนน
ความสํานึกอยางแรก คือการฝกหัดขัดเกลาตนเองนั้น พอจะมองเห็นกันไดชัดอยูแลว สวนที่ควรย้ําไว
ณ ที่นี้ คือ การคํานึงถึงประโยชนสุขของสวนรวม หรือของผูอื่น
เมื่อมีพระภิกษุกระทําการไมดีไมงามขึ้น สมควรจะบัญญัติสิกขาบท พระพุทธเจาทรงประชุมสงฆ
สอบสวนผูกระทําการไดความสมจริงแลว จะทรงชี้โทษของการกระทํานั้นวา ไมเปนไปเพื่อปสาทะ คือความ
เลื่อมใสแกคนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของผูเลื่อมใสอยูแลว มีแตจะทําใหเกิดความไม
เลื่อมใสแกคนที่ยังไมเลื่อมใส และทําใหผูที่เลื่อมใสอยูแลว บางพวกกลายเปนอยางอื่นไป แลวตรัสแถลง
ประโยชนที่มุงหมาย หรือวัตถุประสงคในการบัญญัติสิกขาบท เสร็จแลวจึงทรงบัญญัติสิกขาบทขอนั้นๆ ขึ้นไว1881
ขอความที่วา ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส ของคนที่ยังไมเลื่อมใส เปนตนนั้น แสดงความคํานึงถึง
ประโยชนสุขของสวนรวมและของผูอื่น
ประโยชนสุขของสวนรวมอยางแรก ก็คือ ความดํารงอยูดวยดีของชุมชนที่เรียกวาสงฆ หรือจะวาของ
พระศาสนาก็ได เพราะความมั่นคงของสงฆและของพระศาสนาตองอาศัยศรัทธาของประชาชน
ประโยชนสุขสําคัญอีกอยางหนึ่ง ก็คือประโยชนสุขของประชาชน หรือชาวบาน ผูเลื่อมใสและจะเลื่อมใส
นั่นเอง เพราะ ปสาทะ คือความเลื่อมใส ความผองใส ความแชมชื่นแจมใสโปรงสบายของจิตใจ ความสดใสฟูใจ
1879

ความหมายบางอยางของวินัย ดู บันทึกพิเศษทายบท
วินัย.๔/๑๒๐/๑๗๐; ๘/๑๐๐๐/๓๔๘; ขุ.ขุ.๒๕/๒/๑; สิกขาบท ๑๐ สําหรับสามเณร และสามเณรีนี้ สมัยหลังๆ นิยมเรียกกันอยาง
ภาษาชาวบานวา ศีล ๑๐, ในวินัยปฎก ทานจํากัดความคําวา สามเณร และสามเณรี อยางงายๆ วา ทสสิกขาปทิก และทสสิกขาปทิกา
ตามลําดับ (วินย.๒/๖๒๔/๔๐๗; แปลวา ผูรักษาสิกขาบท ๑๐)
1881
ขอความนี้ มีทั่วไปเกือบทุกสิกขาบท ในวินัยปฎกเลม ๑ – ๒ – ๓ ตั้งแต วินย.๑/๒๐/๓๕ เปนตนไป
1880

๙๕๖

พุทธธรรม

มั่นใจที่เราจิตใหหันมาพอใจสนใจใสใจในคนในเรื่องที่ดีงาม เปนคุณธรรมสําคัญอยางหนึ่ง เปนสิ่งเกื้อกูลแก
จิตใจ เปนปจจัยแหงความสุข ชวยใหเกิดสมาธิ และเอื้ออํานวยแกการใชปญญา ทําใหเกิดกําลังพรอมที่จะเขาใจ
เรื่องที่พินิจพิจารณา1882 เรียกไดวา เปนประโยชนขั้นพื้นฐานของจิตใจ เปนการทําประโยชนขั้นแรกแกบุคคล เปน
จุดไดกําลังตั้งตัวที่จะกาวขึ้นสูการพัฒนาจิตพัฒนาปญญา
เมื่อพระพุทธเจาจะทรงเทศนาอริยสัจแตละครั้ง พระองคทรงคอยๆ สอนเตรียมพื้นจิตใจและปญญา
ของผูฟงใหพรอมขึ้นไปทีละขั้นๆ จนผูนั้นมีจิตที่คลอง สบาย นุมนวล ปลอดจากนิวรณ เบิกบาน ผองใส คือมี
ปสาทะ แลว จึงทรงแสดงอริยสัจ ๔1883
การที่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งประพฤติดีงาม ตั้งอยูในศีล จึงมิใชเพื่อมุงประโยชนที่พึงมีมาแกตนจาก
ความเลื่อมใสของชาวบาน ซึ่งจะเปนการปฏิบัติผิดพลาดอยางเต็มที่ แตตองมุงเพื่อประโยชนสุขของสงฆ และ
ของชาวบานที่สัมพันธเกี่ยวของ
สําหรับภิกษุปุถุชน การปฏิบัติเพื่อสงฆและเพื่อประชาชน ยังตองดําเนินควบคูไปกับการฝกหัดขัดเกลา
ตนเอง แตสําหรับพระอริยบุคคล โดยเฉพาะพระอรหันต ซึ่งหมดกิจที่จะตองฝกตนในดานศีล หรือหมดกิเลส
โดยสิ้นเชิงแลว การรักษาศีล หรือปฏิบัติตามวินัย ก็มีแตการกระทําเพื่อประโยชนสุขของสงฆและประชาชนดาน
เดียว เขากับคติที่เปนหลักใหญแหงการดําเนินชีวิตและการบําเพ็ญกิจของพระพุทธเจาและพุทธสาวกที่วา
“ปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน...เพื่อเอื้ออนุเคราะหโลก”1884 และคติแหงการมีจิตเอื้อเอ็นดูแกชุมชนที่จะเกิด
มาภายหลัง เพื่อเปนแบบอยางที่ดีงามของอนุชน หรืออยางนอยก็เพื่อเชิดชูความดีงามไวในโลก เปนการ เคารพ
ธรรม เคารพวินัย นั้นเอง1885
ดวยเหตุนี้ พระอริยบุคคลจึงรักษาศีลประพฤติปฏิบัติอยูในเหตุผลอยางเครงครัด การอางวาตนหมด
กิเลสแลว ไมจําเปนตองรักษาสิกขาบทขอนั้นขอนี้ หรือจะทําอยางนั้นอยางนี้ก็ได เพราะจิตไมยินดียินรายดังนี้
เปนตน ยอมมิใชลักษณะของอริยชน
ความจริง มิใชแตศีลเทานั้น แมขอวัตรตางๆ มากมาย ในการถือธุดงคขอหนึ่งๆ1886 ซึ่งมิใชสิ่งจําเปนแก
ตัวทาน และมิใชขอบังคับในวินัย พระอรหันตบางทานก็ปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ เพื่อเปนทิฏฐธรรมสุขวิหารสวนตน
และหวังจะอนุเคราะหชนรุนหลังใหไดมีแบบอยางที่ดีงาม1887
1882

เชน “เมื่อมีความผองใส ก็จะเขาอาเนญชสมาบัติไดในบัดนี้ หรือไมก็นอมดิ่งไปเพื่อปญญา” (ม.อุ.๑๔/๘๒-๘๘/๗๕-๗๘); “เมื่อ
ระลึกถึงตถาคต จิตก็ผองใส เกิดปราโมทย และละอุปกิเลสของจิตได” (องฺ.ติก.๒๐/๕๑๐/๒๖๕); นอกจากนี้ อาจดูประกอบ
องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๐๐/๒๗๒; ๒๑๘/๒๘๔; ๑๙๙/๒๗๑; ๓๐๘/๓๗๖; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๐/๔๓๙; องฺ.เอก.๒๐/๔๕-๔๗/๑๐; ขุ.อิติ.
๒๕/๑๙๙/๒๔๐; ขุ.สุ.๒๕/๓๕๕/๔๐๙; ที.สี.๙/๑๗๗/๑๔๑; ที.ม.๑๐/๑๓๓/๑๖๕; ๑๕๓/๑๘๗
1883
ดู วินย.๔/๒๖/๓๐; ๒๙/๓๕; ๓๖/๔๔; ๕๘/๖๗; ๕/๒/๔; ๖๕/๘๕; ๗/๒๕๐/๑๐๗; ที.สี.๙/๑๗๖/๑๔๐; ๒๓๗/๑๙๐; ที.ม.๑๐/๔๘/
๔๗; ๕๐/๕๑; ม.ม.๑๓/๗๔/๖๗; ๕๙๙/๕๔๕; องฺ.อฏก.๒๓/๑๐๒/๑๙๐; ๑๑๑/๒๑๓; ๑๑๒/๒๑๗; ขุ.อุ.๒๕/๑๑๒/๑๔๗ (เนื้อความ
เหมือนกันทุกแหง ตางแตบุคคล).
1884
เชน ที.ม.๑๐/๒๑๑/๒๕๔; ๓๑๐/๓๖๙; องฺ.เอก.๒๐/๑๓๙/๒๘; ฯลฯ (ดูในตอนวาดวยภาวะของผูบรรลุนิพพาน); ตัวอยางเพิ่มเติม
เกี่ยวกับคตินี้ ดู บันทึกพิเศษทายบท
1885
เคารพธรรม เคารพวินัย ดู บันทึกพิเศษทายบท
1886
ศีลกับพรต แตกตางกัน ตามนัยคัมภีรมหานิทเทสวา ศีล หมายถึงการสังวร ยับยั้ง ไมละเมิด พรต (บาลีวา “วต”) หมายถึงการ
สมาทานถือปฏิบัติ, ขอปฏิบัติที่เรียกวาธุดงคทั้งหลาย เปนวตะ หรือพรตเทานั้น ไมเปนศีล (ขุ.ม.๒๙/๘๑/๗๗; ๙๑๘/๕๘๔ แตบาลี
ฉบับอักษรไทยสับสน เอา วต/พรต กับ วตฺต/วัตร ปนเปกัน) ขอปฏิบัติที่เปนวต/พรต แตไมเปนศีล อยางธุดงคนั้น เปนขอปฏิบัติ

บทที่ ๑๙ ศีลกับเจตนารมณทางสังคม

๙๕๗

จึงควรระลึกไวดวยวา ในการพิจารณาเรื่องสีลัพพตปรามาส ไมพึงลืมมองเหตุผลและความมุงหมายที่
เกี่ยวกับความดีงามและประโยชนสุขของหมูชนดวย การรักษาศีล ขอวัตร ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี
พิธีการบางอยาง ซึ่งกระทําดวยความเขาใจ มุงหมายเพื่อความเรียบรอยดีงามเปนแบบอยางอันดี เปนเครื่อง
ประสานหมูชนและเชิดชูธรรม หากทําเทาที่จําเปนพอสมแกเหตุผลและความมุงหมายที่ดีงามนั้น มิใชอําพราง
ตนเอง ก็มิใชขอที่พึงดวนติเตียน
การประพฤติในเรื่อง ศีล วัตร ขอปฏิบัติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีการ แบบแผน ระบบ ระเบียบ
ตางๆ ที่ผิดพลาด ก็คือ การถือโดยงมงายสักวาทําตามๆ กันมา อยางไมเขาใจความมุงหมาย ไมเห็นเหตุผล จน
หลงไปวาจะถึงความบริสุทธิ์ จะบรรลุจุดหมายสุดทาย เพียงดวยศีลพรต ดวยระบบระเบียบพิธีเหลานี้ เปนเหตุ
ใหศีลพรตขอวัตรระบบระเบียบพิธีการเหลานั้น ขยายรูปแปลกประหลาดพิสดาร เตลิดออกไปเปนขอปฏิบัตินอก
แนวทางของพระพุทธศาสนา1888 หรือรักษาศีลบําเพ็ญระเบียบปฏิบัติตางๆ โดยมีตัณหาทิฏฐิแอบแฝง อยากได
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข สวรรค เปนผลตอบแทน มุงหวังจะไดเปนอยางนั้นอยางนี้ จนบดบังความมุงหมายที่
แทจริง และปดกั้นไมใหเขาถึงจุดหมายของการปฏิบัติธรรม หรือรักษาศีลบําเพ็ญขอวัตร ทําตามระเบียบ แบบ
แผนพิธี อยางอสัตบุรุษ คือเกิดความมัวเมาลุมหลงตนเอง ยกเอาคุณความดีเหลานี้ขึ้นมาเปนขอเปรียบเทียบ
เพื่อยกตนขมผูอื่น1889
ผูรักษาศีล ประพฤติตามวินัย ควรเขาใจ วัตถุประสงค คือประโยชนที่มุงหมายของวินัย ที่พระพุทธเจา
ทรงแถลงกอนบัญญัติสิกขาบทแตละขอ ซึ่งมีอยู ๑๐ ประการ (ในที่นี้ จัดหมวดยอยใสไว เพียงเพื่อใหดูงาย) คือ
ก) ว่าด้วยประโยชน์แก่สงฆ์หรือส่วนรวม

๑. เพื่อความดีงามที่เปนไปโดยความเห็นชอบรวมกันของสงฆ
๒. เพือ่ ความผาสุกแหงสงฆ
ข) ว่าด้วยประโยชน์แก่บุคคล

๓. เพื่อกําราบคนหนาดานไมรูจักอาย
๔. เพือ่ ความอยูผาสุกแหงเหลาภิกษุผูมีศีลดีงาม
สวนพิเศษ เพื่อความเครงครัด ขัดเกลา ฝกอบรมตนเองใหยิ่งกวาปกติ เนนที่ความมักนอยสันโดษ แตเปนเรื่องของความสมัครใจ
ความเหมาะสมกับอุปนิสัยและขึ้นกับความพรอม ใครจะถือปฏิบัติหรือไมก็ได ไมมีความผิด ตางจากศีล ซึ่งสมาชิกทุกคนของหมูพึง
รักษาเสมอเหมือนกัน ถาไมรักษา ยอมมีผลเสียหาย ทั้งสวนตัวและสวนรวม (ถาเปนศีลแบบวินัย มีโทษตามบัญญัติอีกดวย)
วต/พรตบางอยาง แมจะมองดูเครงครัดอยางยิ่ง แตผิดหลักการของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงหาม และบางอยางถือ
เปนความผิดทางวินัยดวย เชน การถือพรตไมพูด ที่เรียกวา มูคพรต (วินย.๔/๒๒๔-๖/๓๐๙-๓๑๓; ยอมตัดปญหาจากการพูดผิด
เชน พูดเท็จเปนตนไดหมด) ทรงตําหนิวาเปนการอยูอยางปศุสัตว การถือพรตกินเฉพาะผลไมที่หลนเองจากตน (เชน องฺ.ติก.๒๐/
๕๙๖/๓๘๑; ยอมตัดปญหาการเบียดเบียนสัตวและพืชไดหมด) เปนขอปฏิบัติทรมานตนเกินพอดี ของพวกเดียรถียที่หลบลี้สังคม
อนึ่ง ยังมีขอปฏิบัติอีกพวกหนึ่งคูกับศีล เปนสวนปลีกยอย เรียกวา “วัตร” พูดเทียบสั้นๆ วา ศีลเปนหลักความประพฤติพื้นฐาน วัตร
เปนขอปฏิบัติเสริมใหดีงามเครงครัดยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการรักษาศีล เชน เพื่อตัดหรือลดโอกาสที่จะละเมิดศีลขอใดขอหนึ่ง
1887
เชน ปฏิปทาของพระมหากัสสปเถระ (สํ.นิ.๑๖/๔๘๑/๒๓๙)
1888
ดู ความหมายของสีลัพพตปรามาส ในบทวาดวยประเภทและระดับของผูบรรลุนิพพาน และในตอนตนของบทนี้
1889
เชน เปนพหูสูต เปนวินัยธร เปนธรรมกถึก ถืออยูปา ถือผาบังสุกุล ถือรุกขมูล ถือฉันมื้อเดียว หรือไดฌานสมาบัติเปนตนแลว
ภูมิใจตน คิดดูถูกผูอื่นวาไมไดไมเปนอยางนั้น ทานวาเปนอสัตบุรุษ (ม.อุ.๑๔/๑๘๔-๑๙๐/๑๓๗-๑๔๐); มีศีลสัมปทาแลว ดีใจภูมิใจ
ยกตนขมผูอื่น ชื่อวาเปนผูประมาท (ม.มู.๑๒/๓๔๘/๓๖๕); แมคุณธรรม หรือความดีพิเศษอื่นๆ ก็ไมพึงถือเปนเหตุยกตนขมผูอื่น
เชนเดียวกัน (ดู ม.มู.๑๒/๔๖๔/๔๙๘; ที.ปา.๑๑/๒๓๗/๒๓๖ = องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๘/๓๕; ขุ.จู.๓๐/๖๙๑/๓๔๖ เปนตน)
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พุทธธรรม
ค) ว่าด้วยประโยชน์แก่การเจริญธรรมพัฒนาชีวิต

๕. เพื่อปดกั้นความเสื่อมเสียที่กอความเดือดรอนในปจจุบัน
๖. เพือ่ ปองกันความเสื่อมเสียที่กอความเดือดรอนในเบื้องหนา
ง) ว่าด้วยประโยชน์แก่ประชาชน

๗. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไมเลื่อมใส
๘. เพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแลว
จ) ว่าด้วยประโยชน์แก่พระศาสนา

๙. เพื่อความดํารงมั่นแหงสัทธรรม
๑๐. เพื่อสนับสนุนวินัยใหหนักแนน1890
ในอังคุตตรนิกาย พระพุทธเจาทรงแสดงวัตถุประสงคของการบัญญัติสิกขาบท โดยตรัสเปนคูๆ รวม
๑๐ คู เห็นควรยกมากลาวไวที่นี้ดวย ๑ คู คือ ๒ ขอตอไปนี้
๑. เพื่อเอื้ออนุเคราะหแกคฤหัสถทั้งหลาย
๒. เพื่อตัดรอนฝกฝายของภิกษุผูมีความปรารถนาชั่วราย1891
จะเห็นไดวา วัตถุประสงคเหลานี้ แสดงถึงเจตนารมณที่เนนความดีงามและประโยชนสุขของสังคมเปน
อยางมาก และบรรดาบทบัญญัติทั้งหลายในวินัยนั้น เรื่องที่ยืนยันถึงการใหความสําคัญแกสวนรวมไดดีที่สุด
อยางหนึ่ง ก็คือบทบัญญัติเกี่ยวกับสังฆกรรมตางๆ อันไดแกการดําเนินกิจการของสงฆ โดยการรวมกันคิด
รวมกันพิจารณาของภิกษุทั้งหลายผูเปนสมาชิก
แตสังฆกรรมทั้งหลายจะเปนไปไดดวยดี ก็เพราะสงฆมีความสามัคคี ไมแตกแยก ขอนี้จึงเปนเหตุผลหลัก
อยางหนึ่ง ที่ทําใหพระพุทธเจาทรงย้ําความสําคัญของสังฆเภท และสังฆสามัคคี โดยตรัสวา สังฆสามัคคี เปนธรรม
เอก ที่เมื่อเกิดมีในโลก ก็จะเปนไปเพื่อประโยชนสุขของพหูชน สวนสังฆเภท ก็เปนธรรมเอกฝายตรงขาม1892
ไมตองพูดถึงการดําเนินกิจการของสวนรวม แมแตในความสัมพันธระหวางบุคคลในชีวิตประจําวัน
พุทธบัญญัติตางๆ ก็ลวนเปนการแสดงออกถึงเจตนารมณที่เกี่ยวกับประโยชนสุข และความดีงามของสงฆและ
สังคมทั้งสิ้น ดังจะเห็นไดจากขอปฏิบัติสามัญอยางหนึ่ง คือ การแสดงความเคารพ

ตัวอยางหลักปฏิบัติที่มุงเพื่อเชิดชูธรรมความดีงามและประโยชนสุขของสังฆะและสังคม
ก) การกราบไหว้ตามแก่อ่อนพรรษา
ในวงพุทธบริษัท เปนที่ทราบกันดีวา คฤหัสถกราบไหวแสดงความเคารพแกพระภิกษุ สวนในหมู
พระภิกษุ ก็แสดงความเคารพกันตามลําดับความแกออนโดยพรรษา หรือตามลําดับอายุสมาชิกภาพในหมูสงฆ
พระภิกษุที่ออนพรรษากวา จึงกราบไหวพระภิกษุที่แกพรรษากวา1893
การแสดงความเคารพกันตามความหมายของพระพุทธศาสนาอยางนี้ มิใชเปนเรื่องแสดงความสูงต่ํา ไม
วาจะในดานเกียรติยศ อํานาจภายนอก หรือคุณธรรมภายในก็ตาม
1890

วินย.๑/๒๐/๓๗; องฺ.ทสก.๒๔/๓๑/๗๔
องฺ.ทุก.๒๐/๔๓๖/๑๒๓
1892
ขุ.อิติ.๒๕/๑๙๖-๑๙๗/๒๓๗-๒๓๘ (ดูประกอบ วินย.๕/๒๕๙/๓๕๒; ๗/๔๐๖/๒๐๗)
1893
การเคารพตามอายุสมาชิกภาพ ดู บันทึกพิเศษทายบท
1891
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ดานภายนอก มองเห็นงายอยูแลว วาเฉพาะดานคุณธรรมภายใน คฤหัสถ แมเปนพระอริยบุคคลชั้นสูง
เพียงใด1894 ก็กราบไหวพระภิกษุที่ยังเปนปุถุชน สวนในหมูพระสงฆ พระภิกษุผูเปนอริยบุคคลสูงสุด คือเปนพระ
อรหันต แตออนพรรษากวา ก็แสดงความเคารพแกภิกษุปุถุชนผูแกพรรษากวา ที่เปนเชนนั้นเพราะระเบียบแบบ
แผนเกี่ยวกับการแสดงความเคารพหรือกราบไหวกันอยางนี้ มีไวเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย ความดีงามและ
ความอยูรวมกันผาสุกของสงฆหรือสังคม
ความเรียบรอยดีงามของสงฆ หรือการอยูรวมกันผาสุกของสังคมนั้น รวมอยูในคําวาธรรม หรือเปน
ธรรมอยางหนึ่ง ผูที่ปฏิบัติตามระเบียบหรือธรรมเนียมการแสดงความเคารพเชนนั้น ยอมชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อ
ความเรียบรอยดีงามของสงฆ หรือพูดอยางสั้นๆ วา ปฏิบัติเพื่อเชิดชูธรรม ซึ่งเทากับวาปฏิบัติดวยความเคารพ
ธรรมนั่นเอง และการทําความเคารพโดยมีความเขาใจเชนนี้ ยอมเปนการบําเพ็ญความดีของผูที่แสดงความ
เคารพนั้นเองดวย คือเปนความดีของผูเคารพเองที่ไดกระทําเชนนั้น
พระอริยบุคคลทั้งหลาย โดยเฉพาะพระอรหันต ไมมีความยึดติดถือมั่นในเรื่องตัวตน ที่จะเปนเหตุให
ถือเอาการกราบไหวนั้นมาเปนเครื่องวัดวาสูงต่ํากวาใคร หรือเปนเครื่องสําหรับยกยองถือตัว ทานจึงปฏิบัติไปตาม
หลักที่วางไวโดยชอบ ตั้งจิตมุงเพื่อความเรียบรอยดีงามของสงฆ หรือของสังคม เพื่อเชิดชูธรรม เพื่อเคารพธรรม
เคารพวินัย ตลอดจนเพื่ออนุเคราะหบุคคลที่ทานกราบไหวนั้นเอง1895 หากผูนั้นดอยภูมิธรรม แตยังมีคุณความดี
อยู ก็จะไดเครื่องเตือนสติตน ใหสังวรระวัง พยายามประพฤติปฏิบัติใหดีงาม และเรงขวนขวายฝกอบรมตนให
บรรลุภูมิธรรมที่สูงขึ้นไป
หากพระอริยบุคคลจะงดเวน ไมกราบไหว ไมแสดงความเคารพใคร ในกรณีใดหนึ่ง ทานก็จะกระทํา
ดวยเหตุผลที่มุงเพื่อประโยชนแกคนผูนั้นในแงใดแงหนึ่ง หรือเพื่อประโยชนแกสวนรวมบางอยาง แตมิใชเพราะ
กิเลสเนื่องดวยความยึดถือตัวตน
1894

คฤหัสถที่เปนพระอรหันตก็มี แตคัมภีรมิลินทปญหากลาววา คฤหัสถผูเปนอรหันตนั้น จะอยูในเพศคฤหัสถเพียงภายในวันเดียว
เพราะจะตองบวชเปนภิกษุ หรือไมก็นิพพานในวันนั้น (มิลินฺท.๓๐๐); ในคัมภีรมิลินทปญหา ทานแสดงเหตุผลไวดวยวา ทําไม
คฤหัสถโสดาบันจึงสมควรแสดงความเคารพแกภิกษุปุถุชน แตไมไดกลาวถึงพระอริยบุคคลที่สูงกวานั้น อยางไรก็ดี มีตัวอยางใน
พระไตรปฎก เชน จิตตคฤหบดี ซึ่งเปนอนาคามี ก็กราบไหวแมแตพระสุธรรมภิกษุซึ่งคิดไมดีตอทาน (วินย.๖/๑๓๑-๒/๕๙); อรรถกถา สุตฺต.อ.๑/๓๗๐ ถึงกับอางพุทธพจนวา “ภิกษุทั้งหลาย พระอนาคามี ถาเปนคฤหัสถ ก็ควรกระทําการกราบไหว เปนตน แก
สามเณร แมที่บวชในวันนั้น” พุทธพจนนี้ ยังไมพบในพระไตรปฎก แตก็ลงกันโดยหลักการ
1895
พระพุทธเจาตรัสวา พระองคแสดงธรรมแกผูใดก็ตาม แมแกคนขอทานหรือพรานกระจอก ก็ทรงแสดงโดยเคารพทั้งสิ้น (คือ ทําดวย
ความตั้งใจ ใหความสําคัญ มุงใหเปนประโยชนแกเขาจริงๆ) ทั้งนี้เพราะทรงเคารพธรรม (ดู องฺ.ปฺจก.๒๒/๙๙/๑๓๗) การที่คน
ทั้งหลายแสดงความเคารพ สุภาพ ออนนอมตอกัน ตามฐานะ ภาวะ และขนบธรรมเนียมประเพณี ก็พึงยึดถือหลักเคารพธรรมเชนนี้
จะไดไมเกิดปญหา ทั้งในแงไมทําเพราะมานะอหังการ ถือสูงถือต่ําวาเขาไมดีไปกวาเรา และทั้งในแงทําเพราะประจบประแจง เปนตน
(การแสดงความเคารพเกินควร หรือแสดงผิดฐานะ ผิดภาวะ หรือไมจริงใจ ก็กลายเปนการไมเคารพธรรมได เชนเดียวกับการไมทํา
ความเคารพ การไมเอื้อเฟอตอขนบธรรมเนียม เพราะมานะอหังการ)
อันที่จริง ดวยความเคารพธรรม ทุกคนยอมตองเคารพซึ่งกันและกัน เชน เคารพในความเปนมนุษย ในความเปนสัตวที่ฝกได
ในคุณธรรมที่แตละคนมีตางๆ กัน เปนตน แตความเคารพ กับการแสดงความเคารพ เปนคนละอยางกัน ความเคารพเปนเรื่องชั้นใน
การแสดงความเคารพเปนเรื่องชั้นนอก ซึ่งซอนเสริมเขามาเพื่อประโยชนในระดับสังคม เปนเรื่องของวิธีการแสดงออกที่ตกลงกัน
กําหนดขึ้นไว สุดแตเหมาะสม เทาที่จะเปนไปเพื่อประโยชนรวมกันของสวนรวม มีความสงบเรียบรอยดีงาม เปนตน ซึ่งวาโดย
หลักการก็คือ ความเคารพธรรมในระดับที่มุงเพื่อการดํารงธรรมของสังคมนั่นเอง (ในกรณีนี้ ผูไดรับการแสดงความเคารพ ก็ตอง
แสดงความเคารพเหมือนกัน โดยอาการที่เรียกวา เอื้อเฟอ เชน แสดงความเอื้อเฟอตอการแสดงความเคารพของเขา เปนตน)

๙๖๐

พุทธธรรม

สวนพระอริยบุคคลที่เปนคฤหัสถ ยอมกราบไหวแสดงความเคารพแกพระภิกษุแมที่เปนปุถุชนดวย
เหตุผลเกี่ยวกับธรรม หรือเพื่อเชิดชูธรรม ซึ่งพอสรุปได ดังนี้1896
ก. พระภิกษุสละวิถีชีวิตอยางชาวบาน ซึ่งแสวงหาความสุขสําราญปรนเปรอดวยกามสุขตางๆ ยอม
สมัครใจออกมามีความเปนอยูที่ขาดความพรั่งพรอมสะดวกสบาย ถือขอปฏิบัติ ฝกหัดขัดเกลา
ตนเองตางๆ และรักษาวินัยซึ่งเปนของยากที่ปุถุชนจะประพฤติตามได แมแตตนซึ่งเปนอริยบุคคล
ก็ยังไมตองปฏิบัติงดเวนเขมงวดถึงอยางนั้น นับวาเปนผูทําสิ่งที่ทําไดยาก
ข. พระภิกษุเปนผูดํารงฐานะและภาวะของทาน ที่ชาวพุทธตกลงหรือยอมรับกันไววา เปนผูมุงหนาไป
แลวในมรรคาแหงการปฏิบัติฝกอบรมตน และประพฤติเพื่อประโยชนสุขของชาวโลก นับเปนภาวะ
และฐานะที่ควรเคารพยกยอง
ค. พระภิกษุเปนผูรวมอยูในสงฆ คือ เปนสมาชิกแหงชุมชนซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับธรรมโดยตรง เปนที่
ชุมนุมผูมีคุณธรรมหรือประพฤติปฏิบัติความดีไวไดมากที่สุด เปนสมาคมของคนที่โดยมากมี
คุณธรรม เปนสัญลักษณของธรรมหรือการดํารงอยูแหงธรรม ภิกษุแตละรูปยอมเปนตัวแทนแหง
สงฆนั้น เมื่อกราบไหวภิกษุนั้นๆ ในฐานะที่เปนภิกษุรูปหนึ่ง (ไมใชในฐานะพระชื่อ ก. พระชื่อ ข.) ก็
คือเคารพกราบไหวใหเกียรติแกสงฆ และเปนการเคารพเชิดชูธรรมดวย
ง. พระภิกษุเปนตัวแทนของสงฆดังกลาวแลว และภิกษุสงฆนั้นยอมเปนพุทธบริษัทสวนที่ทํากิจแหง
การศึกษา ปฏิบัติ และสั่งสอนเผยแผธรรมไดดีที่สุด เหมาะที่สุด จึงเปนชุมชนที่ดํารงรักษาธรรม
วินัย คือหลักธรรมคําสอนและระเบียบแบบแผนของพุทธศาสนาไวได อยางที่เรียกวา สืบตอศาสนา
และอยางที่บางทีเรียกภิกษุวาเปนศาสนทายาท การเคารพกราบไวใหเกียรติแกพระภิกษุในฐานะ
ตัวแทนของสงฆ มีความหมายเทากับเปนการเชิดชูสงฆไวใหดํารงอยูเพื่อประโยชนสุขแกชาวโลก
จ. อยางนอยที่สุด คฤหัสถยอมเคารพกราบไหวพระภิกษุ ดวยเมตตาจิตตอพระภิกษุนั้น คือ ปรารถนา
ดี หวังประโยชนสุข ความเจริญงอกงามในธรรมแกทาน โดยฐานเปนเครื่องชวยใหทานหมั่นระลึก
และคอยสํานึกอยูเสมอ ถึงฐานะ ภาวะ และหนาที่ของตน ที่จะตองประพฤติปฏิบัติดวยความเพียร
พยายามใหสมควร1897
ดังนั้น พระภิกษุสามเณร ถึงจะเปนปุถุชน แตเมื่อเปนผูเพียรพยายามฝกตน ก็สมควรแกอัญชลีของ
คฤหัสถแมที่เปนอริยบุคคล พูดอีกนัยหนึ่งวา ภิกษุสามเณรรูปใด เมื่อชาวบานกราบไหว ยังคอยเกิดสํานึกที่จะ
สํารวจตนวาเปนผูมีคุณความดีสมควรแกอัญชลีกรรมของเขาหรือไม ภิกษุสามเณรรูปนั้นก็ยังนาไหว
อนึ่ง การแสดงความเคารพกันตามความแกออนโดยพรรษาของพระภิกษุทั้งหลายนั้น เปนเรื่องตางหาก
จากการดําเนินกิจการของสงฆ ที่เรียกวาสังฆกรรม เพราะสังฆกรรมสําเร็จดวยมติของสงฆ ซึ่งพระภิกษุผูเฉียบ

1896
1897

พึงเทียบกับความในมิลินทปญหาดวย (มิลินฺท.๒๑๙-๒๒๑)
แมในกรณีที่จะไมไหว ไมแสดงความเคารพ ก็เพราะมีเมตตาจิต ไดพิจารณาเห็นแลววา การทําเชนนั้นจะเปนประโยชนเกื้อกูลแก
ภิกษุนั้น (แตพึงสังเกตวา ถาจะถือตามคติของภิกษุสงฆ เชนในกรณีลงพรหมทัณฑแกภิกษุ - วินย.๗/๖๒๔/๓๘๙ หรือของภิกษุณี
สงฆ ในกรณีประกาศไมไหวภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง วินย.๗/๕๓๔/๓๓๖ การกระทําเชนนี้ควรใหเปนไปโดยมติรวมกันของชุมชน)

บทที่ ๑๙ ศีลกับเจตนารมณทางสังคม

๙๖๑

แหลม สามารถ เปนผูดําเนินการประชุม1898 สวนภิกษุที่จะเปนประมุขหรือเปนหัวหนา ก็เปนเรื่องของภิกษุ
ทั้งหลายพรอมกันเคารพนับถือ โดยกําหนดเอาภิกษุผูมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่เรียกวา ปสาทนียธรรม (ธรรมเปน
ที่ตั้งแหงความเลื่อมใส)1899 ซึ่งตามปกติ ภิกษุผูบวชนานมีประสบการณมาก ยอมควรที่จะมีโอกาสไดรับฐานะนี้
มากกวาภิกษุผูบวชภายหลัง เพราะไดมีเวลาที่จะศึกษาปฏิบัติฝกปรือตนมานานกวา แตขอนี้ไมเปนตัวตัดสิน

ข) พุทธบัญญัติห้ามภิกษุอวดอุตริมนุสสธรรม
บทบัญญัติในวินัย ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณที่มุงเพื่อประโยชนของสวนรวม ใหความสําคัญแกสงฆ ที่ควร
กลาวไวในที่นี้อีกอยางหนึ่ง ไดแกพุทธบัญญัติไมใหภิกษุอวด อุตริมนุสสธรรม คือคุณวิเศษ หรือการบรรลุธรรม
อยางสูงที่เกินปกติของมนุษยสามัญ เชน สมาธิ ฌาน สมาบัติ มรรคผล ถาอวดโดยที่ตนไมมีคุณวิเศษนั้นจริง
คือหลอกเขา ยอมตองอาบัติปาราชิก ขาดจากความเปนภิกษุ1900 แตถึงแมวาจะไดบรรลุคุณวิเศษนั้นจริง ถาพูด
อวดหรือบอกกลาวแกชาวบาน หรือผูอื่นใดที่มิใชภิกษุหรือภิกษุณี ก็ไมพนเปนความผิด เพียงแตเบาลงมา เปน
อาบัติปาจิตตีย1901

ตนเหตุที่จะใหมีพุทธบัญญัตินี้ เกิดจากในคราวทุพภิกขภัย ภิกษุพวกหนึ่ง คิดหาอุบายจะใหพวกตนมี
อาหารฉันโดยไมลําบาก จึงกลาวสรรเสริญกันและกันใหชาวบานฟงตามที่เปนจริงบาง ไมจริงบาง วาทานรูปนั้นได
ฌาน ทานรูปนั้นเปนโสดาบัน ทานรูปนั้นเปนพระอรหันต ทานรูปนั้นไดอภิญญา ๖ เปนตน ชาวบานเลื่อมใส พา
กันบํารุงเลี้ยงภิกษุกลุมนั้นอยางบริบูรณ เมื่อพระพุทธเจาทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นหาม โดยทรงติ
เตียนวาไมสมควรที่จะอวดอางคุณความดีพิเศษกันเพราะเห็นแกทอง และสําหรับผูที่อวดอางโดยไมเปนจริง ทรง
ติเตียนอยางรุนแรงวาเปนมหาโจรที่เลวรายที่สุดในโลก เพราะบริโภคอาหารของชาวบานชาวเมืองโดยฐานขโมย
พุ ท ธบั ญ ญั ติ อี ก ข อ หนึ่ ง ในจํ า พวกห า มอวดอุ ต ริ ม นุ ส สธรรม คื อ สิ ก ขาบทที่ มิ ใ ห ภิ ก ษุ แ สดง
อิทธิปาฏิหาริยแกชาวบาน ภิกษุใดแสดง ภิกษุนั้นมีความผิด ตองอาบัติทุกกฎ1902 ตนเหตุเกิดจากเศรษฐีทานหนึ่ง
เอาบาตรไมจันทนแขวนไวที่ปลายไมไผ แลวประกาศทาพิสูจนวา ใครเปนพระอรหันต มีฤทธิ์จริง ก็ขอถวาย
บาตรนั้น แตใหเหาะไปเอาลงมาเอง พระปณโฑลภารัทวาชะไดยินคําทา ประสงคจะรักษาเกียรติของพระศาสนา
1898

ภิกษุผูเฉียบแหลมสามารถ (พฺยตฺต ปฏิพล) เปนผูประกาศเรื่องใหสงฆทราบ ตั้งญัตติ ขอมติ และประกาศมติสงฆ ไดแกตําแหนงที่
เรียกวาผูสวดกรรมวาจา (เชนที่เรียกในการอุปสมบทวา กรรมวาจาจารย หรือคูสวด) แตในสมัยปจจุบัน คนทั่วไปอาจไมคอยทราบ
ความหมายและความสําคัญของตําแหนงนี้ เพราะสังฆกรรมสืบทอดมาโดยเนนในรูปของพิธีกรรมตามประเพณี (สังฆกรรมตางๆ
เชน อุปสมบท = วินย.๔/๘๖/๑๐๔; ๗/๕๗๘/๓๕๗; อุโบสถ = ๔/๑๔๙/๒๐๓; กําหนดสีมา = ๔/๑๕๔/๒๐๙; ปวารณา = ๔/๒๒๖/
๓๑๓; กฐิน = ๕/๙๖/๑๓๖; แตงตั้งภิกษุเปนเจาหนาที่ตางๆ เชน ๕/๑๔๑-๖/๑๙๕-๙; ๗/๒๗๘/๑๒๖; ๓๒๗-๓๓๒/๑๔๖-๘; การ
ลงโทษ เชน ๖/๓/๔; ๔๔/๑๙; ๘๘/๔๒; ๑๓๔/๖๒; ๑๗๕/๗๖; ๗/๑๑๔/๔๓; การระงับอธิกรณ เชน ๖/๖๑๑/๓๒๔; ๖๒๗/๓๓๑;
สังคายนา = ๗/๖๑๕/๓๘๑; ฯลฯ)
1899
ม.อุ.๑๔/๑๑๓/๙๔; และพึงดู อุรุเวลสูตร ใน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๒/๒๘ ดวย (อยางไรก็ดี ระบบการบริหารของสงฆเชนนี้ ยอมตอง
อาศัยระบบการฝกฝนอบรมเบื้องตนที่เปนเหตุกอน (การฝกหัดขัดเกลาที่เริ่มแตบวช) ในสมัยใด ระบบการศึกษาอบรมที่เปนเหตุนั้น
บกพรองหรือขาดหาย ระบบปกครองสงฆพุทธแบบเดิมนี้ ก็ไมอาจดําเนินไป กลายเปนตองอาศัยระบบอื่นเขามาแทน ทั้งนี้เพราะ
ระบบสงฆแท อาศัยรากฐาน คือมีมวลภิกษุสมาชิกซึ่งมีการศึกษา (ที่แท) เปนผูขัดเกลาดีแลว นอกจากนั้น มีขอนาสังเกตอีกอยาง
หนึ่งวา ในบางสมัยที่ระบบนี้เลือนรางไปแลว เมื่อรูตัวคิดจะรื้อฟนขึ้นใหม บางทีก็มุงแตเรียกรองเอาผล โดยมิไดคํานึงที่จะทําเหตุ)
1900
วินย.๑/๒๒๗-๒๓๑/๑๖๕-๑๗๑
1901
วินย.๒/๓๐๔-๕/๒๐๘-๒๑๑
1902
วินย.๗/๒๙-๓๓/๑๒-๑๖

๙๖๒

พุทธธรรม

จึงเหาะขึ้นไปเอาบาตรลงมา ทําใหชาวเมืองตื่นเตนเลื่อมใสกันมาก พระพุทธเจาทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบท
หาม โดยทรงตําหนิวา ไมสมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริย ซึ่งเปนธรรมล้ําสามัญมนุษย เพราะเห็นแกบาตรที่เปนของ
มีคาต่ํา ทรงเปรียบการทําเชนนั้นวา เปนเหมือนสตรีที่เผยอวัยวะพึงสงวนใหเขาดูเพราะเห็นแกเงินทองของต่ําคา
ตามเรื่องที่เกิดขึ้นนั้น เหตุผลสวนที่ปรากฏชัด ซึ่งพระพุทธเจาทรงปรารภกอนที่จะทรงบัญญัติสิกขาบท
เหลานี้ ก็คือ เปนการไมสมควร ที่จะอวดคุณความดี และความเกงกลาสามารถพิเศษของตน เพราะเห็นแกลาภ
สักการะ หรือผลประโยชนตางๆ แตในเวลาที่ทรงบัญญัติจริง ปรากฏวา ทรงเปดกวางใหสิกขาบทนั้นมีขอบเขต
ครอบคลุมเหตุจูงใจทุกอยาง ไมจํากัดเฉพาะการอวดหรือแสดงเพราะเห็นแกลาภสักการะและผลประโยชนที่จะ
ไดเทานั้น
ในเรื่องนี้ เพื่อเสริมความเขาใจใหกวางขึ้น สมควรที่จะพิจารณาถึงเจตนารมณที่ลึกซึ้งลงไปอีกดวย เชน
การที่ไมทรงประสงคใหประชาชนตื่นเตนหลงใหลกับสิ่งที่เขาใจวาสูงสงเกินวิสัยของตน แลวหันไปคิดพึ่งพาฝาก
ความหวังไวกับผูอื่น สิ่งอื่น จนละเลยการเพียรพยายามทําตามเหตุผลที่เปนวิสัยของตน1903 ดังนี้เปนตน
แตสิ่งที่ควรพูดถึงในที่นี้ ก็คือ เจตนารมณที่คํานึงถึงสงฆ ตามหลักการของพระพุทธศาสนา การดํารง
อยูแหงธรรมวินัยเพื่อประโยชนสุขของชาวโลกนั้น ขึ้นอยูกับสงฆที่เปนสวนรวม การที่จะสืบตอพระศาสนาหรือ
รักษาธรรมวินัย จึงตองทําใหสงฆคงอยูยั่งยืน พูดอยางชาวบานวา พระพุทธเจาทรงฝากธรรมวินัยไวกับสงฆ มิใช
ไวกับบุคคลผูใดผูหนึ่ง ซึ่งไมอาจคงอยูไดนาน
พระพุทธเจาทรงมุงหมายใหประชาชนทํานุบํารุงภิกษุทั้งหลาย และสัมพันธกับภิกษุทั้งหลายในฐานะที่
เปนสงฆ ใหทาน บํารุง และสัมพันธกับพระภิกษุ ในฐานะที่ทานเปนภิกษุรูปหนึ่ง หรือเปนตัวแทนผูหนึ่งของสงฆ
ไมใชในฐานะของบุคคลชื่อ ก. ชื่อ ข. ชื่อ ค. แมวาภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือบางรูปเกงกลาสามารถ หรือบรรลุธรรม
วิเศษ ความสัมพันธของทานกับประชาชน ก็จะแสดงออกทางสงฆหรือผานสงฆ ใหสงฆมีสวนรวมในผลสําเร็จ
ของทานดวย
คําที่พูดนี้พอจะมองเห็นไมยาก ในกรณีที่ภิกษุรูปหนึ่งมีความดีงามความสามารถพิเศษ ถาความดีงาม
ความสามารถนั้นเปนไปในฐานะที่ทานเปนภิกษุรูปหนึ่ง ผลไดที่มีมาถึงภิกษุรูปนั้น จะมีมาถึงสงฆดวย หรือสงฆ
จะมีสวนไดรับผลดวย สงฆจะเจริญงอกงามไปกับภิกษุรูปนั้น แตในทางตรงขาม ถาความดีงามความสามารถของ
ภิกษุนั้น แสดงออกในฐานะบุคคลผูมีชื่อนี้โดยเฉพาะ เปนพวกกลุมนั้นกลุมนี้โดยเฉพาะ ภิกษุนั้นจะเจริญเติบโต
ขึ้น แตเปนความเจริญเติบโตสวนตัวหรือเฉพาะกลุมของตัว ที่บั่นรอนใหสงฆซูบโทรมออนแอลง
การอวดคุณวิเศษของภิกษุ ยอมทําใหประชาชนรวมจุดความสนใจไปที่ภิกษุนั้น และหันไปทุมเทความ
อุปถัมภบํารุงให แตในเวลาเดียวกัน สงฆจะดอยความสําคัญลง ภิกษุสวนใหญไมไดรับความเอาใจใส ขาดผลได
และสงฆสวนรวมก็จะออนกําลังลง
ดวยเหตุนี้ จึงมีตัวอยางพระอรหันตบางทานในสมัยพุทธกาล เมื่อความดีเดนและความสามารถพิเศษ
ของทานปรากฏเปนที่รูขึ้น และในเมื่อความสนใจตอตัวทาน เปลี่ยนจากความสนใจในฐานะภิกษุรูปหนึ่ง กลายไป
เปนความผูกพันในตัวบุคคล พรอมกับมีลาภผลติดตามมา ตัวทานกลายเปนที่รวมความสนใจแทนสงฆ หรือเปน
เหตุใหความสนใจตอภิกษุสวนมากและความสําคัญของสงฆลดลง ทานก็หลีกออกไปเสียจากที่นั้น1904
1903
1904

ดู ตอนตอไป ที่วาดวยเรื่องพนสามัญวิสัย
พึงพิจารณาเรื่อง พระอิสิทัตตะ และพระมหกะ ใน สํ.สฬ.๑๘/๕๔๖-๕๕๗/๓๔๙-๓๕๘; องฺ.อ.๑/๔๑๗

บทที่ ๑๙ ศีลกับเจตนารมณทางสังคม

๙๖๓

กลาวโดยสรุป การอวด หรือบอกกลาวอุตริมนุสสธรรม คือคุณวิเศษของตน แกชาวบาน แมจะเปนจริง
ก็มีผลเสียหายที่สําคัญแกสวนรวม ดังนี้
๑. ทําใหชาวบานตื่นเตนระดมความสนใจมารวมที่บุคคลผูเดียว หรือกลุมเดียว แทนสนใจสงฆ ดังได
กลาวแลว และชาวบานผูไมรูไมเขาใจ ก็จะคิดเปรียบคิดเทียบ เกิดความรูสึกดูถูกดูแคลนทานอื่น กลุมอื่น อยาง
ถูกตองบาง ผิดพลาดบาง เปนโทษแกตนเอง และแกพระศาสนาโดยสวนรวม ความขอนี้สัมพันธกับขอตอๆ ไปดวย
๒. เมื่อมีการอวดกันได ไมเฉพาะทานที่รูจริงไดจริงเทานั้นที่จะอวด ทานที่สําคัญตนผิดก็จะอวด แตที่
รายแรงยิ่งก็คือ เปนชองใหผูไมละอายทั้งหลายพากันฉวยโอกาสอวดกันวุนวาย ชาวบานซึ่งไมรูไมมีประสบการณ
เอง ก็แยกไมถูกวาอยางไหนจริงอยางไหนเท็จ บางคราวที่เท็จ มองในสายตาชาวบาน กลับเห็นเปนอัศจรรย
นาเชื่อถือกวา ดังที่ผูเชี่ยวชาญการหลอกหรือเลนกลลวงชาวบานไดสําเร็จกันมามาก ขอนี้สัมพันธกับขอตอไปอีก
๓. ชาวบานระดับโลกิยปุถุชนทั้งหลาย มีความพอใจนิยมชมชอบตางๆ กัน ตื่นเตนในตางสิ่งตางระดับ
กัน และผูที่บรรลุธรรมวิเศษ ก็มีบุคลิกลักษณะคุณสมบัติและความสามารถดานอื่นๆ ตางๆ กันไป มิใชจะมี
คุณสมบัติที่พรอมจะเปนผูนําตามรอยบาทพระศาสดาไดเหมือนกัน บางทานบรรลุธรรมวิเศษแลว พูดสอน
อธิบายไมเปน คลายกับพระปจเจกพุทธะ สูแตพระพหูสูตที่ยังไมบรรลุก็ไมได เปรียบไดกับคนที่ไดไปเที่ยวถิ่น
หางไกลเห็นมาดวยตนเอง กลับมาแลว บางคนพูดคุยเลาใหคนอื่นฟง ไมจับจิตจูงใจ สวนบางคน ไมเคยไปจริง
เลย แตเลาไดเปนคุงเปนแคว นาตื่นเตน เหมือนอยางคุณครูบางทาน สอนวิชาภูมิศาสตรเมืองฝรั่งเกง ทั้งที่ตนเอง
ไมเคยไป หรือในดานบุคลิกลักษณะ บางทานสําเร็จอริยผลแลวก็จริง แตรูปรางไมชวนเลื่อมใส เชนอยาง
พระอรหัน ตชื่อลกุณ ฏกภัททิ ยะ ผูมีรางเตี้ ยคอม ถูก พระหนุมเณรนอ ยคอยลอ เลียนเยาแหยอ ยูเสมอ จน
พระพุทธเจาตองทรงชวยอนุเคราะห1905 ในกรณีเชนนี้ ทานที่บรรลุจริงนั่นแหละ เมื่อบอกเขา กลับจะทําใหคนไม
เชื่อ หรือถาเชื่อเขา ก็เลยหมดหรือคลายความเลื่อมใสในพระศาสนาลงไป สวนคนที่ไมไดจริง แตพูดคลอง
หลอกเกง ลักษณะดี กลับนําฝูงชนสูทางผิดไปไดจํานวนมาก
๔. เมื่อทานที่บรรลุจริง อวดดวย สอนเกงดวยบาง ทานที่บรรลุจริง สอนไมเปน แตอวดเขาบาง ทานที่
ไมรูจริง สําคัญตนผิดคิดวาบรรลุแลว เที่ยวบอกเลาไปบาง ทานที่ไมบรรลุ แตชอบหลอก พูดลวงเขาไปบาง
ตอไปหลักพระศาสนาก็จะสับสนปนเปฟนเฟอน ไมรูวาอันใดแทอันใดเทียม บางทานมีสวนรูจริงในประสบการณ
บางแงบางอยาง แตทําอรรถกับพยัญชนะใหเคลื่อนคลาดจากกัน เพราะหยอนความรูทางปริยัติ ก็ทําใหหลักธรรม
สับสน พาคนเขาใจเขว และเสียเอกภาพแหงคําสอนของพระศาสดา
ความจริงนั้น การยืนยันความตรัสรู เปนภารกิจของพระศาสดา ซึ่งเปนผูนํา จําเปนตองประกาศหรือ
ยืนยัน ในเมื่อจะทําหนาที่ตั้งพระศาสนา และปกปองพระศาสนานั้นพรอมทั้งหมูสาวก สวนหมูสาวกภายหลัง เมื่อ
สมัครเขามา ก็คือยอมรับคําสอนของพระศาสดาแลว การยืนยันหรืออางอิงจึงไปอยูที่องคพระศาสดาและคําสอน
ของพระองค ความรับผิดชอบในการสอน ไมอยูที่อางการบรรลุของตน แตอยูที่สอนใหตรงกับคําสอนของพระ
ศาสดา หรือสอนตัวพระพุทธศาสนาแทๆ
ดังนั้น สาวกทั้งหลายจึงมุงวาจะสอนใหถูกตองตามคําสอนของพระพุทธเจา เอาความซื่อตรงตอคําสอน
ของพระศาสดา เปนเกณฑพื้นฐานที่จะวัดความถูกตองของการสอนพระพุทธศาสนา ไมจําเปนตองอางการบรรลุ
ของตนเปนหลักเกณฑตัดสิน ก็จะดํารงเอกภาพแหงคําสอน และเอกภาพแหงพระพุทธศาสนาทั้งหมดเอาไวได
1905

สํ.นิ.๑๖/๗๐๔/๓๒๕; ขุ.อุ.๒๕/๑๕๑/๒๐๐; ธ.อ.๔/๓๕; ๗/๔๔; ชา.อ.๓/๑๘๙

๙๖๔

พุทธธรรม

อนึ่ง เมื่ออวดคุณวิเศษออกไปแลว มีผูเลื่อมใส เอาลาภสักการะมาถวาย ของถวายนั้นกลายเปนของที่
ไดมาเพราะการพูดอวดนั้นเอง ทางพระวินัยถือวาเปนลาภไมบริสุทธิ์
พูดใหลึกลงไปอีก ทานวา ไมตองกลัววาผูบรรลุอริยผลแลวจะมาพูดอวดอางหรือปาวประกาศ เพราะ
เปนธรรมดาของพระอริยะทั้งหลายเองที่วาทานไมอวด หรือพูดอีกอยางหนึ่งวา ผูที่อวดวาตนเปนพระอริยะ ก็คือ
อวดวาไมไดเปนอริยะนั่นเอง ผูที่อวดคุณวิเศษที่มีจริง จะมีก็แตปุถุชนซึ่งไดคุณวิเศษขั้นโลกีย เชน ฌานสมาบัติ
เปนตน1906

ค) ทําไมจึงทรงยกย่องสังฆทานว่ามีผลมากที่สุด
เรื่องที่พูดมานี้ โยงไปถึงคติเกี่ยวกับสังฆทาน ซึ่งเปนธรรมสําคัญอีกขอหนึ่ง ทาน คือการให ในทางพุทธ
ศาสนา แบงเปน ๒ อยาง คือ ใหแกบุคคลหรือใหเจาะจงจําเพาะตัวผูนั้นผูนี้ เรียกวา ปาฏิปุคคลิกทาน และใหแก
สงฆหรือใหมุงเพื่อสวนรวม เรียกวา สังฆทาน
คําสอนในเรื่องนี้มีวา สําหรับการใหแกบุคคล การใหแกคนชั่วหรือคนมีคุณความดีนอย มีผลนอย การ
ใหแกคนมีคุณความดีมาก มีผลมาก แตการใหแกสวนรวมหรือสงฆ มีผลมากกวาการใหแกบุคคลไมวากรณีใดๆ
พระพุทธเจาทรงแยกประเภทปาฏิปุคคลิกทาน หรือการใหแกบุคคลออกไป เชน ใหแกพระพุทธเจา ใหแกพระ
ปจเจกพุทธเจา ใหแกพระอรหันตสาวก ตลอดลงไปจนถึงใหแกปุถุชนมีศีล ปุถุชนทุศีล และใหแกสัตวดิรัจฉาน
ทรงเปรียบเทียบวา ใหแกสัตวดิรัจฉาน มีคุณความดีเปนรอย ใหแกปุถุชนทุศีล มีคุณความดีเปนพัน ใหแก
ปุถุชนมีศีล มีคุณเปนแสน ใหแกนักบวชภายนอกที่ไมมีราคะ มีคุณเปนแสนโกฏิ ใหแกพระโสดาบัน มีคุณเปน
อสงไขย ใหแกบุคคลมีคุณความดียิ่งกวานั้นไป เปนอันไมตองพูดถึง
สวนของที่ใหเพื่อสงฆ ก็อาจจะถวายแกสงฆสองฝาย (ภิกษุสงฆ และภิกษุณีสงฆ) มีพระพุทธเจาเปน
ประมุข ซึ่งนับวาเปนสังฆทานขั้นครบถวนที่สุด ถัดจากนั้น ก็อาจถวายแกสงฆสองฝายในเมื่อพระพุทธเจา
ปรินิพพานแลว ตลอดลงมาจนถึงถวายโดยใหจัดภิกษุหรือภิกษุณีจํานวนเทานั้นเทานี้จากสงฆมารับ (เปนตัวแทน
สงฆ โดยไมเจาะจงวาองคนั้นองคนี้) หรือแมแตเมื่อกาลเวลาลวงไปนาน ธรรมวินัยจวนจะสิ้น จะถวายแกพวก
พระทุศีลเหลือแตผาเหลืองหอยคอ แตถวายในนามของสงฆ ก็ยังมีผลมากมาย พระพุทธเจาทรงสรุปวา
“เราไม่กล่าวว่า ปาฏิปุคคลิกทาน (ให้แก่บุคคล) มีผลมากกว่าของที่ให้แก่สงฆ์ โดยปริยาย
ใดๆ เลย”1907
พระพุทธเจาเคยทรงสนทนากับคฤหบดีคนหนึ่งในเรื่องนี้
ตรัสถาม: นี่แน่ะท่านคฤหบดี ทานในตระกูล ท่านยังให้อยู่หรือ?
คฤหบดีทูลตอบ: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ยังให้อยู่ และทานนั้น ข้าพระองค์
ถวายในพระภิกษุผู้ถืออยู่ป่า ถือบิณฑบาต ถือครองผ้าบังสุกุล ซึ่งเป็นพระอรหันต์ หรือบรรลุ
อรหัตตมรรค
พระพุทธเจาไดตรัสแนะนําวา ทานคฤหบดีเปนคฤหัสถ อยูครองเรือน ยุงอยูกับครอบครัว ยากที่จะรูได
วา พระองคไหนเปนพระอรหันต หรือบรรลุอรหัตตมรรค
1906
1907

ดู วินย.อ.๒/๓๐๔
ดู ม.อุ.๑๔/๗๑๐-๗๑๓/๔๕๘-๔๖๑; และพึงเทียบ องฺ.นวก.๒๓/๒๒๔/๔๐๗

บทที่ ๑๙ ศีลกับเจตนารมณทางสังคม

๙๖๕

พระองคตรัสวา ไมวาพระอยูปา หรือพระอยูถิ่นบาน ไมวาพระถือบิณฑบาต หรือพระรับนิมนต ไมวา
พระถือหมผาบังสุกุล หรือพระหมจีวรที่คหบดีถวาย ถาเปนผูฟุงซาน ถือตัว เหอเหิม ปากกลา พูดเลอะ สติเฟอน
ไมมีสัมปชัญญะ ใจไมตั้งมั่น จิตพลาน ไมสํารวมอินทรีย ก็นาติเตียนทั้งนั้น, ถาไมฟุงซาน ไมถือตัว ไมเหอเหิม
ไมปากกลา ไมพูดเลอะ มีสติมั่น มีสัมปชัญญะ ใจตั้งมั่น จิตแนวแน สํารวมอินทรีย ก็นา สรรเสริญทั้งนั้น
สุดทาย ตรัสเชิญชวนคฤหบดีใหใหทานในสงฆ เมื่อถวายทานในสงฆ จิตจักผองใส เมื่อจิตผองใส ตาย
ก็ถึงสุคติ1908
รวมความวา การแสดงออกและการปฏิบัติตนของพระภิกษุ นอกจากมุงเพื่อฝกอบรมตนแลว พึง
คํานึงถึงประโยชนของสงฆและประชาชน อยางนอยที่สุด ในขั้นตน จะตองทําใหคนที่เขามาเกี่ยวของกับตน หรือ
คนที่ตนเขาไปเกี่ยวของ มีจิตใจปลอดโปรงเบิกบานผองใสดวยขอปฏิบัติทางวินัย ขั้นตอไป ถาสามารถยิ่งกวานั้น
ก็พึงทําใหเขาเจริญงอกงามขึ้นโดยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา ดวยการแนะนําสั่งสอนธรรม
พูดอีก อยางหนึ่ งวา พระภิก ษุมีห นาที่ เพื่อ ชาวบานอยู ๒ ด าน หนา ที่ทางวินั ย ไดแก ทํา จิต ใจของ
ประชาชนใหผองใสดวยศีลวัตร และหนาที่ทางธรรม ไดแก นําเอาความจริง ความดีงาม ไปเผยแพรใหเขาเจริญ
ยิ่งขึ้นไป
สวนคฤหัสถ คือชาวบาน เมื่อเขาไปเกี่ยวของกับพระภิกษุ พึงมุงเพื่อประโยชนทางจิตใจ ที่จะไดรับสิ่งซึ่ง
ทําใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไปในธรรม และเมื่อจะอุปถัมภบํารุงพระภิกษุ พึงคํานึงถึงประโยชนที่สงฆจะไดรับ แม
ในกรณีที่เปนปาฏิบุคลิก เมื่อจะเลือกเกี่ยวของหรือบํารุงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ก็พึงทําดวยประสงคที่จะใหสงฆดํารง
อยูยั่งยืน เพื่อประโยชนสุขแกชนจํานวนมากตลอดกาลยาวนาน

หัวใจของวินัย: เคารพสงฆ ถือสงฆและกิจสงฆเปนใหญ มั่นในสามัคคี
ชูธรรม ถือหลักการ มีประโยชนสุขของประชาชนเปนจุดหมาย
เนื้อหาเทาที่กลาวมาแลวในบทนี้ ไดบรรยายเจตนารมณทางสังคมของศีล ซึ่งแสดงออกในรูปลักษณะ
ตางๆ เฉพาะบางแงบางดานที่เห็นวานาสังเกต ความจึงยังออมคอมและยอนไปยอนมา เห็นควรสรุปย้ําไว ณ ที่นี้
วา สาระสําคัญ ที่เปนแกนกลางแหงเจตนารมณทางสังคมของศีล โดยเฉพาะศีลที่เปนระดับวินัย ก็คือ ความ
เคารพในสงฆ การถือสงฆและกิจของสงฆเปนใหญ การถือความเจริญมั่นคงของสงฆหรือประโยชนสุขของ
ส ว นรวมเป น สํ า คั ญ และการมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบอย า งสู ง ต อ สงฆ แ ละประโยชน สุ ข ของสงฆ เจตนารมณ นี้
พระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลายไดประพฤติปฏิบัตินําเปนแบบอยางไวแลว
ความเคารพในสงฆ มีความหมายเนื่องอยูดวยกันกับความเคารพในธรรมและความเคารพในวินัย หรือ
ความเคารพธรรมวินัย เพราะการรับผิดชอบตอสงฆและปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขแหงสงฆ ก็คือ การปฏิบัติที่ชอบ
ดวยธรรม และเปนไปตามวินัย1909
การมีความรับผิดชอบตอสงฆและประโยชนสุขของสงฆ มีความหมายเนื่องอยูดวยกันกับการปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนสุขของพหูชน เพราะสงฆหมายถึงสวนรวม และสงฆไดมีขึ้นก็เพื่อประโยชนสุขของพหูชน1910
1908

องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๐/๔๓๗
ดูตัวอยางมติอรรถกถา วินย.อ.๓/๕๗๙
1910
ดูคติแหงการปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน ที่กลาวถึงแลวขางตน
1909

๙๖๖

พุทธธรรม

พระพุทธเจาทรงเปนผูนําในการปฏิบัติเชนนี้ ดังพุทธพจนวา
“ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง
สักการะ เคารพ นอบน้อมธรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นตราชู เป็นธรรมาธิปไตย จัดการ
รักษาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม แก่ภิกษุ...ภิกษุณี...อุบาสก...อุบาสิกาทั้งหลาย โดยนัยว่า
กายกรรม...วจีกรรม...มโนกรรม...อาชีวะ...คามนิคม อย่างนี้ควรเสพ อย่างนี้ไม่ควรเสพ”1911
“เราสักการะ เคารพ อาศัยธรรมที่เราได้ตรัสรู้นั้นเองเป็นอยู่ และเมื่อใด สงฆ์ประกอบด้วย
ความเติบใหญ่ เมื่อนั้น เราย่อมมีความเคารพแม้ในสงฆ์”1912
ดวยเหตุนี้ เมื่อมีภิกษุจํานวนมากขึ้น เจริญดวยความรูและประสบการณ คณะสงฆแพรหลายขยาย
กวางขวางออกไป พระพุทธเจาจึงไดทรงบัญญัติสังฆกรรมประเภทตางๆ ขึ้น และทรงมอบอํานาจใหที่ประชุมสงฆ
เปนใหญในสังฆกรรมเหลานั้น ทรงหยุดเลิกการใหอุปสมบทโดยพระสาวกรายบุคคล เปลี่ยนเปนการใหอุปสมบท
โดยสงฆ และตอมาก็ทรงหยุดการใหอุปสมบทแมโดยพระองคเอง ดังนี้เปนตน1913
ดังนั้น เมื่อพระนางมหาปชาบดีโคตมี นําคูผาชุดใหมที่ทรงตัดเย็บเอง เขามาถวายแดพระพุทธเจา พระ
พุทธองคจึงตรัสวา:
“ดูกรพระนางโคตมี โปรดทรงถวายแก่สงฆ์เถิด เมื่อท่านถวายแก่สงฆ์ ทั้งเรา ทั้งสงฆ์ จัก
เป็นอันได้รับการบูชา”1914
และเมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ก็ไดตรัสวา
“ดูกรอานนท์ ธรรมและวินัย ที่เราได้แสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่เธอทั้งหลาย นั้นคือศาสดา
ของพวกเธอ เมื่อเราล่วงลับไป”1915
ภายหลังพุทธปรินิพพานแลว คราวหนึ่ง วัสสการพราหมณไดถามพระอานนทวา
“ท่านพระอานนท์ผู้เจริญ มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหม ที่ท่านพระโคตมะได้ทรงแต่งตั้งไว้ว่า: เมื่อ
เราล่วงลับไป ภิกษุนี้จักเป็นหลักอ้างอิง ซึ่งเป็นผู้ที่พวกท่านคอยแล่นเข้าหาอยู่ในบัดนี้?”
พระอานนทตอบวา ไมมี และแมแตภิกษุที่สงฆเลือกตั้ง ที่ภิกษุเถระจํานวนมากแตงตั้งเตรียมไวลวงหนา
กอนพุทธปรินิพพาน ก็ไมมี แตกระนั้น
“ดูกรพราหมณ์ พวกเรามิใช่จะไร้หลักอ้างอิง พวกเรามีหลักอ้างอิง คือมีธรรมเป็นหลักอ้างอิง”
ทานอธิบายการมีธรรมเปนหลักอางอิงวา
“ดูกรพราหมณ์ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็น
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติไว้ ปาติโมกข์ที่ทรงแสดงไว้ มีอยู่ ซึ่งเมื่อถึงวันอุโบสถ พวกข้าพเจ้ามี
จํานวนเท่าใดอาศัยเขตคามหนึ่งอยู่ ทั้งหมดทุกรูปนั้น ก็จะมาประชุม ณ ที่เดียวกัน ครั้นแล้วจะเชิญ
ภิกษุรูปที่ทรงจําปาติโมกข์ได้คล่องให้สวดแสดง ถ้าขณะเมื่อสวดแสดงอยู่ ปรากฏภิกษุมีอาบัติคือมี
โทษที่ล่วงละเมิด อาตมภาพทั้งหลาย จะปรับโทษให้เธอปฏิบัติตามธรรม ตามคําอนุศาสน์ การที่เป็น
ดังนี้ จะชื่อว่าพวกภิกษุผู้เจริญทําการปรับโทษ ก็หามิได้ ธรรม (ต่างหาก) ปรับโทษ”
1911

องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๓๓/๑๖๘; ดูประกอบที่ องฺ.ติก.๒๐/๔๕๓/๑๓๘; ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๑๕/๕๒๕
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๑/๒๗
1913
ดู วินย.๔/๘๕/๑๐๓
1914
ม.อุ.๑๔/๗๐๗/๔๕๗
1915
ที.ม.๑๐/๑๔๑/๑๗๘.
1912
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และภิกษุที่เปนหลัก ก็มีอยูตามคําอธิบายของทานวา
“ดูกรพราหมณ์ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส ๑๐ ประการ ที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ผู้ ท รงรู้ ผู้ ท รงเห็ น พระองค์ นั้ น ได้ ต รั ส ไว้ มี อ ยู่ ซึ่ ง ในบรรดาอาตมภาพ
ทั้งหลาย หากผู้ใดมีธรรมเหล่านั้น พวกอาตมภาพก็จะสักการะ เคารพ นับถือ บูชา อิงอาศัยท่าน
ผู้นั้น เป็นอยู่”1916
ภิกษุผูไดรับมอบหมายใหวินิจฉัยอธิกรณ (ตัดสินคดี) ตองถือหลักปฏิบัติวา พึงเปนผูเคารพสงฆ มิใช
เคารพบุคคล พึงเคารพสัทธรรม (ความจริง ความถูกตอง ความเปนธรรม) มิใชเคารพอามิส1917
พระอรหั น ตสาวกผู ใ หญ ก็ ต อ งประพฤติ นํ า เป น ตั ว อย า งในการเอาใจใส กิ จ ของสงฆ เช น เรื่ อ งที่
พระพุทธเจาทรงเตือนใหพระมหากัปปนะไปรวมประชุมอุโบสถสังฆกรรม ตรวจสอบทบทวนการประพฤติปฏิบัติ
ตามพระวินัย แมวาทานเปนพระอรหันตผูบริสุทธิ์อยูแลว1918 และพระมหากัสสปอยูหางที่ประชุมสงฆทําอุโบสถ
ประมาณ ๔ กิโลเมตร เมื่อถึงวันอุโบสถ แมจะเดินทางลําบาก ตองลุยขามแมน้ําสายหนึ่งระหวางทาง ทานก็เดิน
เทาไปเขารวมประชุม1919
พระภิกษุอรหันต หรืออนาคามี ที่เขานิโรธสมาบัติได กอนจะเขาสมาบัตินั้น ตองกําหนดใจไวกอนวา “ถา
เมื่อเราเขานิโรธอยู ๗ วัน สงฆตองการจะทําสังฆกรรมอะไรสักอยางหนึ่ง เชน ญัตติกรรม เปนตน เราจักออก
ทันที ไมทันใหภิกษุใดตองมาเรียก” เพราะอาณา คือ อํานาจของสงฆ เปนเรื่องสําคัญที่ตองเคารพ1920
เมื่อมีเรื่องราว เหตุการณสําคัญเกี่ยวกับประโยชนสุขของสงฆสวนรวม หรือกระทบถึงความเสื่อมความ
เจริญของพระศาสนา ภิกษุทั้งหลาย โดยเฉพาะพระอรหันต จะตองใสใจขวนขวายจัดทําดําเนินการ เชน การ
จัดทําสังคายนา ชําระสงฆใหบริสุทธิ์ การปกปองธรรมจากความคลาดเคลื่อน หรือจากบุคคลและลัทธิที่จวงจาบ
กลาวราย การรักษาพระศาสนาใหอยูรอดระหวางมีภัย ตลอดจนการชวยกันสราง สรรหา และรักษาตัวบุคคล ผู
สามารถรักษาหรือเชิดชูพระศาสนา เปนตน1921
แลเมื่อกิจของสงฆเกิดขึ้นเชนนั้นแลว ผูใดเพิกเฉยละเลย สงฆยอมลงโทษเอาได แมวาทานผูนั้นจะเปน
พระอรหันต และเหตุที่ทําใหไมไดมารวมจะเปนกิจสวนตัวที่ดีงามไรโทษ เชน เขาฌานสมาบัติอยู เปนตน1922 ก็
ตาม เมื่อสงฆมีมติลงโทษ ผูถูกลงโทษมีโอกาสแถลงชี้แจงเหตุผล แตเมื่อสงฆชี้ขาดอยางใด ก็ปฏิบัติตามอยาง
นั้น เชน กรณีของพระอานนทในการสังคายนาครั้งที่ ๑1923 ดังเคยกลาวถึงในตอนวาดวยภาวะทางความประพฤติ
ของผูบรรลุนิพพานขางตนแลว
1916

ม.อุ.๑๔/๑๐๘-๑๑๓/๙๑-๕; ปสาทนียธรรม ๑๐ นั้นคือ มีศีล เปนพหูสูต สันโดษ ไดฌาน ๔ และอภิญญา ๖
วินย.๘/๑๐๘๓/๔๐๔ (เคารพในที่นี้ ถาเกรงเขาใจความหมายในภาษาไทยคลาดเคลื่อน ทานแปลวา หนัก คือ หนักในสงฆ ไมใช
หนักในบุคคล หนักในสัทธรรม ไมใชหนักในอามิส)
1918
วินย.๔/๑๕๓/๒๐๘
1919
วินย.๔/๑๖๒/๒๑๔ (วินย.อ.๓/๑๓๔ วาไกล ๑ คาวุต คือ ๔ ก.ม. แตบางทานวา ๓ คาวุต คือ ๑๒ ก.ม.)
1920
ดู วิสุทฺธิ.๓/๓๖๗; ปฏิสํ.อ.๓๗๘; วินย.ฏีกา ๓/๕๙๕
1921
เชน สังคายนาครั้งที่ ๑ - ๒ – ๓ และกรณีพระเจามิลินท (วินย.๗/๖๑๔/๓๘๐; ๖๓๘-๖๔๑/๔๐๓-๗; วินย.อ.๑/๕๗; มิลินฺท.๑๐;
วิภงฺค.อ.๕๘๑)
1922
เชน วินย.อ.๑/๓๕; มิลินฺท.๑๒ เปนตน
1923
วินย.๗/๖๒๒/๓๘๗.
1917
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พุทธธรรม

ไมเฉพาะเรื่องราวสําคัญใหญโต เกี่ยวดวยความเจริญความเสื่อมของพระศาสนา หรือประโยชนสุขของ
สวนรวมทั้งหมดเทานั้น แมแตกิจธุระเล็กๆ นอยๆ ของบุคคลในหมู ที่ตองอาศัยเรี่ยวแรงหลายคนชวย เชน การ
ตั ด เย็ บ ทํ า จี ว รในสมั ย โบราณ เป น ต น ก็ เ ป น ธรรมเนี ย มที่ จ ะต อ งเอาใจใส ข วนขวายช ว ยกั น จั ด ช ว ยกั น ทํ า
โดยเฉพาะยิ่งจะตองรวมมือกันเปนพิเศษ ในเมื่อเปนเรื่องเนื่องอยูกับสังฆกรรม เชน ในกฐินกรรม ซึ่งสงฆตกลง
กันมอบผาของสวนรวมใหแกภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ภิกษุทุกรูป ไมวาจะเปนพระเถระหรือมีคุณพิเศษใดๆ ก็พึงตอง
มาชวยกันทําผานั้นเปนจีวรใหสําเร็จ1924
อย า งไรก็ ต าม เรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบใส ใ จช ว ยกิ จ ธุ ร ะในหมู ส งฆ นี้ อาจแยกประเภทเพื่ อ จั ด ระดั บ
ความสําคัญ ไดเปน ๒ อยาง คือ
ก. กิจธุระภายในสงฆ ที่เปนเรื่องปลีกยอยเฉพาะสวนเฉพาะกรณี หรือกิจธุระของเพื่อนรวมหมูคณะ
ซึ่งพึงเอาใจใสชวยเกื้อกูลกัน ในฐานะที่มีชีวิตอยูรวมกัน อันพึงปฏิบัติตามหลักสรางความสามัคคี ซึ่งเรียกวา
สาราณียธรรม ขอที่ใหตั้งเมตตากายกรรมตอกัน คือ ชวยเหลือกิจธุระกัน เกื้อกูลกัน ชวยรักษาพยาบาลกันใน
ยามเจ็บไข เปนตน และตามหลักสาราณียธรรมอีกหมวดหนึ่ง ในขอ กิงกรณีเยสุทักขตา คือ ขยันชวยเหลือกิจ
ธุระของผูรวมหมูคณะ หรือของชุมชน ไมวาเรื่องนอย ไมวาเรื่องใหญ เอาใจใสขวนขวายทุกอยาง1925
ข. กิจการเกี่ยวกับสงฆ ซึ่งกระทบถึงประโยชนสุขหรือความเจริญมั่นคงของสวนรวมทั้งหมด หรือเรื่อง
ที่ตองอาศัยการพิจารณาตัดสินใจรวมกัน อันพึงปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม อยางนอยสองขอแรก คือ หมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย และพรอมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมพรอมกัน พรอมเพรียงกันทํากิจกรณียของสงฆ1926
สําหรับกิจธุระประเภทแรก (ก.) ถาภิกษุรูปใดนิ่งดูดาย ไมเอาใจใสชวยเหลือ ยอมถูกตําหนิติเตียน และ
อาจยกขึ้นเปนขอกลาวโทษ เพื่อเรียกตัวมาชี้แจงเหตุผล และแนะนําตักเตือนได แตก็มีขอยกเวน เชน งานนั้นมี
ผูรับผิดชอบโดยเฉพาะจัดทําไดอยูแลว หรือมีผูที่ชวยเหลือจํานวนมากพอแกการ และภิกษุนั้นมีกิจสําคัญของ
ตนเองอยู คือสุดแตเหตุผลสมควร
ดังตัวอยางเรื่องภิกษุใหมรูปหนึ่ง ในเวลาบายเขากุฏิอยูเงียบ ภิกษุทั้งหลายทําจีวรกัน ไมออกมาชวย
พวกภิกษุจึงไปทูลกลาวโทษเธอแดพระพุทธเจา พระองคโปรดใหเรียกตัวเธอมาซักถาม ทรงทราบวาเธอบําเพ็ญ
ฌาน ก็ตรัสไมใหภิกษุทั้งหลายติเตียนเธอ1927 หรือบางคราวคนหมูมากวุนกังวลกับเรื่องของสวนรวมอยางไร
จุดหมาย ไมไดสาระ ภิกษุที่เรงปฏิบัติธรรมเงียบอยู ไมมาวุนกับหมู ยังชื่อวาทําตัวถูกตองกวา1928
สวนกิจธุระประเภทที่สอง (ข.) ไมมีขอยกเวน เพราะเปนกิจสงฆโดยตรง เมื่อสงฆประชุมดําเนินกิจ ที่
เรียกวาสังฆกรรม ภิกษุตองเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน หากอาพาธ หรือมีเหตุใหเขาประชุมไมได ก็ตองมอบ
ฉันทะแกสงฆ ดังนี้เปนตน1929
1924

วินย.อ.๓/๒๑๒
สาราณียธรรมหมวดแรก เชน องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๘๒/๓๒๒; สาราณียธรรมหมวดที่สอง มาใน องฺ.ทสก.๒๔/๕๐/๙๓ และมักรูจักกันใน
ชื่อวา นาถกรณธรรม เชน องฺ.ทสก.๒๔/๑๗/๒๕ แตกิงกรณีเยสุทักขตานี้ มาในหมวดธรรมอื่นอีกหลายแหง เชน วินย.๔/๑๐๐/
๑๔๖; องฺ.ปฺจก.๒๒/๘๖/๑๒๘; องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๒๑/๓๖๖
1926
เชน ที.ม.๑๐/๗๐/๙๐; องฺ.สตฺตก.๒๓/๒๑/๒๑; สมคฺคา วุฏหิสฺสนฺติ แปลนัยหนึ่งวา พรอมเพรียงกันออกทํางาน และอีกนัยหนึ่งวา
พรอมเพรียงกันเลิกประชุม (ที.อ.๒/๑๖๐)
1927
สํ.นิ.๑๖/๖๙๖-๙/๓๒๒-๔
1928
ดูเรื่อง อัตตทัตถเถรวัตถุ ใน ธ.อ.๖/๒๔ (บาลี = ขุ.ธ.๒๕/๒๒/๓๗)
1929
เชน วินย.๔/๑๘๒/๒๓๗
1925
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แตในการรวมขวนขวายจัดดําเนินการที่เปนสวนรายละเอียด จะตองคํานึงถึงและใหโอกาสแกบุคคลผูมี
หนาที่เกี่ยวของ หรือผูควรรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ ดวย คือ จะตองดู ตองฟง ตองหวัง ที่บุคคลเหลานั้นเปน
เบื้องตน การไมตระหนักใจ ไมคํานึงถึงพระเถระผูมีประสบการณ ซึ่งมีฐานะที่จะรับผิดชอบ เขาเจากี้เจาการทําวุน
ไป ทานวาเปนทางเสื่อมอยางหนึ่งของผูยังเปนเสขะ1930
เรื่องของศีลทางดานสังคม ซึ่งอยูในฝายของวินัยนั้น ยอมครอบคลุมเรื่องการจัดระเบียบชีวิตดานนอก
ทั้งหมด เทาที่จะชวยทําสภาพความเปนอยูโดยทั่วไป กิจการทั้งหลายของหมูชน ความสัมพันธกับสภาพแวดลอม
และสภาพแวดลอมที่ควรจัดได ใหมีสภาวะที่เกื้อกูลแกความเจริญงอกงามของชีวิตดานใน และสอดคลองกับ
การที่ชีวิตดานในที่เจริญงอกงามนั้น จะสะทอนผลดีงามออกมาแกชีวิตดานนอก คือเหมาะแกการที่ทุกๆ คนจะ
พากันปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ ปญญา โดยเฉพาะจะไดสามารถฝกจิตและปญญาใหเจริญ เพื่อจะไดประสบ
ชีวิตที่มีความสุขแทจริง พรอมดวยจิตใจที่เปนอิสระผองใสเบิกบาน ในทามกลางสังคมและสภาพแวดลอมที่สงบ
เรียบรอยรื่นรมย และรมเย็นเปนสุข
ศีลระดับวินัยที่ไดบัญญัติวางไวแลวอยางครบถวน สําหรับเปนแบบแผนแหงความเปนอยู หรือเปน
ระบบชีวิตดานนอกทั้งหมดของชุมชนหมูหนึ่งๆ ในทางพระพุทธศาสนา มีแบบอยางที่เดนชัด คือ วินัยของสงฆ
ผูที่ไดศึกษาและสังเกต จะเห็นวา วินัยบัญญัติของสงฆ มิใชศีลในความหมายแคบๆ อยางที่มักเขาใจ
กันงายๆ แตครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับความเปนอยูทั่วๆ ไป ที่เรียกวาชีวิตดานนอกของภิกษุสงฆทุกแง เริ่มตั้งแต
- กําหนดคุณสมบัติ สิทธิ หนาที่ และวิธีการรับสมาชิกใหมเขาสูชุมชน คือสงฆ การดูแลฝกอบรมสมาชิกใหม
- การแตงตั้งเจาหนาที่ทํากิจการของสงฆ พรอมดวยคุณสมบัติและหนาที่ที่กําหนดให
- ระเบียบเกี่ยวกับการแสวงหา จัดทํา เก็บรักษา แบงสรรปจจัย ๔ เชน ประเภทตางๆ ของอาหาร ระเบียบการ
รับและจัดแบงสวนอาหาร การทําจีวรและขอปฏิบัติเกี่ยวกับจีวร ประเภทของยา
- การปฏิบัติตอภิกษุอาพาธ ขอปฏิบัติของคนไข และผูรักษาพยาบาลไข
- การจัดสรรที่อยูอาศัย ขอปฏิบัติของผูอยูอาศัย
- ระเบียบการกอสรางที่อยูอาศัย การดําเนินงานและรับผิดชอบในการกอสราง
- การจัดผังที่อยูอาศัยของชุมชนสงฆ คือวัด วา พึงมีอาคาร หรือสิ่งกอสรางอยางใดๆ บาง
- ระเบียบวิธีดําเนินการประชุม การโจทหรือฟองคดี ขอปฏิบัติของโจทก จําเลย และผูวินิจฉัยคดี วิธีดําเนินคดี
และตัดสินคดี การลงโทษแบบตางๆ ฯลฯ
วาโดยสาระ วินัยก็ไดแก ระบบแบบแผนทั้งหมดสําหรับหมูชนหนึ่ง ที่จะใหหมูชนนั้นตั้งอยูไดดวยดี
สามารถมีชีวิตอยูตามหลักการของตน และสามารถปฏิบัติกิจดําเนินการตางๆ เพื่อเขาถึงจุดหมายของตน
เมื่อพูดในวงกวาง ตามโวหารปจจุบัน วินัยมีความหมายครอบคลุมระบบแบบแผนเกี่ยวกับการปกครอง
การบริหาร การศาล นิติบัญญัติ การเศรษฐกิจ การศึกษา เปนตน ทั้งหมดเทาที่ชุมชน ตลอดถึงประเทศชาติจะ
ตกลงใชปฏิบัติเปนทางการ โดยตราไวเปนธรรมนูญ กฎหมาย ประกาศ หรือคําสั่งตางๆ
ดวยเหตุนี้ ในทางพระพุทธศาสนา วินัยจึงเปนพื้นฐานที่รองรับไว ซึ่งระบบชีวิตทั้งหมดที่เปนแบบของ
พระพุทธศาสนา และเปนที่อํานวยโอกาสใหการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาดําเนินไปไดดวยดี วินัย
ของภิกษุสงฆ ก็เปนเครื่องชวยใหสงฆเปนแหลงที่บุคคลผูเปนสมาชิก คือภิกษุ สามารถเจริญงอกงาม ไดรับ
ประโยชนที่พึงไดจากพระพุทธศาสนา
1930

ดู องฺ.สตฺตก.๒๓/๒๖/๒๕

๙๗๐

พุทธธรรม

เมื่อวินัยยังอยู สงฆก็ยังอยู เมื่อสงฆยังอยู ประโยชนที่บุคคลพึงไดจากระบบชีวิตแบบพุทธ ก็จะยังคง
อยู โดยเหตุผลนัยนี้ ความเคารพสงฆ การถือสงฆและกิจของสงฆเปนใหญ ความรับผิดชอบตอความมั่นคงและ
ประโยชนสุขของสงฆ จึงเปนเจตนารมณของศีลในทางสังคม
วินัยสําหรับภิกษุสงฆ ที่เปนสวนแกนของสังคมพุทธ ทานไดบัญญัติวางสําเร็จรูปไวแลว สวนวินัยแบบ
พุทธชนิดขยายเต็มรูปสําหรับสังคมรอบนอก เปนเรื่องที่พึงนําเอาเจตนารมณของวินัยนั้นมาบัญญัติจัดวาง ให
เหมาะกับสภาพแวดลอมและความเปนอยูตามยุคสมัย ดังตัวอยางที่พระเจาอโศกมหาราช เปนตน เคยทรง
พยายามจัดทํามาแลว
เมื่อเขาใจศีลระดับวินัยดีแลว ก็จะรูจักแยกได ระหวางศีลที่เปนธรรม กับศีลระดับวินัย ศีลที่เปนธรรมก็
รวมอยูในคําวาธรรม สวนศีลระดับวินัยก็เรียกงายๆ วาวินัย แลวก็จะเขาใจวาเหตุใด แตเดิมทานจึงเรียก
พระพุ ท ธศาสนาทั้ ง หมดว า “ธรรมวิ นั ย ” และเหตุ ใ ด ธรรมและวิ นั ย จึ ง เป น ส ว นประกอบทั้ ง หมดของ
พระพุทธศาสนา

วินัยในความหมายที่กวางใหญเลยจากศีล
เทาที่กลาวมานั้น แสดงความหมายของวินัยในขอบเขตที่ศีลคลุมมาถึงได หรือที่ยังเนื่องโดยตรงกับศีล
แต ที่ จ ริ ง วิ นั ย มี ค วามหมายกว า งขวางมาก ถ า ศึ ก ษาให เ ข า ใจ จะช ว ยให ม องเห็ น แนวคิ ด และระบบของ
พระพุทธศาสนาชัดเจนขึ้น
ความหมายพื้นฐานของวินัยมี ๒ อยาง คือ
ก. การฝกใหมีความประพฤติและความเปนอยูเปนระเบียบแบบแผน หรือการบังคับควบคุมตนใหอยู
ในระเบียบแบบแผน รวมทั้งการใชระเบียบแบบแผนตางๆ เปนเครื่องจัดระเบียบความประพฤติ
ความเปนอยูของคน และกิจการของหมูชน
ข. ระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ ที่วางลงไวเปนหลัก หรือเปนมาตรฐาน สําหรับใชฝก
คน หรือใชบังคับควบคุมตน ตลอดจนเปนเครื่องจัดระเบียบความประพฤติ ความเปนอยูของคน
และกิจการของหมูชนใหเรียบรอยดีงาม
ในความหมายหลัก ๒ นัยนี้ มองลึกลงไป มีความหมายแฝงและแยกแยะออกไปไดเปน ๕ อยาง คือ
๑. การฝกตน และสอนคนใหฝกตน ที่จะประพฤติปฏิบัติใหดีงาม ถูกตอง เปนระเบียบ มีแบบแผน
เพื่อจะไดมีความเจริญงอกงาม พัฒนาชีวิตในดานตางๆ อยางไดผลดี นี่คือ การศึกษา
๒. การดูแลบังคับควบคุมคนใหประพฤติใหถูกตองตามระเบียบแบบแผน และใชระเบียบแบบแผน
เปนเครื่องจัดระเบียบความประพฤติความเปนอยูของคน และกิจการของหมูชน นี่คือ การปกครอง
๓. การบัญญัติจัดตั้งวางตราระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ ที่จะใชเปนหลัก หรือเปน
มาตรฐาน สําหรับใชฝกหรือบังคับควบคุมคน ดังที่กลาวมานั้น นี่คือ นิติปัญญาบัน
๔. ตัวระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ ที่วางไวเปนหลัก หรือเปนมาตรฐาน สําหรับใชฝก
หรือบังคับควบคุมคน ตามวัตถุประสงคดังกลาวแลวนั้น นี่คือ นิติบัญญัติ
๕. การวินิจฉัยตัดสินกรณีพิพาทอรรถคดี ใหยุติตามระเบียบแบบแผน กฎเกณฑตางๆ ที่วางเปนหลัก
ไวนั้น เพื่อคงความถูกตองเปนธรรมและความเรียบรอยสงบสุข นี่คือ วินิจฉัยกรณ์ (ไทยวา ตุลาการ)

บทที่ ๑๙ ศีลกับเจตนารมณทางสังคม

๙๗๑

ในแงวิวัฒนาการของสังคม มองตามพุทธมติวา สถาบันตามความหมายขางบนนี้ เกิดมีขึ้นตามความ
จําเปนใหตองการของสังคมมนุษย คือ เมื่อคนมาอยูรวมกันมากขึ้น และตางก็แสวงหาปจจัยสี่และวัตถุเสพ เกิด
การทะเลาะวิวาทขัดแยงแยงชิงกัน ทําใหตองมีผูระงับกรณีพิพาท และมีการปกครองขึ้น1931 ผูปกครองจะใหผูใต
ปกครองอยูกันดวยดี ก็ตองมีกฎเกณฑกติกาที่จะเปนขอยึดถือยุติ และเปนเครื่องจัดระเบียบสําหรับบังคับ
ควบคุม จึงเกิดมีการบัญญัติกฎระเบียบ ก็ตั้งเปนขอบังคับหรือกฎหมายขึ้น เกิดมีเปนนิติบัญญัติ และเมื่อมีกรณี
พิพาท ก็ตัดสินวินิจฉัย มีการลงโทษ
ทั้งนี้ การบัญญัติกฎระเบียบ ตลอดจนตัดสินวินิจฉัยกรณีพิพาทนั้น เดิมเปนกิจของผูปกครองเอง
ตอมา สังคมเจริญเติบโตมากขึ้น ซับซอนขึ้น มีการวางระบบจัดกระบวนวิธีและขั้นตอนตางๆ ขึ้น เกิดเปนสถาบัน
เปนองคกรขึ้นมาทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ และตุลาการ แยกออกจากฝายบริหาร เพื่อสนองงานตางหากออกไป
แมระบบศาล กระบวนการยุติธรรม ก็เปนความหมายหนึ่งของวินัยนั้นดวย
อยางไรก็ตาม ที่พูดถึงวิวัฒนาการของสังคม เพื่อใหเห็นความหมายของวินัยในแงการปกครองนั้น ไมใช
ประเด็นสําคัญ ขอที่ตองการพูดในที่นี้ คือจะชี้ถึงการเปลี่ยนจุดเนนแหงความหมายของวินัยนั้น
จะเห็นวา ตามวิวัฒนาการของสังคมมนุษยนั้น เพราะความจําเปนในการอยูรวมกัน จึงตองมีการ
ปกครองเกิดขึ้น โดยมาพรอมดวยการใชอํานาจตัดสินกรณีพิพาท และการวางขอกําหนดกฎกติกาที่เปนเครื่อง
ยุติในการปกครองรวมทั้งการตัดสินวินิจฉัยอรรถคดีนั้น แตบนฐานของความตองการโดยจําเปนของสังคมนั้น
วินัยเครื่องชี้นําของการปกครองอยางที่วานี้ มุงหมายเพียงแคใหคนอยูรวมกันไดเรียบรอยดี ไมเบียดเบียนกันนัก
ประพฤติดี มีศีลธรรม ตั้งหนาตั้งตาประกอบกิจอาชีพการงานใหดําเนินไป ใหสังคมมั่นคงมั่งคั่งเจริญไพบูลย ถา
ไดผูปกครองที่ดี ชาวประชามั่นใจในความมีธรรมเปนธรรมและชอบธรรม ก็เรียกวาไดผูปกครองที่เปนจักรพรรดิ
ธรรมราชา
ในระบบสังคมที่วานี้ แมจะมีสิ่งที่เรียกวาการศึกษา ก็เปนเพียงการพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถ
ในศิลปในศาสตร ที่จะใชประกอบกิจการงานอาชีพใหไดผลดียิ่งขึ้น เพื่อสนองความตองการโดยจําเปนของสังคม
อยางที่วานั้น
การที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น มีความหมายสําคัญตรงที่ทําใหวินัยคือการชี้นําจัดการกับมนุษยนี้เปลี่ยน
พลิกไป พูดไมใหยาวนักวา การจัดการกับมนุษยที่สืบเนื่องจากความจําเปนทางสังคมเพื่อใหเขาอยูรวมกันได
ดวยดี โดยมีการปกครองเปนหลักเปนแกนนี้ เปนการจัดการกับมนุษยดวยวิธีการทางสังคมจากภายนอกบีบเขา
มาใหจําตองทํา ไมเพียงพอ และไมดีจริง ควรกาวตอไปสูการจัดการที่ตัวมนุษยเองโดยตรง
โดยมองเห็นวา มนุษยเปนสัตวที่ฝกได เปลี่ยนจากรายใหเปนดี จากหยาบรายใหกลายเปนนุมนวล
ประณีต มีศักยภาพที่จะพัฒนาใหมีคุณภาพสูงสุด ทั้งดานความประพฤติดีงามในความสัมพันธปฏิบัติตอคนตอ
ของ ทั้งดานภายในทางจิตใจที่จะใหเขมแข็งมีคุณธรรมมีความสุข และดานปญญาที่จะใหเฉลียวฉลาดสามารถ
สรางสรรคแกปญหาจนแมเขาถึงสัจธรรมได มนุษยนี่แหละเปนตัวทําการ สังคมมนุษยเปนโลกแหงกรรม เกิด
จากการกระทําของมนุษย เปนไปตามเจตจํานงในการกระทําของเขา จึงตองจัดการที่ตัวมนุษยนี้ โดยใหเขาพัฒนา
ตนขึ้นไป
1931

วิวัฒนาการของสังคมทํานองนี้ พระพุทธเจาตรัสแสดงไวในอัคคัญญสูตร (ที.ปา.๑๑/๖๒/๑๐๐) ซึ่งในหนังสือนี้ ไดกลาวโยงไวกับ
หลักปฏิจจสมุปบาท ในตอนวาดวยปจจยาการทางสังคม ในบทที่ ๔

๙๗๒

พุทธธรรม

วินัยคือการชี้นําจัดการกับมนุษยที่ตัวมนุษยนี้ เปนการชี้นําใหมนุษยจัดการกับตัวเขาเอง ดวยการพัฒนา
ศีล จิตใจ และปญญาขึ้นไป โดยผูชี้นําเปนกัลยาณมิตรให และนี่เองคือพระพุทธศาสนา
ถึงตอนนี้ คือในพระพุทธศาสนานี้ วินัยจึงกลายเปนการชี้นําจัดการมนุษยในความหมายของการศึกษา
และจากนั้น เพื่อใหการศึกษาดําเนินไปไดและกาวไปดี วินัยในความหมายของการปกครอง การวางกฎระเบียบ
ขอฝก ขอปฏิบัติ ตลอดจนกระบวนการที่นิยมเรียกวายุติธรรมทั้งหมด (รวมอยูในการระงับอธิกรณ) ก็พรั่ง
พรอมเขามาเปนเครื่องมือของการศึกษานั้น
โดยนัยนี้ วินัยจึงมีความหมายเปนการศึกษา หรือระบบการจัดการมนุษยโดยมีการศึกษาเปนหลักเปน
แกน แวดลอมดวยวินัยแหงการปกครอง แหงวินัยบัญญัติ และแหงวินัยวินิจฉัย ที่ไดกลาวแลว เฉพาะอยางยิ่งใหเปน
การปกครองโดยไมตองใชอาชญา และขอบัญญัติทั้งหลาย มิใชเปนขอบังคับ แตเปน “สิกขาบท” คือขอฝกขอศึกษา
เมื่อไดทําความเขาใจในหลักทั่วไปดังนี้แลว ก็ขอยอนมาพูดถึงความหมายของคําวาวินัย เปนการสําทับ
ความอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้ขอกลาวถึงความหมายโดยพยัญชนะ
คําวา “วินัย” มีความหมายตามรูปศัพทที่แปลกันสืบมาวา การนําไปใหวิเศษ แปลเปนไทยใหสมสมัย ก็
คือ การชี้นําอยางวิเศษ และการจัดการใหดีนั่นเอง โดยเฉพาะ จัดการบุคคล ใหเจริญดีงามเปนคนที่สมบูรณ
หมดทุกขหมดปญหา จัดการสังคม คือคนที่มารวมกันอยูใหสงบสุขเรียบรอยมั่นคง จัดการเรื่องราว ใหเรียบรอย
เสร็จสิ้นไปดวยดี
วินัยนี้ ในรูปคุณศัพทที่เปน “วินีต” (วินิต, เปนคํากริยาชองสาม) มีใชบอย โดยมากใชกับบุคคลหรือหมู
ชน แปลวาอันนําไปใหวิเศษแลว หมายความวา ฝกดีมีการศึกษาแลวนั่นเอง ถาเปนเรื่องราว (อยางในคําวา วินีตวัตถุ) ก็คือเปนเรื่องราว หรือกรณี ที่ไดดําเนินการตัดสินวินิจฉัยใหเรียบรอยเสร็จสิ้นไปดวยดีแลว
พระพุทธเจาตรัสวา พระองคจะยังไมปรินิพพาน จนกวาบรรดาสาวกทั้ง ๔ บริษัท จะเปนผู “วินีต” คือมี
การศึกษาดีแลว อรรถกถาหลายแหงก็อธิบายวา วินัย ไดแก สิกขา ๓ (ไตรสิกขา, การศึกษาครบ ๓ ดาน)1932
ทั้งนี้ ความหมายของวินัยจะชัดแจงสมบูรณ ตอเมื่อสัมพันธเชื่อมตอกับความหมายของธรรม
ธรรม เปนสวนเนื้อหาและหลักการ ตั้งแตความจริงของธรรมชาติตามกฎธรรมดา มาจนถึงหลักความ
ประพฤติ และความเปนอยูที่เปนวิถีชีวิตอันประเสริฐ วินัย เปนภาคปฏิบัติที่นําเอาเนื้อหา และหลักการนั้นไป
จัดสรรใหความประพฤติและความเปนอยูแหงวิถีชีวิตอันประเสริฐคือพรหมจริยะนั้น เกิดมีเปนรูปรางจริงจังขึ้น
และสามารถแผขยายกวางขวางออกไปในสังคมมนุษย
พูดอีกอยางหนึ่งวา วินัยคือเครื่องมือของธรรม สําหรับจัดสรรสังคมหรือชุมชน ใหเปนไปตามหลักการ
และความมุงหมายของธรรม หรือเปนเครื่องมือสําหรับจัดระบบแหงวิถีชีวิตอันประเสริฐใหเกิดมีเปนจริงขึ้น
ธรรมมุงเนื้อหา เนนที่บุคคล วินัยมุงรูปแบบ เนนที่ระบบ
1932

พุทธพจนนี้วา “น ตาวาห ปาปม ปรินิพฺพายิสฺสามิ ยาว เม ภิกฺขู น สาวกา ภวิสฺสนฺติ วิยตฺตา วินีตา วิสารทา พหุสฺสุตา ธมฺมธรา
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา...” (แนะมารเจาบาป เราจะยังไมปรินิพพาน ตราบใดที่ภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ยังไมเปนผูเฉียบแหลม ยัง
ไมไดศึกษาดี ไมเปนพหูสูต ไมแกลวกลา ไมทรงธรรม ยังไมปฏิบัติธรรมถูกหลัก, ที.ม.๑๐/๙๕/๑๒๒); อรรถกถาหลายแหงอธิบาย
วา “ชื่อวาธรรม โดยความหมายวาเปนสภาวะ, ชื่อวาวินัย โดยความหมายวาอันพึงศึกษา” (นิท๑.อ.๑๔๓; ปฏิสํ.อ.๒/๑๒๐; วิภงฺค.อ.
๓๔๘); คัมภีรแหงหนึ่งวา “วินัย คือไตรสิกขา” (วินโย สิกฺขตฺตยํ, วิภงฺค.มูลฏีกา ๑๙๔); อีกแหงหนึ่งวา “ที่ไมเปนวินิต คือไมไดศึกษา
ดวยอธิศีลสิกขา เปนตน” (ม.ฏีกา ๑/๗๘)

บทที่ ๑๙ ศีลกับเจตนารมณทางสังคม

๙๗๓

ถาหลงลืมความหมายที่ลึกซึ้งของวินัย ไมนําเอาเจตนารมณทางสังคมของพระพุทธศาสนาที่มีอยูในวินัย
มาใชปฏิบัติ ไมนําเอาสารัตถะของวินัยออกมาจัดดําเนินการในดานวิธีการ และไมจัดสรรระเบียบแบบแผนแหง
ความเปนอยูและความประพฤติ หรือระบบชีวิตแบบพุทธชนิดที่สมสมัยปฏิบัติไดจริง ขึ้นมาเผยแพร พรอมไปกับ
การแสดงเนื้อหาและหลักการของธรรม ก็นากลัววาพระพุทธศาสนาจะตองประสบภาวการณที่เปนผลตอไปนี้ คือ
- เขตแดนแหงการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนา หรือวงการดําเนินชีวิตแบบพุทธ จะรัดตัว
แคบเขา และจะเปนแตฝายรับ ไมไดเปนฝายรุกเลย ทําใหชุมชนพุทธถอยรนหางออกไปจากสังคม
มนุษยยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เหมือนหนีไปรวมกันอยูบนเกาะที่ถูกน้ําลอมรอบ ขาดจากชาวมนุษยอื่น
- สภาพแวดลอมตางๆ โดยเฉพาะสภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจปรุงแตงและแรงกระทบ
จากปจจัยภายนอกอยางอื่นๆ โดยที่พุทธศาสนาแทบไมมีสวนรวมสรางสรรคควบคุมดวยเลย และ
เมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมเกื้อกูลตอการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนา
สภาพเชนนั้นก็จะมีผลกระทบตอพระพุทธศาสนา ซึ่งอาจเปนไปถึงขั้นที่การปฏิบัติตามหลักการของ
พระพุทธศาสนาไมอาจเปนไปไดเลย หากเปนไปเชนนั้น ก็อาจนับไดวาเปนการปลอยปละละเลย ตก
อยูในความประมาทอยางหนึ่งของชาวพุทธเอง1933
ถาไมเขาใจสารัตถะของวินัย และเจตนารมณของศีลในทางสังคม ไมแตเพียงเจตนารมณนั้นจะไมขยาย
กวางออกไปสูการปฏิบัติในสังคมพุทธฝายคฤหัสถทั่วไปดวยเทานั้น แมแตเจตนารมณสวนที่มีอยูแลวในวินัยของ
สงฆเอง ก็จะเลือนรางหดเหลืออยูเพียงในสภาพของพิธีกรรม
ดวยเหตุนี้ หากจะฟนฟูการปฏิบัติวินัย การเนนแตเพียงความเครงครัดดานรูปแบบอยางเดียว ยอมไม
เพียงพอ ภารกิจสําคัญที่ยังไมไดทําสืบตอจากเดิม หรือไดหดหายไปแลวยิ่งกวาเดิม ซึ่งควรฟนฟู ก็คือ การรักษา
เจตนารมณทางสังคมของศีลในวินัยของสงฆใหคงอยู ไมเลือนรางหดหายไป จนเหลืออยูแตในรูปของพิธีกรรม
แหงๆ
ภารกิจสําคัญนั้น อีกดานหนึ่ง ก็คือ การขยายเจตนารมณทางสังคมของศีลนั้น ใหกวางออกไปสูการ
ปฏิบัติในสังคมคฤหัสถรอบนอกดวย โดยจัดสรรวินัย ที่เปนระบบชีวิตและระเบียบสังคมแบบพุทธของชาวบาน
ใหเกิดมีขึ้นอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของกาลสมัย.

1933

ขอกําหนดแหงประเพณีไทยเกี่ยวกับการบวชเรียนที่วา เด็กชายไปเรียนหนังสือที่วัด บวชเณร บวชพระเรียนหนังสือ จะมีเหยาเรือน
ตองไดบวชเรียนเปนคนสุกกอน นับเปนตัวอยางงายๆ ของการสรางวินัย คือระบบชีวิตและระเบียบสังคมแบบพุทธ ของสังคมไทยใน
อดีต ซึ่งไดชวยใหวงการดําเนินชีวิตแบบพุทธ และพระพุทธศาสนาเอง ไดเจริญมั่นคงแพรหลายไปในสังคมไทยเปนอยางมาก ความ
เสื่อมลงของระบบชีวิตหรือวินัยสวนนี้ ไดมีผลกระทบตอพระพุทธศาสนาในทางที่ไมนาพอใจอยางไร คงจะเปนเรื่องที่มองเห็นไดไม
ยาก (ประเพณีนี้ เหมาะสมหรือไม มีแงเสียหรือบกพรองอยางไร ไมเปนขอที่จะวิจารณในที่นี้)

๙๗๔

พุทธธรรม

บันทึกพิเศษทายบท
เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง
บันทึกที่ ๑: แสดงธรรม บัญญัติวินัย
ธรรม เปนหลักความจริงที่มีอยู เปนไปอยูตามธรรมดาของมัน พระพุทธเจาทรงคนพบแลวนํามาเปดเผยแสดงไว
ตามปกติ จึงพูดวา “ธรรมเทศนา” แปลวา แสดงธรรม หรือขอความที่แสดงธรรม (คําวา ธรรมบัญญัติ พบใชในพระไตรปฎก
แหงหนึ่ง คือ องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๓/๙๙ แตมีความหมายเทากับธรรมเทศนา หรือกวางออกไปอีกหนอย หมายถึงจัดวางหรือเรียบ
เรียงธรรมใหเปนรูปเปนรางฟงงายขึ้น)
สวน วินัย เปนแบบแผนกฎระเบียบที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติ คือกําหนดวางลงไวตามความมุงหมายเฉพาะ เพื่อ
ประโยชนแกสงฆที่พระองคไดทรงตั้งขึ้น (แตก็สัมพันธกับธรรม คือเพื่อใหสงฆนั้นไดรับประโยชนจากธรรม หรือเขาถึงธรรมได
อยางดีที่สุด) ตามปกติจึงพูดวา “วินัยบัญญัติ” แปลวา บัญญัติวินัย หรือขอบัญญัติในวินัย (คําวา วินัยเทศนา มีใชบาง เฉพาะ
ในคัมภีรรนุ หลังมากๆ เชน วินย.ฏีกา ๑/๗, ๑๐๘ และใชในความหมายพิเศษ หมายถึงสํานวนวินัย หรือวิธีแสดงวินัยบัญญัติ);
แมวาคําวา “ปญญัติ” จะใชกับธรรมดวยในบางครั้ง (เชน ที.สี.๙/๒๙๘/๒๓๗; องฺ.ติก.๒๐/๕๗๖/๓๖๘; สํ.นิ.๑๖/๖๑/
๓๐) แตก็มีความหมายเพียงวา เอาความจริงที่มีอยูแลว มาวางรูป เรียบเรียง จัดลําดับ จัดเขาเปนหมวดหมู เพื่อใหมองได
ชัดเจน เห็นงาย สะดวกแกการทําความเขาใจ และนําไปปฏิบัติ มิใชวางขอกําหนดขึ้นใหมอยางในวินัย
พึงสังเกตวา สําหรับพุทธพจนในมหาปรินิพพานสูตร, ที.ม.๑๐/๑๔๑/๑๗๘ วา “...มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต
ปฺตฺโต” อรรถกถา ที.อ.๒/๒๕๓ ใหแปลวา ธรรมทั้งที่แสดงและบัญญัติ วินัยก็ทั้งที่แสดงและบัญญัติ ในกรณีนี้ พึงทราบวา
คําวาแสดงและบัญญัติ ที่ใชกับธรรมและวินัย มีความหมายตางกันตามแนวที่อธิบายมาแลว

บันทึกที่ ๒: ศีล วินัย ศีลธรรม
ศีลที่ยังเปนธรรม (ไมเปนวินัย) ก็คือ ธรรมขั้นศีล (ไมพึงนํามาสับสนกับคําวาศีลธรรม ที่ใชในภาษาไทย ซึ่งมี
ความหมายอีกอยางหนึ่งตามแบบของไทย ดังที่มักอธิบายกันวา ศีลธรรมหมายถึงศีลและธรรม ศีลคือการเวนชั่วหรือเวนจากขอ
หาม ธรรมคือความประพฤติดี หรือคําแนะนําสั่งสอนใหทําความดี; แตตามหลักการที่แทของพระพุทธศาสนา ธรรมภาคปฏิบัติ
ทั้งหมดก็คือ ไตรสิกขา ซึ่งแบงเปน ๓ ระดับ คือ ศีล สมาธิ และปญญา ทั้งศีล ทั้งสมาธิ ทั้งปญญา ลวนเปนธรรมทั้งสิ้น จึงมี
ธรรมขั้นศีล ธรรมขั้นสมาธิ และธรรมขั้นปญญา, คําวา ศีลธรรม ในภาษาไทย ถาจะแปลใหเขาหลักนี้ ก็ตองวา ธรรมขั้นศีล
หรือถาจะใหกวางกวานั้น ก็วา ศีล และธรรมอื่นๆ นอกจากศีล คือรวมถึงสมาธิและปญญาดวย หรือใหศีลในที่นี้เทากับคําวา
วินัย ศีลธรรมก็จะหมายถึงวินัยและธรรม ตรงกับคําดั้งเดิมวาธรรมวินัย)
ศีล ๕ นั้น ในบาลีชั้นเดิม เมื่อกลาวถึงความประพฤติของคนทั่วไป ทานใชวา ธรรม ๕ (เชน สํ.สฬ.๑๘/๔๘๓/๓๐๓;
องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๔๕/๑๙๑; ๑๗๑-๓/๒๒๗; ๒๖๓-๒๖๖/๓๐๖-๓๐๘ และพึงดู องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๑-๒/๒๗๗-๒๘๑); เมื่อใชใน
ฐานะเปนขอฝกหัดของชาวพุทธคฤหัสถ หรือกฎความประพฤติของอริยสาวกฝายฆราวาส เรียกวา สิกขาบท ๕ (เชน ที.ปา.๑๑/
๒๘๖/๒๔๗; ขุ.เปต.๒๖/๑๒๑/๒๓๙; อภิ.วิ.๓๕/๗๖๗/๓๘๘); สวนที่เรียกวา ศีล ๕ ตรงๆ พบแหงหนึ่งใน วินย.๗/๒๖๒/๑๑๗
และในขอความรอยกรองของคัมภีรชั้นรอง เชน ขุ.พุทธ.๓๓/๒/๔๓๕ ตอมาในชั้นอรรถกถา จึงใชกันดื่น

บันทึกที่ ๓: ความหมายบางอยางของ “วินัย”
“วินัย” ตามความหมายวาประมวลบทบัญญัติ หรือระเบียบนั้น เรียกตามอรรถกถาวา “ปญญัติวินัย”, วินัย มี
ความหมายสําคัญนอกจากนี้อีก ๒ – ๓ นัย ความหมายที่นาสนใจและใกลเคียงกับความหมายที่กลาวมานี้ คือ วินัยที่ใชในคําวา
อริยวินัย ซึ่งเปนคําที่พบบอย แปลไดวา แบบแผนของพระอริยะ ระบบชีวิตหรือระบบการฝกฝนอบรมของอารยชน เทียบได
กับคําวา สุคตวินัย ซึ่งพระพุทธเจาตรัสแสดงความหมายไวเองวา หมายถึงพระธรรม อันไดแกพรหมจรรย คือหลักการครอง

บทที่ ๑๙ ศีลกับเจตนารมณทางสังคม

๙๗๕

ชีวิตอันประเสริฐ (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๖๐/๑๙๗) เขากันไดกับที่อรรถกถาอธิบายวา “อริยวินัย” หมายถึงพระพุทธศาสนา (ที.อ.๑/
๒๙๓; ม.อ.๓/๗๕๐; องฺ.อ.๒/๒๙๒; ๓/๓๓๓) นับวาเปนความหมายที่กวางกวานัยที่ใชเปนศีล (อริยวินัย มาในคาถาที่ องฺ.ฉกฺก.
๒๒/๓๑๖/๓๙๕; นอกนั้นมาในรูปคําแยกเปน อริยสฺส วินย คือ วินย.๕/๑๗๔/๒๕๐=๗/๓๖๙/๑๘๑=ที.สี.๙/๑๓๙/๑๑๓=ม.อุ.
๑๔/๖๙๕/๔๔๗=สํ.นิ.๑๖/๓๐๔/๑๕๖=องฺ.ติก.๒๐/๕๓๑/๓๐๖=องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๕๙/๑๙๗; ที.สี.๙/๓๗๗/๓๐๕; ม.มู.๑๒/๑๐๒/
๗๓; ๔๕๓/๔๘๘; ม.ม.๑๓/๓๗/๓๔; ม.อุ.๑๔/๘๕๕/๕๔๒; สํ.นิ.๑๖/๖๘๒/๓๑๖; สํ.สฬ.๑๘/๑๗๑/๑๑๙; ๒๘๕/๑๙๖; สํ.ม.๑๙/
๑๔๘๓/๔๕๓; องฺ.ติก.๒๐/๔๙๘/๒๐๘; ๔๙๙/๒๑๔; ๕๔๘/๓๓๕; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๑๑/๑๕๒; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๖/๓๙๔; ๓๓๔/
๔๖๐; องฺ.นวก.๒๓/๒๔๒/๔๔๘; องฺ.ทสก.๒๔/๑๑๙/๒๕๒=๑๕๖/๒๖๘; ๑๖๕/๒๘๔; ขุ.ม.๒๙/๗๕๒/๔๕๘)
ความหมายของวินัย ทานแสดงไวคอนขางครบถวน ใน วินย.อ.๑/๒๖๕; องฺ.อ.๓/๓๙๑ วามีถึง ๔ นัย, และ ๒ นัย
แรกของ ๔ นัยนั้น อรรถกถาบางแหงแยกยอยออกไปอีกถึง ๑๐ ความหมาย (ม.อ.๑/๒๙; สํ.อ.๒/๓๐๘; สุตฺต.อ.๑/๙; นิทฺ.อ.๒/
๓๐๘; สงฺคณี อ.๕๐๔)

บันทึกที่ ๔: การปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน
ตัวอยางขอความในพระบาลี ที่แสดงถึงหลักการปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน และเพื่ออนุเคราะหชาวโลก
นอกจากที่อางในตัวบทขางตนแลว ยังมีอีกมากหลายแหง ขอยกมาอางเพิ่มเติมอีก เชน
- การสงพระสาวกออกประกาศพระศาสนา ก็เพื่อวัตถุประสงคนี้ (วินย.๔/๓๒/๓๙; สํ.ส.๑๕/๔๒๘/๑๕๓);
- พระสุคตและสุคตวินัยดํารงอยูในโลก ก็เพื่อประโยชนนี้ (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๖๐/๑๙๗);
- การที่ทรงแนะนําใหเลาเรียนและปฏิบัติธรรม หรือใหสังคายนาธรรม ก็เพื่อใหพรหมจรรย คือหลักพระศาสนาดํารงอยูยั่งยืน
นาน จะไดเกิดประโยชนสุขแกพหูชน เอื้ออนุเคราะหแกชาวโลก (ที.ม.๑๐/๑๐๗/๑๔๐; ที.ปา.๑๑/๑๐๘/๑๓๙; ๒๒๕/๒๒๕);
- ตรัสย้ําเรื่องความสามัคคีของสงฆ ตรัสเตือนใหระวังมิใหเกิดสังฆเภท การวิวาท การสั่งสอนธรรมวินัยผิดพลาด และความ
เปนผูนําที่มีความเห็นผิด เปนตน ก็เพราะคํานึงถึงประโยชนสุขของพหูชน (ดู ขุ.อิติ.๒๕/๑๙๖/๒๓๗; ม.อุ.๑๔/๕๔/๕๑; ๕๕/
๕๑; วินย.๖/๖๓๗/๓๓๗; ที.ปา.๑๑/๓๑๘/๒๕๘; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๐๗/๓๗๓; องฺ.เอก.๒๐/๓๑๗/๓๙๘; วินย.๘/๑๐๙๘๑๑๐๑/๔๑๓-๔๑๕; องฺ.เอก.๒๐/๑๓๑-๑๓๘/๒๕-๒๘; องฺ.ปฺจก.๒๒/๘๘/๑๓๐)
ความหมาย และหลักการสําคัญ ของการปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของชนจํานวนมาก เพื่ออนุเคราะหชาวโลก ก็คือ การ
ประดิษฐานพหูชนไว้ใ นอริยญายธรรม อัน ไดแก ความมีกั ลยาณธรรม ความมีกุศลธรรม (ในฐานะเปนพระคุณของ
พระพุทธเจา = องฺ.ทสก.๒๔/๓๐/๗๐; ในฐานะเปนคุณสมบัติของมหาบุรุษ = องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๕/๔๖; และพึงดูประกอบ
องฺ.ปฺจก.๒๒/๘๘/๑๓๑ ซึ่งกลาวถึงคุณสมบัติของภิกษุเถระ ที่ชื่อวาปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน คุณสมบัติขอสําคัญ
คือยังพหูชนใหออกไปจากอสัทธรรม แลวประดิษฐานพหูชนไวในสัทธรรม)

บันทึกที่ ๕: เคารพธรรม เคารพวินัย
พระพุทธเจาก็ทรงเคารพธรรม และตรัสวา เมื่อใดสงฆใหญขึ้น เมื่อนั้นพระองคก็เคารพแมในสงฆ (องฺ.จตุกฺก.๒๑/
๒๑/๒๗; และดู องฺ.ปฺจก.๒๒/๙๙/๑๓๘ ดวย); วาโดยหลักใหญ การปฏิบัติเชนนี้ ยอมเปนการเคารพทั้งในพระศาสดา ในพระ
ธรรม ในพระสงฆ และในสิกขา ตามหลักคารวะ ๖ – ๗ (องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๐๓/๓๖๙; ๓๔๐/๔๗๔; องฺ.สตฺตก.๒๓/๒๙/๒๙)
อนึ่ง มีขอสังเกตเกี่ยวกับคําวา “เชื่อ” ในเมื่อใชกับพระอรหันตอีกเล็กนอย กลาวคือ
ในแงหนึ่ง คําวา เชื่อ ใชกับธรรม หรือสัจธรรม ซึ่งพระพุทธศาสนาจัดเปนขั้นตอนหนึ่งแหงพัฒนาการทางปญญา
(ตรงกับภาษาอังกฤษวา faith และ belief) ในแงนี้ พระอรหันตเปนผูพนไปแลวจากขั้นของความเชื่อ เพราะไดหยั่งรูสัจธรรม
ประจักษแจงดวยตนเองแลว จึงไมตองเชื่อตอใครอื่น
แตในอีกแงหนึ่ง คําวา เชื่อ ใชกับวินัยหรือคําสั่ง เปนเรื่องของระเบียบสังคม (มักใชวาเชื่อฟง ตรงกับภาษาอังกฤษวา
obey – obedience) ในแงนี้ พระอรหันตเปนผูเชื่อฟง หรือมีวินัยอยางยิ่ง ดังมีพุทธพจนแหงหนึ่งตรัสแสดงใหเห็นวา พระ
อรหันต (และพระอริยบุคคลอื่นๆ) ถาพระพุทธเจาตรัสสั่งใหกาวลงไปในหลม ก็จะปฏิบัติตาม โดยไมปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงเลย
(ดู ม.ม.๑๓/๑๖๔/๑๖๖)

๙๗๖

พุทธธรรม

บันทึกที่ ๖: การเคารพตามอายุสมาชิกภาพ
การกําหนดเอาอายุสมาชิกภาพเปนหลักในการแสดงความเคารพกันเชนนี้ เปนวิธีที่เหมาะสม สะดวก และไดผลจริงจัง
ในทางปฏิบัติ สมตามวัตถุประสงคของพระพุทธเจา ที่ทรงมุงใหสงฆเปนชุมชนแบบอยาง ซึ่งไมมีการถือชาติชั้นวรรณะ
ทางเลือกอีกอยางหนึ่งในเรื่องนี้ คือ กําหนดเอาภูมิธรรมที่ไดบรรลุเปนหลัก แตทางเลือกนี้จะกอใหเกิดความสับสน
วุนวายเปนอันมาก และจะไมสําเร็จผลแทจริง เพราะเปนสิ่งที่มองไมเห็น ยากจะพิสูจนวาใครจริงใครเท็จ และผูบรรลุเองก็ยอม
ไมเที่ยวอวดอาง ทางเลือกนี้ก็มีภิกษุบางทานเสนอ แตพระพุทธเจาไมทรงยอมรับ
หลักการที่พระพุทธเจาทรงวางไวในเรื่องนี้ นับวาเปนขอที่นาศึกษา เพราะในขณะเดียวกับที่ทางดานความสัมพันธทาง
สังคม อันเปนภายนอก ใหถือเอาอายุสมาชิกภาพเปนหลักกําหนด แตทางดานการฝกฝนอบรมเพื่อเขาถึงจุดหมายสูงสุด อันเปน
ดานใน และเปนสาระสําคัญของพระพุทธศาสนา กลับถือเอาคุณธรรมเปนอุดมคติ และเปนสาระแหงการเคารพที่แท นับวาเปน
หลักการแบบคูคานกัน คูคุมกัน และคูฉุดนําซึ่งกันและกัน ระหวางระบบความสัมพันธทางสังคม กับระบบการฝกปรือคุณธรรม
ในจิตใจ ระหวางชีวิตในทางปฏิบัติ กับชีวิตดานในที่เปนอุดมคติ หรือระหวางวินัย กับธรรมนั่นเอง
พระภิกษุที่ไดรับความเคารพตามบทบัญญัติทางวินัย หรือตามระเบียบความสัมพันธทางสังคม ยอมตองรูตระหนัก
ตามหลักการแหงธรรมวา สิ่งที่จะทําใหตนเปนผูควรแกการเคารพกราบไหวจริง สมกับภาวะหรือฐานะ ก็คือภูมิธรรมภายในที่ได
บรรลุ หรือความประพฤติดีปฏิบัติชอบ (ความมีสุปฏิบัติ เปนตน ตามหลักสังฆคุณ ๙) ซึ่งจะตองฝกอบรมใหเกิดมีขึ้นในตน
จึงมีพุทธพจนตรัสเตือนผูใหญไวหลายแหง เชน ในธรรมบทวา “คนไมใชเปนเถระ (ผูใหญ) เพียงเพราะมีผมหงอก
(ถึง) วัยของเขาจะแกหงอม ก็เรียกวาแกเปลา สวนผูใดมีสัจจะ ธรรม อหิงสา ความควบคุม และฝกตน ผูนั้นแหละเปนปราชญ
คายมลทินแลว เรียกไดวาเปนเถระ” (ขุ.ธ.๒๕/๒๙/๕๐)
บาลีแหงหนึ่ง (ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๐; ที.อ.๓/๒๔๕) แบงเถระเปน ๓ พวก คือ ชาติเถระ (ผูใหญโดยกําเนิด คือตาม
อายุ) ธรรมเถระ (ผูใหญโดยธรรม) และ สมมติเถระ (ผูใหญโดยสมมติ คือตามที่ตกลงเรียกขาน หรือสักวาเรียกกัน, เถระ ตาม
กําหนดทางวินัย ก็จัดเขาไดในสมมติเถระ)
(เรื่องวุฒิ ๓ คือ ชาติวุฒิ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ พึ่งมีในชั้นอรรถกถา คือ ชา.อ.๑/๓๒๘; วินย.ฏีกา ๔/๓๙๙; และใน
สุตฺต.อ.๒/๑๖๗ เพิ่มปญญาวุฒิ เขามาอีกอยางหนึ่ง เปนวุฒิ ๔)
อีกแหงหนึ่ง ตรัสคุณธรรมที่จะทําใหเปนเถระไว ๔ ประการ (เถรกรณธรรม ๔ = องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๒/๒๘; พึงดูเถรธรรม ๑๐ ใน องฺ.ทสก.๒๔/๙๘/๒๑๕ ดวย)
(พุทธบัญญัติใหภิกษุแสดงความเคารพตามออนแกพรรษา มาใน วินย.๗/๒๖๐-๒๖๔/๑๑๓-๑๑๘; กรณียกเวน ก็
เพราะเคารพธรรม = วินย.๗/๒๘๔/๑๓๐; และพึงดู สํ.สฬ.๑๘/๒๑๑/๑๕๔)

ตอน ๖: ชีวิตที่ดี เปนอยางไร?
บทความประกอบที่ ๓
เรื่องเหนือสามัญวิสัย: ปาฏิหาริย - เทวดา

๓
บทที่ ๒๐

เรื่องที่ถูกกลาวพาดพิงถึงในบทตอนที่ผานมา ซึ่งควรชี้แจงเพิ่มเติม ยังมีอีกหลายเรื่อง ในที่นี้ เห็นควร
ทําความเขาใจเกี่ยวกับ เรื่องฤทธิ์ ปาฏิหาริย และ เรื่องเทวดาหรือเทพเจาตางๆ ซึ่งรวมอยูในหัวขอใหญเดียวกัน
คือ เรื่องเหนือสามัญวิสัย ความจริง เรื่องเหนือสามัญวิสัยมีขอบเขตกวางขวาง ครอบคลุมถึงเรื่องอื่นจากสอง
อยางนั้นดวย แตในที่นี้ จะกลาวเฉพาะสองเรื่องนั้น โดยฐานเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับสิ่งที่กําลังพิจารณา
ถาถามวา ในทัศนะของพระพุทธศาสนา อิทธิปาฏิหาริย ก็ดี เทวดา หรือเทพเจาตางๆ ก็ดี มีจริงหรือไม
และถาตอบตามหลักฐานในคัมภีรมีพระไตรปฎก เปนตน โดยถือตามตัวอักษร ก็ตองวา “มี” หลักฐานที่จะ
ยืนยันคําตอบนี้ มีอยูมากมายทั่วไปในคัมภีร จนไมจําเปนจะตองยกมาอางอิง
อยางไรก็ตาม ปญหาเกี่ยวกับความมีหรือไมมี และจริงหรือไมจริงของสิ่งเหลานี้ เปนสิ่งยากที่จะทําให
คนทั้งหลายตกลงยอมรับคําตอบเปนอยางหนึ่งอยางเดียวกันได และหลายทานมองเห็นโทษของความเชื่อถือใน
สิ่งเหลานี้วาทําใหเกิดผลเสียหายมากมายหลายประการ จึงไดมีปราชญบางทานพยายามแปลความหมายของสิ่ง
เหลานี้ ใหเห็นนัยที่ลึกซึ้งลงไปอยางนาสนใจ
สําหรับในที่นี้ จะไมขอยุงเกี่ยวกับการตีความหรือแปลความหมายใดๆ เลย เพราะเห็นวาไมมีความ
จําเปน แมจะถือตรงตามตัวอักษรวาสิ่งเหลานี้มีและเปนจริงอยางนั้น พระพุทธศาสนาก็มีหลักการที่ไดวางไวแลว
อยางเพียงพอที่จะปดกั้นผลเสีย ซึ่งจะพึงเกิดขึ้น ทั้งจากการติดของอยูกับการหาคําตอบวามีหรือไม จริงหรือไม
จริง และทั้งจากความเชื่อถืองมงายในสิ่งเหลานั้น
พูดอีกอยางหนึ่งวา มนุษยจํานวนมากมาย ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน มีความเชื่อถือ หรือไมก็หวั่น
เกรงตออํานาจผีสางเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปาฏิหาริยตางๆ พระพุทธศาสนากลาทาใหสิ่งเหลานั้นมีจริงเปนจริง
โดยประกาศอิสรภาพใหแกมนุษยทามกลางความมีอยูของสิ่งเหลานั้น
พระพุทธศาสนาไดวางหลักการตางๆ ไว ที่จะทําใหมนุษยไดรับแตผลดีในการเกี่ยวของกับเรื่องเหนือ
สามั ญ วิ สั ย อย า งน อ ยก็ ใ ห มี ผ ลเสี ย น อ ยกว า การที่ จ ะมั ว ไปวุ น วายอยู กั บ ป ญ หาว า สิ่ ง เหล า นั้ น มี จ ริ ง หรื อ ไม
จุดสําคัญในเรื่องนี้อยูที่วา เราเขาใจหลักการที่พระพุทธศาสนาวางไว และไดนํามาใชปฏิบัติกันหรือไม
สรุปความเบื้องตนในตอนนี้วา พระพุทธศาสนาไมสนใจกับคําถามวา อิทธิปาฏิหาริยมีจริงหรือไม เทวดา
มีจริงหรือไม และไมวุนวาย ไมยอมเสียเวลากับการพิสูจนความมีจริงเปนจริงของสิ่งเหลานี้เลย
สิ่งที่พระพุทธศาสนาสนใจ ก็คือ มนุษยควรมีทาที และควรปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นอยางไร พูดอีกอยาง
หนึ่งวา สําหรับพระพุทธศาสนา ปญหาวาผีสางเทวดา อํานาจลึกลับ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย มีอยูจริงหรือไม ไม
สําคัญเทากับปญหาวา ในกรณีที่มีอยูจริง สิ่งเหลานั้นมีฐานะอยางไรตอการดํารงชีวิตของมนุษย และอะไรคือ
ความสัมพันธอันถูกตอง ระหวางมนุษยกับสิ่งเหลานั้น

๙๗๘

พุทธธรรม

อาจมีบางทานแยงวา ถาไมพิสูจนใหรูแนเสียกอนวามีจริงหรือไม จะไปรูฐานะและวิธีปฏิบัติตอสิ่ง
เหลานั้นไดอยางไร กอนจะตอบ ควรแยงกลับเสียกอนวา เพราะมัวเชื่อถือและยึดมั่นอยูวาจะตองพิสูจนเสียกอน
นี้แหละ จึงไดเกิดขอผิดพลาดในทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ขึ้นแลวมากมาย โดยที่จนกระทั่งบัดนี้ ก็ยังพิสูจน
กันไมเสร็จ คําตอบในเรื่องนี้ แยกออกไดเปนเหตุผล ๒ ขอใหญ
ประการแรก เรื่องเหนือสามัญวิสัยเหลานี้ ทั้งเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยก็ดี เทพไทเทวาก็ดี จัดเขาใน
ประเภทสิ่งลึกลับ ที่พูดอยางรวบรัดตามความหมายแบบชาวบานวา พิสูจนไมได คือเอามาแสดงใหเห็นจริงจน
ตองยอมรับโดยเด็ดขาดไมได ทั้งในทางบวกและในทางลบ
หมายความวา ฝายที่เชื่อ ก็ไมอาจพิสูจนจนคนทั่วไปเห็นจะแจง จนหมดสงสัย ตองยอมรับกันทั่ว
ทั้งหมด ฝายที่ไมเชื่อ ก็ไมสามารถพิสูจนใหเห็นชัดแจงเด็ดขาดลงไป จนไมตองเหลือเยื่อใยไวในใจของคนอื่นๆ
วายังอาจจะมี ทั้งสองฝายอยูเพียงขั้นความเชื่อ คือ เชื่อวามี หรือเชื่อวาไมมี หรือไมเชื่อวามี (ถึงวาไดเห็นจริง ก็
ไมสามารถแสดงใหคนอื่นเห็นจริงอยางนั้นดวย)
ยิ่งกวานั้น ในสภาพที่พิสูจนอยางสามัญไมไดนี้ สิ่งเหลานี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกอยางหนึ่ง คือ เปนของ
ผลุบๆ โผลๆ หรือลับๆ ลอๆ หมายความวา บางทีมีเคาใหตื่นใจวาคราวนี้ตองจริง แตพอจะจับใหมั่น ก็ไมยอม
ใหสมใจจริง ครั้นทําบางอยางไดสมจริง ก็ยังมีแงใหเคลือบแคลงตอไป เขาแนวที่วา ยิ่งคน ก็ยิ่งลับ ยิ่งลับ ก็ยิ่ง
ลอใหคน คนตามที่ถูกลอ ก็ยิ่งหลง แลวก็หมกมุนวนเวียนอยูกับสิ่งเหลานั้น จนชักจะเลื่อนลอยออกไปจากโลก
ของมนุษย
ในเมื่อเปนสิ่งที่ไมอาจพิสูจน เปนสิ่งลับลอ และมักทําใหหลงใหลเชนนี้ การมัววุนวายกับการพิสูจนสิ่ง
เหลานั้น ยอมกอใหเกิดโทษหลายอยาง ทั้งแกบุคคลและสังคม
นอกจากเสียเวลาและเสียกิจการเพราะความหมกมุนวุนวายแลว เมื่อตองมัวรอกันอยูจนกวาจะพิสูจนได
วามีจริงหรือไมมี และก็พิสูจนกันไมเสร็จสักที ผูที่เชื่อและไมเชื่อ ก็ตองมาทุมเถียงหาทางหักลางกัน แตก
สามัคคีทะเลาะวิวาทกันเพราะเรื่องที่ไมชัดเจน และในระหวางนั้น แตละพวกละฝายตางก็ปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นไป
ตามความเชื่อและไมเชื่อของตน ไมมีโอกาสที่จะแกไขการปฏิบัติตางๆ ที่เกิดโทษกอผลเสียแกชีวิตและสังคม
เพราะตองรอใหพิสูจนเสร็จกอน จึงจะยุติการปฏิบัติใหลงเปนอันเดียวกันได ซึ่งก็ยังพิสูจนกันไมเสร็จจนบัดนี้ จึง
เปนอันตองยอมรับผลเสียกันอยางนี้เรื่อยไปไมเห็นที่สิ้นสุด
ถาหากไมยอมรับ หรือไมยอมรอ ก็ตองใชวิธีบังคับขมเหงกัน โดยฝายที่เชื่อบังคับฝายที่ไมเชื่อใหปฏิบัติ
อยางตน หรือฝายที่ไมเชื่อบังคับฝายที่เชื่อไมใหปฏิบัติตามความเชื่อของเขา
ดั ง จะเห็ น ได ใ นลั ท ธิ นิ ย มทางการเมื อ ง และระบอบการปกครองบางอย า ง ที่ ยึ ด มั่ น ว า ตนนิ ย มวิ ธี
วิทยาศาสตร เมื่อผูปกครองในระบบนั้นเห็นวาความเชื่อในสิ่งเหลานี้เปนของเหลวไหลงมงาย เมื่อเขาจับหลักใน
เรื่องนี้ไมถูก และหาทางออกใหแกประชาชนไมได แตตองการทําใหประชาชนปฏิบัติตามลัทธินิยม (คือความเชื่อ)
ของเขา ก็ตองใชวิธีบังคับใหประชาชนเลิกปฏิบัติตามความเชื่อของประชาชน หรือปลุกเราปอนความเชื่อใน
ทางตรงขาม คือความเชื่อวาสิ่งเหลานั้นไมมีจริง แกประชาชน หรือทําทั้งสองอยาง
แตวิธีการปดกั้นบังคับ หรือปลุกเรานี้ เปนการทิ้งชองวางอันกวางใหญไว เพราะมิใชเปนการแกไขที่
ตนเหตุ คือมิไดชําระสัตวผูยังไมขามพนความสงสัย1934 เพียงแตเก็บซอนเอาเชื้อและแรงกดดันอัดไว
1934

น โสเธนฺติ มจฺจํ อวิติณฺณกงฺขํ (ขุ.สุ.๒๕/๓๑๕/๓๗๔)
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ตราบใดอํานาจบังคับและแรงปลุกเรายังเขมแข็ง ก็ยังขมคุมไวได แตเมื่อใดอํานาจบังคับและแรงปลุก
เราออนแอคลายจางลง เชื้อและแรงกดดันนั้น ก็มีโอกาสที่จะโผลออกงอกงามเฟองฟูไดตอไป และเมื่อถึงเวลา
นั้น การปฏิบัติในเรื่องเหลานี้ ก็จะเปนไปอยางงมงาย ขาดหลัก ปราศจากทิศทาง ทําใหเกิดผลเสียไดเหมือนอยาง
เดิมอีก โดยมิไดรับการแกไขแตอยางใด
อีกประการหนึ่ง ในเมื่อสิ่งเหลานี้อยูเพียงในระดับแหงความเชื่อของปุถุชน ก็ยอมผันแปรกลับกลายได
ดังจะเห็นไดวา บางคนเคยไมเชื่อถือสิ่งเหนือสามัญวิสัยเหลานี้เลย (คือ เชื่อวาสิ่งเหลานี้ไมมีไมเปนจริง) และดูถูก
ดูหมิ่นความเชื่อนั้นอยางรุนแรง ตอมา ไดประสบเหตุการณลับลอที่เปนเงื่อนตอแหงความเชื่อนั้นเขา ก็กลับกลายเปนคน
ที่มีความเชื่ออยางปกจิตฝงใจตรงขามไปจากเดิม และเพราะเหตุที่ไมมีหลักสองนําทางในการปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้น
ก็กลายเปนผูหมกมุนหลงใหลในสิ่งเหลานั้น ยิ่งไปกวาคนอื่นๆ อีกมากมาย ที่เขาเชื่ออยางนั้นแตเดิมมา
ในทํานองเดียวกัน บางคนที่เคยเชื่อถือมั่นคงอยูกอน ตอมา ไดประสบเหตุการณที่สอวาสิ่งที่เชื่อจะไม
เปนไปสมจริง หรือไมแนนอน ความเชื่อนั้นก็กลับสั่นคลอนไป หรือบางทีอาจกลายเปนผูไมเชื่อไปเสียก็มี
ในกรณีเหลานี้ มนุษยทั้งหลายลวนแตมัววุนวายกับปญหาวา มีหรือไมมี จริงหรือไมจริง เชื่อหรือไมเชื่อ
เทานั้น พากันขาดหลักการในทางปฏิบัติ ที่จะเตรียมปองกันผลเสียตอชีวิตและสังคมจากความเชื่อหรือไมเชื่อของ
พวกตน พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการปฏิบัติ มุงสอนสิ่งที่ทําได ใหมนุษยไดรับประโยชนพอกับทุกระดับ
แหงความพรอม หรือความแกกลาสุกงอมของตนๆ
สําหรับเรื่องเหนือสามัญวิสัยเหลานี้ พระพุทธศาสนาก็ไดวางหลักการในทางปฏิบัติไวอยางชัดเจนวา เมื่อ
สิ่งเหลานั้นมีจริง มนุษยควรวางตัวหรือปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นอยางไร และที่วางตัวหรือปฏิบัติอยางนั้นๆ ดวย
เหตุผลอะไร เหมือนดังพูดวา ทานจะเชื่อหรือไมเชื่อก็ตาม แตทานควรปฏิบัติตอสิ่งนั้นใหถูกตอง
ผูที่เชื่อก็ตาม ไมเชื่อก็ตาม สามารถและสมควรทําตามหลักปฏิบัติที่พระพุทธศาสนาแนะนําไวนี้ได
เพราะตามหลักปฏิบัตินี้ ทั้งผูเชื่อและผูไมเชื่อ จะประพฤติตนตอสิ่งเหลานั้นอยางแทบไมมีอะไรแตกตางกันเลย
จะผิดแปลกกันบาง ก็เพียงในสิ่งหยุมหยิมเล็กนอยเทานั้น
นอกจากนั้น ยังเปนวิธีปฏิบัติที่ทําใหเกิดผลดีแกทุกฝาย โดยที่ทั้งผูเชื่อและไมเชื่อ ตางก็มีความเอื้อเฟอ
เอื้อเอ็นดูตอกัน ผูที่เชื่อ ก็ปฏิบัติไปโดยไมเกิดผลเสียแกชีวิตและสังคม ผูไมเชื่อ ก็สามารถปฏิบัติตอผูที่เชื่อได
ถูกตอง และสามารถแนะนําผูที่เชื่อ ใหปฏิบัติตอสิ่งที่เขาเชื่อในทางที่จะเปนประโยชน ทั้งสองฝายตางมีเมตตา
เคารพซึ่งกันและกัน
หลักการในทางปฏิบัติ หรือความเปนศาสนาแหงการปฏิบัตินี้แหละ ที่เปนคุณพิเศษของพระพุทธศาสนา
ซึ่งพระพุทธศาสนาไดริเริ่มขึ้นใหม อันทําใหตางจากศาสนาปรัชญาทั้งหลายอื่น ตลอดจนลัทธินิยมอุดมการณ
ทั้งหลาย แมในสมัยปจจุบัน
หลักการจําเพาะในกรณีนี้คือ สําหรับสิ่งที่ไมอาจพิสูจน และมิใชธรรมสําหรับเขาถึง ใหใชการวางทาที
หรือวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง1935
เมื่อคนทั้งหลายปฏิบัติตามหลักการที่พระพุทธศาสนาแนะนําไวแลวอยางนี้ ถายังมีคนกลุมใดสนใจที่จะ
คนควาพิสูจนความมีจริงเปนจริงของสิ่งเหลานี้ตอไป ก็นับวาเปนงานอดิเรกของคนเหลานั้น ซึ่งคนทั่วไปอาจ
วางใจเปนกลาง และปลอยใหเขาทําไป เทาที่ไมกอใหเกิดผลเสียใดๆ แกสังคม เปรียบไดกับนักคนควาวิจัยใน
วิชาการสาขาตางๆ อยางอื่นๆ
1935

หลักขอนี้ รวมอยูใน “เกณฑวินิจฉัยความหมายและคุณคาของพุทธธรรม” ซึ่งเปนอีกบทหนึ่งตางหาก ที่คิดไววาจะเพิ่มเติม ในหนังสือ พุทธธรรม เมื่อมีโอกาส

๙๘๐

พุทธธรรม

เทาที่กลาวมา เห็นไดชัดอยูแลววา เหตุผลในขอแรก มุงที่ประโยชนในทางปฏิบัติของมนุษยทั้งหลาย
อยางไรก็ตาม การที่พระพุทธศาสนาไมสนใจในปญหาเกี่ยวกับความมีอยูจริงหรือไม ของฤทธิ์ปาฏิหาริยและเทพ
เจาทั้งหลาย จนถึงขั้นที่วา เมื่อวางทาทีและปฏิบัติตนถูกตองแลว ใครจะสนใจคนควาพิสูจนเรื่องนี้ตอไป ก็ปลอย
เขาไปตามเรื่องนั้น ทาทีเชนนี้ยอมเกี่ยวเนื่องถึงเหตุผลประการที่สอง ซึ่งสัมพันธโดยตรงกับหลักการขั้นพื้นฐาน
ของพระพุ ท ธศาสนาด วย กล าวคื อ ความมี อยู จ ริง หรือ ไม ข องสิ่ง เหล านี้ ไม ก ระทบต อ หลัก การสํา คั ญ ของ
พระพุทธศาสนา
หมายความวา ถึงแมวาอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยและเทพเจาจะมีจริง แตการปฏิบัติตามหลักการ และการ
เขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา ยอมเปนไปได โดยไมตองเกี่ยวของกับสิ่งเหนือสามัญวิสัยทั้งสองประเภทนั้น
แตประการใดเลย
สําหรับเรื่องอิทธิปาฏิหาริย พึงอางพุทธพจนวา
พระพุทธเจา: นี่แน่ะสุนักขัตต์ เธอเข้าใจว่าอย่างไร? เมื่อเราทําอิทธิปาฏิหาริย์ ซึ่งเป็นธรรมของ
มนุษย์ยิ่งยวดก็ตาม ไม่ทําก็ตาม ธรรมที่เราได้แสดงแล้วเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายใด จะนําออกไป
เพื่อ (ประโยชน์ที่มุ่งหมายนั้น คือ) ความหมดสิ้นทุกข์โดยชอบ ได้หรือไม่?
สุนักขัตต์: พระองค์ผู้เจริญ เมื่อพระองค์ทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริย์ ที่เป็นธรรมของมนุษย์
ยิ่งยวดก็ตาม ไม่กระทําก็ตาม ธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายใด ก็
ย่อมจะนําออกไปเพื่อ (ประโยชน์ที่ม่งุ หมายนั้น คือ) ความหมดสิ้นทุกข์โดยชอบได้
พระพุทธเจา: นี่แน่ะสุนักขัตต์ เธอเข้าใจว่าอย่างไร? เมื่อเราบัญญัติสิ่งที่ถือว่าเป็นต้นกําเนิดของ
โลกก็ตาม ไม่บัญญัติก็ตาม ธรรมที่เราได้แสดงไว้แล้วเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายใด จะนําออกไป
เพื่อ (ประโยชน์ที่มุ่งหมายนั้น คือ) ความหมดสิ้นทุกข์โดยชอบ ได้หรือไม่?
สุนักขัตต์: พระองค์ผู้เจริญ เมื่อพระองค์ทรงบัญญัติสิ่งที่ถือว่าเป็นต้นกําเนิดของโลกก็ตาม ไม่
บัญญัติก็ตาม ธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงแล้วเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายใด ก็ย่อมจะ
นําออกไปเพื่อ (ประโยชน์ที่มุ่งหมายนั้น คือ) ความหมดสิ้นทุกข์โดยชอบได้1936
สวนเรื่องเทพเจา จะไดพิจารณาเหตุผลเปนแงๆ ตอไป เฉพาะในเบื้องตนนี้ พึงพิจารณาพุทธภาษิตวา
“การถือไม่กินปลาไม่กินเนื้อ ก็ดี การประพฤติเป็นชีเปลือย ก็ดี ความมีศีรษะโล้น ก็ดี การ
มุ่นมวยผมเป็นชฎา ก็ดี การอยู่คลุกฝุ่นธุลี ก็ดี การนุ่งห่มหนังเสืออันหยาบกร้าน ก็ดี การบูชาไฟ
ก็ดี การบําเพ็ญพรตหมายจะเป็นเทวดา ก็ดี การบําเพ็ญตบะต่างๆ มากมายในโลก ก็ดี พระเวท ก็
ดี การบวงสรวงสังเวย ก็ดี การบูชายัญ ก็ดี การจําพรตตามฤดู ก็ดี จะชําระสัตว์ผู้ยังข้ามไม่พ้น
ความสงสัย ให้บริสุทธิ์ได้ ก็หาไม่”1937
ที่กลาวมานี้ เปนหลักการทั่วไปที่ควรทราบไวกอน ตอจากนี้ ถายอมรับวาอิทธิปาฏิหาริยและเทวดามีจริง
ก็พึงทราบฐานะของสิ่งเหลานั้นตอการดํารงชีวิตของมนุษย พรอมทั้งวิธีปฏิบัติที่ถูกตองตอสิ่งเหลานั้น ดังตอไปนี้
1936
1937

ที.ปา.๑๑/๒-๓/๓-๔; พึงเทียบกับพุทธพจนที่แสดงสิ่งที่ทรงพยากรณและไมทรงพยากรณ ใน ม.ม.๑๓/๑๕๐-๑๕๒/๑๔๗-๑๕๓ ดวย
ขุ.สุ.๒๕/๓๑๕/๓๗๔ (คําวา การบําเพ็ญพรตหมายจะเปนเทวดานั้น แปลตาม สุตฺต.อ.๒/๖๖ รูปศัพทเปน อมรา ถาแปลตามรูปศัพท
ก็ไดความเพียงวา เทวดาทั้งหลาย ก็ดี)

บทที่ ๒๐ เรื่องเหนือสามัญวิสัย: ปาฏิหาริย - เทวดา

๙๘๑

อิทธิปาฏิหาริย
อิทธิปาฏิหาริย์ คืออะไร? และแค่ไหน?
อิทธิปาฏิหาริย เปนอภิญญา คือความรูความสามารถพิเศษยวดยิ่งอยางหนึ่ง มีชื่อเฉพาะวา อิทธิวิธิ
หรือ อิทธิวิธา (การแสดงฤทธิ์ไดตางๆ) แตเปนโลกิยอภิญญา คืออภิญญาระดับโลกีย ซึ่งพัวพันเกี่ยวเนื่องอยูใน
โลก เปนวิสัยของปุถุชน ยังอยูในอํานาจของกิเลส เชนเดียวกับโลกิยอภิญญาอื่นๆ ทั้งหลาย คือ หูทิพย ตาทิพย
การรูใจคนอื่น และระลึกชาติได
โลกิยอภิญญาทั้ง ๕ อยางนี้ มีคนทําไดตั้งแตกอนพุทธกาล ไมเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา
คือ พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นหรือไมก็ตาม โลกิยอภิญญาเหลานี้ก็เกิดมีได พูดอีกอยางหนึ่งวา สิ่งเหลานี้ไมใชตัว
แทของพระพุทธศาสนา และไมจําเปนสําหรับการเขาถึงพระพุทธศาสนา
สิ่งที่เกิดขึ้นดวยการเกิดของพระพุทธศาสนา และเปนตัวพระพุทธศาสนา คือ ความรูที่ทําใหดับกิเลสดับ
ทุกขได เรียกชื่ออยางหนึ่งวา อาสวักขยญาณ แปลวา ญาณที่ทําอาสวะใหสิ้นไป จัดเขาเปนอภิญญาขอสุดทาย
คือขอที่ ๖ เปนโลกุตรอภิญญา คืออภิญญาระดับโลกุตระ ซึ่งทําใหมีจิตใจเปนอิสระ ปลอดโปรงผองใส พนจาก
อํานาจครอบงําของเรื่องโลกๆ หรือสิ่งที่เปนวิสัยของโลก ทําใหปุถุชนกลายเปนอริยชนโดยสมบูรณ
โลกิยอภิญญาทั้งหลายเสื่อมถอยได แตโลกุตรอภิญญาไมกลับกลาย ไดโลกุตรอภิญญาอยางเดียว
ประเสริฐกวาไดโลกิยอภิญญาทั้ง ๕ อยางรวมกัน แตถาไดโลกุตรอภิญญา โดยไดโลกิยอภิญญาดวย ก็เปน
คุณสมบัติสวนพิเศษเสริมใหดีพรอมยิ่งขึ้น
โลกุตรอภิญญาเทานั้นเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตที่ดีงามของมนุษย ซึ่งทุกคนควรไดควรถึง สวนโลกิยอภิญญาทั้งหลาย มิใชสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตที่ดีงาม เปนเพียงเครื่องประกอบเสริมคุณสมบัติดังไดกลาวแลว1938

ปาฏิหาริย์ ไม่ใช่แค่ฤทธิ์ แต่มีถึง ๓ อย่าง
อิทธิปาฏิหาริยนี้ พระพุทธเจาทรงจัดเปนปาฏิหาริยอยางหนึ่ง ใน ๓ อยาง คือ1939
๑. อิทธิปาฏิหาริย์
ปาฏิหาริย คือ การแสดงฤทธิ์ตางๆ
๒. อาเทศนาปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย คือ การทายใจคนอื่นได
๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย คือ คําสอนที่เปนจริง สอนใหเห็นจริง และนําไปปฏิบัติไดผลสมจริง
ความหมายตามบาลีดังนี้
๑. อิทธิปาฏิหาริย์: “บางท่านประกอบฤทธิ์ต่างๆ ได้มากมายหลายอย่าง คนเดียวเป็นหลายคน
ก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ทําให้ปรากฏก็ได้ ทําให้หายไปก็ได้ ทะลุฝา กําแพง ภูเขา ไปได้ไม่
ติดขัด เหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นดําลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ําก็ได้ เดินบนน้ําไม่แตก
เหมือนเดินบนดินก็ได้ เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ ใช้มือจับต้องลูบคลําพระจันทร์ พระ
อาทิตย์ ซึ่งมีกําลังฤทธิ์เดชมากมายถึงเพียงนี้ก็ได้ ใช้อํานาจทางกายจนถึงพรหมโลกก็ได้”
1938
1939

คําชี้แจงเกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริย ในฐานะเปนอภิญญา พรอมทั้งหลักฐานอางอิงทั้งหลาย ไดแสดงไวแลวอยางมากมายในตอนกอนๆ
ที.สี.๙/๓๓๙-๓๔๒/๒๗๓-๖; ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๒; องฺ.ติก.๒๐/๕๐๐/๒๑๗; ขุ.ปฏิ.๓๑/๗๑๘-๗๒๑/๖๑๖-๘

๙๘๒

พุทธธรรม
๒. อาเทศนาปาฏิหาริย์: “ภิกษุย่อมทายใจ ทายความรู้สึกในใจ ทายความนึกคิด ทายความ
ไตร่ตรองของสัตว์อื่น บุคคลอื่นได้ว่า ใจของท่านเป็นอย่างนี้ ใจของท่านเป็นไปโดยอาการนี้ จิต
ของท่านเป็นดังนี้”
อยางนี้ วาตามเกวัฏฏสูตรในทีฆนิกาย แตใน ที.ปา.๑๑/๗๘/๑๑๒ ในอังคุตตรนิกาย และใน
ปฏิสัมภิทามัคคที่อางแลว ใหความหมายละเอียดออกไปอีกวา
๒. อาเทศนาปาฏิหาริย์: “บางท่าน ทายใจได้ด้วยสิ่งที่กําหนดเป็นเครื่องหมาย (นิมิต) ว่า ใจ
ของท่านเป็นอย่างนี้ ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ จิตของท่านเป็นดังนี้ ถึงหากเธอจะ
ทายเป็นอันมาก ก็ตรงอย่างนั้น ไม่พลาดเป็นอื่น; บางท่าน ไม่ทายด้วยสิ่งที่กําหนดเป็น
เครื่องหมายเลย แต่พอได้ฟังเสียงของมนุษย์ อมนุษย์ หรือเทวดาแล้ว ก็ทายใจได้ว่า ใจของ
ท่านเป็นอย่างนี้...; บางท่าน ไม่ทายด้วยนิมิต ไม่ฟังเสียง...แล้วจึงทาย แต่ฟังเสียงวิตกวิจาร
ของคนที่กําลังตรึกกําลังตรองอยู่ ก็ทายใจได้ว่า ใจของท่านเป็นอย่างนี้...; บางท่าน ไม่ทายด้วย
นิมิต ไม่ฟังเสียง...แล้วจึงทาย แต่ใช้จิตกําหนดใจของคนที่เข้าสมาธิ ซึ่งไม่มีวิตกไม่มีวิจารแล้ว
ย่อมรู้ชัดว่า ท่านผู้นี้ตั้งมโนสังขาร (ความคิดปรุงแต่งในใจ) ไว้อย่างไร ต่อจากความคิดนี้แล้ว ก็
จะคิดความคิดโน้น ถึงหากเธอจะทายมากมาย ก็ตรงอย่างนั้น ไม่พลาดเป็นอื่น”
(อาเทศนาปาฏิหาริยนี้ ดูคลายเจโตปริยญาณ หรือปรจิตตวิชานน คือการหยั่งรูใจผูอื่น แต
ไมตรงกันทีเดียว เพราะยังอยูในขั้นทาย ยังไมเปนญาณ)
๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย์: “บางท่านย่อมพร่ําสอนอย่างนี้ว่า จงตรึกอย่างนี้ อย่าตรึกอย่างนี้ จง
มนสิการอย่างนี้ อย่ามนสิการอย่างนี้ จงละสิ่งนี้ จงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่เถิด”
(เฉพาะในเกวัฏฏสูตร ในทีฆนิกาย อธิบายเพิ่มเติม โดยยกเอาการที่พระพุทธเจาอุบัติในโลก
แลว ทรงสั่งสอนธรรม ทําใหคนมีศรัทธา ออกบวช บําเพ็ญศีล สํารวมอินทรีย มีสติสัมปชัญญะ
สันโดษ เจริญฌาน บรรลุอภิญญาทั้ง ๖ ซึ่งจบลงดวยอาสวักขัย เปนพระอรหันต วาการสอนได
สําเร็จผลอยางนั้นๆ ลวนเปนอนุสาสนีปาฏิหาริย)

อิทธิปาฏิหาริย์ ไม่ใช่ธรรมที่เป็นแก่นสาร
ในสมัยพุทธกาล เคยมีบุตรคฤหบดีผูหนึ่ง ทูลขอใหพระพุทธเจาแสดงอิทธิปาฏิหาริย เขากราบทูลวา
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมืองนาลันทานี้ เจริญรุ่งเรือง มีประชาชนมาก มีผู้คนกระจายอยู่
ทั่ว ต่างเลื่อมใสนักในองค์พระผู้มีพระภาค ขออัญเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้โปรดทรงรับสั่ง
พระภิกษุไว้สักรูปหนึ่ง ที่จะกระทําอิทธิปาฏิหาริย์ ซึ่งเป็นธรรมเหนือมนุษย์ โดยการกระทําเช่นนี้
ชาวเมืองนาลันทานี้ก็จักเลื่อมใสยิ่งนัก ในพระผู้มีพระภาคเจ้า สุดที่จะประมาณ”
พระพุทธเจาไดตรัสตอบบุตรคฤหบดีผูนั้นวา
“นี่แน่ะเกวัฏฏ์ เรามิได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่า มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอจงกระทําอิทธิปาฏิหาริย์ ซึ่งเป็นธรรมเหนือมนุษย์ แก่คนนุ่งขาวชาวคฤหัสถ์ทั้งหลาย”

บทที่ ๒๐ เรื่องเหนือสามัญวิสัย: ปาฏิหาริย - เทวดา

๙๘๓

พระองคไดตรัสแสดงเหตุผลตอไปวา ในบรรดาปาฏิหาริย ๓ อยางนั้น ทรงรังเกียจ ไมโปรด ไมโปรง
พระทัยตออิทธิปาฏิหาริย และอาเทศนาปาฏิหาริย เพราะทรงเห็นโทษวา คนที่เชื่อ ก็เห็นจริงตามไป สวนคนที่ไม
เชื่อ ไดฟงแลว ก็หาชองขัดแยงคัดคานเอาไดวา ภิกษุที่ทําปาฏิหาริยนั้น คงใชคันธารีวิทยา และมณิกาวิทยา ทํา
ใหคนมัวทุมเถียงทะเลาะกัน และไดทรงชี้แจงความหมายและคุณคาของอนุสาสนีปาฏิหาริยใหเห็นวา เอามาใช
ปฏิบัติเปนประโยชน ประจักษไดภายในตนเอง จนบรรลุถึงอาสวักขัย อันเปนจุดหมายของพระพุทธศาสนา
นอกจากนั้น ยังไดทรงยกตัวอยาง ภิกษุรูปหนึ่งมีฤทธิ์มาก อยากรูความจริงเกี่ยวกับจุดดับสิ้นของโลก
วัตถุธาตุ จึงเหาะเที่ยวไปในสวรรค ดั้นดนไปแสวงหาคําตอบจนถึงพระพรหม ก็หาคําเฉลยที่ถูกตองไมได ใน
ที่สุดตองเหาะกลับลงมา แลวเดินดินไปทูลถามพระองค เพื่อความรูจักโลกตามความเปนจริง แสดงถึงความที่
อิทธิปาฏิหาริยมีขอบเขตจํากัด อับจน และมิใชแกนธรรม1940
อีกคราวหนึ่ง เมื่อสังคารวพราหมณ กราบทูลถึงเรื่องแทรก ซึ่งที่ประชุมราชบริษัท ไดยกขึ้นมาสนทนา
กันในราชสํานักวา
“สมัยก่อนมีพระภิกษุจํานวนน้อยกว่า แต่มีภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมเหนือ
มนุษย์ได้มากกว่า สมัยนี้ มีพระภิกษุจํานวนมากกว่า แต่ภิกษุผู้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ซึ่งเป็นธรรม
เหนือมนุษย์ กลับมีน้อยกว่า”
พระพุทธเจาไดตรัสวา ปาฏิหาริยมี ๓ อยาง คือ อิทธิปาฏิหาริย อาเทศนาปาฏิหาริย และอนุสาสนี
ปาฏิหาริย แลวทรงแสดงความหมายของปาฏิหาริยทั้งสามอยางนั้น ในที่สุด ไดตรัสถามพราหมณวา ชอบใจ
ปาฏิหาริยอยางไหน ปาฏิหาริยใดดีกวา ประณีตกวา
พราหมณไดทูลตอบวา อิทธิปาฏิหาริย และอาเทศนาปาฏิหาริย คนใดทํา คนนั้นจึงรูเรื่อง คนใดทํา ก็
เปนของคนนั้นเทานั้น มองดูเหมือนเปนมายากล อนุสาสนีปาฏิหาริยจึงจะดีกวา ประณีตกวา1941 (คนอื่นพิจารณา
รูเขาใจ มองเห็นความจริงดวย และนําไปปฏิบัติได แกทุกขแกปญหาได)

อิทธิฤทธิ์ ชนิดอริยะ และชนิดอนารยะ
บาลีอีกแหงหนึ่ง ชี้แจงเรื่องอิทธิวิธี (การแสดงฤทธิ์ไดตางๆ) วามี ๒ ประเภท คือ
๑. ฤทธิ์ ที่มิใช่อริยะ คือ ฤทธิ์ที่ประกอบดวยอาสวะ ยังมีอุปธิ (มีกิเลสและทําใหเกิดทุกขได) ไดแก
ฤทธิ์อยางที่เขาใจกันทั่วๆ ไป ดังไดบรรยายมาขางตน คือ การที่สมณะหรือพราหมณ ผูใดผูหนึ่ง
บําเพ็ญเพียรจนไดเจโตสมาธิ แลวแสดงฤทธิ์ไดตางๆ เชน แปลงตัวเปนคนหลายคน ไปไหนก็แหวก
ทะลุฝากําแพงไป เหินฟา ดําดิน เดินบนน้ํา เปนตน
๒. ฤทธิ์ ที่เป็นอริยะ คือ ฤทธิ์ที่ไมประกอบดวยอาสวะ ไมมีอุปธิ (ไมมีกิเลส ไมทําใหเกิดทุกข) ไดแก
การที่ภิกษุสามารถทําใจกําหนดหมายไดตามตองการ บังคับความรูสึกของตนได จะใหมองเห็นสิ่งที่
นาเกลียด เปนไมนาเกลียดก็ได เชน เห็นคนหนาตานาเกลียดชัง ก็วางจิตเมตตาทําใจใหรักใครมี
ไมตรีได เห็นสิ่งไมนาเกลียด เปนนาเกลียดก็ได เชน เห็นคนรูปรางนารักยั่วยวนใหเกิดราคะ จะมอง
เปนอสุภะไป ก็ได หรือจะวางใจเปนกลาง เฉยเสีย ปลอยวางทั้งสิ่งที่นาเกลียดและไมนาเกลียด ก็
ได1942 เชนในกรณีที่จะใชความคิดพิจารณาอยางเที่ยงธรรม ใหเห็นสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง เปนตน
1940

ดู เกวัฏฏสูตร, ที.สี.๙/๓๓๘-๓๕๐/๒๗๓-๒๘๓
ดู องฺ.ติก.๒๐/๕๐๐/๒๑๗-๒๒๐
1942
ที.ปา.๑๑/๙๐/๑๒๒; อธิบายใน ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๙๐/๕๙๙
1941

๙๘๔

พุทธธรรม

เรื่องฤทธิ์ ๒ ประเภทนี้ ยอมย้ําความที่กลาวไวขางตน ใหเห็นวา อิทธิปาฏิหาริย จําพวกฤทธิ์ที่เขาใจกัน
ทั่วไป ซึ่งทําอะไรไดผาดแผลงพิสดารเปนที่นาอัศจรรยนั้น ไมไดรับความยกยองในพระพุทธศาสนา ไมใช
หลักการที่แทของพระพุทธศาสนา
ฤทธิ์ที่สูงที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนา ไดแกความสามารถบังคับความรูสึกของตนเองได หรือบังคับจิต
ใหอยูในอํานาจของตนได เปนฤทธิ์ที่ไมมีพิษมีภัยแกใครๆ ซึ่งผูไดฤทธิ์อยางตนอาจทําไมได แถมบางครั้งผูมีฤทธิ์
อยางตนนั้นยังเอาฤทธิ์ของตนไปใชเปนเครื่องมือสนองกิเลส ตรงขามกับฤทธิ์อยางที่สอง ที่เปนเครื่องมือสราง
คุณธรรม กําจัดกิเลส มิใหจิตใจถูกลอไปในอํานาจของราคะ โทสะ หรือโมหะ1943
การที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบท หามภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริยแกชาวบาน ยอมเปนหลักฐาน
ยืนยันถึงการที่ไมทรงสนับสนุนการใชอิทธิปาฏิหาริย1944

เมื่อวาตามรูปศัพท
ปาฏิหาริย์
แปลวา การกระทําที่ตีกลับ ขับไล หรือกําจัดเสียไดซึ่งปฏิปกษ
อิทธิ หรือ ฤทธิ์ แปลวา ความสําเร็จ
อาเทศนา
แปลวา ระบุ อาง สําแดง ชี้บง จะแปลวา ปรากฏชัด ก็พอได
อนุสาสนี
แปลวา คําพร่ําสอน
โดยถือความหมายอยางนี้ คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค ไดแปลความหมายปาฏิหาริยทั้งสามนั้นออกไป ใหเห็น
เพิ่มขึ้นอีกแนวหนึ่ง คือกลาววา คุณธรรมตางๆ เชน เนกขัมมะ เมตตา ฌาน อนัตตานุปสสนา ตลอดจนถึง
อรหัตตมรรค เรียกวาเปน อิทธิปาฏิหาริย์ ไดทั้งนั้น โดยความหมายวา สําเร็จผลตามหนาที่ และกําจัดธรรมที่
เปนปฏิปกษของมัน เชน กามฉันท พยาบาท ตลอดจนกิเลสทั้งปวงได เรียกวาเปน อาเทศนาปาฏิหาริย์ ได โดย
ความหมายวา ผูที่ประกอบดวยธรรมเหลานี้ทุกคน ยอมมีจิตบริสุทธิ์ มีความคิดไมขุนมัว เรียกวาเปน อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ได โดยความหมายของการสั่งสอนวา ธรรมขอนั้นๆ ควรปฏิบัติ ควรฝกอบรม ควรเพิ่มพูน ควรตั้งสติ
ใหเหมาะอยางไร เปนตน1945 คําอธิบายอยางนี้ แมจะไมใชความหมายอยางที่ใชทั่วไป แตก็เปนความรูประกอบที่
นาสนใจ
ดังไดกลาวแลวขางตนวา อิทธิปาฏิหาริยเปนโลกิยอภิญญาอยางหนึ่ง ซึ่งเปนสวนเสริมคุณสมบัติของผูที่
ไดโลกุตรอภิญญาเปนหลักอยูแลว ใหพรอมบริบูรณยิ่งขึ้นสําหรับการบําเพ็ญกิจเกื้อกูลแกชาวโลก จึงมีพุทธพจน
บางแหงเรียกภิกษุผูประกอบดวยปาฏิหาริยครบทั้ง ๓ ประการ คือ อิทธิปาฏิหาริย อาเทศนาปาฏิหาริย และ
อนุสาสนีปาฏิหาริย วาเปนผูสําเร็จสิ้นเชิง จบหรือถึงจุดหมายสิ้นเชิง เปนตน และเปนผูประเสริฐสุดในหมูเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย1946
1943

ดู วัตถุประสงคของการปฏิบัติเชนนี้ใน องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๔๔/๑๘๙; ฤทธิ์ประเภทนี้เปนพวกเมตตาเจโตวิมุตติ ซึ่งถึงขั้นเปนสุภวิโมกข
เกิดจากเจริญโพชฌงคประกอบดวยเมตตาก็ได (สํ.ม.๑๙/๕๙๗/๑๖๔); เปนผลของการเจริญสติปฏฐาน ๔ ก็ได (สํ.ม.๑๙/๑๒๕๓๑๒๖๒/๓๗๖-๙); เปนผลของการเจริญสมาธิก็ได (สํ.ม.๑๙/๑๓๓๒-๖/๔๐๑-๓); บางแหงเรียกผูปฏิบัติไดเชนนี้วา อริยชนผูเจริญ
อินทรียแลว (ม.อุ.๑๔/๘๖๓/๕๔๖)
1944
วินย.๗/๓๓/๑๖; อรรถกถาอธิบายวา ทรงหามแตวิกุพพนฤทธิ์ (ฤทธิ์ผันแผก คือเปลี่ยนจากรูปรางปกติ เชน แปลงตัวเปนตางๆ
เนรมิตใหเห็นสิ่งตางๆ พูดแตไมใหเห็นตัว ใหเห็นตัวทอนเดียว เปนตน) ไมหามอธิษฐานฤทธิ์ (เชน อธิษฐานตัวเปนหลายคน เดินน้ํา
ดําดิน เปนตน) ดู วินย.อ.๓/๓๓๗ แตคําอธิบายนี้ดูไมนานิยม
1945
ขุ.ปฏิ.๓๑/๗๑๘-๗๒๒/๖๑๖-๖๒๐
1946
องฺ.ติก.๒๐/๕๘๔/๓๗๕; องฺ.ทสก.๒๔/๒๑๗/๓๕๓
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แตทั้งนี้ ย้ําวา ตองมีอนุสาสนีปาฏิหาริยเปนหลัก หรือเปนขอยืนตัวแนนอน และมีปาฏิหาริย ๒ ขอตน
เปนเครื่องเสริม
แมในการใชปาฏิหาริย ก็ถือหลักอยางเดียวกัน คือ ตองใชอนุสาสนีปาฏิหาริยเปนหลักอยูเสมอ หาก
จะตองใชอิทธิปาฏิหาริยหรืออาเทศนาปาฏิหาริยบาง ในเมื่อมีเหตุผลสมควร ก็ใชเพียงเพื่อเปนเครื่องประกอบ
เบื้องตน เพื่อนําเขาสูอนุสาสนีปาฏิหาริย มีอนุสาสนีปาฏิหาริยเปนเปาหมาย และจบลงดวยอนุสาสนีปาฏิหาริย ดัง
จะไดกลาวตอไป

โทษแก่ปุถุชน ในการเกี่ยวข้องกับเรื่องฤทธิ์
สําหรับปุถุชน ฤทธิ์อาจเปนโทษได ทั้งแกผูมีฤทธิ์เอง และแกคนที่มาเกี่ยวของกับผูมีฤทธิ์ ปุถุชนผูมีฤทธิ์
อาจจะเกิดความเมาฤทธิ์1947 ในลักษณะตางๆ เชน เกิดมานะวาเราทําไดในสิ่งที่คนอื่นทําไมได คนอื่นทําไมได
อยางเรา มีความรูสึกยกตนขมผูอื่น กลายเปนอสัตบุรุษไป หรืออาจเกิดความหลงใหลมัวเมาในลาภสักการะที่
เกิดจากฤทธิ์นั้น นําฤทธิ์ไปใชเพื่อกอความชั่วความเสียหายอยางพระเทวทัต เปนตน
อยางนอย การติดใจเพลินอยูในฤทธิ์นั้น ก็ทําใหไมสามารถปฏิบัติเพื่อบรรลุคุณธรรมที่สูงขึ้นไป ไมอาจ
ชําระกิเลสทําจิตใจใหบริสุทธิ์ได และเพราะฤทธิ์ของปุถุชนเปนของเสื่อมได แมแตความหวงกังวลมัวยุงกับการ
รักษาฤทธิ์ ก็กลายเปนปลิโพธ คืออุปสรรค ที่ทําใหไมสามารถใชปญญาพินิจพิจารณาตามวิธีของวิปสสนาอยาง
ไดผลดี ทานจึงจัดเอาฤทธิ์เปนปลิโพธอยางหนึ่งของวิปสสนา (เรียกวาอิทธิปลิโพธ) ซึ่งผูจะฝกอบรมปญญาพึง
ตัดเสียใหได1948
สวนปุถุชนที่มาเกี่ยวของกับผูมีฤทธิ์ ก็มีทางประสบผลเสียจากฤทธิ์ไดเปนอันมาก ผลเสียขอแรกทีเดียว
ก็คือ คนที่มาเกี่ยวของ อาจตกไปเปนเหยื่อของผูมีฤทธิ์หรือหลอกลวงวามีฤทธิ์ ซึ่งมีอกุศลเจตนานําเอาฤทธิ์มา
เอยอางเพื่อแสวงหาลาภสักการะ
อยางไรก็ตาม ในเรื่องนี้มีขอพึงสังเกตวา ตามปกติ ผูมีฤทธิ์ซึ่งเปนผูปฏิบัติชอบ จะใชฤทธิ์ในกรณีเดียว
เมื่อมีเหตุผลอันสมควร เพื่อเปนสื่อนําไปสูการแนะนําสั่งสอนสิ่งที่ถูกตอง คืออนุสาสนีปาฏิหาริย ถาไมมีเหตุผล
เกี่ยวกับการแนะนําสั่งสอนธรรมแลว ผูมีฤทธิ์จะใชฤทธิ์ทําไม นอกจากเพื่อผูกคนไวกับตนเปนสะพานทอดไปสู
ชื่อเสียงและลาภผล1949
ดังนั้น จึงควรยึดถือเปนหลักไวทีเดียววา การใชอิทธิปาฏิหาริย จะตองมีอนุสาสนีปาฏิหาริยตามมาดวย
ถาผูใดอางหรือใชอิทธิปาฏิหาริยโดยมิใชเปนเพียงบันไดที่จะนําไปสูอนุสาสนีปาฏิหาริย พึงถือไวกอนวา ผูนั้น
ปฏิบัติผิดในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย เขาอาจมีอกุศลเจตนาหลอกลวง มุงแสวงหาลาภสักการะ หรืออยางนอยก็เปนผู
มัวเมาหลงใหลเขาใจผิดในเรื่องอิทธิปาฏิหาริยนั้น

1947

อิทธิมทะ (เปนพวกเดียวกับเมาความรู เมาศีล เมาฌาน เปนตน ดู อภิ.วิ.๓๕/๘๔๙/๔๖๘)
วิสุทฺธิ.๑/๑๑๒, ๑๒๒
1949
แตอยาลืมวา การตั้งใจใชความประพฤติศีลและวัตรเปนเครื่องชักจูงผูกหมูชนไวกับตน เพื่อผลในทางชื่อเสียง ความยกยอง
สรรเสริญ หรือลาภ ก็เปนสิ่งที่พระพุทธเจาทรงติเตียนมากเชนเดียวกัน
1948

๙๘๖

พุทธธรรม

หลักการนี้ผอนลงมาใชไดแมกับพฤติการณเกี่ยวกับเรื่องของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วๆ ไป1950 โดยอาจให
ยึดถือกันไววา ผูใดนําเอาของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือสิ่งลึกลับตางๆ มาใชในการเกี่ยวของกับประชาชน โดยมิได
นําประชาชนไปสูความรูความเขาใจในธรรม มิไดตอทายของขลังเปนตนนั้นดวยการแนะนําสั่งสอนใหเกิดปญญา
คือความรูความเขาใจถูกตองเกี่ยวกับความจริงความดีงามที่ควรรูและควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อชวยนําเขาให
คอยๆ กาวพนเปนอิสระออกไปไดจากของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหลานั้น พึงถือวา ผูนั้นเปนผูปฏิบัติผิด และนํา
ประชาชนไปในทางที่ผิด
อนึ่ง แมในกรณีที่มิไดตกไปเปนเหยื่อของผูอวดอางฤทธิ์ การไปมัววุนวายเพลิดเพลินหรือฝกใฝกับ
อิทธิปาฏิหาริยทั้งหลาย ก็เปนการไมปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาอยูในตัวแลวตั้งหลายแง
แง ที่ ห นึ่ ง ในเมื่ อ อิ ท ธิ ป าฏิ ห าริ ย ไ ม ใ ช ส าระสํ า คั ญ ของพระพุ ท ธศาสนา ไม เ กี่ ย วกั บ จุ ด หมายของ
พระพุทธศาสนา ไมชวยใหมนุษยหลุดพนจากกิเลส การไปฝกใฝในเรื่องเชนนี้ ยอมเปนการพราเวลาและแรงงาน
ที่ควรใชสําหรับการปฏิบัติธรรมใหหมดไปในทางที่ผิด
แงที่สอง คนที่ไปเกี่ยวของกับผูอางฤทธิ์หรืออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มักมุงเพื่อไปขอความชวยเหลือ หวัง
อํานาจดลบันดาลใหเกิดโชคลาภ เปนตน การปฏิบัติเชนนี้ ยอมไมถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา ที่เปนกรรม
วาท กิริยวาท และวิริยวาท สอนใหคนหวังผลสําเร็จจากการลงมือทําดวยความเพียรพยายามตามเหตุตามผล
การมัวหวังผลจากการออนวอนขอความชวยเหลือจากอํานาจดลบันดาล อาจทําใหกลายเปนคนมีนิสัยเฉื่อยชา
กลายเปนคนงอมืองอเทา อยางนอยก็ทําใหขาดความเพียรพยายาม ไมรีบเรงลงมือทําสิ่งที่ควรจะทํา ไมเรงเวนสิ่ง
ที่ควรงดเวน ขัดกับหลักความไมประมาท
นอกจากนั้น ถาจะฝกใฝกับอิทธิปาฏิหาริย ก็ควรฝกตนใหทําปาฏิหาริยนั้นไดเองจะดีกวา (แตก็ยังขัดกับ
หลักการแงที่หนึ่งขางตนอยูดี) เพราะการฝกใฝหวังผลจากอิทธิปาฏิหาริยของผูอื่น หรือจากอํานาจดลบันดาล
ทั้งหลาย เปนการพึ่งสิ่งภายนอก ทําใหชีวิตขึ้นตอสิ่งอื่นมากยิ่งขึ้น แทนที่จะอาศัยอํานาจภายนอกนอยลง และ
เปนตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้น จึงอาจทําใหกลายเปนคนมีชีวิตที่เลื่อนลอย มักเปนอยูดวยความเพอฝน เปนคนขาด
ประสิท ธิภ าพ ขาดอํา นาจและความมั่น ใจในตนเอง ขั ดต อหลั กการพื้ น ฐานของพระพุท ธศาสนา ที่ สอนให
พึ่งตนเอง สอนใหทําตนใหเปนที่พึ่งได หรือสามารถพึ่งตนได และสอนมรรคาแหงความหลุดพนเปนอิสระ ซึ่งใน
ขั้นสุดทาย ใหขามพนไดแมกระทั่งศรัทธาที่มีเหตุผล ไปสูความเปนอยูดวยปญญาบริสุทธิ์ ไมตองอิงอาศัย
แมกระทั่งพระศาสดา เริ่มตนมรรคาจากการอิงอาศัยปญญาสองนําขององคพระศาสดาผูเปนกัลยาณมิตร ไปสู
การยืนไดลําพังตน โดยไมตองอาศัยการประคับประคองของพระศาสดา1951
1950

1951

ของขลัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อํานาจลึกลับนั้น รวมถึงสิ่งที่ทานเรียกวาติรัจฉานวิชาบางอยางดวย (ติรัจฉานวิชา คือ วิชาที่ขวางตอทาง
สวรรคนิพพาน หรือวิชาภายนอกที่ไมเขากับจุดหมายของพระศาสนา โดยมากเปนวิชาจําพวกการทํานายทายทัก และการรักษาโรค
ตางๆ ซึ่งจะจัดเปนความบกพรองเสียหายในดานศีล หากภิกษุนํามาใชเปนเครื่องมือหาเลี้ยงชีพ หรือหาลาภสักการะ ติรัจฉานวิชา
เปนคนละอยางกันกับอิทธิปาฏิหาริย, ติรัจฉานวิชา มาใน ที.สี.๙/๑๙-๒๕/๑๑-๑๕ และกลาวซ้ําไวอีกหลายสูตรในพระไตรปฎกเลม
๙ นั้น, มีสิกขาบทหามเรียนหามสอนใน วินย.๓/๓๒๒/๑๗๗; ๗/๑๘๔/๗๑ อธิบายใน ที.อ.๑/๑๒๑; นิทฺ.อ.๒/๑๑๗ เปนตน)
อยาลืมวา หลักพึ่งตนเอง เปนตัวของตัวเอง นี้ ทานใหสมดุลดวยหลักการเคารพ หรือคารวธรรม ที่กลาวแลวในตอนกอน และพึง
สังเกตวา ผูเปนอิสระแลวอยางแทจริง กลับเปนผูเชื่อฟงคําสั่ง มีวินัยอยางยิ่ง (การเชื่อฟง กับความเชื่อที่เรียกวาศรัทธา มีแงตางกัน
การเชื่อฟงหรือปฏิบัติตามคําสั่งอยางมีวินัยนั้น เกิดจากศรัทธาอยางหนึ่ง เกิดจากปญญาอยางหนึ่ง พระอรหันตปฏิบัติตามคําสั่ง
รักษาระเบียบวินัยดวยปญญา).
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แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องฤทธิ์
เมื่อพิจารณาในแงผลตอคนที่เขาไปเกี่ยวของกับฤทธิ์แลว คราวนี้ลองมาพิจารณาดูแนวปฏิบัติจากพระ
จริยาวัตรของพระบรมศาสดาและพระสาวกทั้งหลายผูเรืองฤทธิ์ วาทานใชฤทธิ์หรือปฏิบัติตออิทธิปาฏิหาริยกัน
อยางไร
สําหรับองคพระพุทธเจาเอง ปรากฏชัดจากพุทธดํารัสที่อางแลวขางตนวา ทรงรังเกียจ ไมทรงโปรด ทั้ง
อิทธิปาฏิหาริยและอาเทศนาปาฏิหาริย แตทรงสนับสนุนอนุสาสนีปาฏิหาริย และทรงใชปาฏิหาริยขอหลังนี้อยูเสมอ
เปนหลักประจําแหงพุทธกิจ หรือวาใหถูกแทคือ เปนตัวพุทธกิจทีเดียว ทั้งนี้ ดวยเหตุผลดังแสดงแลวขางตน
แตก็ปรากฏอยูบางคราววา มีกรณีที่ทรงใชอิทธิปาฏิหาริยบางเหมือนกัน และเมื่อพิจารณาจากกรณี
เหลานั้นแลว ก็สรุปไดวา พระพุทธเจาทรงใชอิทธิปาฏิหาริย เฉพาะในกรณีที่จะทรงทรมานผูมีฤทธิ์ ผูถือฤทธิ์เปน
เรื่องสําคัญ หรือผูถือตัววาเปนผูวิเศษ ใหละความหลงใหลมัวเมาในฤทธิ์ พูดอีกอยางหนึ่งวา ใชฤทธิ์ปราบฤทธิ์
เพื่อใหผูชอบฤทธิ์หรือลําพองในฤทธิ์ ตระหนักในคุณคาอันจํากัดของฤทธิ์ มองเห็นสิ่งอื่นที่ดีงามประเสริฐกวาฤทธิ์
และพรอมที่จะเรียนรูหรือรับฟงสิ่งอันประเสริฐนั้น ซึ่งจะทรงชี้แจงสั่งสอนแกเขาดวยอนุสาสนีปาฏิหาริยตอไป
ทั้งนี้ ตรงกับหลักที่กลาวขางตนวา ใชอิทธิปาฏิหาริยประกอบอนุสาสนีปาฏิหาริย แตเปนการใชประกอบ
ในขอบเขตจํากัดอยางยิ่ง คือเฉพาะในกรณีที่ผูรับคําสอนฝกใฝในฤทธิ์หรือเมาฤทธิ์ แสดงทิฏฐิมานะตอพระองค
เทานั้น เชน เรื่องการทรมานพระพรหม เปนตน
สวนพระมหาสาวกทั้งหลาย ก็มีเรื่องราวเลามาบางวา ใชฤทธิ์ประกอบอนุสาสนีแกผูฝกใฝฤทธิ์ เชน เรื่องที่
พระสารีบุตรสอนหมูภิกษุศิษยพระเทวทัต ดวยอาเทศนาปาฏิหาริยควบกับอนุสาสนีปาฏิหาริย พระมหาโมคคัลลาน
สอนดวยอิทธิปาฏิหาริยควบกับอนุสาสนีปาฏิหาริย
สวนการทําอิทธิปาฏิหาริยเพื่ออนุเคราะหชวยเหลือ มีเรื่องเลามาบางนอยเหลือเกิน แตกรณีที่ขอรองให
ชวยเหลือดวยอิทธิปาฏิหาริย ไมพบในพระไตรปฎกเลยแมแตแหงเดียว จะมีผูขอรองพระบางรูปใหแสดง
อิทธิปาฏิหาริยบาง ก็เพียงเพราะอยากดูเทานั้น1952 และการแสดงอิทธิปาฏิหาริยใหชาวบานดู พระพุทธเจาก็ได
ทรงบัญญัติสิกขาบทหามไวแลวดังไดกลาวขางตน
ในที่นี้ ขอย้ําขอคิดตามหลักพระพุทธศาสนาไวอีกครั้งหนึ่งวา ในชีวิตที่เปนจริง ในระยะยาว หรือ
ตามปกติธรรมดาของมนุษย มนุษยก็ตองอยูกับมนุษย และเปนอยูดวยเหตุผลสามัญของมนุษยเอง จะมัวหวัง
พึ่งอํานาจภายนอกที่มองไมเห็น ซึ่งไมขึ้นกับตนเองอยูอยางไร
ทางที่ดี ควรจะหันมาพยายามฝกหัดตนเอง และฝกปรือกันเอง ใหมีความรูความสามารถชํานิชํานาญใน
การแกปญหา ตามวิถีทางแหงเหตุผลอยางสามัญของมนุษยนี้แหละ ใหสําเร็จโดยชอบธรรม ความสามารถที่ทํา
ไดสําเร็จอยางนี้ ทานก็จัดเปนฤทธิ์อยางหนึ่ง และเปนฤทธิ์ที่ถูกตองตามหลักการของพระพุทธศาสนา มีทั้ง
อามิสฤทธิ์ และ ธรรมฤทธิ์1953 โดยถือธรรมฤทธิ์เปนหลักนํา
1952
1953

อิทธิปาฏิหาริยในคัมภีร ดู บันทึกพิเศษทายบท
อามิสฤทธิ์ (ความสําเร็จ หรือความรุงเรืองทางวัตถุ, วัตถุรุงเรือง หรือวัตถุเปนแรงบันดาล) และ ธรรมฤทธิ์ (ความสําเร็จ หรือความ
รุงเรืองแหงธรรม, ธรรมรุงเรือง หรือธรรมเปนแรงบันดาล) มาใน องฺ.ทุก.๒๐/๔๐๓/๑๑๗; อนึ่ง ความมีรูปโฉมงามผิวพรรณผุดผอง
ความมีอายุยืน ความมีสุขภาพดี ความมีเสนหผูคนชอบชมอยูใกล ก็เรียกวาเปนฤทธิ์ เชนกัน (ดู ที.ม.๑๐/๑๗๑/๒๐๔; ม.อุ.๑๔/
๔๙๖/๓๓๐)

๙๘๘

พุทธธรรม

สรุ ป เหตุ ผ ลข อ ใหญ ที่ แ สดงถึ ง ขอบเขตจํ า กั ด หรื อ จุ ด ติ ด ตั น ของอิ ท ธิ ป าฏิ ห าริ ย ตลอดถึ ง อํ า นาจ
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งทําใหไมสามารถเปนหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา ไมเกี่ยวของกับจุดหมาย
ของพุทธธรรม และไมเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินพุทธมรรคา ไมอาจเปนที่พึ่งอันเกษมหรือปลอดภัยได
เหตุผลนั้นมี ๒ ประการ คือ.๑. ทางปญญา อิทธิปาฏิหาริย เปนตน ไมอาจทําใหเกิดปญญาหยั่งรูสัจธรรม เขาใจสภาวธรรมทั้งหลาย
ตามความเปนจริงได ดังตัวอยาง เรื่องพระภิกษุมีฤทธิ์ที่เหาะไปหาคําตอบเกี่ยวกับสัจธรรมทั่วจักรวาล จนถึงพระ
พรหม ผูถือตนวาเปนผูสรางผูบันดาลโลก ก็ไมสําเร็จ และเรื่องฤาษีมีฤทธิ์ เหาะไปดูที่สุดโลกพิภพจนหมดอายุ ก็
ไมพบ เปนตัวอยาง1954
๒. ทางจิต อิทธิปาฏิหาริย เปนตน ไมอาจกําจัดกิเลส หรือดับความทุกขไดจริง จิตใจมีความขุนมัว
กลัดกลุม เรารอน ถูกโลภะ โทสะ โมหะ ครอบงํา ก็ไมสามารถแกไขใหหลุดพนเปนอิสระได แมจะใชฌาน
สมาบัติขมระงับไว ก็ทําไดเพียงชั่วคราว กลับออกมาสูการเผชิญโลกและชีวิตตามปกติ เมื่อใด กิเลสและความ
ทุกขก็หวนคืนมารังควานไดอีก เมื่อนั้น ยิ่งกวานั้น อิทธิปาฏิหาริยอาจกลายเปนเครื่องมือรับใชกิเลสไปก็ได ดัง
เรื่องพระเทวทัตเปนตัวอยาง1955

เทวดา
มนุษย์ กับ เทวดา เปรียบเทียบฐานะกัน
ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องเทวดา1956 วาโดยสวนใหญ ก็เหมือนกับที่กลาวแลวในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย
เพราะคนมั ก เข า ไปเกี่ ย วข อ งกั บ เทวดา เพื่ อ ผลในทางปฏิ บั ติ คื อ หวั ง พึ่ ง และขออํ า นาจดลบั น ดาลต า งๆ
เชนเดียวกับที่หวังและขอจากอิทธิฤทธิ์ และเทวดาก็เปนผูมีฤทธิ์
หลักการทั่วไปที่บรรยายแลวในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย เฉพาะอยางยิ่ง สวนที่เกี่ยวกับคุณและโทษ จึง
นํามาใชกับเรื่องเทวดาไดดวย แตก็ยังมีเรื่องที่ควรทราบเพิ่มเติมอีกบางอยาง ดังนี้
วาโดยภาวะพื้นฐาน เทวดาทุกประเภท ตลอดจนถึงพรหมที่สูงสุด ลวนเปนเพื่อนรวมทุกข เกิดแกเจ็บ
ตาย เวียนวายอยูในสังสารวัฏ เชนเดียวกับมนุษยทั้งหลาย และสวนใหญก็เปนปุถุชน ยังมีกิเลสคลายมนุษย
แม ว า จะมีเ ทพเป น อริ ย บุ ค คลบ า ง ส ว นมากก็ เ ป น อริ ย ะมาก อ นตั้ ง แตค รั้ ง ยั งเป น มนุ ษ ย แม ว า เมื่ อ
เปรียบเทียบโดยเฉลี่ยตามลําดับฐานะ เทวดาจะเปนผูมีคุณธรรมสูงกวา แตก็อยูในระดับใกลเคียงกัน จนพูด
รวมๆ ไปไดวา เปนระดับสุคติดวยกัน
1954

ที.สี.๙/๓๔๓/๒๗๗ และ สํ.ส.๑๕/๒๙๗/๘๘; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๕/๖๑ (เคยอางแลวทั้งสองเรื่อง)
วินย.๗/๓๕๐/๑๖๔ (เคยอางแลว); อยางไรก็ดี ถาความคิดรายรุนแรงขึ้น ฤทธิ์ก็เสื่อมได เพราะฤทธิ์ตองอาศัยฌานสมาบัติเปนฐาน
และผูจะเขาฌานสมาบัติได ตองทําจิตใหบริสุทธิ์ผองใส ปราศจากนิวรณ.
1956
คํา ว า เทวดา หรื อเทพ ใช ค ลุม ถึง พรหมทั้ งหลายด ว ย โดยแบ งเป น เทวดาชั้ น กามาวจร (ผูยั งเกี่ย วข อ งกับ กาม บางที เ รี ย กว า
ฉกามาพจรสวรรค หรือสวรรคชั้นที่ยังเกี่ยวของกับกาม ๖ ชั้น คือ จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส ยามา ดุสิต นิมมานรดี และปรนิมมิตวสวัตดี) ตอจากนั้น มีเทพชั้นรูปาวจร (รูปพรหม) ๑๖ ชั้น และสูงสุด มีเทพชั้นอรูปาวจร (อรูปพรหม) (ดู สงฺคห.๒๙ เปนตน)
1955

บทที่ ๒๐ เรื่องเหนือสามัญวิสัย: ปาฏิหาริย - เทวดา

๙๘๙

ในแงความไดเปรียบเสียเปรียบ บางอยางเทวดาดีกวา แตบางอยางมนุษยก็ดีกวา เชน ทานเปรียบเทียบ
ระหวางมนุษยชาวชมพูทวีป กับเทพชั้นดาวดึงสวา เทพชั้นดาวดึงสเหนือกวามนุษย ๓ อยาง คือ มีอายุทิพย
ผิวพรรณทิพย และความสุขทิพย แตมนุษยชาวชมพูทวีปก็เหนือกวาเทวดาชั้นดาวดึงส ๓ ดาน คือ กลาหาญกวา
มีสติดีกวา และมีการประพฤติพรหมจรรย (หมายถึงการปฏิบัติตามอริยมรรค)1957
แมวาตามปกติพวกมนุษยจะถือวาเทวดาสูงกวาพวกตน และพากันอยากไปเกิดในสวรรค แตสําหรับ
พวกเทวดา เขาถือกันวา การเกิดเปนมนุษย เปนสุคติของพวกเขา ดังพุทธพจนยืนยันวา
“ภิกษุทั้งหลาย ความเป็นมนุษย์นี่แล นับว่าเป็นการไปสุคติของเทพทั้งหลาย”1958
เมื่อเทวดาองคใดองคหนึ่งจะจุติ เพื่อนเทพชาวสวรรคจะพากันอวยพรวา ใหไปสุคติ คือไปเกิดในหมู
มนุษยทั้งหลาย เพราะโลกมนุษย เปนถิ่นที่มีโอกาสเลือกประกอบกุศลกรรม ทําความดีงามตางๆ และประพฤติ
ปฏิบัติธรรมไดอยางเต็มที๓่ (ความชั่วหรืออกุศลกรรมตางๆ ก็เลือกทําไดเต็มที่เชนเดียวกัน)
การเกิดเปนเทวดาที่มีอายุยืนยาว ทานถือวา เปนการเสียหรือพลาดโอกาสอยางหนึ่งในการที่จะได
ประพฤติพรหมจรรย1959 (ปฏิบัติตามอริยมรรค) เรียกอยางสามัญวา เปนโชคไมดี
พวกชาวสวรรคมีแตความสุข ชวนใหเกิดความประมาทมัวเมา สติไมมั่น สวนโลกมนุษยมีสุขบาง ทุกข
บาง เคลาระคน มีประสบการณหลากหลาย เปนบทเรียนไดมาก เมื่อรูจักกําหนด ก็ทําใหไดเรียนรู ชวยใหสติ
เจริญวองไว ทํางานไดด1960
ี เกื้อกูลแกการฝกตน และการที่จะกาวหนาในอารยธรรม
เมื่อพิจารณาในแงระดับแหงคุณธรรมใหละเอียดลงไปอีก จะเห็นวา มนุษยภูมินั้น อยูกลางระหวางเทวภูมิหรือสวรรค กับ อบายภูมิ มีนรก เปนตน
พวกอบายเชนนรกนั้น เปนแดนของคนบาปดอยคุณธรรม แมชาวอบายบางสวนจะจัดไดวาเปนคนดี
แตก็ตกไปอยูในนั้น เพราะความชั่วบางอยางใหผลถวงดึงลงไป สวนสวรรคก็เปนแดนของคนดีคอนขางมี
คุณธรรม แมวาชาวสวรรคบางสวนจะเปนคนชั่ว แตก็ไดขึ้นไปอยูในแดนนั้น เพราะมีความดีบางอยางที่ปะทุแรง
ชวยผลักดันหรือฉุดขึ้นไป
สวนโลกมนุษย ที่อยูระหวางกลาง ก็เปนประดุจชุมทางที่ผานหมุนเวียนกันไปมา ทั้งของชาวสวรรค และ
ชาวอบาย เปนแหลงที่สัตวโลกทุกพวกทุกชนิดมาทํามาหากรรม เปนที่คนชั่วมาสรางตัวใหเปนคนดี เตรียมไป
สวรรค หรือคนดีมาสุมตัวใหเปนคนชั่ว เตรียมไปนรก ตลอดจนเปนที่ผูรูจะมาสะสางตัวใหเปนคนอิสระ เลิกทํา
มาหากรรม เปลี่ยนเปนผูหวานธรรม ลอยพนเหนือการเดินทางหมุนเวียนตอไป
พวกอบายมีหลายชั้น1961 ชั้นเดียวกันก็มีบาปธรรมใกลเคียงกัน พวกเทพก็มีหลายชั้นซอยละเอียดยิ่ง
กวาอบาย มีคุณธรรมพื้นฐานประณีตลดหลั่นกันไปตามลําดับ ชั้นเดียวกันก็มีคุณธรรมใกลเคียงกัน
สวนโลกมนุษยแดนเดียวนี้ เปนที่รวมของบาปธรรมและคุณธรรมทุกอยางทุกระดับ มีคนชั่ว ซึ่งมีบาป
ธรรมหยาบหนาเหมือนดังชาวนรกชั้นต่ําสุด และมีคนดี ซึ่งมีคุณธรรมประณีตเทากับพรหมผูสูงสุด ตลอดจน
ทานผูพนแลวจากภพภูมิทั้งหลาย ซึ่งแมแตเหลาเทพมารพรหมก็เคารพบูชา
1957

ดู องฺ.นวก.๒๓/๒๒๕/๔๐๙
ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๑-๒/๒๘๙-๒๙๐.
1959
องฺ.อฏก.๒๓/๑๑๙/๒๒๙
1960
ดู เคา องฺ.อ.๓/๓๔๕
1961
อบายภูมิ มี ๔ คือ นรก ดิรัจฉาน เปรต และ อสุรกาย (ขุ.อิติ.๒๕/๒๗๓/๓๐๑ เปนตน).
1958
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ภาวะเชนนี้ นับไดวาเปนลักษณะพิเศษของโลกมนุษย ที่เปนวิสัยกวางสุดแหงบาปอกุศลและคุณธรรม
เพราะเปนที่ทํามาหากรรม และเปนที่หวานธรรม
เทาที่ กลาวมานี้ จะเห็ นขอ เปรีย บเทีย บระหวางมนุษย กับเทวดาไดวา เมื่อ เทียบโดยคุ ณธรรมและ
ความสามารถทั่วไปแลว ทั้งมนุษยและเทวดาตางก็มีไดเทาเทียม หรือใกลเคียงกัน เปนระดับเดียวกัน แตมนุษย
มีวิสัยแหงการสรางเสริมปรับปรุงมากกวา ขอแตกตางสําคัญจึงอยูที่โอกาส กลาวคือ มนุษยมีโอกาสมากกวาใน
การที่จะพัฒนาคุณธรรมและความสามารถของตน
ถามองในแงแขงขัน (ทางธรรมไมสนับสนุนใหมอง) ก็วา ตามปกติ ถาอยูกันเฉยๆ เทวดาทั่วไปสูงกวา ดีกวา
เกงกวามนุษย แตถามนุษยปรับปรุงตัวเมื่อไร ก็จะขึ้นไปเทียมเทา หรือแมแตสูงกวา ดีกวา เกงกวาเทวดา1962

มนุษย์กับเทวดา ความสัมพันธ์ใด ที่ล้าสมัย ควรเลิกเสีย
เมื่อทราบฐานะของเทวดาแลว พึงทราบความสัมพันธที่ควร และไมควร ระหวางเทวดากับมนุษยตอไป
ในลัทธิศาสนาที่มีมาตั้งแตกอนพุทธกาล เขาเชื่อวามีเทวดาใหญนอยมากมาย และมีเทพสูงสุดเปนผูสรางโลก
และบันดาลทุกสิ่งทุกอยาง ซึ่งมนุษยไมมีทางจะเจริญเลิศล้ํากวาเทพนั้นได มนุษยจึงสรางความสัมพันธกับเทพ
ดวยวิธีออนวอนขอความชวยเหลือดวยวิธีการตางๆ เชน สวดสรรเสริญ ยกยอง สดุดี บวงสรวง สังเวย บูชายัญ
เปนการปรนเปรอเอาอกเอาใจ หรือไมก็ใชวิธีเรียกรองความสนใจ บีบบังคับใหเห็นใจ เชิงเราใหเกิดความรอนใจ
จนเทพทนนิ่งอยูไมได ตองหันมาดูแลหาทางแกไข หรือสนองความตองการให ทั้งนี้ โดยใชวิธีขมขี่บีบคั้นลงโทษ
ทรมานตนเอง ที่เรียกวาประพฤติพรตและบําเพ็ญตบะตางๆ
สรุปใหเห็นชัดถึงวิธีสัมพันธกับเทพเจาเปน ๒ อยาง คือ
๑. วิธีออนวอนขอความชวยเหลือ ดวยการเซนสรวง สังเวย บูชายัญ ดังลูกออนวอนขอตอพอแม บาง
ทีเลยไปเปนดังประจบ และแมติดสินบนตอผูมีอํานาจเหนือ
๒. วิธีบีบบังคับใหทําตามความประสงค ดวยการบําเพ็ญพรตทําตบะ ดังลูกที่ตีอกชกหัวกัดทึ้งตนเอง
เรียกรองเชิงบีบบังคับ ใหพอแมหันมาใสใจความประสงคของตน
แตจะเปนวิธีใดก็ตาม ยอมรวมลงในการมุงหวังผลประโยชนแกตน ดวยการพึ่งพาสิ่งภายนอกทั้งสิ้น
เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแลว ก็ไดสอนใหเลิกเสียทั้งสองวิธี และการเลิกวิธีปฏิบัติทั้งสองนี้แหละ ที่เปน
ลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้
ในการสอนใหเลิกวิธีปฏิบัติเหลานี้ พระพุทธศาสนาสามารถแสดงเหตุผล ชี้ใหเห็นคุณโทษ และวางวิธี
ปฏิบัติที่สมควรใหใหมดวย
1962

ใน องฺ.อฏก.๒๓/๑๖๑/๓๑๔ มีพุทธพจนวา ตอเมื่อพระพุทธเจาทรงมีอธิเทวญาณทัสสนะครบ ๘ ปริวัฏฏ (รอบทั้ง ๘ ดาน คือ ๑.
จําโอภาสได ๒. เห็นรูปทั้งหลาย ๓. สนทนากันไดกับเทวดาเหลานั้น ๔. รูวาเทวดาเหลานั้นมาจากเทพนิกายไหน ๕. รูวาเทวดา
เหลานั้น จุติจากที่นี้ ไปเกิดที่นั้น ดวยวิบากของกรรมใด ๖. รูวาเทวดาเหลานั้น มีอาหารอยางไร เสวยสุขทุกขอยางไรๆ ๗. รูวาเทวดา
เหลานั้นมีอายุยืนยาวเทาใด ๘. รูวาพระองคเคยอยูรวมกับเทวดาเหลานั้นหรือไม) จึงจะทรงปฏิญาณไดวาทรงบรรลุแลวซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ, อธิเทวญาณทัสสนะนี้ นาจะแปลวา ญาณทัสสนะของพระผูเหนือกวาเทพ หรือญาณทัสสนะที่ทําใหทรงเปนผู
เหนือกวาเทพ (เทียบคําแปลกับ ขุ.จู.๓๐/๖๕๔/๓๑๒; นิทฺ.อ.๒/๓๒๘; สุตฺต.อ.๒/๕๓๐) เพราะทําใหทรงรูจักเทวดาดียิ่งกวาที่พวก
เทวดารูจักตนเอง (เชน พระพรหมไมรูอายุของตน จึงเขาใจตนเองผิดวาไมเกิดไมตาย) อธิเทวญาณทัสสนะนี้ เปนสวนหนึ่งของ
ทิพยจักษุ (ดู ม.อ.๓/๓๐๕) จึงเปนคุณสมบัติจําเปนอยางหนึ่งสําหรับความเปนสัมมาสัมพุทธะ เชนเดียวกับตถาคตพลญาณขออื่นๆ
แตไมจําเปนสําหรับการบรรลุอรหัตตผล หรือนิพพาน (แตเดิมมา ตั้งแตกอนพุทธกาล ความนับถือเทวดาเปนของสามัญ และฝงราก
ลึก ดังนั้น การจะแสดงความประเสริฐของมนุษยได ก็ตองใหเห็นวามนุษยสามารถทําตนใหเหนือกวาเทวดาไดอยางไร).

บทที่ ๒๐ เรื่องเหนือสามัญวิสัย: ปาฏิหาริย - เทวดา

๙๙๑

หวังพึ่งเทวดา ได้ผลนิดหน่อย แต่เกิดโทษมากมาย
การหวั ง พึ่ ง เทวดา ย อ มมี ผ ลในขอบเขตจํ า กั ด หรื อ มี จุ ด ติ ด ตั น อย า งเดี ย วกั บ ที่ ก ล า วแล ว ในเรื่ อ ง
อิทธิปาฏิหาริย คือ ในทางปญญา เทวดาทั่วๆ ไปก็ยังมีอวิชชา ไมรูสัจธรรม เชนเดียวกับมนุษย ดังเรื่องพระภิกษุ
รูปที่เหาะไปถามปญหากะเทวดา จนแมแตพระพรหมก็ตอบไมได และเรื่องพระพุทธเจาทรมานพกพรหม ที่กลาว
มาแลวขางตน
สวนในดานจิตใจ เทวดาก็เหมือนกับมนุษย คือ สวนใหญเปนปุถุชน ยังมีกิเลส มีเชื้อความทุกขมากบาง
นอยบาง ยังหมุนเวียนขึ้นๆ ลงๆ อยูในสังสารวัฏ ดังเชนพระพรหม แมจะมีคุณธรรมสูง แตก็ยังประมาทเมาวา
ตนอยูเที่ยงแทนิรันดร1963 พระอินทรเมาประมาทในทิพยสมบัติ1964 คนอื่นหวังพึ่งพระอินทร แตพระอินทรเองยัง
ไมหมดราคะ โทสะ โมหะ ยังมีความหวาดกลัวสะดุงหวั่นไหว1965
การออนวอนหวังพึ่งเทวดา นอกจากขัดกับความเพียรพยายามโดยหวังผลสําเร็จจากการกระทํา ขัดหลัก
พึ่งตนเองและความหลุดพนเปนอิสระ ดังไดกลาวในเรื่องอิทธิปาฏิหาริยแลว ยังมีผลเสียที่ควรสังเกตอีกหลาย
อยาง เชน
- ในเมื่อเทวดาเปนปุถุชน การที่มนุษยไปเฝาประจบยกยอ บนบานตางๆ ไมเพียงแตมนุษยเทานั้นที่จะ
ประสบผลเสีย เทวดาทั้งหลายก็จะพลอยเสียไปดวย เพราะจะเกิดความหลงใหลมัวเมาในคํายกยองสรรเสริญ
ติดในลาภสักการะ คือสิ่งเซนสรวงสังเวย และปรารถนาจะไดใหมากยิ่งขึ้นๆ โดยนัยนี้ ทั้งเทวดาและมนุษยตางก็
มัวมาฝกใฝวุนวายอยูกับการบนบาน และการใหผลตามบนบาน ละทิ้งกิจหนาที่ของตน หรือไมก็ปลอยปละ
ละเลยใหบกพรองยอหยอน เปนผูตกอยูในความประมาท แลวทั้งมนุษยและเทวดา ก็พากันเสื่อมลงไปดวยกัน
- เทวดาบางพวก เมื่อมัวเมาติดในลาภสักการะความยกยองนับถือแลว ก็จะหาทางผูกมัดหมูชนไวกับ
ตน โดยหาทางทําใหคนตองพึ่งเขาอยูเรื่อยไป เพื่อผลนี้ เทวดาอาจใชวิธีการตางๆ เชน ลอดวยความสําเร็จสม
ปรารถนาเล็กๆ นอยๆ เพื่อใหคนหวังผลมากยิ่งขึ้น และบนบานเซนสรวงมากยิ่งขึ้น หรือแมแตแกลงทําเหตุใหคน
ตองมาติดตอขอผล ถลําตนเขาสูวงการ
- เมื่อเทวดาประเภทหวังลาภ มาวุนวายกันอยูมาก เทวดาดีที่จะชวยเหลือคนดีโดยไมหวังผลประโยชน
ก็จะพากันเบื่อหนาย หลบลี้ปลีกตัวออกไป คนที่ทําดี ก็ไมมีใครจะคอยชวยเหลือใหกําลัง ฝายเทวดาใฝลาภ ก็จะ
ชวยตอเมื่อไดรับสิ่งบน หรืออยางนอยคําขอรองออนวอน มนุษยก็เลยรูสึกกันมากขึ้นเหมือนวา ทําดีไมไดดี ทําชั่ว
จึงจะไดดี กอใหเกิดความสับสนระส่ําระสายในสังคมมนุษยมากยิ่งขึ้น
- เมื่อเทวดาดีงามปลีกตัวไป ไมเกี่ยวของ (ตามปกติธรรมเนียมของเทวดา ก็ไมตองการมาเกี่ยวของ
วุนวายหรือแทรกแซงในกิจการของมนุษยอยูแลว)1966 ก็ยิ่งเปนโอกาสสําหรับเทวดารายใฝลาภ จะแสวงหา
ผลประโยชนไดมากยิ่งขึ้น เชน เมื่อมนุษยออนวอนเรียกรองเจาะจงตอเทพบางทานที่เขานับถือ เทพใฝลาภพวกนี้
ก็จะลงมาสวมรอยรับสมอางหลอกมนุษย โดยมนุษยไมอาจทราบ เพราะเปนเรื่องเหนือวิสัยของตน แลวเทวดา
สวมรอยก็ทําเรื่องใหพวกมนุษยหมกมุนมัวเมายิ่งขึ้น
1963

สํ.ส.๑๕/๕๘๖/๒๑๕
ม.มู.๑๒/๔๓๗/๔๖๘
1965
สํ.ส.๑๕/๘๖๔/๓๒๒
1966
โลกมนุษยไมสะอาด มีกลิ่นเปนที่รังเกียจแกเทวดา (ดู ที.ม.๑๐/๓๐๖/๓๖๒; ขุทฺทก.อ.๑๒๙; สุตฺต.อ.๒/๘๖)
1964
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โดยนัยนี้ จะเห็นไดวา คนที่ไดรับความชวยเหลือจากเทวดา ไมจําเปนตองเปนคนดี และคนดีก็ไม
จําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากเทวดา ที่เปนเชนนี้ เพราะทั้งมนุษยและเทวดาตางก็เปนปุถุชน และตางก็
ปฏิบัติผิด พากันทําใหระบบตางๆ ที่ดีงามในโลก คลาดเคลื่อนเสื่อมทรามลงไป

สร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ระหว่างมนุษย์กับเทวดา
อนึ่ง ขอกลาวถึงขอสังเกตบางอยาง เพื่อจะไดมองเห็นแนวทางในการปฏิบัติตอไปชัดเจนขึ้น
ประการแรก เทวดาประกาศิต หรือกําหนดเหตุการณ หรือบันดาลชะตากรรมแกมนุษยโดยเด็ดขาดแต
ฝายเดียวไมได แมตามปกติจะถือกันวา เทวดามีฤทธิ์มีอํานาจเหนือกวามนุษย แตดังไดกลาวแลวขางตนวา ถา
มนุษยปรับปรุงตัวขึ้นมาเมื่อใด ก็สามารถเทาเทียม หรือเหนือกวาเทวดาได และสิ่งที่จะกําหนดวาใครจะเหนือใคร
ก็อยูที่คุณธรรมและความเพียรพยายาม
ดังมีเรื่องมาในชาดก กษัตริยสองเมืองจะทําสงครามกัน ฝายหนึ่งไปถามพระฤาษีมีฤทธิ์ ซึ่งติดตอกับ
พระอินทรได ไดรับทราบคําแจงของพระอินทรวาฝายตนจะชนะ จึงประมาท ปลอยเหลาทหารสนุกสนานบันเทิง
สวนกษัตริยอีกฝายหนึ่งทราบขาวทํานายวาฝายตนจะแพ ยิ่งตระเตรียมการใหแข็งแรงยิ่งขึ้น ครั้นถึงเวลารบจริง
ฝายหลังนี้ ก็เอาชนะกองทัพกษัตริยฝายที่มัวประมาทได พระอินทรถูกตอวา จึงกลาวเทวคติออกมาวา “ความ
บากบั่นพากเพียรของคน เทพทั้งหลายก็เกียดกันไมได”1967
เทวดาที่อยูตามบานเรือนนั้น ตามปกติมนุษยใหเกียรติและเอาใจมาก แตถามองแงหนึ่งแลว ก็เปนผู
อาศัย ถาเจาบานมีคุณธรรมสูง เชนเปนอริยสาวก มีความมั่นใจในคุณธรรมของตน หรือมั่นใจในธรรมตามหลัก
ศรัทธา ที่กลาวแลวในตอนกอน เทวดาก็ตองเคารพเชื่อฟง อยูในบังคับบัญชา มิใชเปนผูมีอํานาจบังคับเจาบาน
ดังเชน เทวดาผูอยู ณ ซุมประตูบานของอนาถบิณฑิกเศรษฐี (ทานเจาบานไมไดสรางที่อยูใหโดยเฉพาะ)
เมื่อทานเศรษฐียากจนลง ไดมาสั่งสอนใหเลิกถวายทาน ทานเศรษฐีเห็นวา เปนคําแนะนําไมชอบธรรม ถึงกับไล
ออกจากบานทันที เทวดาหาที่อยูไมได ในที่สุดไปหาพระอินทร จะใหชวยพามาขอขมาเศรษฐี ไดรับคําแนะนําวิธี
ที่จะขอขมาโทษ เมื่อปฏิบัติตามนั้นแลว จึงไดรับอนุญาตกลับเขาอยู ณ ที่เดิมได1968
ประการที่สอง เมื่อคนถูกเทวดาใหโทษ จะถือเอาเปนเกณฑวาเขาทําผิดหรือเปนคนชั่ว ยังไมได เพราะ
คนดีถูกเทวดารายกลั่นแกลง ก็มีไมนอย ดังเชนเทวดาซึ่งอยู ณ ซุมประตูของอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่ไดกลาวถึง
แลว ทานเรียกวาเปนเทวดามิจฉาทิฏฐิบาง เทวดาอันธพาลบาง เทวดานั้นไมพอใจวา เมื่อพระพุทธเจาหรือพระ
สาวกเสด็จมาบานเศรษฐี เขาจะตองลงมาที่พื้นดิน ครั้นเศรษฐียากจนลง จึงไดโอกาสเขามาสั่งสอนเศรษฐี เพื่อยุ
ใหเลิกเกี่ยวของกับพระพุทธเจา แตไดผลตรงขามดังกลาวแลว
เทวดาบางองคแกลงคนใหระแวงกันเลนเทานั้นเอง1969 แมแตพวกเทวดาตามปา เมื่อพระไปอยูอาศัยเพื่อ
ปฏิบัติธรรม บางพวกก็ไมพอใจ เพราะคนดีมีคุณธรรมสูงกวาตนเขามาอยู ทําใหพวกตนอึดอัดใจ ทําอะไรๆ ไมสะดวก
จึงหาทางแกลงดวยวิธีตางๆ 1970 ซึ่งพระพุทธเจาทรงแนะนําใหแกไขดวยการแผเมตตา เอาความดีเขาตอบ
1967

ขุ.ชา.๒๗/๕๐๕/๑๒๘; ชา.อ.๔/๒๒๗-๒๓๔
ธ.อ.๕/๑๐; ชา.อ.๑/๓๓๙
1969
ดู เรื่องพระโกณฑธาน, องฺ.อ.๑/๒๘๔; ธ.อ.๕/๔๗
1970
เชน ขุททก.อ.๒๖๑; สุตฺต.อ.๑/๒๔๖; ธ.อ.๒/๑๒๘
1968

บทที่ ๒๐ เรื่องเหนือสามัญวิสัย: ปาฏิหาริย - เทวดา

๙๙๓

แตในกรณีที่พวกเทวดาไปแนะนําใหทําอยางนี้อยางนั้น หากพิจารณาแลวเห็นวาเปนการกระทําที่ไม
ถูกตองชอบธรรม พุทธสาวกผูรูหลัก ยอมมีความเขมแข็งมั่นคงในจริยธรรม และจะไมยอมปฏิบัติตามคําของ
เทวดานั้นเปนอันขาด ไมวาเทวดาจะขู หรือลอดวยรางวัลอยางใดๆ 1971
ประการที่สาม เทวดาบางองคมีพฤติการณทางราย ชอบทําตนเปนปฏิปกษ ขัดขวางความเจริญของ
มนุษยทั้งหลายอยูเปนประจํา เทวดาอยางนี้ มนุษยไมเพียงแตมิควรออนวอนขอรองหรือหวังพึ่งเทานั้น แตควร
ปราบหรือพิชิตใหไดทีเดียว และถาฝกปรือความสามารถของตนใหดี มนุษยก็สามารถเอาชนะไดดวย ดังตัวอยาง
สําคัญคือ “มาร”1972
มารนี้ เปนเทพในสวรรคชั้นสูงสุดของระดับกามาวจร คือชั้นที่ ๖ ไดแก ปรนิมมิตวสวัตดี แตชอบ
ขัดขวางรังควานผูอื่น เมื่อเขาจะทําความดี เฉพาะอยางยิ่ง เมื่อใครจะเปลื้องตนใหเปนอิสระจากกาม ถือวาผูนั้น
จะขามออกนอกเขตอํานาจของมาร1973 ก็เปนอันจะตองเผชิญหนากับมารทีเดียว
มารมีฤทธิ์มีอิทธิพลยิ่งใหญมาก แมแตพระอินทร พอมารมาก็หนีไมรอหนา ไปหลบอยูสุดขอบจักรวาล
พระพรหมก็หลีกเลี่ยง1974 บางคราวมารก็ขึ้นไปรังควานถึงพรหมโลก ซึ่งเปนชั้นรูปาวจร สูงกวาระดับของตน1975
พระพุทธเจาจึงตรัสวา “บรรดาผูยิ่งใหญ มารเปนเลิศ”1976
แมมารจะมีอํานาจยิ่งใหญถึงอยางนี้ แตมนุษยผูฝกอบรมดีแลว ดวยศีล สมาธิ ปญญา ก็พิชิตมารได
ดวยคุณธรรมของตน และมนุษยที่มีคุณธรรมสูงเชนนี้ เทพเจาทั้งปวง ตลอดถึงพรหม ยอมนบไหว1977
เทาที่กลาวมาอยางนี้ มิไดมุงหมายจะลบหลู หรือชักชวนใหมีจิตกระดางตอเทวดาทั้งหลายแมแตนอย
เพียงแตจะสรางความเขาใจ เพื่อเตรียมวางจิตใหถูกตอง สําหรับการดําเนินตามวิธีปฏิบัติที่จะกลาวตอไป

ความสัมพันธ์แบบชาวพุทธ ระหว่างมนุษย์กับเทวดา
อาศัยความเขาใจเกี่ยวกับฐานะของเทวดา และเหตุผลเกี่ยวกับโทษของการสัมพันธกับเทวดาดวยทาทีที่
ผิดดังกลาวมา พระพุทธศาสนาจึงสอนใหละเลิกวิธีการแบบหวังพึ่งขอผลเสียทั้งหมด ไมวาจะเปนการออนวอน
หรือการบีบบังคับก็ตาม แลวชี้แนวทางใหม คือการวางทาทีแหงเมตตา มีไมตรีจิตอยูรวมกันฉันมิตร เคารพนับ
ถือ ซึ่ง กัน และกั น ในฐานะที่ เป น เพื่ อ นรว มทุ กข หรื อ เพื่อ นร ว มสั งสารวัฏ และในฐานะที่ โดยเฉลี่ย เปน ผู มี
คุณธรรมในระดับสูง พรอมทั้งใหมีทาทีแหงการไมวุนวาย ไมกาวกายแทรกแซงกัน โดยตางก็เพียรพยายามทํากิจ
ของตนไปตามหนาที่
ทาทีแหงการไมรบกวน และไมชวนกันใหเสียเชนนี้ ถาสังเกต ก็จะพบวา เปนสิ่งที่ปรากฏชัดเจนใน
ประเพณีความสัมพันธแบบชาวพุทธ ระหวางมนุษยกับเทวดา เพราะมีเรื่องราวเลากันมามากมายในคัมภีรตางๆ
เฉพาะอยางยิ่งอรรถกถาชาดก และอรรถกถาธรรมบท
1971

เชน ปพภารวาสีติสสเถรวัตถุ, ธ.อ.๘/๑๒๓
ไดกลาวขางตนแลววา จะพูดไปตามเรื่องราวในคัมภีร ไมแปลความหมายทางนามธรรม
1973
เขตอํานาจของมาร เรียกวา มารไธย (มารเธยฺย); ดู ม.อ.๑/๔๕; สุตฺต.อ.๑/๕๔
1974
ดู ชา.อ.๑/๑๒๓; พุทธ.อ.๕๒๑
1975
ดู ม.มู.๑๒/๕๕๖/๕๙๗
1976
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๕/๒๒
1977
ดู ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๐/๒๘๘; ขุ.เถร.๒๖/๓๗๙/๓๕๙; ขุ.เถรี.๒๖/๔๗๑/๔๘๙
1972
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ตามประเพณีนี้ เทวดาที่ชวยเหลือมนุษย ก็มีอยูเหมือนกัน แตลักษณะการชวยเหลือ และเหตุที่จะให
ชวยเหลือ ตางออกไปจากแบบกอน คือ เทวดาที่ชวยเหลือ มาชวยเอง ดวยคุณธรรมคือความดีของเทวดาเอง
มิใชเพราะการเรียกรองออนวอนของมนุษย และเทวดาก็มิไดเรียกรองตองการหรือรอการออนวอนนั้น ทางฝาย
มนุษยผูไดรับความชวยเหลือ ก็ทําความดีไปตามปกติธรรมดา ดวยคุณธรรมและความสํานึกเหตุผลของเขาเอง
มิไดคํานึงวาจะมีใครมาชวยเหลือหรือไม และมิไดเรียกรองขอความชวยเหลือใดๆ สวนตัวกลาง คือเหตุใหมีการ
ชวยเหลือเกิดขึ้น ก็คือความดีหรือการทําความดีของมนุษย มิใชการเรียกรองออนวอน หรืออามิสสินวอนใดๆ
เทวดาองคเดน ที่คอยชวยเหลือมนุษยตามประเพณีนี้ ไดแกทาวสักกะ ที่เรียกกันวา พระอินทร คติการ
ชวยเหลือของพระอินทรอยางนี้ นับวาเปนวิวัฒนาการชวงตอ ที่เชื่อมจากคติแหงเทวานุภาพของลัทธิศาสนา
แบบเดิ ม เข า สู ค ติ แ ห ง กรรมของพระพุ ท ธศาสนา 1978 แม จ ะยั ง มิ ใ ช เ ป น ตั ว แท บ ริ สุ ท ธิ์ ต ามหลั ก การของ
พระพุทธศาสนา แตก็เปนคติที่วิวัฒนเขาสูความเปนพุทธ ถึงขั้นที่ยอมรับเปนพุทธได
สาระสําคัญของคตินี้ ก็คือ มนุษยที่ดี ยอมทําความดีไปตามเหตุผลสามัญของมนุษยเอง และทําอยาง
มั่นคงแนวแนเต็มสติปญญา จนสุดความสามารถของตน ไมคํานึงถึง ไมรีรอ ไมเรียกรองความชวยเหลือจาก
เทวดาใดๆ เลย
เทวดาที่ดี ยอมใสใจคอยดูแลชวยเหลือมนุษยที่ดี ดวยคุณธรรมของเทวดาเอง เมื่อมนุษยผูทําดีไดรับ
ความเดือดรอน หากเทวดายังมีความดีอยูบาง เทวดาก็จะทนดูไมไหวตองลงมาชวยเอง1979
พูดงายๆ วา มนุษยก็ทําดี โดยไมคํานึงถึงการชวยเหลือของเทวดา เทวดาก็ชวย โดยไมคํานึงถึงการออน
วอนของมนุษย
ถาใครยังหวง ยังหวังเยื่อใยในทางเทวานุภาพอยู ก็อาจจะทองคติตอไปนี้ไวปลอบใจวา:
“การเพียรพยายามทําดี เป็นหน้าที่ของมนุษย์ การช่วยเหลือคนทําดี เป็นหน้าที่ของสวรรค์ เราทํา
หน้าที่ของมนุษย์ให้ดีที่สุดก็แล้วกัน” 1980
ถามนุษยไมเพียรทําดี มัวแตออนวอนเทวดา และถาเทวดาไมใสใจชวยคนทําดี มัวแตรอการออนวอน
หรือคอยชวยคนที่ออนวอน ก็คือเปนผูทําผิดตอหนาที่
เมื่อมนุษยและเทวดาตางขาดคุณธรรม ปฏิบัติผิดหนาที่ ก็จะประสบความหายนะไปดวยกัน ตามกฎ
แหงธรรมดา ที่ควบคุมทั้งมนุษยและสวรรคอยูอีกชั้นหนึ่ง

1978

การชวยและการแกลงของพระอินทร ดู บันทึกพิเศษทายบท
เทียบกับสภาพปจจุบัน นาสังเกตวา มนุษยในบัดนี้ ดูเหมือนจะหนักในการออนวอนมาก ถาเพียรพยายามกอนจึงออนวอน ก็
พอทําเนา แตที่มีมาก กลับเปนวา ตนไมไดพากเพียรอะไร ก็ไปบวงสรวงออนวอนเทวดา สวนเทวดาเลา ก็รอการออนวอนกอน จึงมา
และใครออนวอน ก็มาชวยคนนั้น ไมตองคํานึงวาเขาทําดีหรือไม ที่จะทดลอง-ทดสอบความดีกอน เปนอันไมตองพูดถึง ถาเปนอยาง
นี้ ลองมาทายกันวา เทวดาที่ลงมา จะเปนเทวดาแบบไหน นาเกรงไหมวา เทวดาใฝลาภ และเทวดาสวมรอย จะมากันมาก หรือไมก็
เทวดาใจออน ที่มัวมาขลุกขลุยกับมนุษย จนพาเสียไปดวยกัน
1980
ถาจะใหถูกแท ควรวา “การเพียรพยายามทําดี เปนคุณธรรมของมนุษย การชวยเหลือคนทําดี เปนคุณธรรมของสวรรค” แตใชคําวา
หนาที่ เพราะฟงงายและกําชับการปฏิบัติมากกวา
1979
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๙๙๕

สรุปวิธีปฏิบัติตอเรื่องเหนือสามัญวิสัย
พัฒนาการแห่งความสัมพันธ์ ๓ ขั้น
ชุมชน หรือสังคม ตามหลักการของพระพุทธศาสนา ประกอบดวยผูคนมากมายซึ่งกําลังกาวเดินอยู ณ
ตําแหนงแหงที่ตางๆ บนหนทางสายใหญสายเดียวกัน ซึ่งทําไปสูจุดหมายปลายทางเดียวกัน และคนเหลานั้นกาว
ออกมาจากจุดเริ่มตนที่ตางๆ กัน
พู ด อี ก อย า งหนึ่ ง ว า สั ต ว ทั้ ง หลายเจริ ญ อยู ใ นขั้ น ตอนต า งๆ แห ง พั ฒ นาการในอริ ย ธรรม สั ง คม
ประกอบดวยมนุษยซึ่งมีชีวิตที่พัฒนาอยูในระดับตางๆ กัน เราตองยอมรับความแตกตางหลากหลายนี้ และ
จัดสรรเอื้ออํานวยความชวยเหลือเกื้อกูลที่เหมาะกับเขาในการที่จะพัฒนาตอไป
เมื่อมองดูการเดินทาง หรือพัฒนาการของมนุษย ในแงที่เกี่ยวกับเรื่องเทวดา ก็จะเห็นลําดับขั้นแหง
พัฒนาการ เปน ๓ ขั้น คือ
ขั้นที่ ๑ ขั้นออนวอนหวังพึ่งเทวดา จัดวาเปนขั้นกอนพัฒนา
ขั้นที่ ๒ ขั้นอยูรวมกันดวยไมตรีกับเทวดา คือจุดเริ่มตนของชุมชนแบบพุทธ หรือชุมชนอารยะ
ขั้นที่ ๓ ขั้ น ได รั บ ความเคารพบู ช าจากเทวดา เป น ระดั บ พั ฒ นาการของผู เ ข า ถึ ง จุ ด หมายของ
พระพุทธศาสนา
ขอควรย้ําก็คือ คนผูใดผูหนึ่ง จะไดชื่อวาเปนชาวพุทธ ก็ตอเมื่อเขากาวพนจากขั้นออนวอนหวังพึ่งเทพ
เจา เขาสูขั้นอยูรวมกันดวยไมตรี ซึ่งเขาจะดําเนินชีวิตดวยความเพียรพยายามกระทําการตามเหตุผล เลิกมอง
เทวดาในฐานะผูมีอํานาจ ที่จะตองวิงวอนประจบเอาใจ เปลี่ยนมามองในฐานะเปนญาติมิตรดีงามที่ควรเคารพนับ
ถือมีเมตตาตอกัน1981 ไมควรมั่วสุมคลุกคลีกัน ไมควรรบกวนกาวกายกัน และไมควรสมคบกันทําสิ่งเสียหายไม
ชอบดวยเหตุผล
เมื่อมองพัฒนาการนั้นในแงที่เกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริย (รวมถึงอํานาจศักดิ์สิทธิ์เรนลับอื่นๆ) ก็จะมีลําดับ
๓ ขั้นเหมือนกัน คือ ขั้นหวังพึ่ง ขั้นเสริมกําลัง และขั้นเปนอิสระสิ้นเชิง
ขั้นที่ ๑ เปนขั้นรอคอยอํานาจภายนอกดลบันดาล ทําใหหมกมุนฝกใฝ ปลอยทิ้งเวลาความเพียรและการ
คิดเหตุผลของตน จัดเปนขั้นกอนพัฒนา หรือนอกชุมชนอารยะ
ขั้นที่ ๒ คือขั้นที่ทําอิทธิปาฏิหาริยไดเองแลว และใชอิทธิปาฏิหาริยนั้น เพื่อเสริมกําลังในการทําความดี
อยางอื่น เชนในการชวยเหลือผูอื่นจากภัยอันตราย และเปนเครื่องประกอบของอนุสาสนีปาฏิหาริย
1981

มีขอสังเกตวา ชาวไทยพุทธสมัยเกา ที่เชื่อผีสางเทวดา เมื่อจะทําการใดที่อาจกระทบกระเทือนเทวดา เขาพูดวาให “บอกกลาวเทวดา”
หรือ “บอกกลาวพระภูมิเจาที่” ขอนี้อาจเปนหลักฐานอยางหนึ่ง ที่แสดงถึงการปรับตัวเขาสูแนวทางของพระพุทธศาสนา เปลี่ยนจาก
การเซนสรวงสังเวยอยางพราหมณ
แตการบวงสรวงบนบาน กลับมาเฟองฟูใหมในสมัยปจจุบัน ทั้งนี้ นาจะเปนเพราะวา ในเมื่อคนไมเขาใจทาทีแบบพุทธตอเทวดา
ก็จึงมีแตคน ๒ พวกเถียงกันอยู คือ พวกวาเทวดามี กับพวกวาเทวดาไมมี จะเถียงกันอยางไรก็ตาม พวกที่เชื่อวามี ก็ยังมีอยู และที่
มากก็คือ พวกที่ระแวงไวกอนวามี พวกที่วามี และระแวงวามี ก็ไมรูวิธีปฏิบัติอยางอื่น นอกจากการบวงสรวงออนวอน ดังนั้น ทั้งที่มี
การดุวาใหเลิกบวงสรวงออนวอนเทวดา แตการบวงสรวงออนวอนบนบานนั้น ก็กลับยิ่งแพรหลายงอกงามยิ่งขึ้น
ขอสังเกตนี้จะเปนจริงหรือไม ขอใหผูมีโอกาสชวยกันคนความาบอกกันตอไป.

๙๙๖

พุทธธรรม

ถาเปนสิ่งมงคลศักดิ์สิทธิ์อยางอื่น1982 ขั้นที่ ๒ นี้ก็อนุโลมไปถึงการมีสิ่งเหลานั้นในฐานะเปนเครื่องเสริม
กําลังใจ หรือเปนเพื่อนใจใหเกิดความอุนใจ ทําใหเพียรพยายามทําความดีงามไดแข็งแรงยิ่งขึ้น มีความมั่นใจใน
ตนเองมากยิ่งขึ้น หรือเปนเครื่องเตือนสติ และเรงเราใหประพฤติสิ่งที่ดีงาม
ขั้นนี้พอจะยอมรับไดวาเปนการเริ่มตนเขาสูระบบชีวิตแบบชาวพุทธ แตทานไมพยายามสนับสนุน เพราะ
ยังอาจปะปนกับขั้นที่ ๑ ไดงาย ควรรีบกาวตอใหผานพนไปเสีย ควรระลึกอยูเสมอถึงคุณสมบัติของอุบาสกที่ดี
ขอที่ ๓ วา “ไม่ถือมงคลตื่นข่าว มุ่งกรรม คิดมุ่งเอาผลจากการกระทํา ไม่มุ่งหามงคล”1983
ขั้นที่ ๓ คือการมีชีวิตจิตใจเปนอิสระ ดําเนินชีวิตที่โปรงเบาแท โดยไมตองอาศัยอิทธิปาฏิหาริย หรือสิ่ง
อื่นภายนอกมาเสริมกําลังใจของตนเลย เพราะมีจิตใจเขมแข็งเพียงพอ สามารถบังคับควบคุมจิตใจของตนไดเอง
ปราศจากความหวาดหวั่นกลัวภัย อยางนอยก็มีความมั่นใจในพระรัตนตรัยอยางบริบูรณ เปนหลักประกัน ขั้นที่
๓ นี้ จัดเปนขั้นเขาถึงพระพุทธศาสนา

ก้าวสู่ขั้นมีชีวิตอิสระ เพื่อจะเป็นชาวพุทธที่แท้
ในการนําคนใหพัฒนาผานขั้นตางๆ เหลานี้ งานสําคัญก็คือ การสั่งสอนแนะนํา และผูที่ถือกันวาเปน
หลักในการทําหนาที่นี้ ก็คือพระภิกษุสงฆ การพัฒนา หรือกาวหนาในทาง จะไปไดชาหรือเร็ว มากหรือนอย ยอม
ขึ้นตอปจจัย ทั้งฝายผูแนะนําสั่งสอน และคนที่รับคําสอน
ผูสอนยอมมีความสามารถมากนอยตางกัน คนที่ฟง ก็เปนผูกาวเดินออกจากจุดเริ่มตนตางๆ กัน มี
ความพรอม หรือความแกกลาแหงอินทรีย ไมเหมือนกัน จริงอยู จุดหมายของการสอนและการกาวเดิน ยอมอยู
ณ ขั้นที่สาม ถาผูสอนมีความสามารถ ชํานาญในอนุศาสนี และคนรับคําสอนพรอมอยูแลว ก็อาจใชเพียงอนุศาสนีอยาง
เดียว พากาวครั้งเดียวจากขั้นที่ ๑ เขาสูขั้นที่ ๓ ทันที
พระยิ่งเชี่ยวชาญในอนุศาสนีมาก ก็ยิ่งสามารถชวยใหคนรับคําสอน เปนผูพรอมขึ้นดวย และกาวเร็วได
ดวย แตพระทุกรูปมิใชจะเกงอนุศาสนีเหมือนกันหมด การผอนปรนจึงเกิดมีขึ้น
ตามปกติ ในการนําคนกาวออกมา และเดินหนาไปสูขั้นตางๆ นั้น ผูสอนจะตองเขาไปหาใหถึงตัวเขา ณ
จุดที่เขายืนอยู หรือไมก็ตองหาอะไรหยิบยื่นโยนไปให เพื่อเชื่อมตัวใหถึงกัน แลวจึงดึงเขาออกมาได เมื่อผูสอน
ไมมีความสามารถ ปราศจากเครื่องมือสื่อโยงชนิดพิเศษ ก็ตองเขาไปใหถึงตัวเขา แลวพาเขาเดินออกมาดวยกัน
กับตน โดยเริ่มจากจุดที่เขายืนอยูนั้นเอง
คงจะเปนดวยเหตุเชนนี้ จึงมีการผอนปรนในรูปตางๆ ซอยละเอียดออกไป อันจัดรวมเขาในขั้นที่ ๒ ของ
การพัฒนา
หลักการของการผอนปรนนี้ก็คือ การใชสิ่งที่เขายึดถืออยูเดิมนั่นเอง เปนจุดเริ่มตน วิธีเริ่มอาจทําโดย
แกะสิ่งที่เขายึดหรือเกาะติดอยูนั้น ออกจากฐานเดิม แลวหันเหบายหนามาสูทิศทางที่ถูกตอง พรอมทั้งใชสิ่งที่เขา
ยึดเกาะอยูนั้น เปนเครื่องจูงเขาออกมาจนพนจากที่นั้น
1982

1983

คําวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นาจะเปนคําที่คลุมเครือ และกวางเกินไป ในบรรดาสิ่งของจําพวกนี้ สวนที่พอจะอางพุทธานุญาตได คงจะมีแต
มงคลอยางเดียว ดังนั้น ในวงการพุทธ นาจะจํากัด ไมใชคําวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใชแตคําวา “มงคล” เพื่อขีดวงใหแคบเขา และงายแกการ
ตะลอมเขาสูธรรม (แตมงคลเอง เดี๋ยวนี้ก็ใชกันพรา).
องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๕/๒๓๐
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๙๙๗

วิธีการนี้เห็นไดจากพุทธบัญญัติเกี่ยวกับการเหยียบผืนผา เรื่องมีวา คราวหนึ่ง เจาชายโพธิ (โพธิราชกุมาร) สรางวังแหงหนึ่งเสร็จใหม จึงนิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขไปฉันที่วังนั้น เจาชายไดใหปูลาด
ผาขาวทั่วหมดถึงบันไดขั้นที่ ๑ เมื่อพระพุทธเจาเสด็จถึงวัง ก็ไมทรงเหยียบผา จนเจาชายโปรดใหมวนเก็บผืนผา
แลว จึงเสด็จขึ้นวัง และไดทรงบัญญัติสิกขาบทไว หามภิกษุเหยียบผืนผา
ตอมา หญิงผูหนึ่ง ซึ่งแทงบุตรใหมๆ ไดนิมนตพระมาบานของตนแลว ปูผาผืนหนึ่งลง ขอรองให
พระภิกษุทั้งหลายเหยียบเพื่อเปนมงคล ภิกษุเหลานั้นไมยอมเหยียบ หญิงนั้นเสียใจ และติเตียนโพนทะนาวา
ภิกษุทั้งหลาย ความทราบถึงพระพุทธองค จึงไดทรงวางอนุบัญญัติ อนุญาตใหภิกษุทั้งหลายเหยียบผืนผาได ใน
เมื่อชาวบานขอรอง เพื่อเปนมงคลแกพวกเขา1984
พุทธบัญญัตินี้ นาจะเปนสาเหตุ หรือขออางอยางหนึ่ง ที่ทําใหพระสงฆไดโอนออนผอนตามความ
ประสงคของชาวบาน เกี่ยวกับพิธีกรรม และสิ่งที่เรียกวาวัตถุมงคล1985 ตางๆ ขยายกวางออกไป เปดรับเครื่องราง
ของขลังและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ เขามามากมาย จนบางสมัยรูสึกกันวาเกินขอบเขตอันสมควร1986
1984

วินย.๗/๑๒๐-๔/๔๖-๕๐; ม.ม.๑๓/๔๘๖/๔๔๐; อรรถกถา (วินย.อ.๓/๓๔๕; ม.อ.๓/๒๙๙; ธ.อ.๖/๓) ขยายความวา เจาชายโพธิไม
ทรงมีโอรสหรือธิดา ไดทรงใหปูลาดผาครั้งนั้น โดยตั้งความปรารถนาวา ถาจะทรงไดโอรส ก็ขอใหพระพุทธองคทรงเหยียบผานั้น
พระพุทธเจาทรงทราบวาเจาชายจะไมมีโอรสธิดา จึงไมทรงเหยียบ และไดทรงบัญญัติสิกขาบทหามภิกษุทั้งหลายเหยียบผืนผา
เพราะทรงประสงคจะอนุเคราะหภิกษุสงฆในภายหลัง เพราะในพุทธกาลมีภิกษุที่รูจิตผูอื่นอยูมาก ภิกษุเหลานั้นยอมเหยียบหรือไม
เหยียบได ตรงตามความคิดของชาวบานเจาของผานั้น แตนานไป ภิกษุหลังพุทธกาลทําไปโดยไมรูไมเขาใจ ชาวบานก็จะติเตียนเอาวา
พระสมัยนี้ไมเกงเหมือนอยางสมัยกอน จึงทรงบัญญัติสิกขาบทไว เปนการชวยคุมครองภิกษุรุนหลังทั้งหลาย และอธิบายตอไปวา
ในกรณีที่หญิงแทงไปแลว หรือมีครรภแก เขาขอเพื่อเปนมงคลจึงเหยียบได
ถาพิจารณาตามแนวของอรรถกถา อาจมองเห็นความตอไปวา กรณีของเจาชายโพธิ เปนการบนบานขอลูก จึงทรงบัญญัติไมให
เหยียบ สวนกรณีของหญิงแทงบุตร เปนการขอเพื่อเปนสิริมงคลเทานั้น จึงทรงอนุญาตใหเหยียบ
อยางไรก็ดี ถาไมดูอรรถกถา พิจารณาอยางพื้นๆ ตามเรื่องในบาลี จะสันนิษฐานความไดใหม ที่ดูจะสมเหตุผลอยูมากวา ที่ไม
ทรงเหยียบผาที่วังของเจาชายโพธิ ก็เพราะทรงรักษามรรยาท พระองคเสด็จมาถึง ยังไมไดลางพระบาท จึงไมทรงเหยียบ เพราะไม
ประสงคจะใหผาเปอนสกปรก (มีอนุบัญญัติตอไปดวยวา ถาภิกษุลางเทาแลว อนุญาตใหเหยียบได) สวนกรณีของหญิงนั้น ทรง
ยกเวนให เพราะเขาขอรองเอง โดยมีเหตุผลวาตองการมงคล.
1985
มงคล เปนคนละอยางกันกับเรื่องอิทธิปาฏิหาริย แตนํามารวมไวในที่นี้ดวย เพราะเมื่อพูดในทางปฏิบัติแลว ก็มีขอพิจารณา
คลายคลึงกัน เชน ในแงผลดีผลเสีย และการวางทาทีที่ถูกตอง เปนตน; แตวาโดยความหมาย อิทธิปาฏิหาริยเปนเรื่องของ
ความสามารถพิเศษของตัวผูทําอิทธิปาฏิหาริยเอง สวนมงคลมีที่มีมาไดหลายแง เชน อาจเชื่อวา บุคคลหรือสิ่งที่ใหมงคลนี้ มีความ
ศักดิ์สิทธิ์อิทธานุภาพหรืออํานาจพิเศษเปนของตนเองก็ได อาจเชื่อวา บุคคลหรือสิ่งนั้นเปนสื่อหรือทางผานของอํานาจศักดิ์สิทธิ์ที่เรน
ลับอยูตางหากก็ได หรืออาจเชื่ออยางประณีตขึ้นมาอีกวา บุคคลหรือสิ่งนั้นทรงไวซึ่งคุณธรรมความดีงาม ความสุข ความบริสุทธิ์ จึง
เกิดเปนความศักดิ์สิทธิ์หรือเปนมงคลขึ้นมาในตัวเอง อยางที่ชาวบานจํานวนมากเชื่อตอพระสงฆเปนตนก็ได;
มงคลนี้ มีสวนไปเกี่ยวของอยูในเรื่องติรัจฉานวิชาไมนอย (ติรัจฉานวิชา เปนคนละเรื่องกันกับอิทธิปาฏิหาริย) เพราะคนเห็น
ติรัจฉานวิชาบางอยางเปนแหลงที่มาของมงคล ติรัจฉานวิชานั้น ถาภิกษุใชเปนเครื่องเลี้ยงชีพแสวงหาลาภ ก็เปนมิจฉาชีพ จัดเปน
ความบกพรองดานศีล (โดยมากรวมอยูในเรื่องมหาศีล)
1986
ปราชญสมัยใหมบางทานเห็นวา ความโอนออนผอนตาม (permissiveness) จนเกินไป เปนลักษณะอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา
และลักษณะนี้ นับวาเปนจุดออนสําคัญของพระพุทธศาสนาดวย
ในขอนี้ ผูเขียนขอแสดงความเห็นวา ความโอนออนผอนตามโดยไมวางหลักและขอบเขตของตนไวเปนจุดยืนที่แนนอน จึงจะ
เปนจุดออนที่เสียหาย แตพุทธศาสนามีจุดยืนที่แนนอน เชนเรื่องสิ่งเหนือสามัญวิสัยนี้ ก็จะมองเห็นหลักการและขอบเขตที่เปน
จุดยืนไดชัดเจน ปญหาอยูที่วา เราเขาใจจุดยืนของพุทธศาสนากันดีหรือไม อีกประการหนึ่ง ความโอนออนผอนตามนั้น ถึงจะมี
จุดยืน ก็ยังมีผลเสียอยูบาง แตกระนั้น ผลดีที่ไดจากเหตุผลแงอื่น เชนที่วิจารณไวในหนาแรกของตอนนี้ ก็นับวามาก พอคุมได.

๙๙๘

พุทธธรรม

อยางไรก็ตาม ถาเขาใจหลักการที่กลาวมาขางตนดีแลว และปฏิบัติตามหลักการนั้นดวย ปฏิบัติใหตรง
ตามพุทธบัญญัตินี้ ในแงที่วา ทําตอเมื่อเขาขอรองดวย ความผิดพลาดเสียหายและความเฟอเฝอเลยเถิด ก็คงจะ
ไมเกิดขึ้น
ส ว นทางด า นเทวดา ความผ อ นปรนในระดั บ พั ฒ นาการขั้ น ที่ ๒ ก็ เ ป ด โอกาสให ช าวพุ ท ธผู อ ยู ใ น
สภาพแวดลอมซึ่งนับถือบูชาเทวดามาแตเดิม แสดงความเอื้อเฟอเกื้อกูลแกเทวดาไดตอไป ถึงจะทําพลีกรรมแก
เทวดา ก็สนับสนุน1987 เพียงแตมีขอแมวา ตองทําฐานสงเคราะหอนุเคราะห แสดงเมตตาจิตตอกัน มิใชจะออน
วอนหรือขอผลตอบแทน
เมื่อไปอาศัยอยู ณ ถิ่นฐานใดก็ตาม ทําการบํารุงถวายทานแกทานผูทรงศีลแลว ก็ตั้งจิตเผื่อแผอุทิศสวน
บุญไปใหแกเทวดาทั้งหลายในที่นั้นดวย เทวดาทั้งหลาย ไดรับความเอื้อเฟอแลว ก็จะมีไมตรีจิตตอบแทน
“เทวดาทั้งหลาย ได้รับการบูชา (ยกย่องให้เกียรติ) จากเขาแล้ว ย่อมบูชาเขา ได้รับความนับ
ถือจากเขาแล้ว ย่อมนับถือเขา และย่อมเอ็นดูเขา เหมือนแม่เอ็นดูลูก”1988
อยางไรก็ดี ไมตรีจิตตอบแทนจากเทวดาที่วานี้ เปนเรื่องของเทวดาเอง ผูอุทิศกุศลไมตองไปคิดหวังเอา
หนาที่ของเรามีเพียงตั้งจิตเมตตาแผความดีใหเทานั้น
สําหรับคนที่มีความเขาใจในหลักการนี้เปนอยางดีแลว เมื่อเขานึกถึงเทวดา ก็จะนึกถึงดวยจิตใจที่ดีงาม
มีแตความปรารถนาดี เมื่อทําความดี หรือทําสิ่งใดที่ดีงามเปนบุญเปนกุศล จะแผบุญกุศลนั้นไปใหแกเทวดาดวย
ก็ไมมีขอเสียหายอะไร มีแตจะสงเสริมคุณภาพจิตของตนเอง และแผความดีงามรมเย็นใหกวางออกไปในโลก
เมื่อยังกาวไมพนจากพัฒนาการขั้นที่ ๒ สูขั้นที่ ๓ อยูตราบใด หากยังรักษาความสัมพันธใหอยูภายใน
หลักการแหงความอยูรวมกันดวยดีนี้ได ไมถลํากลับไปสูการประจบเอาใจ หรือเรียกรองออนวอน การกระทํา
ตางๆ ก็จะรักษาตัวมันเอง ใหอยูภายในขอบเขตที่จะไมเกิดผลเสียหาย ทั้งแกชีวิต แกสังคม อีกทั้งจะไดผลดีทาง
จิตใจเปนกําไรอีกดวย

วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ต่อสิ่งเหนือสามัญวิสัย
เทาที่บรรยายมาอยางยืดยาวในเรื่องนี้ ก็เพียงเพื่อใหเห็นวิธีปฏิบัติที่ถูกตองสมควร ตอสิ่งเหนือสามัญ
วิสัย โดยไมขัดกับหลักการของพระพุทธศาสนา ซึ่งมุงใหเกิดประโยชน ทั้งแกชีวิตของบุคคล และแกสังคม
ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งวา วิธีปฏิบัติตอเทวดา และอิทธิปาฏิหาริย ตลอดจนมงคลฤทธิ์ตางๆ เปนเรื่องไม
ยุงยากอยางใด ถาเราประพฤติถูกตองตามธรรมอยูแลว ก็ดําเนินชีวิตไปตามปกติ
เมื่อเราอยูในสังคมนี้ ก็ยอมไดยินไดฟงเกี่ยวกับเทวดาบาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์บาง บางครั้งเราก็
ระแวงวา สิ่งเหลานั้นมีจริง หรือวาไมมีจริง ถามีจะทําอยางไร เปนตน พึงมั่นใจตน และเลิกกังวลฟุงซานอยางนั้น
เสีย แลวดําเนินวิธีปฏิบัติ ที่ไมผิดทุกกรณี ซึ่งเปนวิธีปฏิบัติสําเร็จไดที่ในใจนี้เอง คือ
1987
1988

เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๑/๘๙; องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๑/๔๙
วินย.๕/๗๓/๙๒; ที.ม.๑๐/๘๔/๑๐๕; ขุ.อุ.๒๕/๑๗๓/๒๒๑ (มีขอสังเกตสําคัญ ๒ อยาง สําหรับบาลีตอนนี้ คือ ๑. เปนพุทธพจนที่
ตรัสแกพราหมณ คือพวกที่นิยมลัทธิบูชายัญเซนสรวงเทพเจามาแตเดิม ๒. ความเชื่อสมัยนั้นมีวา เมื่อมนุษยสรางสถานที่สําคัญๆ
สําหรับกิจการของพวกตน เทวดาทั้งหลายก็เขาสถิตครองที่นั้นๆ กันเอง ตามฐานะของตนๆ ไมมีการสรางที่อยูตางหากใหเทวดา ไม
มีพิธีอัญเชิญอยางใดๆ).

บทที่ ๒๐ เรื่องเหนือสามัญวิสัย: ปาฏิหาริย - เทวดา

๙๙๙

สําหรับเทวดา เราพึงมีทาทีแหงเมตตา ทําใจใหออนโยนตอสรรพสัตว ตั้งจิตปรารถนาดี หวังใหสัตว
ทั้งหลาย รวมทั้งเทวดาดวย ที่เปนเพื่อนรวมโลกทั้งปวง ตางอยูเปนสุข เคารพความดีของกันและกัน
แลในสังคมนี้ เราคงตองพบกับคนทั้ง ๒ ประเภท คือ ผูที่ฝกใฝหมกมุนหวังพึ่งเทวดา และผูที่ไมเชื่อถือ
มีจิตกระดางขึ้งเคียดเหยียดหยาม ทั้งตอเทวดาและผูนับถือเทวดา ตางวิวาทขัดแยงกัน เรามีโอกาส ก็พึงชักจูง
คนทั้งสองพวกนั้นใหมาอยู ณ จุดกลางที่พอดี คือความมีจิตเมตตาออนโยนตอเทวดาและตอกันและกัน
พรอมนั้น ในดานกิจหนาที่ของตน เราพึงกระทําดวยความเพียรพยายามเต็มความสามารถไปตามเหตุผล ถา
ยังหวงการชวยเหลือของเทพเจา ก็พึงวางจิตวา ถาความดีของเราเพียงพอ และเทพเจาที่ดีงามมีน้ําใจสุจริตมีอยู ก็
ปลอยใหเปนเรื่องของเทพเจาเหลานั้นทานจะพิจารณาตัดสินใจเอง สวนตัวเรานั้น จะตั้งจิตมั่น เพียรพยายามทํากิจของ
ตนไปจนสุดกําลังสติปญญาความสามารถ และจะฝกฝนตนใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป ทั้งในทางปญญา และคุณธรรม
จนขามพนเขาสูพัฒนาการขั้นที่สาม ซึ่งเปนอิสระ และสมควรเปนที่เคารพบูชาของเทวดาได
(ที่วานี้ มิใชหมายความวา จะใหตั้งใจประพฤติดีเพื่อใหเทวดาเคารพบูชา หรือใหกระดางกระเดื่องตอ
เทวดา ซึ่งจะกลายเปนมานะอหังการไป แตหมายความวา เราทําความดีของเราไปตามเหตุผลของเรา เปนเรื่อง
ของเทวดาเขาเคารพเอง เพราะเทวดานั้น มีความดีที่จะเคารพความดีของคนดี)
สวนเรื่องอิทธิปาฏิหาริย และสิ่งมงคลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ก็พึงปฏิบัติอยางเดียวกัน เปลี่ยนแตเพียงทาที
แหงเมตตา มาเปนทาทีแหงความมีพลังจิต สรางฤทธิ์และมงคลใหเกิดมีเปนของตนเอง
ฤทธิ์ ที่ควรสรางไดตั้งแตเบื้องตน ก็คือ ความเพียรพยายามบากบั่นเขมแข็ง พรอมทั้งความหนักแนน
ในเหตุผล ซึ่งเปนแรงบันดาลความสําเร็จแหงกิจหนาที่
มงคล ก็คือคุณธรรม และความสามารถตางๆ ที่ไดปลูกฝงสรางขึ้น อันเสริมสงและคุมนําชีวิตไปสู
ความสุขความเจริญและความเกษมสวัสดี1989
ทางดานพระภิกษุ ผูสัมพันธกับประชาชนในฐานะผูนําทางจิตใจ เมื่อจะตองเกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้ พึง
เตรียมใจระมัดระวัง ถือเหมือนดังเขาผจญภัยโดยไมประมาท
สําหรับผูเกงกาจทางอนุศาสนี ก็ไมสูกระไร อาจอาศัยความเชี่ยวชาญในเชิงสอน นําชาวบานกาวสู
พัฒนาการขั้นสูงๆ ไดโดยรวดเร็ว แตก็มีขอควรระวังอยูบาง เพราะบางทานสามารถใชอนุศาสนี ทําใหคนเลิก
เชื่อถือสิ่งที่เขาเคยยึดถืออยูเดิมได แตหยุดแคนั้น หรือไมอาจชี้แนะใหเขาเกิดปญญามองเห็นทางถูกตองที่จะเดิน
ตอไป ทําใหชาวบานมีอาการอยางที่วา ศรัทธาก็หมด ปัญญาก็ไม่มี ตกอยูในภาวะเควงควาง เปนอันตรายทั้ง
แกชีวิตของเขาเอง และแกสังคม
สวนทานที่ไมถนัดในเชิงสอนเชนนั้น และจะเขาไปใชสิ่งที่เขายึดอยูเปนจุดเริ่มตน มีขอที่จะตองตระหนัก
มั่นไวในใจหลายอยาง1990 สําหรับอิทธิปาฏิหาริย เปนอันตัดไปได เพราะมีพุทธบัญญัติหามไวแลว ไมใหพระสงฆ
แสดงแกชาวบาน คงเหลืออยูแตมงคล หรือสิ่งที่จะใหเกิดมงคล
1989
1990

ดู มงคลสูตร, ขุ.ขุ.๒๕/๕/๓; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๗/๓๗๖
สภาพปญหาอยางหนึ่งในปจจุบันก็คือ พระที่เกงทางอนุศาสนี ก็มักไมเอื้อเฟอเอ็นดูแกพระพวกอื่นที่ยังอาศัยสิ่งจูงลอ ฝายพระพวก
อื่นนั้น ก็มักไมใสใจในอนุศาสนีชนิดนําออกสูความเปนอิสระ ออกจากกิเลสบางเสียเลย หรือไมก็มัวเพลินหมุนวนอยูที่เดิมอยาง
เดียว ไมยอมเดินหนา (พวกที่เห็นแกลาภ ไมตองพูดถึง) เมื่อเปนเชนนี้ จุดบรรจบประสานจึงไมมี พาใหชาวบานสับสน หรือถึงกับ
แตกสามัคคี ดูถูกหยามเหยียดและขึ้งเคียดตอกัน
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พุทธธรรม

เบื้องแรกที่สุด จะตองกําหนดแนวแนเปนเครื่องปองกันตัวไวกอนวา จะตองไมใชสิ่งเหลานี้เปนเครื่องมือ
เลี้ยงชีวิต แสวงหาลาภ ซึ่งเปนมิจฉาชีพ และเปนความบกพรองเสียหายในดานศีล
ตอจากนั้น มีขอเตือนสํานึกในทางปฏิบัติโดยตรง คือ ตองระลึกไวเสมอวา ขอที่ ๑ การที่เขาไปเกี่ยวของ
กับสิ่งเหลานั้น ก็เพื่อชวยประชาชนใหเปนอิสระจากสิ่งเหลานั้น เชน เกี่ยวของกับฤทธิ์ เพื่อชวยใหเขาเปนอิสระ
จากฤทธิ์
จากนั้น เพื่อความเปนอิสระตามขอที่หนึ่งนี้ ขอที่ ๒ จึงตามมาวา เมื่อเริ่มจุดตั้งตน ณ ที่ใด จะตองพา
เขาเดินหนาจากจุดนั้นเรื่อยไป จนกวาจะถึงจุดหมาย คือความเปนอิสระ จะถอยหลังไปจากจุดนั้นอีกไมได
แลวตามนัยของขอที่ ๒ นี้ จะปรากฏผลในทางปฏิบัติวา ความฝกใฝหมกมุนในสิ่งเหลานี้ จะตองลดลง
หรืออยางนอยไมเพิ่มมากขึ้น หรือกําหนดออกไปอีกเปนทาทีของการปฏิบัติไดวา จะไมสงเสริมความฝกใฝ
หมกมุนในสิ่งเหลานี้ ใหแพรหลายขยายตัว จะมีแตการควบคุมใหอยูในขอบเขต และการทําใหลดนอยลง คือ
เปลี่ยนขั้นพัฒนาการเขาสูขั้นที่ ๒ ใหหมด
นอกจากนี้ ควรพยายามเนนใหปฏิบัติตามพุทธานุญาตที่วา ทําตอเมื่อเขาขอ ซึ่งจะเปนการกระชับ
ขอบเขตใหรัดตัวเขามาอีก
ขอที่ ๓ ซึ่งไมอาจลืมได คือ ตองใหอนุศาสนีชนิดนําออก (ออกจากกิเลส ออกจากวัฏฏะ ออกสูความ
เปนอิสระ) เสมอ ในเมื่อไดโอกาส เพื่อทั้งเรงรัดและกํากับใหเปนไปตามจุดมุงหมาย
ทางดานประชาชน ที่กําลังพัฒนาขามจากขั้นที่ ๑ สูขั้นที่ ๒ การผอนปรน หรือโอนออนผอนตาม จะมีได
อยางมากที่สุด ก็เพียงเทาที่อยูในขอบเขตซึ่ง
๑. ไมเปนการออนวอนหวังพึ่งอํานาจดลบันดาลจากภายนอก (หลักพึ่งตน และความเปนอิสระ)
๒. ไมเปนเหตุใหหมกมุนหลงใหล หรือจะมัวรีรอไมลงมือทํา (หลักทําการดวยความเพียรตามเหตุผล)

ปฏิบัติถูกต้อง คือเดินหน้า เป็นชาวพุทธ คือไม่หยุดพัฒนา
จากความผอนปรนนี้ ความสัมพันธ และวิธีปฏิบัติ เทาที่พอจะเปนไปได จึงมีดังนี้
ก. เกี่ยวของกับอิทธิปาฏิหาริย ตลอดถึงสิ่งมงคลได โดยพยายามทําสิ่งเหลานี้ ในความหมายใหม ที่
สามารถทําไดดวยตนเอง เชน ธรรมฤทธิ์ อริยฤทธิ์ และมงคลที่เกิดจากการประพฤติธรรม เปนตน แตก็ยอม
ผอนลงไปอีกอยางมากที่สุด จนถึงยอมใหเกี่ยวของกับมงคลตามแบบของชาวบานได เฉพาะในแงที่เปนเครื่อง
เสริมกําลังใจ (เสริมในทางที่ดีงาม ไมใชฮึกเหิมที่จะทําการชั่วราย) และเสริมความเพียรพยายามใหเขมแข็งยิ่งขึ้น
โดยย้ําวา จะตองไมเปนเครื่องหนวงเหนี่ยว หรือลดทอนความเพียรพยายามทําการตามเหตุผล เปนอันขาด
ข. สัมพันธกับเทพเจาทั้งหลาย โดยวิธีอยูรวมกัน (เกือบ=ตางคนตางอยู) ดวยเมตตาเกื้อกูลกันดวย
ไมตรี ผอนลงไปอยางมากที่สุดจนถึงยอมรับการทําเทวตาพลี1991 (ของถวายแกเทวดา หรือแผบุญอุทิศแกเทวดา)
ในความหมายวาเปนการเอื้อเฟอเกื้อกูล หรืออุปการะแกเทวดา (ไมใชบนบาน ออนวอน หรือขอใหโปรดปราน)
1991

เทวตาพลี (มาใน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๑/๘๙ และ องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๑/๔๙ ซึ่งเคยอางแลว) เปนพลีอยางหนึ่ง ในพลี ๕ ที่พระพุทธเจาทรง
เห็นชอบใหคฤหัสถกระทํา อีก ๔ คือ ญาติพลี-สงเคราะหญาติ อติถิพลี-ตอนรับแขก บุพเปตพลี-ทําบุญอุทิศใหผูลวงลับ ราชพลีบํารุงราชการ เชนเสียภาษี; “พลี” นี้ เปนคําหนึ่ง ในบรรดาคําเดิมของศาสนาพราหมณนอยคํา ที่พระพุทธเจาทรงยอมใหผานเขามาใน
พระพุทธศาสนา หรือพระพุทธศาสนายอมรับเขามาใช โดยเกือบมิไดเปลี่ยนความหมายเลย (คําอื่นที่นํามาใช แตเปลี่ยนความหมาย
ใหมทีเดียว เชน ยัญ ตบะ เปนตน) ทั้งนี้ เพราะพลี แตเดิมมา มีความหมายเปนการสละให เพื่อเกื้อกูลหรือบํารุงเลี้ยงอยูดวยแลว

บทที่ ๒๐ เรื่องเหนือสามัญวิสัย: ปาฏิหาริย - เทวดา
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ยิ่งผอนปรนใหมาก ก็ยิ่งจําเปนจะตองย้ําขอเตือนสํานึกไวใหหนักแนน ไมจําเพาะชาวบานจะตองคอย
เตือนตนเองเทานั้น แมพระสงฆก็ควรชวยเตือนชาวบานบอยๆ เพราะชาวบานมีโอกาสใกลชิดสภาพแวดลอมทาง
ธรรมนอย และมีกิจของฆราวาสวุนวาย คอยชักใหแชเชือนไดงาย
ขอเตือนสํานึกที่วานั้นก็คือ จะตองรูตัวอยูเสมอวา ตนยังอยูระหวางกําลังพัฒนา ขณะนี้อยูที่ขั้นนี้ๆ ตอง
ระลึกไววา แมวาขณะนี้ยังยุงเกี่ยวกับเทวดา ยังยุงเกี่ยวกับมงคล แตก็หวังอยูเสมอวาจะกาวไปสูขั้นแหงความ
เปนอิสระสักวันหนึ่ง ถาพูดรวบรัดก็คือ จะตองสํานึกอยูเสมอวา “เราจะต้องเดินหน้า ไม่ใช่ย่ําอยู่กับที่”
คําวา “เดินหนา” มีความสําคัญเปนพิเศษ สําหรับพัฒนาการในอริยธรรมขั้นตน เพราะหมิ่นเหมที่จะตก
หลนไปจากความเปนสมาชิกในชุมชนชาวพุทธ ถอยหลังกลับไปอยูในชุมชนกอนอารยะไดงายเหลือเกิน เพราะใน
ขั้นตนสุดนี้ สิ่งที่ใชรวมในพุทธศาสนา กับในศาสนาเดิม ยังมีมาก และสิ่งนั้นบางทีก็เปนสิ่งเดียวกันแทๆ เชน
มงคล และพลี เปนตน ตางแตทาทีแหงความเขาใจสําหรับชี้นํา และจํากัดขอบเขตของการปฏิบัติ
ถาเกิดเหตุเพียงแควาเผลอ ลืมทาทีของการวางจิตใจนี้เสียเทานั้น พฤติกรรมของผูปฏิบัติก็อาจพลิก
กลับเปนตรงขามไดทันที คือ หลนจากสมาชิกภาพในชุมชนพุทธ ถอยกลับไปอยูนอกชุมชนอารยะ (นากลัววาจะ
ไดเปนกันมาเสียอยางนี้หลายครั้งแลว) ดังนั้น คําวา “เดินหนา” จึงเปนขอเตือนสํานึกสําคัญ ที่จะตองมาดวยกัน
เสมอ กับความสํานึกในทาทีที่เปนขอบเขตของการปฏิบัติ1992.1
เมื่อใดเดินทางกาวหนาถึงขั้นที่ ๓ เมื่อนั้นจึงจะปลอดภัยแท เพราะไดเขาอยูในชุมชนอารยะ เปน
โสดาบันขึ้นไป ไมมีการถอยหลังหรือลังเลใดๆ อีก มีแตจะเดินหนาอยางเดียว เพราะเขาถึงความหมายของ
พระรัตนตรัย มั่นใจในความเปนไปตามเหตุผล จนมีศรัทธาที่ไมหวั่นไหว ไมตองอางอิงปจจัยภายนอก ไมวาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์หรือเทวฤทธิ์ใดๆ และไมมีกิเลสรุนแรงพอที่จะใหทําความชั่วราย หรือใหเกิดปญหาใหญๆ เปนปมในใจ
ที่จะตองระบาย กับทั้งรูจักความสุขอันประณีต ซึ่งเกิดจากความสงบผองใสภายในแลว จึงมีความเขมแข็งมั่นคง
ในจริยธรรมอยางแทจริง
ภาวะที่มีคุณธรรม มีความสุข และเปนอิสระ ซึ่งอิทธิพลภายนอกไมอาจมาครอบงําชักจูงไดเพียงเทานี้
เปนความประเสริฐเพียงพอ ที่เทพเจาเหลาเทวดาจะบูชานบไหว1963.2 และพอที่จะทําใหชีวิตของผูนั้น เปนอุดม
มงคล คือมงคลอันสูงสุดอยูแลวในตัว
มนุษยเปนยอดแหงสัตวที่ฝกได เรียกอยางสมัยใหมวา มีศักยภาพสูง สามารถฝกได ทั้งทางกาย ทาง
จิต และทางปญญา ใหวิเศษ ทําอะไรๆ ไดประณีตวิจิตรพิสดารแสนอัศจรรย อยางแทบไมนาเปนไปได1993
การมัวเพลินหวังผลจากฤทธานุภาพและเทวานุภาพดลบันดาล ก็คือการตกอยูในความประมาท ละเลย
ปลอยใหศักยภาพของตนสูญไปเสียเปลา และจะไมรูจักเติบโตในอริยมรรคา
สวนผูใด ไมประมาท ไมรีรอ เรงฝกตนไมหยุดยั้ง ผูนั้นแหละ จะไดทั้งอิทธิฤทธิ์และเทวฤทธิ์ และจะ
บรรลุสิ่งเลิศล้ํา ที่ทั้งฤทธานุภาพและเทวานุภาพไมอาจอํานวยใหได
(รวมกับความหมายวาบูชา) พลีในศาสนาพราหมณนั้น เขาใหแกเทวดา ผี คน ตลอดถึงนก และสัตวอื่นๆ สิ่งที่ใหเปนพลี ไดแก
อาหาร เชน ขาว และเปรียง เปนตน ตลอดจนดอกไม น้ําหอม ธูป ไมจันทน หมาก เครื่องเทศ เปนตน;
ในรตนสูตร (ขุ.ขุ.๒๕/๗/๕; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๔/๓๖๗) มีขอความแนะนําเชิงสอน หรือเชิงชวนเทวดา ใหสรางเมตตาคุมครองรักษา
หมูมนุษย ซึ่งทําพลีใหทั้งกลางวันกลางคืน อรรถกถาขยายความใหเห็นวา การแผสวนบุญให หรือใหมีสวนรวมในการทําความดี
(ปตติทาน) ก็เปนความหมาย (แบบพุทธ) อยางหนึ่งของพลี และที่บาลีแนะนําอยางนั้นหมายความวา พวกมนุษยมีอุปการะแกพวก
เทวดา เทวดา (ผูไดรับพลี) จึงควรมีความกตัญู ชวยคุมครองรักษาพวกมนุษย (ขุทฺทก.อ.๑๘๕; สุตฺต.อ.๒/๑๓)
1963.2
1992.1
สัจกิริยา ทางออกที่ดีฯ ดู บันทึกพิเศษทายบท
พระพุทธ เปนมนุษยหรือเทวดา ดู บันทึกพิเศษทายบท
1993
พึงสังเกตวา ศัพทธรรมที่หมายถึงการฝกฝนอบรม มีมากมาย เชน ทมะ ภาวนา วินย (-วินีต) สิกขา เปนตน แตนาเสียดายวา ใน
สมัยตอๆ มา ความหมายของบางคํา ไดแปรเปลี่ยนจากเดิม ผิดไปไกล
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บันทึกพิเศษทายบท
เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง
บันทึกที่ ๑: อิทธิปาฏิหาริยในคัมภีร
การแสดงอิทธิปาฏิหาริยของพระพุทธเจา
เท่าที่พบในพระไตรปิฎก คือ


ทรมานหัวหนาชฎิล ชื่ออุรุเวลกัสสป (ทรมาน มาจาก ทมนะ แปลวา ฝก คือทําใหหมดทิฏฐิมานะ หันมายอมรับถือปฏิบัติสิ่งที่
ถูกตอง ไมใชทําใหเจ็บปวด) – วินย.๔/๓๗-๕๑/๔๕-๖๐;
 ทรมานพกพรหม – ม.มู.๑๒/๕๕๑-๕/๕๙๐-๗; สํ.ส.๑๕/๕๖๖/๒๐๘;
 ทรมานพรหมอีกองคหนึ่ง – สํ.ส.๑๕/๕๗๓/๒๑๑;
 แกความเห็นของสุนักขัตต และแกคําทาของอเจลก ชื่อปาฏิกบุตร – ที.ปา.๑๑/๔-๑๒/๖-๒๙;
 ทรมานโจรองคุลิมาล – ม.ม.๑๓/๕๒๔/๔๗๙;
 ทําใหพระภิกษุพวกหนึ่งประหวั่นใจแลว มาเฝาเพื่อพระองคจะตรัสสอน – สํ.ข.๑๗/๑๖๗/๑๑๒;
 ทําใหจําเพาะบางคนเห็นมหาบุรุษลักษณะในที่เรนลับ – ที.สี.๙/๑๗๐/๑๓๖; ๑๗๕/๑๓๙; ม.ม.๑๓/๕๘๗/๕๓๑; ๖๐๘/๕๕๓ =
ขุ.สุ.๒๕/๓๗๖/๔๔๓;
 แผเมตตาใหชางรายนาฬาคีรีมีอาการเชื่อง (ไมใชอิทธิปาฏิหาริยโดยตรง) – วินย.๗/๓๗๘/๑๘๙;
 ผจญอาฬวกยักษ (ไมใชแสดงฤทธิ์โดยตรง) – สํ.ส.๑๕/๘๓๘/๓๑๔; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๐/๓๕๙;

เรื่องที่มาในอรรถกถา เช่น
ยมกปาฏิหาริย แกคําทาของพวกเดียรถีย – ที.อ.๑/๗๗; ธ.อ.๖/๖๒; ชา.อ.๖/๒๓๑; (ทั้งนี้อิงบาลีใน ขุ.ปฏิ.๓๑/๐/๔; ๒๘๔/
๑๘๒ และ วินย.๗/๓๑/๑๔);
 ทรงนําพระภิกษุใหม ๕๐๐ รูป เที่ยวชมธรรมชาติในปาหิมพานต แกความคิดถึงคูรักคูครอง – ชา.อ.๘/๓๓๕; เปนตน


การแสดงอิทธิปาฏิหาริยของพระสาวก
ที่พบในบาลี คือ
พระปณโฑลภารัทวาช แกคําทา เหาะขึ้นไปเอาบาตรบนยอดไผ (ตนบัญญัติไมใหภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริยแกชาวบาน) –
วินย.๗/๓๑/๑๔;
 พระมหาโมคคัลลาน ปราบมาร – ม.มู.๑๒/๕๕๙/๖๐๑;
 พระปลินทวัจฉะ นําบุตรของอุปฐาก กลับคืนจากโจร – วินย.๑/๑๗๓/๑๒๕;
 พระปลินทวัจฉะ อธิษฐานวังพระเจาพิมพิสารเปนทอง เพื่อชวยแกชาวบานจากขอหาโจรกรรม – วินย.๒/๑๓๙/๑๑๙-๑๒๑;
 พระทัพพมัลลบุตร ใชนิ้วเปนประทีปสองทาง นําพระภิกษุทั้งหลายไปยังเสนาสนะตางๆ – วินย.๑/๕๔๑/๓๖๙; ๖/๕๙๓/๓๐๖;
 พระสาคตะ ใชฤทธิ์ใหชาวบานเห็น ทําใหตองแสดงฤทธิ์ใหชาวบานดูตอพระพักตร เพื่อใหชาวบานใจสงบพรอมที่จะฟงธรรม
– วินย.๕/๑/๓;
 พระสาคตะ ปราบนาคของชฎิล (ตนบัญญัติหามภิกษุดื่มสุรา) – วินย.๒/๕๗๕/๓๘๓;
 พระเทวทัต ทําใหเจาชายอชาตศัตรูเลื่อมใส – วินย.๗/๓๔๙/๑๖๔;
 พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลาน กลับใจหมูภิกษุศิษยพระเทวทัต ดวยอนุสาสนีปาฏิหาริย ที่ควบดวยอิทธิปาฏิหาริย
และอาเทศนาปาฏิหาริย – วินย.๗/๓๙๔/๑๙๘;
 พระมหกะ บันดาลใหมีลมเย็น แดดออน และฝน ชวยพระเถระที่กําลังเดินยามรอนจัด จิตตคฤหบดีเห็น จึงขอใหทําฤทธิ์ให
ดู และทานไดบันดาลใหเกิดไฟ – สํ.สฬ.๑๘/๕๕๖/๓๕๗;


บทที่ ๒๐ เรื่องเหนือสามัญวิสัย: ปาฏิหาริย - เทวดา
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พระมหาโมคคัลลาน บันดาลใหเวชยันตปราสาทสั่นสะเทือน เพื่อเตือนสํานึกใหพระอินทรไมมัวเมาประมาท – ม.มู.๑๒/
๔๓๗/๔๖๘;
 พระมหาโมคคัลลาน บันดาลใหมิคารมาตุปราสาทสั่นสะเทือน เพื่อเตือนสํานึกของพวกภิกษุผูจัดจาน ฟุงเฟอ – สํ.ม.๑๙/
๑๑๕๕/๓๔๖;
 พระอภิภู สาวกของพระสิขีพุทธเจา แสดงธรรมโดยไมใหคนเห็นตัว ใหเสียงไดยินไปไดพันโลกธาตุ – สํ.ส.๑๕/๖๑๖/๒๒๙;
องฺ.ติก.๒๐/๕๒๐/๒๙๑; ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๘๖/๕๙๖;


ส่วนเรื่องที่เล่าในอรรถกถา มีมากมาย เช่น
พระจุลลบันถก บันดาลใหเห็นตัวทานเปนพันองค – องฺ.อ.๑/๒๒๘,๒๓๕; ธ.อ.๒/๗๔; วิสุทฺธิ.๒/๒๑๙ (อิงบาลี ขุ.ปฏิ.๓๑/
๖๘๕/๕๙๒);
 พระมหาโมคคัลลาน ทรมานนันโทปนันทนาคราช – ชา.อ.๗/๓๕๖; วิสุทฺธิ.๒/๒๓๓;
 พระปุณณะ ชวยพอคาชาวเรือจากการทํารายของอมนุษย – ม.อ.๓/๗๓๑-๔ (เพิ่มความจากปุณโณวาทสูตร, ม.อุ.๑๔/๗๖๔/
๔๘๕ และมีเรื่องพระพุทธเจาเสด็จสุนาปรันตชนบท เปนที่มาของพระพุทธบาท ๒ แหง);
 สามเณรสังกิจจะ ชวยภิกษุ ๓๐ รูป โดยอาสาใหโจรจับตัวไปบูชายัญแทน และกลับใจโจรไดหมด – ธ.อ.๔/๑๑๑;
 สุมนสามเณร ปราบพญานาค – ธ.อ.๘/๘๙;
 พระสุนทรสมุทร เหาะหนีหญิงนางโลม – ธ.อ.๘/๑๕๒; ฯลฯ


เรื่องฤทธิ์ของคนอื่นๆ
มีมาในบาลีบ้างบางแห่ง เช่น
พรหมสัมมาทิฏฐิ ทรมานพรหมมิจฉาทิฏฐิ – สํ.ส.๑๕/๕๘๖/๒๑๕;
 ฤาษีชื่อโรหิตัสสะ มีฤทธิ์ เหินเวหาดวยความเร็ว ดังวายางเทาเดียวก็ขามมหาสมุทรไปแลว เหาะไปตลอด ๑๐๐ ป ไมหยุดเลย
ก็ไมถึงที่สุดโลก ตายเสียกอน – สํ.ส.๑๕/๒๙๗/๘๘; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๕/๖๑;
 พระอินทร แปลงเปนชางหูก มาถวายบิณฑบาตแกพระมหากัสสป – ขุ.อุ.๒๕/๘๐/๑๑๕;


ส่วนในอรรถกถา
มีเรื่องมากมาย โดยมากเปนการกระทําของเทวดา ยักษ วิทยาธร ฤาษีดาบสตางๆ ผูที่มีบทบาทมากทานหนึ่ง คือ พระ
อินทร ซึ่งมักแปลงกายบาง ไมแปลงกายบาง ลงมาชวยคนดีบาง ทดสอบความดีของคนดีบาง ดังเชน แปลงเปนหนูมากัดเชือก
รัดครรภปลอมของนางจิญจมาณวิกา – ธ.อ.๖/๔๕; ชา.อ.๖/๑๓๐; อิติ.อ.๑๑๓ และพบไดทั่วๆ ไปในอรรถกถาชาดก;
นอกจากนั้น มีกลาวถึงเปนกลางๆ มิใชเปนเหตุการณเฉพาะครั้งเฉพาะคราว เชน
 เปนเหตุหนึ่งของแผนดินไหว – ที.ม.๑๐/๙๘/๑๒๖;
 แสดงความสําคัญของมโนกรรม – ม.ม.๑๓/๗๐/๖๓;
 เหตุใหอธิษฐานตนไม เปนดินก็ได เปนน้ําก็ได เปนตน – องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๔/๓๘๐;
 กลาวถึงคนที่เปนโลกาธิปไตย เรงปฏิบัติธรรม เพราะกลัววาสมณพราหมณและเทวดาผูมีฤทธิ์ จะลวงรูจิตของตน – องฺ.ติก.
๒๐/๔๗๙/๑๘๘

บันทึกที่ ๒: การชวย และการแกลง ของพระอินทร
การชวยเหลือของพระอินทรนั้น ดูเหมือนจะมิใชเกิดจากเพียงคุณธรรมเทานั้น แตแทบจะถือเปนหนาที่ทีเดียว เพราะ
มีขอกําหนดกํากับอยูดวย คือ การที่อาสนรอน เปนสัญญาณเตือน
เรื่องอาสนรอนนี้ ก็นาจะเปนหลักฐานอยางหนึ่ง ที่แสดงถึงชวงตอของความเปลี่ยนแปลง จากการถูกบีบคั้นดวยแรง
ตบะหรือการบําเพ็ญพรตแบบเกา หันมาเนนในแงที่คุณธรรมความดีของคน เปนแรงเรงเราแทน และพระอินทรในระยะชวงตอนี้
ก็ยังเกี่ยวของกับพลังบีบบังคับที่เกิดจากตบะแบบเกาอยูดวย
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ในสถานการณบีบบังคับแบบเกานั้น การปฏิบัติของพระอินทรก็มักจะเปนไปในรูปของการแขงขันชิงชัยชิงอํานาจกับ
มนุษยแบบโลกๆ ที่ติดมากับระบบเกา เชน พยายามหาทางทําลายตบะของมนุษย เปนตน ซึ่งเห็นไดชัดวา ไมใชวิธีการแหง
คุณธรรมตามคติของพระพุทธศาสนา เชน
 โลมสกัสสปชาดก, ชา.อ.๕/๓๘๐;
 อลัมพุสาชาดก, ชา.อ.๗/๓๙๖;
 นฬินิกาชาดก, ชา.อ.๘/๑
สวนเรื่องที่เขาสูคติของพระพุทธศาสนามากบางนอยบาง มีมากมายหลายเรื่อง เชน ใน
• มหาสุวราชชาดก, ชา.อ.๕/๓๕๑;
• กัณหชาดก, ชา.อ.๕/๔๒๙;
• อกิตติชาดก, ชา.อ.๖/๑๙๗;
• สุรุจิชาดก, ชา.อ.๖/๓๐๕;
• สีวิราชชาดก, ชา.อ.๗/๓๗;
• สัมพุลาชาดก, ชา.อ.๗/๓๐๒;
• กุสชาดก, ชา.อ.๘/๑๓๓;
• เตมิยชาดก, ชา.อ.๙/๒;
• เวสสันดรชาดก, ชา.อ.๑๐/๔๕๙;
• เรื่องพระจักขุบาล, ธ.อ.๑/๑๖;
• เรื่องสามเณร, ธ.อ.๘/๑๒๙; ฯลฯ
อนึ่ง พึงสังเกตดวยวา ตามเรื่องในชาดกเหลานี้ เมื่อพระอินทรจะชวยนั้น มิใชจะชวยงายๆ โดยมากมักจะมีบท
ทดลองกอน เพื่อทดสอบวา มนุษยที่ทําดีนั้น มีความแนวแนมั่นคงในความดีนั้นแทจริงหรือไม;
อีกเรื่องหนึ่ง ที่ถือวาแสดงคติทางพุทธศาสนาอยางสําคัญ จัดเขาในทศชาติ คือ มหาชนกชาดก
ตามเรื่องวา เมื่อเรือแตกกลางทะเล คนทั้งหลายหวาดกลัว รองไห วอนไหวเทวดาตางๆ พระโพธิสัตวผูเดียว ไม
รองไห ไมคร่ําครวญ ไมวอนไหวเทวดา คิดการตางๆ ตามเหตุผล และเพียรพยายามสุดกําลัง ในที่สุด มณีเมขลา เทพธิดารักษา
สมุทร มาชวยเองตามหนาที่ของเทวดา (ชา.อ.๙/๕๙)
อนึ่ง นอกจากตรวจดูเองแลว พระอินทรยังมีทาวโลกบาลเปนผูชวย คอยสงบริวารมาตรวจดูความประพฤติของ
ชาวโลกไปรายงานใหทราบดวย (องฺ.ติก.๒๐/๔๗๖/๑๘๐; องฺ.อ.๒/๑๕๖).

บันทึกที่ ๓: สัจกิริยา ทางออกที่ดี สําหรับผูยังหวังอํานาจดลบันดาล
สําหรับชาวพุทธในระยะพัฒนาขั้นตน ผูยังหวง ยังหวัง หรือยังมีเยื่อใยที่ตัดไมคอยขาด ในเรื่องแรงดลบันดาล หรือ
อํานาจอัศจรรยตางๆ ประเพณีพุทธแตเดิมมา ยังมีวิธีปฏิบัติที่เปนทางออกใหอีกอยางหนึ่ง คือ “สัจจกิริยา” แปลวา การกระทํา
สัจจะ หมายถึงการอางพลังสัจจะ หรือการอางเอาความจริงเปนพลังบันดาล คือยกเอาคุณธรรมที่ตนไดประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญ
มา หรือที่มีอยูตามความจริง หรือแมแตสภาพของตนเองที่เปนอยูจริงในเวลานั้น ขึ้นมาอาง เปนพลังอํานาจสําหรับขจัดปดเปา
ภยันตรายที่ไดประสบ ในเมื่อหมดทางแกไขอยางอื่น
วิธีการนี้ไมกระทบกระเทือนเสียหายตอความเพียรพยายาม และไมเปนการขอรองวิงวอนตออํานาจดลบันดาลจาก
ภายนอกอยางใดๆ ตรงขาม กลับเปนการเสริมย้ําความมั่นใจในคุณธรรมและความเพียรพยายามของตน และทําใหมีกําลังใจ
เขมแข็งยิ่งขึ้น อีกทั้งไมตองยุงเกี่ยวกับวัตถุหรือพิธี ที่จะเปนชองทางใหขยายกลายรูปฟนเฝอออกไปได
สัจกิริยาพบบอยในคัมภีรพุทธศาสนารุนอรรถกถา เฉพาะอยางยิ่งชาดก นับเปนวิธีปฏิบัติที่ใกลจะถึงความเปนพุทธ
อยางแทจริง ดังหลักฐาน (หลายเรื่องมีลักษณะนาจะเหลือเชื่อ แตคงเปนธรรมดาของวรรณคดี);

บทที่ ๒๐ เรื่องเหนือสามัญวิสัย: ปาฏิหาริย - เทวดา

๑๐๐๕

– ชา.อ.๑/๒๐๖;
Ø ทําใหตนออกลวง เพื่อชวยฝูงลิงใหดื่มน้ําไดโดยปลอดภัย – ชา.อ.๑/๒๕๙; ม.อ.๓/๑๖๙;
Ø ลูกนกขอใหตนพนภัยไฟปา – ชา.อ.๑/๓๑๙;
Ø ชวยใหชนะสกา – ชา.อ.๒/๘๗;
Ø ใหเด็กหายจากพิษงู – ชา.อ.๕/๔๖๐;
Ø ใหเรือพนภัยจากทะเลราย – ชา.อ.๖/๗๓;
Ø ใหประดานกพนจากที่กักขัง – ชา.อ.๖/๓๓๖;
Ø บริจาคพระเนตรแลว กลับมีพระเนตรขึ้นใหม – ชา.อ.๗/๔๘ (อางใน มิลินฺท.๑๗๐);
Ø ใหผูไปสละชีวิตแทนบิดาปลอดภัย (มีแงอิงเทวดาบาง) – ชา.อ.๗/๒๑๒;
Ø อางความซื่อสัตยตอสามี ทําใหสามีหายจากโรคเรื้อน – ชา.อ.๗/๓๑๑;
Ø พระมเหสีขอใหมีโอรส – ชา.อ.๙/๒;
Ø ใหพนจากการจองจําเพราะถูกใสความ – ชา.อ.๙/๕๔;
Ø ใหลูกหายจากพิษลูกศร – ชา.อ.๙/๑๕๒;
Ø ใหสวามี ที่กําลังจะถูกบูชายัญ พนภัย – ชา.อ.๑๐/๑๓๓;
Ø นางโสเภณีใหแมคงคาไหลกลับ – มิลินฺท.๑๗๓;
Ø พระเจาอโศกขอกิ่งมหาโพธิโดยไมตองตัด – วินย.อ.๑/๙๕;
Ø ใหพนจากการถูกลงโทษใหชางเหยียบ ในกรณีถูกใสความวาเปนโจร – ที.อ.๒/๔๑๒; (แต ชา.อ.๑/๓๐๑ วาเปนอานุภาพแหง เมตตา);
Ø ลูกอางใจจริงของแม ใหพนภัยควายปาไล – ม.อ.๑/๒๗๖; สํ.อ.๒/๑๘๖; สงฺคณี อ.๑๘๔;
Ø องคุลิมาลประสงคความสวัสดีแกหญิงครรภแก – ม.อ.๓/๓๑๓ (อางบาลี ม.ม.๑๓/๕๓๑/๔๘๕);
Ø ราชามหากัปปนะ ขามแมน้ําดวยมา – สํ.อ.๒/๒๙๙; องฺ.อ.๑/๓๔๘;
Ø พระราชเทวีทําอยางมหากัปปนะ – ธ.อ.๔/๔๙๑;
Ø เสี่ยงดอกไมไปบูชา และนิมนตพระพุทธเจา – องฺ.อ.๑/๒๘๘;
Ø ใหลูกหายจากพิษงู – องฺ.อ.๒/๑๗๖;
Ø ทําใหสามีหายปวย – องฺ.อ.๓/๑๑๗ (แตบาลีวาหายเพราะฟงโอวาทของภรรยา – องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๘๗/๓๓๒);
Ø เสี่ยงทายวามีทักขิไณยบุคคลหรือไม- องฺ.อ.๓/๓๔๑;
มีขอที่ควรเสนอไวชวยกันพิจารณาอยางหนึ่งวา บางทีประเพณีการทําสัจกิริยา อาจเปนเครื่องแสดงอยางหนึ่งวา
จริยธรรมยังมั่นคงแข็งแรงอยูในสังคมหรือไม การเสื่อมไปของประเพณีสัจกิริยา อาจแสดงถึงความเสื่อมถอยออนแอลงในทาง
จริยธรรม เพราะในเมื่อไมมีคุณธรรมที่จะใหเกิดความมั่นใจในตนเอง ก็ตองหันกลับไปอางและวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวฤทธิ์
เปนตน คงเปนดวยเหตุนี้ การกระทําตามระบบเดิม เชน การบนบาน การวิงวอน การสาปแชง การสบถสาบานผสมสาป จึงยืนยง
และแพรหลายกวา (การสบถสาบานตามความหมายเดิมลวนๆ เปนเพียงคํามั่น แตที่ทํากันมาก มีการอางสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสาปแชง
ดวยวา ถาทํา หรือไมทําอยางนั้น ขอใหประสบผลรายอยางนั้นๆ)
Ø พิสูจนความเปนลูก

บันทึกที่ ๔: พระพุทธ เปนมนุษย หรือเทวดา
คติพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเทวดานี้ เมื่อปฏิบัติใหถูกตองดวยความเขาใจ ก็ทําใหชาวพุทธอยูรวมกันไดดวยดีกับผูที่
ยังนับถือเทพเจา พรอมทั้งสามารถรักษาหลักการของตนไวไดดวย
อยางไรก็ตาม บางทานสังเกตวา ทาทีเชนนี้ ทําใหพระพุทธศาสนาเสียเปรียบ เพราะคนทั่วไปมีความโนมเอียงในทางที่
จะไมมั่นใจตนเอง และครานที่จะคิดเหตุผล จึงมักถูกดึงลงไปสูลัทธิไหววอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอฤทธิ์ดลบันดาลไดงาย

๑๐๐๖

พุทธธรรม

ขอนี้อาจเปนจุดออนที่พิจารณากันไปไดตางๆ แตปญหานาจะอยูที่วา เราไดยกเอาขอบเขตที่ทานวางไวขึ้นมาปฏิบัติกัน
หรือเปลา และคอยย้ําความเขาใจที่ถูกตองกันไวหรือไม ยิ่งถารูตัววามีจุดออนอยูแลว ก็ควรจะยิ่งระมัดระวังรักษาหลักการให
แข็งขันยิ่งขึ้น
มองอยางหนึ่ง เหมือนกับพูดวา ชาวพุทธฝายชาวบานจะไปนับถือกราบไหวยกยอง (แตไมใชออนวอนหรือมั่วสุม) เทพ
เจากับเขาอยางไรก็ได แตอยานับถือใหสูงกวาความสามารถของมนุษยที่ตนมีอยู ก็แลวกัน เทวดาจะสูงเทาใดก็ได แตที่สูงสุดนั้น
คือมนุษย คือทานผูเปนศาสดาของเทวะและมนุษยทั้งหลาย ผูเปนตนแบบสําหรับมวลมนุษย
ถาไมคลองใจที่จะนึกถึงภาพเทพเจาที่ตนเคารพเทิดทูน มากราบไหวมนุษย ก็อาจจะมองมนุษยผูสูงสุดใหมอีกแนว
หนึ่งวา เปนผูไดพัฒนาตนจนถึงภาวะสูงสุด พนไปแลว ทั้งจากความเปนเทพเจา และความเปนมนุษย โดยขอใหพิจารณาพุทธ
พจนดังตอไปนี้ (ขอความมีลักษณะเลนถอยคํา จึงแปลรักษาสํานวน เพื่อผูศึกษามีโอกาสพิจารณา)
ครั้งหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจากําลังเสด็จพุทธดําเนินทางไกล พราหมณผูหนึ่ง ซึ่งไดเดินทางไกลทางเดียวกับพระองค
มองเห็นรูปจักรที่รอยพระบาทแลว มีความอัศจรรยใจ ครั้นพระองคเสด็จลงไปประทับนั่งพักที่โคนไมตนหนึ่งขางทาง พราหมณ
เดินตามรอยพระบาทมา มองเห็นพุทธลักษณาการที่ประทับนั่ง สงบลึกซึ้ง นาเลื่อมใสยิ่งนัก จึงเขาไปเฝาแลว —
ทูลถาม:
ตรัสตอบ:
ทูลถาม:
ตรัสตอบ:
ทูลถาม:
ตรัสตอบ:
ทูลถาม:
ตรัสตอบ:
ทูลถาม:

ท่านผู้เจริญคงจักเป็นเทพเจ้า
แน่ะพราหมณ์ เทพเจ้าเราก็จักไม่เป็น
ท่านผู้เจริญคงจักเป็นคนธรรพ์
คนธรรพเราก็จักไมเปน
ท่านผู้เจริญคงจักเป็นยักษ์
ยักษ์เราก็จักไม่เป็น
ท่านผู้เจริญคงจักเป็นมนุษย์
มนุษย์เราก็จักไม่เป็น
เมื่อถามว่า ท่านผู้เจริญคงจักเป็นเทพ ท่านก็กล่าวว่า เทพเราก็จักไม่เป็น เมื่อถามว่า ท่านผู้เจริญคงจักเป็น
คนธรรพ์...เป็นยักษ์...เป็นมนุษย์ ท่านก็กล่าวว่า จักไม่เป็น เมื่อเช่นนั้น ท่านผู้เจริญจะเป็นใครกันเล่า
ตรัสตอบ: นี่แน่ะพราหมณ์ อาสวะเหล่าใด ที่เมื่อยังละไม่ได้ จะเป็นเหตุให้เราเป็นเทพเจ้า...เป็นคนธรรพ์...เป็นยักษ์...เป็น
มนุษย์ อาสวะเหล่านั้น เราละได้แล้ว ถอนรากเสียแล้ว...หมดสิ้น ไม่มีทางเกิดขึ้นได้อีกต่อไป
เปรียบเหมือนดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก เกิดในน้ํา เจริญในน้ํา แต่ตั้งอยู่พ้นน้ํา ไม่ถูกน้ําฉาบติด ฉันใด
เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน เกิดในโลก เติบโตขึ้นในโลก แต่เป็นอยู่เหนือโลก ไม่ติดกลั้วด้วยโลก ฉันนั้น;
นี่แน่ะพราหมณ์ จงถือเราว่าเป็น “พุทธะ” เถิด
(องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๖/๔๘).

ตอน ๖: ชีวิตที่ดี เปนอยางไร?
บทความประกอบที่ ๔
ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ

๓
บทที่ ๒๑

มีคํ า ถามและคํ า กล า วเชิ ง คอ นว าพระพุท ธศาสนา ที่ ไ ดพ บบอ ยครั้ง ซึ่ งน า สนใจ และเกี่ ย วขอ งกั บ
เนื้อความในบทตอนที่ผานมา เห็นควรนํามาพิจารณาในที่นี้ คือคําพูดทํานองวา
- พระพุทธศาสนาสอนใหละตัณหา ไมใหมีความอยาก เมื่อคนไมอยากได ไมอยากร่ํารวย จะพัฒนา
ประเทศชาติไดอยางไร? คําสอนของพระพุทธศาสนาขัดขวางตอการพัฒนา
- นิพพานเปนจุดหมายของพระพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรมก็เพื่อบรรลุนิพพาน แตผูปฏิบัติธรรมจะ
อยากในนิพพานไมได เพราะถาอยากได ก็กลายเปนตัณหา กลายเปนปฏิบัติผิด เมื่อไมอยากไดแลว
จะปฏิบัติไดอยางไร คําสอนของพระพุทธศาสนาขัดแยงกันเอง และเปนการใหทําในสิ่งที่เปนไปไมได
คําถามและคําคอนวา ๒ ขอนี้ ฟงดูเหมือนวาจะกระทบหลักการของพระพุทธศาสนาตลอดสาย ตั้งแต
การดําเนินชีวิตประจําวันของชาวบาน จนถึงการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน หรือตั้งแตระดับโลกีย จนถึง
โลกุตระ แตที่จริง ความสงสัยหรือการคอนวานั้น มิไดกระทบอะไรตอพระพุทธศาสนา แตกลับสะทอนใหเห็นวา
ผูที่สงสัยหรือคอนวาก็ตาม ไมเขาใจทั้งธรรมชาติของมนุษย และมองพระพุทธศาสนาไมออก
ความเขาใจพรามัวสับสนที่เปนเหตุใหเกิดคําถามและคําคอนวาเชนนี้ มีอยูมาก แมแตในหมูชาวพุทธเอง
และเปนปญหาเกี่ยวกับถอยคําหรือเปนเรื่องทางภาษาดวย
จุดสําคัญ คือ คนทั่วไปไดยินวา พระพุทธศาสนาสอนใหละตัณหา และตัณหานั้นแปลวาความอยาก
แลวจะดวยเหตุใดก็ตาม ตอมา คนทั่วๆ ไปนั้น ก็ไมรูจักแยกแยะ รูเขาใจเพียงแควา ตัณหาคือความอยาก และ
ความอยากก็ คื อ ตั ณ หา ไปๆ มาๆ เลยเข า ใจคํ า ว า ความอยากเป น ตั ณ หาทั้ ง หมด และเข า ใจต อ ไปว า
พระพุทธศาสนาสอนใหละความอยาก หรือสอนไมใหมีความอยากใดๆ เลย
นอกจากนั้น บางทีรูจักขอธรรมอื่นที่มีความหมายทํานองเดียวกันนี้ แตรังเกียจที่จะแปลวาความอยาก
จึงเลี่ยงแปลเปนอื่นไปเสีย เมื่อถึงคราวจะพูดเรื่องเกี่ยวกับความอยาก จึงลืมนึกถึงคํานั้น
ถาจะศึกษาธรรม ถาจะเขาใจพระพุทธศาสนา จะตองแกไขความเขาใจผิดนี้ เบื้องแรก พูดไวสั้นๆ กอน
วา ตัณหาเปนความอยาก (ชนิดหนึ่ง) แตความอยากไมใชคือตัณหา ความอยากเปนตัณหาก็มี ไมเปนตัณหาก็มี
ความอยากที่ดี ซึ่งจําเปนสําหรับการปฏิบัติธรรม และตองใชในการพัฒนามนุษย ก็มี
ความอยากนี้เปนเรื่องใหญ จะตองเขาใจกันใหชัดเต็มที่ ถามิฉะนั้นจะไมมีทางเขาถึงพระพุทธศาสนา
เรื่องนี้เปนอยางไร พูดนําไวแคนี้ เดี๋ยวอธิบายเรื่องโนนเรื่องนี้ไป ก็จะคอยๆ เขาใจไดเอง
กอนจะพูดลึกลงไปในรายละเอียด มาศึกษากลไกของชีวิตในการกระทําตางๆ สักเล็กนอย
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กลไกชีวิตในการกระทํา
มีขอสงสัยวา คนทั้งหลายที่ทําอะไรตางๆ นี้ ก็ทําดวยความอยากทั้งนั้น คือมีความอยากจะทํา จึงทํา และ
อยากทําอะไร ก็ทําอันนั้น ถาหมดตัณหา ไมมีความอยากเสียแลว ไมมีตัณหาเปนแรงชักจูงใหทําโนนทํานี่แลว ก็
ไมตองเคลื่อนไหวอะไรเลย แลวจะอยูไดอยางไร มิกลายเปนคนนิ่งเฉย ไมกระตือรือรน ไมมีชีวิตชีวาไปหรือ คง
เปนอยางที่เรียกวาหมดอาลัยตายอยาก
ขอสงสัยนี้ ที่จริงไมตองตอบ เดี๋ยวก็เขาใจเอง ตอนแรก ขอใหมองงายๆ วา ที่วาทําอะไรๆ ทุกอยางนั้น
ก็รวมอยูในการเคลื่อนไหว ไมวาจะทําอะไร ก็เคลื่อนไหวทั้งนั้น (แมแต “ทําการไมเคลื่อนไหว” ก็ตองมีการ
เคลื่อนไหวในใจ)
เปนธรรมดาตามธรรมชาติ การเคลื่อนไหวเปนลักษณะที่สําคัญของชีวิต เมื่อเปนชีวิต และยังมีชีวิต ก็มี
การเคลื่อนไหว ถามวา ที่คนสัตวทั้งหลายเคลื่อนไหวทําอะไรๆ นั้น เคลื่อนไหวทําไปไดอยางไร หรือวาชีวิตมี
กลไกการทํางานอยางไร ในการเคลื่อนไหวทําการตางๆ
อยางที่เคยพูดแลว คนสัตวไมเหมือนใบไมกิ่งไม ที่สบัดไหวแกวงไกวไปตามแรงลม เปนตน ซึ่งเปน
ปจจัยภายนอก แตคนสัตวเคลื่อนไหวทําอะไรไดเองจากปจจัยภายใน แลวปจจัยภายในเหลานั้นมีอะไรบาง
เมื่อดานรางกายอวัยวะยังดี พรอมที่จะขยับ เขยื้อนเคลื่อนไหวแลว ในใจ เริ่มดวยตองมีความรูวา
ขางหนาขางหลัง ขางบนขางลาง ที่ไกลที่ใกล ตรงไหนมีหรือไมมีอะไร ฯลฯ พูดงายๆ วารูที่ที่จะไปได คือมีความรู
เมื่อรูที่ไปแลว ทีนี้ก็ตองเลือก ตกลง ตัดสินใจวาจะไปที่ไหน ทางไหน ตลอดจนวาจะทําอะไร อยางไร
ตัวการในใจที่ทําการตัดสินตกลงใจ หรือตัวเจาของอํานาจตัดสินใจนี้ ซึ่งเปนตัวบงการ หรือสั่งการนั้น เรียกวาเจตนา
ถามตอไปวา เมื่อรูที่ที่จะไป รูเรื่องที่จะทําแลว เจตนาจะเลือกตัดสินใจไปไหน จะทําอันใด ตรงนี้แหละ
สําคัญ คือ เจตนาก็มีแรงจูงใจใหเลือกตัดสินใจ โดยทําตามแรงจูงใจนั้น ถาพูดใหงายๆ อยางภาษาชาวบาน
แรงจูงใจนี้ก็คือความอยาก เมื่ออยากไปไหน อยากได อยากทําอะไร เจตนาก็เลือกตัดสินใจเคลื่อนไหวไปนั่น ไป
ทําอันนั้น
ก็ถามตอไปวา ความอยากนี้คืออะไร อยางงายๆ ก็บอกวา ความอยากก็มาจากความชอบใจและไมชอบ
ใจ ตัวชอบอะไร อะไรถูกลิ้นถูกหูถูกตาถูกใจ ก็อยากได อยากเอา อยากกิน อยากเสพ ฯลฯ ถาอะไรไมถูกลิ้นไม
ถูกหูไมถูกตาไมถูกใจ ตัวไมชอบ ก็อยากหนีไปเสีย อยากทิ้ง อยากทําลาย ฯลฯ แลวเจตนาก็ตัดสินใจทําไป
ตามนั้น ความอยาก ที่ชอบใจหรือไมชอบใจแลวจะเอาหรือไมเอานี้ เรียกวา “ตัณหา”
เปนอันวา ในการเคลื่อนไหวทําอะไรๆ นี้ มีปัญญาชวยบอกชวยสองสวางใหความรูวามีอะไรอยูที่ไหน
เปนอยางไร แลวตัณหาอยากจะเอาไมเอาอะไร เจตนาก็สั่งใหชีวิตรางกายเคลื่อนไหวทําอะไรๆ ไปตามนั้น
แตตรงนี้ หยุดนิด มาคิดดูหนอย การที่ชีวิตจะเคลื่อนไหวทําหรือไมทําอะไรนี้ ที่จริงนั้น ชีวิตมีความ
ประสงค มีความตองการ พูดงายๆ วา มีความอยากที่ลึกลงไปอีก คืออยากเปนอยู อยากรอด อยากปลอดภัย อยาก
แข็งแรงสมบูรณ อยากมีความสุข อยากเปนอยูใหดีที่สุด พูดรวมๆ วา อยากมีชีวิตที่ดีงามสมบูรณ
ทีนี้ ก็ถามวา ที่ปญญารูวามีอะไรอยูที่ไหนตรงไหน เปนของกินไดหรือไมได อรอยไหม ฯลฯ แลวตัณหา
ชอบใจอยากกินอยางไหนที่อรอยถูกลิ้น ไมชอบไมอยากกินที่เห็นวาไมอรอย แลวเจตนาก็ใหกินและไมใหกินไป
ตามเสียงชักจูงกระซิบบอกของตัณหานั้น ถามวา อยางนี้แคนี้พอไหม ที่จะใหมีชีวิตดีงามสุขสมบูรณ
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ตอนนี้ ปญญาเองนั่นแหละก็จะบอกวา รูแคนั้นไมพอหรอก จะไปพออะไรกัน มองเห็น รูวาอันนั้นอรอย
แถมแตงสีเสียสวย นากิน ตัณหาบอกวาอยากกิน ลองกินเขาไปสิ ก็เหมือนใสยาพิษใหทีละนอย นานไปในระยะยาว
จะแยแนๆ ถึงอันโนนก็เถอะ ไมถึงกับมียาเทียมพิษ ตัณหาวาอรอย อยากนัก ลองกินเปบเขาไปๆ ตามใจตัณหาสิ ไม
ชาหรอก จะเปนโรคอวน ฯลฯ รูแคนั้นไมพอเลย ความรูแคนั้นใชไมได แครูสึกเทานั้นเอง ก็เอาชื่อฉันไปใช แตที่จริง
ไมใช ยังไมเปนปญญา เปนความรูโงๆ เปนอัญญาณเทานั้น ไมใชปญญา ก็อวิชชานั่นแหละ รูไมพอ แลวก็ไวใจไมได
ปญญาเกบอกวา ที่โนนมีแหลงเที่ยวสนุก มีการเลน มีของกินของเสพมั่วไดเต็มที่ มีวิธีไปใหสะดวกอยาง
นี้ๆ เจาตัณหาไดแงจากความรู จับเอาที่ถูกใจชอบใจ อยากไปเที่ยวเลนกินเสพสนุกสนาน บอกวาอยาไปเลยโรงเรียน
ฟงวิชาทํากิจกรรมทักษะเหนื่อยยาก ไมสนุกสนาน บอกเจตนาสั่งการใหหนีเรียนไปเที่ยวสถานอบายมุขแทน
เมื่อปญญาพัฒนาขึ้นไป เปนปญญาจริง นอกจากรูวาที่ไหนมีอะไร อันนั้นอันนี้เปนอะไรแลว ก็รูดวยวา ที่
ชีวิตตองการจะเปนชีวิตดีงามมีความสามารถสมบูรณดีมีความสุขจริงนั้น อะไรจะทําใหชีวิตเปนอยางนั้นได อะไรมี
คุณมีโทษอยางไร มองเห็นเหตุปจจัยในกาลทั้งใกลทั้งไกล วาทําอันนี้ไป ในระยะสั้นไดผลอันนี้แลว ตอไปในระยะ
ยาวจะมีผลอันนั้นตามมาอีก รูเขาใจเหตุผลวาทําไมจึงควรทําอันนี้อยางนี้ ทําไมจึงไมควรทําอันนั้นอยางนั้น รูวาถา
ไปเที่ยวมั่วที่สถานอบายมุข จะสนุกสนานเฉพาะหนา แตในเวลายาวไกล ทั้งรางกายของตัว และพอแมครอบครัว
ตลอดไปจนถึงสติปญญา จะย่ําแยทั้งหมด สวนในทางตรงขาม ถายอมงดสนุก ไปเรียนวิชาทํากิจกรรมทักษะ ถึง
เดี๋ยวนี้จะขี้เกียจไมได ตองขยันและเหนื่อยบาง แตนานไปเราจะไดพัฒนาทุกดาน และทุกอยางก็จะดีขึ้นสําหรับชีวิต
เจาตัณหานี่ละ เปนตัวการ อยากนั่นอยากนี่ จะเอาอยางนั้นอยางนี้ ทั้งที่เจาปญญาเกไมรูจริงวา อันนั้นอันนี้
อันไหนดีจริงหรือไม มีคุณมีโทษ ในระยะสั้นระยะยาวอยางไร รูนิดรูหนอย รูผิดๆ ยังไมทันรูจริง ไมรูชัด เจาตัณหา
ไดแงที่ชอบใจ เอาแคอยาก ก็บอกหัวหนาเจาเจตนาใหสั่งการไป ขืนอยูอยางนี้ ในที่สุด ชีวิตจะแย เอาดีไมได
เปนอันวา เมื่อปญญาแทตัวจริงมา รูวาจะตามใจตัณหา เอาตามที่ตัวชอบตัวอยากวาจะไดเสพไดสนุก
เทานั้นไมได จะกอปญหาพาทุกขโทษภัยมาให ขบวนการอวิชชา-ตัณหา-เจตนา ก็สะดุด หยุดชะงักหรือผอนซาไป
ดังที่วาแลว ปญญารูจริงวาอะไรดีหรือไมดี อะไรเปนคุณเปนประโยชน อะไรมีโทษ รูเหตุผล รูจักพิจารณา
แยกแยะสืบสาว มองเห็นความสัมพันธระหวางสิ่งทั้งหลาย เชน รูวาชีวิตจะดีมีความสุข ตองมีสุขภาพดี แลวปญญา
ก็บอกชองทางหาขาวสารขอมูล พรอมทั้งมองเหตุผลและความสัมพันธอิงอาศัยกันของสิ่งทั้งหลาย แลวปญญาก็
บอกไดวา จะใหชีวิตมีสุขภาพดี ควรกินอันนั้นๆ ควรอยูอยางนั้นๆ ควรจัดสภาพแวดลอมเชนนั้นๆ ควรทํากิจวัตร
วิธีนั้นๆ ควรบริหารรางกาย บริหารจิตใจ รูจักใชเวลาอยางไรๆ ฯลฯ
แตสิ่งที่ปญญาบอกทั้งหมดนี้ ไมมีอะไรที่ตัณหาชอบใจอยากไดอยากเอาเลย ตัณหาเอาแตสิ่งที่ชอบใจ
อยากใหตัวได ใหตัวเสพ ใหตัวอรอย ใหตัวโก ใหตัวโอ ใหตัวพอง ใหตัวยิ่งใหญ และอะไรที่ไมชอบ ก็ขัดตาขัดใจ
อยากจะใหตัวพนไป อยากจะทําลาย หรือกําจัดเสีย
เปนอันวา สิ่งที่ปญญารูและบอกใหวาเปนสิ่งที่ดีจริงแกชีวติ นี้ ตัณหาไมเอาดวย อาศัยตัณหาไมได ก็เลยไม
มีแรงจูงใจที่จะไปกระซิบชวนใหเจตนาสั่งการใหทําอะไรมากมายที่ปญญาบอกให ขบวนงานของชีวิตก็ติดขัด ทําทา
จะไมเดิน
ตรงนี้แหละที่มีแรงจูงใจอีกอยางหนึ่ง หรืออีกตัวหนึ่งเขามา คือ ที่จริงนั้น คนเรามีความอยากหรือความ
ตองการอีกอยางหนึ่งประจําอยูในใจ แตในชีวิตประจําวันนั้น อะไรๆ ที่เขามาทางตาหูจมูกลิ้นและสัมผัสกาย ซึ่งเปน
สวนเปลือกผิวของชีวิต ก็จะเปนของเดนของไว พอเห็นไดยินหรือเจออะไร ความรูสึกที่สบายไมสบาย ถูกหูถูกตา
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หรือไม ก็นําหนาออกมา แลวก็ตามดวยชอบหรือชัง นี่คือเขาทางของตัณหา แลวตัณหาก็อยากไดอยากเอาสิ่งที่ตัว
ชอบ อยากหนีอยากทําลายสิ่งที่ตัวเกลียด ชัง ไมชอบ แลวเจตนาก็สั่งการใหชีวิตทําการไปตามนั้น ถาชีวิตเปนของ
ตื้นๆ ไมมีอะไรลึกซึ้งซับซอน เราก็พออาศัยตัณหาพาชีวิตวนเวียนเรื่อยเปอยไปไดอยางนี้ เหมือนอยางแมวอยางหนู
หรือปูกุงกาไก จนกวาจะหมดเวลาถึงคราชีวิตตองจากไป
แตอยางที่วาแลว ในชีวิตของคนที่วาเปนสัตวประเสริฐนั้น เรามิใชมีตัณหาเทานั้นเปนแรงจูงใจ แตเรามี
ความอยากหรือความตองการอีกอยางหนึ่งที่ประณีตลึกลงไป นั่นคือความใฝดี ไดแกความตองการใหชีวิตดีงาม
ดําเนินไปอยางถูกตอง มีความสุขที่แทจริงยั่งยืน ใหชีวิตมีคุณสมบัติทุกอยางถูกถวนสมบูรณอยางที่มันควรจะมีจะ
เปนไปได และไมเฉพาะชีวิตของตนเทานั้น ไมวาจะไปพบพาสัมพันธเกี่ยวของกับอะไรๆ ก็อยากใหสื่งนั้นๆ ดีงาม
สมบูรณเต็มตามสภาวะที่ควรจะเปนของมัน แลวก็ไมใชแคอยากใหมันดีงามสมบูรณเทานั้น แตอยากทําใหมันดีงาม
สมบูรณเต็มสภาวะของมันดวย
ขอใหทุกคนมองลึกเขาไปขางในจิตใจ จะเห็นวาเรามีความตองการอันนี้อยู ความอยากความตองการอันนี้
คือแรงจูงใจที่เรียกวา “ฉันทะ”
เปนอันวา คราวนี้ ขบวนงานของชีวิตที่เคลื่อนไหวทําอะไรๆ ก็เปลี่ยนใหม เรียกวาพัฒนาขึ้นมาสูขั้นของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีปัญญาชวยบอกชวยสองสวางใหความรูวาอะไรไมดีมีโทษ อะไรดีมีคุณคาเปน
ประโยชน และจะทําใหดีงามสมบูรณไดอยางไร แลวฉันทะก็ตองการใหดีงามสมบูรณและอยากทําใหดีงาม
สมบูรณอยางนั้น ตามดวยเจตนาก็สั่งใหชีวิตรางกายเคลื่อนไหวทําอะไรๆ ไปตามนั้น
เมื่อมนุษยพัฒนาขึ้นๆ ชีวิตก็ปลดลดขบวนงานของ อวิชชาÌตัณหาÌเจตนา (เรียกอีกอยางหนึ่งวา
อวิชชา ตัณหา อกุศลกรรม) ใหเขามาปฏิบัติการไดนอยลงไปๆ
พรอมกันนั้น ก็เปดใหขบวนงานที่กาวหนาของ ปัญญาÌฉันทะÌเจตนา (หรือเรียกใหชัดขึ้นอีกวา
ปัญญา ฉันทะ กุศลกรรม) เขามาดําเนินการมากขึ้นๆ จนกลายเปนวิถีชีวิตของอริยชนในที่สุด
เมื่อปญญาแทมา ปญญาเทียมคืออวิชชาหลีกหลบไป พอปญญาแทบอกอยางที่ยกตัวอยางเมื่อกี้วา ชีวิต
ตองการสุขภาพที่ดี โดยมีวิธีทําวิธีปฏิบัติอยางนี้ๆ สิ่งที่ปญญาแทบอกนั้นไมถูกใจอยางที่ตัณหาชอบ อยางที่ตัณหา
อยากเอาอยากเสพเลย เปนอันวา ตัณหาชอบใจเมื่อไดอวิชชาคอยพะเนาพะนอ แตพอปญญาแทมา ตัณหาไมเอา
ดวยและอยูไมได ตอนนี้แหละ ฉันทะจะไดโอกาส
พอปญญาบอกใหวา ชีวิตจะดีงามสมบูรณมีสุขภาพได สิ่งนี้มีคุณคา เปนประโยชนตอชีวิตอยางนี้ๆ ควร
ปฏิบัติจัดทําอะไรตางๆ อยางนี้ๆ ฉันทะที่อยากใหดีงามสมบูรณ และอยากทําใหดีงามสมบูรณ ก็เขามารับเรื่องจาก
ปญญา แลวก็แจงจูงเจตนาใหสั่งการบัญชาออกมาเปนการกระทําทั้งหลายที่จะใหสําเร็จผลตามนั้น
เทาที่พูดมา คงพอใหไดความเขาใจพื้นฐานในเรื่องแรงจูงใจ คือความอยาก ความปรารถนา หรือความ
ตองการ ที่มี ๒ อยาง คือ ตัณหา กับ ฉันทะ และคงชัดเจนแลววาแตกตางกันอยางไร
กอนผานไป มีขอที่ขอใหสังเกต อันจะชวยใหยิ่งเห็นความหมายของความตองการ ๒ อยางนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น
กลาวคือ ในสายขบวนของอวิชชา-ตัณหานั้น พอเริ่มตนโดยมีความรูสึกชอบใจ หรือไมชอบใจขึ้นมา อยากไดอยาก
เอาอยากเสพ ก็จะเกิดมีตัวตนขึ้นมารับสมอางเปนผูได เปนผูเอา เปนผูเสพขึ้นมาทันที แลวแนนอน ก็ยอมมีเปนคู
กันขึ้นมาวาเปน ตัวเราตัวกูผูไดผูเอาผูเสพ กับสิ่งที่จะเอาจะไดจะเสพ (ตอจากนั้น ยังจะมีตัวเขา ตัวมึงตัวมัน ที่จะ
มาคุกคามมาขัดมาขวาง มาแยง มาชิง ฯลฯ ตอไปอีก)

บทที่ ๒๑ ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ
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แลวลึกลงไป ก็จะอยากใหตัวเราตัวกูที่จะไดจะเอาจะเสพนั้น มั่นคงถาวรยั่งยืน จะไดเสพเรื่อยไปตลอดไป
แลวก็ใหตัวเราตัวกูนั้นยิ่งใหญ จะไดแนใจที่จะเสพจะไดใหมากที่สุด โดยไมมีตัวอื่นมาขัดขวางได ฯลฯ (รวมทั้งถา
เจอสิ่งที่ไมอยากไมปรารถนาไมตองการ ก็จะตองพนไปใหได จะตองกําจัดทําลาย หรือถาไมไหว ก็ตีกลับมาบางที
ถึงกับอยากใหตัวเราตัวกูนี้มลายตายหายสูญจากมันไป)
แตในขบวนของปญญา-ฉันทะนั้น ตรงกันขาม เมื่ออยากใหสิ่งนั้นๆ ดีงามสมบูรณ ก็เปนความอยากเพื่อ
ความดีงามความสมบูรณของสิ่งนั้นๆ ตามสภาวะของมัน โดยไมตองมีตัวตนที่ไหน ไมวาตัวเราตัวเขาหรือตัวใคร ที่
จะตองมาเปนผูอยาก ผูอะไรๆ คือเปนธรรมชาติอยูตามสภาวะอยางนั้นเอง
ทีนี้ ก็สรุปไวใหสั้นอีกครั้งหนึ่ง วาความอยาก ความปรารถนา ความตองการ ที่เปนแรงจูงใจใหคนทําการ
หรือทํากรรมตางๆ นั้น มี ๒ อยาง ไดแก
๑. ตัณหา คือ ความอยากเสพ อยากได อยากเอาเขามาใหแกตัว เอามาบําเรอตัว อยากใหตัวเปนหรือไม
เปนอยางนั้นอยางนี้ เปนความตองการเพื่อตัวตน
๒. ฉันทะ คือ ความชื่นชมยินดีในความดีงามสมบูรณของสิ่งนั้นๆ อยากใหสิ่งนั้นๆ อยูในภาวะที่ดีงามสมบูรณ
และอยากทําใหมันดีงามสมบูรณเต็มตามสภาวะของมัน เปนความตองการเพื่อความดีงามสมบูรณของสิ่งนั้นๆ เอง
ขอย้ําที่วา ตองการเพื่อความดีงามสมบูรณของสิ่งนั้นๆ ก็รวมทั้งความตองการเพื่อความดีงามสมบูรณ
ของชีวิตของเรานี้ดวย เชน อยากใหแขนขาของเรานี้ดีงามสมบูรณ แตเปนความอยากใหแขนขานั้น ดีงาม
สมบูรณ ในฐานะ และตามสภาวะที่มันเปนแขนขา ซึ่งเปนอวัยวะสวนหนึ่งของชีวิตนี้ที่ควรจะใหดีงามมีสุขภาวะ
สมบูรณตามสภาวะของมันนั้น (ลองพิจารณาดูวา ความอยากที่มีตอแขนขาตรงตามสถานะและสภาวะนี้ จะดีกวา
อยากใหแขนขาของตัวตนของเราสวยดีนาชอบใจ หรือไม? – นี่ก็ฉันทะ กับตัณหา ที่ทาทายปญญาผูแยกแยะ)

แง่ความหมายที่ช่วยให้เข้าใจตัณหา และฉันทะ ชัดยิ่งขึ้น
แงที่ ๑) การไมกระทํา อาจเปนการกระทําอยางแรง
เมื่อมองวา การเคลื่อนไหวเปนลักษณะทั่วไปอยางหนึ่งแหงชีวิตของคนสัตว ดังที่กลาวแลววาคนสัตวก็
เคลื่อนไหวไปตามความรู ซึ่งอาจจะเปนความรูเพียงขั้นตอบสนองอารมณที่รับรู (สิ่งเรา) หรือความรูขั้นปญญาที่
กําหนดไดวาควรหรือไมควรก็ได
เมื่อถือวาการเคลื่อนไหวนี้เปนการกระทํา จะเห็นวา มีกรณีมากมายที่ตามปกติคนสัตวจะเคลื่อนไหว
หรือกระทํา แตกลับหยุด คือไมเคลื่อนไหว หรือชะงักการกระทําเสีย ในกรณีเชนนี้ จะเห็นไดวา การหยุด การ
เฉยนิ่ง หรือการไมกระทํา ก็คือการกระทําอยางหนึ่งนั่นเอง และเปนการกระทําอยางแรงเสียดวย
ดังจะไดเห็นตอไปวา ตัณหาเปนเหตุใหกระทําการที่เปนเงื่อนไข เพื่อไดสิ่งเสพเสวย หรือปกปองรักษา
ความมั่นคงถาวรของอัตตาที่ยึดถือไว คําวา “กระทํา” ในที่นี้ จะตองรวมถึงการไมกระทําดวย
กรณีที่ตัณหาจะทําใหกระทําการไมกระทํา อาจมีไดตั้งหลายอยาง เชน ไมกระทํา เพราะถากระทํา ก็จะ
เปนเหตุใหตนพรากจากสุขเวทนาที่กําลังเสพอยู หรือเพราะการเคลื่อนไหวไปกระทําการนั้น จะเปนเหตุใหตน
ยากลําบาก ประสบทุกขเวทนา
บางที แมแตเมื่อการกระทํานั้นจะเปนประโยชน เปนผลดีแทจริงแกชีวิต แตตัณหากลัวความยาก กลัว
ความพรากจากสุขที่กําลังเสวยอยู ก็ชักจูงใหไมกระทํา
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พุทธธรรม

ครั้นมนุษยพัฒนาปญญาขึ้นมาแลว และสามารถกระตุนฉันทะขึ้นมาเปนแรงจูงการกระทําไดมากขึ้น
เมื่อรูวาสิ่งใดควร สิ่งใดเปนประโยชน มีคุณคาแทจริง มนุษยก็กระทําการนั้นได ทั้งที่เมื่อกระทําจะตองประสบ
ทุกขเวทนา และฝาฝนตัณหาที่จะไมใหกระทํา บางคราว ตัณหาเห็นวาจะไดสุขเวทนา จะใหกระทํา แตปญญาเห็น
วาทําแลวจะเสียคุณภาพชีวิต กลับไมยอมใหกระทําก็มี
การที่มนุษยมีปญญามากขึ้น แตตัณหายังคงอยู ก็พลอยทําใหตัณหาละเอียดออนขึ้นดวย และตางก็
คอยเขาแทรกซอนและอาศัยประโยชนจากกันและกัน พฤติกรรมของมนุษยผูมีปญญาจึงมีความซับซอนหลายชั้น
เชิงกวาสัตวทั้งหลายอื่น ขอสําคัญอยูที่วาตัณหากับปญญา ใครจะเหนือใคร คือตัณหาเปนฝายครอบงําหรือ
ปญญาเปนฝายควบคุม
ถาหมั่นใชโยนิโสมนสิการ ปญญาก็คุมได และปญญาจะคมกลามากขึ้นเรื่อยๆ พาฉันทะเขามาเปนแรง
ขับเคลื่อนวิถีชีวิตมากขึ้นๆ จนกระทั่งตัณหาเลิกราหมดไป
ถามองอยางที่วามานี้ ก็จะเห็นวา เมื่อยกเอาตัณหาซึ่งเปนตัวกํากับการกระทํา (รวมทั้งการไมกระทํา)
ชั้นนอกออกไปเสียตัวหนึ่งแลว การเคลื่อนไหว หรือการกระทํา ก็ยังคงดําเนินตอไป แถมดีขึ้นอีกดวย
สวนบทบาทบางอยางที่เคยตองอาศัยตัณหาคอยบงการเพื่อปกปองรักษาอัตตา ก็เปลี่ยนมาใชปญญาที่
พัฒนาขึ้นมาอยางเพียงพอแลว ชวยบอกนําเพื่อความมีชีวิตที่ดีงามแทน จึงเปนการพนจากอํานาจครอบงําของ
ตัณหา เปลี่ยนมาเปนอยูดวยปญญาที่พาฉันทะเขามาแทน
แงที่ ๒) ตัณหา เปนแรงจูงใจใหกระทําในระบบเงื่อนไข
แงที่สองนี้ ก็มีสาระอยางเดียวกับแงที่หนึ่งนั่นเอง แตมองตอไปอีกขั้นหนึ่ง คือ เมื่อมองดูใหลึกซึ้งถึง
แกนแท ตัณหาหาไดเปนแรงจูงใจใหกระทําไม
ดังที่กลาวแลววา ตัณหาตองการเสพ อยากไดอยากเอาสิ่งที่จะใหสุขเวทนาแกตน ตางจากฉันทะที่
ตองการภาวะที่ดีงามสมบูรณของสิ่งนั้นๆ หรือทุกสิ่งที่เขาไปเกี่ยวของ อันนี้มีผลตอการกระทํา และการไมกระทํา
อยางซับซอน
ขอยกตัวอยาง คนมีฉันทะมองเห็นพื้นบาน ก็อยากใหสะอาด (ตองการภาวะดีงามสมบูรณของพื้นบาน)
ถาไมสะอาด ก็อยากทําใหสะอาด จึงไปหยิบไมกวาดมากวาด เขามีความสุขความพอใจ ทั้งในการกวาด (ที่เปน
เหตุของผลที่ตองการ) และมีความสุขเมื่อเห็นพื้นบานสะอาด (ซึ่งเปนผลโดยตรงของการกระทําการกวาด)

กลาวฝายเด็กชาย ฮ. ไมมีฉันทะ ไมรักความสะอาด อยากกินขนมเสพใหอรอยอยางเดียว คุณแม
แนะนําใหกวาด ก็ไมทํา คุณแมจึงบอกวา “ลูกกวาดบานหนอยนะ เดี๋ยวแมจะซื้อขนมอรอยมาให” พอไดยิน
อยางนี้ เด็กชาย ฮ. ก็ฉวยไมกวาดมาทําการกวาดพื้นบาน
ที่จริง เด็กชาย ฮ. ไมไดตองการความสะอาด การที่เขากวาดพื้นบานนั้น เขาไมไดตองการความ
สะอาดที่เปนผลของการกระทําคือการกวาด แตเขากระทําการกวาดนั้น เพราะการทําการกวาดเปนเงื่อนไขที่จะ
ใหเขาไดขนมมาเสพ
มองเห็นไดชัดเลยวา เด็กชาย ฮ. มิไดมีความสุขในการกวาด (ทุกขดวยซ้ํา) และก็ไมไดตั้งใจกวาดให
ดี (คุณแมตองใหใครคอยคุมใหดี) เพราะการกวาดนั้นเปนเหตุของความสะอาด ซึ่งมิใชเปนผลที่เขาตองการ
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การกวาดเปนเพียงเงื่อนไขที่จะใหเขาไดผลที่ตองการ คือไดขนมอรอยมาเสพ ความสุขของเด็กชาย ฮ. ตองรอ
ไปจนกวาจะไดเสพ
ย้ําไดวา ตัณหามิไดตองการสิ่งหรือภาวะที่เปนผลของการกระทํานั้นโดยตรง ตัณหาใหกระทําตอเมื่อการ
กระทํานั้น เปนเงื่อนไขอันจําเปนที่จะใหไดสิ่งที่ตัณหาตองการ แตถามีทางอื่นใดที่จะใหไดสิ่งที่ตองการโดยไมตอง
ทํา ตัณหาก็จะใหหลีกเลี่ยงการกระทําเสีย หันไปเลือกทางไมตองทํานั้นแทน พูดงายๆ วาไมใหทํา ตัณหาจึงเปน
แรงจูงใจไมใหกระทําเสียมากกวา
เมื่อจะจูงใจไมใหทํานั้น ตัณหาอาจแสดงออกในรูปของความเกียจคราน โดยติดอยูกับสุขเวทนาที่กําลัง
เสพในภาวะเดิม ไมอยากพรากจากไป หรือแสดงออกในรูปของความกลัว เชน กลัวจะประสบทุกขเวทนาในเวลา
กระทําการ หรือกลัวสูญเสียความมั่นคงถาวรยิ่งใหญของอัตตา เปนตน
บางคราว ในเมื่อการไมกระทําจะเปนเงื่อนไขใหตัณหาไดสิ่งที่มันตองการ คือไดเวทนาอรอยเพิ่มขึ้นหรือ
เสริมความถาวรมั่นคงยิ่งใหญของอัตตาไดมากขึ้น ตัณหาก็ใหไมทํา โดยไมคํานึงวาผลดีงามแทจริงที่พึงเกิดจาก
การกระทํานั้น จะเสียไปหรือไม
ตัวอยาง เชน เด็กคนหนึ่งไมยอมไปโรงเรียน เพราะรูวาทําอยางนั้นแลว คุณแมจะตองเอาใจ เพิ่มสตางคคา
ขนมให (ในกรณีนี้ จะเห็นไดชัดวา การไมทําคือการกระทําอยางแรง) หรือเหมือนอยางคนที่หยุดทํางานดวยเห็น
แกจะไดเสพสุราเลนการพนัน และคนยอมรับเงินคาจางใหงดเวนการกระทําที่ถูกตองบางอยาง เปนตน
แมกระทั่งในกรณีของความเกียจคราน ของบางอยางในบาน หรือในโรงเรียน สมควรจะทําหรือชวยกัน
ทําขึ้นเองได กลับยอมเสียเงินไปซื้อหามา เปนตน เปนเหตุใหเสียสันโดษ คือไมไดความเอิบอิ่มพึงพอใจจากสิ่งที่
เปนผลสําเร็จแหงการกระทําของตนเอง
ในกรณีเหลานี้ทั้งหมด สิ่งที่จะชวยใหเกิดการกระทําได ก็คือฉันทะ ที่เกิดจากปญญา ซึ่งทําใหรูเขาใจ
อยางถูกตองซึ่งสิ่งที่มีคุณคาเปนประโยชนแทจริง รูวาอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา แลวปลุกฉันทะที่จะทําสิ่งนั้นๆ
ใหเกิดใหมีใหสําเร็จขึ้น
อนึ่ง แมในกรณีที่ใหกระทํา การกระทําดวยตัณหาก็ไมปลอดภัย เพราะความเปนเงื่อนไขดังไดกลาวแลว
ทําใหมีสูตรวา ตัณหาใหทํา เพราะพอใจเวทนาอรอยที่ไดจากการกระทํานั้น ยิ่งทํา ยิ่งอรอย ก็ยิ่งชอบใจ และยิ่ง
ชอบใจ ก็ยิ่งทํา ทําจนกระทั่งผลดีที่พึงประสงคจากการกระทํานั้นเสียหายหรือลมเหลวไป ก็มีบอยๆ
สวนฉันทะ ที่เกิดสืบเนื่องมาจากปญญา จะจูงใจใหกระทํา เพราะพอใจผลดีหรือภาวะดีงามที่จะเกิดมีขึ้น
จากการกระทํานั้น ยิ่งทํายิ่งเห็นผลดี คือภาวะดีงามเพิ่มพูนกาวหนาขึ้น ก็ยิ่งพอใจ และยิ่งพอใจ ก็ยิ่งทํา ทํา
จนกวาภาวะดีงามนั้นจะเต็มเปยมบริบูรณ เปนการทําเทาที่พอดีกับวัตถุประสงค
โดยนัยนี้ จึงชัดเจนวา ตัณหาเปนแรงจูงใจใหไมทํา และแมเมื่อจูงใจใหทํา ก็ไมปลอดภัย แตใหผลราย
มากกวาผลดี จึงควรทําตนใหพรอมที่จะเลิกใชเลิกอาศัยมัน โดยหันไปสรางเสริมปญญา ปลูกฉันทะขึ้นมาแทน
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พุทธธรรม

ความเขาใจหลักธรรม ตามหลักฐานทางวิชาการ
“ฉันทะ” คือคําหลัก ที่ต้องแยกแยะความหมาย ให้หายสับสนทางภาษา
ไดชี้แจงทําความเขาใจแลววา ความเขาใจพรามัวสับสนตอความหมายของความอยาก ที่มองกันแคบๆ
โดยเอาความอยากเปนตัณหาไปหมดนั้น เปนความผิดพลาด เนื่องจากปญหาทางภาษา เกี่ยวกับความหมายของ
ถอยคําภาษาบาลี ที่นํามาใชในภาษาไทย และรูเขาใจกันไมเพียงพอ
ทีนี้ ดูในภาษาบาลีบาง คําบาลีที่มีความหมายวาเปนความอยาก ก็มีหลายคํา และบางคําก็มีความ
ซับซอนทั้งในดานความหมาย และในการใชพูดใชเขียน พูดไดวาชวนใหสับสนมาก จึงตองคอยๆ ทําความเขาใจ
กันใหดี
เบื้องแรก ขอนําคําสําคัญที่ซับซอนมาตั้งใหดู แลวสะสางใหคลายสงสัยไปตามลําดับ เมื่อเขาใจหาย
สับสนในคําสําคัญที่ซับซอนนี้แลว ก็จะเขาใจไดดีโลงตลอด ขอย้ําวา ใหคอยๆ แยกแยะ ทําความเขาใจไปตาม
ขั้นตอน จนกวาจะไดหลักที่ชัดเจน
คําศัพทธรรมในกรณีนี้ ที่นาศึกษา ซึ่งมีการใชทั้งในแงที่เปนคํากลางสําหรับความอยาก มีความหมาย
พื้นฐานกวางที่สุด ครอบคลุมความอยากในแงตางๆ ไดทั้งหมด และในแงที่เปนคําหลัก ซึ่งมีความหมายเฉพาะ
ทางดานกุศล เปนฝายดี ไดแก “ฉันทะ”
ฉันทะ โดยทั่วไปแปลกันวา ความพอใจ แตที่จริงแปลไดมากมายหลายอยาง เชนวา ความยินดี ความ
พอใจ ความชอบ ความชื่นชม ความอยาก ความปรารถนา ความตองการ ความใฝ ความรัก ความใคร
เพื่อความสะดวก ในที่นี้ ขอใชคําแปลคําเดียวเปนคํากลางไวกอนวา “ความอยาก”
เมื่อประมวลความตามที่พระอรรถกถาจารยจัดแยกไว จําแนกไดวา ฉันทะมี ๓ ประเภท คือ1994
๑. ตัณหาฉันทะ ฉันทะคือตัณหา หรือฉันทะที่เปนตัณหา เปนฝายชั่ว หรืออกุศล
๒. กัตตุกัมยตาฉันทะ ฉันทะคือความใครเพื่อจะทํา ไดแก ความตองการทํา หรืออยากทํา บางทีถือ
เปนคํากลางๆ เขาไดทั้งกุศลและอกุศล แตในที่ทั่วไป ทานใชในความหมายที่เปนกุศล เปนฝายดี
๓. กุศลธรรมฉันทะ ฉันทะในกุศลธรรม หรือธรรมฉันทะที่เปนกุศล เปนฝายดีงามหรือกุศล มักเรียก
สั้นๆ เพียงวา กุศลฉันทะ (ความรักดี ความใฝดี) หรือธรรมฉันทะ (ความรักธรรม หรือความใฝธรรม)
ขอที่ ๑ ฉันทะที่เป็นตัณหาฉันทะ1995 นั้น ทานใชเปนไวพจนคําหนึ่งของตัณหา เชนเดียวกับราคะ
และโลภะ เปนตน1996 ฉันทะประเภทนี้ ในบาลีมีใชมากมาย ที่คุนตากันมาก คือในคําวา “กามฉันทะ” ซึ่งเปนขอ
แรกในนิวรณ ๕ กามฉันทะนี้ ทานวาไดแกกามตัณหานั่นเอง1997
1994

ดู นิทฺ.อ.๑/๒๐, ๗๓; ปฏิสํ.อ.๑๔๑-๒; สงฺคณี อ.๕๒๗; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๒๔๑; ๓/๓๖๖
คําวา ตัณหาฉันทะ กัตตุกัมยตาฉันทะ และกุศลธรรมฉันทะ ตามปกติ เปนเพียงคําสําหรับใชอธิบาย (โดยมากใชในอรรถกถา) วา
ฉันทะในกรณีนั้นๆ เปนฉันทะประเภทใด ในบาลีใชเพียงวา “ฉันทะ” ผูศึกษาจะตองกําหนดแยกเอาเอง
ตัวอยางที่มาของ “ตัณหาฉันทะ” เชน ม.อ.๓/๕๐๒; สํ.อ.๑/๗๖; ๒/๓๔๑, ๓๗๔; ๓/๓๖๕
1996
ไวพจนของตัณหา นอกจากฉันทะ ราคะ และโลภะ มีอีกหลายคํา เชน อนุนัย นันทิ อิจฉา มายา ปณิธิ สิเนห (เสนหา) อาสา อภิชฌา
ฯลฯ (ดู อภิ.สํ.๓๔/๖๙๑/๒๗๒; ๗๓๗/๒๙๐; อภิ.วิ.๓๕/๒๙๙/๑๙๓)
1997
ที่มาตรงกับฉันทะ ๓ ประเภทที่อางแลว เฉพาะอยางยิ่ง นิทฺ.อ.๑/๗๓; ปฏิสํ.อ.๑๔๑-๒ (กามฉันทะ แปลวา ความพอใจหรือความ
อยากในกาม หรือแปลวา ฉันทะคือความใคร ก็ได)
1995

บทที่ ๒๑ ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ

๑๐๑๕

ฉันทะนี้ บางแหงมาดวยกันกับไวพจนทั้งหลายเปนกลุม เชน ในพุทธพจนวา
“ฉันทะ ราคะ นันทิ ตั ณหา อุ ปาทาน...ใดๆ ในจั กษุ ในรูป ในจัก ขุวิญ ญาณ ในธรรม
ทั้งหลายที่พึงทราบด้วยจักขุวิญญาณ (และในหมวดอายตนะอื่นครบทั้ง ๖),...เพราะสลัดทิ้งได้
ซึ่งฉันทะ...เหล่านั้น เราย่อมรู้ชัดว่า จิตของเราหลุดพ้นแล้ว”1998
แตสวนมากมาลําพังโดดๆ ถึงกระนั้น ก็สังเกตไมยากวามีความหมายเทากับตัณหา เพราะถาเอาคําวา
ตั ณ หาใส ล งไปแทนที่ ฉั น ทะในกรณี นั้ น ๆ ก็ จ ะได ค วามเหมื อ นกั น เช น ฉั น ทะในภพ 1999 ฉั น ทะในกามคุ ณ
ทั้งหลาย2000 ฉันทะในกาย2001 ฉันทะในเมถุน2002 ฉันทะในสิ่งที่ไมเที่ยง เปนทุกข ไมเปนอัตตา คือ รูป เวทนา
เปนตน2003 เสียง กลิ่น รส เปนตน2004
ที่สรางรูปเปนศัพทเฉพาะอยางเดียวกับตัณหา ก็มี เชน รูปฉันทะ สัททฉันทะ คันธฉันทะ รสฉันทะ
โผฏฐัพพฉันทะ และธรรมฉันทะ2005 แมแตฉันทะในคน2006 ก็มี ซึ่งก็หมายถึงความรักใคร หรือความมีใจผูกพัน
นั่นเอง ดังจะเห็นไดชัดในคันธภกสูตร ตรัสถึงฉันทะในบุตรและภรรยา2007 และในสูตรเดียวกันนี้ ตรัสวา “ฉันทะ
เปนมูลแหงทุกข” ตรงกับที่ตรัสในอริยสัจขอที่ ๒ วา ตัณหาเปนสมุทัย คือเหตุเกิดแหงทุกข และอีกแหงหนึ่ง ตรัสวา
พึงละฉันทะ (ในสิ่งที่ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา)2008 เทากับที่ตรัสในธรรมจักรวา ตัณหาเปนสิ่งที่พึงละเสีย2009
ขอที่ ๒ ฉันทะที่เป็นกัตตุกัมยตาฉันทะ หมายถึง ความตองการจะทํา หรือความอยากทํา ดังได
กลาวแลว ฉันทะประเภทนี้ ตรงกับที่อภิธรรมจัดเขาเปนเจตสิกอยางหนึ่ง ในจําพวกปกิณณกเจตสิก คือเจตสิกที่
เรี่ยรายแพรกระจายทั่วไป เกิดกับจิตฝายกุศลก็ได ฝายอกุศลก็ได2010
กัตตุกัมยตาฉันทะที่คุนกันดีที่สุด ก็คือฉันทะที่เปนธรรมขอแรกในอิทธิบาท ๔2011 และที่เปนสาระของ
สัมมัปปธานทั้ง ๔ ขอ2012 ฉันทะประเภทนี้ มีความหมายใกลเคียงกับวิริยะ หรือวายามะ (ความพยายาม) และ
1998

ม.อุ.๑๔/๑๗๑/๑๒๗; โดยทั่วไป ทานถือวา ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา เปนไวพจนกัน มีความหมายตรงกัน แตในบางกรณีที่ตองให
เห็นความตาง ทานจะอธิบายความแตกตางนั้น ในแงของระดับความรุนแรง เชน ความตางระหวาง ฉันทะ กับ ราคะ และฉันทราคะ
วา ฉันทะ คือราคะที่มีกําลังนอยบาง ฉันทะ คือตัณหาที่ยังออนกําลัง แตเมื่อเกิดบอยๆ กลายเปนตัณหาที่แรง ก็เปนราคะ บาง,
โลภะที่มีกําลังนอย เปนฉันทะ เมื่อมีกําลังแรงขึ้นไปอีก ทําใหติดได เปนราคะ เมื่อมีกําลังเพิ่มขึ้นไปกวานั้นอีก กลายเปนราคะอยาง
หนา จัดเปนฉันทราคะ บาง (ดู ที.อ.๒/๑๒๕; องฺ.อ.๓/๓๔๗; สํ.อ.๓/๑๓๕; วินย.ฏีกา ๑/๕๕๑; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๒๓๙)
1999
ขุ.เถรี.๒๖/๔๑๕/๔๔๔ (พึงเทียบกับ กามฉันทะ = กามตัณหา; ภวฉันทะนี้ ก็ยอมตรงกับภวตัณหา)
2000
ขุ.เถร.๒๖/๓๙๙/๔๑๖
2001
ม.ม.๑๓/๒๗๒/๒๖๗; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๒/๓๖๓
2002
ขุ.สุ.๒๕/๔๑๖/๔๙๗
2003
สํ.ข.๑๗/๑๔๒-๔/๙๔-๖
2004
สํ.สฬ.๑๘/๓๔๓/๒๔๒ (ดู สํ.ส.๑๕/๗๓๒/๒๗๔; ขุ.เถร.๒๖/๔๐๑/๔๓๓ ดวย)
2005
เชน สํ.นิ.๑๖/๓๔๕-๓๕๑/๑๗๓-๘ (เทียบกับ รูปตัณหา สัททตัณหา ฯลฯ ธรรมตัณหา ซึ่งมีดื่น เชน สํ.นิ.๑๖/๑๐/๓ ฯลฯ; พึงสังเกต
ดวยวา คํา “ธรรมฉันทะ” ในกรณีนี้ หมายถึงอยากในธรรมารมณ คือสิ่งที่ใจคิด เปนคนละอยางกับธรรมฉันทะ ในขอที่ ๓)
2006
สํ.ส.๑๕/๗๖๒/๒๙๐
2007
สํ.สฬ.๑๘/๖๒๗-๘/๔๐๓-๖ (ในสูตรนี้ ฉันทะมาดวยกันกับราคะ และเปมะ คือความรัก)
2008
สํ.ข.๑๗/๑๔๒-๔/๙๔-๖
2009
วินย.๔/๑๕/๒๐; สํ.ม.๑๙/๑๖๖๗/๕๒๙
2010
วิสุทฺธิ.๓/๓๖, ๔๐; สงฺคห.๗; สงฺคห.ฏีกา ๑๐๑ (ทานอธิบายโดยวิธีแสดง ลักษณะ รส ปจจุปฏฐาน และปทัฏฐานของฉันทะไวดวย
แตไมขอนํามาลงไวที่นี้ ผูสนใจพึงศึกษาดูตามที่มาซึ่งไดใหไวนี้)
2011
อิทธิบาท ๔ มีที่มามากมาย เชน ที.ปา.๑๑/๒๓๑/๒๓๓; อภิ.วิ.๓๕/๕๐๕/๒๙๒; ตลอด สํ.ม.๑๙/๑๑๐๘-๑๒๕๒/๓๒๖-๓๗๕; อภิ.วิ.
๓๕/๕๐๕-๕๔๑/๒๙๒-๓๐๖ (ดูอธิบาย ปฺจ.อ.๔๗๙)
2012
เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๙/๙๖; ๑๔/๒๐; ๑๓/๑๙; สํ.ม.๑๙/๑๐๙๐-๑๐๙๘/๓๑๙-๓๒๒; อภิ.วิ.๓๕/๔๖๕-๕๐๔/๒๗๙-๒๙๑.

๑๐๑๖

พุทธธรรม

อุตสาหะ บางทีทานก็กลาวซอนกันไว เพื่อเสริมความหมายของกันและกัน2013 นับวาเปนคุณธรรมสําคัญที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติธรรม และการบําเพ็ญกิจกรณียตางๆ
อยางไรก็ดี กัตตุกัมยตาฉันทะนี้ ทานมักรวมเขาไวดวยกันกับฉันทะประเภทที่ ๓ คือ กุศลธรรมฉันทะ
เสมือนจะถือวาฉันทะ ๒ ประเภทนี้เปนอยางเดียวกัน เชน ฉันทะในอิทธิบาท ๔ และในสัมมัปปธาน ๔ นั้น ก็
เปนทั้งกัตตุกัมยตาฉันทะ และกุศลธรรมฉันทะ2014 ดังนั้น จึงขอผานไปยังฉันทะประเภทที่ ๓ ทีเดียว สวน
เหตุผลที่วาทําไมจึงจัดกัตตุกัมยตาฉันทะเขารวมกับกุศลธรรมฉันทะ จะไดกลาวตอไปขางหนา
ขอที่ ๓ ฉันทะที่เ ป็นกุศลธรรมฉันทะ ที่เ รียกชื่ อเต็ม มีที่ม าแหง หนึ่งในพระสูต ร ซึ่งตรั สแสดง
องคประกอบ ๖ ประการ อันยากที่จะปรากฏใหไดพบในโลก2015 กุศลธรรมฉันทะนี้ เปนองคประกอบขอสุดทาย
ใน ๖ ขอนั้น ซึ่งนับวาเปนปจจัยสําคัญยิ่ง ที่จะชวยใหบุคคลไดรับประโยชนจากพระพุทธศาสนา หรือสามารถ
ดําเนินชีวิตที่ดีงาม เพราะบุคคลใด แมจะมีองคประกอบ ๕ ขอแรกครบถวนแลว แตถาบุคคลนั้นขาดกุศลธรรม
ฉันทะเสียอยางเดียว ก็ไมสามารถใชองคประกอบขออื่นๆ ใหเปนประโยชนได ดังพุทธพจน ณ ที่นั้นวา
“ภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏขึ้นแห่งองค์ประกอบ ๖ ประการ เป็นของหาได้ยากในโลก
… คือ ความปรากฏขึ้นแห่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑ บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่
พระตถาคตประกาศแล้ว ๑ การได้กําเนิดเกิดมาในถิ่นแดนของอารยชน (อริยายตนะ) ๑ ความ
เป็นผู้มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง ๑ ความไม่เป็นใบ้เบอะบะปัญญาอ่อน ๑ ความใฝ่ในกุศลธรรม (กุศล
ธรรมฉันทะ) ๑...”
ฉันทะที่กลาวถึงในการปฏิบัติธรรม สวนมากเปนฉันทะใน สัมมัปปธาน ๔ คือในขอความวา
“บุคคลนั้น ยังฉันทะให้เกิดขึ้น พยายาม ระดมความเพียร ยกชูจิตไว้ ยืนหยัดเพื่อความไม่
เกิดขึ้นแห่งบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด...เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว...เพื่อความเกิดขึ้น
แห่งกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด...เพื่อความดํารงอยู่ ไม่เลือนรางไป เพื่อความเพิ่มพูน ไพบูลย์ เจริญ
บริบูรณ์ แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว”
ขอแทรกตรงนี้ พึงสังเกตเปนพิเศษวา พุทธพจนนี้ ซึ่งถือเปนคําจํากัดความของสัมมัปปธาน (ความ
เพียรชอบ, ความเพียรสมบูรณแบบ) แสดงฉันทะวาเปนตัวนํา หรือตัวแทของความเพียร ที่เปนโพธิปกขิยธรรม
แมฉันทะที่มาในขอความอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม ก็มีรูปความคลายกัน เชน ฉันทะเพื่อบรรลุ
กุศลธรรมทั้งหลาย2016 ฉันทะในการสมาทานสิกขา2017 ฉันทะเพื่อเจริญปญญินทรีย2018
2013

เชน ในพุทธพจนแสดงสัมมัปปธานที่อางแลว และใน ขุ.สุ.๒๕/๔๒๔/๕๒๙; องฺ.ติก.๒๐/๕๐๑/๒๒๔; สํ.ม.๑๙/๑๗๑๗/๕๕๐; องฺ.
จตุกฺก.๒๑/๙๓/๑๒๒; ๑๙๔/๒๖๕; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๙๑/๓๔๑; ธ.อ.๕/๙ ฯลฯ
2014
ไขความฉันทะเปนกัตตุกัมยตาฉันทะ เชน ม.อ.๓/๓๙๑ (บาลี = ม.ม.๑๓/๖๕๙/๖๐๖); องฺ.อ.๓/๑๒๐ (บาลี = องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๙๑/
๓๔๑; องฺ.อฏก.๒๓/๑๗๑/๓๓๑); องฺ.อ.๓/๑๗๓ (บาลี = องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๕๐/๔๘๑); ที่ไขความแลวระบุลงไปดวยวาเปนกุศลหรือ
ธรรมฉันทะ เชน ที.อ.๓/๒๕๗ (บาลี = ที.ปา.๑๑/๒๓๐/๒๓๒); ม.อ.๓/๒๒๕ (บาลี = ม.ม.๑๓/๓๓๔/๓๒๕); องฺ.อ.๑/๕๓๙ (บาลี =
องฺ.เอก.๒๐/๒๐๙/๕๑); ม.อ.๓/๑๘๒ (บาลี = ม.ม.๑๓/๒๓๘/๒๓๓); องฺ.อ.๒/๒๘๓ (บาลี = องฺ.ติก.๒๐/๕๒๑/๒๙๔); สํ.อ.๓/๒๑๔
(บาลี = สํ.ม.๑๙/๑๓๒/๓๗); วินย.ฏีกา ๒/๒๙๑; วิภงฺค.อ.๓๗๘ (บาลี = อภิ.วิ.๓๕/๔๘๕/๒๘๕; อรรถกถาแหงนี้จําแนกเพิ่มอีกวา
ฉันทะมีมากมายหลายอยาง คือ ตัณหาฉันทะ ทิฏฐิฉันทะ วิริยฉันทะ ธรรมฉันทะ, แตเกินจําเปนสําหรับการศึกษาในที่นี้)
2015
องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๖๗/๔๙๑; องคประกอบ ๖ ประการนี้ ยากที่ใครๆ จะไดประสบครบถวน ถาประสบเขาแลว ก็นับวาเปนโอกาสดียิ่ง
เพราะเปนการไดปจจัยตางๆ พรั่งพรอมบริบูรณสําหรับการปฏิบัติธรรม หรือเจริญกาวหนาในอริยธรรม
2016
องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๕๐/๔๘๒
2017
องฺ.ติก.๒๐/๕๒๑/๒๙๔; องฺ.สตฺตก.๒๓/๑๘/๑๕

บทที่ ๒๑ ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ

๑๐๑๗

ทํานองเดียวกันนี้ ในขั้นรวบยอดเลยทีเดียว เชน ฉันทะเพื่อละสรรพกิเลส2019 เกิดฉันทะในนิพพาน2020
ดังนั้น จึงจัดวาเปนทั้งกัตตุกัมยตาฉันทะ และกุศลธรรมฉันทะ2021 คือ เปนทั้งฉันทะที่อยากจะทํา และ
เปนฉันทะในสิ่งที่ดีงาม พูดงายๆ วา ตองการทําสิ่งที่ดีงาม
คัมภีรวิภังคแหงพระอภิธรรมปฎก2022 อธิบาย “ฉันทะ” ในสัมมัปปธาน ๔ และในอิทธิบาท ๔ วา
เปนกัตตุกัมยตากุศลธรรมฉันทะ ดังความตามบาลีวา
ในปธาน ๔: ฉนฺทํ ชเนตีติ: ตตฺถ กตโม ฉนฺโท? โย ฉนฺโท ฉนฺทิกตา กตฺตุกมฺยตา กุสโล
ธมฺมจฺฉนฺโท, อยํ วุจฺจติ “ฉนฺโท”
“บทว่า ยังฉันทะให้เกิด: ไขความว่า ฉันทะ เป็นไฉน? ความพอใจ ความมีใจใฝ่อยู่ ความ
เป็นผู้ใคร่ที่จะทํา ฉันทะในธรรม ซึ่งเป็นกุศล อันใด นี้เรียกว่า ฉันทะ”
ในอิทธิบาท ๔: ตตฺถ กตโม ฉนฺทิทฺธิปาโท? อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตรํ ฌานํ ภาเวติ..., โย
ตสฺมึ สมเย ฉนฺโท ฉนฺทิกตา กตฺตุกมฺยตา กุสโล ธมฺมจฺฉนฺโท, อยํ วุจฺจติ “ฉนฺทิทฺธิปาโท”
“ในอิทธิบาท ๔ นั้น ฉันทอิทธิบาท เป็นไฉน? ในสมัยใด ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญ
โลกุตรฌาน..., ความพอใจ ความมีใจใฝ่อยู่ ความเป็นผู้ใคร่ที่จะทํา ฉันทะในธรรม ซึ่งเป็นกุศล
อันใด ในสมัยนั้น นี้เรียกว่า ฉันทอิทธิบาท”
คําอธิบายในคัมภีรวิภังคขางบนนี้ นับวาเปนตนแบบของคําอธิบายฉันทะฝายดีในอรรถกถาทั้งหลาย
และคงจะเปนตนเคาของการจัดเอาฉันทะประเภทที่ ๒ มารวมเขาเปนขอเดียวกับฉันทะประเภทที่ ๓ นี้

“ฉันทะ” อย่างไหนเป็นต้นตอของทุกข์ อย่างไหนคือที่ตั้งต้นของกุศลธรรม
ไดอธิบายมา ใหเห็นความหมายของฉันทะอยางกวางขวางครอบคลุมครบทุกแงทุกนัย ถือวาเพียงพอ
แลว กอนจะผานไป ขอแสดงตัวอยางสําคัญใหเห็น “ฉันทะ” ที่มาในรูปศัพทเดียวกัน ในพุทธพจนที่แสดง
หลักการสําคัญตางกรณี และมีความหมายที่เรียกไดวาตรงกันขาม กรณีหนึ่งเปนอกุศล อีกกรณีหนึ่งเปนกุศล
ความเขาใจฉันทะที่มาในพุทธพจนตางกรณีกันนี้ นอกจากย้ําความหมายของฉันทะที่วาใชไดทั้งดานอกุศล และ
ดานกุศลแลว ก็จะชวยกระชับความเขาใจความหมายของฉันทะที่ยังเห็นพราๆ ใหชัดตรงและมั่นใจยิ่งขึ้น
ฉันทะที่วานี้ มาในรูปศัพทเดียวกันวา “ฉันทมูลกะ” แปลวา มีฉันทะเปนมูล คือเปนตนตอ หรือเปนจุด
กอตัวเริ่มตน พุทธพจนตางกรณีที่วานั้น บางแหงวา ทุกขไมวาอยางใดมีฉันทะเปนมูล บางแหงวา ธรรมทั้งปวงมี
ฉันทะเปนมูล สาระเปนอยางไร ขอยกมาใหพิจารณาดูเอง
2018

ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๕๕/๓๓๗
ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๕๕/๓๓๗
2020
ขุ.ธ.๒๕/๒๖/๔๔ (ธ.อ.๖/๑๔๑ วาเปนกัตตุกัมยตาฉันทะ)
2021
พึงพิจารณา ฉันทะในธรรมทั้งหลาย (ขุ.เถร.๒๖/๓๓๒/๓๑๕), ฉันทะในธรรมบททั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๗๘๘/๒๙๘), และฉันทะเพื่อการ
บรรลุอรหัตตผล (สํ.ม.๑๙/๑๑๖๘/๓๕๐) ดวย; สวนไขความในอรรถกถา พึงดูที่เชิงอรรถของฉันทะขอที่ ๒ ซึ่งผานมาแลว;
นอกจากนี้ ทานวาฉันทะเปนองคธรรมในขณะแหงมรรคทั้ง ๔ ผลทั้ง ๔, เปนมรรค, เปนอภิสมัย, เปนวิราคะ และเปนวิมุตติ (ดู
ขุ.ปฏิ.๓๑/๑๕๖-๙/๑๐๗-๙; ๕๒๙/๔๒๔; ๖๙๗/๖๐๔; ๕๙๒/๕๐๒; ๕๙๗/๕๐๕)
2022
อภิ.วิ.๓๕/๔๖๗/๒๘๐; ๔๘๕/๒๘๕; ๔๙๖/๒๘๘; ๕๐๗/๒๙๒; ๕๒๐/๒๙๘; ๕๓๒/๓๐๒ (บาลีวา “กตฺตุกมฺยตา กุสโล ธมฺมจฺฉนฺโท”
พึงสังเกตวา ที่นี้เปน กุสโล ธมฺมจฺฉนฺโท; สวนในบาลีที่อางในวรรคกอนเปน กุสลธมฺมจฺฉนฺโท, ฉบับพมาวา กุสเล ธมฺเม ฉนฺโท)
2019

๑๐๑๘

พุทธธรรม

นัยที่ ๑: ฉันทะ เปนมูลแหงทุกข และเปนมูลของอุปาทานขันธ ๕

เริ่มดวยพุทธพจนที่วา ทุกขมีฉันทะเปนมูล ดังนี2023
้
ดูกรนายคามณี ความที่ว่านั้น พึงทราบโดยปริยายนี้ว่า ทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อจะเกิด ก็
เกิด ทุกข์ทั้งหมดนั้น มีฉันทะเป็นมูล มีฉันทะเป็นต้นเหตุ เพราะฉันทะเป็นมูลแห่งทุกข์
ขอตอดวยพุทธพจนวา เบญจอุปาทานขันธมีฉันทะเปนมูล ดังนี2024
้
ภิกษุนั้นชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคว่า สาธุ แล้วทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่า ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ก็อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ มีอะไรเป็นมูล? (ตรัสตอบว่า) ดูกรภิกษุ อุปาทาน
ขันธ์ ๕ เหล่านี้ มีฉันทะเป็นมูล
พุทธพจน ๒ แหงนี้ กลาวไดวามีความหมายตรงกัน ดังพุทธพจนในพระธรรมจักรที่คุนกันดี ตรัสแสดง
ความหมายไววา “โดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์”2025
อรรถกถา-ฎีกาที่อธิบายความตอนนี้ ที่วาอุปาทานขันธ ๕ มีฉันทะเปนมูล บอกตรงกันทุกแหงวา ที่ตรัส
วา “มีฉันทะเปนมูล” หมายความวา มีตัณหาเปนมูล หรือไมก็วา มีตัณหาฉันทะเปนมูล2026 และบางแหงก็อธิบาย
โยงตอไปดวยวา ที่อุปาทานขันธ ๕ มีฉันทะเปนมูล คือมีตัณหาฉันทะเปนมูล ก็ตรงกับที่วาตัณหาเปนทุกขสมุทัย
นั่นแหละ
นัยที่ ๒: ฉันทะ เปนมูลของธรรมทั้งปวง

มีพุทธพจนแหงหนึ่งวา “ฉนฺทมูลกา... สพฺเพ ธมฺมา” แปลวา ธรรมทั้งปวง มีฉันทะเปนมูล หรือแปลให
เปนภาษาไทยมากขึ้นวา ธรรมทั้งปวง มีความตองการเปนตนกําเนิด หรือวามีความอยากเปนที่ตั้งตน
ขอความสั้นๆ เทานี้ ก็แสดงหลักที่สําคัญอยูแลว แตที่นาสนใจและนาสังเกตเปนอยางยิ่ง ก็คือ พุทธพจน
แสดงหลักขอนี้ รวมอยูในพุทธพจนที่เปนขอความยาวแสดงหลักธรรมใหญถึง ๑๐ ขอ จะเรียกวาเปนประมวล
หลั ก การสํ า คั ญ ๑๐ ประการของพระพุ ท ธศาสนาก็ ไ ด มี ตั้ ง แต ห ลั ก ปฏิ บั ติ สํ า คั ญ ไปจนถึ ง จุ ด หมายของ
พระพุทธศาสนา
ขอยกมาใหทราบกันไว ดังนี2027
้
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกพึงถามอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ธรรมทั้งปวงมี
อะไรเป็นที่ตั้งต้น...มีอะไรเป็นที่จบ เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงตอบแก่อัญเดียรถีย์
ปริพาชก เหล่านั้น อย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย:
(๑) ธรรมทั้งปวง มีฉันทะเป็นที่ตั้งต้น [ฉนฺทมูลกา... สพฺเพ ธมฺมา]
(๒) ธรรมทั้งปวง มีมนสิการเป็นที่ก่อตัว [มนสิการสมฺภวา สพฺเพ ธมฺมา]
(๓) ธรรมทั้งปวง มีผัสสะเป็นแหล่งเกิด [ผสฺสสมุทยา สพฺเพ ธมฺมา]
(๔) ธรรมทั้งปวง มีเวทนาเป็นที่ชุมนุม [เวทนาสโมสรณา สพฺเพ ธมฺมา]
2023
สํ.สฬ.๑๘/๖๒๘/๔๐๖
2024
ม.อุ.๑๔/๑๒๑/๑๐๑; สํ.ข.๑๗/๑๘๔/๑๒๒
2025
สํ.ม.๑๙/๑๖๖๕/๕๒๘
2026
2027

เชน ม.อ.๔/๕๒; สํ.อ.๒/๓๓๖; ม.อุ.ฏี.๓๑๓; สํ.ฏี.๒/๒๘๙
องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๓; องฺ.อฏก.๒๓/๑๘๙/๓๕๐ แสดงเพียง ๘ ขอแรก

บทที่ ๒๑ ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ

๑๐๑๙

(๕) ธรรมทั้งปวง มีสมาธิเป็นประมุข
[สมาธิปฺปมุขา สพฺเพ ธมฺมา]
(๖) ธรรมทั้งปวง มีสติเป็นอธิปไตย
[สตาธิปเตยฺยา สพฺเพ ธมฺมา]
(๗) ธรรมทั้งปวง มีปัญญาเป็นยอดยิ่ง [ปญฺญุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา]
(๘) ธรรมทั้งปวง มีวิมุตติเป็นแก่น
[วิมุตฺติสารา สพฺเพ ธมฺมา]
(๙) ธรรมทั้งปวง มีอมตะเป็นที่หยั่งลง [อมโตคธา สพฺเพ ธมฺมา]
(๑๐) ธรรมทั้งปวง มีนิพพานเป็นที่จบ
[นิพฺพานปริโยสานา สพฺเพ ธมฺม]
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอถูกถามดั่งนี้ พึงตอบแก่อัญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้น อย่างนี้แล
หลักธรรมชุดนี้ เห็นไดชัดเจนทันทีวา เปนขอธรรมสําคัญยิ่งอยูในระบบการปฏิบัติของพระพุทธศาสนา
เปนการเจริญหรือพัฒนากุศลจนจบถึงจุดหมาย จึงเปนธรรมดาที่จะมีไดเฉพาะธรรมที่เปนกุศล คือฝายดี อยาง
นอยก็ตองเปนธรรมกลางๆ ที่มารวมในพวกกุศลได เพราะฉะนั้น ฉันทะในที่นี้ จึงแนนอนวาไมเปนอกุศล
ในอรรถกถา ทานไขความวา ธรรมทั้งปวง หมายถึงเบญจขันธ คือรวมสังขตธรรมทั้งหมด (ก็ตองเวน
นิพพานที่เปนจุดหมาย อันเปนที่จบลงของสังขาร)
พึงสังเกตความแตกตางวา ในตอนกอน ที่วาอุปาทานขันธ ๕ (เบญจอุปาทานขันธ) มีฉันทะเปนมูล และ
ทานไขความวาอันนั้นมีตัณหาฉันทะ คือตัณหานั่นเองเปนมูล แตที่นี่ไมใชอุปาทานขันธ ๕ หากเปนขันธ ๕ (ที่ไม
เปนที่ตั้งแหงอุปาทาน)
ขอพูดเปนความรูแทรกเล็กนอย ขันธ์ ๕ (เบญจขันธ) กับ อุปาทานขันธ์ ๕ (เบญจอุปาทานขันธ)
ตางกันอยางไร มีพุทธพจนตรัสแสดงไว ตัวตัดสินคือ ขันธ ๕ ที่เปนสาสวะ และเปนอุปาทานิยะ คือเปนปจจัยแหง
อาสวะ เปนปจจัยแหงอุปาทาน จึงเปนอุปาทานขันธ ๕ (ถาปราศอาสวะ ปราศอุปาทาน ก็เปนขันธ ๕ ลวน)2028
นอกจากนั้น มีคัมภีรชั้นฎีกาหลายแหง เมื่ออธิบายหลักธรรม ๑๐ ขอชุดนี้ บอกไวตรงทีเดียววา เหลา
กุศลธรรม มีฉันทะเปนมูล (ฉนฺทมูลกา กุสลา ธมฺมา) นี่คือระบุวา ฉันทะเปนมูลของกุศลธรรม และแหงหนึ่งระบุ
เจาะจงลงไปดวยวา คือ กัตตุกัมยตาฉันทะ ซึ่งก็คือเปนกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ (หรือจะเรียกเต็มก็วา กุศล
ธรรมฉันทะ) ดวยนั่นเอง2029

“ฉันทะ” ถึงจุดลงตัวของความหมายที่ใช้เป็นมาตรฐาน
เมื่อไดทราบความหมายของฉันทะ ตั้งแตความหมายพื้นฐาน จนถึงความหมายที่แตกยอยไปตางๆ
ตลอดจนการใชที่แผกผันไปในกรณีหลากหลาย พอมองเห็นไดกวางขวางครอบคลุมเปนภาพรวมที่พอแกใจ ไม
สับสนฟนเฝอแลว ก็คิดวาคงพรอมที่จะสรุปลงตัวได
ที่วาลงตัว ก็คือ จะยุติเปนความหมายหลักอันชัดเจน ที่จะใชในการศึกษา โดยมีความเขาใจรวมกัน ถือ
เปนมาตรฐานตอไป
รวมความวา ศัพทธรรมที่มีความหมายกวาง ครอบคลุมความอยาก หรือความตองการ ซึ่งเปนแรงจูงใจ
ของมนุษยไดทุกอยาง ก็คือคําวา “ฉันทะ”
2028
2029

พุทธพจนแสดงขันธ ๕ และอุปาทานขันธ ๕ ดู สํ.ข.๑๗/๙๕/๕๘; ดูอธิบายใน ที.อ.๓/๒๕๗; สํ.อ.๒/๒๙๗; วิสุทธิ.ฏีกา ๓/๑๓๕
ที่วา ธรรมทั้งปวง หมายถึงเบญจขันธ ดู องฺ.อ.๓/๓๑๙; สวนฎีกา พึงดู วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๑๓๖; ที.ฏี.๑/๑๓๑; ม.ฏี.๑/๑๓๒, องฺ.ฏี.๑/๑๖๔

๑๐๒๐

พุทธธรรม

ฉันทะที่ไมดี เปนอกุศล เปนฝายชั่ว ตรงกับคําวา ตัณหา ในเมื่อตัณหาก็เปนคําเดน เปนที่รูจักกันดีอยู
แลว เพราะฉะนั้น ฉันทะที่ไมดีนี้ ก็ใชคําวา ตัณหา แทนไปเสียเลย
ฉันทะที่ดี เปนกุศล มีชื่อเต็มวา กุศลธรรมฉันทะ บางทีเรียกสั้นเปน กุศลฉันทะ บาง ธรรมฉันทะ บาง
ในเมื่อฉันทะที่ไมดีเรียกวาตัณหาไปแลว ไมตองกลัววาจะสับสน ฉันทะที่ดีนี้ ก็เรียกคําเดียววา ฉันทะ ไปเลย
สวนฉันทะอยางกลางๆ ที่เรียกวา กัตตุกัมยตาฉันทะ คือความตองการทํา หรืออยากทํา โดยทั่วไปก็ใช
ในความหมายขางดี ถือเปนกุศลธรรมฉันทะอยูแลว เพราะฉะนั้นก็รวมอยูในคําวาฉันทะ นั่นแหละดวย
ถึงตอนนี้ ก็ยุติได เปนอันวาเหลือ ๒ คํา บอกวา แรงจูงใจ คือ ความอยาก ความปรารถนา หรือความ
ตองการ มี ๒ อยาง คือ
๑. ความอยาก ความตองการที่ไมดี เปนอกุศล เรียกวา ตัณหา (อยากเสพ อยากได อยากเอา)
๒. ความอยาก ความตองการที่ดี เปนกุศล เรียกวา ฉันทะ (อยากทํา คืออยากทําใหดีงามสมบูรณ)
เปนอันวา ใชคําหลักเพียง ๒ คํา คือ ตัณหา กับ ฉันทะ เทานั้นพอแลว ครั้นยุติไดอยางนี้ ก็ปลอดโปรง
โลงสบายใจ โดยมีความมั่นใจพรอมดวย เพราะที่ลงตัวนั้น ก็สอดคลองตามมติที่ถือสืบมา ของอรรถกถาและ
คัมภีรทั้งหลาย ที่สุดทายก็แบงความปรารถนาหรือความอยากเปน ๒ อยางเชนนี้
เมื่อชัดเจน ไมสับสนแนแลว ก็ขอเลามติเกาๆ เหลานี้เสริมไวเปนความรูประกอบเล็กนอย
คัมภีรจํานวนมาก เมื่อกําลังอธิบายเรื่องโนนเรื่องนี้ พอมีขอเกี่ยวโยงถึงตัณหาหรือฉันทะ ก็ชี้แจง
แยกแยะ แมวามักไมระบุชัด แตเห็นไดวาทานตองการใหรูความตางระหวางฉันทะ ๒ อยาง (ที่บอกชัดโดยระบุ
ออกมาวามี ๓ อยางนั้น ไมพบเลย)2030 บางแหงระบุชัดออกมาเลยวาเปน ๒ อยาง คือชื่อนั้นๆ วาโดยทั่วไปก็คือ
แยกเปน ๒ อยาง ไดแก
๑. ตัณหาฉันทะ คือ ฉันทะที่เปนตัณหา
๒. กัตตุกัมยตาฉันทะ คือ ฉันทะที่เปนความอยากทํา
พบในอรรถกถา ๒ คัมภีร ที่ประมวลสาระในเรื่องนี้เขียนไวเปนหลักชัดลงไปทีเดียว คือ ในคัมภีร
ปปญจสูทนี และปรมัตถทีปนี2031 ทานกลาวไววา ความปรารถนา (บาลีวา ปตฺถนา แปลเปนไทยงายๆ วา ความ
อยาก) มี ๒ อยาง คือ
๑. ความปรารถนาที่เป็นตัณหา (ตณฺหาปตฺถนา แปลงายๆ วา อยากดวยตัณหา)
๒. ความปรารถนาที่เป็นฉันทะ (ฉนฺทปตฺถนา แปลงายๆ วา อยากดวยฉันทะ)
นี่คือหลักที่ทานแสดงไว อันถือไดวาเปนการมาถึงจุดบรรจบที่พึงยุติการจําแนกแรงจูงใจแหงความอยาก
ความตองการเปน ๒ อยาง คือ ตัณหา กับฉันทะ ดังที่ไดแจกแจงมาแลวนั้น
2030

มีแตคําอธิบายอันใหรูโดยนัย ดังที่มักพูดวา “กามฉันทะ ไดแกฉันทะคือกาม, ไมใชกัตตุกัมยตาฉันทะ, ไมใชธรรมฉันทะ”, เชน นิทฺ๑.อ.๑๗;
สงฺคณี อ.๔๒๘; วิสุทฺธิ.ฏี.๑/๒๔; ๓/๓๖๖; วินย.ฏี.๑/๕๕๕; อง.ฏี.๑/๙๑
2031
ม.อ.๑/๕๕-๕๖; อิติ.อ.๗๙; ทานยกตัวอยางจากบาลีมาอธิบายดวยวา: คําวา ปรารถนา ในพุทธดํารัสวา “ผูที่ปรารถนาอยู จึงมีความ
เพอพร่ํา กับทั้งความหวั่นไหวในสิ่งที่หมายใจเอาไว” (ขุ.สุ.๒๕/๔๒๐/๕๑๐) เปนความปรารถนาแบบตัณหา, ความปรารถนาในพุทธ
พจนวา “กระแสของมารราย เราตัดได ทลาย ทําใหหมดลําพองแลว เธอทั้งหลายจงเปนผูมากดวยปราโมทย พึงปรารถนาความ
เกษมเถิด” (ม.มู.๑๒/๓๙๑/๔๒๑) เปนความปรารถนาแบบฉันทะ ซึ่งเปนกุศล ไดแกความอยากทํา; คําอธิบายทั้งนี้ ทานปรารภคําวา
“ปรารถนา” ในบาลีอีกแหงหนึ่งวา “แมภิกษุใดเปนเสขะ ยังมิไดบรรลุอรหัตตผล เมื่อปรารถนาธรรมอันเปนโยคเกษมอยู” (ม.มู.
๑๒/๓/๖; พึงดู สํ.สฬ.๑๘/๒๑๓/๑๕๖; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๘๗/๑๑๓) คําวา ปรารถนา ในที่นี้ ก็เปนความปรารถนาแบบฉันทะเชนกัน
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การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ: ตัณหา กับฉันทะ
ตามที่ไดทําความเขาใจและไดมองเห็นกันมา มีจุดเริ่มตนสําหรับพิจารณาในขั้นตอไป คือ ใหถือวา
แรงจูงใจในการกระทําของมนุษยแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้
๑. ความพอใจ ชอบใจ ยินดี อยาก รักใคร ตองการ ที่ไมดี ไมสบาย ไมเกื้อกูล เปนอกุศล เรียกวา ตัณหา
๒. ความพอใจ ชอบใจ ยินดี อยาก รักใคร ตองการ ที่ดีงาม สบาย เกื้อกูล เปนกุศล เรียกวา ฉันทะ

แรงจูงใจแห่งตัณหา
ตัณหา แปลวา ความกระหาย ความทะยาน ความอยาก ความเสนหา ความรน ความราน ความ
กระสับกระสาย ความกระวนกระวาย ไมรูอิ่ม2032
หลักสําคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับตัณหา คือ ตามหลักปฏิจจสมุปบาท ตัณหาเกิดจากเวทนาเปนปจจัย
โดยมีอวิชชาเปนมูลราก กลาวคือ เมื่อบุคคลรับรูอารมณอยางใดอยางหนึ่ง ที่นาชอบใจ หรือไมนาชอบใจก็ตาม
เชน เห็นรูปสวย หรือนาเกลียด ไดยินเสียงไพเราะ หรือหนวกหู เปนตน แลวเกิดความรูสึกสุข หรือทุกข หรือ
เฉยๆ ขึ้น ในเวลานั้น ตัณหาก็จะเกิดขึ้นในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง คือ ถารูสึกสุข ก็ยินดี ชื่นชอบ คลอยตาม
ไป ติดใจ ใฝรัก อยากได ถารูสึกทุกข ก็ยินราย ขัดใจ ชัง อยากเลี่ยงหนี หรืออยากใหสูญสิ้นไปเสีย ถารูสึก
เฉยๆ ก็เพลินๆ เรื่อยเฉื่อยไป
อาการอยางนี้เปนไปของมันไดเอง โดยไมตองใชความคิด ไมตองใชความรูความเขาใจอะไรเลย (ตรง
ขาม ถามีความรูความเขาใจ หรือใชความคิดแทรกเขามาในเวลานั้น เชน รูวา รูปที่นาเกลียดนั้น เปนสิ่งมี
ประโยชน หรือรูวาเสียงไพเราะนั้น เปนสัญญาณอันตราย หรือเกิดสํานึกทางจริยธรรม หรือวัฒนธรรมประเพณี
วาสิ่งนั้นไมเหมาะสมกับภาวะหรือฐานะของตน เปนตน ตัณหาอาจถูกตัดตอน กระบวนการไมไหลตอเนื่อง
เรื่อยไปอยางเดิม แตเกิดพฤติกรรมรูปอื่นรับชวงไปแทน) จึงอาจพูดอยางงายๆ วา ตัณหาอิงอาศัยเวทนา โดยมี
อวิชชาเปนตัวหนุน หรือตัณหาแอบอิงเวทนา อยูบนฐานแหงอวิชชา
ในเมื่อตัณหาใฝ หรือผูกพันมุงหมายเวทนาอยางนี้ ตัณหาจึงรานรนหันไปหาสิ่งที่จะใหเวทนาแกมันได
และสิ่งที่ตัณหาตองการ ก็คือสิ่งใดก็ตามที่จะอํานวยเวทนาอันอรอยซึ่งตัณหาชอบ สิ่งทั้งหลายที่อํานวยเวทนาได
เมื่อจัดรวมเขาเปนประเภทแลว ก็มีเพียง ๖ อยาง เรียกวาอารมณ ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (สิ่งตอง
กาย) และธรรมารมณ (เรื่องในใจ)
เฉพาะอยางยิ่ง อารมณจําพวกที่เดนชัดกวา เปนรูปธรรม คือ ๕ อยางแรก ซึ่งเรียกวา กามคุณ ๕
(ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่นาใครนาพอใจ) อารมณ ๖ โดยเฉพาะกามคุณ ๕ นี้ เปนสิ่งที่ตัณหา
ตองการ และเปนที่เกิดของตัณหา โดยนัยนี้ จึงขยายความหมายของตัณหาออกไปไดวา ตัณหา คือ ความ
กระหายอยากในสิ่งที่ใหเวทนา หรือความกระหายอยากในอารมณที่ชอบใจ หรือในกามคุณทั้งหลาย2033 หรือ
ความกระหายอยากไดอารมณที่ชอบใจมาเสพเสวยเวทนาอันอรอย พูดสั้นๆ วา อยากได หรืออยากเอา
2032
2033

ผูตองการ อาจดูความหมายไดที่ อุ.อ.๕๓; อิติ.อ.๗๕, ๒๕๙; สุตฺต.อ.๑/๒๑; ปฏิสํ.อ.๙๔.
ที่วาตัณหาเกิดในอารมณ ๖ หรือกามคุณ ๕ นี้ เปนการพูดกันสั้นๆ อยางรวบรัด ถาจะพูดขยายใหเต็มความ ก็วา ในปยรูปสาตรูป
ซึ่งมี ๑๐ หมวดๆ ละ ๖ อยาง คือ อายตนะภายใน ๖ อารมณ ๖ วิญญาณ ๖ สัมผัส ๖ เวทนา ๖ สัญญา ๖ สัญเจตนา ๖ ตัณหา ๖
วิตก ๖ และวิจาร ๖ มีพุทธพจนตรัสวา ตัณหาเมื่อจะเกิด ยอมเกิดในปยรูปสาตรูปเหลานี้ เมื่อจะตั้งหลักลง ก็ยอมตั้งหลักลงที่ปยรูปสาตรูปเหลานี้ และเมื่อจะถูกละ เมื่อจะดับ ก็ยอมถูกละได ดับได ที่ปยรูปสาตรูปเหลานี้ (ที.ม.๑๐/๒๙๗-๘/๓๔๓-๘; สํ.นิ.๑๖/
๒๕๘/๑๓๑; ขุ.ปฏิ.๓๑/๘๓/๕๗; อภิ.วิ.๓๕/๑๕๙/๑๓๑; ๑๖๑/๑๓๓)
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พุทธธรรม

อยางไรก็ตาม เรื่องของตัณหายังไมจบเพียงเทานั้น การเสพเสวยเวทนาจากอารมณเชนนี้ ไดสรางเสริม
ความรูสึกอยางหนึ่งที่สั่งสมขึ้นดวยความหลงผิด คือความรูสึกวา มีตัวตนหรืออัตตาผูเสพเสวยเวทนา
เมื่อเขาใจอยางนั้นแลว ก็ตองมีความเห็นตอเนื่องไปอีกวา การที่จะไดเสพเสวยเวทนาอยูเรื่อยไป ก็ตอง
มีตัวตนผูเสพเสวยที่เที่ยงแทถาวร คราวนี้ ความกระหายอยากในความมีอยูเปนอยูเที่ยงแทถาวรของอัตตาก็เกิด
มีขึ้น ควบคูไปกับความเห็นวามีตัวตนที่คงอยูเที่ยงแทถาวรได
แตเมื่อความเขาใจเชนนี้ เปนเพียงความเห็นที่ยึดถือเอาเอง และเมื่อความเห็นนั้นเอียงไปขางหนึ่งแลว ก็
ยอมมีความเห็นอีกอยางหนึ่งซึ่งเอียงไปในทางตรงขาม เกิดขึ้นมาซอนเปนคูคอยแยงกันไววา ตัวตนนั้นมีอยู
เพียงชั่วคราว แลวก็จะดับสิ้นพินาศขาดสูญไป ไมคงอยูเที่ยงแทถาวร
ความเห็นหรือความยึดถือนี้ กลับไปสัมพันธกันอีกกับการเสพเสวยเวทนา กลาวคือ ความมีอยูคงอยู
แหงตัวตนนั้น จะมีความหมาย ก็เพราะไดเสพเสวยเวทนาที่ชื่นชอบใจ เมื่อใดไดเสพสม เมื่อนั้นความกระหาย
อยากในความเที่ยงแทถาวรของอัตตาก็ยิ่งไดรับการเสริมย้ําใหแรงกลา แตเมื่อใดไมไดเสพสม ความดํารงอยูของ
ตัวตนก็ดูจะไรความหมาย เมื่ออาการที่ไมสมนั้นเปนไปอยางรุนแรง ก็ถึงกับเบื่อหนายเกลียดชัง ไมปรารถนา
ความดํารงอยูแหงตัวตน อยากใหตัวตนพรากขาดสูญสิ้นไปเสียจากภาวะเชนนั้น ซึ่งเรียกวาเปนความกระหาย
อยากในความขาดสูญแหงอัตตา เกิดเปนตัณหาขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งมีขึ้นควบคูไปกับความเห็นที่คอยรอใหโอกาส
อยูแลววา มีตัวตนชั่วคราวซึ่งดับสิ้นขาดสูญไปได
ตัณหาในความพินาศขาดสูญของอัตตานี้ เกิดขึ้นมาเคียงซอน เปนคูแยง คอยขัดกันกับตัณหาในความ
คงอยูเที่ยงแทถาวรของอัตตา
สวนตัณหาอยางแรกนั้น ถึงตอนนี้ก็มิใชมีความหมายเพียงวา ความกระหายอยากในสิ่งที่ใหเวทนา
เทานั้น แตควรขยายออกไปใหชัดเจนขึ้นอีกวา เปนความกระหายอยากที่จะไดสิ่งอํานวยเวทนามาปรนปรืออัตตา
หรืออยากใหอัตตาไดเสพเสวยเวทนาอันอรอยจากอารมณที่นาชื่นชม
เปนอันวา ตัณหาทุกอยาง มีศูนยรวมมุงมาที่ตัวตน หรือเพื่ออัตตาทั้งสิ้น
บทบาทและการทําหนาที่ของตัณหาเหลานี้ ไดเปนตัวกํากับการดําเนินชีวิตสวนใหญของมนุษย ผูคอย
พะเนาพะนอหลอเลี้ยงมันไว และเทิดทูนใหมันเปนผูบังคับบัญชาที่ตนจงรักเชื่อฟง พรอมกันนั้น มันก็เปนแหลง
กอปมปญหาใหแกชีวิตและสังคมของมนุษย เปนที่มาของความหวัง ความหวาดกลัว ความระแวง ความเคียด
แคนชิงชัง ความมัวเมาลุมหลง และความทุกขความเดือดรอนตางๆ
รวมความวา ตัณหา แยกออกไดเปน ๓ อยาง หรือ ๓ ดาน คือ
๑. ความกระหายอยากไดอารมณที่นาชอบใจ มาเสพเสวยปรนเปรอตน หรือความทะยานอยากในกาม
เรียกวา กามตัณหา
๒. ความกระหายอยากในความถาวรมั่นคง มีอยูคงอยูตลอดไป (รวมถึงใหญโตโดดเดน) ของตนหรือ
ความทะยานอยากในภพ เรียกวา ภวตัณหา
๓. ความกระหายอยากในความดับสิ้นขาดสูญ (รวมทั้งพรากพน บั่นรอน) แหงตัวตน หรือความ
ทะยานอยากในวิภพ เรียกวา วิภวตัณหา
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สามอยางนี้ เรียกสั้นๆ วา ความอยากในกาม ในภพ และในวิภพ2034
ตามกฎแหงปจจยาการ ตัณหานําไปสูการแสวงหา ที่เรียกเปนคําศัพทวา ปริเยสนา2035 (จะเรียกสั้นๆ วา
เอสนา ก็ได) คือ ไปหา ไปเอา หรือรับเอา หรือหาทางอยางใดอยางหนึ่งที่จะใหไดสิ่งที่ตองการนั้นๆ มาเสพเสวย
ผลสนองการแสวงหานั้น ก็คือการได เมื่อไดสิ่งที่ตองการนั้นมาใหตนเสพเสวยแลว ก็เปนอันตัดตอนได ถือวาจบ
ไปชวงหนึ่ง
มีสิ่งที่ขอย้ําไว เพื่อใหกําหนดไวในใจ เปนสิ่งเตือนความสังเกตอยางหนึ่งในตอนนี้ คือ การแสวงหาไมใช
สิ่งเดียวกับการกระทํา และอาจจะไมเกี่ยวของ หรือไมตองใชการกระทําเลยก็ได ดังจะพิจารณากันตอไป

แรงจูงใจแห่งฉันทะ
หันไปพูดถึงฉันทะบาง ไดกลาวไวขางตนวา ฉันทะในที่นี้ หมายถึง กุศลธรรมฉันทะ ที่เรียกสั้นๆ วา
กุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ ซึ่งโดยทั่วไปจะระบุชื่อ กัตตุกัมยตา พวงไวดวย
กุศลธรรมฉันทะ2036 แปลวา ฉันทะในกุศลธรรม คือ ความพอใจ ความชอบ ความอยากในสิ่งที่ดีงาม
กุศลฉันทะ แปลวา ฉันทะในกุศล ถึงแมจะตัดคําวาธรรมออก ก็มีความหมายเทาเดิม คือตรงกับกุศลธรรม
ฉันทะนั่นเอง
กุศล แปลวา ดีงาม ฉลาด เกื้อกูล คลอง สบาย ไรโรค เอื้อตอสุขภาพ ไดแก สิ่งที่เกื้อกูลแกชีวิตจิตใจ
สิ่งที่มีผลดี เกื้อกูลแกความเจริญงอกงามในทางที่เปนไปเพื่อประโยชนสุขทั้งแกตนและคนอื่น2037
2034

ตัณหา ๓ นี้ อาจเทียบกับ libido, life-instinct และ death-instinct ของ Freud ไดบางแง แตไมใชตรงกันทีเดียว; กามตัณหา จะ
จํากัดความวา ตัณหาในกามคุณ ๕ ก็ได (สงฺคณี อ.๕๒๒) วา ตัณหาในแงของความชื่นชอบกาม ในอารมณ ๖ ก็ได (ปฺจ.อ.๓๑๒)
ภวตัณหา คือความอยากความใครที่ประกอบดวยภวทิฏฐิ (คือสัสสตทิฏฐิ ความเห็นวาเที่ยง) วิภวตัณหา คือความอยากความใครที่
ประกอบดวยอุจเฉททิฏฐิ (ความเห็นวาขาดสูญ) กามตัณหา คือตัณหานอกจากนั้น (ดู อภิ.วิ.๓๕/๙๓๓/๔๙๔; อิติ.อ.๒๖๐ ไขความ
ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๖/๒๖๘)
พึงสังเกตวา เมื่อพิจารณาตามหลักพุทธศาสนา ความผูกพันในกาม เปนสิ่งลึกซึ้ง และเปนพื้นฐานยิ่งกวาความยึดถือตัวตน
หรือความเห็นเกี่ยวกับอัตตา เชน ในสังโยชน ๑๐ สักกายทิฏฐิ (ความเห็นเกี่ยวกับตัวตน) ถูกละไดตั้งแตเปนโสดาบัน กามราคะละ
ไดตอเมื่อเปนพระอนาคามี และเมื่อบรรลุอรหัตตผลจึงจะละรูปราคะและอรูปราคะได, ในอุปาทาน ๔ อัตตวาทุปาทาน (ความยึด
มั่นในวาทะวาตัวตน = สักกายทิฏฐิ – อภิ.สํ.๓๔/๗๘๔/๓๐๗; วิสุทฺธิ.๓/๑๘๒) ละไดในชั้นโสดาบัน สวนกามุปาทาน (ความยึดมั่นใน
กาม ซึ่งรวมถึงรูปราคะและอรูปราคะ) จะละไดตอเมื่อบรรลุอรหัตตผล (เชน วิสุทฺธิ.๓/๑๘๓, ๓๓๘)
2035
ตณฺหํ ปฏิจฺจ ปริเยสนา = อาศัยตัณหา จึงมีการแสวงหา, ปริเยสนํ ปฏิจฺจ ลาโภ = อาศัยการแสวงหา จึงมีการได (ที.ม.๑๐/๕๙/๖๙;
องฺ.นวก.๒๓/๒๒๗/๔๑๓; อภิ.วิ.๓๕/๑๐๒๓/๕๒๗; และดูประกอบ สํ.นิ.๑๖/๓๔๔/๑๗๓ ซึ่งตัณหามาในชื่อวา ฉันทะ)
ใน ที.อ.๒/๑๒๔; องฺ.อ.๓/๓๔๖ และ วินย.ฏีกา ๔/๔๙๓ ทานแบงตัณหาออกเปน ๒ อยาง คือ เอสนาตัณหา (ตัณหาในการ
แสวงหา) และ เอสิตตัณหา (ตัณหาในสิ่งที่แสวงหามาแลว)
ใน ขุ.ม.๒๙/๔๕๗/๓๑๔; ที.อ.๒/๔๒๓ กลาวถึงฉันทะวามี ๕ อยาง คือ ปริเยสนฉันทะ (ฉันทะในการแสวงหา), ปฏิลาภฉันทะ
(ฉันทะในการได), ปริโภคฉันทะ (ฉันทะในการบริโภคหรือใช), สันนิธิฉันทะ (ฉันทะในการสะสม), และวิสัชชนฉันทะ (ฉันทะในการ
แจกจาย หมายถึงหวานเงิน หรือเลี้ยงคนเพื่อเอามาเปนบริวาร) และวาฉันทะทั้ง ๕ นี้ เปนเพียงตัณหาเทานั้น
2036
พึงเทียบกับ กุศลธรรมอสันตุฏฐี (อสนฺตุฏตา กุสเลสุ ธมฺเมสุ) คือความไมสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย ซึ่งเปนคุณธรรมสําหรับ
เกื้อหนุนการตรัสรูของพระพุทธเจา และเปนสิ่งที่ผูปฏิบัติธรรมควรมี คูกับความเพียรพยายาม ไมทอถอย (ที.ปา.๑๑/๒๒๗/๒๒๗;
องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑/๖๔; ๔๒๒/๑๑๙; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๕๑/๔๘๒; อภิ.สํ.๓๔/๑๕/๘; ๘๗๕/๓๓๙)
2037
ความหมายหลักของกุศล มี ๓ คือ อาโรคยะ (ความไมมีโรค, มีสุขภาพ) อนวัชชะ (ไรโทษ) และโกสัลลสัมภูต (เกิดจากความฉลาด
หรือเกิดจากปญญา) นอกจากนี้แปลวา มีผลเปนสุข (สุขวิบาก) เกษม (เขมะ) เปนตน ก็ได ดู ปฏิสํ.อ.๑๕๖, ๒๔๖; สงฺคณี อ.
๑๐๓, ๑๓๔; ที.อ.๒/๓๒๕; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๖๑ เปนตน

๑๐๒๔

พุทธธรรม

สวนธรรมฉันทะ แปลวา ฉันทะในธรรม หรือความตองการธรรม คําวา ธรรม ที่มาในคําวา กุศลธรรม มี
ความหมายกลางๆ คือแปลวา สิ่ง หรือ หลัก แตเมื่อแยกออกมาใชลําพังเดี่ยวๆ ก็อาจแปลความหมายไดกวางขึ้น
ความหมายหลั ก ของธรรมในกรณี นี้ มี ๒ อย า ง คื อ ความจริ ง (สภาวธรรม หรื อ คํ า สอนที่ แ สดง
สภาวธรรมนั้น ตรงกับที่บัดนี้ใชคําวาสัจธรรม) และความดีงาม สิ่งที่ดีงาม หรือภาวะที่ดีงาม (คุณธรรม ปจจุบัน
ดูเหมือนนิยมเรียกสวนหนึ่งของความหมายนัยนี้วา จริยธรรม) ธรรมฉันทะ จึงแปลไดวา ฉันทะในความจริง
ฉันทะในความดีงาม หรือความตองการความจริง ความตองการสิ่งที่ดีงาม
ความตองการความจริง เล็งไปถึงความรู คือ เทากับพูดวา ตองการรูความจริง ตองการเขาถึงตัวธรรม
คือตัวจริง ตัวแท ความหมายที่แท เนื้อหาสาระที่เปนแกนแท ภาวะที่แทจริงของสิ่งทั้งหลาย ตลอดจนความดีงาม
ที่เปนคุณคาอันแทจริงของสิ่งนั้นๆ
แลวในแงที่ตองการความดีงาม ก็โยงตอไปถึงการกระทํา คือตองการทําใหสิ่งหรือภาวะที่ดีงามเกิดมีขึ้น
โดยนัยนี้ ธรรมฉันทะก็แปลไดวา ความใฝความจริง หรือความรักความจริง (ใฝรู) ความใฝในสิ่งดีงาม
หรือรักความดีงาม (ใฝดี รักดี) พูดใหงายวา ความอยากรู อยากทํา หรือใฝรูใฝทํา อาจใชคําสั้นๆ คําเดียววา
ความใฝธรรม แลวใหเขาใจรวมกันไววา คลุมถึงความหมายที่กลาวมาทั้งหมด เมื่อนัดหมายรูกันอยางนี้แลว จะ
แปลฉันทะเดี่ยวๆ ลวนๆ วา ความใฝธรรม ก็ได
เปนอันวา สิ่งที่ฉันทะตองการ ก็คือ ธรรม หรือกุศล (ธรรม) พูดอยางไทยแทวา สิ่งที่ฉันทะตองการ คือ
ความจริง และสิ่งที่ดีงาม แลวมีความหมายขยายออกไปวา ตองการรูความจริง ตองการทําใหสิ่งที่ดีงามหรือภาวะ
ที่ดีงามเกิดมีขึ้น อยากทําใหสิ่งที่เปนคุณประโยชนสําเร็จผลเปนจริงขึ้น
ความหมายที่แยกแยะออกไปนี้ สองใหเห็นวา ฉันทะสัมพันธกับการกระทํา คือ การกระทําเพื่อใหรู
ความจริง และการกระทําเพื่อสรางภาวะที่ดีงาม หรือทําใหสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้น
ตรงนี้เทากับอธิบายแลววา ทําไมพอพูดถึงฉันทะที่ดี คือกุศลธรรมฉันทะนี้ ตามปกติจึงระบุกัตตุกัมยตา
คือความใครที่จะทํา หรือความอยากทํา พวงไวดวย
ความตองการความรูและภาวะที่ดี เรียกรองการกระทํา จะเขาถึงความรู เขาถึงความจริง ลุถึงภาวะดีงาม
สมบูรณ ก็ตองทํา พูดเชิงลอวา อยากธรรม ก็อยากทํา หรือใครธรรม ก็ใครทํา
ดังนั้น กัตตุกัมยตา คือความใครทํา หรืออยากทํา จึงเปนลักษณะของกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะนี้
จนกระทั่งถือกันงายๆ พูดกันสั้นๆ วา ฉันทะเปนชื่อของกัตตุกัมยตา หรือกัตตุกัมยตานี่แหละคือฉันทะ ไปๆ
มาๆ พอพูดถึงฉันทะ คือกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะนี้ คัมภีรทั่วไปก็พูดสั้นๆ วา ฉันทะ คือกัตตุกัมยตาฉันทะ
ดวยเหตุนี้ ตามกฎแหงปจจยาการ ทานจึงกลาววา ฉันทะนําไปสูอุตสาหะ2038 หรือไมก็กลาวไวนําหนา
วายามะ หรือวิริยะ2039 พูดงายๆ วา ฉันทะทําใหเกิดการกระทํา (เทียบกับตัณหา ซึ่งทําใหเกิดการแสวงหา)
พรอมกันนั้น ทานก็กลาวถึงมูลฐานของฉันทะวา ฉันทะมีโยนิโสมนสิการเปนสมุฏฐาน2040 หมายความวา
ฉันทะเกิดจากโยนิโสมนสิการ (การคิดแยบคาย คิดถูกวิธี รูจักคิด หรือคิดเปน)
ความขอนี้แสดงใหเห็นวา ฉันทะอยูในกระบวนธรรมฝายปญญา ฉันทะตั้งตน เมื่อเริ่มมีการใชปญญา
(เทียบกับตัณหา ซึ่งอาศัยอวิชชาเปนฐานกอตัว) เนื้อความตอนนี้ยังจะตองชี้แจงกันตอไป
2038

ม.ม.๑๓/๒๓๘/๒๓๓; ๖๕๙/๖๐๖
ดูที่มาในฉันทะขอที่ ๒ กัตตุกัมยตาฉันทะ ที่ผานมาแลว
2040
วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๑๑๐
2039

บทที่ ๒๑ ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ

๑๐๒๕

อธิบายเชิงเปรียบเทียบ
สรุปความเทาที่กลาวมา เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับทําความเขาใจกันตอไป ดังนี้
๑. ตัณหา มุงประสงคเวทนา และจึงตองการสิ่งสําหรับเอามาเสพเสวยเวทนา หรือสิ่งที่จะปรนปรือ
ตัว ตน ตั ณหาอาศั ย อวิ ช ชาคอยหล อ เลี้ย งและใหโ อกาส พั วพั น เกี่ ยวเนื่ อ งอยู กับ เรื่ อ งตั ว ตน เอาอั ต ตาเป น
ศูนยกลาง และนําไปสูปริเยสนา หรือการแสวงหา
๒. ฉันทะ มุงประสงคอัตถะคือตัวประโยชน (หมายถึงสิ่งที่มีคุณคาแทจริงแกชีวิต คลายกับที่ปจจุบัน
เรียกวาคุณภาพชีวิต) และจึงตองการความจริง สิ่งที่ดีงาม หรือภาวะที่ดีงาม ตองการทําใหดีงามสมบูรณเต็ม
สภาวะ ฉันทะกอตัวขึ้นจากโยนิโสมนสิการ คือความรูจักคิดหรือคิดถูกวิธี คิดตามสภาวะและเหตุผล เปนภาวะ
กลางๆ ของธรรม ไมผูกพันกับอัตตา และนําไปสูอุตสาหะ หรือวิริยะ คือทําใหเกิดการกระทํา
ขอควรย้ําในตอนนี้มี ๒ อยาง คือ
ก. เพื่อจะแยกวา เมื่อใครคิดพูดทําอะไร จะเปนตัณหาหรือไม ถึงตอนนี้จะเห็นชัดวา ความตองการหรือ
กิจกรรมใดไมเกี่ยวกับการหาสิ่งมาเสพเสวยเวทนา ไมเกี่ยวกับการปกปองรักษาหรือเสริมขยายความมั่นคงถาวร
ของอัตตา (ลึกลงไปแมแตการที่จะบีบคั้นลิดรอนอัตตา) ความตองการหรือกิจกรรมนั้น ไมใชเรื่องของตัณหา
ข. ขอความวา ตัณหานําไปสูการแสวงหา ฉันทะทําใหเกิดการกระทํา นี้เปนจุดสําคัญที่จะใหเขาใจความ
แตกตางระหวางตัณหา กับฉันทะไดชัดเจน เปนขั้น ออกสูป ฏิบัติการ และเปนขั้นตอนสํ าคัญที่มีผลในทาง
จริยธรรมเปนอยางมาก จึงจะหันมาพิจารณากันที่จุดนี้ตอไป
ดังไดกลาวแลววา ตัณหาตองการสิ่งที่จะเอามาเสพเสวยเวทนา ความสมประสงคของตัณหาอยูที่การได
สิ่งนั้นๆ มา วิธีการใดๆ ก็ตาม ที่จะใหไดสิ่งนั้นมา เรียกเปนคําเฉพาะในที่นี้วาการแสวงหา หรือปริเยสนา
ในการไดสิ่งเสพเสวยมาอยางหนึ่ง วิธีการที่จะได อาจมีหลายวิธี บางวิธีไมตองมีการกระทํา (เชนมีผูให)
บางวิธีอาจตองมีการกระทํา แตในกรณีที่ตองมีการกระทํา สิ่งที่ตัณหาตองการ จะไมเปนเหตุเปนผลกันกับการ
กระทํานั้นโดยตรง ยกตัวอยาง
นาย ก. กวาดถนน ไดเงินเดือน ๙๐๐ บาท
ถาหนูหนอยอานหนังสือเลมนี้จบ คุณพอจะพาไปดูหนัง
หลายคนคิดวา การกวาดถนนเปนเหตุใหไดเงินเดือน จึงสรุปวา การกระทําคือการกวาดถนนเปนเหตุ
เงินเดือนเปนผล การไดเงินเดือนเปนผลของการกระทําคือการกวาดถนน แตตามความจริงแท ขอสรุปนี้ผิด เปน
เพียงระบบความคิดแบบสะสมเคยชินและหลอกตัวเองของมนุษย
ถาจะใหถูก ตองเติมสิ่งที่ขาดหายไปแทรกเขามาดวย ไดความใหมวา การกระทําคือการกวาดถนน เปนเหตุให
ถนนสะอาด ความสะอาดของถนนจึงจะเปนผลที่แทของการกระทําคือการกวาดถนน สวนการกวาดถนนแลวได
เงินเดือน เปนเพียงเงื่อนไขที่มนุษยกําหนดวางกันขึ้น หาไดเปนเหตุเปนผลกันแทจริงไม (เงินไมอาจเกิดขึ้นไดจาก
การกวาดถนน บางคนอาจกวาดถนนแลวไมไดเงิน หรืออีกหลายคนไดเงินเดือนโดยไมตองกวาดถนน)
คําพูดที่เครงครัดตามหลักเหตุผลในกรณีนี้ จึงตองวา การกวาดถนนเปนการกระทําที่เปนเหตุใหถนน
สะอาด แตเปนเงื่อนไขใหนาย ก. ไดเงินเดือน ๙๐๐ บาท
ในตัวอยางที่สอง ก็เชนเดียวกัน หลายคนคงคิดวา การอานหนังสือจบเปนเหตุ และการไดไปดูหนังกับคุณ
พอเปนผล แตความจริง การอานหนังสือจบเปนเพียงเงื่อนไขใหไดไปดูหนัง สวนที่เปนเหตุเปนผลแทจริงก็คือ การ
อานหนังสือจบ เปนเหตุใหไดความรูในหนังสือนั้น การกระทําคือการอานเปนเหตุ และการไดความรูเปนผล

๑๐๒๖

พุทธธรรม

ตามตัวอยางทั้งสองนี้ ถาพฤติกรรมของนาย ก. และหนูหนอย เปนไปตามตัณหา นาย ก. ยอมตองการ
เงินเดือน หาไดตองการความสะอาดของถนนไม และเขาก็ยอมไมตองการทําการกวาดดวย แตที่ตองกวาด ก็
เพราะจําตองทํา เพราะเปนเงื่อนไขที่จะใหไดเงิน
สวนหนูหนอย ก็ยอมตองการดูหนัง หาไดตองการความรูจากหนังสือนั้นไม และโดยนัยเดียวกัน ก็มิได
ตองการที่จะกระทําการอานหนังสือ แตที่กระทําคืออานหนังสือ ก็เพราะเปนเงื่อนไขที่จะใหไดสิ่งที่ตัณหาตองการ
คือการดูหนัง
โดยนัยนี้ พูดตามกฎธรรมชาติ หรือตามกระบวนธรรมแทๆ ตัณหาไมทําใหเกิดการกระทํา และไมทําให
เกิดความตองการที่จะทํา การกระทําเปนเพียงวิธีการอยางหนึ่งตามเงื่อนไข ที่จะชวยใหการแสวงหาสิ่งเสพเสวย
สําเร็จลุลวงตามความตองการของตัณหา
ตัวอยางทั้งสองนั้น แสดงความหมายของฉันทะชัดเจนอยูดวยแลว ฉันทะตองการกุศล หรือตองการตัว
ธรรม ตองการภาวะดีงามหรือความรูเขาใจในความจริงแท
ถามีฉันทะ นาย ก. ยอมตองการความสะอาดของถนน และหนูหนอยก็ตองการความรูในหนังสือนั้น
ความสะอาดเปนผลของการกระทํา คือการกวาดถนน ความรูก็เปนผลของการอานหนังสือ ทั้งสองคนตองการผล
ของการกระทําโดยตรง ผลเรียกรองเหตุ คือชี้บงหรือกําหนดการกระทํา เมื่อกระทํา ผลก็เกิดขึ้น การกระทําคือ
การกอผล หรือการกระทําคือการเกิดผล เมื่อนาย ก. กวาด ความสะอาดก็เกิดขึ้น และเกิดขึ้นทุกขณะที่กวาด
เมื่อหนูหนอยอานหนังสือ ความรูก็เกิด และเกิดเรื่อยไปพรอมกับที่อาน การกระทําคือการไดผลที่ตองการ
ฉันทะตองการภาวะดีงามที่เปนผลของการกระทํา และจึงตองการการกระทําที่เปนเหตุของผลนั้นดวย
โดยนัยนี้ ฉันทะทําใหเกิดการกระทํา และทําใหเกิดความตองการที่จะทํา หรือทําใหอยากทํา ความขอนี้
ยอนหลังไปบรรจบกับหลักที่อางไวขางตน คือ ทําใหมองเห็นเหตุผลวา ทําไมทานจึงจัดรวมฉันทะประเภทที่ ๒ คือ
กัตตุกัมยตาฉันทะ (ความตองการที่จะทํา หรือความอยากทํา) เขาเปนขอเดียวกับกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ2041
ถาพฤติกรรมเปนไปโดยฉันทะ นาย ก. ก็มีความตั้งใจกวาดถนน ที่เปนสวนตางหากจากการไดเงินเดือน
หนูหนอยก็อานหนังสือได โดยคุณพอไมตองลอดวยการพาไปดูหนัง และมิใชเพียงเทานั้น ผลทางจริยธรรมมี
มากกวานี้ แตตอนนี้ เอาแครูวา ตัณหา คือ ตองการเสพ ฉันทะ คือ ตองการธรรมและตองการทํา

ปัญหาจากระบบเงื่อนไขของตัณหา
การมีตัณหา หรือมีฉันทะ เปนแรงจูงใจในการกระทํา กอใหเกิดผลในทางจริยธรรม หรือผลในทาง
ปฏิบัติแตกตางกันออกไปไดมาก
เมื่อบุคคลมีตัณหาเปนแรงจูงใจ การกระทําเปนเพียงเงื่อนไข สําหรับการไดสิ่งเสพเสวยมาปรนเปรอตน
เขาไมตองการทั้งการกระทําและผลของการกระทํานั้น จุดมุงประสงคของเขา อยูที่การไดสิ่งเสพเสวยนั้นมา
ในหลายกรณี การกระทําที่เปนเงื่อนไขนั้น เปนเพียงวิธีการอยางหนึ่งที่จะใหไดสิ่งที่เขาตองการ ดังนั้น
ก) ถาเขาสามารถหาวิธีการอื่นที่จะใหไดโดยไมตองทํา เขาก็จะหลีกเลี่ยงการกระทํานั้นเสีย หันไปใชวิธีที่
จะไดโดยไมตองทําแทน เพราะถาเปนไปได การไดโดยไมตองทํา ยอมตรงกับความตองการของตัณหามากที่สุด
ข) ถาจําเปนจริงๆ ไมสามารถหลีกเลี่ยงเงื่อนไขนั้นได เขาก็จะทําดวยความรังเกียจ จําใจ ไมเต็มใจ และ
ไมตั้งใจจริง
2041

อางหลักฐานเพิ่มอีกแหงหนึ่งวา “กตฺตุกมฺยตาลกฺขโณ กุสลฉนฺโท” แปลวา กุศลฉันทะ มีความตองการจะกระทํา เปนลักษณะ หรือ
แปลอยางงายๆ วา ลักษณะของกุศลฉันทะ คืออยากทํา (วินย.ฏีกา ๒/๒๙๑)

บทที่ ๒๑ ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ

๑๐๒๗

โดยนัยนี้ ผลเทาที่พอมองเห็นได ก็คือ
- เมื่อจะหลีกเลี่ยงการกระทําที่เปนเงื่อนไข เขาอาจหันไปใชวิธีลัดหรือวิธีอื่นใดซึ่งงายที่จะใหไดสิ่งเสพมา
โดยไมตองทํา ผลอยางแรงคือการทุจริตในรูปตางๆ เชน นาย ก. อยากไดเงิน ไมมีฉันทะและอุตสาหะใน
งานเสียเลย เขาทนทํางานรอเวลาอยูไมได จึงหันไปหาเงินดวยวิธีลักขโมยแทน หรือหนูหนอยอยาก
ไปดูหนัง ทนอานหนังสือไมได อาจขโมยเงินคุณแมไปดูเอง โดยไมตองรอใหคุณพอพาไป
- ในเมื่อเขามีแตตัณหาที่อยากได แตไมมีฉันทะที่อยากทํา เขาจึงทํางานที่เปนเงื่อนไขอยางชนิดสักวาทํา
หรือทําพอใหเสร็จ หรือทําคลุมๆ พอใหเขาเห็นวาไดทํา ผลคือไมไดความประณีตหรือความดีเลิศของ
งาน และผูทําก็เพาะนิสัยไมดีใหแกตนเอง กลายเปนผูขาดความใฝสัมฤทธิ์ มักงาย จับจด เปนตน
เชน นาย ก. สักวากวาดถนนไปวันๆ พอครบเดือนๆ เพื่อไดเงิน หนูหนอยอานหนังสือพอใหคุณพอ
เห็นวาจบแลว โดยไมไดความรูความเขาใจ หรืออาจคดโกงหลอกลวง เชน ไมไดอานเลย หรืออาน
หนาแรก หนากลาง หนาหลัง รอจนเวลาผานไปพอควร ก็มาบอกคุณพอวาอานจบแลว
- ในเมื่อเงื่อนไขหลักมีชองโหว เกิดความยอหยอน หละหลวม เลี่ยงหลบ หลอกได เปนตน ก็เปนเหตุ
ใหตองสรางเงื่อนไขรองตางๆ เขามากระหนาบ เพื่อปองกัน กวดขัน และอุดทางรั่ว ซึ่งเปนการแกที่
ปลายเหตุ ทําใหระบบตางๆ ซับซอน สับสน นุงนัง ยืดยาดยิ่งขึ้น เชน ตองหาคนมาคุมนาย ก.
ทํางาน ตั้งผูตรวจงาน สํารวจเวลาทํางาน หรือใหพี่มาคอยดูหนูหนอยอานหนังสือ คุณพอซักถาม
ปญหาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในหนังสือที่อาน เปนตน
ครั้นตัณหาเขาไปครอบงําพฤติกรรมในการปฏิบัติเงื่อนไขรองนั้นไดอีก ความทุจริตหละหลวม
ยอหยอนทั้งหลาย ก็เกิดแทรกซอนมากมาย จนอาจทําใหระบบทั้งหมดฟอนเฟะ หรือเนาเละไป
- ในเมื่อสิ่งที่ผูกระทําตองการเปนอยางหนึ่ง แตสิ่งที่เปนผลของการกระทํานั้นเปนอีกอยางหนึ่ง ผลของ
การกระทําก็ไมอาจเปนตัวกําหนด หรือบงชี้ปริมาณและคุณภาพของการกระทําได เพราะการกระทํา
ไมเปนไปเพื่อผลของมันเอง แตกลายเปนเพียงทาสสําหรับรับใชสิ่งอื่น เมื่อเปนเชนนี้ ก็ยอมเกิดความ
ไมพอเหมาะพอดีระหวางการกระทํา กับผลที่พึงประสงค กลาวคือ เมื่อตามความจริง ภาวะดีงามที่
ควรจะมีควรจะเปน คืออยางนี้ อยูที่ตรงนี้ และจะสําเร็จไดดวยการกระทําเทานี้ แตการกระทําของ
ผูทํา กลับเกินเลยมากไปเสียบาง ขาดหยอนนอยไปเสียบาง ไมพอดีที่จะใหเกิดภาวะซึ่งเปนผลดีอัน
พึงประสงคนั้น ทั้งนี้เพราะการกระทํานั้นไปมุงรับใชความตองการสิ่งเสพเสวย ที่เปนผลตามเงื่อนไข
การไดสิ่งเสพเสวยจึงกลายเปนตัวกําหนดหรือบงชี้การกระทํา
สูตรสัมพันธสําหรับการกระทําที่เปนเงื่อนไขของการไดสิ่งเสพเสวย หรือสูตรของตัณหา มีวา
“ยิ่งไดสิ่งเสพ ก็ยิ่งทําๆ” หรือ “ยิ่งไดเวทนาอรอย ก็ยิ่งทําๆ” ซึ่งเปนสูตรเปดทาย ทําไปไมรูจบ และ
ถามองกลับดาน ก็กลายเปนวา “ถาไมไดสิ่งเสพ ก็ไมทํา” หรือ “ถาไมไดเวทนาอรอย ก็ไมทํา”
เมื่อการกระทําไมเปนไปเพื่อผลของมัน และไมพอดีกับผลที่เปนภาวะพึงประสงค นอกจาก
ผลดีนั้นจะบกพรองแลว ยังจะกอใหเกิดโทษหรือผลรายตางๆ ไดมากมายอีกดวย ตัวอยางที่เห็น
งายๆ ก็คือ การกินอาหาร เมื่อกินดวยตัณหาลวนๆ คราวอรอย ก็กินจนอืดเกินอิ่ม ครั้นไมอรอย
อยางใจ ก็กินนอยจนทองรองครวญ ไมพอดีกับความตองการของรางกาย ทําใหเจ็บปวย เกิดโรค
(การกระทําคือการกิน เปนเหตุของผลคือรางกายไดรับอาหารพอแกสุขภาพ และเปนเงื่อนไขของการ
ไดเสพรสอรอย)

๑๐๒๘

พุทธธรรม
ผลรายในขอนี้มีไดอยางซับซอน ตั้งแตในชีวิตของบุคคล จนถึงปญหาสังคมในวงกวาง ดังจะ
พิจารณาในตัวอยางตอๆ ไปอีก
- ในเมื่อการกระทํา กับสิ่งที่ตัณหาตองการ ไมเปนเหตุเปนผลแกกันโดยตรง ตัณหาจึงรังเกียจการ
กระทํา คือ ไมตองการกระทํา ตัณหาพยายามหลีกเลี่ยงการกระทํา โดยพยายามใหไดโดยไมตองทํา
และเมื่อจําเปนตองทํา ก็ทําโดยจําใจ ดังกลาวแลว ผูกระทําดวยตัณหา (ตามระบบเงื่อนไข) จึงยอม
ไมไดรับความสุขความพึงพอใจในการกระทํานั้น และแมในผลสําเร็จของการกระทําที่เกิดมีเพิ่มพูน
ขึ้นเรื่อยๆ ควบคูไปกับการกระทํา
มองอีกแงหนึ่งวา สิ่งที่ตัณหาตองการ คือของเสพเสวยนั้น ตั้งอยูลอยๆ ไมสัมพันธตอเนื่องกัน
กับการกระทํา ดังนั้น ตราบใดที่ยังไมไดสิ่งเสพเสวย ความกระหายอยากตอสิ่งนั้นก็ไมเปลี่ยนแปลง
ยิ่งกวานั้น ความเปนไประหวางกระทําตามเงื่อนไขนั้นแหละ อาจกลายเปนตัวเรงเราหรือกดดันให
ตัณหาตื่นเตนหวั่นไหวหรือหวั่นหวาดยิ่งขึ้น
โดยนัยนี้ ภาวะทางจิตของผูเปนอยูห รือกระทําดวยตัณหา จึงไดแกความรอนรน กระวน
กระวาย ความฟุงซาน ความเครียด ความกระสับกระสาย พวงดวยอกุศลธรรมอื่นๆ อันอาจเกิด
ตามมา เชน ความหวาดกลัว ความระแวง ความริษยา เปนตน
ความไมสมคาดในระหวาง ก็ดี การไมไดสมหวังในบั้นปลาย ก็ดี ลวนนําไปสูผลรายทางจิตใจที่
รุนแรง ใหเกิดความของคับใจ ตลอดถึงโรคทางจิต ผลรายทางจิตขอนี้ เปนสิ่งสําคัญยิ่ง เพราะเปนสิ่ง
กอปมปญหาทางจิตใจ ที่ระบายขยายออกไปเปนปญหาชีวิต ปญหาสังคมที่กวางขวาง พึงเทียบกับ
ผลดีของฉันทะดวย เพื่อความชัดเจนเพิ่มขึ้นในบางแง

ผลดีจากระบบตรงไปตรงมาของฉันทะ
สวนบุคคลผูมีฉันทะเปนแรงจูงใจ ตองการภาวะที่เปนผลของการกระทําโดยตรง อันเปนเหตุใหเขามี
ความตองการทํา ดังไดกลาวแลว ดังนั้น ผลที่ติดตามมา จึงปรากฏในทางตรงขามกับตัณหา ซึ่งจะเห็นไดโดย
พิจารณาเทียบเอาจากเหตุผลที่แสดงไวแลวในตอนวาดวยตัณหาขางตน ในที่นี้ จะกลาวไวเพียงโดยยอ กลาวคือ
- ไมทําใหเกิดการทุจริต แตทําใหเกิดความสุจริต ความขยัน อดทน ความซื่อตรงตองาน และแมแต
ความซื่อตรงตอเหตุผลที่เปนไปตามกฎธรรมชาติ
- ทําใหตั้งใจทํางาน นําไปสูความประณีต ความดีเลิศของงาน เพาะนิสัยใฝสัมฤทธิ์ ทําจริงจัง เอางาน
และสูงาน
- ตรงขามกับความสับสนซับซอนในระบบ และการคอยจองจับผิดกัน จะมีความรวมมือรวมใจ การ
ประสานงาน และการมีสวนรวม เพราะตางมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่เปนจุดหมายรวมกัน มิใชมุงสิ่ง
เสพเสวยเพื่อตัวเพื่อตน ที่จะตองคอยฉกฉวยเกี่ยงแยงชิงกัน
- เนื่องดวยการกระทําเปนไปเพื่อผลของมันเอง ผลจึงเปนตัวกําหนด หรือชี้บงปริมาณและคุณภาพของ
งานที่เปนเหตุของมัน ดังนั้น จึงยอมเกิดความพอเหมาะพอดี ระหวางการกระทํากับผลที่พึงประสงค
คือทําเทาที่ภาวะซึ่งเปนผลดีจะเกิดมีขึ้น เชน กินอาหารพอดีที่จะสนองความตองการของรางกายใหมี
สุขภาพดี โดยไมตกเปนทาสของการเสพรส

บทที่ ๒๑ ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ

๑๐๒๙

- เนื่องดวยผูทําดวยฉันทะ ตองการผลของการกระทําโดยตรง และตองการทําใหผลนั้นเกิดขึ้น อีกทั้ง
เขายอมไดประจักษผลที่เกิดตอเนื่องไปกับการกระทํา เพราะการกระทํา คือการกอผลซึ่งเขาตองการ
ความตองการทํา ก็ดี การประจักษผลตอเนื่องไปกับกระทําทุกขั้นตอน ก็ดี ทําใหเขาไดรับความพึง
พอใจ ความอิ่มใจ ปติปราโมทย ความสุข และความสงบตั้งมั่นของจิตใจ2042
ดวยเหตุนี้ ในทางธรรม จึงจัดฉันทะเขาเปนอิทธิบาทอยางหนึ่ง อิทธิบาทเปนหลักสําคัญในการ
สรางสมาธิ ฉันทะจึงทําใหเกิดสมาธิ ซึ่งทานใหชื่อเฉพาะวา ฉันทสมาธิ2043 และจึงเปนเครื่องสงเสริม
สุขภาพจิต ตรงขามกับตัณหาที่ทําใหเกิดโรคจิต
แมในกรณีที่ทําไมสําเร็จ คือไมสามารถทําใหผลของการกระทํานั้นเกิดมีจนลุลวงถึงที่สุด ฉันทะ
ก็ไมกอใหเกิดทุกข ไมทําใหเกิดปมปญหาในใจ ทั้งนี้ เพราะการกระทําที่สําเร็จผลหรือไม ก็คือความ
เปนไปตามเหตุผล เหตุเทาใด ผลก็เทานั้น หรือเหตุเทานี้ ปจจัยขัดขวางเทานั้น ผลก็มีเทานี้ เปนตน
ผูทําการดวยฉันทะ ไดเริ่มตนการกระทํามาจากความคิดหรือความเขาใจเหตุผล และไดประจักษผล
ควบมากับการกระทําที่เปนเหตุ จึงไมเกิดทุกขหรือปมในใจเพราะฉันทะ
ถาทุกขหรือปมนั้นจะเกิดขึ้น ก็เปนเพราะเปดชองใหตัณหาสอดแทรกเขามา (เชนเกิดความหวง
กังวลเกี่ยวกับตัวตนขึ้นวา คนนั้น คนนี้จะวาเราทําไมสําเร็จ หรือวา ทําไมเขาทําได เราทําไมได ดังนี้
เปนตน2044)

สภาพการกิน ภายใต้ครอบงําของระบบเงื่อนไข
เพื่อความเขาใจในดานหลักการตอไปอีก พึงพิจารณาตัวอยางตอไปนี้
เมื่อรางกายขาดอาหาร ยอมตองการอาหารมาบํารุงเลี้ยงรางกาย เพื่อใหชีวิตดํารงอยูไดตอไป ความ
ตองการอาหารนี้ แสดงออกเปนอาการอยางหนึ่ง เรียกวาความหิว คือตองการกิน เมื่อกระบวนธรรมดําเนินมาถึง
ตอนนี้ ถือวาตัดตอนออกไปไดเปนชวงที่หนึ่งของพฤติกรรมในการกิน
ชวงนี้ทางธรรมถือวา เปนกระบวนการทํางานของรางกาย ซึ่งเปนสวนวิบาก เปนกลางในทางจริยธรรม
คือไมดีไมชั่ว ไมเปนกุศลไมเปนอกุศล แมแตพระอรหันตก็มีความหิว
ความหิวเปนแรงเรา ทําใหเกิดการกระทําคือการกิน และเปนตัวกําหนดพฤติกรรมในการกิน เชน หิว
มากทําใหกินมาก หิวนอยทําใหกินนอย
2042

ความตอนนี้ อาจยกเอาคําบรรยายการเจริญอานาปานสติ ใน ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๙๐/๒๖๕ เปนตัวอยางประกอบ ณ ที่นั้น ทานกลาวถึงวา
เมื่อผูเจริญอานาปานสติ กําหนดลมหายใจเขาออกอยู ฉันทะก็เกิดขึ้น เมื่อฉันทะเกิดขึ้น ลมหายใจก็ละเอียดขึ้น กําหนดลมหายใจ
นั้นตอไป ปราโมทยก็เกิด ดังนี้เปนตน (ดูประกอบ วินย.ฏีกา ๒/๒๙๑)
2043
“ถาภิกษุอาศัยฉันทะ ไดสมาธิ ไดภาวะจิตมีอารมณเดียว, นี้เรียกวา ฉันทสมาธิ” (สํ.ม.๑๙/๑๑๕๐/๓๔๔)
2044
ความคิดลักษณะนี้ เปนขั้นมานะ แตตองมีตัณหายืนพื้นอยู คือความอยากในความมั่นคงถาวรของตน ซึ่งโยงตอไปจนถึงมานะใน
ตอนที่เปนความอยากใหเราไดชื่อวาเปนผูทําสําเร็จ (พึงอาง อภิ.ป.๔๒/๔๑๘/๒๔๑ แตบาลีตอนนี้คงตกขอความสําคัญไป ดังปรากฏ
ขอความเต็มที่นําไปอางใน วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๑๑๗ เฉพาะสวนที่ประสงคในที่นี้ ไดแกขอความวา มานสังโยชน อาศัยภวราคสังโยชน
(เกิดขึ้นไดโดยเหตุปจจัย); ตามหลักฝายอภิธรรมถือวา มานะมีโลภะเปนปทัฏฐาน และเกิดเฉพาะในจิตที่เปนโลภมูล หรือโลภสหรคต (ประกอบดวยโลภะ) พูดอยางงายๆ มานะก็สืบทอดมาจากตัณหานั่นเอง ดู อภิ.สํ.๓๔/๙๑๙/๓๕๘; สงฺคห.๙; สงฺคห.ฏีกา
๑๐๙; วิสุทฺธิ.๓/๔๔)

๑๐๓๐

พุทธธรรม

แตความหิวไมใชสิ่งเดียวที่กําหนดหรือบงชี้พฤติกรรมในการกิน พูดอีกอยางหนึ่งวา ความหิวอยางเดียว
ไมอาจอธิบายพฤติกรรมทั้งหมดของการกิน หรือวา คนไมใชกินเพราะหิวอยางเดียว ดังนั้น จึงไดกลาววาเมื่อ
ความหิวเกิดขึ้นแลว หรือเมื่อความตองการกินเกิดขึ้นแลว ถือเปนจบชวงที่หนึ่งของพฤติกรรมในการกิน
ทีนี้ พอเขาสูชวงที่สอง ตามปกติสําหรับมนุษยปุถุชน ก็จะมีแรงเราหรือแรงจูงใจอีกอยางหนึ่ง เขามา
กําหนดพฤติกรรมในการกินรวมกับความหิวดวย ตัวควบนี้ก็คือตัณหา
ตัณหาที่เขามาในตอนนี้ มีไดทั้งสองอยาง อยางแรกคือ ความรนในการปกปองความมั่นคงถาวรของ
ตัวตน หรือ ภวตัณหา ซึ่งจะเห็นไดชัดในกรณีที่หิวมาก คือรางกายขาดอาหารมาก และตกอยูในภาวะที่อยากจะ
ไดอาหารมากิน ตัณหานี้จะกอใหเกิดความรูสึกกลัวตาย ความวิตกกังวล ความกระวนกระวาย ความทุรนทุราย
เพิ่มเติมเขามา ผนวกกับความทุกขตามปกติจากการอดอาหาร ยิ่งตัณหาแรงเทาใด อาการก็ยิ่งเปนไปมากตาม
อัตรา จากนั้นก็จะมีการแสวงหาอาหาร พฤติกรรมในการแสวงหาที่ตัณหาเปนผูบัญชานั้น ยอมดําเนินไปไดอยาง
รุนแรง และไมตองคํานึงถึงความชอบธรรม2045 อยางไรก็ตาม พฤติกรรมขั้นแสวงหานี้ จะขอขามไปกอน เพื่อจะ
ไดเนนเรื่องซึ่งกําลังพิจารณา คือขั้นการกิน
ตัณหาอยางที่ ๒ ที่จะเขามา ก็คือ กามตัณหา หรือความกระหายอยากในการเสพเวทนาอันอรอย
กามตัณหาจะเขามารวมกับความหิว ในการกําหนดพฤติกรรมการกิน
การรวมกําหนดนี้ อาจเปนไปในทางเสริมกันก็ได บั่นทอนกันก็ได เหมือนกับผูไดรับผลประโยชนสอง
ฝายเขามาชิงผลประโยชนกัน ถาตางไดผลประโยชนก็ชวยกัน ถาฝายหนึ่งได อีกฝายหนึ่งไมได ก็ขัดกัน
ถาความหิวกําหนดฝายเดียว พฤติกรรมก็จะเปนไปในรูปที่วาหิวมาก ก็กินมาก หิวนอยก็กินนอย ถา
ตัณหากําหนดฝายเดียว พฤติกรรมก็จะเปนไปในรูปวา อรอยมากก็กินมาก อรอยนอย ก็กินนอย
แตนั่นเปนเพียงขอสมมติ ตามปกติ ตัณหาไมเคยยอมปลอยใหความหิวกําหนดพฤติกรรมฝายเดียว
ตัณหาจะตองแทรกเขามาเสมอ และเมื่อความหิวกับตัณหาเขามารวมกันกําหนด ความหิวจะเอาอกเอาใจตัณหา
โดยชวยเหลือวา ถาหิวมาก ก็ชวยใหอรอยมากขึ้น แตก็ชวยไดเพียงบางสวนเทานั้น ไมอาจใหหิวกับอรอยเทากัน
2045

อาจมีผูสงสัยวา ในเมื่อการแสวงหาเปนพฤติกรรมที่เกิดจากตัณหา ผูไมใชตัณหา ก็เปนอันไมตองแสวงหาอาหารหรืออยางไร พึง
เขาใจวา คําวา ปริเยสนา หรือแสวงหา ที่กลาวขางตน เปนคําที่ใชอยางศัพทเฉพาะ เพื่อแยกความหมายใหตางจากคําวา กระทํา โดย
ใหหมายถึงวิธีการตางๆ ที่จะใหไดสิ่งที่ตองการมา อันเปนความหมายที่กวาง จะมีการกระทําหรือไมก็ได
แตในกรณีใด การแสวงหาเปนเหตุโดยตรงของผลที่จะเกิดขึ้น ในกรณีนั้น การแสวงหาก็เปนเพียงการกระทําอยางหนึ่งใน
ความหมายอยางปกติธรรมดา เหมือนอยางในกรณีนี้ รางกายตองการอาหาร จะตองกินอาหารจึงจะดํารงชีวิตอยูหรือมีสุขภาพดีได
การแสวงหาเปนเหตุโดยตรงแหงการเกิดมีของอาหารที่จะตองกินนั้น การแสวงหาจึงเปนการกระทําเพื่อผลของมันเอง
จุดที่จะตัดสินความแตกตางวาเปนอะไรแน อยูที่วากินเพื่ออะไร ถากินเพื่อเสพรส คือการกินเปนเงื่อนไขสําหรับการไดเสพรส
อรอย ระบบแหงความเปนเหตุเปนผลก็คลาดเคลื่อนเสียไป แตถากินเพื่อสนองความตองการของรางกาย ความเปนเหตุเปนผลก็
ตอเนื่องกันไปตลอดระบบ
ผูที่ไมปฏิบัติการดวยตัณหา เริ่มตนพฤติกรรมในกรณีอยางนี้ ดวยความคิด ความรูเขาใจ หรือความสํานึกเหตุผลวา อาหาร
เปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิต (ที่จะดํารงอยูดวยดี สามารถทํากิจหนาที่บําเพ็ญคุณประโยชนตางๆ ได) จึงจะตองหาอาหารมากินเพื่อ
สนองความตองการของรางกาย ถาความเปนเหตุเปนผลดําเนินไป โดยมีความคิดหรือความสํานึกอยางนี้เปนฐาน ทางธรรมถึงกับ
กําหนดใหการแสวงหาอาหารโดยทางชอบธรรม เปนหนาที่อยางหนึ่งที่จะตองทําทีเดียว และใหเพียรพยายามในการแสวงหานั้นดวย
แมแตพระภิกษุ ซึ่งควรมีชีวิตที่ขึ้นตออาหารนอยที่สุด ทานก็ใหมีอุตสาหะในการแสวงหาตามวิธีที่เปนแบบแผนของตน (ดู วินย.๔/
๘๗/๑๐๖; ๑๔๓/๑๙๓ เรื่องในที่มานี้ อาจชวยใหเห็นความตางอีกแงหนึ่ง ระหวางการแสวงหาที่เปนการกระทําและเปนหนาที่ กับ
การแสวงหาที่เปนเพียงการหาทางใหไดมาเสพเสวยโดยไมตองทํา)
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ไดเสมอไป ผลในทางพฤติกรรมจึงปรากฏวา บางทีหิวมากแตไมอรอย กินนอยเกินไป บางทีหิวไมมาก แตอรอย
กินมากเกินไปจนทองแนนอืด บางทีหิวนอยไมอรอย ไมยอมกินเสียเลย ดังนี้เปนตน
จุดที่เปนปญหาก็คือ ตามปกติ ความหิวเปนสัญญาณบอกความตองการของรางกาย เมื่อกินพอดีกับ
ความหิว ก็พอดีกับความตองการของรางกาย แตเมื่อกินดวยตัณหาตามความอรอย บางคราวก็นอยไป บางคราว
ก็มากเกินไป เกิดเปนโทษแกรางกาย
ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา การกิน เปนการกระทํา และการไดสนองความตองการของรางกาย เปนผล
โดยตรงของการกระทําคือการกินนั้น
สวนในกรณีของตัณหา การกินเปนการกระทํา การไดเสพรสอรอย ตองอาศัยการกิน แตไมใชผล
โดยตรงของการกระทําคือการกินนั้น พูดตามหลักขางตนวา การกินเปนเหตุใหรางกายไดรับอาหารสนองความ
ตองการ แตเปนเงื่อนไขใหตัณหาไดเสพรสอรอยสนองความอยาก
โดยนัยนี้ ตัณหามิไดตองการการกระทําคือการกิน และตัณหาก็มิไดตองการภาวะที่รางกายไดรับอาหาร
ซึ่งเปนผลของการกระทํานั้น ตัณหาตองการเสพรสอรอยอยางเดียว แตการกินเปนเงื่อนไขอันจําเปนที่จะให
ตัณหาไดเสพรสอรอย ไมมีทางเลือกอยางอื่น จึงตองกิน ถายิ่งอรอยก็ยิ่งกิน ไมคํานึงวาจะเกินความตองการของ
รางกายหรือไม แตถาไมอรอยก็จะไมยอมกิน ไมคํานึงวารางกายจะไดรับอาหารนอยเกินไปหรือไม ซ้ํายังรูสึกวา
การเคี้ยวการกลืนกิน ลวนเปนการกระทําที่ยากลําบาก ฝน นาเหน็ดเหนื่อยไปหมด รางกายจึงเปนเพียงผูพลอย
ไดรับผลโดยเขาไมไดตั้งใจใหเลย
ถาจะพูดเปนภาพพจน ก็เหมือนดังวา ชีวิตรางกายที่ตองการอาหารเปนฝายหนึ่ง คนที่กินดวยตัณหาเปน
อีกฝายหนึ่ง เมื่อกายขาดอาหาร ก็ตองการเอาอาหารเขามาเพิ่มเติม ซึ่งทําไดโดยการกิน ชีวิตทางกายตองการกิน
แตกายกินเองไมได ตองอาศัยคนชวยกินให ภาวะเชนนี้ทําใหกายลําบากมาก เพราะคนไมคอยเอาใจใสที่จะชวย
และชวยอยางเสียมิได กายจึงไดอาหารพอบางไมพอบาง บางคราวขาดแคลนมาก ตองร่ํารองโอดครวญ คนจึง
ชวยกินให
เมื่อเปนเชนนี้ กายจึงหาวิธีหลอกลอใหคนชอบกิน โดยใหรางวัลวา ในเวลากิน ใหคนไดรสอรอย
ปรากฏวา คราวนี้ไดผล พอกายสงสัญญาณนิดเดียว คนก็ขมีขมันขวนขวายกิน บางทีกายไมหิวเลย ไมสง
สัญญาณสักนิด คนเจออรอยเขา ก็กินเสียมากมายจนเกินที่กายตองการ
เปนอันวา คราวนี้การกินมีความหมายสําหรับทั้งสองฝาย คือ สําหรับชีวิตทางกาย การกินหมายถึงการ
ไดอาหารมาเพิ่มเติมเสริมซอมสวนขาดแคลน แตสําหรับคน การกินหมายถึงการไดเสพรสอรอย คราวนี้ไมแต
กายเทานั้นที่อยากกิน คนก็อยากกินดวย
(ความจริงคนไมใชอยากกิน เขาไมไดตองการเอาอาหารใสผานลงไปหรอก เขาอยากเสพรสอรอยเทา
นั้นเอง ขอใหลองนึกสมมติดูวา ถาคนตองกินอาหารสัก ๒ จาน โดยไมมีรสชาติใดเลย การเคี้ยวและการกล้ํา
กลืนจะกลายเปนสิ่งที่ตองฝนทน ยากลําบากหรือทุกขทรมานเพียงใด แตถาอรอย อาจรูสึกแตเพียงรส ไมไดนึก
ถึงการเคี้ยวกลืน จนแมแตจานที่ ๓ ก็แทบจะมาไมทัน)
เมื่อทําใหคนอยากกินไดแลว กายก็คอยสบายขึ้น เพียงคอยนอนรออยู คนเขากระตือรือรนกินของเขา
เอง พอคนกินอรอยของเขาไป กายก็พลอยไดรับอาหารที่ตองการไปดวย
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พุทธธรรม

อยางไรก็ตาม วิธีสรางเงื่อนไขหลอกคนอยางนี้ มิใชจะไดผลดีมากมายนัก บางครั้งก็กลับทําใหกาย
ประสบผลรายอยางหนัก ถาคนนั้นเปนคนชนิดไมมีสํานึก ไมรูจักคิดคํานึงถึงอะไรๆ เสียเลย ถูกหลอกเสียเต็มที่
จะเอาแตเสพรสอยางเดียว ความเดือดรอนก็หวนกลับมาตกแกกาย บางคราวกินไมพอที่กายตองการ เพราะไม
อรอย บางคราวอรอย กินไมใชแคเกินตองการเทานั้น แตกินถึงขนาดที่กายรับไมไหว ปวยไขไปเลย
เปนอันวา การกระทําที่เปนเหตุคือการกิน ไมพอเหมาะพอดีที่จะใหเกิดผล คือการแกไขความขาดแคลน
ที่รางกายตองการ ยิ่งกวานั้น ยังมีบอยครั้งที่คนผูถูกหลอกนั้น ไปเที่ยวกอเรื่องวุนวายตางๆ ขางนอก พาคนอื่น
ตลอดจนสังคมเดือดรอนกันไปหมด

การสืบพันธุ์: ระบบธรรมชาติที่แทบเลือนหาย ภายใต้อารยธรรมแห่งกามคุณ
เรื่องทํานองนี้อีกสักเรื่อง ที่อาจจะชัดยิ่งขึ้นไปอีก นาจะไดแกเรื่องการสืบพันธุของมนุษย มองอยาง
ภาพพจนเสมือนดังวา ชีวิตที่ตองการสืบพันธุ เปนฝายหนึ่ง คนที่เสพเวทนา เปนอีกฝายหนึ่ง ชีวิตตองการผลคือ
พันธุไวสืบตอตน แตชีวิตไมสามารถทํากิจเพื่อใหเกิดผลนั้นเองได จําตองอาศัยคนชวยทําให
เพื่อใหไดผลเปนอยางดี ชีวิตจึงลอคนดวยรางวัลคือสุขเวทนา เฉพาะอยางยิ่งทางดานกายสัมผัสเนื่อง
ดวยการทํากิจนั้นแกคน จนทําใหการทํากิจนั้น มีความหมายแกทั้งสองฝาย กลาวคือ สําหรับชีวิต กิจกรรม
เพศสัมพันธ หมายถึงการไดพันธุไวสืบตอตน สําหรับคน กิจกรรมเพศสัมพันธหมายถึงการไดเสพสุขเวทนา
เมื่อเรื่องเปนไปถึงขั้นนี้แลว ชีวิตก็ไมตองยากลําบาก เพียงแตรอคอยอยูเฉยๆ เมื่อคนกระทําตามความ
ตองการของเขา ชีวิตก็พลอยไดรับผลที่ตนตองการไปดวย
อยางไรก็ตาม เรื่องนี้ก็เหมือนกับในกรณีของการกินอาหาร กลาวคือ ในเมื่อคนกระทําการ มิใชเพื่อได
พันธุซึ่งเปนผลของการกระทํานั้นโดยตรง แตกระทําเพราะมันเปนเงื่อนไขใหเขาไดรับสุขเวทนา การกระทําก็จึงไม
เปนไปอยางพอเหมาะพอดีเพียงเทาที่จะใหเกิดผลของมัน คือการไดพันธุที่ชีวิตตองการ แตความอยากเสพสุข
เวทนาในดานนี้ ไดทําใหคนกระทําการซึ่งถือกันวาเกินพอดี และรุนแรงไดมากมาย จนเกิดเปนโรคภัยไขเจ็บและ
อาชญากรรมทั้งโดยตรงและโดยออม ทั้งขนาดยอยและขนาดใหญ เปนผลรายทั้งแกคนผูนั้นเอง และแกผูอื่น
ตลอดจนสังคมทั่วไปทั้งหมด
เรื่องของการสืบพันธุนี้ ยังมีความเปนไปที่ซับซอนยิ่งกวาการกินอาหารอีก กลาวคือ ความไมสมดุล มิใช
มีเพียงแคความไมพอเหมาะพอดี ระหวางการกระทํากับผลที่ตองการเทานั้น คนผูถูกลอใหกระทํา ยังหันกลับมา
ยอนหักหลังชีวิตผูเปนเจาของความมุงหมายในการกระทําอีกดวย คือ มีบอยครั้งที่คนตองการเสพแตสุขเวทนา
อยางเดียว ไมตองการใหชีวิตไดผลคือพันธุที่มันตองการ คนจึงกระทําการที่เปนเงื่อนไขใหเขาไดเสพเวทนาอัน
อรอยสนองความตองการของเขาฝายเดียว พรอมกับใชวิธีตางๆ ขัดขวางกีดกันไมใหชีวิตพลอยไดรับผลที่มัน
ตองการแตอยางใดทั้งสิ้น
เพียงเทานั้นก็ยังพอทําเนา เมื่อคนเจริญดวยตัณหามากขึ้น เขายิ่งทําสกปรกเอากับชีวิต หรือเอาเปรียบ
ชีวิตมากขึ้นไปอีก จะวาเขาซอนกลชีวิตเขาบางก็ได คราวนี้ เขาพุงความสนใจมายังสุขเวทนาที่ชีวิตใชเปนรางวัล
ลอเขา แลวก็ครุนคิดหาทางที่จะทําใหสุขเวทนานั้นเขมขนแหลมคมหนักหนวงทวมทนยิ่งขึ้น เขาคิดคนอุปกรณ
และวิธีการตางๆ ขึ้นมายั่วยุเรงเราโหมกระพือไฟแหงตัณหา ใหมีความรนรานที่จะเสพเวทนาอยางแรงกลายิ่งขึ้น
และจัดสรรปรุงแตงวัสดุอุปกรณพรอมทั้งวิธีการสําหรับเสพเสวย ใหวิจิตรผลาดแผลงพิสดารที่สุดเทาที่จะเปนไป
ได ดังที่เกิดมีสถานอบายมุขและแหลงบําเรอตางๆ มากมายไปทั่ว
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ในการนี้ เขามิไดแยแสหรือใหโอกาสแกความตองการของชีวิต และเขายังไดนําเอาวิธีการอยางนี้ไปใช
ปฏิบัติกับกิจกรรมในการกินการเสพผัสสะทุกอยาง จึงปรากฏเปนการเสพติดในแบบตางๆ แพรหลายทั่วไป2046
สําหรับมนุษยผูสรางความสําเร็จดวยการเอาชนะธรรมชาติขางนอก แตไมทันตอธรรมชาติภายในตัวเองนั้น
การปฏิบัติผิดตอกามสุขของเขา จะเปนปญหาที่กัดกรอนบอนทําลายอารยธรรมของเขาเอง ตั้งแตทําใหระบบ
ครอบครัวงอนแงนคลอนแคลน มีอัตราประชากรที่ไมไดสัดสวนเสียดุล จนถึงมีคนมากมายที่ไมไดพัฒนาคุณภาพ
มนุษยที่วาเจริญมีอารยธรรม ควรจัดการสรรวิธีปฏิบัติ ที่จะใหเรื่องการสืบพันธุนี้ เกิดมีผลดีแกชีวิตและ
สังคม โดยพัฒนาจิตใจของคนใหมีความซื่อตรงจริงใจและความปรารถนาดีอยางแทจริงตอชีวิตและตอสังคมนั้น
และใหคนรูจักมีชีวิตอยูดวยปญญา ที่มองเห็นตระหนักและรูเทาทันความมุงหมายแทจริงของความตองการใน
ระบบของธรรมชาติ เพื่อปฏิบัติแตพอดี ไมปลอยใหเกิดความลุมหลงมัวเมาจนเกินไป ใหระบบกิจกรรมสนอง
ความตองการดานนี้ ทั้งความตองการแทของธรรมชาติ และความตองการเทียมของคน พอสมดุลกัน เปนไปดวย
ความรูจักประมาณ มิฉะนั้น อารยธรรมที่เรียกๆ กันนี้ ก็จะเปนไดแคอารยธรรมจอมปลอม และนาจะตองลม
สลายเพราะกัดกินตัวมันเอง ที่จะไปถึงสันติสุขนั้น เปนอันไมตองพูดถึง

กินด้วยปัญญา พาให้กินพอดี
หันกลับมาพูดเรื่องการกินตอไปอีก เทาที่กลาวมา ไดพูดถึงแรงเราที่กําหนดพฤติกรรมในการกินแลว ๒
อยาง คือ ความหิว และตัณหา แตความจริงยังมีแรงเราอีกอยางหนึ่ง ที่สามารถเขามารวมกําหนดพฤติกรรมนี้
ดวย แรงเรานั้น คือฉันทะ ความใฝธรรม หรือความใฝดี
ในกรณีของความหิวนั้น ฉันทะ หมายถึงความตองการภาวะดีงาม ที่มีคุณคาเปนคุณประโยชนแกชีวิต
อยางแทจริง กลาวคือ ความดํารงอยูดวยดีของชีวิต หรือความเปนอยูอยางดีงามของชีวิต หรือภาวะดีงามที่ชีวิต
ควรจะเปน คือเมื่อชีวิตจะเปนอยู ก็พึงเปนอยูดวยดี อยางเกื้อกูล อยางมีคุณประโยชน ไดแกสุขภาพ ความอยู
สบาย ความไมมีโรค ความไมมีปญหา ความไมเปนภาระ (เกินกวาที่ควรจะเปน) ความคลองแคลวเกื้อกูลแกการ
ทํากิจ เฉพาะอยางยิ่งความเกื้อหนุนตอการพัฒนาชีวิต
กระบวนธรรมที่ฉันทะจะเกิดขึ้น ไมเหมือนกับตัณหา กระบวนธรรมของตัณหานั้น กอตัวขึ้นภายใน
ความหอหุมของอวิชชา พออรอย พอถูกใจ ก็ชอบ พอไมอรอย ไมถูกใจ ก็ไมชอบ พอไดเวทนา ตัณหาก็เกิด
ตอเนื่องตามกันไปไดอยางเปนไปเอง ตามที่รูสึก โดยไมตองใชความคิด ไมตองใชความสํานึกหรือความเขาใจ
ใดๆ ทั้งนั้น2047
สวนกระบวนธรรมของฉันทะ เปนกระบวนธรรมแบบดับอวิชชา หรือจะเรียกวากระบวนธรรมแหง
ปญญาก็ได คือ ตองใชความคิด ความเขาใจ หรือมีความสํานึกรู กลาวคือ เมื่อจะกินอาหาร เกิดความสํานึกรู
หรือความรูคิดเขามาแทรก ไมปลอยกระแสความรูสึกไหลเรื่อยจากเวทนาสูตัณหาเตลิดไป กระบวนธรรมฝาย
อวิชชาตัณหาก็ดับ หรือเงียบหาย กลายเปนกระบวนธรรมดับอวิชชาขึ้นมาแทน
2046

แงที่การสืบพันธุเทียบกับการกิน ยุติเพียงแคในดานตัณหาเทานี้ สวนในดานฉันทะ ไมมีแงที่จะเทียบได เพราะการสืบพันธุไมมี
เหตุผลเกี่ยวกับการใหชีวิตเขาถึงภาวะที่ดีงามใดๆ มีแตอํานาจของภวตัณหาที่จะรักษาความมั่นคงถาวรของอัตตา
พูดอีกนัยหนึ่งวา การปฏิบัติธรรมตองอาศัยการกิน แตไมตองอาศัยการสืบพันธุ หรือวา การกินจําเปนสําหรับการปฏิบัติธรรม
แตการสืบพันธุไมจําเปนสําหรับการปฏิบัติธรรม หรือวา ชีวิตที่มีอยูแลวนี้ จะเปนอยูไดตองอาศัยการกิน แตไมตองอาศัยการ
สืบพันธุ ดังนั้น จึงไมมีเหตุผลใหแกการเกิดขึ้นของฉันทะ
2047
ความคิดความเขาใจที่วานี้ เปนชนิดที่แทรกเขามาตัดหนาตัณหา จึงไมพึงสับสนกับความนึกคิดที่เกิดตามเพื่อรับใชสนองตัณหา คือ
คิดหาทางแสวงหามาปรนปรือมัน

๑๐๓๔

พุทธธรรม

ตัวเริ่มที่เขามาดับอวิชชา และตัดหนาตัณหา ก็คือโยนิโสมนสิการ2048 ซึ่งแปลกันมาวา การพิจารณาโดย
แยบคาย แปลงายๆ วา ความคิดแยบคาย คิดถูกทาง หรือคิดเปน คือคิดตรงสภาวะ หรือคิดตรงตามเหตุตามผล
ในกรณีนี้ โยนิโสมนสิการ คิดสอบถามสืบสาววา การกินเปนการกระทําเพื่อผลอะไร อะไรเปนผลของ
การกระทําคือการกิน หรือพูดงายๆ วา กินเพื่ออะไร และสํานึกรูวา การกินเปนการกระทําเพื่อผล คือการที่
รางกายไดอาหารไปซอมเสริมตัวมัน หรือกินเพื่อสนองความตองการของรางกายใหรางกายมีสุขภาพ ไรโรค อยู
สบาย แคลวคลอง เหมาะแกการทํากิจ ซึ่งเปนภาวะดีงามที่ควรจะมีจะเปนสําหรับชีวิต เพื่อใหกายเปนกายที่ดี
เพื่อใหชีวิตเปนชีวิตที่ดี ตามสภาวะของมัน
ทั้งนี้ มิใชกินเพื่อมุงเอร็ดอรอย เพื่อสนุกสนานมัวเมา เพื่อโกเกหรูหรา เปนตน2049 จนกลายเปนผลราย
ตอสุขภาพบาง เปนเหตุเบียดเบียนกันบาง กอใหเกิดกิเลสอื่นๆ เพิ่มขึ้นบาง ไมเปนไปเพื่อผลที่พึงประสงคของ
การกินอาหาร
การคิดตามเหตุผล ตรงตามสภาวะ คือโยนิโสมนสิการนี้ ไมใชแรงจูงใจ โดยตัวของมันเอง แตมันเปน
ปจจัยใหเกิดแรงจูงใจฝายกุศล ที่เรียกวาฉันทะ คือนําไปสูความพอใจ ความปรารถนา ความตองการ ในภาวะดี
งาม ภาวะอยูดี หรือภาวะที่ควรจะเปนของชีวิต อันไดแกความมีสุขภาพ ความคลองสบายของกายนั้น
เมื่อฉันทะเกิดขึ้นแลว ก็เขามารวมกําหนดพฤติกรรมในการกิน เปนแรงเราที่สาม เปนตัวควบกับความ
หิว และเปนตัวคานกับตัณหา โดยเกิดแทรกซอนสลับกับตัณหานั้น ถามีกําลังมากพอ ก็จะตัดโอกาสของตัณหา
ไปเสียทีเดียว
ฉันทะที่เกิดขึ้นในกรณีของการกินนี้ ก็จะชวยนําไปสูคุณธรรมที่เรียกวา โภชเนมัตตัญญุตา แปลวา
ความรูจักประมาณ หรือรูจักพอดี ในการกิน หรือกินพอดี
เทาที่กลาวมาในเรื่องการกินนี้ จะเห็นวามีแรงเรา หรือแรงจูงใจอยู ๓ ประเภท คือ ความหิว ซึ่งเปน
แรงจูงใจเฉพาะกิจ เปนกลางๆ ในทางจริยธรรม คือไมดี ไมชั่ว โดยตัวของมันเอง และมีตัณหา กับฉันทะ ซึ่ง
เปนแรงจูงใจทั่วไปที่เขามาประกอบรวม โดยเปนภาวะตรงขามของกันและกัน ตัณหาเปนฝายเสียหรืออกุศล
ฉันทะเปนกุศล หรือฝายดี

2048

2049

พึงเทียบกระบวนธรรม “โยนิโสมนสิการ เปนอาหารของสติสัมปชัญญญะ, สติสัมปชัญญะ เปนอาหารของอินทรียสังวร...โยนิโส
มนสิการบริบูรณ ยอมทําใหสติสัมปชัญญะบริบูรณ, สติสัมปชัญญะบริบูรณ ยอมทําใหอินทรียสังวรบริบูรณ” (องฺ.ทสก.๒๔/๖๒/
๑๒๗)
พึงระลึกถึงคําสอนใหพิจารณาในการบริโภคใชสอยปจจัยสี่ ที่ทานใชคําวา “โยนิโส ปฏิสังขา” (ไวพจนคําหนึ่งของโยนิโสมนสิการ;
บทพิจารณานี้ ในสมัยหลังเรียกกันเปนแบบวา ตังขณิกปจจเวกขณ แตเรียกกันอยางชาวบานวา ปฏิสังขา-โย) ซึ่งพระพุทธเจาตรัส
บอยๆ เฉพาะการบริโภคอาหารโดยการพิจารณาอยางนี้ ทานจัดเปนโภชเนมัตตัญุตา เชน ม.ม.๑๓/๒๙/๒๗; ม.อุ.๑๔/๙๖/๘๓;
สํ.สฬ.๑๘/๓๑๘/๒๒๑; องฺ.ติก.๒๐/๔๕๕/๑๔๓; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๗/๕๑; องฺ.อฏก.๒๓/๙๙/๑๖๙; ฯลฯ
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ขอพิจารณาเชิงซับซอน
เมื่อใฝ่ร้าย กับใฝ่ดี แทรกซ้อนชิงกัน
อาจมีผูแยงขึ้นมาในตอนนี้วา ความอยากมีสุขภาพดี นาจะเปนตัณหา เพราะคนอาจจะอยากมีสุขภาพดี
แข็งแรง เพื่อจะไดสามารถเสพสุขเวทนาไดอยางเต็มที่ คําแยงนี้เกิดจากความคิดแบบตีคลุม ไมถูกหลักวิภัชชวาท
หรือหลักพุทธศาสนาที่วา ใหแยกแยะองคประกอบ เหตุผล ปจจัยตางๆ ออกไปวินิจฉัยเปนอยางๆ ใหชัด จึงจะได
ความจริงแนแท ไมใชเอาขั้นตอน ปจจัยและองคประกอบตางๆ เขามาปะปนสับสนกัน แลววินิจฉัยตีคลุมลงไป
ในกรณีนี้ ความมีสุขภาพ ไรโรค อยูสบาย เปนธรรม เปนภาวะดีงามเกื้อกูลอยูในตัวของมัน ตัดตอน
ขาดไปได สวนใครจะเอาความมีสุขภาพไปใชเพื่ออะไร ก็เปนอีกขั้นตอนหนึ่ง2050 เขาอาจจะตองการมีสุขภาพ มี
รางกายดี เพื่อจะใชบําเพ็ญประโยชน หรือเพื่อปฏิบัติธรรมกําจัดกิเลสก็ได ไมจําเปนตองมุงเพื่อเอาไปใชเสพเสวย
สุขเวทนาเสมอไป และนั่นก็คือ ตองตัดเปนอีกชวงตอนหนึ่ง
ความจริง ความคิดของคนทั่วไปที่สําเร็จออกมาครั้งหนึ่งๆ มักจะมีองคประกอบหรือปจจัยตางๆ ผสม
ซอนกันอยู ซึ่งจะตองแยกแยะออกไปเสมอ บางทีก็ซับซอน ตองซอยละเอียดยิ่งไปกวาที่กลาวมาเสียอีก
บางคนอาจคิดวา เรากินแตพอดี จะไดเปนคนแข็งแรงสวยงาม หรือวาจะไดเปนคนมีสุขภาพดี ความคิด
อยางนี้อาจซอยไดเปน ๓ ตอน คือ รูคิดวา ผลที่พึงประสงคของการกิน คือความมีสุขภาพหรือรางกายแข็งแรง
หรือรูวากินเพื่อสุขภาพ ใหรางกายคลองสบาย ตอนหนึ่ง เกิดความพอใจ หรือตองการความมีสุขภาพ ความ
คลองสบายของรางกาย ที่เปนภาวะเกื้อกูลนั้นอยางบริสุทธิ์ลวนๆ ตอนหนึ่ง อยากใหความมีสุขภาพหรือความ
แข็งแรง เปนของฉัน หรือใหตัวฉันเปนเจาของความมีสุขภาพหรือความแข็งแรง หรืออยากใหตัวฉันไดชื่อวาเปน
คนแข็งแรงมีสุขภาพดี หรือวาฉันจะไดเปนคนสวยงาม อีกตอนหนึ่ง
อาจคิดซอนตอไปอีกดวยซ้ําวา ฉันจะมีสุขภาพดี ฉันจะแข็งแรงกวาเขา ฉันจะสวยงามกวาคนนั้นคนนี้
เปนตน
จะเห็นวา ในความคิดเชนนี้ มีทั้งฉันทะและตัณหา เกิดตอซอนกันอยู โดยฉันทะเกิดแลว ตัณหาเกิด
ตาม จัดเขาในหลักวา กุศลเปนปจจัยแกอกุศลได และเมื่อกระบวนความคิดเดินมาถึงขั้นเกิดมีตัวตนเจาของ
ตัณหาขึ้นแลว ก็เปนอันไดเริ่มตนเพาะเชื้อสําหรับการกอตัวของทุกขและปมปญหาตางๆ ไวสืบตอไป
อยางไรก็ตาม ขอที่วานี้ เปนเรื่องปกติธรรมดาสําหรับการทําความดีของปุถุชนทั้งหลาย ที่จะยังมีตัณหา
คอยเขามาแทรกซอนอยูดวยเสมอ และจึงยังเปนความดีที่สั่งสมทุกขหรือกอทุกขได ขอที่จะพึงปฏิบัติในกรณี
เชนนี้ก็คือ พยายามใชโยนิโสมนสิการ ตั้งสติสัมปชัญญะ และปลูกฝงฉันทะไวคอยตัดทางหรือตัดหนาอวิชชาตัณหาอยูเสมอๆ และพยายามไมใหตัณหาเขามาแสวงหาผลประโยชนจากฉันทะตอไปได หรือเมื่อมีอันเปนไปวา
ตัณหาเกิดขึ้นแลว ก็พยายามหันเหทิศทาง หักใหตัณหากลับเปนปจจัยแกฉันทะตามหลักอกุศลเปนปจจัยแก
กุศลไดอีก ทําไดเพียงเทานี้ ก็นับวาเปนปุถุชนขั้นดีมากแลว และเรื่องนี้ยังจะไดพูดกันตอไปอีก
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พึงเทียบกับสติ ซึ่งเปนกุศล เปนธรรมฝายดี เกื้อกูล แตอาจนําไปใชผิด เปนมิจฉาสติ ก็ได ใชถูก เปนสัมมาสติ ก็ได.
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พุทธธรรม

เมื่อไม่มีอะไรล่อตัณหา ก็พึ่งพาได้แต่ฉันทะ
ลักษณะของตัณหาที่ขอยกขึ้นมาเนนไวอีกครั้งหนึ่ง คือขอที่วา ตัณหาจะเปนแรงจูงใจ หรือแรงเราให
กระทํา ตอเมื่อการกระทํานั้นเปนเงื่อนไขใหตัณหาไดเสพเสวยสุขเวทนา ลักษณะขอนี้สอถึงความเปนไปใน
ทางตรงขาม คือ เมื่อจะไมไดเสพเสวยเวทนาอันอรอย ตัณหาก็ไมยอมเราหรือจูงใจใหกระทํา หนําซ้ําบางทีกลับ
จูงใจหรือเราไปในทางตรงขาม คือจูงใจไมใหทําเสียอีก ทั้งที่การกระทํานั้นเปนไปเพื่อผลดีที่พึงประสงค
ตัวอยางเชน เมื่อปวยไข รางกายตองการยาสําหรับเขาไปชวยทําลายเชื้อโรค ทําลายพิษ หรือซอมแซม
สวนเสียหาย ยานั้นไมอํานวยเวทนาอันอรอย ตัณหากลับจูงใจไมใหกระทํา คือไมใหกิน ในกรณีนี้ ก็ตองอาศัย
ฉันทะมาชวยชักจูงใจใหยอมกินยา
ยิ่งกวานั้น แมแตอาหารอรอยที่ตัณหาเคยชอบ บางคราวรางกายเจ็บไข ทั้งที่รางกายก็ตองการอาหารนั้น
แตกระบวนการทางสรีรวิทยาหรือความวิปริตของรางกาย เพราะการรุกรานของโรค ทําใหไมเกิดความหิว และไม
รูสึกรสอรอย ในยามเชนนั้น กามตัณหาไมชวยเลย ยิ่งบางทีวิภวตัณหาเขาเสริมซ้ํา หมดอาลัยตายอยากกับชีวิต
เสมือนดังวา เมื่อเสพเวทนาอรอยไมไดแลว จะอยูไปทําไม ไมมีความหมาย เลยจูงใจไปในทางตรงขาม จะไม
ยอมกิน
ในกรณีนี้ ก็ตองใชโยนิโสมนสิการ คํานึงเหตุผลและประโยชน ปลูกฉันทะขึ้นมา จึงมีแรงจูงใจใหกิน ยิ่ง
ฉันทะแรงกลา จิตใจก็ยิ่งเขมแข็ง (ฉันทะหนุนวิริยะ และทําใหเกิดสมาธิ) กินไดอยางเต็มใจ ทั้งที่ฝนตัณหา
แตบางทีคนไขบางคนไมยอมใสใจคํานึงเหตุผลที่จะทําใหเกิดฉันทะ ผูหวังดีเลยใชวิธีเราภวตัณหา ทําให
เกิดความรูสึกกลัวตาย และปกปองตัวตนรุนแรงขึ้น ก็กินไดเหมือนกัน บางทีอาจถึงกับกินยาและอาหารอยาง
ลนลานทีเดียว แตในกรณีที่เกิดจากแรงเราของภวตัณหานี้ จิตใจจะมืดมัวหรือทุรนทุราย ไมสงบผองใสเหมือน
อยางทําดวยฉันทะ เพราะฝายแรกมีอวิชชาหอหุม แตฝายหลังเกิดจากปญญา

คนวนอยู่ที่อยากให้ตัวได้สิ่งที่ปรารถนา พ้นไปจากสิ่งไม่ปรารถนา รักษาความมั่นคงของอัตตาไว้
เมื่อคนโกรธแคนชิงชังกันถึงขั้นฆาฟนกันตายนั้น วากันใหถูกตองแทจริงแลว เขาหาไดฆาดวยตองการ
ความตายของคนอีกฝายหนึ่งไม ความตายของศัตรูของเขา ก็เหมือนกับความตายของคนอื่นๆ ทั้งหลาย คือ ไม
มีคุณคาที่เขาจะเอาไปใชประโยชนอะไรได การที่เขาฆาศัตรู ก็เพราะการฆาหรือการทําใหตายนั้น เปนเงื่อนไขดี
ที่สุดที่จะทําใหเขาไดสิ่งที่ตนตองการ คือการธํารงรักษาความถาวรมั่นคงและความยิ่งใหญแหงตัวตนเอาไวได
ความพนไปเสียไดจากสิ่งที่คุกคามตอความมั่นคงของอัตตา ความพรากพนแยกขาดออกไปไดระหวางตัวเขากับ
สิ่งที่ไมปรารถนา หรือการทําใหภาวะไมนาปรารถนา คือความพินาศยอยยับอยางรายแรงที่สุดที่เขานึกคิดได
เกิดขึ้นแกบุคคลที่เขาไมปรารถนา
แตในกรณีที่เขารูแนชัดวา ความมีชีวิตอยูตอไปของศัตรูของเขา จะไมอาจกระทบกระเทือนความมั่นคง
ถาวรแหงตัวตนของเขาได และเขาพบวิธีการอื่นที่ไดผลกวาการฆา ซึ่งจะขยายความยิ่งใหญแหงอัตตาของเขา
ไดมากยิ่งขึ้น หรือซึ่งจะทําใหศัตรูประสบภาวะที่ไมนาปรารถนาไดอยางรุนแรงยิ่งกวาความตาย เขาก็กลับจะไมใช
วิธีฆา ไมยอมใหศัตรูตาย และหันไปใชวิธีอื่นซึ่งเปนเงื่อนไขที่ดีกวานั้นแทน
ยิ่งกวานั้น ในกรณีที่เขาไมสามารถฆาหรือทํารายศัตรู ไมสามารถกําจัดบุคคลหรือภาวะที่เขาไมปรารถนา
ใหหมดสิ้นไปได กลับปรากฏบอยๆ วา เขาหันมาคิดฆาตัวตาย หรืออยากตายเสียเอง

บทที่ ๒๑ ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ

๑๐๓๗

วาโดยสํานวนภาษา อาจพูดไดวา เขาปรารถนาความตาย แตความจริงหาเปนเชนนั้นไม เหตุผลที่แทมีวา
ในเมื่อเขาไมสามารถบรรลุเงื่อนไขอยางอื่นที่จะทําใหเขาหลุดพนไปไดจากบุคคลหรือภาวะที่ไมปรารถนา คือไม
สามารถฆาหรือกําจัดบุคคลหรือภาวะที่ไมปรารถนานั้น การฆาตนเอง หรือการทําใหตนเองตายเสีย จึงกลายเปน
เงื่อนไขอยางเดียวที่จะทําใหเขาพนไปไดจากภาวะที่ไมปรารถนา ดังนั้น เขาจึงอยากตายใหพนไปเสีย
หมายความวา ตามที่จริง เขาไมไดปรารถนาความตาย สิ่งที่เขาตองการ คือความพรากพนไปจากภาวะที่
ไมปรารถนาตางหาก เมื่อฆาหรือทํารายศัตรูไมได เมื่อแกไขหรือกําจัดภาวะที่ไมปรารถนาไมได เงื่อนไขเดียวที่จะ
ทําใหพนไป ก็คือทําตัวใหตายเสียเอง เหมือนอยางคนที่กําลังจะฆาตัวตาย เพราะผิดหวังรัก คนรักแตงงานกับคน
อื่นไปแลว หรือเพราะเปนโรครายนารังเกียจ ที่ไมมีทางรักษา ทั้งสองอยางนี้เปนภาวะไมนาปรารถนา ที่เขาไมอาจ
แกไขหรือกําจัดได ดังนั้น ทางเดียวที่เหลืออยู ที่จะชวยใหเขาพนมันไปได ก็คือฆาตัวตาย
แตถาในเวลาที่กําลังจะฆาตัวตายนั้น เกิดมีคนมาบอกวา คนที่รักของเขายังไมไดแตงงาน และยังคงรัก
เขาอยูอยางเดิม หรือวามีหมอเทวดาที่รักษาโรคนั้นไดจริง เขาจะเลิกอยากตายทันที เพราะมีเงื่อนไขอื่นที่ดีกวา
ซึ่งจะทําใหเขาพนจากภาวะที่ไมปรารถนานั้น
อีกตัวอยางหนึ่งซึ่งอาจชวยใหชัดยิ่งขึ้น ในการตอสู หรือสงครามระหวางหมูชน หรือคนตางเผาที่ยังปา
เถื่อน บางทีฝายชนะฆาคนฝายแพที่เปนชายทั้งหมด รวมไปถึงเด็กและคนแก แตไมฆาผูหญิงสาว อยางนอยก็ไม
ฆาทันที แตจับเอาไวปรนเปรอพวกตนกอน
การที่เขาฆาผูชายตลอดไปถึงเด็กเสียทั้งหมดนั้น ก็เหมือนดังที่กลาวแลว คือ เขาหาไดตองการเอาความ
ตายของคนเหลานั้นไปใชประโยชนอะไรไม แตที่ไดฆาอยางลางพวกลางเผา ทั้งที่ชนะอยูแลว และมิใชมีเหตุผล
เฉพาะที่จะตองฆาคนเหลานั้นเปนสวนตัวของแตละคน ก็เพราะความหวาดกลัว เนื่องมาจากความตองการธํารง
รักษาความมั่นคงแหงตัวตน การทําใหคนเหลานั้นตาย เปนสิ่งที่พวกเขาเห็นวาเปนเงื่อนไขดีที่สุดสําหรับความ
มั่นคงถาวรแหงตัวตนของพวกเขา
สวนการที่พวกเขาไมฆาพวกผูหญิงสาว ก็มิใชเพราะพวกเขาปรารถนาความมีชีวิตอยูของหญิงเหลานั้น
แตประการใด สิ่งที่พวกเขาตองการ คือสุขเวทนาซึ่งจะไดจากหญิงเหลานั้นตางหาก แตความคงมีชีวิตอยูของ
หญิงเหลานั้น เปนเงื่อนไขอันจําเปนที่จะทําใหพวกเขาไดสุขเวทนาที่ตองการ พวกเขาจึงไวชีวิตพวกเธอ

ฉันทะต่อของ ขยายสู่เมตตาต่อคน
ความตอนนี้มีแงที่โยงไปถึงขอธรรมสําคัญไดอีกขอหนึ่ง คือ เมตตา (ตลอดไปถึงพรหมวิหารธรรมขอ
อื่นๆ ดวย) เห็นวาควรจะนํามาพิจารณาประกอบกันไว ณ ที่นี้ เพราะจะชวยใหพลอยเขาใจความหมายของตัณหา
และฉันทะชัดเจนขึ้นดวย
เมตตา เปนขอธรรมที่รูจักกันทั่วไป แตมีปญหาเกี่ยวกับความเขาใจอยูบาง คําแปลสามัญของเมตตา
คือ ความรัก ความมีไมตรี ความปรารถนาดี ความอยากใหผูอื่นมีความสุขและประสบแตสิ่งที่เปนคุณประโยชน
คําแปลนี้ดูก็นาจะเขาใจไดงาย แตปญหาเกิดขึ้นในแงที่วา มักจะมีความเขาใจสับสนปะปนกัน ระหวาง
ความรักที่เปนเมตตา กับความรักที่เปนอกุศล
ความรักที่เปนอกุศลนั้น มักเรียกวา สิเนหะ หรือ เสนหา ซึ่งหมายถึงความรักใครเยื่อใยเฉพาะบุคคล
ความพอใจโปรดปรานผูกพันสวนตัว หรือความรักที่เจือดวยความเห็นแกตัว ทําใหจิตใจคับแคบติดของมัวหมอง
ลง หรือตื่นเตนเรารอน
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สภาวะนี้ตรงขามกับเมตตา ซึ่งเปนความรักที่บริสุทธิ์ มีตอเพื่อนมนุษยและสัตวทั้งหลายในฐานะที่เปน
เพื่อนรวมโลก หรือเพื่อนรวมทุกข รวมสังสารวัฏ เปนความรักอยางเปนกลางๆ อยางเผื่อแผ ทําใหใจเปดกวาง
ออกไป เย็นสบาย และผองใสเบิกบาน
พระอรรถกถาจารยเกรงความสับสนปนเป จึงพยายามกลาวย้ําถึงลักษณะที่พึงสังเกตตางๆ สําหรับ
ปองกันความเขาใจเคลื่อนคลาด เชนวา สมบัติหรือผลสําเร็จของเมตตา คือระงับพยาบาทได วิบัติหรือความ
ลมเหลวของเมตตา คือเกิดเสนหา และวา ความพยาบาทเปนศัตรูหางไกลของเมตตา สวนศัตรูใกลตัวของเมตตา
ที่พึงระมัดระวังอยางยิ่งก็คือ ราคะ เพราะเขามางาย เผลอเมื่อใดถึงตัวทันที2051
สิเนหะ คือ เสนหา เปนไวพจนคําหนึ่งของตัณหา เมื่อพูดใหตรงจุด ความรักฝายอกุศลที่ตรงขามกับ
เมตตา ก็คือความรักที่เกิดจากตัณหาหรือความรักเจือตัณหานั่นเอง ลักษณะของตัณหาที่สังเกตไดงาย ซึ่งได
กลาวแลวบอยๆ คือ มุงจะเสพเวทนา และเกี่ยวกับการปกปองรักษาตัวตน
ดังนั้น หลักที่จะใชตัดสินวาความรักใดเปนตัณหา หรือเกิดจากตัณหาหรือไม ก็ดูวาเปนความรักที่
ปรารถนาความเปนอยูดีแหงชีวิตของผูอื่นอยางตรงไปตรงมา หรือเปนความรักที่ตองการความเปนอยูดีแหงชีวิต
ของผูอื่นเพียงเพื่อเปนเงื่อนไขสําหรับตนจะไดใชเสพเวทนา หรือเปนเงื่อนไขสําหรับรองรับ เสริมหรือค้ําประกัน
ความมั่นคงถาวรของตน
บางคนกลาววา เขารักภรรยา รักสามี รักเพื่อน หรือรักคนผูใดผูหนึ่ง อยางมากมายจริงจัง ชีวิตของ
ภรรยาเปนตนนั้น เปนสิ่งมีคาสูงสุด ซึ่งเขาจะตองทะนุถนอมเอาใจใส ดังเอาชีวิตของเขาเองเปนเดิมพัน
ครั้นอยูตอมา สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา หรือมีเหตุการณผันผวนบางอยาง ทําใหภรรยา
ของเขามีรางกายเปนตน อันไมเอื้ออํานวยแกการที่เขาจะเสพสุขเวทนาเทาที่ปรารถนา หรือสามีหรือเพื่อนของเขา
เปนตน ไมอยูในฐานะหรือภาวะที่จะเสริมหรือเอื้อแกความมั่นคงแหงตนของเขาไดอีกตอไป ความรักที่เคยมี
กลับจางคลายหรือถึงกับสลายลง ชีวิตของภรรยาหรือสามีหรือเพื่อน เปนตนนั้น ก็ไมมีคุณคาที่เขาจะทะนุถนอม
ใสใจที่จะใหเปนอยูดีอีกตอไป ความรักอยางนี้หาใชเมตตาไม เปนแตเพียงความรักเจือตัณหา หรือตัวตัณหา
นั่นเอง ที่ฉวยโอกาสใชความเปนอยูดีแหงชีวิตของผูอื่น เปนเงื่อนไขสําหรับการที่ตนจะไดเสพเวทนาอันอรอย
หรือค้ําจุนหนุนเสริมความมั่นคงถาวรแหงอัตตาของตน
เมื่อเดินทางไปในทองทุงถิ่นชนบท มองเห็นตนไมใหญ มีลําตนแข็งแรง บริบูรณดวยกิ่งกานแผขยาย
เปนปริมณฑล มีใบเขียวสดงามสะพรั่งสมบูรณดวยรมเงา คนที่กําลังมีจิตใจเปดกวาง เบิกบานกับความงามของ
ธรรมชาติ ยอมมีจิตยินดีในความเจริญงอกงามและความสมบูรณของตนไมนั้น สุขสบายใจที่เห็นตนไมนั้นอยูใน
สภาพที่ดี และอยากใหตนไมนั้นแข็งแรงสมบูรณปราศจากภัยเบียดเบียน
จิตของเขาในเวลานั้น เปนจิตที่โนมนอมเขาไปหา หรือแผออกไปสูภาวะที่ดีงามของตนไม คิดในทาง
เกื้อกูลแกตนไม ไมมีความนึกคิดเกี่ยวกับตัวตน ไมมีความคิดที่จะเอามาหรือเอาตัวตนเขาไปเสพเสวยสุขเวทนา
เปนภาวะจิตที่ยินดีในความดํารงอยูดวยดีของตนไมนั้นตามสภาพของมัน ภาวะจิตนี้เปนกุศล ดีงาม ไรโรค โปรงสบาย
เกื้อกูลทั้งแกตัวผูคิดเองและแกผูอื่น ความชื่นชมยินดีพอใจตอความดีงามสมบูรณของตนไมนั้น หรือความอยาก
ใหตนไมนั้นดีงามสมบูรณ อันนี้คือฉันทะ จะพูดวาความปรารถนาดีตอตนไมนั้น ก็ได
2051

ดู สงฺคณี อ.๓๐๘-๙; วิสุทฺธิ.๒/๑๒๑-๑๒๒.

บทที่ ๒๑ ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ

๑๐๓๙

ในทํานองเดียวกันนี้ เมื่อมองเห็นบุคคลอื่นมีสุขภาพดี แข็งแรง อยูเปนปกติสุขแลว ถาเรามีจิตใจสบาย
ยินดีในความมีชีวิตที่ดํารงอยูดวยดีของเขา อยากใหเขาเปนอยูดี แข็งแรง ปราศจากโรค มีความสุข จิตใจที่แผ
กวางออกไปในผูอื่น โดยไมวนเวียนพัวพันอยูกับตัวตนอยางนี้ ความปรารถนาดีอยากใหคนสัตวอยูในภาวะดีงาม
สุขสมบูรณของเขา นี่คือฉันทะที่แสดงออกตอคนสัตว มีชื่อเรียกพิเศษวา เมตตา

แม้ว่าฉันทะจะขยายไปถึงเมตตากรุณา ตัณหาก็ยังตามไปรังควาน
แตสําหรับคนจํานวนไมนอย จิตมิใครจะเดินไปตามกระบวนธรรมอยางนี้ ถาเปนกรณีของตนไมและสิ่ง
อื่นๆ ในธรรมชาติ ก็อาจเปนไปไดงายสักหนอย แตถาเปนคนดวยกันมักทําไดยาก ตัณหาในรูปใดรูปหนึ่งมักวิ่ง
เขามาขัดหรือครอบงํากุศลจิตนั้นเสียมิทันชา เชน เมื่อเห็นคนแข็งแรง สมบูรณ รูปรางสวยงามเจริญตา ถาเปน
คนตางเพศ แทนที่จะอนุโมทนา ตัณหากลับเขาชักพาใหมองเห็นเปนแหลงที่พึงเสพสุขเวทนา ถาเปนเพศเดียวกัน
ก็มักใหรูสึกเปนเครื่องบีบคั้นกดดันแกอัตตา ทําใหตนดอยหรือลดความสําคัญลง
โดยนัยนี้ แทนที่จะมีจิตใจเปดกวางเผื่อแผเบิกบานดวยเมตตา อยากใหเขาอยูในภาวะดีงามสุขสมบูรณ
ที่เขาควรจะเปนของเขา ก็กลับเอามาปะทะกระแทกกับตัวตน เลยคับแคบรัดตัวมัวหมองลงดวยตัณหา กลายเปน
สิเนหะ หรือราคะบาง อิสสามัจฉริยะ หรือความริษยาและหึงหวงบาง2052 ซึ่งลวนเปนอกุศล ไมดี มีโรค ไมโปรง
ไมสบาย ไมเกื้อกูลทั้งแกตนเองและผูอื่น
ความที่กลาวมานี้ ใหคติอยางหนึ่งวา หากจะตรวจสอบความรักของตนตอบุคคลผูใดผูหนึ่งวาเปน
เมตตาแทจริง หรือมีเมตตาอยูบาง แตเจือดวยตัณหา หรือวาเปนเพียงอาการของตัณหาเทานั้น ก็พึงถามตนเอง
วา ถาเราไมอาจหาสุขเวทนาจากตัวเขาได และถาชีวิตของเขาไมเปนเครื่องค้ําจุนความมั่นคงถาวรแหงตัวตนของ
เราอีกตอไป เราจะยังคงรักเขาหรือไม เราจะยังเห็นชีวิตของเขามีคุณคาที่พึงใสใจทะนุถนอมหรือไม เราจะยังยินดี
ในความดํารงอยูดวยดีของเขาตอไปอีกหรือไม
ความรักของพอแมท่มี ีตอลูก ถือกันวาเปนตัวอยางมาตรฐานของเมตตา พอแมรักลูก หวังดีตอลูก ยินดี
ในความดํารงอยูเปนอยูดวยดีของลูก อยากใหชีวิตของลูกเจริญงอกงาม มีความสุข ปราศจากโรคภัย ความรัก
ความปรารถนาดีนี้ เปนไปโดยพอแมมิไดหวังที่จะใชชีวิตรางกายของลูกเปนที่เสพเสวยสุขเวทนา และถึงแมชีวิต
ของลูกจะไมเปนเงื่อนไขชวยค้ําจุนความมั่นคงถาวรแหงตัวตนของพอแม พอแมก็ยังคงรักและหวังดี เอาใจใสใน
การที่จะใหลูกดํารงชีวิตอยูดวยดี ขอนี้นับวาเปนคุณธรรม คือ เมตตา ของพอแม
อยางไรก็ตาม ในเมื่อพอแมยังเปนปุถุชน ตัณหาก็ยอมมีโอกาสแทรกซึมเขามาเจือปนในความรักของพอ
แมไดบาง ไมอาจใหเปนเมตตาที่บริสุทธิ์สิ้นเชิง ดังจะเห็นไดในอาการที่ยึดมั่นตอลูกวาเปนเราเปนของเรา พอแม
ยังมักหวังอยูมากบางนอยบาง ที่จะใหชีวิตของลูกเปนเครื่องชวยเสริมความมั่นคงถาวร หรือความยิ่งใหญแหง
ตัวตน เชน อยากใหลูกมีฐานะดี เพื่อตนจะไดภูมิใจพลอยมีเกียรติ หรือกลัวลูกตกต่ํา เพราะกลัววาตนจะเสีย
หนา เปนตน
2052

ในสักกปญหสูตร, ที.ม.๑๐/๒๕๖/๓๑๑ แสดงกระบวนธรรมอันหนึ่งวา: ฉันทะ (หมายถึงตัณหาฉันทะ คือตัณหานั่นเอง) → ปยะอปยะ
(การแบงแยกเปนที่รักที่ไมรัก) → อิสสามัจฉริยะ (ความริษยาและหึงหวง) ในที่นี้แสดงแตเรื่องดีงามสวย เพราะเกี่ยวกับฉันทะ
ตัณหา และเมตตา ถาพบสิ่งไมสวยงาม ออนแอ เปนทุกข เดือดรอน ฝายกุศล ก็จะเกิดกรุณา ฝายอกุศล เกิดความดูถูกเหยียด
หยามหรือความเกลียดชัง แตจะไมบรรยายในตอนนี้ เพราะไมตรงกับเรื่องที่กําลังพิจารณา

๑๐๔๐

พุทธธรรม

(ภาวะเชนนี้ ถาเปนไปอยางเบาบางในขอบเขตแหงคุณธรรม ก็ตองยอมให โดยถือเปนธรรมดาของ
ปุถุชน แตถาปลอยใหขยายตัวครอบงําพฤติกรรมทั่วไปของตน ก็สามารถกอโทษไดมากเหมือนกัน อยางไรก็ตาม
ในแงที่เปนเมตตา จุดสําคัญอยูที่ความไมเปนเงื่อนไขดังไดกลาวแลว กลาวคือ ถึงแมลูกจะไมสามารถเปนเครื่อง
สนับสนุนค้ําจุนความมั่นคงถาวรแหงตัวตนของพอแม พอแมก็ยังรักลูก ยังปรารถนาความดํารงอยูดวยดีแหง
ชีวิตของลูก เมื่อลูกถูกคนทั้งปวงทอดทิ้งหมด ไมมีใครตองการแลว ก็จะมีแตพอแมที่ยังคงหวังดี หรือเปนที่
พึ่งพิง ดังคําที่วา พอแมตัดลูกไมขาด)
เมื่อเกิดความกระทบกระทั่งระหวางลูกกับคนอื่น พอแมยังมักขัดเคืองตอฝายอื่น มีใจเอนเอียงมาทาง
ลูก ไมสามารถตั้งความปรารถนาดีเสมอกันตอทั้งสองฝาย แลวพิจารณาเรื่องราวดวยใจเปนกลางอยางแทจริง
เพราะความรักนั้น ยังพัวพันแทรกเจืออยูดวยตัณหา ยังเปนความรักที่สามารถทําใหเกิดการแบงแยกเปนที่รัก
และที่ไมรัก จึงยังเปนความรักที่สามารถกอปญหาทําใหเกิดทุกขไดตอไป
ความเขาใจลักษณะทั่วไปของเมตตา ชวยเสริมความเขาใจเกี่ยวกับฉันทะดวย เพราะขอธรรมทั้งสองนี้
เปนเรื่องของความรัก ความอยาก ความตองการเหมือนกัน2053 และเปนฝายกุศล คือดีงาม โปรงสบาย เกื้อกูล
แกชีวิตจิตใจเหมือนกัน
แตขอสําคัญก็คือ ฉันทะเปนขอธรรมพื้นฐาน ที่มีขอบเขตกวางขวาง เกี่ยวของและใชในเรื่องทั่วไป สวน
เมตตาเปนขอธรรมในขอบเขตที่เกี่ยวของกับคนและสัตว หรือเปนไปในคนและสัตวทั้งหลาย เรียกตามสํานวน
บาลีวา มีสัตวเปนอารมณ2054 โดยที่เมตตานั้น (และพรหมวิหารอื่นอีกทั้ง ๓ ขอ) มีฉันทะ (กัตตุกัมยตา-ฉันทะ)
เปนจุดเริ่ม เปนที่ตั้งตน หรือเปนตัวเริ่มการ2055

ทวนความหมาย และกระบวนการเกิดของฉันทะ
ตัวอยางเรื่องตนไมที่งอกงาม และภาวะจิตที่โนมนอมไปสูสิ่งดีงามโดยไมมีความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับ
ตัวตน หรือความอยากเสพเสวยเวทนาเขาไปเกี่ยวของแทรกแซง ซึ่งไดพูดไวเพื่อเปนเครื่องนําทางเขาสูความ
เขาใจเกี่ยวกับเมตตานั้น ก็คืออธิบายความหมายของฉันทะนี้เอง เมตตาเริ่มทํางานดวยฉันทะ และมีขอบเขต
จํากัดเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับคนและสัตวเทานั้น สวนฉันทะเกี่ยวของกับทุกสิ่งทุกอยาง ดังนั้น การพูดเรื่อง
ฉันทะจึงเปนการพูดในเรื่องที่ครอบคลุมกวางขวางออกไป
เทาที่กลาวมานี้ ก็ควรสรุปความหมายของฉันทะไดอีกครั้งหนึ่งวา ฉันทะ คือภาวะจิตที่ยินดี พอใจ
ตลอดจนตองการใหเกิดมีความดํารงอยูดวยดีของสิ่งทั้งหลายตามสภาวะที่ควรจะเปนจะมีของมัน ความตองการ
เพื่อความดีงามตามสภาวะของสิ่งนั้นๆ เอง ความอยากใหดี งาม สมบูรณเต็มตามสภาวะของสิ่งนั้นๆ ตามที่มัน
ควรจะเปนของมัน หรือจะวาตองการความดํารงอยูดวยดีของสิ่งทั้งหลายในอุดมสภาวะของมันก็ได
2053

ตัวอยางเทียบ เมตตา = หิตสุขูปนยนกามตา (ความอยากหรือตองการนําประโยชนสุขเขาไปให) - สุตฺต.อ.๑/๑๖๑; ฉันทะ = กตฺตุกมฺยตา = กตฺตุกามตา (ความอยากทํา หรือตองการทํา) - เชน อภิ.วิ.๓๕/๔๖๗/๒๘๐; วิสุทฺธิ.๓/๔๐ ฯลฯ ที่เคยอางแลว.
2054
ดู สงฺคณี อ.๓๑๐; วิสุทฺธิ.๒/๑๒๓
2055
กัตตุกัมยตาฉันทะ เปนที่ตั้งตน (อาทิ) ของพรหมวิหารธรรมทั้ง ๔ ขอ (สงฺคณี อ.๓๑๐; วิสุทฺธิ.๒/๑๒๕; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๑๓๖; ดู
ประกอบ องฺ.อฏก.๒๓/๑๘๙/๓๕๐; องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๔); ทานกลาวในวิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๑๓๖ วา แมแต อุเบกขา ก็หาไดเริดราง
จากความตองการประโยชนแกสัตวทั้งหลาย (หิตฉันทะ) ไม เปนแตในกรณีนั้น การไมขวนขวาย เปนการปฏิบัติที่ถูกตอง เหมือนดัง
มารดาวางใจคอยดูเฉยอยู ในเมื่อบุตรตั้งใจทํากิจของเขาดีอยูแลว

บทที่ ๒๑ ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ

๑๐๔๑

พูดแยกใหเห็นออกไปหลายๆ แงวา ความยินดีในภาวะดีงาม หรือในความเปนสิ่งดีของสิ่งที่ดีนั้นๆ
ความตองการใหสิ่งทั้งหลายดํารงอยูในภาวะที่ดี ที่ถูกตอง ที่งดงาม ที่งอกงาม ที่เรียบรอย ที่สุขสมบูรณของมัน
หรือใหภาวะที่ดี ที่ถูกตอง สมบูรณอยางนั้น เกิดมีเปนจริงขึ้น ความหมายนี้รวมไปถึงวา ถาภาวะดีงามสมบูรณ
นั้นยังไมมี หรือสิ่งนั้นๆ ยังไมเปนอยางนั้น ก็ตองการทําใหมีใหเปนอยางนั้นดวย ตลอดจนตองการใหเกิดผลดีที่
ตรงไปตรงมาตามเหตุปจจัยของมัน (ไมใชผลดีตามความสมอยากแกตัวตนของเรา)
สําหรับผูมีภาวะจิต หรือคุณธรรมขอนี้ สมมติวา เขาไปเห็นพื้นเรือนที่เปอนเปรอะ สถานที่สาธารณะที่
รกรุงรัง โตะของหองเรียนที่ออกไปตั้งเกะกะขาหลุดอยูขางทางเดิน ตนไมที่เหี่ยวแหง หนทางสัญจรที่เปนหลุมบอ
เด็กที่ผอมโซเสื้อผารุงริ่ง คนเจ็บปวยไมมีใครดูแลรักษา ทองถิ่นมีโจรขโมยมาก มีการขมเหงรังแกกัน การติดยา
เสพติด การพนันแพรหลาย เด็กไมเอาใจใสศึกษาเลาเรียน มีความหยาบคายกระดาง แตกแยกไมสามัคคี และมี
การไมประพฤติธรรมตางๆ หรือในดานตรงขาม เห็นสถานที่ที่สะอาดเรียบรอย หมูไมที่รมรื่น ชุมชนที่อยูสงบ
บุคคลผูมีอาการสงบเยือกเย็นเอิบอิ่ม เปนตน เขาจะรูสึกและมีพฤติกรรมอยางไร ผูที่ศึกษาเขาใจความหมาย
ดังที่กลาวมาแลว ยอมตอบไดทันที
จะเห็นไดวา ในขอบเขตความหมายของฉันทะนี้ คนจะมีความรักและตองการภาวะที่ดีงามสมบูรณของ
สิ่งทั้งหลาย เชน รักความสะอาด รักความสงบเรียบรอย รักธรรมชาติ ชื่นชมสภาพแวดลอมที่งดงามรื่นรมยสม
ตามสภาวะของมัน ตองการคุณธรรมตางๆ คําสมัยใหมที่วา คุณภาพชีวิต คงจะรวมอยูในความหมายเหลานี้ดวย
หรืออาจจะพูดวา ความหมายอยางหนึ่งของฉันทะ คือ ความรักในคุณภาพชีวิตก็ได2056
จะเห็นไมยากวา ในภาวะจิตเชนนี้ ไมจําเปนตองมีความอยากเสพสุขเวทนา หรือมีความนึกคิดที่จะเอา
มาใหแกตัวตน หรือเอาตัวตนเขาไปครอบครองผูกพันเกี่ยวของดวยเลย2057 นับวาเปนกระบวนแหงกุศลธรรม
บริสุทธิ์ หรือลวนๆ
กระบวนธรรมเชนนี้ ไมเกิดขึ้นเองลอยๆ แตจะตองมีความคิด หรือความรูความเขาใจเขามาเกี่ยวของ
เพราะกระแสที่จะไหลเรื่อยไปโดยไมตองใชความคิด ก็คือกระแสอวิชชา-ตัณหา ดังไดกลาวมาแลวขางตน สวน
ความรักในความดีและสิ่งที่ดี หรือการที่จะกําหนดไดวาอะไรเปนสิ่งที่ดี ตองอาศัยความรูคุณคาของสิ่งหรือภาวะ
นั้นตอชีวิต หรือรูความจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นกอน มิใชเพียงกระทบเขาก็รูสึกสุขทุกข แลวก็เกิดความชอบใจขัดใจ
ตอไปเองทันทีเหมือนอยางกระแสฝายอวิชชา-ตัณหา ดวยเหตุนี้ ในการที่จะเกิดฉันทะ จึงตองใชโยนิโสมนสิการ
ซึ่งเปนปจจัยของปญญา เขามาตัดกระแสอวิชชา-ตัณหา เปลี่ยนเปนกระบวนธรรมดับอวิชชา-ตัณหา
โยนิโสมนสิการที่แปลตามศัพทวา ทําในใจโดยแยบคายนี้ อาจทําหนาที่เพียงคอยชักนํากระแสความคิด
ใหเดินถูกทางเขาสูแนวของฉันทะที่เคยปลูกฝงไวกอนแลว หรืออาจถึงกับตองคิดพิจารณาแยกแยะสืบสาวหา
เหตุผลอยางหนักก็ได
2056

2057

ผูมีฉันทะมาก คงจะกลายเปนนักแสวงคุณภาพชีวิต และแสวงสิ่งที่เปนคุณคาแทจริงของชีวิตกระมัง ในบาลีทานเรียกนักแสวงกุศล
ธรรมวา “กุสลานุเอสี” (ขุ.สุ.๒๕/๔๒๓/๕๒๑; ขุ.ม.๒๙/๙๓๖/๕๙๗) หมายถึงผูแสวงอริยมรรค หรือแสวงนิพพาน
พระพุทธเจาเมื่อเสด็จออกแสวงสัจธรรม ก็ทรงเปน กิงกุสลานุเอสี (ผูแสวงหาวาอะไรเปนกุศล; ที.ม.๑๐/๑๓๙/๑๗๖) หรือ
กิงกุสลคเวสี (แปลเหมือนกัน, ม.มู.๑๒/๓๑๗/๓๑๘) กุศลในกรณีนี้ ฝรั่งมักแปลวา the good.
ที่วาไมจําเปน หมายความวา ถาปลอยใหตัณหาแทรกตัวเขามา ความอยากและนึกคิดอยางนั้นก็มีได.

๑๐๔๒

พุทธธรรม

เมื่อโยนิโสมนสิการเกิดแลว กระแสฝายอวิชชาก็หยุดหรือขาดตอนไป เมื่อพิจารณาเห็นคุณคาของสิ่งนั้น
หรือภาวะนั้น รูวานั้นเปนสิ่งที่ดีแลว หรือรูวาดีคืออยางนั้นอยางนี้แลว จิตใจจะโนมนอมลาดเอนพุงไปหาสิ่ง
นั้นเอง กระบวนธรรมเดินไปอยางนี้เปนธรรมดาของมัน ไมตองบังคับหรือหาสิ่งใดมาหลอกลอชักจูง อยางนี้
เรียกวา เกิดฉันทะขึ้นในภาวะหรือสิ่งนั้นๆ2058 อยากทําใหดี จากนั้นก็จะเกิดอุตสาหะ ที่จะทําสิ่งดีงามหรือภาวะที่
ดีงามนั้น ใหเกิดมีเปนจริงเปนจังขึ้น จนกระทั่งสําเร็จ
กระบวนธรรมอยางนี้ ในบางกรณีที่เปนเรื่องเฉพาะ ทานอาจซอยขั้นตอนออกไปใหเห็นองคธรรมยอยๆ
ในระหวาง ละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชน ในกีฏาคิริสูตร และจังกีสูตร พระพุทธเจาทรงแสดงลําดับขั้นตอน
ความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม ตั้งแตเกิดศรัทธา จนบรรลุสัจธรรม
มีขั้นตอนที่ควรจะกลาวในที่นี้ คือ เมื่อฟงธรรมและทรงจําไวไดแลว ก็พิจารณาเนื้อความ เมื่อพิจารณา
ความ ก็เขาใจสมตามธรรมที่พินิจ เมื่อเขาใจตาม ฉันทะก็เกิด เมื่อเกิดฉันทะแลว ก็อุตสาหะ ฯลฯ2059
ขั้นตอนที่วาพิจารณาเนื้อความหรือไตรตรองความ (อัตถุปปริกขา) ก็คือขั้นของโยนิโสมนสิการนั่นเอง
สวนการเขาใจตามธรรมที่พินิจ (ธัมมนิชฌานักขันติ) ก็เปนผลตอเนื่องจากการพิจารณาไตรตรองนั้น รวมทั้งสอง
อยางเปนขั้นของการใชปญญา กลาวคือ เมื่อพิจารณาเขาใจมองเห็นสิ่งที่ดีมีคุณคาเปนความจริงแลว จิตก็นอมไป
หาเรียกวาเปนฉันทะ คือยินดีพอใจตองการสิ่งหรือภาวะดีงามที่เปนธรรมเปนสัจจะนั้น พูดรวบรัดใหเหลือแต
ขั้นตอนใหญๆ วา โยนิโสมนสิการนําไปสูฉันทะ แลวนําตอไปสูอุตสาหะ ดังไดกลาวมาแลว

ฉันทะอยากชั่ว ตัณหาอยากดี มีหรือไม่?
อาจมีผูสงสัยวา ในเมื่อฉันทะอยากทําดี หรืออยากใหมีภาวะที่ดีแลว ฉันทะจะอยากทําชั่ว หรืออยากให
มีภาวะที่ชั่วบางไมไดหรือ พึงพิจารณาวา เหตุที่คนทําชั่ว ก็เพราะเห็นแกการจะไดเสพเวทนาอันอรอย หรือไมก็
ตองการจะเสริมหนุนความมั่นคงถาวรยิ่งใหญของตัวตนที่ยึดถือไว หรือไมก็เพราะตองการใหตัวตนพรากพนไป
จากสิ่งหรือภาวะที่ไมปรารถนา หรือเพราะมีลักษณะการดําเนินชีวิตโดยทั่วไป อยางที่เรียกวา เปนอยูแคปลาย
เสนประสาท กลาวคือ ไดรับรูอารมณที่ถูกใจ ก็ชอบใจ อยากได จะเอา ไดรับรูอารมณไมถูกใจ ก็ขัดใจ ชัง อยาก
ทําลาย ประพฤติตัวและกระทําการตางๆ ไปตามอํานาจของความชอบใจ ขัดใจ หรือความชอบความชังเทานั้น
รวมความก็คือ ที่ทําชั่ว ก็เพราะเปนไปตามกระบวนธรรมของอวิชชา-ตัณหา หรือเรียกใหเต็มวา อวิชชาตัณหา-อุปาทาน
เปนอันวา อวิชชา-ตัณหานั่นเอง เปนเหตุของการทําความชั่ว ความอยากทําชั่วจึงตองมาจากอวิชชาตัณหา (ตามหลักความเปนเงื่อนไขที่กลาวแลว) สวนฉันทะเกิดสืบเนื่องจากความรูความเขาใจ ความชื่นชมความ
ดีงามสมบูรณตามสภาวะ หรือความสํานึกในเหตุผลที่ไดพิจารณาแลวโดยอิสระจากความรูสึกชอบใจไมชอบใจ
จนรูเห็นวา อะไรเปนสิ่งมีคุณคา เปนคุณประโยชนแทจริง จึงโนมนอมใจไปหาสิ่งนั้น
2058

พึงระวังความสับสน ระหวางฉันทะ กับตัณหา เพราะเมื่อเขาไปสูสถานที่สะอาดเรียบรอยรมรื่น เปนตน ตัณหาก็ทําใหเกิดความยินดี
พอใจเชนเดียวกัน แตขอแตกตางอยูที่วา ตัณหายินดีพอใจในสุขเวทนาที่ไดรับจากการไดเห็นไดยินไดสัมผัสอารมณตางๆ ที่ชอบใจ
ในที่นั้น ไมใชยินดีพอใจในภาวะดีงามโดยตรง การกระทําที่จะเกิดความยินดีของตัณหา ก็คือ หยุดเพื่อจะไดเสพอารมณเสวยเวทนา
ที่ชอบใจไดมากๆ อาจลงนั่งหรือนอนหลับไปดวยความขี้เกียจ.
2059
ลําดับขั้นตอนทั้งหมดคือ: สัทธา→ อุปสังกมน→ ปยิรุปาสน→ โสตาวธาน→ ธัมมัสสวนะ→ ธัมมธารณา→ อัตถุปปริกขา→ ธัมมนิชฌานักขันติ→ ฉันทะ→ อุสสาหะ→ ตุลนา→ ปธาน→ อัญญาราธนา (หรือสัจจานุปตติ) ดู ม.ม.๑๓/๒๓๘/๒๓๓; ๖๕๗/๖๐๕.

บทที่ ๒๑ ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ

๑๐๔๓

เมื่อจิตโนมนอมไปสูสิ่งหรือภาวะที่ดีนั้นแลว ก็จึงเปนอันพนไปเองโดยอัตโนมัติ จากการที่จะกระทํา
ความชั่วตามอิทธิพลครอบงําของความชอบใจไมชอบใจที่เกิดจากตัณหา โดยนัยนี้ ฉันทะจึงไมอาจเปนความ
อยากทําชั่ว หรือความอยากใหมีภาวะที่ชั่ว
อยางไรก็ตาม การกระทําโดยฉันทะ ก็อาจมีการผิดพลาดได เนื่องจากการคิดพิจารณาไมสมบูรณ หรือ
ความรูความเขาใจไมเพียงพอ เปนตน ผลดีที่ตองการอาจไมเกิดขึ้น หรือผลรายกลับเกิดขึ้น แตในเมื่ออวิชชาตัณหาที่เปนตัวการที่แทของการทําชั่ว ถูกตัดออกไปแลว การที่จะพูดถึงความผิดพลาดเหลานั้น และวิธีแกไข
ตางๆ ก็เปนเรื่องคนละขั้นตอนที่ควรจะแยกไปพิจารณาตางหากจากที่นี้
ในทางตรงขาม ก็อาจมีผูถามวา ตัณหาอยากในทางที่ดี คืออยากทําดี อยากในสิ่งดีงาม และภาวะที่ดีบาง
ไมไดหรือ ซึ่งก็ตอบไดทันทีวาได และเปนอยางนี้บอยครั้งดวย แตความอยากในทางดีของตัณหา จะเปนไปใน
ลักษณะของความเปนเงื่อนไข โดยมุงหวังวาจะอาศัยภาวะดีงามนั้น เสพเวทนาอันอรอยไดมากขึ้น หรือภาวะนั้น
จะชวยเสริมขยายความมั่นคงถาวรยิ่งใหญแกอัตตาของตน
ความอยากดีอยางนี้ ตามปกติเปนบทบาทของภวตัณหา2060 เชน อยากเกิดเปนเทวดา (จะไดมีนางฟา
มากมายเปนบริวาร จะไดเปนผูยิ่งใหญ อายุยืนนาน เสวยของทิพย) อยากเปนวีรบุรุษวีรสตรี (ตัวตนจะไดขยาย
ใหญขึ้นดวยคํายกยองสรรเสริญ) อยากเปนพระโสดาบัน (จะไดเปนผูสูงเลิศกวามนุษยสามัญ) หรืออยางงายๆ
อยากเปนคนดี (จะไดมีเกียรติคนยกยองนับถือ เพิ่มความมั่นคงยิ่งใหญแกตัวตน) ดังนี้เปนตน
พูดอยางรวบรัดวา จะดีหรือชั่วก็แลวแต ขอใหเปนเงื่อนไขเพื่อจะไดเสพสุขเวทนา หรือปกปองรักษา
เสริมขยายอัตตาก็แลวกัน2061 ตัณหาอยากไดทั้งนั้น และเพราะตัณหาอยากดีบอยๆ นี่แหละ จึงทําใหเกิดความ
สับสนปนเปกับฉันทะ เปนปญหาในการทําความเขาใจและแยกออกจากกัน

ระวังไว้ ฉันทะมา ตัณหาอาจจะสอด หรือแทรกสลับ
ความสับสนปะปนกันระหวางฉันทะกับตัณหา เกิดจากการที่ธรรมสองอยางนี้ เกิดแทรกหรือซอนหรือ
สลับกันได และเปนปจจัยแกกันและกันได
เปนธรรมดาของมนุษยปุถุชนที่ยังมีตัณหาเปนเจาเรือน ไมวาฉันทะจะเกิดขึ้นหรือไม ตัณหาก็ยอมมียืน
พื้นคอยรอโอกาสอยู ถาฉันทะไมเกิด ตัณหาก็ทําหนาที่ของมันเรื่อยไป ถาฉันทะเกิดขึ้นมา ตัณหาก็คอยหาชองที่
จะแทรกซอนแอบแฝงหรือเขาแทนที่
อนึ่ง มนุษยเปนสัตวที่เจริญ สามารถมีปญญาและคุณธรรมไดมาก เมื่อมนุษยพัฒนาสูงขึ้นไปในดานจิต
และปญญา ตัณหาก็พลอยมีอาการละเอียดออนตามไปดวย และแสดงตัวออกในลักษณะที่ประณีตซับซอนยิ่งขึ้น
ดังนั้น พอฉันทะเกิดขึ้น คือมองเห็นวาอะไรเปนภาวะดีงามมีคุณคาแทจริง พาใจโนมนอมเขาไปหาสิ่งนั้นแลว
ตัณหาก็อาจเขาแทรกซอนไดทันที โดยการวางทาทีของการเขาครอบครอง การยึดถือเปนของตน การเอาตัวตน
เขาผูกพัน การเปนเจาของหรือออกรับแทน การแบงแยกหรือกันออกวาเปนสวนของเรา สวนของคนอื่น
2060
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ดู วิสุทฺธิ.๓/๑๑๘
อยากทําลายอัตตา หรืออยากใหอัตตาดับสูญ ซึ่งเปนวิภวตัณหา ก็ดูคลายเปนอยากดีไดเหมือนกัน เชน อยากเปนพระอรหันต โดยมี
อุจเฉททิฏฐิวา จะไดดับสูญเลิกเกิดเสียที (แตถาอยากเปนพระอรหันตเพื่อจะไดเปนบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนา ก็กลายเปน
ภวตัณหา)

๑๐๔๔

พุทธธรรม

เมื่อตัณหาเกิดขึ้นแลว ก็เทากับวาไดเพาะเชื้อสําหรับการกอตัวของความทุกขและปญหาตางๆ พรอม
ดวยแลว ตัวอยางเชน เมื่อทํางานอะไรสักชิ้นหนึ่ง ที่เริ่มตนดวยฉันทะ ถาผูทํานั้นดํารงอยูในฉันทะตอเนื่อง
เรื่อยไป เขาจะมีความพึงพอใจซาบซึ้งในคุณคา ในภาวะดีงามหรืออุดมสภาวะของสิ่งนั้น ที่การทํางานกําลังพาไป
ใหเขาถึง2062 จิตใจของเขาจึงนอมดิ่งดื่มด่ําแนวแนในอุดมสภาวะ และในงานที่ทํา เขาจึงทํางานโดยมีปติปราโมทย
และสมาธิ
แตถาเมื่อฉันทะไดเริ่มตนขึ้นใหลงมือทําการไดแลว ตัณหาแทรกสอดเขามาตัดตอน และเขาแทนที่เสีย
ก็เกิดความรูสึกกําชับเขามาวางานของเรา ผลงานของเรา เราจะไดนั่นไดนี่ ตัณหาก็อาจจะชวยใหทํางานดวยความ
ตื่นเตนเรารอนกระวนกระวาย และอาจตามมาดวยความหวาดระแวง เชนวา คนโนนคนนี้เขาวาเราเปนอยางไร
วางานของเราเปนอยางไร กลัววางานของเราจะสูของคนโนนคนนี้ไมได เกิดการแขงขัน ตลอดไปจนกระทั่งความ
อิจฉาริษยา ความหวงแหน ความของขัดกระทบใจ
ถากลายมาเปนอยางนี้ เขาจะไมไดปติปราโมทยในงาน แตอาจจะไดความภาคภูมิใจแบบตัณหามานะ ซึ่ง
เปนความรูสึกแบบที่มีคูลบฝายตรงขาม เชน เขาอาจจะมีความหวังวาเมื่อทําสําเร็จ เขาจะไดรับความยกยอง
สรรเสริญ คนอื่นทั้งหลายจะพากันแสดงความชื่นชม (เสริมขยายความมั่นคงของอัตตา)
ครั้นสําเร็จ ถาคนทั้งหลายไมแสดงความชื่นชมยกยอง หรือชื่นชมยกยองไมมากไมนานเทาที่เขาหวัง เขา
ก็จะผิดหวัง เกิดความทุกขความของคับใจ บางที แมแตเมื่อไดรับความยกยองชื่นชมสมหวังแลว แตเมื่อ
กาลเวลาแหงเหตุการณนั้นผานพนไปตามธรรมดาแหงความไมคงที่ยั่งยืน ถาเขาวางใจไมถูก ก็กลับหวนละหอย
รําพึงเสียดายวันชื่นชั่วโมงฉ่ําที่อัตตาเคยไดรับการพะเนาพะนอครั้งนั้น ทําใหเกิดความเศราซึม หรือเฉาใจไดอีก
ยิ่งกวานั้น บางคนพอประสบความสําเร็จ ไดรับความยกยองเชิดชูแลว เกิดลืมตัว ไมไดใชปญญาชําระ
ลางจิตใจใหเรียบรอย อัตตาที่พองขยายแบงบานออกไปแลว ไมกลับคืนสภาพเดิม (คือไดเกิดความยึดมั่นใน
ตัวตนที่ไดรับความยกยองอยางนั้น เปนมานะอยางเหนียวแนนแลว) ก็เลยตองการความพะเนาพะนอ และการ
ยอมรับความยิ่งใหญของตัวตนนั้นจากผูอื่นอยางโดดเดนเกินไป จนถึงกับเกิดมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกไมสมควร
เกิดปญหาและโทษภัยทั้งแกตนและผูอื่นแผขยายตอไปอีก
อนึ่ง ขอย้ําคําที่กลาวขางตนวา ตัณหาอาจเกิดแทรกซอนเขามาในตอนใดก็ได เชนในกรณีนี้ บุคคลผูนั้น
อาจทํางานดวยแรงฉันทะมาดวยดีโดยตลอด จนกระทั่งสําเร็จแลว จึงเกิดตัณหาเขามาถือครองวานี่ผลงานของ
เราก็ได หรือตัณหาอาจเขาแทรกสลับกับฉันทะมาเรื่อยๆ ก็ได
ขอสําคัญอยูที่วา ไมวาตัณหาจะเกิดที่ไหนในชวงจังหวะใด ก็จะเขาผูกปมปญหาเตรียมไวในที่นั่น ถาไม
รุนแรงพอที่จะลุกลามไปเปนอันตรายแกผูอื่นหรือทําใหสังคมยุงยากเดือดรอน อยางนอยก็เปนปญหากอทุกขอยู
ในใจ หรือเปนอิทธิพลแฝงเรนอยูในบุคลิกภาพของตน
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ภาวะปราศจากโทษ (อนวัชชภาวะ) ซึ่งไมมีความรูสึกกระทบเขามาวาจะเกิดขอเสียหายหรือผลรายใดๆ แกอะไรๆ หรือใครๆ; พึง
พิจารณามติของอรรถกถาแหงหนึ่งดวย ที่ทานวา “ศรัทธา อันมีความเลื่อมใสยิ่งในอารมณ เปนลักษณะ เปนปจจัยพิเศษแกฉันทะ
อันมีความใครจะทําเปนสภาวะ” (อรรถกถาเนตติปกรณ ฉบับอักษรพมา หนา ๗๐; ฉบับไทยยังไมไดพิมพ)

บทที่ ๒๑ ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ

๑๐๔๕

อยากนิพพาน อย่างไรเป็นฉันทะ อย่างไรเป็นตัณหา
เมื่อเขาใจความแตกตางระหวางตัณหากับฉันทะในเรื่องราวหรือในกิจทั่วๆ ไปแลว ก็จะเขาใจดวยวา
ความยินดี พอใจ ความตองการหรืออยากนิพพาน ในกรณีใดเปนตัณหา ในกรณีใดเปนฉันทะ
เมื่อบุคคลฟงธรรม เกิดความเขาใจ มองเห็นโทษของกิเลสวา โลภะ โทสะ โมหะ ทําใหจิตใจขุนมัวเศรา
หมอง เปนเหตุใหทํากรรมชั่วตางๆ กอความเดือดรอนทั้งแกตนและผูอื่น ถากําจัดกิเลสเหลานั้นไดแลว จิตใจจะ
สงบผองใส มีความสุข ไมมีความเรารอนกระวนกระวาย ดังนี้เปนตนแลว เขามองเห็นคุณคาของความปราศจาก
กิเลส ความมีจิตปลอดโปรง สงบ ผองใสนั้นวาเปนภาวะดีงาม จิตใจของเขาก็ยินดี โนมนอมโอนไปหาภาวะนั้น
อาการอยางนี้ คือสิ่งที่เรียกไดวาฉันทะ
ภาวะจิ ต ที่ มี ฉั น ทะอย า งนี้ ในบาลี ท า นใช ว า ยิ น ดี (อภิ ร ม หรื อ อภิ รั ต ) ในนิ พ พานบ า ง ปรารถนา
(อภิปตถนา) นิพพานบทบาง ปรารถนาโยคเกษมธรรมบาง2063 จัดเปนภาวะจิตที่เปนกุศล และเปนคุณสมบัติของ
ผูปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุนิพพาน
แตถาคิดอยากไดนิพพาน อยากบรรลุนิพพาน หรืออยากเปนผูบรรลุนิพพาน โดยนึกขึ้นมาทํานองวา
นิพพานเปนภาวะอยางหนึ่ง สิ่งๆ หนึ่ง หรือสถานที่แหงหนึ่ง อันนาปรารถนา ซึ่งตนจะไดเขาไปครอบครอง เขาถึง
หรือเขาไปอยู
ในความคิดนั้น จะมีความรูสึก หรือความเห็นซอนแฝงอยูดวยวา นิพพานนั้นจะอํานวยสุขเวทนาใหตน
ไดเสพเสวย หรือวาเปนภาวะนิรันดร ที่ตนจะไดคงอยูยั่งยืน ตลอดจนกระทั่งวาเปนที่ขาดสูญ ซึ่งตัวตนจะได
หมดสิ้นไปเสียที ความยินดี ปรารถนา หรือตองการนิพพานในกรณีเชนนี้ จัดวาเปนตัณหา และจะเปนอุปสรรค
ขัดขวางการบรรลุนิพพาน
แมความอยากเปนพระอรหันต ก็มีคติอยางเดียวกัน
อนึ่ง ความตอนนี้ชวนใหสังเกตเห็นอาการ หรือลักษณะอีกอยางหนึ่ง ที่แตกตางกันระหวางฉันทะกับ
ตัณหา กลาวคือ ฉันทะตอเนื่องกับการกระทําโดยตรง เปนความพรอม หรือเตรียมตัวที่จะทําการ หรือจะเขาไป
หาสิ่งตองการ ซึ่งมองเห็นประจักษอยูในเวลานั้น
พูดไดวา ฉันทะเปนสวนหนึ่ง หรือเปนขั้นตอนหนึ่งของการกระทํานั้นทีเดียว โดยเปนจุดเริ่มตนของการ
กระทํา หรือเปนการเริ่มที่จะลงมือทํา สวนตัณหา เปนความปรารถนา ในสิ่งที่เปนเสมือนวาตั้งอยูหางออกไปในที่
ของมันเองแหงหนึ่ง ตางหากจากตัวผูปรารถนา ขาดตอนจากกัน ตัณหามีความเขาใจเพียงมัวๆ มองเห็นสิ่งนั้นไม
ชัดเจน เพียงแตหวังที่จะไดรับผลที่ตองการจากสิ่งนั้น แลวก็หาทางที่จะใหไดสิ่งนั้นมา หรือเขาครอบครองเสพ
เสวยสิ่งนั้น2064
2063

เรียกพระพุทธเจาวาเปนนิพพานาภิรัต คือผูยินดีในนิพพาน (ขุ.สุ.๒๕/๓๐๒/๓๔๔); วาคนผูยินดีในนิพพาน ยอมหลุดพนจากสรรพ
ทุกข (สํ.ส.๑๕/๑๗๕/๕๒); วาภิกษุผูไมมัวเพลินงาน ไมมัวเพลินการคุย การนอน การคลุกคลี การคิดฟุงผันพิสดาร ชื่อวาเปนผูยินดี
ในนิพพาน ละสักกายะเพื่อทําความจบสิ้นทุกขได (อง.ฉกฺก.๒๒/๒๘๕-๖/๓๒๘-๙); วาภิกษุผูรูจักขมจิตในเวลาควรขม รูจักประคอง
จิต ทําจิตใหราเริง และเพงดูเฉย ในเวลาที่ควรทําเชนนั้นๆ ชื่อวาเปนผูยินดีในนิพพาน สามารถบรรลุนิพพานได (องฺ.ฉกฺก.๒๒/
๓๕๖/๔๘๖); พระเถรีกลาวถึงตนเองยินดีในนิพพาน (ขุ.เถรี.๒๖/๔๓๒/๔๔๙; ๔๗๔/๔๙๙); วาผูปรารถนานิพพาน จึงจะดําเนินชีวิต
ไดดวยดีในโลก (อยูไหนไปไหน ก็เปนไปดวยดี, ขุ.สุ.๒๕/๓๓๑/๓๙๖); ทรงสอนภิกษุผูปรารถนาโยคเกษมธรรม (ม.มู.๑๒/๓/๖);
ทรงสอนใหภิกษุทั้งหลาย เปนผูมากดวยปราโมทย ปรารถนาเกษมธรรม คือนิพพาน (ม.มู.๑๒/๓๙๑/๔๒๑).
2064
อรรถกถาและฎีกาบางแหง แสดงมติวา ตัณหาเปนความปรารถนาอารมณที่ยังไมมาถึง เสมือนการที่โจรเหยียดมือออกไปในที่มืด
(วิสุทฺธิ.๓/๑๘๒; สงฺคห.ฏีกา ๒๓๕)

๑๐๔๖

พุทธธรรม

ตัณหาให้ละแน่ แต่ฉันทะก็ละอีกแบบหนึ่ง
ในทางปฏิบัติ มีขอสรุปที่พึงยอมรับกันไวกอนวา
ประการที่หนึ่ง เปนธรรมดาของปุถุชนที่ยอมมีตัณหาครองใจเปนพื้นอยู และตัณหานั้นจะเกิดขึ้นได
เสมอ ไมวาในขั้นตอนหรือเวลาใด ที่เผลอปลอยโอกาสแกมัน
ประการที่สอง ตัณหาเกิดขึ้นมาเมื่อใด ก็จะชักนําเอาปญหาหรือความทุกขเขามาใหดวย จึงควรละหรือ
กําจัดเสีย
ประการที่สาม ในเมื่อตัณหาที่เปนตัวกอโทษนั้น พรอมที่จะเกิดอยูเสมอ การที่ปุถุชนจะหลีกเลี่ยงมัน
โดยสิ้นเชิง ยอมจะเปนไปไมได ดังนั้น ในกรณีที่สมควรหรือจําเปน นาจะมีวิธีปฏิบัติในทางที่จะทําใหตัณหากอ
ประโยชน หรือเอาตัณหาไปใชประโยชนได นี้เปนฝายอกุศล
สวนในฝายกุศลหรือฝายดี ก็เปนอันยอมรับในทางตรงขามวา ฉันทะเปนประโยชนเกื้อกูล ชวยใหชีวิต
เขาถึงภาวะดีงามทุกอยางที่มีคุณคาแทจริง จึงควรใชและปลูกฝงใหเกิดมีมากขึ้นโดยลําดับ เมื่อฉันทะเกิดขึ้น ก็
ยอมเปนการปดกั้นหรือปองกันและกําจัดตัณหาไปดวยในตัว
ทานแสดงหลักการทั่วไปไววา ตัณหาเปนสิ่งที่พึงละ2065 สวนฉันทะเปนกรณียะ คือสิ่งที่พึงกระทํา2066
อยางไรก็ตาม อาจจะพูดอีกแนวหนึ่งก็ไดวา ทั้งตัณหาและฉันทะ เปนสิ่งที่พึงละเสียทั้งสองอยาง แตการ
ละนั้นตางกัน ดังที่ทานขยายความไวจับสาระไดวา ตัณหาเกิดที่ไหน ควรละเสียที่นั่น2067 คือละหรือกําจัดเสีย ณ
จุดที่มันเกิดขึ้น สวนฉันทะ ทานใหละดวยการทําใหสําเร็จตามฉันทะนั้น คือ ละดวยการทําตามฉันทะนั้นจน
สําเร็จผล ทําใหฉันทะนั้นหมดไปเอง หรือไมตองมีฉันทะนั้นอีกตอไป
พูดอีกอยางหนึ่งวา ตัณหา เปนความตองการชนิดที่ควรดับหรือละทิ้งไปเสียโดยทันทีและถายเดียว ไม
ตองเก็บเอาไวใชอะไรตอไป สวนฉันทะ เปนความตองการชนิดที่ควรทําตามจนสําเร็จหมดความตองการนั้นไป
เอง พูดสั้นๆ วา ตัณหาละดวยการสลัดทิ้ง ฉันทะละดวยการทําใหสําเร็จ
การละฉันทะดวยการทําใหสําเร็จ ซึ่งจะเรียกวา การละฉันทะดวยฉันทะ คือเอาฉันทะละฉันทะ หรือทํา
ใหฉันทะละตัวมันเองนี้ มีเรื่องมาในบาลี ขอนํามาลงไวเพื่อใหพิจารณาเห็นชัดเจนดวยตนเอง เรื่องนี้เปนคํา
สนทนาถามตอบปญหา ระหวางพราหมณคนหนึ่งกับพระอานนท
พราหมณ์: ท่านพระอานนท์ผู้เจริญ บุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดม เพื่อ
ประโยชน์อะไร?
พระอานนท: เพื่อละฉันทะ2068
2065

เปน ปหาตัพพะ หรือปหาตัพพธรรม ในฐานะสมุทัยอริยสัจ = วินย.๔/๑๕/๒๐; ขุ.ม.๑๙/๑๖๖๗/๕๒๙; ในฐานะตัณหา ๖ กอง = ที.ปา. ๑๑/
๔๒๕/๓๐๓; ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๔/๓๘; ในฐานะภวตัณหา = องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๕๔/๓๓๓; นอกนี้ดู ม.อุ.๑๔/๗๖/๖๖; สํ.สฬ.๑๘/๑๕๑/๑๐๔;
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๕๗/๒๓๖; ขุ.ม.๒๙/๘๕๐/๕๒๗; มาโดยชื่อวา ฉันทะ = สํ.ข.๑๗/๓๓๕-๓๔๑/๒๑๗-๒๑๙
2066
สํ.นิ.๑๖/๓๑๐/๑๖๑; นอกนี้ดู สํ.ม.๑๙/๑๗๑๗/๕๕๐; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๙๓/๑๒๒; องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๙๑/๓๔๑; องฺ.อฏก.๒๓/๑๗๑/
๓๓๑; องฺ.ทสก.๒๔/๕๒/๑๐๑; ทําใหเกิดขึ้น (คือควรทําใหเกิดขึ้น) เชน สํ.ม.๑๙/๑๐๙๐/๓๑๙ ฯลฯ (คือใน สัมมัปปธาน ทั้งหมด)
2067
เชน ที.ม.๑๐/๒๙๗-๘/๓๔๓-๘; สํ.นิ.๑๖/๒๕๘/๑๓๑; ฯลฯ ฯลฯ (เคยอางแลว)
2068
ฉันทะ ในขอความวา “เพื่อละฉันทะ” นี้ อรรถกถา สํ.อ.๓/๓๖๕ วาหมายถึงตัณหาฉันทะ คือตัวตัณหานั่นเอง ถาถือตามนี้ ก็ตอง
หมายความว า พระอานนท ต อบว า ประพฤติพ รหมจรรย เ พื่ อ ละตั ณ หา และที่ ท า นอธิ บ ายต อ ไปว า ใช ฉั น ทะละฉั น ทะ ก็ ต อ ง
หมายความวา ใชกุศลฉันทะ (ในอิทธิบาท) มาละตัณหาฉันทะ แตคําตอบของพระอานนทปรากฏอยูชัดแจงวา ทั้งฉันทะที่ใหทําการ

บทที่ ๒๑ ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ

๑๐๔๗

พราหมณ์: มีมรรคา มีปฏิปทาเพื่อละฉันทะนั้นไหม?
พระอานนท: มีสิท่าน
พราหมณ์: มรรคา ปฏิปทาเพื่อละฉันทะนั้น เป็นไฉน?
พระอานนท: ภิกษุเจริญอิทธิบาท ที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิ และปธานสังขาร เจริญอิทธิบาท ที่
ประกอบด้วยวิริยสมาธิ จิตตสมาธิ วิมังสาสมาธิ และปธานสังขาร, นี้แลพราหมณ์ คือ มรรคา
คือปฏิปทาเพื่อละฉันทะนั้น
พราหมณ์: เมื่อเป็นอย่างนั้น ฉันทะที่มีอยู่ ก็ยังคงมีอยู่นะสิ มิใช่ไม่มี, และข้อที่บุคคลจักละ
ฉันทะด้วยฉันทะนั่นเอง ย่อมมิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้
พระอานนท: ถ้าอย่างนั้น เราจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้ ท่านเห็นควรอย่างไร ก็พึงตอบอย่าง
นั้น; นี่แน่ะพราหมณ์ ท่านเข้าใจว่าอย่างไร ก่อนนี้ ท่านได้มีฉันทะ (ในเรื่อง) ว่า เราจักไป วัด,
เมื่อท่านไปถึงวัดแล้ว ฉันทะเพื่อการนั้น ก็สงบระงับไป ใช่ไหม?
พราหมณ์: ใช่อย่างนั้น ท่าน
พระอานนท : ก่ อนนี้ ท่ า นได้ มีค วามเพี ย ร...ได้ มีจิ ต ใจจดจ่ อ (จิต ตะ)...ได้มี ปั ญ ญาไตร่ ตรอง
(วิมังสา) ในเรื่องว่า เราจักไปวัด, เมื่อท่านไปถึงวัดแล้ว ความเพียร...จิตใจจดจ่อ...ปัญญา
ไตร่ตรอง (วิริยะ จิตตะ วิมังสา) เพื่อการนั้น ก็สงบระงับไป ใช่ไหม?
พราหมณ์: ใช่อย่างนั้น ท่าน
พระอานนท: ฉันนั้นเหมือนกันแล ท่านพราหมณ์ ภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสพ...ฉันทะ เพื่อ
การบรรลุอรหัตต์ ที่ภิกษุนั้นเคยมีในกาลก่อน เมื่อเธอบรรลุอรหัตต์แล้ว ฉันทะเพื่อการนั้น ก็
สงบระงับไป, วิริยะ เพื่อการบรรลุอรหัตต์...จิตตะ เพื่อการบรรลุอรหัตต์...วิมังสา เพื่อการบรรลุ
อรหัตต์ ที่ภิกษุนั้นเคยมีในกาลก่อน เมื่อเธอบรรลุอรหัตต์แล้ว วิริยะ...จิตตะ...วิมังสาเพื่อการนั้น
ก็สงบระงับไป2069

จะละตัณหา ก็ใช้ตัณหาได้ แต่ไม่วายต้องระวัง
สวนตัณหา ที่ทานวาใหละเสีย ณ ที่มันเกิด หรือถอนทิ้งเสียทีเดียวนั้น เปนหลักการทั่วไป แตในทาง
ปฏิบัติ ทานก็ยอมรับความออนแอ ความเคยชิน และความไมพรอมตางๆ ของปุถุชนเหมือนกัน ดังนั้น จึงเกิดมี
วิธีปฏิบัติตามขอสรุปประการที่สาม ซึ่งไดกลาวไวขางตน คือ เอาตัณหาไปใชประโยชน ทําใหเกิดผลในทางที่ดีงาม
ตามตัวอยางที่ทานแสดงไวในบาลี การเอาตัณหาไปใชประโยชนนั้น สามารถใชแมแตเพื่อประโยชนสูงสุด
คือเพื่อบรรลุนิพพาน โดยเกิดเปนหลักการยอยลงมาวา พึงอาศัยตัณหาละตัณหา
ดังขอความที่พระอานนทกลาวกะภิกษุณีรูปหนึ่งที่หลงรักทานวา
และฉันทะที่สงบระงับไป ก็คือฉันทะในอิทธิบาทอยางเดียวกัน และฉันทะในอิทธิบาทนั้น ก็เปนที่ยอมรับเปนเสียงเดียวกันวา
เปนกัตตุกัมยตากุศลฉันทะ ตามคําอธิบายของพระอานนทจึงไดความหมายวา ละกุศลฉันทะเสียดวยการทําใหสําเร็จผลตามกุศล
ฉันทะนั่นเอง แตถายังยืนยันความหมายของฉันทะคําแรกวาเปนตัณหาตามอรรถกถา ก็ตองใหเรื่องยุติลงวา เปนการยักเยื้องเลน
คําพูด คือ เริ่มคําตอบดวยฉันทะที่เปนตัณหา แตอธิบายดวยฉันทะที่เปนกุศล เปนกัตตุกัมยตา แตไมวาจะถือความหมายของ
ฉันทะในคําตอบประโยคแรกนั้นวาอยางไรก็ตาม ก็ปลอยผานไปได เพราะขอความในทอนอธิบายตอไป ก็เพียงพออยูแลวสําหรับ
อางเพื่อยืนยันหลักการที่เขียนไวขางตน ถารังเกียจคําวา “ละ” สําหรับฉันทะ ก็อาจพูดวาฉันทะควรระงับเสียดวยการทําใหสําเร็จ.
2069
สํ.ม.๑๙/๑๑๖๓-๘/๓๔๙ (คําแปลตัดขอความซ้ําๆ ออก; คําวาวัด บาลีวาอาราม จะแปลวาสวนก็ได ในที่นี้ แปลอยางใหฟงกันงายๆ)

๑๐๔๘

พุทธธรรม

“แน่ะน้องหญิง ข้อที่เรากล่าวว่า กายนี้เกิดจากตัณหา พึงอาศัยตัณหาละเสียซึ่งตัณหาดังนี้
เราอาศัยเหตุผลอะไรกล่าว;
“ในข้อนี้ ภิกษุได้สดับข่าวว่า ภิกษุมีชื่ออย่างนี้ ได้ประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ใน
ปัจจุบันทีเดียว ซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะ
ทั้งหลาย เข้าถึงอยู่ ดังนี้ เธอจึงมีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่อไรเล่าหนอ แม้เราก็จักประจักษ์แจ้ง
เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ...เข้าถึงอยู่บ้าง ดังนี้,
2070
“กาลต่อมา ภิกษุนั้นอาศัยตัณหา ละตัณหาได้”
สาระของขอความนี้มีเพียงวา ภิกษุไดยินขาววาภิกษุอื่นบรรลุอรหัตตผล ก็อยากบรรลุอรหัตตผลบาง
หรือไดยินวา ภิกษุอื่นไดเปนพระอรหันต ก็อยากเปนพระอรหันตบาง
ความอยากของภิกษุนี้ มีลักษณะที่เห็นไดชัดวาเปนตัณหา คือ ภาวะอรหัตตผล หรือความเปนพระ
อรหันตนั้น เปนเหมือนสิ่งหนึ่งที่ตั้งอยูในที่ตางหากจากเธอ และมีตัวเธอที่อยากจะเขาครอบครอง เปนเจาของ
หรือเขาไปอยูในภาวะนั้น
การเอาตัณหามาใชในกรณีอยางนี้ จัดวาเปนอุบาย คือวิธียักเยื้องนําเขาไปใหถึงจุดหมาย เปนวิธีเราลอ
ใหกระทําการที่เปนเงื่อนไข เมื่อบุคคลที่ถูกเราลอ เริ่มกระทําการที่เปนเงื่อนไขแลว ก็จะตองใชโอกาสในระหวาง
นั้น คอยๆ สรางความรูความเขาใจใหเขาเกิดความรักความซาบซึ้งในภาวะดีงามที่เปนผลของการกระทํานั้น
โดยตรง จนเขาเกิดฉันทะขึ้นเองอีกชั้นหนึ่ง แลวเขาก็จะเปลี่ยนแรงจูงใจและพฤติกรรมของเขาเอง ถาทําไดอยาง
นี้ ก็นับวาเปนความสําเร็จ และจัดเปนการศึกษาอบรมไดอยางหนึ่ง แตถาเปลี่ยนจากตัณหาใหเกิดเปนฉันทะ
ไมได ก็กลายเปนความลมเหลว
บางครั้ง ผลที่เอามาเราลอ อาจเปนสิ่งอื่นที่ไมใชผลของการกระทํานั้นโดยตรง เชน เมื่อพระนันทะพุทธ
อนุชาผนวชแลว เกิดความคิดถึงคูรัก เบื่อหนายพรหมจรรย คิดจะสึก พระพุทธเจาทรงทราบ จึงทรงพาไปเที่ยว
ชมนางฟา จนพระนันทะหายคิดถึงคูรัก เกิดความอยากไดนางฟาแทน พระพุทธเจาจึงตรัสรับรอง เอาพระองค
เองเปนประกันวาจะใหพระนันทะไดนางฟา โดยมีเงื่อนไขวา พระนันทะตองตั้งใจประพฤติพรหมจรรย และเมื่อ
พระนันทะตั้งใจประพฤติพรหมจรรยตามเงื่อนไขแลว ก็เปนจุดเริ่มตนของโอกาสในการนําพระนันทะกาวหนา
ตอไป ซึ่งในที่สุด เธอก็ไดบรรลุอรหัตตผล2071
วิธีการอยางนี้ เรียกอยางสามัญ ก็คือการลอดวยรางวัล แตไมปรากฏวาทานใชวิธีนี้บอย ทานคงใชเมื่อ
จําเปน ในเมื่อปจจัยแวดลอมตางๆ กําหนดวาเปนวิธีที่ดีที่สุด และคงใชอยางระมัดระวัง โดยคํานึงถึงผลติดตาม
ตัวอยางวิธีอยางนี้ในชีวิตประจําวัน เชน บอกใหเด็กกวาดถูเรือนแลว จะใหรางวัล หรือบอกลูกวา อาน
หนังสือเลมนั้นเลมนี้จบแลว จะซื้อของนั้นนี้ให
การกระทําอยางนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรม ผูทําจะตองทําอยางมีความรับผิดชอบ โดยคิด
เตรียมไวแลววา จะชักจูงเด็กเขาสูความมีฉันทะไดอยางไร ไมใชสักวาทําพอผานๆ อยางนอยเริ่มแรก ผูมีความ
รับผิดชอบยอมทําเชนนั้น โดยมีความหวังวา เมื่อลอใหเด็กเริ่มกวาดถู หรืออานหนังสือแลว เด็กอาจจะคอยๆ
เกิดความรูสึกรักความสะอาด หรือรักความรูขึ้นมาไดเอง จากการไดเห็นผลดีที่เกิดจากการกระทํานั้น
2070
2071

องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๕๙/๑๙๕, อรรถกถาอธิบายวา ตัณหาของภิกษุนั้น ในกรณีนี้ เปนกุศลตัณหา! (องฺ.อ.๒/๔๔๑)
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๓๖๖; ชา.อ.๒/๑๒๑-๔.

บทที่ ๒๑ ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ

๑๐๔๙

แตทางที่ดี ผูลอเราควรใชโอกาสระหวางนั้น ชวยทําอยางใดอยางหนึ่ง ที่จะใหเด็กใชโยนิโสมนสิการ
ในทางที่จะเขาใจคุณคาของความสะอาดและความรู จนเกิดความรักความซาบซึ้ง ชอบความสะอาดหรือใฝความรู
เกิดมีฉันทะที่จะกวาดถูหรืออานหนังสือไดเอง โดยไมตองเปนเงื่อนไขเพื่อรางวัลอีกตอไป
วิธีใชตัณหามาชักจูง หรือเปนปจจัยแกฉันทะอยางนี้ ถาฉันทะเกิดจริง ก็ดีไป แตถาฉันทะไมเกิด ก็
กลายเปนความลมเหลว และกลับเกิดผลเสียมากยิ่งขึ้น เพราะเทากับไปเราตัณหาใหขยายตัวเขมขนยิ่งกวาเดิม
เปนการสรางนิสัยที่ไมดี และเทากับเอาเชื้อแหงปญหาและความทุกขไปใสไวในชีวิตของเด็ก ซึ่งจะขยายผลรายไป
ถึงสังคมดวย โดยอาจกลายเปนวา จะมีแตคนที่รอเอารางวัล ถาไมมีอะไรลอ ก็ไมยอมทําความดี
ผูจะใชวิธีการเชนนี้ จึงตองระมัดระวัง คิดเตรียมการเพื่อผลที่ประสงคไวโดยรอบคอบ จนมั่นใจวา
จะตองสําเร็จ และเอาใจใสคอยชวยอยูตลอดกระบวนการ จนกวาผลสําเร็จคือความเกิดขึ้นแหงฉันทะจะปรากฏ
อีกตัวอยางหนึ่ง เพื่อเสริมความเขาใจเกี่ยวกับความซับซอนแหงบทบาทของตัณหาและฉันทะ
นักศึกษาคนหนึ่งเลือกเรียนวิชาแพทย เพราะเห็นวาเปนอาชีพที่ทําเงินไดดี รวยเร็ว ถาเขานึกเพียงใน
แนวของกามตัณหาเทานั้น เขาอาจจะเรียนพอสักวาใหสําเร็จตามเงื่อนไข ไดใบสําคัญออกไปประกอบอาชีพ หรือ
เพราะเหตุที่เขาไมตั้งใจเรียน เขาอาจทนความอยากไมได รอไมไหว ออกไปเสียในระหวาง
แตถาเขาเปนคนฉลาด เขามองเห็นเหตุผลตางๆ วา เมื่อจะไปเปนแพทย ก็ควรจะเปนแพทยที่ดี มี
ความรูความเชี่ยวชาญความสามารถมาก เขาอยากเปนหมอดี ที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จดวย ความคิดแนว
ภวตัณหานี้ เปนเงื่อนไขใหเขาตองตั้งใจเรียนจริงจัง ความเปนหมอดี ในแงของความมีชื่อเสียงไดรับยกยองของ
ภวตัณหานั้น ไปสัมพันธเขากับความเปนหมอดีที่เปนภาวะดีงาม และที่เปนอุดมสภาวะของความเปนหมอ ซึ่งเปน
ที่ชื่นชอบของฉันทะ ฉันทะอาจเกิดขึ้น และชวยสงหนุนใหเขาตั้งใจศึกษาหาความรูความชํานาญในวิชาแพทย
อยางจริงจัง หรือในขณะที่ตั้งใจเรียนตามเงื่อนไขของภวตัณหานั่นแหละ เขาเกิดความรูความเขาใจซาบซึ้งใน
คุณคาของความรูและงานแพทย เขาเกิดฉันทะ กลายเปนผูรักการเรียนและการฝกฝนในวิชาแพทยอยางจริงจัง
อยางไรก็ตาม นักศึกษาผูนี้ เมื่อเรียนสําเร็จ ไดปริญญาแพทยศาสตร พรอมดวยความรูความชํานาญที่
จะใหเปนหมอที่ดีมีความสามารถ แตเขายังอาจจะมุงไปหางาน หรือแสวงแตตําแหนงหนาที่ ซึ่งจะทําใหไดรายได
มากที่สุด หรือจะใหเดนดังไดงาย
นักศึกษาอีกผูหนึ่ง เห็นเพื่อนมนุษยหรือเพื่อนรวมชาติจํานวนมาก ยังไดรับทุกขทรมานจากโรคภัยไข
เจ็บมากมาย มีสภาพความเปนอยูที่ไมเกื้อกูลแกสุขภาพ เขาอยากรูวิธีแกไข และทําการแกไขสภาพเชนนี้ เขา
อยากชวยเหลือ เขาอยากเห็นคนทั้งหลายมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง หนาตาเอิบอิ่มแจมใส อยากเห็นบานเมือง
รมเย็นเรียบรอย ดํารงอยูในสภาพที่ดีที่สุด เขาจึงเลือกเรียนวิชาแพทย ดวยฉันทะที่แสดงออกทางกรุณา
ดวยความคิดเริ่มตนเชนนี้ เขาก็มีฉันทะตั้งใจเลาเรียนฝกฝน ใหรูและชํานาญตรงจุดที่จะนําไปใช
ประโยชนในการแกไขปญหา และชวยเหลือผูคนอยางที่คิดไว หากเขาสามารถดํารงรักษาฉันทะนี้ใหสืบเนื่องอยูได
ตลอด ครั้นสําเร็จแลว เขาก็เลือกงานหรือตําแหนงหนาที่ ที่จะทําใหเขาทํางานแกไขสภาพขาดอนามัย และ
ชวยเหลือคนใหพนจากโรคภัยไดดีที่สุด โดยไมคํานึงถึงรายไดหรือชื่อเสียง หรือไมคํานึงมากนัก

๑๐๕๐

พุทธธรรม

บทสรุป
มนุษย์เป็นสัตว์วิเศษ ต้องเพิ่มเดชด้วยฉันทะ มิใช่จะมัวเป็นทาสของตัณหา
ถึงตอนนี้ ควรจะลงขอสรุปเสียทีหนึ่ง มีสภาพความจริงที่เปนจุดเริ่มตนของการพิจารณาอยูวา เปน
ธรรมดาของมนุษยปุถุชนยอมยังมีตัณหา การที่จะใหมนุษยปุถุชนเหลานี้ทําการใดโดยไมมีตัณหาเขามาเกี่ยวของ
ชักจูงดวยเลยนั้น เปนอันแทบไมตองหวัง ดังนั้น จึงไมตองกลัววาคนจะไมมีตัณหา
ขอควรคํานึงอยูที่วา ตัณหาเปนสิ่งมีโทษ เปนตัวการกอทุกขหรือปญหาทั้งหลาย ทั้งแกบุคคลและสังคม
จึงตองหาทางแกไข ไมใหมีโทษภัยเหลานั้น วิธีแรก คือ ละ หรือไมใหเกิดขึ้นอยางสิ้นเชิง ซึ่งทําไดโดยการดับ
อวิชชาดวยปญญาแลว ดําเนินชีวิตดวยปญญาอยางเดียว
แตสําหรับปุถุชน ผูดําเนินชีวิตอยูทามกลางสิ่งลอเราเยายวนและเรื่องราวกระทบกระทั่งตางๆ โดยยังมี
อวิชชา ตัณหา อุปาทาน พรั่งพรอมอยูภายใน คอยรอขานรับสิ่งลอเราเปนตนนั้นอยูตลอดเวลา ถึงจะระมัดระวัง
นึกอยากจะใชปญญาเพียงไร ก็อดไมไดที่จะเผลอ ปลอยใหตัณหาไดโอกาสแสดงบทบาทเบาบาง แรงบาง
โจงแจง หรือไมก็แอบแฝง ไมที่จุดหรือขั้นตอนแหงใด ก็แหงหนึ่ง
หนทางแกไขที่พึงเนนก็คือ การพยายามใช และปลูกฝงฉันทะ ที่เปนความตองการสิ่งดีงามขึ้นมา ใหเปน
ตัวชักนําการกระทําใหมากที่สุด
มนุษยเปนสัตวที่มีสมองเจริญมากแลว จะอยูดวยอวิชชา-ตัณหาอยางสัตวทั้งหลายอื่นไมได จะตองมี
ความตองการภาวะดีงาม หรือความใฝดี เปนแรงควบคุม หรือถวงคานไวบาง มิฉะนั้นก็จะสามารถทําความชั่ว
รายกออันตรายไดอยางรายแรงที่สุด เพียงเพื่อไดสิ่งเสพเสวยสุขเวทนา หรือปกปองเสริมรักษาความมั่นคงถาวร
แหงอัตตาของตน หรือหาทางพนไปจากสิ่งที่ไมถูกใจไมปรารถนา
มนุษยจํานวนมากทีเดียว แมแตเมื่อรูจักฉันทะบางแลว แตตัณหายังแรงกลาเกินไป ก็ยังทนทําการโดย
ทางดีตามที่สํานึกแหงความดีหรือสังคมกําหนดไวใหตลอดไปไมไหว คอยแตจะหลีกไปหาทางลัด เพื่อใหไดสิ่งที่
ตัณหาตองการ
เรื่องของปุถุชนทั่วไป จึงยังอยูในขั้นของการเลือกเอา ระหวางการดํารงอยูเพียงดวยแรงตัณหาอยาง
เดียว หรือปลอยใหตัณหาเปนตัวนําครอบงําพฤติกรรมสวนใหญ กับการที่สามารถเชิดชูฉันทะใหเปนตัวเดน
ขึ้นมา และนําชีวิตใหหลุดพนจากอํานาจบงการของอวิชชาตัณหาอุปาทานมากขึ้นโดยลําดับ
ขอควรปฏิบัติก็คือ ถาเปนไปได ควรใหมีแตฉันทะลวนๆ แตถาทําไมได ยังยอมใหตัณหาออกโรง ก็ควร
หันเหใหเปน ตัณหาที่หนุนฉันทะ คือเปนปจจัยแกฉันทะ
เมื่อสามารถสรางเสริมฉันทะขึ้นมานําพฤติกรรมได ตัณหาก็ถูกควบคุมและขัดเกลาไปเองในตัว
อยางนี้จึงจะเปนวิธีการละ และควบคุมตัณหา ตามหลักพุทธธรรม ไมใชไปคุมไปกักกดไปละลดกันทื่อๆ
อยางไมรูเรื่องรูราวไมรูที่ไปที่มา ปลอยใหอวิชชาสุมตัวหนุนอยูหลังตัณหา จะยิ่งกอผลรายมากกวาผลดี
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ถึงจะพ้นตัณหา ได้ฉันทะมา ก็ยังต้องเดินหน้าไปกับปัญญา จนกว่าจะพ้นปัญหาแท้จริง
มีขอความสําคัญ ที่ขอนํามาย้ําไว เปนขอควรสังเกต และชวยทบทวน ๓ ประการ คือ
๑. เด็กชายสองคน คือ ด.ช.ตัณหา กับ ด.ช.ฉันทะ ไปเห็นเครื่องรับวิทยุเครื่องหนึ่ง ซึ่งเปนสิ่งที่ไมเคย
รูจักมากอน และไดฟงเสียงจากวิทยุนั้นดวยกัน ด.ช.ตัณหาไดฟงเสียงจากวิทยุแลว ชอบใจเสียงไพเราะและเสียง
แปลกๆ เขาคิดวา ถาเขามีวิทยุไวสักเครื่อง คงจะสนุกสนานเพลิดเพลินมาก เขาจะเปดฟงทั้งวันทีเดียว และเขา
ทราบมาวา คนที่มีวิทยุมีไมมาก ใครมีก็โกเก เขาคิดวา ถาเขามีวิทยุแลว เขาจะเดนมาก เพื่อนๆ จะพากันมารุมดู
เขา เขาจะถือวิทยุเดินอยางภาคภูมิใจ ไปไหนก็จะเอาไปดวย จะเอาไปอวดคนโนนคนนี้ คิดอยางนี้แลว ด.ช.
ตัณหาก็อยากไดวิทยุเปนกําลัง กลับถึงบาน ก็ไปรบเราคุณพอคุณแม ใหไปซื้อมาใหเขาเครื่องหนึ่งใหจงได เขา
ถึงกับคิดวา ถาคุณพอคุณแมไมซื้อให เขาจะไปดอมๆ ที่ราน ถาไดชอง ก็จะขโมยมาสักเครื่อง
สวน ด.ช.ฉันทะ ไดฟงเสียงจากวิทยุแลว ก็แปลกประหลาดใจ เขาเริ่มคิดสงสัยวา เสียงนั้นเกิดขึ้นได
อยางไร เครื่องที่ใหเกิดเสียงนั้นคืออะไร มันทําใหเกิดเสียงไดอยางไร เขาทํามันอยางไร มันมีประโยชนอยางไร
จะเอาไปใชทําอะไรไดบาง เขาคิดดังนั้นแลว ก็เกิดความอยากรูเปนอันมาก จึงคอยสังเกต หรือไปเที่ยวสอบถาม
วาใครจะบอกเรื่องนี้แกเขาได ครั้นรูจักชางแลว ก็หาโอกาสเขาไปซักถาม ไดความรูหลายอยาง ตลอดจนรูวา มัน
มีประโยชนอยางไรบาง ด.ช.ฉันทะ ครั้นเห็นวามันเปนสิ่งมีประโยชน ใจเขาซาบซึ้งในคุณคาของมัน บอกตัวเองวา
ดีแน แลวก็เกิดความอยากจะทําวิทยุขึ้นมาบาง
ขอใหลองพิจารณาวา กระแสความคิดของเด็กสองคนนี้ จะมีผลตอพฤติกรรมและวิถีชีวิตของเขา
อยางไร และผลที่กวางไกลออกไปถึงคนที่เกี่ยวของ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ จะเปนอยางไร
ในกระบวนธรรมแหงความคิดและพฤติกรรมของเด็กทั้งสองนี้ องคธรรมในตอนเริ่มตนเหมือนกัน คือ
หู (อายตนะภายใน) ª เสียง (อารมณ) → ไดยิน (โสตวิญญาณ) = ผัสสะ (รับรูเสียง) → เวทนา (=สุขเวทนาคือสบายหู)
แตตอจากเวทนาแลว กระบวนธรรมแยกไปคนละอยาง
ด.ช.ตัณหา เมื่อไดเวทนาเปนสุข สบายหูแลว ก็ชอบใจติดใจอยากฟงตอๆ ไป คือเกิดตัณหาขึ้น เขาคิด
เพอไปตามความอยากนั้น ซึ่งลวนเปนอโยนิโสมนสิการ เพราะไมไดคิดตามสภาวะและตามเหตุผลเกี่ยวกับเรื่อง
วิทยุและเสียงวิทยุนั้นเลย มีแตความคิดสืบทอดจากตัณหา คิดเกี่ยวกับการเสพเวทนา และการเสริมขยายตัวตน
เมื่อคิดอยางนั้น ก็เปนการหลอเลี้ยงอวิชชาเอาไว ทําใหตัณหาเพิ่มพลังแข็งแรงและขยายตัวขึ้นอีก พฤติกรรมของ
เขาก็จึงเปนไปตามความบงการของตัณหา
สวน ด.ช.ฉันทะ เมื่อกระบวนธรรมสืบตอมาถึงเวทนาแลว เขาไมไหลเรื่อยตอไปยังตัณหา แตเกิดมี
ความคิดที่เปนโยนิโสมนสิการขึ้นมาตัดหนาตัณหาเสีย ทําใหตัณหาชะงักดับไป โยนิโสมนสิการนั้น คือ การคิด
ตามสภาวะและเหตุผลวา อารมณหรือสิ่งที่ประสบนั้น คืออะไร เปนอยางไร เปนมาอยางไร เปนเพราะอะไร มีคุณ
โทษอยางไร เปนตน ความคิดนี้ นําไปสูการรูเขาใจคุณคาของสิ่งที่ดีงาม เกิดความซาบซึ้ง มีจิตใจโนมนอมไป
ในทางที่จะรูความจริงและที่จะทําใหดีใหงามใหสมบูรณ จึงเกิดเปนฉันทะขึ้น และนํา ด.ช.ฉันทะไปสูการเรียนรู
และการกระทําสรางสรรคตอไป2072
2072

ขอนี้มุงเนนในระดับทิฏฐธัมมิกัตถะ คือประโยชนปจจุบัน หรือระดับศีลธรรมสําหรับชีวิตประจําวัน
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พุทธธรรม

๒. ฉันทะเปนองคธรรมฝายกุศล ดีงาม ไรโทษ เปนคุณประโยชน เกื้อกูลแกชีวิตจิตใจ แตฉันทะจะเปน
คุณประโยชน กอใหเกิดผลดีเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับความจริงและคุณคาของสิ่งที่มัน
เกี่ยวของ เพราะฉันทะอาศัยโยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนบุพภาคของปญญา
ถาความรูความเขาใจไมลึกซึ้งชัดเจนแนแท ฉันทะก็อาจทําใหเกิดความผิดพลาดไดเหมือนกัน ดังนั้น
เพื่อใหฉันทะเปนอุปกรณที่ชวยชักนําชีวิตไปสูจุดหมายที่ถูกตองไดอยางมั่นใจ การฝกอบรมเจริญปญญา หรือ
การใหการศึกษาระดับปญญา จึงถือเปนหลักการใหญของพระพุทธศาสนา
จุดเริ่มตนที่สําคัญ คือจะตองฝกโยนิโสมนสิการ รูจักคิดตามสภาวะ และสืบคนเหตุปจจัย ใหกาวหนา
ไปในความรูความเขาใจที่ถูกตองวา ความจริงแทเปนอยางไร อะไรมีคุณคาแทจริงแกชีวิต อะไรเปนอัตถะ คือตัว
ประโยชนแทที่ควรเปนจุดหมาย และกาวหนาไปในกุศลธรรม โดยเกิดความใฝรู ใฝธรรม รักความจริง รักความ
ดีงาม รักที่จะดํารงสงเสริมคุณภาพชีวิต พรอมกับทํากุศลธรรมเหลานั้นใหเกิดใหมีเพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นมีปญญา
ที่ทําชีวิตจิตใจใหหลุดพนเปนอิสระได2073
๓. ในกรณีที่ฉันทะเปนปจจัยแกตัณหา มันยอมใหเกิดโทษไดแมแกคนดี แมวาคนดีอาจจะไมเอาตัวตน
เขาไปยึดถือครอบครองความดีที่สรางขึ้นดวยฉันทะ จนถึงกับเกิดความเยอหยิ่งลําพอง ยกตนขมผูอื่น หรือลุม
หลง มัวเมา ประมาท แตบางทีความยึดถืออยางออนๆ เชนวา ทําไมบานเรา วัดเรา โรงเรียนเรา ตําบล บานเมือง
ของเรา จึงไมสะอาดเรียบรอยเหมือนของเขา หรือวาเด็กนี้ นักเรียนนี้ ลูกศิษยนี้ เราพยายามสั่งสอนอบรมนัก
หาทางชวยแนะนําแกไขชวยเหลือทุกอยาง ทําไมเขาไมดีขึ้นมาเลย หรือวาคนหมูนี้ เราพยายามชวยใหพัฒนา
ตัวเองทุกอยางทุกประการ ทําไมเขาไมกระตือรือรน ไมดีขึ้นมาทันอกทันใจเอาบางเลย ดังนี้เปนตน ก็ทําใหคนดี
เปนทุกขเดือดรอนไดไมนอย และบางครั้งเมื่อเหตุปจจัยของเรื่องนั้นๆ อยูนอกเหนืออํานาจบังคับบัญชาของคนดี
ก็ยิ่งเปนเรื่องบีบคั้นใจใหคนดีเปนทุกขมากขึ้น
ทุกขชนิดนี้ ดูเหมือนจะเปนความทุกขพิเศษของคนดี ที่คนชั่วจะไมรูสึกเปนทุกขเดือดรอนดวยเลย จะ
เรียกวา คนดีก็มีทุกขแบบของคนดีก็ได2074 และเมื่อทุกขแลว ก็เปนโอกาสใหวงจรกิเลสเริ่มหมุนไดอีก โดยอาจ
2073

ขอนี้เกี่ยวของกับประโยชนทั้ง ๓ ขั้น คือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ สัมปรายิกัตถะ และปรมัตถ.
คนที่มีฉันทะมากนั้น ถาตัณหา (รวมทั้งมานะ และทิฏฐิ) เขามาแทรกซอนรับชวงจากฉันทะ เขาครอบงําจิตใจได ก็อาจทําใหเกิดทุกข
หรือผลเสียหายที่รายแรงไดมากเหมือนกัน ขอเสนอไวพิจารณาบางบางอยาง เชน
- เพราะความรักในความดีงามความบริสุทธิ์แหงชีวิต ตัณหาอาจเอามาผูกเขาเปนความรักความยึดมั่นในความดีของตน จนในแงหนึ่ง
เปนเหตุใหคนดีมีความวิตกกังวลมากมาย เกี่ยวกับการรักษาความดีงามและความบริสุทธิ์แหงชีวิตของตน หวั่นกลัวตอเหตุมัวหมอง
ตางๆ กลัวถูกคนเขาใจผิด เปนทุกขในเรื่องเชนนี้มากมายกวาคนทั่วไป ขอนี้นาจะนํามาพิจารณาดวย ในการศึกษาสาเหตุของสิ่งที่
จิตวิทยาตะวันตกเรียกวา guilt-feeling
- บางคนมีความตองการอยางแรงกลาที่จะสรางสรรคสังคมใหดีงาม หรือสถาปนาความดีงามขึ้นในสังคม แตทําไมไดอยางใจปรารถนา
หรือประสบเหตุขัดขวางมาก ก็เกิดความขัดใจ ยึดมั่นในความเห็นของตนมากขึ้น ดึงดันในทิฏฐิ หรือเกิดความปรารถนาใหตนไดชื่อ
วาเปนผูสรางผูสถาปนาสังคมใหมที่ดีงามนั้น จึงมุงที่จะทําใหไดอยางเดียว อาจหันไปใชวิธีรุนแรง กําจัดกวาดลางผูที่ตนเห็นวา
ขัดขวางดวยโทสะ โดยไมมีความรักหรือปรารถนาความดีงามแกชีวิตของคนเหลานั้นเลย ฉันทะที่ครอบดวยตัณหา มานะ ทิฏฐิ จึง
อาจนําไปสูสิ่งที่เรียกวา violence ไดเหมือนกัน
- ระบบงาน ระบบสังคม หรือระบบการดําเนินชีวิตที่มีการแขงขันกันมาก ยอมทําใหคนเกิดความรูสึกนึกถึงตัวตนเดนชัดมากขึ้น จึง
เปนระบบที่สงเสริมความยึดถือตัวตน และเปนเหตุใหคนตองพยายามทําการในทางที่จะสนองภวตัณหามากยิ่งขึ้น ระบบเชนนี้ ถาใช
ในสังคมที่คนมีพื้นในทางฉันทะมาก ก็จะทําใหเกิดความเจริญกาวหนาดานตางๆ อยางรวดเร็ว แตพรอมกันนั้นก็จะทําใหเกิดปญหา
จิตใจ มีความกดดัน คนมีความทุกข เครียด มี stress มี anxiety เปนโรคจิตกันมาก แตถานําระบบเชนนี้มาใชในสังคมที่คนหยอน
ฉันทะ ก็นาจะทําใหมีความทุจริต ความสับสน ฟอนเฟะยิ่งขึ้น (ที่วา “นาจะ” ก็เพราะจะตองพิจารณาปจจัยดานอื่นๆ ประกอบดวย)
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เกิดความขุนมัว หมนหมอง นอยใจ ขัดเคือง ฟุงซาน หุนหัน เปนตน อาจใหทําการบางอยางผิดพลาด หรือขาด
ความสุขุมรอบคอบ เกิดผลเสียได
โดยนัยนี้ ความเปนคนดีจึงยังไมเพียงพอ คนดียังตองการสิ่งที่จะชวยใหทําความดีโดยไมมีทุกข และ
เปนคนดีผูไมเปนที่แอบแฝงของความชั่ว หรือไมอาจกลับกลายเปลี่ยนไปเปนคนไมดีไดอีก พูดงายๆ วาตองการ
เครื่องปองกันไมใหตัณหายอนกลับเขามา ไดแกตองการปญญาที่จะทําจิตใจใหหลุดพนเปนอิสระ นี่คือจุดที่คน
ตองการโลกุตรธรรม และควรใหฉันทะทําหนาที่นําชีวิตไปถึงจุดหมายขั้นนี้ดวย2075

ปัญญามาแทนที่ ตัณหาหมดหน้าที่ มีฉันทะเต็มที่
มาถึงจุดนี้ เขาใจวา ขอสงสัยที่สําคัญอยางหนึ่ง คงจะหมดหรือหายไปดวย คือขอสงสัยที่วา พระอรหันต
เปนผูหมดสิ้นตัณหาแลว เมื่อไมมีตัณหาซึ่งเปนแรงชักจูงการกระทําตางๆ พระอรหันตมิกลายเปนผูอยูนิ่งเฉย ไม
กระตือรือรน ไมอยากทําอะไร กลายเปนคนไมมีชีวิตชีวาไปหรือ
ทั้งนี้พรอมทั้งความสงสัยที่วา พระอรหันตเปนอยูดวยปญญา จะอยูอยางไร มีแตปญญา ไมมีตัณหา จะ
ทําการอะไรไดหรือ
เนื้อความเทาที่ไดอธิบายมา นาจะเปนคําตอบที่กระจางแจงชัดเจนพอแลว เพราะไดแสดงใหเห็นวา มิใช
ตัณหาอยางเดียวเทานั้น ที่เปนแรงจูงใจชักนําพฤติกรรมของคน และตัณหาไมไดจูงใจใหทําเทานั้น แตจูงใจใหไม
ทํา รวมทั้งใหขี้เกียจดวย แตที่รายก็คือ ไมวาตัณหาจะจูงใจใหทําหรือไมใหทํา ก็เปะปะปนปวนไวใจไมไดทั้งนั้น
จึงตองพัฒนาคนใหมีแรงจูงใจที่แนใจวาดีแท ไมเสียหาย
เปนอันวา เมื่อคนพัฒนามากขึ้น ตัณหาก็ลดบทบาทลงไป พรอมกับการจางลงของโมหะหรืออวิชชา โดย
มีปญญาพาฉันทะมาทํางานอยางชาญฉลาด ใหเกิดผลดีทั้งแกชีวิตและแกทุกคนทุกสิ่งที่เกี่ยวของ
จนในที่สุด เมื่อคนพัฒนาตนจนสิ้นโมหะ เปนพระอรหันต ก็ไมตองพึ่งตัณหาใหชวยพาทําอะไรๆ แตมี
ปญญาที่รูจริง ชวยใหฉันทะซึ่งชัดวาทําอะไรจึงจะเปนคุณเปนประโยชนดีแน มาครองบทบาทเต็มที่ในการทํา
กิจกรรมและกิจการทุกอยาง
ถึงตอนนี้ ฉันทะพาคนทําตามที่ปญญาบอก และพระอรหันตไมมีอะไรตองทําเพื่อตัวเอง เพราะเปน
บุคคลที่เต็มแลวอิ่มแลว ก็จึงคิดแตวาจะทําอะไรใหคนอื่นและใหทั้งโลกมีความสุข ดังที่เคยบอกคติของพระ
อรหันตที่วา พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ คือ ทําการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เพื่อเกื้อการุณยแกชาวโลก
ตรงนี้ คือจุดที่พระพุทธเจาทรงเปนผูนํา นอกจากนําคนในการพัฒนาตน ก็นําอริยชนในการบําเพ็ญ
ประโยชนสุขแกมวลชน พระพุทธเจาทําไมหยุด เพราะทรงเปนอิสรชน เปนเสรีชนที่แท แมแตขางในก็ไมมีตัณหา
มาเหนี่ยวรั้ง แตตรงขาม ทรงมีฉันทะเต็มเปยม จึงทําไดเต็มที่
ฉันทะที่เต็มเปยมนี้ เปนพระคุณสมบัติอยางหนึ่งของพระพุทธเจา เรียกวาเปนพุทธธรรมอยางหนึ่ง ใน
พุทธธรรม ๑๘ ประการ คือขอที่วา “(พระพุทธเจา) ทรงมีฉันทะไมลดถอยเลย”2076
ฉันทะที่พาทํางานทําการทํากิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้ ทํางานอะไร ก็ทํางานปลดปลอยประชาชนใหพน
จากกิเลสความชั่วราย จากทุกขภัย ปวงปญหา พาใหลุถึงสันติสุข ดวยน้ําพระทัยแหงพระมหากรุณานั่นเอง
2075

ขอนี้มุงเนนจุดผาน จากสัมปรายิกัตถะ หรือประโยชนเบื้องหนาสําหรับชีวิตดานใน มาสูปรมัตถ หรือประโยชนที่เปนจุดหมายสูงสุด.
พุทธธรรมขอนี้ เปนขอที่ ๑๐ คําบาลีวา “นตฺถิ ฉนฺทสฺส หานิ” (เชน ที.อ.๓/๑๘๘; มิลินฺท.อ.๓๖๙; ที.ปา.ฏี.๖๗ เปนตน)

2076
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พุทธธรรม

ปัญญาและกรุณา ตัวกํากับและขับเคลื่อนการทํางานของมหาบุรุษ
โยงกับความที่กลาวมาแลว มีขอที่ควรเนน ซึ่งนาจะแยกออกมาพูดใหชัดยิ่งขึ้น กลาวคือ ไดอธิบายให
เห็นวา เมื่อปญญาเกิดขึ้น มันมิไดเกิดลําพังตัวเปลาๆ แตพวงเอาคุณธรรมที่สําคัญๆ เกิดตามมาดวย
เมื่อคนตกอยูใตอวิชชา ไมใชความรู อยูดวยความรูสึก ก็ปลอยใหตัณหาพาไป และพึ่งตัณหาพาใหทํา
อะไรๆ แตพอปญญาพัฒนาขึ้นมา ฉันทะไดโอกาส พรอมทั้งมีกําลังมากขึ้น ก็เขามานําการกระทําของคน ใหไม
ตองมึนมัวมั่วหมกอยูใตโมหะและตัณหา แตกาวขึ้นมาสูการมีชีวิตที่ดําเนินไปดวยปญญา โดยมีฉันทะสนองงาน
และมิใชเทานั้น ฉันทะยังสงแรงขับเคลื่อนออกมาทางคุณธรรมตางๆ ที่จะทําใหเกิดความดีงามความสมบูรณสม
ความมุงหมาย โดยเฉพาะคุณธรรมที่เดนในการที่เขาไปเกี่ยวของกับคนสัตว คือกรุณา ดังที่ไดพูดพาดพิงไว
เพื่อเชื่อมความ ขอทบทวนสาระตามหลักการวา เมื่อเกิดปญญารูเขาใจมองเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลาย
ลึกซึ้งกวางขวางออกไป ก็ดี มองเห็นภาวะดีงามและคุณคาของสิ่งทั้งหลายนั้นๆ ก็ดี ถาไมปลอยใหตัณหาแทรก
เขามาชิงตัดหนารับชวงไปเสียกอน ก็ยอมจะตองเกิดมีฉันทะ รูสึกซาบซึ้ง มีใจโนมนอมไปหาคุณคาและภาวะดี
งาม พรอมทั้งอยากใหสิ่งนั้นๆ ดํารงอยูในภาวะที่ดีงามสมบูรณของมัน
โดยนัยนี้ ถาสิ่งที่ประสบยังไมบรรลุอุดมสภาวะและคุณคาอันสมบูรณ ก็ยอมเกิดมีฉันทะที่จะทําใหดีให
สมบูรณตามนั้น นี้เปนกรณีเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายโดยทั่วไป
แตถาเปนกรณีของสัตวบุคคล ฉันทะที่เกิดขึ้น ก็จะแสดงออกในภาวะจิตที่มีชื่อพิเศษวา เมตตา คือ
ความรัก ความปรารถนาดี อยากใหสัตวบุคคลอื่นดํารงอยูในภาวะดีงาม ประสบประโยชนสุข บรรลุอุดมสภาวะ
ของเขา คือความปลอดโปรงโลงสบาย ไมมีอะไรบีบคั้นกายใจ
อยางไรก็ตาม ความตองการของฉันทะตอสัตวบุคคล คือการที่อยากใหเขาอยูในภาวะดีงามสมบูรณนั้น
มิใชแสดงออกมาเปนเมตตาอยางเดียว แตแสดงออกแตกตางไปตามสถานการณที่สัตวบุคคลนั้นประสบ
การที่ฉันทะแสดงออกเปนเมตตา หรือไมตรี อยากใหเขาอยูดีมีความสุข ก็คือในสถานการณที่เปนปกติ
แตถาเขาอยูในสถานการณอยางอื่นที่เปลี่ยนไปจากปกติ ฉันทะก็แสดงความปรารถนาดีในลักษณะอาการที่ตาง
ออกไป และไดชื่อตางกันไปตามสถานการณนั้นๆ
ถานับสถานการณปกติที่จะมีเมตตานั้น เปนที่ ๑ สถานการณที่ ๒ ก็ไดแกคราวที่สัตวบุคคลนั้นตกต่ําลง
ไปจากปกติ คือเกิดความเดือดรอนเปนทุกข เชน เจ็บไข ขาดแคลน ในสถานการณที่ ๒ นี้ ฉันทะที่อยากใหเขาดี
งามสมบูรณ ก็แสดงออกเปน กรุณา คือภาวะที่พลอยมีใจหวั่นไหว อยากแกไข คิดชวยเหลือใหเขาพนจากทุกข
ตอไปเปนสถานการณที่ ๓ คือยามที่ผูอื่นนั้นขึ้นสูงกวาเดิมที่เปนปกติ อยางที่เรียกวาไดดีมีสุข เชน
เรียนจบ ไดงาน หายปวย เลิกกินเหลา หันมาทําความดี คราวนี้ฉันทะที่อยากใหเขาดีงามสมบูรณ ก็ใหสมใจ จึง
มี มุทิตา คือพลอยยินดี อนุโมทนา สงเสริม หรือชวยสนับสนุน อยากใหเขาดีงามเจริญกาวหนาดียิ่งขึ้นไป
สถานการณสุดทาย คือที่ ๔ ขอนี้พิเศษ คือ เมื่อผูนั้นรับผิดชอบตัวเองได หรือเขาควรรับผิดชอบตนเอง
เปนความสมควรที่จะเปนอยางนั้น ที่เขาจะอยูหรือดําเนินไปในภาวะนั้น เราไมควรยุงดวย เชน ในกระบวนการ
ยุติธรรม และในการฝกคน ดังที่พอแมรัก อยากใหลูกเจริญงอกงาม ดูแลลูกเล็กที่กําลังหัดเดินเตาะแตะ ก็วางที
เฉยดูอยูใกลๆ ใหเขาหัดเดินไป โดยพรอมที่จะแกไขถามีอะไรพลาดพลั้ง แตไมใชมัวสงสารกลัวจะลมจะเจ็บ
แลวคอยอุมอยูเรื่อย การวางทีเฉยดู โดยรูเขาใจ ไมเขาไปวุนวายกาวกายแทรกแซงนี้ เรียกวา อุเบกขา2077
2077

ธรรม ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา นี้ นิยมเรียกชื่อรวมชุดวา พรหมวิหาร ๔ (ธรรมประจําใจอันประเสริฐ) ทานแสดงหลักไววา ธรรมทั้ง
๔ นี้ มีฉันทะเปนจุดเริ่มตน หรือเปนที่ตั้งตน (สพฺเพสมฺป จ เอเตส กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท อาทิ, เชน สงฺคณี อ.๒๔๙)

บทที่ ๒๑ ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ

๑๐๕๕

อาจจะสงสัยวา อุเบกขานี่มีฉันทะ มีความปรารถนาดีอยางไร นี่แหละคือยอดความปรารถนาดี ที่ตองมี
ตองใชปญญาแทจริง คือตองการความไมผิดพลาดแกเขา ตองการความไมผิดธรรมแกเขา อยากใหเขาดําเนินไป
ในความถูกตอง ในความสมควรจะเปนอยางนั้น ในความไมเสียหาย ใหเขาเปนไปโดยธรรม ถูกธรรม ชอบธรรม
นี้คือคุณธรรมสําคัญที่เกิดมีตามฉันทะมา ทุกคนฝกใหมีได แตถาเปนพระอรหันต จะมีความพิเศษ
เพราะเหตุที่ทานเปนอิสระสมบูรณ ไรทุกข ทานมองดูชาวโลก เห็นเขาดิ้นรนวุนวายกันอยูในทุกข คุณธรรมเดน
ของทานก็มาอยูที่ขอ กรุณา
สําหรับปุถุชน ปญหาเกิดขึ้นในแงที่วา เมื่อรับรูสถานการณอยางนี้ มักมีอวิชชาตัณหาครองใจเสียกอน
คือตนกําลังแสวงหาเวทนาอรอยเพื่อจะเสพอยูเสียบาง กําลังหวงกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงยิ่งใหญของตัวตน
หรือมีอัตตาที่คอยจะกระทบอยูเสียบาง เลยไมมีชองใหปญญาโลงบริสุทธิ์เกิดขึ้นที่จะนําเอากรุณาเขามาได
แตอาจมีบางบางเวลา ที่จิตใจของปุถุชนนั้น วางโลงโปรงเบา และเขาใชโยนิโสมนสิการ คือการทําใจแยบ
คาย หรือคิดถูกทางถูกวิธีตามสภาวะและเหตุผล ตัดโอกาสของอวิชชา-ตัณหาเสีย ปญญาบริสุทธิ์ก็เขามาเปด
ชองทางใหกรุณาแลนผานออกไปได ภาวะจิตที่ประกอบดวยกรุณาก็เกิดขึ้นแกปุถุชนนั้น
แตสําหรับพระอรหันต ผูสิ้นอวิชชา-ตัณหา ไมมีความพะวงคิดติดในการแสวงหาสิ่งเสพเสวยเวทนา
หรือความหวงกังวลเกี่ยวกับตัวตน ปญญาบริสุทธิ์ยอมพรอมอยูตลอดเวลาที่จะใหฉันทะเผยแสดงกรุณาออกมา
ไมวาในเวลาใดก็ตามที่ประสบอารมณ คือสัตวบุคคลผูตกทุกขติดอยูในพันธนาการ
โดยนัยนี้ ความสิ้นอวิชชา-ตัณหา-อุปาทานแลว จึงเปนเพียงเครื่องชําระใหการกระทําของพระอรหันต
เปนไปโดยบริสุทธิ์ ปลอดภัยไรโทษ ปราศจากกิเลส เชน ความกลัวและความเกียจครานที่จะเหนี่ยวรั้ง สวนพลัง
กํากับและนําการกระทําของทาน ก็คือ ปัญญา และ กรุณา2078
การเคลื่อนไหวและการกระทําของมหาบุรุษพิสุทธชน คือ พระอรหันตทั้งหลาย มีพระพุทธเจา เปนตน
เมื่อไดปญญาเปดชองและสองนําทาง โดยมีกรุณาเปนแรงสงมุงสูเปาหมาย2079 ยอมเปนไปอยางเขมแข็งจริงจัง
ใหเกิดงานยิ่งใหญที่เรียกวาพุทธกิจ และศาสนกิจตางๆ เพื่อประโยชนสุขของมวลประชาชาวโลก เปนผลสําแดง
แหงพุทธธรรม และพระพุทธศาสนาที่ดํารงอยูยั่งยืนมาจนบัดนี้
2078

พุทธคุณโดยสรุป ทานถือกันมาเปนหลักวามี ๒ อยาง คือ ๑. ปญญา ซึ่งใหสําเร็จพุทธภาวะ ความเปนอัตตนาถะ และอัตตหิตสมบัติ
เปนตน และ ๒. กรุณา ซึ่งใหสําเร็จพุทธกิจ ความเปนโลกนาถ และปรหิตปฏิบัติ เปนตน (ดู วินย.ฏีกา ๑/๓๖๖; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/
๓๓๘) ในภายหลัง บางครั้งทานเนนวิสุทธิคุณ แยกออกมาเปนขอหนึ่งดวย แตตามปกติก็ถือวา วิสุทธิคุณเนื่องอยูในพระปญญาอยู
แลว เพราะเปนผลเกิดเองจากการตรัสรู ทานจึงไมแยกเปนขอหนึ่งตางหาก;
ในคัมภีรวชิรพุทธิฏีกา (ฉบับพมา หนา ๓๔, ฉบับไทยยังไมไดพิมพ) แสดงไววา พุทธกิจมี ๒ อยาง คือ ญาณกิจ และ กรุณากิจ แปล
งายๆ วา งานที่ทรงทําดวยพระญาณ และงานที่ทรงทําดวยพระกรุณา; ปญญาของพระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลาย ปลอดจาก
อหังการมมังการ และกรุณาก็ปราศจากเสนหาและความโศก สวนมนุษยปุถุชนมีกรุณา ก็ยังเปนกรุณาเทียม คือยังมีเสนหา เปน
ความรักผูกพันเยื่อใยติดในบุคคล และมีโศก ยามสงสารใคร ก็ยังมีจิตใจเหี่ยวแหงหมองเศรา ไมโปรงผองใส
อนึ่ง เมื่อพระพุทธศาสนาแยกออกเปน ๒ นิกายแลว ก็ถือกันวา ฝายเถรวาทเนนดานปญญา มหายานเนนดานกรุณา
2079
ในอรรถกถามีคําเทียบความนี้ เชน “กรุณาเวคสมุสฺสาหิตมานส” แปลเอาความวา (พระพุทธเจา) ทรงมีพระหฤทัยอุตสาหะขึ้นดวย
กําลังแหงกรุณา (จึงทรงแสดงธรรม; ธ.อ.๑/๑, เทียบใน อิติ.อ.๔๑๙ มีคําวา กรุณาสมุสฺสาหิต) และพึงอางพระบาลีแสดงความ
ปรารภเมื่อพระพุทธเจาจะทรงเริ่มประกาศพระศาสนาวา “สตฺเตสุ จ การฺุตํ ปฏิจฺจ” ความวา “(พระผูมีพระภาค) ทรงอาศัยพระ
การุณยภาพ (จึงทรงพิจารณาดูชาวโลก)” ดู วินย.๔/๙/๑๑ = ม.มู.๑๒/๓๒๓/๓๒๕ = สํ.ส.๑๕/๕๕๗/๒๐๒; ที.ม.๑๐/๔๔/๔๓.

๑๐๕๖

พุทธธรรม

สรุปข้อควรกําหนดเกี่ยวกับตัณหาและฉันทะ
เพื่อสะดวกในการพิจารณา อาจสรุปขอควรกําหนดเกี่ยวกับตัณหาและฉันทะได ดังนี้

ตัณหา

ฉันทะ

ความหมายเบื้องตน - ความอยาก ความร า นรน ทะยาน - ความยินดี พอใจ ความใฝ รัก อยาก
อยาก คือ อยากได อยากเอา อยาก คื อ ใฝ ธ รรม ใฝ ดี ใฝ สั จ จะ อยากรู
เปน อยากไมเปน; ตองการเสพ
อยากทํา; ตองการธรรม, ตองการทํา
- ความยินดีในภาวะที่สิ่งนั้นๆ เปนสิ่งที่ดี
ตองการภาวะดีงามและความดํารงอยู
ในอุดมสภาวะของสิ่งทั้งหลาย อยากทํา
ใหคุณคา หรือภาวะที่ดี งอกงามขึ้นจน
บรรลุอุดมสภาวะ
- สํานวนงาย: ความตองการภาวะที่ดี งาม
สมบูรณ เต็มตามสภาวะของสิ่งนั้นๆ
และอยากทําใหดี งาม สมบูรณอยางนั้น
- โยนิโสมนสิการ → ฉันทะ → อุตสาหะ
- ธรรม, กุศล (ความจริง ความดีงาม
คุณภาพชีวิต)
- ไมพัวพันกับอัตตา โนมนอมไปหา
- มุงอัตถะ คือสิ่งมีคุณคาเปนประโยชน
แทจริง แกชีวิตและแกทุกสิ่ง
- มืด หรือไมคํานึงถึงความรูความเขาใจ - เกิดจากความรูความเขาใจ เห็นคุณคา
คุณโทษ เปนตน ของสิ่งนั้นๆ
สัมพันธกับปญญา
- เปนเงื่อนไขกับการกระทํา ไมตองการ - เปนเหตุกับการกระทํา เปนจุดเริ่มตน
การกระทํา
หรือสวนหนึ่งของการกระทํา
- ผลประโยชนตอบแทนเปนตัวกําหนด - จุ ด มุ ง ห ม า ย ข อ ง ง า น นั้ น เ อ ง เ ป น
การกระทํา
ตัวกําหนดการกระทํา

ความหมายตามหลัก - ความอยากได ส่ิ ง เสพที่ อํ า นวยสุ ข
เวทนา อยากในภาวะมั่นคงถาวรของ
อัตตา อยากใหอัตตาพราก ขาดหาย
สูญสิ้นไปจากภาวะที่ไมปรารถนา
- สํานวนงาย: ความอยากเพื่อตัวตน เพื่อ
ตัวของเรา เชน อยากเสพ อยากได
อยากเอามาบําเรอตัว อยากใหตัวเปน
หรือไมเปนอยางนั้นอยางนี้
กระบวนธรรม
- (อวิชชา+) เวทนา → ตัณหา → ปริเยสนา
สิ่งที่ประสงค
- อารมณ ๖ (สิ่งเสพที่อํานวยสุขเวทนา
หรือพะนออัตตา), อามิส
ลักษณะพึงสังเกต - มีอัตตาเปนศูนยกลาง จะเอาเขามา
- มุงหาสุขเวทนา หรือสิ่งพะนอตน

อาการ – ผลตอจิต

- กระวนกระวาย เรารอน ไมเอื้อสมาธิ - สบาย เอื้อสมาธิ เชน ชื่นชมความดีของคน คํา

วิธีปฏิบัติ

เชน ชอบใจ อยากได ฟุงซานคิดพลานไป
- ของคับใจ ทุกขตางๆ โรคทางจิต
- กามสุข, สามิสสุข, สุขพึ่งพา
๑. นัยตรง: พึงละโดยถอนขาด
- เกิดที่ไหน ดับหรือละที่นั่น
- ควบคุมโดยเพิ่มปญญาและฉันทะ

๒. อุบาย: อาศัยตัณหาละตัณหา

- ใหเปนปจจัยแกฉันทะ (หนุนฉันทะ)

-

สอนธรรมชาติ จิตดื่มด่ําซาบซึ้ง สงบ ตั้งมัน่
เอื้อตอสุขภาพจิต
สุขประณีต, นิรามิสสุข, สุขอิสระ
พึงกระทํา คือสรางขึ้นและปฏิบัติตาม
ระงับดวยการทําใหสําเร็จตามนั้น

บทที่ ๒๑ ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ

๑๐๕๗

พัฒนาคนได้ ด้วยการพัฒนาความต้องการของเขา
เทาที่กลาวมาทั้งหมดนี้ เทากับเปนการเสนอหลักการอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนาวา คนเรานี้ โดย
ธรรมชาติ ยอมมีแรงจูงใจ ทั้งฝายดี และฝายชั่ว ซึ่งพรอมที่จะนําออกมาใชได
การกระทําที่ดีงาม กิจกรรมทุกอยางที่เปนไปเพื่อแกปญหาของมนุษย ตลอดจนการบรรลุจุดหมายสูงสุด
ของพระพุทธศาสนา จะตองอาศัยแรงจูงใจฝายดี ที่เรียกวาฉันทะ ทํานองเดียวกับที่การกระทําความชั่ว และ
กิจกรรมที่กอปญหาสรางความทุกขทุกอยาง ยอมถูกกระตุนดวยตัณหา ที่มีอวิชชาเปนมูลราก
ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของกระบวนการฝกอบรมสั่งสอนทุกอยาง ไมวาจะเรียกชื่อวา การศึกษา การปฏิบัติ
ธรรม หรือชื่ออื่นใดก็ตาม ที่จะตองชวยใหบุคคลปลุกฟนความตองการที่เรียกวาฉันทะ ขึ้นมาเปนพลังชักจูงการ
กระทํา และนําชีวิตไปสูจุดหมายที่ดีงาม ซึ่งอํานวยประโยชนสุขที่แทจริง ทั้งแกชีวิตเอง และแกโลกที่แวดลอมอยู
ถาสรางฉันทะ คือความรักธรรม หรือความใฝดีนี้ ขึ้นมาเปนคูแขงกับตัณหา ที่อยากไดอยากปรนเปรอ
ตนเองนั้นไมสําเร็จ ก็หวังไดยากนัก ที่จะแกไขขจัดปญหาความชั่วรายนานาในสังคมปจจุบัน หรือจะทํางาน
พัฒนาที่ดีใหเปนผล เพราะใจคนพรอมที่จะไหลไปตามตัณหาอยูแลว การจะใชแตพลังฝายลบมาหักหาม เชน
บอกวา อยาทําผิดศีล อยาละเมิดระเบียบ เปนตน หาเพียงพอไม เพราะแมแตการรักษาศีลนั้นเอง ขาดฉันทะเสีย
แลว ก็แทบจะทําไมไหว
ฉันทะที่เปนพลังฝายบวกดวยกัน แตเปนปฏิปกษกันกับตัณหานี่แหละ จะเปนตัวยับยั้ง ขมและปราบ
ตัณหาที่ไดผล เปนกุญแจที่จะไขความสําเร็จในการแกปญหาความชั่วรายทั้งหลาย และชวยใหกาวหนาไปในกุศล
ธรรมไดสําเร็จ
ถาเด็กรักความสะอาดเรียบรอยแลว ก็ยากนักที่เขาจะตามใจตัณหายอมทิ้งขวางเศษของลงอยางมักงาย
ถาเขาทําอะไรเปรอะเปอน ก็ยากนักที่เขาจะยอมปลอยใหที่นั้นเลอะเทอะอยูตอไป หรือแมแตคนอื่นมาทําเปอน
เปรอะไว ก็ยากที่เขาจะตองรอสัญญาใหไดรางวัลกอนจึงจะทําความสะอาด
ฉันทะอาจกลายเปนปจจัย ซึ่งทําใหคนดีมีความทุกขได ถาเขายังเปนปุถุชนที่ยอมใหความยึดติดถือมั่น
ครอบงําจิตใจ และอาจใหเขากอการรุนแรงเสียหายขึ้นก็ได ถาเขายังมีสติปญญาไมเพียงพอ และตกอยูใตอํานาจ
ของความยึดมั่น แตฉันทะเปนพลังสําคัญที่จะใหเริ่มกาวหนาไปไดในกุศลธรรม จึงจําเปนจะตองปลุกฟนขึ้นอยาง
รูเทาทัน สวนโทษทั้งสองแง ที่เกิดจากความเปนปุถุชนนั้น มีทางหลีกเลี่ยง และแกไขได ดังจะศึกษากันตอๆ ไป
ถาธรรมฉันทะ หรือกุศลฉันทะมีกําลังแรงกลา ก็ยอมขมกําลังตัณหาได
ในทางราย ความริษยา ทําใหเห็นคนอื่นไดดี ทนอยู (ที่จะไมกีดกันหรือทําราย) ไมได ฉันใด ในฝายดี
ดวยกุศลฉันทะ ถายังไมบรรลุความดีงามสูงสุด ก็ทนหยุดนิ่งเฉย (ที่จะไมทําใหดี) ไมได ฉันนั้น
เมื่อฉันทะมีกําลังแรงกวาตัณหา:
นักเรียนนักศึกษา ทั้งที่วาตนคนควาเขียนคําตอบเพียงครึ่งแรงก็พอที่จะสอบผานไดคะแนนดี แตกลับ
เพียรขวนขวายใหเขาถึงความรูจริงแท หรือรวบรวมความรูใหไดมากจนสุดกําลัง
พอคา ทั้งที่ผลิตของออกจําหนายอยางนี้ ก็พอที่จะบังตาลูกคาใหถูกใจขายไดกําไรดี แตกลับพยายามทํา
สินคาของตนใหดีดวยคุณภาพแทจริง
ขาราชการหรือคนทํางาน ทั้งที่ทํางานเรื่อยๆ ก็พอที่จะไดเงินเดือนหรือคาตอบแทนอยางสบาย แตกลับ
มุงหนาทํางานใหสัมฤทธิ์ผลอยางดีที่สุดแหงหนาที่ของตน

๑๐๕๘

พุทธธรรม

เพื่อนรวมงาน หรือผูบังคับบัญชา เมื่อผูรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชาของตนสรางผลสําเร็จที่ดีขึ้นได
ทั้งที่เกิดความริษยาตามธรรมดาของปุถุชน แตกลับชวยกันสงเสริมประกาศ เพื่อใหความสําเร็จนั้นเปนประโยชน
กวางออกไปแกสวนรวม
ผู ป กครอง ทั้ ง ที่ รู ว า ถ า ปล อ ยให ป ระชาชนไม มี ค วามรู ไม มี โ อกาสในเรื่ อ งอย า งนี้ ๆ ตนจะเสวย
ผลประโยชน มีฐานะมั่นคงอยูนิ่งเฉยอยางสุขสบาย แตเพราะเห็นแกความดีงามสูงสุด และความเจริญงอกงาม
ของราษฎร กลับขวนขวายใหความรูและโอกาสที่สมควรแกประชาชน
คนผูอยูในฐานะจะเอาเปรียบได ก็ไมยอมเอาเปรียบ ผูท่ีไดเปรี ยบเขาอยู ก็ไมยอมนิ่งเสวยความ
ไดเปรียบอยูเฉย
ที่เปนเชนนี้ เพราะกลัวเสียธรรม มากกวากลัวเสียผลประโยชน ตรงขามกับตัณหาซึ่งยอมเสียธรรมดีกวา
ยอมเสียผลประโยชน
เพราะธรรมฉันทะนี้แหละ จึงทําใหพระโพธิสัตวทุมเทพระองคยอมสละชีวิตบําเพ็ญประโยชนสุขแก
สรรพสัตว2080 และเพราะรักโพธิญาณ มุงหมายเด็ดเดี่ยวตอสัจธรรม เจาชายสิทธัตถะจึงสละความสุขสําราญใน
ราชสมบัติ เพียรฝาความเปนอยูที่ยากลําบาก บําเพ็ญโพธิมรรคาจนไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา2081

2080
2081

พึงสังเกต คําวา สรรพสัตว สํานวนปจจุบันเอาแค มวลชน
ตัวอยางพฤติกรรมเนื่องดวยตัณหา และฉันทะ ตอไปนี้ หากชี้แจงขยายความไว ก็จะยืดยาวกินเนื้อที่มาก จึงเพียงเสนอเปนขอ
สําหรับพิจารณา
บางคนชอบเรียบรอย เพราะอยากหรูหรา แตบางคนชอบเรียบรอย เพราะอยากใหทุกอยางเปนไปดวยดี อยางแรกเปนแรงจูงใจ
เกิดจากตัณหา ความอยากหรูหราเปนเพียงเงื่อนไขใหตองการเรียบรอย จึงทําใหฉาบฉวย ผิวเผินเกินพอดี และอาจกอปญหาได
มากมาย สวนแรงจูงใจในกรณีหลัง เปนธรรมฉันทะ
คนทําการดวยตัณหา คอยหวงจะเอาชนะคน, คนทําการดวยฉันทะ มุงแตจะเอาชนะงาน; คนทํางานดวยตัณหา ทําฮือฮาใหญโต
เมื่อเริ่มตน พอหายโฉงฉางตื่นเตน ก็ซบเซารามือหรือลักปดลักเปด, คนทํางานดวยฉันทะ ทําจริงจังยั่งยืนจนเสร็จ; คนหนักใน
ตัณหา เอาแตสนุกสนานเฮฮาอยูไปวันๆ (กรณีนี้ อาจมีปจจัยซับซอน เชน เอาความรูแนววิปสสนามาเปนขออาง), คนหนักในฉันทะ
สามารถคิดการ ทําการเพื่อผลดีงามระยะยาว (กรณีนี้ อาจมีปจจัยซับซอน เชน ถามีฉันทะมาก เมื่อตัณหาเขาเปนปจจัยหนุน ก็อาจ
ยิ่งวางแผนใหญโต); ตัณหามักงาย ฉันทะไมกลัวยาก
คนมีธรรมฉันทะ ใครรูขอบกพรองของตนและกิจของตน ยินดีปรีดาที่ไดรับรูรับฟง เพราะไดเครื่องชี้ชองที่จะปรับปรุงตนและกิจ
ของตนใหสมบูรณยิ่งขึ้น อยางนอยก็ไดแงที่จะตรวจตราใหมั่นใจในความสมบูรณนั้น, สวนคนหนักในตัณหา มัวหวงความมั่นคง
ยิ่งใหญของภาพตัวตน จึงคอยรับแตความกระทบกระเทือนบีบคั้น และวุนวายกับการปกปองตัวตนนั้นเสีย ไมไดประโยชนจากคํา
ตําหนิวิจารณ
ตัณหาทําใหมักงายในวิธีการ ตนจะไดสําเร็จไมวาดวยวิธีชั่วรายไรธรรมอยางไร เอาทั้งนั้น, สวนคนมีธรรมฉันทะ นอกจากตอง
ฉลาดในวิธกี ารแลว ยังตองใหวิธีการนั้นชอบธรรมดวย การใชธรรมฉันทะจึงตองการสติปญญา ความสามารถ เหนือกวาปกติ
เด็กบางคน เครื่องใชของเลนเสีย ทั้งที่มีเงินเกินพอที่จะซื้อหาของใหม แตนั่งแกไขอยูนั่นแลว ผูใหญไมพึงมองเพียงในแงความ
ประหยัด ความประหยัดอาจเปนเพียงปจจัยประกอบ สิ่งสําคัญคือ นั่นอาจเปนเครื่องแสดงถึงธรรมฉันทะ เด็กตองการใหสิ่งที่เขา
เกี่ยวของเปนไปในภาวะดีงามสมบูรณ อยางนอยก็อยากรูความจริง พึงสงเสริมใหถูกเปา
ผูมีธรรมฉันทะ พึงระวังทางผิดพลาดที่สําคัญ ๒ อยาง คือ ๑. ปลอยใหตัณหาเขามาแทรก สวมรับหรือชิงเอาบทบาทไปทํา
แทน หรือตอจากฉันทะ เชน แกไขอะไรไมสําเร็จแลว เสียใจวาตนไมเกง (ตัวอยางนี้ออนๆ ไมเลวราย) ๒. ขาดความรูหรือไมแสวง
ปญญา ผูรักธรรมจะตองรูแนชัดดวยวาอะไรเปนธรรม มิฉะนั้นอาจทําการผิดพลาดได ความรักธรรมและความรูธรรม ตองมา
ดวยกัน จึงจะทําความจริงความถูกตองดีงามที่ประสงค ใหสําเร็จได (ขอนี้ชวยเนนหลักการใหญของพุทธธรรม ที่ถือปญญาเปนองค
ธรรมหลัก ในมรรคาแหงการพัฒนาชีวิต)

ตอน ๖: ชีวิตที่ดี เปนอยางไร?
บทความประกอบที่ ๕
ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน

๓
บทที่ ๒๒

ลักษณะสําคัญของนิพพาน ที่สืบเนื่องมาจากความหมายวา “ดับ” ซึ่งนับวาเดนนาสนใจ มีอยู ๓ อยาง คือ
๑. ดับอวิชชา หมายถึง การเกิดญาณทัศนะอันสูงสุด หยั่งรูสัจธรรม
๒. ดับกิเลส หมายถึง กําจัดความชั่วราย และของเสียตางๆ ภายในจิตใจ หมดเหตุที่จะกอปญหา
ความเดือดรอนวุนวายตางๆ แกชีวิตและสังคม
๓. ดับทุกข์ หมายถึง หมดความทุกข บรรลุความสุขอันสูงสุด
เฉพาะลักษณะที่ ๓ คือ ความสุข หรือความดับทุกขสิ้นทุกขนี้ แมจะไดย้ําไวบางแลว ในตอนวาดวยภาวะจิต
ของผูบรรลุนิพพาน แตยังมีขอที่ควรศึกษาเปนพิเศษอีกบางอยาง จึงนํามากลาวเพิ่มเติมไวตางหาก ณ ที่นี้
ความสุขมีความสําคัญมากในการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา กลาวไดวา พุทธจริยธรรมไม
แยกตางหากจากความสุข
เริ่มแตขั้นตน ในการทําความดีหรือกรรมดีทั่วๆ ไป ที่เรียกวาบุญ ก็มีพุทธพจนตรัสวา “บุญเปนชื่อของ
ความสุข”2082
ในการเจริญภาวนา บําเพ็ญเพียรทางจิต ความสุขก็เปนปจจัยสําคัญที่จะใหเกิดสมาธิ ดังพุทธพจนวา
“ผูมีสุข จิตยอมตั้งมั่น (เปนสมาธิ)”2083 และถือเปนหลักวา สมาธิมีสุขเปนปทัฏฐาน ครั้นเมื่อจิตเปนสมาธิ บรรลุ
ฌานแลว ความสุขก็เปนองคประกอบของฌาน ดังที่เรียกวาเปนองคฌาน ตอไปจนถึงฌานที่ ๓2084 ฌานสมาบัติ
ที่สูงกวานั้นขึ้นไป แมจะไมมีสุขเปนองคฌาน แตก็กลับเปนความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปอีก2085
จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ นิพพาน ก็เปนความสุข และเปนบรมสุข คือสุขสูงสุดดวย2086
นอกจากนั้น จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ที่เปนบรมสุขหรือโพธินั้น ก็พึงบรรลุไดดวยความสุข
หรือดวยขอปฏิบัติที่มีความสุข มิใชบรรลุดวยความทุกข หรือดวยขอปฏิบัติที่เปนทุกข2087
2082

ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๐; องฺ.สตฺตก.๒๓/๕๙/๙๐
เชน ที.ปา.๑๑/๔๕๕/๓๒๙; ขุ.ปฏิ.๓๑/๑๘๓/๑๒๖; สํ.ม.๑๙/๓๗๙/๑๐๐; ๑๓๙๒/๔๒๑
2084
เชน ที.ปา.๑๑/๒๓๒/๒๓๓; ม.มู.๑๒/๑๐๒/๗๒; ฯลฯ ฯลฯ
2085
เรื่องนี้จะบรรยายตอไป
2086
ม.ม.๑๓/๒๘๗/๒๘๑; ขุ.ธ.๒๕/๒๕/๔๒ (ดูที่มาตางๆ ซึ่งอางแลวในตอนวาดวยภาวะจิตของผูบรรลุนิพพาน)
2087
ดู ม.มู.๑๒/๔๒๕-๖/๔๕๗-๘; ม.ม.๑๓/๕๐๔-๕/๔๕๘-๙ (พระพุทธเจาตรัสเกี่ยวกับการปฏิบัติของพระองคเอง ทุกขในกรณีนี้
หมายถึงทุกขเนื่องจากทุกรกิริยา); ไมพึงสับสนกับ ทุกฺขาปฏิปทา และ สุขาปฏิปทา ซึ่งคําวาทุกขในที่นั้น หมายถึงยากลําบากเทานั้น
(องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๖๑-๓/๒๐๐-๔); พวกนิครนถมีความเห็นวา “ความสุขจะพึงลุถึงดวยความสุขไมได, ความสุขจะพึงลุถึงไดดวย
ความทุกข” ดังนั้น พวกนิครนถจึงบําเพ็ญตบะ กระทําอัตตกิลมถานุโยค คือทรมานตน (ม.มู.๑๒/๒๒๐/๑๘๗) พระพุทธเจา
เมื่อกอนตรัสรู ก็เคยทรงเขาพระทัยอยางนั้น จึงไดทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาเสียเวลาไปยาวนาน (ม.ม.๑๓/๔๘๙/๔๔๓)
2083

๑๐๖๐

พุทธธรรม

รูจักกามสุข และเสพบริโภคอยางมีปญญา ที่ทําใหเปนอิสระเสรี
ความสุขมีหลากหลาย สูงขึ้นไปตามลําดับขั้น
พระพุทธเจาตรัสวา พระองคไดทรงบรรลุถึงความสุขที่ไมตองอาศัยกาม และความสุขอยางอื่นที่ประณีต
ยิ่งไปกวานั้นแลว จึงทรงยืนยันไดวาจะไมทรงเวียนกลับมาหากามอีก แตถาพระองคยังไมทรงประสบความสุขที่
ประณีตเชนนั้นแลว ก็จะไมทรงสามารถยืนยันไดวา พระองคจะไมทรงเวียนกลับมาหากามอีก
พรอมกันนั้นก็ไดตรัสทํานองเตือนผูปฏิบตั ิธรรมใหระลึกไววา ถึงหากอริยสาวกจะมองเห็นอยางชัดเจน
ตามความเปนจริงดวยสัมมาปญญาวา กามทั้งหลายมีความหวานชื่นนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษ
ในกามนี้มากยิ่งนัก แตถาอริยสาวกนั้นยังไมประสบ ยังไมรูจักปติและความสุขที่ไมตองอาศัยกาม หรือความสุขที่
ประณีตยิ่งไปกวานั้น ก็ยังวางใจไมไดวาเธอจะไมวกเวียนกลับมาหากามอีก2088
ในทํานองเดียวกันนั้น ไดตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายไวโดยจําเพาะวา ถาผูบวชแลว ยังมิไดประสบปติและ
ความสุขที่ไมตองอาศัยกาม หรือความสุขทีล่ ึกซึ้งยิ่งกวานั้น กิเลสทั้งหลาย เชน อภิชฌา พยาบาท ความฟุงซาน
เกียจคราน เบื่อหนาย ก็จะเขาครอบงําจิตได2089 หมายความวา ก็จะไมยินดีประพฤติพรหมจรรย หรือทน
ประพฤติพรหมจรรยอยูไมได
ความที่ยกมาอางเหลานี้ นอกจากจะแสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนาถือความสุขเปนเรื่องสําคัญแลว
ยั ง ให ข อ สั ง เกตต อ ไปอี ก ว า การที่ อ ริ ย สาวกละกามนั้ น มิ ใ ช เ ป น เพราะกามไม มี ค วามสุ ข หรื อ เพราะ
พระพุทธศาสนาสอนใหละเวนความสุข พระพุทธศาสนายอมรับความสุขตามที่เปนจริง สอนใหปฏิบัติเพื่อบรรลุ
ความสุข และยอมรับวากามมีความสุข แตอริยสาวกละกาม เพราะเห็นวา กามมีความสุขก็จริง แตยังปะปนดวยทุกข
มาก และขอสําคัญก็คือ ยังมีความสุขอยางอื่นที่สุขกวา ลึกซึ้งประณีตกวาสุขที่เกิดจากกาม หรือความสุขที่เกิดจากการ
เสพเสวยรสอรอยของโลกอยางสามัญชน อริยสาวกละกาม ก็เพราะไดประสบความสุขที่ประณีตกวานั้น
ความข อ นี้ แ สดงว า ความสุ ข มี แ ตกต า งกั น เป น ขั้ น เป น ระดั บ สิ่ ง ที่ ค วรศึ ก ษาในตอนนี้ ก็ คื อ ว า
พระพุทธศาสนาจัดแบงความสุขออกเปนขั้น หรือระดับ อยางไร
ในคัมภีรอังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต ทรงจําแนกความสุขออกไปทั้งโดยประเภท และโดยระดับ เปนคูๆ
มากมายหลายคู เชน สุขของคฤหัสถกับสุขของบรรพชิต กามสุขกับเนกขัมมสุข โลกิยสุขกับโลกุตรสุข สุขของ
พระอริยะกับสุขของปุถุชน เปนตน2090
แตวิธีแบงที่เปนลําดับขั้นชัดเจน ละเอียด และดูงาย ไมซับซอน นาจะไดแกวิธีแบงเปน ๑๐ ขั้น หรือ
ความสุข ๑๐ ขั้น ซึ่งมีในที่มาหลายแหง แบงดังนี2091
้
๑. กามสุข
สุขเนื่องดวยกาม ไดแก ความสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นดวยอาศัยกามคุณ ๕
๒. ปฐมฌานสุข สุขเนื่องดวยปฐมฌาน ซึ่งสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย ประกอบดวย วิตก
วิจาร ปติ สุข และเอกัคคตา
๓. ทุติยฌานสุข สุขเนื่องดวยทุติฌาน ซึ่งประกอบดวย ปติ สุข และเอกัคคตา
2088

ม.มู.๑๒/๒๑๑/๑๘๐
ม.ม.๑๓/๑๙๖/๒๐๕
2090
ความสุขจัดเปนคูๆ ดู บันทึกพิเศษทายบท
2091
นัย ม.ม.๑๓/๑๐๐/๙๖; สํ.สฬ.๑๘/๔๑๓/๒๗๘
2089

บทที่ ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน

๑๐๖๑

๔. ตติยฌานสุข สุขเนื่องดวยตติยฌาน ซึ่งประกอบดวย สุข และเอกัคคตา
๕. จตุตถฌานสุข สุขเนื่องดวยจตุตถฌาน ซึ่งประกอบดวย อุเบกขา และเอกัคคตา
๖. อากาสานัญจายตนสมาปตติสุข สุขเนื่องดวยอากาสานัญจายตนสมาบัติ ซึ่งลวงพนรูปสัญญาได
สิ้นเชิง ปฏิฆสัญญาลวงไปหมด ไมมนสิการนานัตตสัญญา นึกถึงแตอากาศอันอนันตเปนอารมณ
๗. วิญญาณัญจายตนสมาปตติสุข สุขเนื่องดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ซึ่งคํานึงวิญญาณอันอนันต
เปนอารมณ
๘. อากิญจัญญายตนสมาปตติสุข สุขเนื่องดวยอากิญจัญญายตนสมาบัติ ซึ่งคํานึงภาวะที่ไมมีอะไร
เลยเปนอารมณ
๙. เนวสัญญานาสัญญายตนสมาปตติสุข สุขเนื่องดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ อันถึงภาวะที่
มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช
๑๐. สัญญาเวทยิตนิโรธสมาปตติสุข สุขเนื่องดวยสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ อันถึงภาวะที่ดับสัญญา
และเวทนาทั้งหมด
ถาจะจัดใหยอเขา สุข ๑๐ ขอนี้ รวมเขาไดเปน ๓ ระดับ2092 คือ
๑. กามสุข สุขเนื่องดวยกาม
๒. ฌานสุข หรือ (อัฏฐ) สมาปตติสุข สุขเนื่องดวยฌาน หรือสุขเนื่องดวยสมาบัติ ๘ แยกเปน ๒ ระดับยอย
๒.๑ สุขในรูปฌาน หรือสุขเนื่องดวยรูปฌาน ๔
๒.๒ สุขในอรูปฌาน หรือสุขเนื่องดวยอรูปฌาน ๔
๓. นิโรธสมาปัตติสุข สุขเนื่องดวยนิโรธสมาบัติ
สุขทั้ง ๑๐ ขั้นนี้ ทานยอมรับวาเปนความสุขทั้งนั้น หากแตเปนความสุขที่ดีกวา ประณีตลึกซึ้งยิ่งกวากัน
ขึ้นไปตามลําดับขั้น เพราะความสุขขั้นตนๆ มีสวนเสีย หรือแงที่เปนทุกขแทรกอยูดวยมาก เมื่อเปนสุขขั้นสูงขึ้น
ไป ก็ยิ่งประณีตบริสุทธิ์มากขึ้น
ทานสอนใหมองความสุขเหลานั้นตามความเปนจริง ทั้งดานที่เปนสุข และดานที่มีทุกขเขามาปน คือมอง
ทั้งสวนดีและสวนเสีย หรือทั้งแงที่เปนคุณและแงที่เปนโทษ (เรียกเปนคําศัพทวา ทั้ง อัสสาทะ และ อาทีนวะ)
นอกจากนั้น ยังใหรูจักทางออก ทางรอดพน หรือภาวะเปนอิสระที่ดีกวา ซึ่งไมขึ้นตอสวนดีสวนเสียนั้นดวย (เรียก
เปนศัพทวา นิสสรณะ)
เมื่อเห็นโทษของสุขที่หยาบ ก็จะหนายหายติด และโนมใจไปหาสุขที่ประณีตยิ่งกวา เมื่อรูจักและได
ประสบความสุขที่ประณีตประจักษกับตัวแลว ก็จะละความสุขที่หยาบกวาเสียได มุงบรรลุสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไป
ตามลําดับ อยางนอยก็จะไมมัวเมาหมกมุนในสุขที่หยาบนั้นจนเกินไป
เมื่อใด จิตหลุดพนเด็ดขาดแลว ตัดเยื่อใยไดสิ้น ก็จะไมวกเวียนกลับมาหาความสุขที่หยาบอีกตอไป2093
คงเสวยแตสุขที่ประณีตสําหรับจิตที่เปนอิสระอยางเดียว
ขอที่วานี้ ก็เปนลักษณะดานหนึ่งของความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม
2092
2093

ความสุขจัดเปนระดับ (อีกชุดหนึ่ง) ดู บันทึกพิเศษทายบท
จะเห็นไดในตอนตนๆ แลววา ผูไดสุขในฌานสมาบัติ ที่วกเวียนกลับมาหากามสุขอีก มีตัวอยางเปนอันมาก และหลายทานไดสุขใน
ฌานสมาบัติทั้งที่ยังอยูครองเรือน จึงเสพเสวยสุขทั้งสองอยางไปดวยกัน อยางไรก็ดี ทานเหลานี้ทั้งสองพวก ยอมมีพื้นความพรอม
มากกวาคนทั่วไป ที่จะสลัดกามสุข และเดินหนาในการปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นไป.

๑๐๖๒

พุทธธรรม

กามสุขของมนุษย์ ของสวรรค์ และความสุขที่ดีกว่านั้น
เพื่อเสริมความเขาใจ จะนําคําชี้แจงทางธรรมที่ควรทราบเกี่ยวกับความสุขเหลานี้มาแสดงไวตามสมควร
“ภิกษุทั้งหลาย กามคุณมี ๕ อย่างดังนี้ คือ รูปทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยตา...เสียงทั้งหลายที่รู้ได้
ด้วยหู...กลิ่นทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยจมูก...รสทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยลิ้น...โผฏฐัพพะทั้งหลายที่รู้ได้ด้วย
กาย ซึ่งน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ชวนให้รัก ชักให้อยาก เย้ายวนชวนติดใจ, เหล่านี้แล คือ
กามคุณ ๕; อาศัยกามคุณ ๕ ประการเหล่านี้ มีความสุข ความฉ่ําใจ (โสมนัส) ใดเกิดขึ้น นี้คือ
ส่วนดี (อัสสาทะ, ความหวานชื่น) ของกามทั้งหลาย”2094 “นี้เรียกว่ากามสุข”2095
“คําว่า กาม โดยหัวข้อ ได้แก่กาม ๒ อย่าง คือ วัตถุกาม (วัตถุอันน่าใคร่, สิ่งที่อยากได้) ๑
กิเลสกาม (กิเลสที่ทําให้ใคร่, ความอยากที่เป็นตัวกิเลส) ๑
“วัต ถุกาม เป็น ไฉน? รูป เสีย ง กลิ่ น รส โผฏฐัพ พะ อั นเป็น ที่ชื่ นชอบใจ เครื่ อ งลาด
เครื่องห่ม ทาสี ทาส แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา นา ที่ดิน เงิน ทอง บ้าน นิคม ราชธานี
รัฐ ประเทศ กองทัพ คลังหลวง วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความติดใคร่ อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม ชื่อว่า
วัตถุกาม; อีกอย่างหนึ่ง กามทั้งหลาย ที่เป็นอดีต ที่เป็นอนาคต ที่เป็นปัจจุบัน กามที่เป็นภายใน
ที่เป็นภายนอก ทั้งภายในและภายนอก ชนิดเลว ชนิดปานกลาง ชนิดประณีต ที่เป็นของสัตว์ใน
อบาย ที่เป็นของมนุษย์ ที่เป็นทิพย์ ที่ปรากฏเฉพาะหน้า ที่บันดาลเอง ที่ผู้อื่นบันดาลให้ ที่
ครอบครอง ที่ไม่ได้ครอบครอง ที่หวงแหน ที่ไม่ได้หวงแหน ธรรมที่เป็นกามาวจรแม้ทั้งหมด
ธรรมที่เป็นรูปาวจรแม้ทั้งหมด ธรรมที่เป็นอรูปาวจรแม้ทั้งหมด ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งตัณหา เป็น
อารมณ์ของตัณหา ชื่อว่ากาม ด้วยอรรถว่า เป็นที่ตั้งแห่งความอยาก ด้วยอรรถว่าเป็นที่ตั้งแห่ง
ความมัวเมา, เหล่านี้เรียกว่า วัตถุกาม
“กิเลสกาม เป็นไฉน? ความพอใจก็เป็นกาม ราคะก็เป็นกาม ความชอบใจติดใคร่ก็เป็นกาม
ความดําริก็เป็นกาม ราคะก็เป็นกาม ความครุ่นคิดติดใคร่ก็เป็นกาม, กามฉันทะ กามราคะ กาม
นันทิ กามตัณหา กามเสน่หา ความเร่าร้อนกาม ความหลงใหลกาม ความหมกมุ่นกาม กามท่วม
ใจ กามผูกรัดใจ ความถือมั่นในกาม นิวรณ์คือกามฉันท์ กามในข้อความว่า “นี่แน่ะกาม เราเห็น
รากเหง้าของเจ้าแล้วว่า เจ้าเกิดขึ้นมาจากความดําริ เราจักไม่ดําริถึงเจ้าละ เมื่อทําอย่างนี้ เจ้าก็จัก
ไม่มี”, เหล่านี้เรียกว่า กิเลสกาม”2096
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจัย ๓ ประการ จึงมีการตั้งครรภ์ เมื่อใด
มารดาบิดาร่วมกัน มารดาคราวฤดู ทั้งสัตว์ที่จะเกิดก็ปรากฏ, เพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจัย
๓ ประการอย่างนี้ จึงมีการตั้งครรภ์; มารดาอุ้มท้องประคับประคองครรภ์นั้นตลอดเวลา ๙
เดื อ นบ้ า ง ๑๐ เดื อ นบ้ า ง ด้ ว ยความเสี่ ย งชี วิ ต เป็ น อย่ า งมาก ทั้ ง เป็ น ภาวะอั น หนั ก , ครั้ น
ล่วงเวลา ๙ เดือน หรือ ๑๐ เดือนแล้ว มารดาก็คลอดทารกในครรภ์ ด้วยความเสี่ยงชีวิตเป็น
อันมาก อย่างเป็นภาระอันหนัก แล้วเลี้ยงทารกที่เกิดนั้น ด้วยโลหิตของตน; ภิกษุทั้งหลาย ใน
ธรรมเนียมของอริยชน ถือน้ํานมของมารดานี้ว่าคือโลหิต”2097
2094

ม.มู.๑๒/๑๙๗/๑๖๘
ม.ม.๑๓/๓๙๘/๓๗๑; สํ.สฬ.๑๘/๔๑๓/๒๗๘; องฺ.นวก.๒๓/๒๓๘/๔๓๐; ขุ.จู.๓๐/๗๕๗/๓๙๐; ๓๖๕/๓๙๓.
2096
ขุ.ม.๒๙/๒/๑; ๓๔/๓๑
2097
ม.มู.๑๒/๔๕๒/๔๘๗; สัตวที่จะเกิด = คันธัพพะ (เรื่องนี้ อรรถกถาอธิบายแปลก, ม.อ.๒/๔๑๘)
2095

บทที่ ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน
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“เด็กอ่อนไร้เดียงสา นอนหงายแบเบาะ ย่อมเล่น (แม้แต่) อุจจาระปัสสาวะของตนเอง,
เธอจะเห็นประการใด ความสนุกนี้ เป็นความสนุกของเด็กอ่อนอย่างเต็มที่สิ้นเชิง ใช่หรือไม่?”
“เป็นเช่นนั้น พระเจ้าข้า”
“สมัยต่อมา เด็กนั้นแล อาศัยความเจริญเติบโต อินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้าขึ้น ย่อมเล่น
เครื่องเล่นทั้งหลายสําหรับเด็ก คือ เล่นไถน้อยๆ เล่นตีไม้หึ่ง เล่นหกคะเมน เล่นกังหันน้อยๆ
เล่นตวงทราย เล่นรถน้อยๆ เล่นธนูน้อยๆ, เธอจะเห็นประการใด ความสนุกนี้ ดีกว่าและ
ประณีตกว่าความสนุกอย่างก่อน ใช่หรือไม่?”
“เป็นเช่นนั้น พระเจ้าข้า”
“สมัยต่อมา เด็กนั้น อาศัยความเจริญเติบโต อินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้าขึ้น มีกามคุณทั้ง ๕
พรั่งพร้อมบริบูรณ์ ย่อมบําเรอตนด้วยรูปทั้งหลาย...ด้วยเสียง...กลิ่น...รส...โผฏฐัพพะทั้งหลาย
ซึ่งน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าชอบใจ ชวนให้รัก ชักให้อยาก เย้ายวนชวนติดใจ, เธอจะเห็นประการ
ใด ความสนุกนี้ ดีกว่า และประณีตกว่าความสนุกอย่างก่อนๆ ใช่หรือไม่?”
“เป็นเช่นนั้น พระเจ้าข้า”2098
บุคคลผูสูงเลิศประเสริฐสุดในโลกมนุษยทางฝายคฤหัสถ ก็คือพระเจาจักรพรรดิ ซึ่งเปนผูมีอํานาจมาก
ที่สุด เพียบพรอมดวยโภคสมบัติทุกประการ และตามคติพระพุทธศาสนาถือวาจะตองเปนผูทรงคุณธรรมอยาง
สูงเยี่ยมดวย โดยนัยนี้ พระเจาจักรพรรดิจึงนับวาเปนผูมีความสุขพรั่งพรอมมากที่สุด เหนือกวามนุษยทั้งหลาย
ทั้งปวง พระพุทธเจาทรงยกเอาความสุขของพระเจาจักรพรรดิ ขึ้นมาบรรยายเปนตัวอยาง แสดงความสุขอยาง
สมบูรณที่สุดของมนุษย เพื่อเปรียบเทียบกับความสุขประเภทและระดับอื่นๆ ใหเห็นลําดับขั้นความประณีตของ
ความสุขทั้งหลาย
พระเจาจักรพรรดิตามอุดมคติ ทรงมีรัตนะ ๗ และฤทธิ์ ๔ ประการ รัตนะ ๗ ประการ คือ
ทรงมีจักรแกว อันแสดงถึงพระราชอํานาจที่เกิดขึ้นโดยธรรม และประกอบดวยความชอบธรรม ทําให
พระองคแผขยายอาณาจักรแหงความรมเย็นออกไปไดทั่วผืนแผนดิน จดขอบมหาสมุทรทั้งสี่ทิศ ดวยธรรมวิธี
และโดยความชื่นชมยินดีของผูยอมรับพระราชอํานาจนั้น
ทรงมีชางแกว และมาแกว ซึ่งสามารถนําพระองคเสด็จตรวจดูพระราชอาณาเขตทั่วผืนแผนดินไดหมด
สิ้นภายในเวลารวดเร็ว
ทรงมีแกวมณี ซึ่งทรงพลังสองแสงสวางกวางไกล จะใหยกทัพใหญไปยามราตรี หรือใหราษฎรทํางานใน
ยามค่ําคืนดุจเวลากลางวันก็ได
ทรงมีนางแกว ซึ่งนอกจากจะมีรูปรางผิวพรรณงดงามเหนือกวาสตรีมนุษยไมวานางใดแลว ยังมีสัมผัส
กายอันแสนวิเศษ ดังคําพรรณนาวา นุมนวลละมุนดังสําลีหรือปุยนุน ยามหนาว กายนางก็อุน ยามรอน กายนาง
ก็เย็น กลิ่นหอมดังกลิ่นจันทน กลิ่นปากก็หอมดังกลิ่นบัว อีกทั้งพูดเพราะ รูจักปรนนิบัติ ถูกพระทัยทุกประการ
ทรงมีขุนคลังแกว ผูมีตาทิพยมองเห็นแหลงทรัพยสินทั่วไป สามารถหาเงินทองมาใหพระองคใชไดตาม
พระทัยปรารถนา และ
ทรงมีปริณายกแกว ผูมีความสามารถยอดเยี่ยมในการปกครอง ไมแตเพียงถวายคําแนะนําในขอ
ราชการตางๆ ไดถูกตองเทานั้น ยังสามารถบัญชางาน สั่งราชการแทนพระองค ไดทุกอยางทุกประการอีกดวย
2098

องฺ.ทสก.๒๔/๙๙/๒๑๗ (คลายบางสวนใน ม.มู.๑๒/๔๕๓/๔๘๘)

๑๐๖๔

พุทธธรรม

สวนฤทธิ์ หรือสัมฤทธิคุณ ๔ ประการ คือ พระเจาจักรพรรดิทรงมีพระรูปโฉมงามสงาเหนือกวามนุษย
ทั้งหลายอื่น ทรงมีพระชนมายุยืนยาวยิ่งกวามนุษยอื่น ทรงมีสุขภาพแข็งแรง มีพระโรคนอย และประการสุดทาย
ทรงเปนที่รักของประชาราษฎร ซึ่งจงรักภักดีตอพระองคดังลูกรักพอ และพระองคก็รักประชาราษฎรดังพอรักลูก
เมื่อยามเสด็จไป ณ ที่ไหนๆ ประชาราษฎรจะเฝารับเสด็จและอยากเห็นพระองคนานๆ ไมจืดตา และพระองคก็
ทรงปรารถนาจะพบปะกับประชาราษฎรนานๆ เชนเดียวกัน
ความสุ ข ของพระเจ า จั ก รพรรดิ เ ช น นี้ ย อ มดี ก ว า เยี่ ย มกว า ความสุ ข ของเด็ ก หนุ ม ที่ ก ล า วมาแล ว
ตลอดจนความสุขของมนุษยทั้งหลายโดยทั่วไป
อยางไรก็ตาม พระพุทธเจาตรัสวา แมพระเจาจักรพรรดิจะทรงมีความสุขสมบูรณถึงเพียงนี้ แตเมื่อ
เทียบกับความสุขอันเปนทิพยในสวรรคแลว ความสุขของพระเจาจักรพรรดิก็เปนของเล็กนอยเหลือเกิน ไมถึง
แมแตเศษเสี้ยว เหมือนนําเอากอนหินเล็กๆ กอนเทาฝามือ ไปวางเทียบกับภูเขาหิมาลัย2099
ถึงแมทิพยสุขในสรวงสวรรคจะเปนกามสุขที่ล้ําเลิศ ยอดเยี่ยมกวากามสุขของมนุษยอยางมากมาย แตก็
ยังมีความสุขที่ประณีตล้ําลึกยิ่งกวาทิพยสุขนั้นขึ้นไปอีก และเปนความสุขที่ไมตองอาศัยกาม ไมตองพึ่งสิ่งเสพ
จากภายนอก ผูที่ไดประสบความสุขอยางนี้ประจักษกับ ตัวแลว ถึงแมมาเห็นมนุษยที่มีความสุขพรั่งพรอม
บริบูรณกําลังเสพเสวยความสุขอยู ก็จะไมรูสึกอิจฉามนุษยนั้น หรือนึกอยากไดความสุขอยางนั้นบางแตประการ
ใดเลย เหมือนเทวดาที่เสวยทิพยสุข มาเห็นมนุษยเสพสุขที่ทรามกวา จะไมรูสึกอิจฉาหรือนึกยินดีอยากไดแต
อยางใด และมิใชเพียงกามสุขของมนุษยเทานั้น แมแตทิพยสุขของเทวดา ทานก็ไมปรารถนา เพราะทานไดพบ
ความสุขที่ดีกวา สูงกวาแลว
ในเรื่องนี้ พระพุทธเจาทรงเลากรณีของพระองคเองเปนตัวอยาง ดังบาลีวา2100
“ดูก่อนมาคัณฑิยะ เรานี้แหละ ครั้งก่อน เมื่อยังครองเรือนอยู่ มีกามคุณทั้งห้าพรั่งพร้อม
เต็มที่ บํารุงบําเรอด้วยรูป...เสียง...กลิ่น...รส...โผฏฐัพพะทั้งหลาย...ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่า
ชอบใจ ชวนให้รัก ชักให้อยาก เย้ายวนชวนติดใจ; เรามีปราสาท ๓ หลัง ปราสาทหนึ่ง สําหรับ
ฤดูฝน ปราสาทหนึ่ง สําหรับฤดูหนาว ปราสาทหนึ่ง สําหรับฤดูร้อน เรานั้นได้รับการบําเรอด้วย
ดนตรีทั้งหลาย ที่ล้วนแต่สตรี ไม่มีบุรุษเจือปนเลย อยู่ในปราสาทประจําฤดูฝน ไม่ต้องลงจาก
ปราสาทเลยตลอดเวลาสี่เดือน;
“สมั ย ต่ อ มา เรานั้ น ได้ ล่ ว งรู้ ถึ ง ความเกิ ด ขึ้ น ความคงอยู่ ไ ม่ ไ ด้ คุ ณ และโทษของกาม
ทั้งหลาย กับทั้งทางออกหรือภาวะรอดพ้นของมัน ตามความเป็นจริง จึงละกามตัณหา บรรเทา
ความร่านรนเพราะกามเสียได้ หมดความกระหายอยาก เป็นอยู่โดยมีจิตสงบระงับภายใน,
“เรานั้น มองเห็นสัตว์ทั้งหลายอื่น ผู้ยังไม่หมดราคะในกามทั้งหลาย ถูกกามตัณหาเกาะกิน
ถูกแผดเผาด้วยความเร่าร้อนแห่งกาม เสพเสวยกามทั้งหลายอยู่ ก็มิได้นึกใฝ่ทะยานต่อสัตว์
เหล่านั้น ไม่รู้สึกยินดีในกามนั้น ข้อนั้นเพราะเหตุไร? ก็เพราะว่า เรารื่นรมย์อยู่ด้วยความชื่นชม
ยินดี ที่ไม่ต้องมีกาม ไม่ต้องมีอกุศลธรรมทั้งหลาย จึงไม่ใฝ่ทะยานถึงความสุขที่ทรามกว่า ไม่นึก
ยินดีในความสุขที่ทรามกว่านั้น
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ม.อุ.๑๔/๔๙๐-๕๐๑/๓๒๔-๓๓๒; ผูตองการทราบคติธรรมจากความรุงเรืองของพระเจาจักรพรรดิเพิ่มอีก พึงดู มหาสุทัสสนสุตร,
ที.ม.๑๐/๑๖๓-๑๘๖/๑๙๖-๒๒๘; มันธาตุราชชาดก, ชา.อ.๔/๔๗ .
2100
ม.ม.๑๓/๒๘๑-๒/๒๗๔-๖; พึงเขาใจคําวา กาม กามคุณ กามสุข ในความหมายที่กวางของภาษาบาลี ไมใชแคบอยางในภาษาไทย

บทที่ ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน

๑๐๖๕

“ดูก่อนมาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนว่า คฤหบดี หรือบุตรคฤหบดี ผู้มั่งคั่ง ร่ํารวยทรัพย์ มี
โภคะมาก มีกามคุณทั้ง ๕ พรั่งพร้อมบริบูรณ์ ได้รับการบํารุงบําเรอ...เขาประพฤติสุจริต...เข้าถึง
สุคติโลกสวรรค์ ในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงส์; เทพบุตรนั้น แวดล้อมด้วยหมู่นางอัปสร มีกามคุณ ๕
อันเป็นทิพย์ พรั่งพร้อมบริบูรณ์ ปรนเปรออยู่ ในสวนสวรรค์นันทนวัน, เทพบุตรนั้นมองเห็น
คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีที่มีกามคุณ ๕ พรั่งพร้อมบริบูรณ์ บํารุงบําเรออยู่ เธอจะเห็นประการ
ใด? เทพบุตรนั้น...จะนึกอิจฉาต่อคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี หรือใฝ่ทะยานต่อกามคุณทั้ง ๕
อย่างของมนุษย์ หรือจะประหวัดใจถึงกามทั้งหลายอย่างมนุษย์ หรือหาไม่
“ไม่เลย ท่านพระโคดมผู้เจริญ, เพราะเหตุใด, ก็เพราะกามทั้งหลายที่เป็นทิพย์ ดีเยี่ยมกว่า
ประณีตกว่ากามทั้งหลายอย่างของมนุษย์
“ดูก่อนมาคัณฑิยะ ฉันนั้นเหมือนกัน เรานั้น...ไม่นึกใฝ่ทะยานต่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น
ไม่รู้สึกยินดีในกามนั้น...ก็เพราะเรารื่นรมย์อยู่ ด้วยความชื่นชมยินดี ที่ไม่ต้องมีกาม ไม่ต้องมี
อกุศลธรรม อีกทั้งเป็นสุขเหนือกว่าทิพยสุข จึงไม่ใฝ่ทะยานต่อความสุขที่ทรามกว่า ไม่นึกยินดีใน
ความสุขที่ทรามกว่านั้น”

ส่วนเสีย หรือข้อด้อยของกามสุข
กาม คืออะไร? “กาม” แปลวา ความอยาก ความรัก ความใคร ความปรารถนา หรือสิ่งที่อยาก ที่รัก ที่ใคร ที่
ปรารถนา พูดงายๆ วา สิ่งเสพ วัตถุบํารุงบําเรอความสุข เครื่องอํานวยความสะดวกสบาย คน สัตว ทรัพยสินเงินทอง
ขาวของสารพัด ที่อยากไดอยากมี ที่จะครอบครองเอาไวใหไดความสุข รวมแลวก็จัดแยกไดเปน “กามคุณ ๕” คือ
รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งตองกาย ที่ใครที่ใฝปรารถนา ที่จะให “กามสุข” คือสุขทางประสาททั้ง ๕ สุขทางวัตถุ หรือสุข
ทางเนื้อหนัง บางทีเรียกวา สามิสสุข คือสุขอาศัยอามิส หรือสุขจากสิ่งเสพ (อามิสสุข ก็เรียก)
ถึงตอนนี้มีปญหาวา กามสุขนั้น มีมากมาย หลายอยาง หลายระดับ ที่ล้ําเลิศก็มี ที่เปนทิพยก็มี และทาน
ก็ยอมรับวาเปนความสุข แตกามสุขทั้งหมดนั้นมีขอบกพรองอยางไร และความสุขที่วาประณีตยิ่งขึ้นไปอีกนั้นดี
อยางไร ทําไมทานผูไดประสบรูจักสุขประณีตนั้นแลว จึงวาดีเยี่ยมกวากามสุข ถึงกับละเลิกกามสุขไปเสียทีเดียว
ส่วนเสีย คือโทษและขอบกพรองตางๆ ของกามนี้ กลาวโดยยอ มองได ๓ ดาน หรือมี ๓ ตําแหนง คือ
มองที่ภายในตัวบุคคล มองที่ตัวกามนั้นเอง และมองที่ปฏิบัติการของผูเสพเสวยกามในสังคมหรือในโลก
อยางแรก มองที่ในตัวบุคคล หมายถึง มองที่กระบวนการกอทุกขภายในตัวบุคคล คือการที่บุคคล
ปฏิบัติผิดตอโลกและชีวิต ทําใหสิ่งทั้งหลายกลายเปนกาม แลวกอทุกขใหเกิดขึ้นแกตนเอง
อยางที่สอง มองที่ตัวกาม หมายถึง มองที่สิ่งซึ่งไดชื่อวากาม ที่มนุษยพากันแสวงหามาเสพเสวย หรือ
มองดูที่รสของกาม มองดูความสุขความพึงพอใจอันจะไดจากกามนั้นเองวา มีจุดบกพรองอยางไร
อยางที่สาม มองที่ปฏิบัติการในโลก หมายถึง มองดูที่ผลอันเกิดจากความสัมพันธทางสังคม เปนตน
ของมนุษยทั้งหลายผูแสวงหาและเสพเสวยกาม
ความจริง ทั้งสามอยางสัมพันธอาศัยกัน แตแยกมอง เพื่อเห็นลักษณะที่เปนไปในดานตางๆ
ดานที่ ๑ มองดูที่ในตัวบุคคล ไดแก กระบวนการกอทุกขตามหลักปฏิจจสมุปบาท เริ่มแตการรับรู
ประสบการณตางๆ แลว วางทาทีตอสิ่งเหลานั้นอยางผิดพลาด ปลอยใหกระแสกระบวนธรรมดําเนินไปตาม
แนวทางของอวิชชา-ตัณหาอยูเสมอ จนกลายเปนการสั่งสมอันเคยชิน จะเรียกงายๆ วา การสั่งสมความพรอมที่จะ
มีทุกข หรือความพรอมที่จะมีและกอปญหา ก็ได กระบวนการนี้ พระพุทธเจาทรงแสดงไวในเรื่องพัฒนาการของ
บุคคล เริ่มตนตั้งแตเกิดในครรภจนเติบโต ดังที่ไดเลามาสวนหนึ่งแลว จึงจะเลาตอจากสวนนั้นตอไป

๑๐๖๖

พุทธธรรม
“สมัยต่อมา เด็กนั้น อาศัยความเจริญเติบโต อินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้าขึ้น มีกามคุณทั้ง ๕
พรั่งพร้อมบริบูรณ์ ย่อมปรนเปรอตน...เขาเห็นรูปด้วยตาแล้ว ย่อมติดใจในรูปที่น่ารัก ย่อมขัดใจ
ในรูปที่ไม่น่ารัก...ฟังเสียงด้วยหู...ดมกลิ่นด้วยจมูก...ลิ้มรสด้วยลิ้น...ต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย...
ทราบธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ย่อมติดใจในเสียง...กลิ่น...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ ที่น่ารัก
ย่อมขัดใจในเสียง...กลิ่น...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ที่ไม่น่ารัก มิได้ตั้งสติไว้กํากับตัว เป็นอยู่
โดยมีจิตคับแคบ ไม่รู้จักตามเป็นจริง ซึ่งภาวะหลุดรอดปลอดพ้นของจิต และภาวะหลุดรอด
ปลอดพ้นด้วยปัญญา ที่จะทําให้บาปอกุศลธรรมซึ่งเกิดขึ้นแล้วแก่ตัวเขา ดับไปได้โดยไม่เหลือ;
“เขาคอยประกอบเอาความยินดียินร้ายเข้าไว้อย่างนี้แล้ว พอเสวยเวทนาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด เป็นสุขก็ตาม ทุกข์ก็ตาม ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตาม เขาย่อมครุ่นคํานึง ย่อมบ่นถึง ย่อมหมกใจอยู่กับ
เวทนานั้น, เมื่อเขาครุ่นคํานึง เฝ้าบ่นถึง หมกใจอยู่กับเวทนานั้น ความติดใจใคร่อยาก (นันทิ,
ความหื่นเหิมใจ) ย่อมเกิดขึ้น ความติดใจใคร่อยากในเวทนาทั้งหลายนั่นแหละ (กลาย) เป็น
อุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย เขาก็มีภพ เพราะภพเป็นปัจจัย ก็มีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัย
ก็มีชรามรณะ ความโศก ความคร่ําครวญ ความทุกข์ ความเสียใจ ความคับแค้นผิดหวัง ก็มีพรั่ง
พร้อม ความเกิดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ จึงมีด้วยประการฉะนี้”2101

ดานที่ ๒ ขอบกพรองของกามเอง ทานมักแสดงดวยอุปมาตางๆ ซึ่งมีกลาวถึงบอยๆ วา กามทั้งหลาย
มีความหวานชื่นนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามนี้ยิ่งนัก
๑. เปรียบเหมือนสุนัขที่เพลียและหิวโหย เขาโยนทอนกระดูกเปอนเลือดให ก็แทะอยูนั่นเอง จนเหนื่อย
ออน ก็อรอยไมเต็มอยาก และไมเต็มอิ่มไดจริง
๒. เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อที่แรงหรือเหยี่ยวเปนตนคาบบินมา เหยี่ยวแรงตัวอื่นเห็นเขา ก็โผเขามารุมจิก
แยงเอา คือเปนของไมสิทธิขาดแกตัว ผูอื่นแยงชิงได คนทั้งหลายตางก็ตองการหมายปองจะเอา เปนเหตุใหเกิด
การแกงแยงชวงชิงเบียดเบียนประทุษรายตลอดจนสังหารเขนฆากัน ถาไมรูจักวางใจ ก็จะเดือดรอนแสนสาหัส
๓. เปรียบเหมือนคนถือคบเพลิงหญาลุกโพลงเดินทวนลม ไมชาก็จะตองทิ้งเสีย มิฉะนั้นก็จะไหมมือ
ไหมแขนและอวัยวะตางๆ อาจถึงตาย หรือไมก็สาหัส
๔. เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิงอันรอนแรง ผูที่รักชีวิต ทั้งที่รูวา หากตกลงไป ถาไมตาย ก็ตองเจ็บ
สาหัส และไมอยากตกหลุม แตก็มีคนแข็งแรงคอยจับแขนฉุดดึงเขาไปหาหลุมอยูเรื่อย
๕. เปรียบเหมือนความฝน มองเห็นทุกอยางเฉิดฉันอําไพ แตไมทันนาน ก็ผานหายหมดไป พอตื่น
ขึ้นมา ก็มองไมเห็นอะไร เหลือไวแตความเสียดาย
๖. เปรีย บเหมื อ นทรัพ ย สมบั ติที่ ข อยื ม เขามา เอาออกแสดงดู โก เ กห รู ห รา วางท า อวดกัน ผูค นก็
กลาวขวัญชื่นชม แตครอบครองเอาไวไดเพียงชั่วคราว และอยางไมมั่นใจ ไมเปนสิทธิของตนแทจริง เจาของ
(ธรรมชาติ) ตามมาพบที่ไหนเมื่อไร ก็ตองคืนเขาไปที่นั้น เมื่อนั้น ไมมีทางผอนปรน สวนตนเองก็มีแตตัว โผล
มาแลว ก็ผลุบไป
2101

ม.มู.๑๒/๔๕๓/๔๘๘; พึงระลึกถึงพุทธพจนที่วา “อารมณวิจิตรทั้งหลายในโลก หาใชเปนกามไม, ราคะที่เกิดจากความคิดของคน
(ตางหาก) เปนกาม, อารมณวิจิตรทั้งหลายในโลก ยอมดํารงอยู (ตามสภาพของมัน) อยางนั้นเอง, ดังนั้น ธีรชนทั้งหลาย จึงขจัด
(แตเพียง) ตัวความอยาก (ตัณหาฉันทะ) ในอารมณวิจิตรเหลานั้น (คือมิใชกําจัดอารมณวิจิตร)” (องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๔/๔๖๐)

บทที่ ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน

๑๐๖๗

๗. เปรียบเหมือนตนไมมีผลดกในราวปา ผูคนผานมา เมื่ออยากไดลูกผล เขาจะไดดวยวิธีใด ก็ใชวิธีนั้น ผู
ที่ขึ้นตนไมเปน ก็ปนปายขึ้นไปเก็บ สวนคนที่ขึ้นไมเปน ก็จะเอาใหได ที่เปนคนรายนิสัยพาล มีมีดมีขวานก็จะตัด
ทําลายเสียทั้งตน คนที่อยูบนตนไม ถาลงมาไมทัน ก็จะถูกตนไมลมทับแขนขาหักชอกช้ํา หรือถึงลมตายไป2102
๘. เปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อ เขาไปยุงเกี่ยวดวย ก็เทากับเอาชีวิตเขาไปเสี่ยงใหถูกบั่นถูกสับ
๙. เปรียบเหมือนหอกและหลาว มักจะคอยทิ่มแทงใหไดแผล ไมเล็กก็ใหญ ไมเจ็บนอยก็เจ็บมาก
๑๐. เปรียบเหมือนหัวงู เขาไปเกี่ยวของ ก็ไมวายตองคอยระแวง ไมอาจปลงใจสนิท หรือวางจิตปลอด
โปรงไดแทจริง อาจฉกเอา คือนําภัยอันตรายมาใหไดเสมอ2103
ขอเสีย หรือจุดบกพรองของกามสุขนี้ อาจกลาวโดยยอวา ความเอร็ดอรอยสนุกสนานหวานชื่นที่คน
ปรารถนา กามอํานวยใหเพียงชั่วครูยามในเวลาที่เสพ แตความเจ็บปวดชอกช้ําที่คนไมตองการ กามกลับประทับ
ลงใหอยางแนนแฟน ติดตามฝงใจไปนานแสนนาน เทานั้นยังมิหนํา แมสวนที่เปนความเอร็ดอรอยสนุกสนาน
หวานชื่นนั่นแหละ เมื่อจางคลายหายลับดับลวงผานไปแลว ยังทิ้งความเสียดายหวนหาอาลัยเอาไวทรมานใจคน
บางคน ใหพิไรรําพันไปไดอีกนาน

ดานที่ ๓ เกี่ยวกับปฏิบัติการโดยสัมพันธกับโลกและสังคม ขอเสียของกามในดานนี้ ทานบรรยาย
เริ่มตั้งแตความทุกขยาก ความลําบากเดือดรอนที่ตองประสบ ในการทํามาหาเลี้ยงชีพ และแสวงหาสั่งสมกามวัตถุไว
เสพเสวย ซึ่งเปนสิ่งปกติธรรมดาที่แตละคนจะตองอดทนในการดํารงชีวิตอยูในโลก ตองทนแดดทนฝน ทนหนาวทน
รอน ทนเหนื่อยทนยาก บางขาดแคลนอดอยากถึงตายไปก็มี บางขยันหมั่นเพียรสูทํางานดวยความเหนื่อยยาก
แตงานกลับไมสัมฤทธิ์ผล ไมไดเงินทอง หรือขาดทุนยอยยับไป ตองเศราโศกกลัดกลุมทุรนทุราย เมื่อหามาได
แลว ก็เปนทุกขในการระวังรักษา บางทีประสบภัย เชน ถูกโจรปลน คนลัก ไฟไหม เดือดรอนวุนวายไปอีก
ครั้นไดกามวัตถุมาไวครอบครอง มนุษยผูเขลาตอสัจธรรม ก็ลุมหลงตกเปนทาสของมัน ยกเอากามวัตถุ
ที่เปนของไมจริงไมแท มาเปนเหตุดูถูกเหยียดหยามกัน กอทุกขใหแกกันมากขึ้น บางก็อิจฉาริษยากัน ทะเลาะ
วิวาทขัดแยงเบียดเบียนกัน เพราะเห็นแกกามวัตถุ แยงชิงกันซึ่งกามวัตถุในรูปของทรัพยสินตางๆ
อยางที่กลาวในบาลีวา “ราชาก็วิวาทกับราชา กษัตริย์ก็วิวาทกับกษัตริย์ พราหมณ์ก็วิวาทกับพราหมณ์
คหบดีก็วิวาทกับคหบดี แม่ทะเลาะกับลูก ลูกก็ทะเลาะกับแม่ พ่อก็ทะเลาะกับลูก ลูกก็ทะเลาะกับพ่อ พี่น้องชายก็
ทะเลาะกับพี่น้องชาย พี่น้องหญิงก็ทะเลาะกับพี่น้องชาย พี่น้องชายก็ทะเลาะกับพี่น้องหญิง เพื่อนก็ทะเลาะกับ
เพื่อน” บางก็ลงไมลงมือ หรือถึงกับใชศัสตราวุธเขนฆากัน ถึงตายบาง ทุกขปางตายบาง
ถึงพวกที่ตระเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ เขาปะทะทําสงครามลางผลาญกัน ใชหอกดาบแหลนหลาวงาวปน
ยิง แทง ตัดศีรษะ ระเบิดกัน ก็เพราะกาม ตางดวยผลประโยชนหลากหลาย เปนเหตุ
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เทียบความนัยหนึ่งวา กามสุข เหมือนผลไมบนตนไม ซึ่งที่โคน มีผูตัด คือความไมเที่ยงแทยั่งยืน และความแก ความตาย เปนตน
กําลังทําลายกัดกินใหกรอนลงไปอยูตลอดเวลา จนจะตองลมไปในที่สุด ผูบริโภคกามสุข ยอมตองถูกคุกคามดวยความหวาดหวั่น
เสียวใจ ในความไมจิรัง และไมแนนอนนี้ อยูตลอดเวลา ยิ่งผูใดลุมหลงติดเพลินมัวเมามาก ไมรูจักยอมเลิกละสละปลอยเสียบาง ก็
จะตองถูกตนไมลมทับเอา ใหไดรับความทุกข เจ็บปวดแสนสาหัส
2103
อุปมา ๑๐ ขอนี้ มีคําบรรยายเฉพาะ ๗ ขอตน ใน ม.ม.๑๓/๔๗-๕๓/๔๑-๔๕ สวนในที่มาอื่น กลาวถึงเฉพาะหัวขอครบทั้ง ๑๐ อุปมา
เชน วินย.๒/๖๖๒/๔๓๒; ๖/๒๗๖/๑๐๘; ม.มู.๑๒/๒๗๔/๒๖๒; องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๖/๑๑๐; แสดงความหมายโดยยอใน ขุ.ม.๒๙/
๑๒/๗; ๒๗/๒๒; ขุ.จู.๓๐/๗๖๖/๓๙๔; วินย.อ.๒/๔๖๕; องฺ.อ.๓/๔๕; นิทฺ.อ.๑/๓๗; วินย.ฏีกา ๓/๓๖๒; มีกลาวถึงเพียงบางแง เชน
สํ.สฬ.๑๘/๓๓๔/๒๓๔.

๑๐๖๘

พุทธธรรม

บางก็ประกอบการทุจริต มีจี้ ปลน แยงชิง คบชู เปนตน ถูกจับได เขาก็นําไปลงโทษทัณฑตางๆ เปนครุ
โทษบาง ลหุโทษบาง ครั้นตายแลว ก็ยังตองไดรับความทรมานในอบาย ทุคติ วินิบาต นรกอีก ทั้งนี้ก็เพราะสาเหตุ
จากกาม2104
มีขอนาสนใจอีกอยางหนึ่งวา ผูที่มองเห็นโทษ หรือสวนเสียของกาม วามีขอบกพรองตางๆ ดังที่กลาวมา
อยางนี้ และไดประสบความสุขที่ประณีตดีเยี่ยมกวากามสุข ประจักษกับตน จนไมนึกอยากไดกามคุณแลวนั้น
ทานมองเห็นความจริงเกี่ยวกับกามสุขวามีสภาวะหรือธรรมชาติเปนอยางไร ในเรื่องนี้ พระพุทธเจาไดตรัสชี้แจงไว
ในรูปของการเปรียบเทียบตอไปอีก มีใจความวา
เปรียบเหมือนคนโรคเรื้อน ตัวสุกเปนแผลไปทั่ว ถูกเชื้อโรคบอนไช ใชเล็บเกาปากแผล ยางตัวที่หลุม
ถานไฟ ตอมามีหมอรักษาเขาหายโรค มีความสุขสบาย จะไปไหนหรือทําอะไรก็ไดตามปรารถนา เขาเห็นคนอื่นที่
เปนโรคเรื้อนเกาแผลยางตัวอยูที่หลุมถานไฟ เขายอมไมรูสึกกระหยิ่มยินดีตอคนโรคเรื้อนนั้น ที่จะยางตัวที่หลุม
ไฟ หรือที่จะกินยาเชนนั้นอีก นี้ฉันใด ผูที่เคยไดรับการบํารุงบําเรอดวยกามคุณทั้งหลายก็เหมือนกัน เมื่อเขาละ
กามตัณหาแลว และไดประสบสันติสุขภายใน ชนิดที่ไมตองอาศัยกาม ซึ่งดีเยี่ยมยิ่งกวาแมแตทิพยสุข เขาเห็น
คนอื่นๆ ที่ปรนเปรอเสพเสวยกามอยู ยอมไมนึกกระหยิ่มทะยานตอคนเหลานั้น และไมรูสึกยินดีในกามนั้น
คนที่เคยเปนโรคเรื้อน และรักษาตัวหายแลวนั้น ถามีคนแข็งแรงกวา มาชวยกันจับตัวเขาฉุดเขาไปหา
หลุมถานไฟ เขาจะดิ้นรนพยายามเบี่ยงตัวหลบ เพราะไฟนั้นรอนมาก ถูกเขาไมสบายเลย เรียกวามีสัมผัสเปน
ทุกข ตางจากครั้งกอน เมื่อเขายังเปนโรคเรื้อนอยู เขาเขาไปเอง ไปผิงยางตัวที่ไฟ เห็นเปนสุขสบาย ทั้งที่ไฟนั้นก็
หลุมเดียวกันแทๆ รอนมากเหมือนกัน ที่เปนเชนนั้น ก็เพราะคนเปนโรคเรื้อน มีอินทรียเสียหายบกพรองไป เกิด
สัญญาวิปริตตอไฟ ซึ่งมีสัมผัสทุกขวาเปนความสุข ขอนี้ฉันใด กามทั้งหลายก็เชนเดียวกัน
ความจริงนั้น กามทั้งหลายเปนสิ่งมีสัมผัสทุกข มีความเผาลน เรารอน เปนปกติธรรมดาเหมือนกันทุก
กาลเวลา แตคนถูกกามตัณหาบอนไช มีอินทรียเสียหายบกพรองไป จึงเกิดสัญญาวิปริตตอกาม ซึ่งมีสัมผัสทุกข
แทๆ วาเปนความสุข2105
คนโรคเรื้อนที่เอาเล็บเกาปากแผล ผิงยางตัวที่หลุมถานไฟนั้น เขายิ่งเกา และยิ่งยางตัว ปากแผลก็ยิ่ง
สกปรก มีกลิ่นเหม็น เนาเฟะยิ่งขึ้น ความสุข ความเอร็ดอรอย ความฉ่ําชื่นใจที่เขาจะได ก็อยูที่การไดเกาที่ปาก
แผล หรืออยูตรงแคปากแผลที่ไดเกาเทานั้น ถาเขายังไมหายจากอาการคันตราบใด การที่จะใหเขารูจักความสุข
อยางอื่นที่ดียิ่งกวานั้น ยอมไมอาจทําได ก็เขายังคันนัวอยู จะใหเขารูจักความสุขชนิดไมตองเกาที่คันไดอยางไร
เมื่อใด เขาหายโรค มีสุขภาพดีเปนปกติแลว เมื่อนั้น เขาจึงจะสามารถรูจักความสุขอยางอื่นที่ดีกวา และเมื่อนั้น
เขาจะไมปรารถนาความสุขอันพึงไดจากการเกา ณ ที่คันอีกตอไป
ในเรื่องกามนี้ก็เชนเดียวกัน คนที่ถูกกามตัณหาบอนไช เมื่อเขาเสพเสวยกามทั้งหลาย กามตัณหาก็ยิ่ง
ขยายตัวแรงกลายิ่งขึ้น และความรานรนกามก็ยิ่งเรารุนมากขึ้น และแลวความสุขความเอร็ดอรอยความฉ่ําชื่นใจที่
เขาจะได ก็มีแตที่จะเกิดจากกามคุณทั้ง ๕ เทานั้น ถาเขายังไมพนหาย ไมปลอดโปรงจากความบอนไชของ
กามตัณหา ยังถูกความรานรนกามเรารุนอยูตราบใด การที่จะใหเขารูจักความสุขอยางอื่น ที่ดีกวา ประณีตกวานั้น
ยอมไมอาจทําได ก็กามตัณหายังเรารุนเขาอยู จะใหเขารูจักความสุขภายใน ชนิดไมตองรานรน หรือไมตองอาศัย
กามไดอยางไร
2104
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เคาความจาก ม.มู.๑๒/๑๙๘/๑๖๙
นาพิจารณาความจริงเกี่ยวกับสัมผัสทั้งหลาย ทางตา หู จมูก ลิ้น และกาย ที่วาสุขทุกขนั้น โดยมองในแงของมิติ และความถี่

บทที่ ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน

๑๐๖๙

เมื่อใด กามตัณหาไมบอนไชเขา เขาปลอดโปรงจากความเรารุนของกามแลว เมื่อนั้น เขาจึงจะสามารถ
รูจักความสุขภายใน ที่ประณีตกวาได และนี้คือภาวะไรโรค ไมมีอะไรบอนเบียนจิตใจ หรือความมีสุขภาพจิต
สมบูรณ ซึ่งทานกลาววาเปนความหมายอยางหนึ่งของนิพพาน2106
ในสักกสูตร2107 พระพุทธเจาทรงสนทนากับอุบาสกชาวแควนศากยะจํานวนมาก ทรงซักถาม ไดความ
ยอมรับจากอุบาสกเหลานั้นวา คนที่ประกอบการงานอันสุจริต ไมแตะตองอกุศลกรรมใดๆ เลย ไดทรัพยวันละ
ครึ่งเหรียญทุกวัน หรือวันละ ๑ เหรียญ ๒ เหรียญ ตลอดขึ้นไปจนถึงวันละ ๑๐๐ เหรียญ ทุกวัน ยอมสมควรจะ
เรียกไดวาเปนคนขยันหมั่นเพียร
แตคนที่ขยันหมั่นเพียรนั้น แมจะเก็บรักษาทรัพยที่ไดมาเอาไวสักรอยป จนมีทรัพยสินเงินทองมากมาย
ทรัพยสมบัติกองใหญนั้น ก็ไมสามารถทําใหเขามีความสุขอยางเดียวลวนๆ ได แมแตเพียงคืนเดียว วันเดียว
หรือแมแตครึ่งวัน ทั้งนี้เพราะกามทั้งหลายเปนของไมเที่ยง ขาดแกนสาร ไมแทไมจริง เปนสิ่งที่จะตองเลือน
หายไปเปนธรรมดา ตางจากผูที่มาปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจา ซึ่งสามารถบรรลุผลที่ทําใหมีความสุข
อยางเดียวลวนได ตลอดเวลายืดยาว นานแสนนาน

พระพุทธเจ้ายืนยันว่า ทรงมีความสุขยิ่งกว่าบุคคลที่โลกถือกันว่ามีความสุขที่สุด
พระพุทธเจ้าเอง ก็ทรงยืนยันว่า พระองค์ทรงมีความสุขอย่างยิ่ง สุขยิ่งกวาบุคคลที่โลกถือกันวามี
ความสุขที่สุด คือพระราชามหากษัตริย
ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจาเสด็จไปพบพวกนักบวชนิครนถ ซึ่งกําลังบําเพ็ญตบะ ประพฤติพรตทรมานตน
ตางๆ และทรงสนทนากับนิครนถเหลานั้น เกี่ยวกับขอปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายแหงศาสนาของเขา
พวกนิครนถบําเพ็ญตบะทรมานตน เพราะเขาถือหลักการอยางหนึ่งวา ความสุขจะบรรลุดวยความสุขหา
ไดไม ความสุขจะบรรลุถึงไดดวยความทุกข และเพื่อใหมีหลักฐานเสริมคําอางของตน พวกนิครนถก็ยกเอาพระ
เจาพิมพิสารมาเปรียบเทียบกับพระพุทธเจาวา ถาคนลุถึงความสุขไดดวยความสุขละก็ พระเจาพิมพิสารก็จะตอง
ทรงบรรลุความสุข (หมายถึงความสุขสูงสุดที่เปนจุดหมายของศาสนา) เพราะพระเจาพิมพิสารเปนอยูสุขสบาย
กวาพระพุทธองค
การที่พวกนิครนถกลาวอยางนี้ ก็เพราะพูดไปตามความรูสึกสามัญที่วา พระเจาพิมพิสารเปนพระเจา
แผนดิน มีทรัพยสมบัติและพระราชอํานาจพรั่งพรอมบริบูรณทุกอยางทุกประการ ก็คงเปนอยูสุขสบายกวา
พระพุทธเจา ซึ่งทรงสละโลกิยสมบัติแลว เที่ยวจาริกเรรอนไปประทับนอนตามภูผาปาไม และปฏิบัติศีลวัตรทาง
ศาสนา ซึ่งก็คงทุกขยากลําบากลําบนเหมือนกับพวกตน
แตพระพุทธเจาทรงปฏิเสธโดยทรงแสดงใหเห็นวา แมแตหลักฐานที่พวกนิครนถยกขึ้นอางเพื่อสนับสนุน
หลักการของพวกตนนั้น ก็เปนหลักฐานที่ผิดพลาด ใชไมไดเสียแลว เพราะพระเจาพิมพิสารมิไดมีความสุขกวา
พระองคเลย แตตรงขาม พระองคมีความสุขยิ่งกวาพระเจาพิมพิสาร
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ยอและขยายจากความตอนหนึ่งในมาคัณฑิยสูตร, ม.ม.๑๓/๒๘๓-๗/๒๗๗-๒๘๑ ตามความในสูตรนี้ เทียบความสุข โดยกาวจาก
กามสุขไปถึงภาวะนิพพานทีเดียว ไมไดกลาวถึงฌานสุขไวดวยโดยตรง; แตภาวะในฌาน ทานก็เรียกวาเปนนิพพานไดโดยปริยาย
คือเทียบไดบางแง ดังไดกลาวมาแลวขางตน)
2107
องฺ.ทสก.๒๔/๔๖/๘๗

๑๐๗๐

พุทธธรรม

อยางไรก็ตาม การที่จะพิสูจนวาพระองคมีความสุขกวาพระเจาพิมพิสาร ถามองดวยสายตาของคน
สามัญ ยอมเห็นไดยาก เพราะคนทั่วไปยอมมองที่ความเปนอยูอันพรั่งพรอมสมบูรณภายนอก เหมือนอยางที่
พวกนิครนถมองนั่นเอง เชนดูที่ทรัพยสมบัติ อํานาจ ยศศักดิ์ บริวาร เปนตน ซึ่งพระพุทธเจาไดทรงสละ
หมดแลว และซึ่งวาโดยความจริงแลว ก็ไมอาจใชวัดความสุขที่แทจริงของคนได ดังนั้น พระพุทธเจาจึงไมทรง
เสนอขอพิสูจนดวยสิ่งเหลานั้น
แตการที่จะวัดความสุขแทจริงภายในใจ ซึ่งมองไมเห็น ก็ทําไดยาก พระพุทธเจาจึงทรงเสนอขอพิสูจน
ซึ่งวัดความสุขภายใน ชนิดที่แสดงออกมาใหเห็นไดภายนอกอยางชัดเจน เปนขอตัดสินใหเห็นชัดไดเด็ดขาด โดย
ตรัสถามวา พระเจาพิมพิสารจะประทับนิ่ง ไมไหวติงพระวรกาย ไมตรัสอะไรเลย อยูเสวยแตความสุขอยางเดียว
ลวนๆ ตลอดเวลา ๗ วัน หรือแมแตเพียงชั่วคืนเดียววันเดียว ไดหรือไม ก็ไดรับคําตอบวาไมได แลวตรัสถึง
พระองคเองบางวา ทรงสามารถประทับนิ่ง ไมไหวติงพระวรกาย ไมตรัสอะไรเลย เสวยแตความสุขอยางเดียว
ลวนๆ ตลอด ๒ วันก็ได ๓ วันก็ได ตลอดจนถึง ๗ วันก็ได พวกนิครนถจึงยอมรับวา พระพุทธเจาทรงมี
ความสุขยิ่งกวาพระเจาพิมพิสาร2108
ทานเปรียบปติความเอิบอิ่มใจที่ไดจากกามคุณทั้ง ๕ วา เปนเหมือนจุดไฟโดยใชหญาและไม (เปนตน)
เปนเชื้อ ถึงจะมีแสงสวาง แตก็ไมเจิดจาแจมนวลมากนัก เพราะมีสิ่งที่ทําใหเศราหมอง เชน ควัน เปนตน สวน
ปติที่ไมตองอาศัยกาม ไมอาศัยอกุศลธรรมทั้งหลาย เปนเหมือนจุดไฟที่ไมตองใชหญาและไมเปนเชื้อ แสงสวาง
จะบริสุทธิ์ใสนวลแจมจา ไมมีควันหรือมลทินใดรบกวน2109

เทียบกามสุขต่ําไว้ เพื่อให้เร่งพัฒนาความสุข จะได้มีสุขที่เลือกได้ และก้าวขึ้นไปให้ถึงสุขที่สูงสุด
เมื่อมีความสุขที่ประณีตกวาเขามาเทียบ ก็ยอมเปนธรรมดาที่กามสุขจะตกต่ํา มีคานอย ดังคําที่ทานใช
เรียกกามสุขโดยเปรียบเทียบกับฌานสุขวา กามสุข เปนปุถุชนสุข (สุขของปุถุชน) เปนมิฬหสุข (สุขเลอะเทอะ
หรือสุขหมักหมม) เปนอนริยสุข (สุขของผูยังไมเปนอริยะ) พรอมทั้งบรรยายโทษวา เปนสิ่งที่มีทุกข มีความอึด
อัด ของขัด คับแคน และเรารอน เปนมิจฉาปฏิปทา คือทางดําเนินที่ผิด
ทั้งนี้ ตรงขามกับ ฌานสุข หรือสุขดานใน (อัชฌัตตสุข) ซึ่งเปนเนกขัมมสุข (สุขปลอดจากกาม) เปนปวิเวกสุข (สุข
อิงความสงัด) เปนอุปสมสุข (สุขที่ชวยใหเกิดความสงบ หรือชวยใหบรรลุนิพพาน) เปนสัมโพธิสุข (สุขที่ชวยใหตรัสรู)
และมีลักษณะที่เปนคุณ คือ เปนสิ่งที่ไมมีทุกข ไมมีความอึดอัดขัดของคับแคน ไมมีความเรารอน และเปนสัมมา
ปฏิปทา คือทางดําเนินหรือขอปฏิบัติที่ถูกตอง ซึ่งจะนําไปสูความเปนอิสระหลุดพน หรือนิพพาน2110
อยางไรก็ตาม การที่ทานมักพูดกด และแสดงโทษของกามสุข อยางมากมาย และบอยครั้งนี้ ไมพึงมอง
เปนวาทานตั้งหนาตั้งตาจะประณาม หรือมุงเหยียดหยามกามสุข
2108

ม.มู.๑๒/๒๒๐/๑๘๗
ม.ม.๑๓/๗๒๔/๖๕๙; ม.อ.๓/๔๐๘ (ตามความในสูตรวา ไฟที่จุดโดยไมใชหญาและไมเปนเชื้อกัน เปนเพียงขอสมมติ เปนไปไมไดใน
เวลานั้น นอกจากบันดาลดวยฤทธิ์ แตในสมัยปจจุบัน พอจะเห็นวามีฤทธิ์สมัยใหมที่จะทําไฟเชนนั้นได)
2110
ม.อุ.๑๔/๖๕๙/๔๒๗, ๖๖๗/๔๓๒ (นอกจากนี้ยังมีกลาวถึงใน ม.ม.๑๓/๑๘๒/๑๘๙; ม.อุ.๑๔/๓๔๕/๒๓๕ = ขุ.จู.๓๐/๗๓๘/๓๗๖;
องฺ.ปฺจก.๒๒/๓๐/๓๒; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๓/๓๘๒; องฺ.อฏก.๒๓/๑๙๓/๓๕๔); ความจริง ความสุขดานใน (อัชฌัตตสุข) ซึ่งเรียก
อีกอยางวา อนวัชชสุข (สุขไรโทษ) ทานใชเรียกตั้งแตความสุขที่เกิดจากความมีศีลขึ้นไปทีเดียว (ที่มามากมาย เชน ที.สี.๙/๑๒๑/๙๓;
ม.มู.๑๒/๓๓๓/๓๔๔; ๔๕๕/๔๙๒; ม.ม.๑๓/๑๒/๑๓; ม.อุ.๑๔/๑๗๓/๑๓๐; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๘/๒๘๕; องฺ.ทสก.๒๔/๙๙/๒๒๐)
2109
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ในแง่หนึ่ง อาจจะมองวา ทานพยายามชี้ใหเห็นความจริงตามสภาวะที่มันเปนอยูนั่นเอง แตใจปุถุชนมี
กิเลสลุมหลงมันอยู จึงเห็นเปนวาทานวารุนแรง
อีกแง่หนึ่ง มองไดวา ในการเปรียบเทียบกันนั้น เมื่อกามสุขที่คนนิยมกันอยู ทานยังวาต่ําดอยคาถึง
เพียงนี้ ก็ยอมเปนการเชิดชูสุขอยางประณีตที่ทานนํามาวางเทียบ ใหเห็นสูงเดนชัดเจนยิ่งขึ้น
แต่แง่แท้ที่ควรมอง ก็คือ เพราะเหตุที่กามสุขเปนบวงรัด หรือเปนกับดักที่เหนียวแนน คนทั้งหลายลุม
หลงกันนัก ยากที่จะปลีกตัวออกได ทานจึงระดมตีกามสุขใหหนัก พรอมกับยกยองแสดงคุณของสุขที่ประณีตขึ้น
ไป เพื่อเปนการเรงเราชักชวนใหคนพากันขมีขมันปฏิบัติ เพื่อเขาถึงความสุขที่ประณีตนั้น โดยไมนิ่งนอนใจ
อนึ่ง ในทางปฏิบัติ ก็มิใชวา ทานที่บรรลุสุขประณีตแลว จะละทิ้งเลิกราจากกามสุขทันทีเสมอไป หลาย
ทานก็ยังดําเนินชีวิตโดยเสพเสวยสุขควบกันไปทั้งสองอยาง หรือทั้งสองระดับ
ในกรณีนี้ ก็เทากับวา ทานที่บรรลุความสุขประณีตอยางสูงแลว มีทางเลือกในการเสวยสุขมากขึ้น เปนผู
ไดกําไร หรือไดเปรียบในเรื่องความสุข เหนือกวาคนทั่วไป
รวมความแลว จุดมุงของทานอยูที่ตองการใหไมประมาท และใหตระหนักวา ถึงอยางไรๆ ไมวาจะละ
เลิกกามสุขหรือไมก็ตาม แตสิ่งสําคัญที่จะทําก็คือ จะตองพยายามทําความสุขที่ประณีตใหเกิดขึ้นแกตนใหได
หรือจะตองหาทางรูจักมัน ไดประสบมันประจักษกับตัวบางใหได และพัฒนาสุขที่สูงขึ้นไป จนถึงความสุขที่สูงสุด

ถึงจะยังบริโภคกามสุข ก็ต้องมีปัญญารักษาอิสรภาพไว้ รู้หนทางปลอดภัยจากกามทุกข์
อยางไรก็ตาม พึงตระหนักวา ตามปกติ กามสุข กับความสุขอยางประณีตนั้น ไปดวยกันไมคอยได
เพราะกามสุขพัวพันอยูกับอารมณที่ใหตื่นเตน ประกอบดวยความเรารอนกระวนกระวาย หาอารมณมาสนอง
ระงับใหเกิดความสงบ สวนความสุขประณีตเริ่มตนจากความสงบ ดังจะเห็นวา ฌานสุขจะเกิดขึ้น ตอเมื่อจิตสงัด
จากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายกอน
ดังนั้น สําหรับปุถุชน การที่จะเสวยทั้งกามสุข และทั้งไดความสุขประณีต โดยเฉพาะฌานสุขดวย จึง
เปนไปไดยาก เพราะปุถุชนพอใจอะไรแลว มักติด มักหมกมุนหลงใหลงาย เมื่อฟุงซานกระวนกระวายเพริดไปดวย
แรงปรารถนากามสุขแลว ก็ยากที่จะใหสงบเขาสูแนวแหงฌานสุข จึงปรากฏเรื่องราวที่ฤษีและนักบวชเสื่อมจากฌาน
เพราะติดใจกามกันบอยๆ ตอเมื่อเปนอริยชน อยางบุคคลโสดาบัน จึงจะอยูกับกามสุขไดดวยดีโดยปลอดภัย
ดวยเหตุนี้ พระพุทธเจาจึงทรงสอนย้ําใหรูจักวางใจอยางถูกตองตอกามสุข ใหมีปญญาที่จะสลัดตัวออก
ได ดังทาทีในการปฏิบัติที่ตรัสไวตอไปนี้
ในปาสราสิสูตร2111 ทานเปรียบกามคุณเหมือนบวงดักของนายพราน แลวกลาวถึงสมณพราหมณที่
เกี่ยวของในเรื่องนี้ไว ๓ พวก
พวกที่หนึ่ง คือ สมณพราหมณที่บริโภคกามคุณทั้ง ๕2112 โดยมีความติด หลงใหล หมกมุน ไมรูเทา
ทันเห็นโทษ ไมมีปญญาพาตัวรอด เปนเหมือนเนื้อปาที่ติดบวงและนอนทับบวงอยู ยอมจะประสบความเสื่อม
ความพินาศ ถูกพรานทําเอาไดตามปรารถนา
2111
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ม.มู.๑๒/๓๒๘/๓๓๓
ขอย้ําความหมายของกามคุณ ๕ วา มิใชมีขอบเขตแคบๆ อยางที่มักเขาใจกัน รูปสวยงามที่บําเรอตา เสียงไพเราะที่บําเรอหู รส
อาหารอรอยที่ถูกลิ้น สัมผัสที่นั่งที่นอนออนนุมเปนตนที่ปรนเปรอกาย ลวนเปนกามคุณทั้งสิ้น พูดงายๆ วา กามมิใชเฉพาะเรื่องทาง
เพศเทานั้น แตครอบคลุมสิ่งที่เสพเสวยเพื่ออามิสสุขทั้งหมด ดังนั้น แมแตนักบวช ก็ยังเกี่ยวของเสพกามคุณได

๑๐๗๒

พุทธธรรม
พวกที่สอง คือ สมณพราหมณที่บริโภคกามคุณ ๕ โดยไมติด ไมหลงใหล ไมหมกมุน รูเทาทันเห็น

โทษ มีปญญาพาตัวรอดได เปนเหมือนเนื้อปาที่นอนทับบวง แตตัวไมติดบวง ยอมจะไมประสบความเสื่อมความ
พินาศ ไมถูกพรานคือมารรายทําอะไรเอาตามปรารถนา
พวกที่สาม คือ ภิกษุที่สงัดจากกาม ปลอดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย ไดบรรลุรูปฌาน และอรูปฌาน ขั้น
ใดขั้นหนึ่ง ตลอดจนบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธและเปนผูสิ้นอาสวะแลว (ประสบสุขประณีตสูงสุดแลว) ไดชื่อวาทํา
ใหมารตาบอด มองไมเห็นรองรอย ถึงภาวะที่มารมองไมเห็น เปนเหมือนเนื้อปาเที่ยวไปในปาใหญ จะเดินจะนั่ง
จะนอน ก็ปลอดโปรงเบาใจ เพราะไมอยูในสายตาของนายพราน
ขอที่ตองการเนนในที่นี้ ก็คือ ตามความในสูตรนี้ จะเห็นวา พระพุทธเจามิไดทรงเพงแตจะสอนใหละเลิก
ความเกี่ยวของกับกามคุณไปถายเดียว แตทรงสอนใหรูจักปฏิบัติตอกามคุณอยางถูกตอง โดยยังคงความเปน
อิสระอยูได ไมตกไปเปนทาสของกามคุณ และมิใหกามคุณกลายเปนสิ่งกอโทษทุกขภัย
การเกี่ยวของเสพกามคุณตามแบบของสมณพราหมณพวกที่สอง นับวาเปนวิธีปฏิบัติที่พึงเนนมากที่สุด
สําหรับคนทั่วไป ตามวิธีปฏิบัติแบบนี้ คําแสดงหลักที่ควรสังเกตเปนพิเศษ คือคําวา ปญญาพาตัวรอด ซึ่งแปล
จาก “นิสสรณปญญา” จะแปลวา ปญญารูทางรอดก็ได หมายถึง ปญญาที่รูจักทําตนใหเปนอิสระได อาจเรียก
แบบงายๆ วา ปญญาที่ทําใหตัณหาลอเอาไวไมอยู หรือปญญาที่ทําใหตัณหาดักไมติด
นิสสรณปญญานี้ ตามปกติอรรถกถาทั้งหลายอธิบายวา หมายถึงการรูจักพิจารณาเมื่อบริโภคใชสอย
2113
ปจจัย ๔ โดยมองถึงความมุงหมายที่แทจริงของการบริโภคสิ่งเหลานั้น คือมองที่ตัวประโยชน หรือคุณคาที่
แทของสิ่งเหลานั้นตอชีวิต เชน ใชเครื่องนุงหมเพื่อปองกันหนาวรอนแดดลมเหลือบยุง และปกปดที่อาย มิใชมุง
เพื่อยั่วยวนอวดโกหรูหรา เปนตน บริโภคอาหารเพื่อยังชีพใหรางกายมีกําลังอยูสบายทํากิจไดดวยดี มิใชเพื่อ
สนุกสนานมัวเมาหรืออวดโกฟุงเฟอ เปนตน
การรูจักปฏิบัติโดยใชปญญาพิจารณาอยางนี้ นอกจากจะทําใหจิตใจเปนอิสระ ไมตกเปนทาสของวัตถุ
ไมกอใหเกิดโทษ และความทุกข ที่เกิดจากการวกเวียนวุนอยูในวงจรอันคับแคบแหงความหงุดหงิดดีใจเสียใจ
สมใจผิดหวังแลว ยังทําใหเกิดความพอดีในการบริโภคหรือใชสอย ซึ่งเปนคุณแกชีวิตอีกดวย ทานจึงเรียก การ
ปฏิบัติดวยนิสสรณปญญา วาเปนความรูจักประมาณ2114
ผูปฏิบัติถูกตองตอกามสุข ยอมกาวหนาไปสูสุขที่ประณีตไดงายขึ้น เมื่อประสบสุขประณีตแลว สุข
ประณีตนั้น ก็กลับเปนเครื่องชวยควบคุมการแสวงหาและการเสพกามสุข ใหอยูในขอบเขตแหงความถูกตองดี
งาม เพราะบุคคลผูนั้นเห็นคุณคาของสุขประณีตที่สงู กวา และความสุขประณีตตองอาศัยกุศลธรรม
ครั้นบุคคลนั้นบรรลุภูมิธรรมสูงยิ่งขึ้นไปอีก ประสบสุขประณีตยิ่งขึ้นไปอีก ในที่สุดก็จะไมวกเวียนมาหา
กามสุขอีกเลย
2113

เชน ที.อ.๓/๒๖๖; ม.อ.๒/๔๗; สํ.อ.๒/๒๐๖; องฺ.อ.๒/๓๑๐,๓๖๘; นิทฺ.อ.๒/๑๙๙,๓๖๖; คําวารูจักพิจารณา ตรงกับปฏิสงฺขา โยนิโส =
โยนิโส ปฏิสงฺขา เปนไวพจนคําหนึ่งของ โยนิโสมนสิการ
2114
ดู ขุ.ม.๒๙/๙๖๔/๖๑๑ (บางแหงทานจัดเปนการกําจัดอาสวะ ดวยการใชหรือรูจักใช ดู ม.มู.๑๒/๑๔/๑๗; ที.ปา.๑๑/๑๑๓/๑๔๒);
เฉพาะความรูจักประมาณในการกินอาหาร เรียกวาโภชเนมัตตัญุตา มีที่มามากมาย เชน ม.ม.๑๓/๒๙/๒๗; ม.อุ.๑๔/๙๖/๘๓ (เคย
อางแลวในตอนวาดวยปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ); มีขอควรระวังอยางหนึ่งวา ไมพึงสับสนระหวางความรูจักประมาณในการกินอาหาร
กับวิธีฝกใหเปนผูรูจักประมาณในการกินอาหาร.

บทที่ ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน

๑๐๗๓

บริโภคกามสุขอย่างอิสรชน รู้จักจัดรู้จักใช้ขยายประโยชน์สุข ก็เป็นผู้ประเสริฐ เป็นอริยสาวก
ดังที่กลาวแลววา ถาเปนคนมีนิสสรณปญญา บริโภคกามสุขหรืออามิสสุขนี้ ดวยปญญารูเทาทัน รักษา
จิตใจใหเปนอิสระได ไมตกเปนทาสของวัตถุ และกินใชกามวัตถุดวยปญญาที่รูเทาทันนั้น โดยเขาใจความเปนไป
ไดในทางที่จะทําใหดี และมองเห็นชองที่จะเสียหายเกิดโทษ รูจักจัดการวัตถุและกิจการใหเกื้อกูลเปนคุณกอเกิด
ประโยชนสุข ทั้งแกตนเอง และแกผูอื่น ทั้งแกตน แกครอบครัว แกคนใกลชิดขางเคียง แกบรรดาหมูชนในความ
ดูแลรับผิดชอบ แกคนรวมงานรวมกิจการ คนในวงการ ตลอดจนคนในสังคมทั้งหมด พรอมทั้งตระหนักในการ
ที่จะนําทั้งตนและผูอื่น ใหพัฒนาสูงขึ้นไปในอริยมรรคา ถาอยางนี้ ก็เปนบุคคลที่ทานถือวาเปนอริยสาวก
สําหรับพระสงฆหรือชาววัด ผูพึงหมายความสุขอิสระภายในที่สูงขึ้นไป จะไดยินทานสอนใหละสละกาม
ใหปลดเปลื้องตัวพนไปจากวัตถุทั้งหลาย แตสําหรับคฤหัสถชนหรือบรรดาชาวบาน2115 ทานไมไดมาสอนเนนให
เวนกามอยางนั้น แตทานมุงสอนใหปฏิบัติจัดการกับการเสพบริโภควัตถุ และการอยูกับกามสุข ใหเปนไปดวยดี
อยางที่วาใหหางโทษภัย และใหเกื้อกูลเปนคุณเปนประโยชนอยางกวางขวางมากมายและสูงที่สุด
แนนอนวา ปญญารูทางรอด ที่เรียกวา “นิสสรณปัญญา” นั้น ยอมเปนแกนนําสําหรับชีวิตของคฤหัสถ
หรือสาคารชน ทั้งในการที่จะบริหารกามโภคะ ใหปลอดภัยไรโทษ หางการเบียดเบียน แตใหเปนประโยชนเกื้อกูล
ดังวาแลว และในการที่จะชี้นําใหกาวตอไปในการพัฒนาชีวิตขึ้นสูประโยชนสุขที่สูงขึ้นไปๆ ทานจึงเนนย้ําการใช
ปญญานี้อยูเสมอ ในการเกี่ยวของและปฏิบัติตอทุกสิ่งทุกอยาง ใหรูทั่วทันใน ๓ จุดหลัก คือ คุณ-โทษ-ทางออก
หรือ จุดเดน ขอดี สวนเสีย ขอดอย และจุดหลุดรอดออกไปเปนอิสระ ซึ่งเปนภาวะที่เต็มสมบูรณ พนจากขอดี
ขอดอยที่ยังสัมพัทธกันนั้น ในทุกขั้นทุกตอนที่ไปถึง
ตามปกติ สําหรับชาวบานทั่วๆ ไป ซึ่งพื้นความรูความเขาใจยังไมมีหรือไมมาก และยังไมไดคิดมุงที่จะ
สละละบานเรือนออกมา พระพุทธเจาทรงสอนดวยการแสดงธรรมตั้งแตพื้นฐานขึ้นไปตามลําดับ ดังที่เรียกวา
อนุปุพพิกถา คือเทศนาหรือคําบรรยายธรรม ที่แสดงสูงขึ้นไปเปนขั้นๆ โดยลําดับ
อนุปุพพิกถานั้น ประกอบดวยคําบรรยายยอย ๕ ตอน (๓ กถา กับ ๒ ความสืบเนื่อง) คือ ทานกถา คํา
บรรยายเรื่องการให การสละ การเอื้อเฟอเผื่อแผแบงปนเกื้อกูลกัน สีลกถา คําบรรยายเรื่องความประพฤติดีงาม
ไมเบียดเบียนกัน ไมกอความเดือดรอนเวรภัยในสังคม ตอดวย สัคคกถา คําบรรยายวาดวยสวรรค คือชีวิตความ
เปนอยูที่ดี ซึ่งมีความสุขดวยกามวัตถุทั้งหลาย ใหเห็นถึงชุมชนจนถึงหมูเทพไทเทวา ที่อยูกันดีมีความสุขในระดับ
ของกามสุขนั้น นี่ก็คือผลจากทาน และศีลนั่นเอง เห็นไดชัดวา ทั้งหมดในตอนนี้ เปนหลักคําสอนใหคนรับผิดชอบ
สรางสรรคชีวิตและสังคมใหอยูดี มีความสุขสมบูรณในระดับของกามสุข
กถา คือคําบรรยายธรรมแทๆ มี ๓ เรื่องนี้2116 และนี่ก็คือการนําชาวบานหรือเหลาคหัฏฐชนผูฟงเหลานั้น
มาถึงจุดหมายสูงสุดที่พวกเขาดิ้นรนเพียรพยายามแสวงหา ใหเห็นวา เมื่อดําเนินชีวิตประพฤติปฏิบัติตาม ๒ กถา
แรกแลว ก็จะมีความสุขสมบูรณ เสวยกามโภคะอยางพรั่งพรอมดวยดี อยางที่ทรงบรรยายในกถาที่ ๓ เปนอัน
บรรลุความมุงหวังสมดังที่หมาย
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คําเรียกชาวบาน มีมากมาย เชน คฤหัสถ คหัฏฐ คิหิ กามโภคี สาคาร อาคาริก อคาริก เคหวาสี ฆรเมสี ฆรวาสี (ฆราวาส หมายถึง
การครองเรือน ไมใชตัวคนที่ครองเรือน).
2116
อนุปุพพิกถา (อนุบุพพิกถา ก็เขียน) นี้ แทจริง ในพระไตรปฎก และในคัมภีรทั้งหลาย มีเรื่องยอยที่เรียกวา “กถา” เพียง ๓ คือ ทานกถา
สีลกถา และสัคคกถา เทานั้น สวนกามาทีนพ และเนกขัมมานิสงส ไมมีกถาตอทาย ทํานองเปนเทศนาสืบเนื่องโดยปรารภสาระใน ๓
กถาแรก โดยเฉพาะสัคคกถา เพื่อชี้ทางออกสูการกาวเขาถึงความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไป แตในตําราสมัยหลังนี้ มีการตั้งคําศัพทขึ้น
เปน “กถา” ที่ ๔ และ ที่ ๕ วา กามาทีนวกถา และเนกขัมมานิสังสกถา แมแตในเลมคัมภีร ทั้งพระไตรปฎก (ฉบับอักษรพมา) และ
อรรถกถา ฎีกา ก็มีการปรุงคําวากามาทีนวกถา~ ตั้งขึ้นเปนหัวขอ แตไมมีเนกฺขมฺมานิสํสกถา (ในเนื้อคัมภีรเอง ไมมีคําที่ปรุงขึ้นนั้น)

๑๐๗๔

พุทธธรรม

แตพระพุทธเจาไมทรงหยุดแคนี้ ตอจากนั้น พอพรอมไดที่ พระองคก็ตรัสตอไปถึงกามาทีนพ ใหเห็นวา
กามสุขที่พึ่งพาอาศัยวัตถุสิ่งเสพบริโภคทั้งหลายนั้น ถึงจะดีเลิศดังที่วา ก็ยังมีจุดออน มีขอเสียขอบกพรอง ที่เปด
ชองและเปนปจจัยใหเกิดโทษทุกขความเสียหายตางๆ เมื่อผูฟงมองเห็นและเขาใจดีแลว อยากหาทางออก ก็ทรง
แสดงตอไปถึงเนกขัมมานิสงส คือการมีชีวิตที่ปลอดโปรง ไมตองพึ่งพาขึ้นตอวัตถุสิ่งเสพเหลานั้น และมีความสุข
อยางอิสระ ที่เปนคุณสมบัติประจําอยูในตัวเอง ทําใหจิตใจของผูฟงเปดโลงรับ และใฝที่จะเดินหนาตอไป เพื่อให
ถึงความสุขที่เปนนิรามิส ที่วาสุขไดอยางดี โดยไมตองมีไมตองอาศัยกามนั้น
นี่ก็คือการที่พระพุทธเจาทรงสรางความพรอมใหแกผูฟง เปนการเตรียมจิตของเขาใหพัฒนาขึ้นมาทีละ
ขั้น อยางที่พูดกันมาในภาษาเกาวาฟอกอัธยาศัยใหหมดจดเปนชั้นๆ
ดังที่พระไตรปฎกบรรยายความตอนนี้วา ครั้นเมื่อพระพุทธเจาทรงทราบวา เหลาผูฟงนั้น มีจิตพรอม
นุมนวล ไรความขุนของ คลองโปรง ราเริง ผองใสดี เหมือนดังผาที่สะอาดหมดจด พรอมที่จะรับน้ํายอม ก็ทรง
แสดงอริยสัจ ๔ ประการ นี่คือเมื่อใจเขาเปดแลว ก็ใสปญญา ใหเขาเขาถึงสัจธรรม มองเห็นความจริงของชีวิต
ดวยตัวเอง จนเกิดดวงตาปญญาเห็นธรรม ที่เรียกวาธรรมจักษุ กลายเปนอริยชน ตั้งแตบุคคลโสดาบันขึ้นไป
คนที่มีธรรมจักษุ เปนอริยชนอยางนี้แลว สวนมากก็อยูเปนคฤหัสถครองบานครองเรือน ปกครองหมู
คนหรือชุมชนตอไป2117 ยังบริโภคกามโภคะ เสพกามสุข แตเปนกามสุขที่มีนิรามิสสุขประสานพรอมกันไปดวย
อันเปนหลักประกันที่จะไมใหกามสุขกอโทษความเดือดรอนเสียหาย มีแตเสริมสรางประโยชนสุขและความดีงาม
ทําใหอริยชนนั้นดําเนินชีวิตเปนหลัก และเปนแบบอยางใหแกชุมชนและสังคม และแนนอนวาจะกาวหนาสูงขึ้นไป
ในอริยมรรคา ไมมีการถอยหลังตกต่ําลงมา
เปนอันวา กามสุข หรือสามิสสุข ที่เอร็ดอรอย ซูซา ซาบซาน หวานชื่นนี้ แมจะเปนความสุขที่ปรากฏโดด
เดน เปนที่ปรารถนากันยิ่งนัก แตเปนความสุขที่พึ่งพาสิ่งเสพ ขึ้นตอวัตถุหรือของนอกตัว ไมเปนอิสระ ไมเปนไท
แกตน ตองยึดถือครอบครองเอาเปนของตัว
พรอมกันนั้นเอง ในขณะที่การเสพกามสุขนั้น ไมรูจักอิ่มไมรูจักพอ พรองอยูตลอดเวลา ตองหาตองเอา
และแตละคนมุงมั่นทะยานหาใหยิ่งขึ้นไป แตสิ่งเสพที่ดีเยี่ยม ยอดปรารถนานั้น มีไมเพียงพอ พาใหเหลาผูเสพ
คอยเพงเล็งจองกัน เปนไปกับดวยความหวาดระแวง มีการขัดแยงแกงแยงชวงชิง ตองคอยหวงแหนปกปอง เปน
เหตุนํามาซึ่งการเบียดเบียน ถาไมรูจักควบคุมยับยั้ง ก็จะขยายการเบียดเบียนใหกวางขวางรุนแรงยิ่งขึ้นๆ เกิด
ความเดือดรอนทุกขภัยขยายระดับและขอบเขตออกไป จนกระทั่งเกิดความพินาศยอยยับไมจบสิ้น
ยิ่งกวานั้น ถึงแมไดครอบครองและมีไวใหไดเสพสมใจที่มั่นหมาย แตสิ่งเหลานั้น ซึ่งเปนของนอกตัว
อาจหลุดลอยสูญหายไปได แมไมสูญหาย ก็ไมไดอยางใจ ไมเปนไปตามใจของตัว กลับกลายไปเสียบาง มันเอง
เปนไปอยางที่มันก็ไมปรารถนาบาง และไมวาจะอยางไร ก็มีอันจะตองปรวนแปรเสื่อมสลาย ไมอาจคงอยูอยาง
นั้นไดยั่งยืนตลอดไป และก็จะตองพลัดพรากจากกันไปในที่สุดอยางแนนอน
พร อ มกั บ ความสุข ที่ มี ก็ จึ ง พว งมาด ว ยความห ว งกั ง วลหวั่ นใจ แม เ มื่อ เสพอยู มี ค วามสุ ข สมหมาย
นอกจากไมรูจักเต็มอิ่มจริงแลว ในความสุขนั้นเอง ที่ไมเต็มอิ่มนั้น ก็ไมปลอดโปรงโลงลวน เหมือนมีกากมีเสี้ยน
มีเศษมีหนามมีความแปดเปอนมีที่ปูดที่โปงระเกะระกะ คอยรบกวนรวนเราใหเกิดความเคืองระคาย เปนสุข
ระคนทุกข ขางหนาก็หวาดพรอมไปกับที่หวัง ขางหลังก็หวนหาอาลัย เหลือทิ้งไวแตความเสียดาย ไมเปน
ความสุขที่ผองใสเบิกบานหมดจดโลงลวนทั่วตลอดอยางแทจริง
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ที่วา ผูไดธรรมจักษุ เปนอริยชนแลว สวนใหญยังครองเรือนเสวยกามโภคะ อยูกับกามสุขที่ปลอดภัยนั้น พึงดูตัวอยางเรื่องใน วินย.๕/๑/๔

บทที่ ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน

๑๐๗๕

สวนความสุขที่ประณีตสูงขึ้นไป เปนความสุขอิสระ อยูภายใน ไมขึ้นตออะไรอื่น เปนไทแกตัว หมดจด
ผองใส ไมเปนพิษภัยแกใครๆ แตเมื่อตัวคนที่มีที่เสวยสุขนั้นเอง ยังมีกิเลส ก็ยังอาจสยบติดเพลินในความสุขนั้น
เปนเหตุใหเกิดความประมาท ปลอยปละละเลยกิจหนาที่ สิ่งที่ควรทําก็ไมทํา เรื่องราวที่พึงเอาใจใสรับผิดชอบ
และประโยชนของสวนรวม ก็เสียหาย และอาจจะเวียนกลับมาหาสามิสสุขอีกก็ได อีกทั้งมัวเพลิน ก็ลืมไมเพียร
พยายามปฏิบัติตอไป เพื่อกําจัดเหตุแหงทุกข คือกิเลสอันเปนเชื้อที่ยังเหลืออยู จึงยังบกพรอง ไมดีงามสมบูรณ
ดังนั้น ทั้งกามสุข หรือสามิสสุข ก็ตาม นิรามิสสุข ก็ตาม ของผูยังมีกิเลส ก็ยังไมเปนอิสระแทจริง ยังไม
สมบูรณ เพราะยังมีตัวตนที่ติดพัน ยังไมสิ้นเชื้อทุกข ไมหมดมูลของปญหา ตองพัฒนาจิตปญญาตอไป จนกวา
จะถึงอาสวักขัย ใหสิ้นกิเลส ไรทุกข ไมติดในอะไรๆ และอะไรๆ ก็ฉาบทาไมติด เหมือนน้ําไมเปยกใบบัว ตัวอยู
ในโลก แตใจอยูเหนือโลก อยูเหนือทุกข เหนือสุขที่ตองเสวยเวทนาแมแตเวทนาภายในที่ละเอียด เปนความสุขที่
ไมตองเสพไมตองเสวย แตเสวยสุขไดเต็มอิ่มตามปรารถนา เปรียบเหมือนทางรางกาย เปนคนที่แข็งแรงสมบูรณ
ไรโรค ไมมีอะไรรบกวนระคายเคือง ปลอดโปรง โลงเบา สงบ สวาง เบิกบาน สะอาด ผองใส ไรทุกข เปน
ความสุขที่เปยมสมบูรณในตัวของมันเอง
เมื่อไมมีตัวตนที่จะติดในอะไรๆ เปนอิสระสิ้นเชิงแลว อยูไหน ที่ใด ไมตองมีอะไร ก็เปนสุขอยูแลว
เรียกวาไมมีอะไรจะตองทําเพื่อตัวเองอีกตอไป แมแตจะหาความสุข ก็ไดแตทําเพื่อโลก เพื่อความสุขของมวลชน
ทั่วทั้งปวง ตลอดไป นี่คือมาถึงความสุขสุดทายแหงภาวะจบสิ้นไปแหงทุกข เลยเขตแดนที่ทุกขจะเอื้อมมาถึงได
เปนจุดหมายสําหรับทุกคน
อยางไรก็ตาม กามสุขนั้น ถึงแมจะมีสวนเสีย มีจุดออน มีขอดอยขอบกพรองอยางไร มันก็เปนความสุข
อยางหนึ่ง และเปนความสุขที่เกี่ยวของกับคนสวนใหญ ยิ่งในเมื่อมันมีศักยภาพที่จะกอทุกขภัยขยายโทษผลราย
ออกไป ทั้งแกชีวิตและสังคม ก็ยิ่งตองเอาใจใสที่จะปองกันและแกปญหา รวมแลวก็คือเปนเรื่องที่จะตองบริหาร
จัดการใหดี พรอมกับการที่จะตองคอยปลุกคอยเตือนใหคนไมลืมที่จะพัฒนาตนใหกาวหนาสูความสุขที่สูงขึ้นไป
กามสุขนั้น เมื่อบริหารจัดการใหดี ก็เปนประโยชนสุขสําคัญ ที่จําเปนในขั้นพื้นฐาน ทั้งที่ยังเปนของขาด
พรองแหวงเวานี้แหละ ก็ยังเปนคุณที่ดีแกชีวิต และขยายออกไปใหเกื้อกูลเปนประโยชนแกสังคม ใหอยูกัน
รมเย็นสุข ยิ่งกวานั้น ก็จะเปนฐานที่ค้ําจุนสนับสนุนในการพัฒนาตนใหกาวขึ้นสูประโยชนสุขที่สูงขึ้นไปๆ
ดวยเหตุนี้ พอจัดเปนระบบ จึงปรากฏวา ทานจัดใหกามสุขที่บริหารจัดการไดดีนั้น เปนคุณคาเปน
ประโยชนที่เปนจุดหมายแหงชีวิตของมนุษยอยางหนึ่ง คือเปน “อัตถะ” อยางหนึ่ง โดยเปนอัตถะ คือประโยชนที่
พึงมุงหมาย หรือที่พึงลุถึงใหได เปนขั้นพื้นฐาน เรียกวา “ทิฏฐธัมมิกัตถะ” แปลกันวา ประโยชนปจจุบัน คือ
ประโยชนขั้นตาเห็น ที่ปรากฏอยูตอหนา มองเห็นประจักษได ก็คือ กามสุข หรือสุขทางวัตถุ ที่พึ่งพาอามิสนี่เอง
ประโยชน์ขั้นตาเห็น เปนปจจุบัน หรือทิฏฐธัมมิกัตถะนี้ ซึ่งเปนความสุขในระดับรูปธรรม เกี่ยวของ
กับวัตถุ สิ่งเสพ ของบริโภค และการอยูรวมกัน การจัดสรรความสัมพันธใหดีงามเกื้อกูล วาโดยสรุป ก็ไดแก
- การขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงาน ทํามาหาเลี้ยงชีพ ใหมีทรัพยสินเงินทองเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวและคน
ในความดูแลรับผิดชอบเปนอยางนอย ใหทุกคนเอิบอิ่มเปนสุข
- การมีความสัมพันธที่ดีงามในสังคม อยูรวมกับคนอื่นไดดี มีสถานะเปนที่ยอมรับนับถือ ตลอดจนพรั่งพรอม
ดวยเกียรติยศ อิสริยยศ และบริวารยศ
- การมีครอบครัวที่ผาสุก ดํารงรักษาตระกูลวงศใหเปนแบบอยาง เปนที่นับถือ เอื้อประโยชนสุขแกสังคม และ
- การดูแลรางกาย บริหารสุขภาพ เชน รูจักประมาณในการบริโภค กินพอดี ใหอยูสบายไรโรค แข็งแรงสมบูรณ

๑๐๗๖

พุทธธรรม

สวนความสุขประณีตเปนอิสระขางในที่เปนไทแกตน จําพวกนิรามิสสุขนั้น ก็เปน อัตถะ คือประโยชนที่
เปนจุดหมายของชีวิต สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง หรือเปนอีกดานหนึ่ง เรียกวา “สัมปรายิกัตถะ” แปลกันวา ประโยชน
เบื้องหนา คือ ประโยชนขั้นเลยตาเห็น ไดแก ลึกลงไปขางใน อยูในใจ ก็เลยตาเห็น หรือลับไปขางหนา ในชีวิต
ขางหนา ในอนาคต ก็เลยตาเห็น เปนภาวะที่ไมปรากฏตอหนา มองเห็นประจักษแกตาไมได
ตัวอยางเชน ในฝายทิฏฐธัมมิกัตถะ คนมีของกินเสพบริโภคพรั่งพรอมบริบูรณ ถือกันวามีความสุข ก็
มองเห็นชัดอยู แตในฝายสัมปรายิกัตถะ คนไปชวยคนอื่นใหเขาพนทุกขมา แสนจะปลาบปลื้มใจมีความสุข หรือ
มีศรัทธาดื่มด่ําซาบซึ้งในธรรมในความดี มีความสุขสงบเย็น อยางนี้ก็เลยสายตาเขาไปขางใน ไมมีใครมองเห็น
และความสุขที่มากับความดีอยางนี้ มีผลตอไปถึงชาติภพขางหนา ก็เลยสายตามองไมเห็นอีก จึงเปนสัมปรายิกัตถะ
ประโยชนขั้นเลยตาเห็น เปนของลึกล้ําเลยตา หรือสัมปรายิกัตถะนี้ ในความหมายอยางกวางๆ ก็รวม
ความสุขอยางประณีตอิสระภายในทุกอยาง ตั้งแตความสุขจากความมีศรัทธา ความมีศีลดีงาม สุขจากสมาธิ สุข
จากฌาน ฯลฯ จนแมกระทั่งนิพพานสุข ดังนั้น ในที่ทั่วๆ ไปในพระสูตรทั้งหลาย จะกลาวถึงอัตถะเพียง ๒ อยาง
คือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ และสัมปรายิกัตถะ ซึ่งก็เปนการเหมาะที่จะพูดสอนชาวบานทั่วไป พูดแคความสุขที่เขาคุนอยู
กับตัว และอีกอยางหนึ่งก็คือสุขที่เลยจากนั้นไป ก็จะพูดกันงายหนอย
แตอยางที่กลาวแลว ในบรรดาความสุขอยางอิสระนิรามิสนั้น สุขหลายอยางก็ยังไมสมบูรณ กลับกลาย
ได ติดได ประมาทได ดังนั้น บางที เมื่อพูดกับผูที่มีภูมิอยูบางแลว และศึกษากันจริงจัง ก็เลยตองแยกให
ละเอียดออกไป แลวจากสัมปรายิกัตถะนั้น ก็แยกเอาความสุขแทแหงอาสวักขัย คือสุขของพระอรหันต หรือ
นิพพานสุข ใหตางหากออกไป และมีชื่อที่เรียกใหวา “ปรมัตถะ” แปลวา ประโยชนสูงสุด
เปนอันวา อัตถะ คือประโยชนที่เปนจุดหมายของชีวิต ที่ทุกคนควรไปถึงใหไดนั้น ถาแบงอยางพื้นๆ ก็
แยกเปน ๒ อยาง ไดแก ทิฏฐธัมมิกัตถะ คือ ประโยชนขั้นตาเห็น และสัมปรายิกัตถะ คือประโยชนขั้นเลยตาเห็น
(รวมปรมัตถะไวดวย) แตถาแบงแบบซอยละเอียด ก็แยกเปน ๓ อยาง คือ2118
๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชนขั้นตาเห็น เนนให มีสุขภาพ ทรัพย ยศ-เกียรติ-ไมตรี บานที่เปนสุข
๒. สัมปรายิกัตถะ ประโยชนเลยตาเห็น เนนใหมีจิตใจงามประณีตเปนสุขดวยการเจริญจิตปญญา
๓. ปรมัตถะ
ประโยชนสูงสุด มีปญญารูแจงที่ทําใหจิตใจบริสุทธิ์ผองใสเบิกบานเปนสุขอิสระแทจริง
นอกจากใหพัฒนาชีวิตกาวสูงขึ้นไปเพื่อเขาถึงอัตถะทั้ง ๓ ขั้นนี้แลว ก็ใหมองกวางออกไป ที่จะบําเพ็ญ
อัตถะทั้ง ๓ นั้น ไมเฉพาะแกตนเอง แตใหชวยผูอื่น และชวยกันดวย จึงมี อัตถะ ๓ อีก เปนชุดที่ ๒ ดังนี้1372
๑. อัตตัตถะ จุดหมายเพื่อตน หรือ ประโยชนตน คือ ประโยชน ๓ ขั้นขางตน ซึ่งพึงทําใหเกิดขึ้นแก
ตนเอง หรือพัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปใหไดใหถึง
๒. ปรัตถะ จุดหมายเพื่อผูอื่น หรือ ประโยชนผูอื่น คือ ประโยชน ๓ ขั้นขางตน ซึ่งพึงชวยเหลือผูอื่น
ใหไดใหถึง ดวยการชักนําสนับสนุนใหเขาพัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปตามลําดับ
๓. อุภยัตถะ จุดหมายรวมกัน หรือ ประโยชนทั้งสองฝาย คือ ประโยชนสุขและความดีงามรวมกันของ
ชุมชนหรือสังคม รวมทั้งสภาพแวดลอมและปจจัยตางๆ ซึ่งพึงชวยกันสรางสรรค บํารุงรักษา เพื่อ
เกื้อหนุนใหทั้งตนและผูอื่นกาวไปสูจุดหมาย ๓ ขั้นขางตน
2118

บอกเฉพาะที่แยกเปน ๓ แลว เชน ขุ.ม.๒๙/๒๙๒/๒๐๕; ๓๒๐/๒๑๗; ๗๒๗/๔๓๒; ขุ.จู.๓๐/๖๗๓/๓๓๓; ที่จัดเปนอัตตัตถะ ปรัตถะ
และอุภยัตถะ เชน สํ.นิ.๑๖/๖๗/๓๕; สํ.ม.๑๙/๖๐๔/๑๖๗; องฺ.ทุก.๒๐/๔๖/๑๐; องฺ.ปฺจก.๒๒/๕๑/๗๒

บทที่ ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน

๑๐๗๗

เนื่องจากกามสุข มีความสําคัญอยูที่การรูจักบริหารจัดการดังกลาวแลว พระพุทธเจาจึงตรัสสอนบรรดา
สาคารชนคนชาวบาน ใหปฏิบัติธรรมที่จะนํามาซึ่งทิฏฐธัมมิกัตถะ ใหรูจักปฏิบัติตอทรัพยสินเงินทอง เปนตน
อยางถูกตองและเกื้อกูล คําตรัสสอนเหลานี้กระจายอยูในที่ตางๆ ในพระไตรปฎก
อนึ่ง เมื่อทรงสอนหลักธรรมเพื่อประโยชนขั้นตาเห็นนั้น นอกจากทรงย้ํานิสสรณปญญารูทางรอดที่กลาว
แลว ก็จะทรงสอนธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนเลยตาเห็น คือสัมปรายิกัตถะ ควบไปดวย เพราะธรรมในระดับ
ของความสุขที่ประณีตนั้น นอกจากเปนหลักประกันสําหรับตนเอง ที่จะไมใหกามสุขที่สรางขึ้นมา เปนพิษเกิดโทษ
แกตนเองแลว ก็เปนประกันที่จะไมใหกามสุขของตนนั้น กอทุกขภัยแกผูอื่น หรือเบียดเบียนสังคม แตตรงขาม
เขาจะไดใชกามโภคะของเขานั้น ชวยเหลือเกื้อกูลบําเพ็ญประโยชนสุขแกเพื่อนมนุษยขยายกวางออกไป พรอม
กันนั้น ก็จะไดเปนการเตือนตัวเขาเองใหไมลืมที่จะพัฒนาความสุขอิสระอันประณีตนั้นใหกาวตอสูงขึ้นไปดวย
หลักธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตของชาวบานผูเจริญงอกงาม ใหกาวไปในสัมปรายิกัตถะ ซึ่งหมายรวม
ตอไปถึงปรมัตถะดวย ที่ตรัสเปนหลักอยูเสมอ เปนเชิงกํากับคุมเรื่องกามสุขไว มีชื่อตางๆ แตชื่อที่เปนหลัก คือที่
ตรัสวา อริยสาวก/อริยสาวิกาเจริญดวย “อริยาวัฒิ” (ความเจริญงอกงามอยางอริยชน) ๕ ประการ ไดแก2119
๑. ศรัทธา ความซาบซึ้งมั่นใจในคุณพระรัตนตรัย ซึ่งมีแกนอยูที่ตถาคตโพธิสัทธา คือ ศรัทธาใน
ปญญาตรัสรูของตถาคต ที่ทําใหมนุษยเปนพุทธะ เทากับมั่นใจในความเปนมนุษยที่จะฝกใหเลิศ
ประเสริฐจนมีปญญารูแจงเปนพุทธะได ขอนี้นับเปนจุดตั้งตนของการศึกษาพัฒนาชีวิต
๒. ศีล ความประพฤติดีงาม ดําเนินชีวิตที่ปลอดเวนการเบียดเบียน โดยมีศีล ๕ ที่อาจพัฒนาสูศีล ๘
๓. สุตะ สดับฟงขอมูลคําสอนหลักธรรมคําอธิบายที่จะนํามาไตรตรองพิจารณาวิเคราะหวิจัยใหเขาถึง
ความหมาย โดยเฉพาะที่จะเกื้อหนุนการพัฒนาชีวิตใหกาวตอไป
๔. จาคะ ความมีน้ําใจเผื่อแผเสียสละ ครองเรือนดวยใจที่ไมตระหนี่คับแคบ ใสใจรับฟงทุกขสุขของ
คน พรอมที่จะใหปนชวยเหลือ
๕. ปัญญา ความมีปญญารูเทาทันความเปนจริง หยั่งถึงสภาวะแหงการเกิดขึ้นและความดับสลาย ทํา
ใหสามารถลดละความชั่วราย กิเลสตั้งตัวไมได และสามารถแกปญหาทําทุกขใหสิ้นไป
ใน ๕ ขอนี้ ที่ถือวาจําเปนจริงๆ ตองมาเต็มชุด ๔ ขอ คือ ศรัทธา ศีล จาคะ และปญญา สวนสุตะ คือ
ความรูขอมูล ก็ควรจะมี ยิ่งเปนพหูสูต ไดเรียนรูมาก ก็ยิ่งดี แตถึงจะขาดไป ก็พอยอมได ถามีปญญา ก็พึ่งพาสุตะ
นอยลง แตถึงเลาเรียนนาน มีสุตะมาก แตถาขาดปญญา ก็ไมสัมฤทธิ์ผล ปญญาสําคัญที่สุด อยางไรก็ตาม รวม
แลว คุณสมบัติเหลานี้ ถือวาเปนกําไรของชีวิต
หลักธรรมวาดวยการบริหารจัดการกามสุขและกามโภคะ ที่วากระจายอยูหลายแหงในพระไตรปฎกนั้น
ที่ตรัสยาวเปนพระสูตรใหญทีเดียวก็มี คือ สิงคาลกสูตร แสดงระบบการดําเนินชีวิตของคหัฏฐชน ทั้งสวนตัว
ชุมชน และสังคม ในพระไตรปฎกบาลี อักษรไทย ฉบับสยามรัฐ เปนเนื้อความยาวถึง ๑๔ หนา พระอรรถกถาจารยอธิบายวา พระสูตรนี้ ตรัสใหเปนคิหิวินัย คือวินัยชาวบาน หรือแบบแผนชีวิตของอารยชน2120
2119

องฺ.ปฺจก.๒๒/๖๓-๖๔/๙๑; องฺ.อฏก.๒๓/๑๑๕/๒๒๓; “วัฒิ” นี้ ถาแปลตรงศัพทแท ก็คือ “กําไร”, ใน องฺ.ทสก.๒๔/๗๔/๑๔๗ ตรัส
ถึงอริยสาวกที่เจริญดวยอริยาวัฒิ ๑๐ ประการ เปนฝายทิฏฐธัมมิกัตถะ ๕ ขอ (เจริญดวย เรือกสวนไรนา เงินทองธัญชาติ บุตรภรรยา
คนรับใชกรรมกรคนทํางาน สัตวสี่เทา) แลวคุมดวยฝายสัมปรายิกัตถะ ๕ ขอ (ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา)
2120
ที.ปา.๑๑/๑๗๒-๒๐๖/๑๙๔-๒๐๗; อรรถกถาที่กลาววา พระสูตรนี้ชื่อวา “คิหิวินัย” คือ ที.อ.๓/๑๕๑; กอนที่จะมีโอกาสเพิ่มเติมหนังสือ
พุทธธรรม สําหรับการพิมพครั้งใหมนี้ ไดประมวลสาระของสิงคาลกสูตรแสดงไวแลวในหนังสือ วินัยชาวพุทธ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

๑๐๗๘

พุทธธรรม

สิงคาลกสูตร ที่วาเปนแบบแผนชีวิตของอารยชนนั้น ถือตามพุทธดํารัสที่ตรัสตอนเริ่มตนพระสูตร
นั้นเองวา “อริยวินัย” พระพุทธเจาตรัสพระสูตรนี้ จบลงดวยคาถาแสดงหลักการสรางความมั่นคงสามัคคีของ
สังคม ที่เรียกวา สังคหวัตถุ ๔ ประการ เทากับเปนบทสรุปลงทาย ขอนํามาแสดงไวเหมือนเปนตัวอยาง ดังนี้
การให้ปัน ๑ พูดอย่างรักกัน ๑ การบําเพ็ญประโยชน์ ๑ ความเสมอกันในธรรมทั้งหลาย ๑
(สี่ข้อนี้) พึงปฏิบัติให้เหมาะควร ในบุคคลที่พึงสงเคราะห์ด้วยธรรมทั้ง ๔ นั้นๆ
ธรรม ๔ ประการเหล่านี้แล เป็นหลักยึดเหนี่ยวใจคนในโลก เป็นเหมือนสลักรถที่แล่นไป
อยู่ ถ้าธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้ไม่พึงมีไซร้ ไม่ว่ามารดา หรือแม้นว่าบิดา ก็ไม่พึงได้รับความ
นับถือหรือบูชา แม้จากการที่เขาเป็นบุตร
แต่เพราะเหตุที่บัณฑิตทั้งหลายเห็นตระหนักถึงสังคหธรรมเหล่านี้ บัณฑิตเหล่านั้นจึงลุถึง
สถานะที่ยิ่งใหญ่ และเป็นผู้อันหมู่ชนสรรเสริญ
อยางนี้ ก็เปนความสุขในระดับกามสุขที่พัฒนาใหประณีต ขึ้นมา เหมือนเปนชวงตอที่ประโยชนขั้น
ทิฏฐธัมมกําลังหนุนประโยชนขั้นสัมปราย แตในกรณีทั่วๆ ไป ที่ทรงเทศนาสั้นๆ ประโยชนขั้นทิฏฐธัมมจะเนนอยู
ที่เรื่องทรัพยสินเงินทอง เพราะเศรษฐกิจเปนเรื่องสําคัญสําหรับชีวิตของฆรวาสีชนคนครองบานครองเรือน เปน
เรื่องที่คุมและคุมชีวิตดานอื่นๆ ไวดวยแทบทั้งหมด และเมื่อเห็นเฉพาะพระสูตรอยางนั้น บางทีเลยเขาใจไปวา
ประโยชนขั้นทิฏฐธัมม คือทิฏฐธัมมิกัตถะ หมายถึงเรื่องเงินทองเทานั้น
ในที่นี้ จะนําพุทธพจนในเรื่องนี้มาแสดงไวเล็กนอย พอใหเห็นตัวอยางที่ประโยชนขั้นทิฏฐธัมมเนนเรื่อง
ทรัพยสินเงินทอง แลวก็โยงตอขึ้นสูประโยชนขั้นสัมปรายไปเลย
แตกอนจะไปที่พุทธพจนเชนนั้น ขอยกพระสูตรสั้นๆ มาใหดู พอใหเห็นกรณีที่ประโยชนขั้นทิฏฐธัมม
หมายถึงกามสุขดานอื่นที่ไมใชเงินทอง (ในกรณีนี้ เปนการบริหารจัดการในเรื่องสุขภาพรางกาย) ดังนี้
“พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระนครสาวัตถี ... สมัยนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลเสวยพระ
สุธาหารหุงด้วยข้าวสารหนึ่งทะนาน ครั้นเสวยแล้ว ทรงอึดอัด เสด็จมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแล้วประทับนั่ง ณ ที่ควรข้างหนึ่ง
“ลําดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า พระเจ้าปเสนทิโกศลเสวยแล้วทรงอึดอัด จึงได้
ทรงภาษิตพระคาถานี้ ในเวลานั้น ว่า
“‘บุคคลผู้มีสติอยู่เสมอ ได้อาหารมา ก็รู้จักประมาณ จะมีเวทนาเบาบาง
แก่ช้า ครองอายุอยู่ได้ยืนยาว’
“สมัยนั้น มาณพชื่อสุทัศน์ ยืนอยู่เบื้องพระปฤษฎางค์ของพระเจ้าปเสนทิโกศล ลําดับนั้น
พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ตรัสกะเขาว่า มานี่แน่ะ สุทัศน์ เธอจงเรียนคาถานี้ในสํานักพระผู้มีพระภาค
แล้วจงกล่าวในเวลาเราบริโภคอาหาร เราจะให้เงินค่าอาหารแก่เธอวันละ ๑๐๐ กหาปณะทุกวัน
“สุทัศน์มาณพรับสนองพระราชดํารัสของพระเจ้าปเสนทิโกศลว่า เป็นพระมหากรุณาอย่าง
ยิ่ง พระพุทธเจ้าข้า เขาเรียนคาถานี้ในสํานักพระผู้มีพระภาคแล้ว ในเวลาที่พระเจ้าปเสนทิโกศล
เสวยพระกระยาหาร ก็กล่าว … (คาถานั้น)
“ครั้งนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศล ยั้งพระองค์มาโดยลําดับ จนทรงอยู่โดยมีพระกระยาหารหนึ่ง
ทะนานข้าวสุกเป็นอย่างมาก

บทที่ ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน

๑๐๗๙

“ในกาลต่อมา พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงมีพระวรกายกระปรี้กระเปร่าคล่องแคล่วดี ได้ทรงลูบ
พระวรกายด้วยฝ่าพระหัตถ์แล้ว ทรงเปล่งพระอุทานนี้ ณ เวลานั้นว่า
“‘พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ ๒ อย่างครบ
หมดเลยหนอ ทั้งประโยชน์ขั้นทิฏฐธัมม์ และประโยชน์ขั้นสัมปราย์’”2121
พระสูตรตอไปนี้ ก็เปนตัวอยางที่แสดงประโยชนขั้นทิฏฐธัมม ดวยการบริหารจัดการกามโภคะและกาม
สุข ในแงที่เนนเรื่องทรัพยสินเงินทอง ซึ่งเมื่อสังเกตใหดี จะเห็นวาโยงตอขึ้นสูขั้นสัมปรายดวยเชนกัน
พึงสังเกตดวยวา พระสูตรนี้ตรัสแกอนาถบิณฑิกเศรษฐี ซึ่งเปนโสดาบันบุคคล และนาสนใจมากวา ใน
สุข ๓ ขอตน ทรงใชคําวา “กุลบุตร” แตในสุขขอที่ ๔ ทรงเปลี่ยนเปน “อริยสาวก” (ขึ้นสูระดับสัมปราย)
ครั้งนั้นแล ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดี เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
แล้ว นั่ง ณ ที่ควรข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว พระผู้มีพระภาค ได้ตรัสว่า
ดูกรคฤหบดี สุข ๔ ประการนี้ อันคฤหัสถ์ ผู้บริโภคกาม พึงได้พึงถึง อยู่เสมอๆ... กล่าวคือ
(๑) สุขเกิดจากความมีทรัพย์ (อัตถิสุข)
(๒) สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภค (โภคสุข)
(๓) สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ (อนณสุข) (๔) สุขเกิดจากอนวัชชกรรม (อนวัชชสุข)
(๑) ดูกรคฤหบดี ก็สุขเกิดจากความมีทรัพย์ เป็นไฉน? คือ กุลบุตร มีโภคะอันหามาได้ด้วย
ความขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมขึ้นมาด้วยกําลังแขน อย่างอาบเหงื่อต่างน้ํา เป็นของชอบ
ธรรม ได้มาโดยธรรม, เธอย่อมได้ความสุข ได้ความโสมนัสว่า เรามีโภคะที่หามาได้ด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมขึ้นด้วยกําลังแขน อย่างอาบเหงื่อต่างน้ํา เป็นของชอบธรรม ได้มา
โดยธรรม, นี้เรียกว่า อัตถิสุข
(๒) ดูกรคฤหบดี ก็สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภค เป็นไฉน? คือ กุลบุตร กินใช้ และทํา
สิ่งดีงามเป็นบุญทั้งหลาย ด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร อันเก็บรวบรวมขึ้นมา
ด้วยกํา ลัง แขน อย่า งอาบเหงื่ อต่ า งน้ํา ซึ่งเป็ นของชอบธรรม ได้ม าโดยธรรม, เธอย่อ มได้
ความสุข ได้ความโสมนัสว่า ด้วยทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร...ได้มาโดยธรรม เราก็
ได้กนิ ใช้ และได้ทําสิ่งดีงามอันเป็นบุญทั้งหลาย, นี้เรียกว่า โภคสุข
(๓) ดูกรคฤหบดี ก็สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ เป็นไฉน? คือ กุลบุตร ไม่ติดหนี้สินไรๆ ต่อ
ใครๆ ไม่ว่าน้อยหรือมาก เธอย่อมได้ความสุข ได้ความโสมนัสว่า เราไม่ติดหนี้สินไรๆ ต่อใครๆ
เลย ไม่ว่าน้อยหรือมาก, นี้เรียกว่า อนณสุข
(๔) ดูกรคฤหบดี ก็สุขเกิดจากอนวัชชกรรม เป็นไฉน? คือ อริยสาวก เป็นผู้ประกอบด้วย
กายกรรม ที่ดีงามไร้โทษ ประกอบด้วยวจีกรรม ที่ดีงามไร้โทษ ประกอบด้วยมโนกรรม ที่ดีงามไร้
โทษ เธอย่อมได้ความสุข ได้ความโสมนัสว่า เราเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรม... ประกอบด้วยวจีกรรม
... ประกอบด้วยมโนกรรม ที่ดีงามไร้โทษ, นี้เรียกว่า อนวัชชสุข
“เมื่อตระหนักถึงความสุขจากความไม่เป็นหนี้แล้ว คนจะพึงระลึกถึงสุขที่เกิด
จากความมีทรัพย์, เมื่อกินใช้ ก็เห็นแจ้งชัดด้วยปัญญาถึงโภคสุข, เมื่อมองเห็นแจ้งชัด
เขามีปัญญาดี ย่อมรู้ถึงทั้งสองส่วนเทียบกัน (แลเห็นว่า) ความสุข ๓ อย่างข้างต้น
นั้น มีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ ของความสุขที่เกิดจากอนวัชชกรรม”2122
2121
2122

โทณปากสูตร, สํ.ส.๑๕/๓๖๔/๑๑๘
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๒/๙๐; อนวัชชกรรม เชน รักษาอุโบสถ ชวยเหลือรับใช ปลูกสวน ปลูกปา สรางสะพาน (ขุทฺทก.อ.๑๒๓; สุตฺต.อ.๒/๙๖)

๑๐๘๐

พุทธธรรม

ขอใหดูอีกพระสูตรหนึ่ง คราวนี้แยกชัด โดยตรัสขั้นทิฏฐธัมมจบแลว จึงตอดวยขั้นสัมปราย ที่ตามมา
ทั้งเพื่อเสริมคาและควบคุม ตามเรื่องวา สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมของชาวโกฬิยะ ชื่อกักกรปตต ใกลเมืองโกฬิยะ โกฬิยบุตร ชื่อทีฆชาณุ เขาไปเฝา และไดกราบทูลถาม ดังความตอไปนี้2123
ทีฆชาณุ: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เป็นคฤหัสถ์ ผู้บริโภคกาม นอนมีบุตรเบียด ใช้ไม้
จันทน์แคว้นกาสี ทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้ ยังยินดีเงินทองอยู่ ข้าแต่พระองค์ผู้จริญ
ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ ที่จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทิฏฐธัมม์ เพื่อ
ความสุขในทิฏฐธัมม์ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในสัมปราย์เถิด
พระพุทธเจา: ดูกรพยัคฆปัชช์ ธรรม ๔ ประการนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในทิฏฐธัมม์
แก่กุลบุตร กล่าวคือ อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา สมชีวิตา
(๑) อุฏฐานสัมปทา เป็นไฉน? คือ กุลบุตรหาเลี้ยงชีพด้วยความขยันในการงาน ไม่ว่าจะ
เป็นกสิกรรมก็ดี พาณิชยกรรม ก็ดี โครักขกรรม ก็ดี ราชการทหาร ก็ดี ราชการพลเรือน ก็ดี ศิลปะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ดี เธอเป็นผู้ขยันชํานิชํานาญ ไม่เกียจคร้าน ในงานนั้น ประกอบด้วยปัญญา
เครื่องสอบสวนตรวจตรา รู้จักวิธีปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ สามารถทํา สามารถจัดการ, นี้เรียกว่า
อุฏฐานสัมปทา
(๒) อารักขสัมปทา เป็นไฉน? คือ กุลบุตรมีโภคทรัพย์ ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร
รวบรวมขึ้นมาได้ด้วยกําลังแขน อย่างอาบเหงื่อต่างน้ํา เป็นของชอบธรรม ได้มาโดยธรรม เธอ
จัดการรักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้น โดยพิจารณาว่า ทําอย่างไร ราชาทั้งหลายจะไม่พึงริบ
โภคะเหล่านี้ของเราเสีย พวกโจรจะไม่พึงลักไปเสีย ไฟจะไม่พึงไหม้เสีย น้ําจะไม่พึงพัดพาไปเสีย
ทายาทอัปรีย์จะไม่พึงผลาญไปเสีย, นี้เรียกว่า อารักขสัมปทา
(๓) กัลยาณมิตตตา เป็นไฉน? คือ กุลบุตรเข้าอยู่อาศัยในคามหรือนิคมใดก็ตาม เธอเข้า
สนิทสนมสนทนาปราศรัย ถกถ้อยปรึกษา กับท่านที่เป็นคหบดีบ้าง บุตรคหบดีบ้าง พวกคน
หนุ่ ม ที่ มี ค วามประพฤติ เ ป็ น ผู้ ใ หญ่ บ้ า ง คนสู ง อายุ ที่ มี ค วามประพฤติ เ ป็ น ผู้ ใ หญ่ บ้ า ง ผู้
ประกอบด้ว ยศรัทธา ประกอบด้ วยศีล ประกอบด้วยจาคะ ประกอบด้วยปัญ ญา, เธอศึ กษา
เยี่ยงอย่างความเพียบพร้อมด้วยศรัทธาของท่านผู้เพียบพร้อมด้วยศรัทธา ศึกษาเยี่ยงอย่าง
ความเพียบพร้อมด้วยศีลของท่านผู้เพียบพร้อมด้วยศีล ศึกษาเยี่ยงอย่างความเพียบพร้อมด้วย
จาคะของท่านผู้เพียบพร้อมด้วยจาคะ ศึกษาเยี่ยงอย่างความเพียบพร้อมด้วยปัญญาของท่านผู้
เพียบพร้อมด้วยปัญญา, นี้เรียกว่า กัลยาณมิตตตา
(๔) สมชี วิ ต า เป็ นไฉน? คือ กุ ล บุต รเลี้ย งชี วิ ตพอเหมาะ ไม่ ใ ห้ ฟุ่ มเฟื อ ยเกิ น ไป ไม่ ใ ห้
ฝืดเคืองเกินไป โดยรู้เข้าใจทางเพิ่มพูน และทางลดถอยแห่งโภคทรัพย์ ว่าทําอย่างนี้ รายได้ของ
เราจึงจะเหนือรายจ่าย และรายจ่ายของเราจึงจักไม่เหนือรายได้ เปรียบเหมือนคนชั่งตาชั่งหรือ
ลูกมือคนชั่ง ยกตาชั่งขึ้นแล้ว ย่อมรู้ว่าหย่อนไปเท่านั้น หรือเกินไปเท่านี้..., ถ้าหากกุลบุตรนี้มีรายได้
น้อย แต่เลี้ยงชีวิตฟุ้งเฟ้อ ก็จะมีผู้กล่าวว่าเอาได้ว่า กุลบุตรผู้นี้ กินใช้ทรัพย์สมบัติเหมือนคนกิน
มะเดื่อ, ถ้ากุลบุตรนี้มีรายได้มาก แต่เลี้ยงชีวิตอย่างฝืดเคือง ก็จะมีผู้กล่าวว่าเอาได้ว่า กุลบุตรผู้นี้คง
จะตายอย่างคนอนาถา, แต่เมื่อกุลบุตรนี้เลี้ยงชีวิตพอเหมาะ...นี้จึงเรียกว่า สมชีวิตา
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องฺ.อฏก.๒๓/๑๔๔/๒๘๙ (คนถิ่นนั้นเรียกกันสืบมาวา พยัคฆปชช); มีคลายกันใน องฺ.อฏก.๒๓/๑๔๕/๒๙๔; ๑๗๒/๓๓๓; ๑๗๓/๓๓๔;

บทที่ ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน

๑๐๘๑

ดูกรพยัคฆปัชช์ โภคะที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้แล้ว ย่อมมี อบายมุข (ช่องทางเสื่อม) ๔
ประการ คือ เป็นนักเลงหญิง เป็นนักเลงสุรา เป็นนักเลงการพนัน มีมิตรชั่วสหายชั่ว ฝักใฝ่ใน
คนชั่ว เปรียบเหมือนอ่างเก็บน้ําแหล่งใหญ่ มีทางน้ําไหลเข้า ๔ ทาง มีทางไหลออก ๔ ทาง
หากคนปิดทางน้ําเข้าเสีย เปิดแต่ทางน้ําออก อีกทั้งฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อเป็นเช่นนี้
อ่างเก็บน้ําใหญ่นั้น เป็นอันหวังได้แต่ความลดน้อยลงอย่างเดียว ไม่มีความเพิ่มขึ้นได้เลย...
ดูกรพยัคฆปัชช์ โภคะที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้แล้ว ย่อมมี อายมุข (ช่องทางเพิ่มพูน) ๔
ประการ คือ ไม่เป็นนักเลงหญิง ไม่เป็นนักเลงสุรา ไม่เป็นนักเลงการพนัน มีมิตรดี มีสหายดี
ใฝ่ใจในกัลยาณชน เปรียบเหมือนอ่างเก็บน้ําแหล่งใหญ่ มีทางน้ําไหลเข้า ๔ ทาง มีทางไหลออก ๔
ทาง หากคนเปิดทางน้ําเข้า ปิดทางน้ําออก และฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อเป็นเช่นนี้ อ่างเก็บ
น้ําใหญ่นั้น ย่อมเป็นอันหวังได้แต่ความเพิ่มขึ้นอย่างเดียว ไม่ลดน้อยลงเลย...
ดูกรพยัคฆปัชช์ ธรรม ๔ ประการนี้แล เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในทิฏฐธัมม์ แก่กุลบุตร
ดูกรพยัคฆปัชช์ ธรรม ๔ ประการนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในสัมปราย์ แก่
กุลบุตร กล่าวคือ สัทธาสัมปทา สีลสัมปทา จาคสัมปทา ปัญญาสัมปทา
(๑) สัทธาสัมปทา เป็นไฉน? ในข้อนี้ กุลบุตรมีศรัทธา คือ เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระ
ตถาคตว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ฯลฯ เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จําแนก
แจกธรรม,...นี้เรียกว่าสัทธาสัมปทา
(๒) สีลสัมปทา เป็นไฉน? ในข้อนี้ กุลบุตรเป็นผู้งดเว้น จากปาณาติบาต ฯลฯ จากการดื่ม
น้ําเมา คือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท,...นี้เรียกว่าสีลสัมปทา
(๓) จาคสัมปทา เป็นไฉน? ในข้อนี้ กุลบุตรอยู่ครองเรือน โดยมีใจปราศจากมลทินคือ
ความตระหนี่ มีน้ําใจเผื่อแผ่เสียสละเต็มที่ มีมือที่แบ (พร้อมที่จะให้) ยินดีในการสละ ควรแก่การ
ขอ ยินดีในการเจือจานแบ่งปัน,...นี้เรียกว่าจาคสัมปทา
(๔) ปัญญาสัมปทา เป็นไฉน? ในข้อนี้ กุลบุตรเป็นผู้มีปัญญา คือ ประกอบด้วยอริยปัญญา ที่
หยั่งถึงอุทัยและอัสดง ชําแรกเรื่องได้ ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยถูกต้อง,...นี้เรียกว่าปัญญาสัมปทา
ดูกรพยัคฆปัชช์ ธรรม ๔ ประการนี้แล เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในสัมปราย์ แก่กุลบุตร
ผู้ขยันหมั่นในงาน ไม่ประมาท รู้จักจัดการ เลี้ยงชีวิตพอดี ทรัพย์ที่หามาก็รู้จัก
ดูแลรักษา มีศรัทธา พร้อมด้วยศีล รู้ความต้องการทันคําคน ปราศจากความตระหนี่
ชําระทางสัมปราย์ ให้เป็นความสวัสดี ไว้ทุกเวลา
ธรรม ๘ ประการดังกล่าวนี้ ของคนครองเรือน ผู้มีศรัทธา อันพระผู้มีสัจจะ
เป็นพระนาม ตรัสว่า นําสุขมาให้ทั้งสองสถาน ทั้งประโยชน์ทิฏฐธัมม์ และความสุข
สัมปราย์ แลด้วยประการดั่งนี้ จาคธรรม และปวงบุญ ก็จะเจริญเพิ่มพูนแก่เหล่า
คฤหัสถ์ทั้งหลาย
ชาวบาน หรือคฤหัสถทั้งหลาย แมจะยังอยูกับกามสุข เมื่อบริหารจัดการกามโภคะใหเปนประโยชน
ทิฏฐธัมมได และไมลืมที่จะทําความคุนเคยไวกับประโยชนสุขสัมปราย ก็มั่นใจไดแนนอนวา จะมีชีวิตดีที่เจริญ
งอกงามมีความสุขอยางปลอดภัย พรอมทั้งชวยรักษาสังคมใหสุขสวัสดีเจริญกาวหนาพัฒนาอยางยั่งยืน

๑๐๘๒

พุทธธรรม

สุขใน สุขประณีต จนถึงสุขสูงสุด
ก้าวสู่ความสุขที่ประณีตสูงขึ้นไป
กอนจะกลาวถึงความสุขที่ประณีต เห็นควรแสดงความหมายทั่วไปของความสุข และความทุกข ชนิดที่มี
เปนพื้นอยูในจิตใจ ซึ่งสัมพันธกับความสุขอยางอื่นๆ ทั้งหมด กลาวคือ ครั้งหนึ่ง มีปริพาชกถามพระสารีบุตรวา
อะไรคือความสุข อะไรคือความทุกข ในธรรมวินัยนี้ พระสารีบุตรไดตอบวา
“ความไม่ยินดี นั่นแลท่าน เป็นทุกข์ ในธรรมวินัยนี้, ความยินดี จึงเป็นสุข;
“เมื่อมีความไม่ยินดี (อนภิรดี) ก็เป็นอันหวังทุกข์นี้ได้ คือ แม้เดินอยู่ ก็ไม่ประสบความสุข
ความสําราญ แม้ยืนอยู่...แม้นั่งอยู่...แม้นอนอยู่...แม้อยู่ในบ้าน...แม้อยู่ในป่า...แม้อยู่ที่โคนไม้...
แม้อยู่ในเรือนว่าง...แม้อยู่ในที่แจ้ง...แม้อยู่ท่ามกลางหมู่ภิกษุ ก็ไม่ประสบความสุขความสําราญ,
เมื่อมีความไม่ยินดี ย่อมเป็นอันหวังทุกข์นี้ได้,
“(แต่ ) เมื่อ มี ค วามยิน ดี (อภิร ดี ) ก็ เ ป็น อั นหวั งความสุ ข นี้ไ ด้ คื อ แม้ เ ดิน อยู่ ก็ ป ระสบ
ความสุขความสําราญ แม้ยืนอยู่...แม้นั่งอยู่...แม้นอนอยู่...แม้อยู่ในบ้าน...แม้อยู่ในป่า...แม้อยู่ที่
โคนไม้...แม้อยู่ในเรือนว่าง...แม้อยู่ในที่แจ้ง...แม้อยู่ท่ามกลางหมู่ภิกษุ ก็ย่อมประสบความสุข
ความสําราญ, เมื่อมีความยินดี ก็เป็นอันหวังความสุขนี้ได้”2124
จากนี้ พึงทราบความสุขประณีต ในระดับตั้งแตฌานสุขขึ้นไป วามีเคาความรูสึกอยางไร ดังที่ทานแสดง
ไวโดยอุปมา สรุปมาพิจารณากันดูตอไปนี้
กาวสุดทายกอนจะบรรลุฌาน ก็คือการละ นิวรณ์ ๕ (กามฉันท พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ
และวิจิกิจฉา) ได ผูละนิวรณไดแลว จะมีความรูสึกปลอดโปรงโลงเบาสบายและอิ่มใจเกิดขึ้น เปนพื้นนําของการ
จะไดความสุขในฌานตอไป ดังที่ทานอุปมาไว ๕ ประการ
๑. เปรียบเหมือนการเกิดความปราโมทย มีโสมนัสชื่นฉ่ําใจ ของคนที่เคยกูยืมเงินคนอื่นมาประกอบการ
งานแลว ประสบความสําเร็จ ใชหนี้สินไดหมดแลว และยังมีเงินเหลือไวเลี้ยงครอบครัว
๒. เปรียบเหมือนการเกิดปราโมทย มีโสมนัสชื่นฉ่ําใจ ของคนที่ฟนหายจากความเจ็บปวยเปนไขหนัก
กลับกินขาวกินปลาได มีกําลังกายแข็งแรง
๓. เปรียบเหมือนการเกิดปราโมทย มีโสมนัสชุมชื่นใจ ของคนที่พนจากการถูกจองจํา ไปไดโดยสวัสดี
ไมมีภัย และไมตองเสียทรัพยสิน
๔. เปรียบเหมือนการเกิดปราโมทย มีโสมนัสชุมชื่นใจ ของคนที่หลุดพนจากความเปนทาส อาศัย
ตนเองได ไมขึ้นกับคนอื่น เปนไทแกตัว จะไปไหนก็ไปไดตามใจปรารถนา
๕. เปรียบเหมือนการเกิดปราโมทย มีโสมนัสชุมชื่นใจ ของคนมั่งมีทรัพย ผูเดินทางขามพนหนทางไกล
กันดาร ที่หาอาหารไดยาก และเต็มไปดวยภยันตราย มาถึงถิ่นบานอันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี
ตอแตนั้น ก็จะไดประสบความสุขใน ฌาน ๔ ที่ประณีตดียิ่งกวานั้นขึ้นไปอีกตามลําดับ กลาวคือ
ใน ฌานที่ ๑ ซึ่งประกอบดวย วิตก วิจาร ปติ สุข และเอกัคคตา ผูปฏิบัติ ทํากายของตนใหชุมชื่นเอิบอาบ
ซาบซานดวยปติและความสุข ไมมีสวนใดของกายทั่วทั้งตัว ที่ปติและความสุขจะไมถูกตอง เปรียบเหมือนแปงสีกายที่
เขาเทใสภาชนะสําริด เอาน้ําพรมปลอยไว พอถึงเวลาเย็น ก็มียางซึมไปจับติดถึงกันทั่วทั้งหมด ไมกระจายออก
2124

อง.ทสก.๒๔/๖๖/๑๓๐

บทที่ ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน

๑๐๘๓

ใน ฌานที่ ๒ ซึ่งประกอบดวยปติ สุข และเอกัคคตา ผูปฏิบัติ ทํากายใหชุมชื่นเอิบอาบซาบซานดวยปติ
และความสุข ที่เกิดจากสมาธิ ทั่วไปหมดทั้งตัว เปรียบเหมือนหวงน้ําลึก ที่น้ําผุดขึ้นภายใน ไมมีน้ําไหลจากที่อื่น
หรือแมแตน้ําฝนไหลเขามาปน กระแสน้ําเย็นผุดพุขึ้นจากหวงน้ํานั้น ทําใหหวงน้ํานั้นเองชุมชื่นเอิบอาบซาบซึม
เยือกเย็นทั่วไปหมดทุกสวน
ใน ฌานที่ ๓ ซึ่งประกอบดวยสุข และเอกัคคตา ผูปฏิบัติ ทํากายใหชุมชื่นเอิบอาบซาบซานดวยความสุข
ที่ปราศจากปติ ทั่วไปหมดทุกสวน เปรียบเหมือนกอบัวเหลาตางๆ ที่เติบโตขึ้นมาในน้ํา แชอยูในน้ํา และน้ําหลอ
เลี้ยงไว ยอมชุมชื่นเอิบอาบซาบซึมดวยน้ําเย็นทั่วไปหมดทุกสวน ตั้งแตยอดตลอดเหงา
ใน ฌานที่ ๔ ซึ่งประกอบดวยอุเบกขา และเอกัคคตา ผูปฏิบัติ แผจิตใจอันบริสุทธิ์ผองแผวไปทั่วทั้ง
กาย เหมือนเอาผาขาวลวนบริสุทธิ์ มานุงหมตัวตลอดหมดทั้งศีรษะ2125
ตอจากความสุขในฌาน ๔ นี้ไป ก็มีความสุขในอรูปฌานอีก ๔ ขั้น ซึ่งประณีตยิ่งขึ้นไปตามแนวเดียวกัน
นี้โดยลําดับ
แมวาฌานสุขทั้งหลายจะประณีตลึกซึ้ง ดีเยี่ยมกวากามสุข แตก็ยังมีขอบกพรองหลายอยาง มิใช
ความสุขที่สมบูรณ
มีพุทธพจนตรัสวา ในอริยวินัย (ระบบอริยะ หรือแบบแผนของอารยชน) เรียก กามคุณ ๕ วาเปนโลก
หรือวา โลกก็คือกามคุณ ๕ นั่นเอง ผูยังติดอยูในกามสุข ก็คือติดของอยูในโลก
ผูใดเขาถึงฌาน จะเปนรูปฌาน หรืออรูปฌานก็ตาม ทานเรียกผูนั้นวา ไดมาถึงที่สุดของโลกแลว และ
อยู ณ ที่สุดแหงโลก แตก็ยังเปนผูเนื่องอยูในโลก ยังสลัดตัวไมพนจากโลก
สวนผูใดกาวลวงอรูปฌานขั้นสุดทายไปไดแลว เขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ และเปนผูหมดอาสวะเพราะ
เห็น (สัจธรรม) ดวยปญญา ผูนี้จึงจะเรียกไดวา ไดมาถึงที่สุดแหงโลกแลว อยู ณ ที่สุดแหงโลก และทั้งไดขาม
พนโยงใยที่เหนี่ยวพันใหติดอยูในโลกไปไดแลว2126
นี้คือการมาถึงความสุขขั้นสุดทาย หรือสุขที่สมบูรณ ของผูมีจิตใจเปนอิสระ ไดแกสุขของผูบรรลุ
นิพพานแลว ซึ่งรวมถึงสุขเนื่องดวยสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ อันเปนสุขขั้นที่ ๑๐ ในบรรดาสุข ๑๐ ขั้น ที่
กลาวถึงมาโดยลําดับ
ขอบกพรองซึ่งทําใหฌานสุขไมสมบูรณ เฉพาะที่สําคัญ คือ ภาวะในฌานยังไมโปรงโลงเต็มที่ ยังถูกจํากัด มี
ความคับแคบดวยสัญญาและองคธรรมอื่นๆ ที่เนื่องอยูในฌานนั้นๆ2127 ยังมีความคํานึงนึกดวยสัญญาเกี่ยวกับฌาน
ชั้นต่ํากวาฟุงขึ้นมาในใจได จึงยังนับวามีสิ่งรบกวนหรือมีความบีบเบียน2128 ถึงแมจะจัดเปนนิรามิสสุข แตก็ยัง
เปนเหตุใหติดใหยึดเกิดความถือมั่น คืออุปาทานได อาจกลายเปนเครื่องขัดขวางการบรรลุนิพพาน หรือขัดขวาง
ความสุขสมบูรณที่สูงขึ้นไป2129 จึงยังเปนสิ่งที่ไมเพียงพอ ยังตองกาวขามหรือละไปเสียใหได2130 เปนภาวะปรุง
แตงถูกปจจัยทางจิตสรรคสรางขึ้นมา ไมเที่ยงแท จะตองดับไปตามสภาวะ2131 และเปนภาวะเสื่อมถอยได
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ที.สี.๙/๑๒๖-๑๓๐/๙๖-๑๐๐; ๓๒๕/๒๕๗; ม.มู.๑๒/๔๗๐/๕๐๓; ม.ม.๑๓/๓๔๓/๓๓๑; ม.อุ.๑๔/๓๐๓/๒๐๘; องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๘/๒๖
ดู องฺ.นวก.๒๓/๒๔๒/๔๔๘ (โยงใยที่เหนี่ยวพันใหติดอยู แปลเอาความจากคําวา “วิสัตติกา” ซึ่งตามปกติทานอธิบายวา หมายถึง
ตัณหา และแปลกันวา ตัณหาเครื่องของ)
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ดู องฺ.นวก.๒๓/๒๔๖/๔๗๐ (มีสัมพาธะ)
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ดู องฺ.นวก.๒๓/๒๔๕/๔๕๘ (มีอาพาธ)
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ดู ม.อุ.๑๔/๔๐/๔๐; ๙๐/๗๘
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ดู ม.ม.๑๓/๒๒/๒๑; องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๒๓/๓๗๒
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พุทธธรรม

ลักษณะสําคัญอีกอยางหนึ่งของฌานสุข คือ ยังเปนสุขระดับเวทนา หมายความวา เปนสุขที่เกิดจากการเสวย
อารมณ หรือเสพรสอารมณ2132 ถามองในแงนี้ ฌานสุขก็ยังมีลักษณะรวมอยางหนึ่งกับกามสุข คือเปนสุขเวทนา
โดยนัยนี้ สุข ๙ ขั้นต้น จึงอาจจัดเข้าเป็นประเภทเดียวกัน คือ สุขอาศัยการเสพรสอารมณ์

สุขเหนือเวทนา
เปนอันวา เหลือแตสุขขั้นสุดทาย คือขอที่ ๑๐ อยางเดียว ที่ตางออกไป โดยเปนสุข แตไมเปนเวทนา
หรือเปนสุขไดโดยไมตองมีการเสวยอารมณ จะเรียกวา สุขเหนือเวทนา ก็ได ตามที่ทานแสดงไว มุงเอาสุขเนื่อง
ดวยสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาเวทยิตนิโรธนี้ เปนสมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนา จึงเปนธรรมดาที่จะไมมีเวทนา
อาจมีผูสงสัยวา ถาไมมีเวทนา จะเปนสุขไดอยางไร เพราะความสุขเปนเวทนาอยางหนึ่ง แตตามความ
เปนจริง ความสุขที่ไมเปนเวทนา ก็มี ดังพุทธพจนที่ตรัสในเรื่องนี้วา
“อานนท์ ภิกษุก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้ว เข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่, นี้แล คือความสุขอื่น ที่ดีเยี่ยมกว่า และประณีตกว่าความสุข (ในเนวสัญญานาสัญญายตนะ) นั้น”
“อาจเป็นไปได้ ที่อัญเดียรถีย์ปริพาชกจะพึงกล่าวว่า พระสมณโคดมตรัสสัญญาเวทยิตนิโรธ
ไว้ และทรงบัญญัติ (จัดเอา) สัญญาเวทยิตนิโรธนั้นเข้าในความสุขด้วย, ข้อนั้นคืออะไรกัน ข้อ
นั้นเป็นได้อย่างไรกัน;
“เธอพึงกล่าวชี้แจงกะอัญเดียรถีย์ปริพาชกที่พูดอย่างนั้นว่า; นี่แน่ะท่าน พระผู้มีพระภาคจะ
ทรงบัญญัติไว้ในความสุข หมายเอาเฉพาะสุขเวทนาอย่างเดียวเท่านั้น ก็หาไม่, ในที่ใดๆ พบ
ความสุขได้ ในภาวะใดๆ มีความสุข พระตถาคตย่อมทรงบัญญัติฐานะภาวะนั้นๆ ไว้ในความสุข
(คือจัดเอาฐานะหรือภาวะนั้นๆ เข้าเป็นความสุข)”2133
สัญญาเวทยิตนิโรธ เปนภาวะเทียบคลายภาวะนิพพาน และสุขโดยไมมีการเสวยอารมณ หรือสุขไมเปน
เวทนา แหงสัญญาเวทยิตนิโรธนี้ ก็เปนประดุจนิพพานสุข2134
เรื่องนี้ พระสารีบุตรก็เคยอธิบายไวในนิพพานสูตร2135 ความยอวา ครั้งหนึ่ง ทานไดกลาวกะภิกษุ
ทั้งหลายวา
“ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย นิพพานนี้เป็นสุข นิพพานนี้เป็นสุข”
พระอุทายีถามทานวา จะมีความสุขไดอยางไร ในภาวะที่ไมมีการเสวยอารมณ พระสารีบุตรตอบวา
นิพพานที่ไมมีการเสวยอารมณ (ไมมีเวทนา) นี่แหละเปนสุข จากนั้น ทานไดอธิบายดวยวิธียกตัวอยางภาวะใน
สมาบัติ เปนเครื่องเทียบเคียงใหเขาใจโดยนัยออม
ตามคําอธิบายของพระสารีบุตรนั้น ทานมิไดใชเฉพาะแตสัญญาเวทยิตนิโรธอยางเดียวเทานั้นเปนเครื่อง
เทียบ ทานใชภาวะในฌานทุกชั้น ตั้งแตปฐมฌานขึ้นไปทีเดียว เปนเครื่องแสดงใหเห็นแงที่จะเทียบเคียงเขาใจ
ความสุขแหงภาวะนิพพานได
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เวทนาในฌาน เปนเวทนาที่ไมมีการเบียดเบียน ซึ่งทานถือวาเปนเวทนาที่มีสวนดี หรือสวนที่เปนคุณมากที่สุด (ม.มู.๑๒/๒๐๕/๑๗๖)
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ทั้ ง นี้ มี อ ธิ บ ายว า ในฌานแต ล ะขั้ น ตามปกติ จ ะมี สั ญ ญามนสิ ก าร (ความคํ า นึ ง นึ ก ด ว ยสั ญ ญา) ที่
เกี่ยวของกับฌานชั้นต่ํากวาที่ถัดลงไป ฟุงขึ้นมาในใจได เชน ผูที่บรรลุฌานที่ ๓ ซึ่งปราศจากปติ มีเฉพาะสุขและ
เอกัคคตา ก็ยังมีสัญญามนสิการที่ประกอบดวยปติ คอยฟุงเขามาในใจได
การที่สัญญามนสิการเชนนี้ฟุงขึ้นมา นับวาเปนอาการรบกวน เปนสิ่งบีบคั้น ทําใหไมสบายสําหรับผูที่
กําลังอยูในฌานนั้นๆ (คําวาอาการรบกวนบีบคั้นทําใหไมสบายนี้ ทานใชศัพทวา อาพาธ ที่ปกติแปลกันวา ความ
เจ็บไขหรือปวย) อาการรบกวน บีบคั้น ทําใหไมสบายนี้เอง คือสิ่งที่เรียกวาความทุกข เหมือนกับคนที่มีความสุข
ถาจะเกิดมีทุกข ก็คือเกิดสิ่งที่รบกวนบีบคั้นทําใหไมสบาย
โดยนัยนี้ เมื่อไมมีสัญญามนสิการฟุงขึ้นรบกวน ผูอยูในฌานใด ก็ดื่มด่ําในฌานนั้นเต็มที่ ดังนั้น ภาวะ
ในฌานตามปกติของมันเอง แมไมมองในแงของเวทนา ก็นับวาเปนความสุขอยูแลวในตัว พูดอีกอยางหนึ่งวา จะ
เห็นวา ภาวะของฌานเปนความสุข ก็เมื่อเอาอาการรบกวนบีบคั้นเขามาเทียบ
ภาวะโปรงโลงเต็มอิ่มสมบูรณตามปกติ เชนที่เปนไปในฌานตางๆ ในเมื่อไมมีสัญญามนสิการฟุงเขามา
รบกวนบีบเบียนนี้แหละ พอจะเปนเครื่องเทียบใหเขาใจไดโดยออม ถึงความสุขแหงนิพพาน หรือวา สุขแห่ง
นิพพาน ก็คือภาวะที่โปรงโลงเปนอิสระเต็มเปยมสมบูรณ ที่ไมมีอะไรๆ รบกวนบีบคั้นกดดันแตอยางใดเลย
วิธีอธิบายของพระสารีบุตรอยางนี้ นับวาเปนวิธีใหเขาใจความสุขโดยเอาความทุกขเขาเทียบ คือ เมื่อ
สมบูรณดีเปนปกติ ไมมีทุกข ก็เปนสุข
ที่วาไมมีทุกขนั้น เปนไปไดทั้งในแงบวก และแงลบ ในทางลบคือ ถูกบีบคั้นบั่นรอนกดดัน เหมือนถูกกด
ใหยุบลงไป หรือทําใหขาดใหพรอง ตองแกดวยใหพนจากสิ่งกดบีบหรือเติมใหเต็มถึงสภาพสมบูรณปกติอยาง
เดิม ในทางบวก คือถูกเราถูกลนใหยืดพองเปงบวม ก็เปนภาวะเสมือนบกพรองขาดแคลนเชนเดียวกัน ตองแกไข
ใหกลับคืนสภาพสมบูรณเปนปกติอยางเดิมอีก
การสนองความตองการโดยแกไขสภาพที่ผิดปกติไปอยางนี้ ภาษาปุถุชนอาจเรียกวาเปนการแสวงหา
ความสุข หรือการไดเสวยความสุข แตโดยสภาวะที่แทแลว ก็คือ การเกิดทุกขขึ้น แลวแกไขทุกข ทําใหทุกขระงับ
ไป หรือทําใหคืนสภาพสมบูรณเปนปกติเดิมนั่นเอง
วิธีอธิบายแนวนี้ ก็ตรงกับความหมายของนิพพานในแงที่เปนภาวะไรโรค มีสุขภาพดี สมบูรณแข็งแรง
อยางที่กลาวแลวขางตน ดังที่พระพุทธเจาไดตรัสไว ความมีสุขภาพดี มีความแข็งแรงสบาย เคลื่อนไหวได
คลองแคลว ตามปกติอาจไมรูสึกวาเปนความสุข เพราะไมไดเสพเสวยอารมณอะไร แตจะรูสึกไดวาเปนความสุข
ยิ่งใหญสําคัญที่สุด เมื่อเอาอาพาธ คือโรค หรือความเจ็บไข เขามาเทียบ
พูดอีกนัยหนึ่งวา เมื่อเจ็บไข จึงจะรูไดชัดวา ความมีสุขภาพดี หรือภาวะไรโรค เปนความสุขอันยิ่งใหญ
รางกายที่ไรโรค มีสุขภาพดีแข็งแรงสมบูรณ โลงไรสิ่งระคายรบกวน เปนความสุขแนแท ฉันใด จิตใจที่
ปราศจากสิ่งมัวหมองรบกวน ไมมีอะไรคั่งคางกังวล ไมเกาะเกี่ยวพัวพันอยูกับอารมณที่เสพเสวยอยางใดๆ ก็ฉัน
นั้น ยอมปลอดโปรงเปดกวาง แผโลงไปไรขีดจํากัด มีลักษณะอยางที่ทานเรียกวา “มีจิตใจไรเขตแดน”2136
ภาวะจิ ต เช น นี้ จะให เ กิ ด ความรู สึ ก อย า งไร จะเป น สุ ข ผ อ งใส เบิ ก บาน โปร ง โล ง อย า งไร เป น
ประสบการณเฉพาะที่ผูหลุดพนแลวมีเปนพิเศษ ตางหากจากปุถุชนทั้งหลาย ซึ่งปุถุชนไมเคยไดประสบ จึงยากที่
จะนึกคิดคาดคะเนใหแจงแกใจ แตก็คงพอนึกถึงไดวาจะตองเปนภาวะที่เลิศล้ําแนทีเดียว
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“วิมริยาทิกเตน เจตสา” มีมาหลายแหง เชน ม.อุ.๑๔/๑๕๖/๑๑๗; สํ.นิ.๑๖/๔๐๙/๒๐๗; องฺ.ติก.๒๐/๕๔๕/๓๓๔; ฯลฯ

๑๐๘๖

พุทธธรรม

สุขได้ไม่ต้องพึ่งเวทนา คืออิสรภาพ และเป็นสุขภาวะที่สมบูรณ์
เมื่อมองใหถึงตัวสภาวะ สุขที่ยังเปนเวทนา หรือสุขที่ยังอาศัย ยังขึ้นตอการเสวยอารมณ ลวนเปนทุกข
ทั้งสิ้น เพราะสุขเวทนาก็เชนเดียวกับเวทนาอื่นๆ (คือทุกข และอทุกขมสุข) ลวนเปนสังขารธรรม (หมายถึง
สังขารในความหมายของสังขตธรรม ที่คลุมขันธ ๕ ทั้งหมด ไมใชสังขารที่เปนขอที่ ๔ ในขันธ ๕) จึงยอมเปน
ทุกขทั้งสิ้น (หมายถึงทุกขในไตรลักษณ) ดังพุทธพจนตรัสชี้แจงแกภิกษุรูปหนึ่ง ดังนี้
ภิกษุ: เมื่อข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่ลับ ได้เกิดความครุ่นคิดในใจอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสเวทนาไว้ ๓ อย่าง คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา...แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้
ตรัสข้อความนี้ไว้ด้วยว่า การเสวยอารมณ์ (เวทนา) ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใด ล้วนจัดเข้าในทุกข์;
ข้อที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การเสวยอารมณ์ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใด ล้วนจัดเข้าในทุกข์ดังนี้
พระองค์ตรัสหมายถึงอะไรหนอ?
พระพุทธเจา: ถูกแล้ว ถูกแล้ว ภิกษุ เรากล่าวเวทนาไว้ ๓ อย่าง คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุก
ขมสุขเวทนา...แต่เราก็ได้กล่าวข้อความนี้ไว้ด้วยว่า การเสวยอารมณ์ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใด
ล้วนจัดเข้าในทุกข์, ความข้อ (หลัง) นี้...เรากล่าวหมายถึงภาวะที่สังขารทั้งหลายนั่นแล เป็นสิ่ง
ไม่เที่ยง...เรากล่าวหมายถึงภาวะที่สังขารทั้งหลายนั่นแล มีความสิ้น ความสลาย ความจางหาย
ความดับ ความแปรปรวนไปได้เป็นธรรมดา”2137
เมื่อใด รูเขาใจตามเปนจริงวา เวทนาทั้ง ๓ คือ สุขก็ดี ทุกขก็ดี อทุกขมสุขก็ดี ลวนไมเที่ยง เปนสิ่งที่
ปจจัยตางๆ ปรุงแตงขึ้น เปนของอาศัยกันๆ เกิดขึ้น มีอันจะตองสิ้น ตองสลาย ตองจางหาย ตองดับไปเปน
ธรรมดา แลวหมดใครหายติดในเวทนาทั้ง ๓ นั้น จนจิตหลุดพนเปนอิสระไดแลว2138 เมื่อนั้น จึงจะประสบสุข
เหนือเวทนา หรือสุขที่ไมเปนเวทนา ไมพึ่งพาอาศัยขึ้นตอการเสวยอารมณ ที่เปนขั้นสูงสุด
เวทนาจะเกิดขึ้นได ตองอาศัยผัสสะ คือการรับรู ที่เกิดจากอายตนะ มีตา เปนตน ประจวบกับอารมณ
มีรูป เปนตน แลวเกิดการเห็น การไดยิน เปนตน พูดงายๆ แงหนึ่งวา เวทนาตองอาศัยอารมณ ขึ้นตออารมณ
ถาไมมีอารมณ เวทนาก็เกิดไมได เวทนาจึงแปลวา การเสวยอารมณ หรือเสพรสอารมณ
เมื่อเวทนาอาศัยอารมณ สุขที่เปนเวทนา ก็ตองอาศัยอารมณ ฌานสุขอาศัยเฉพาะธรรมารมณอยางเดียว
แตกามสุขตองอาศัยอารมณทุกอยาง เฉพาะอยางยิ่ง อารมณ ๕ อยางตน ที่เรียกวากามคุณ ซึ่งเปนอามิส
โลกิยปุถุชนดําเนินชีวิต โดยมุงแสวงหากามสุข จึงเทากับฝากความสุขความทุกข ฝากชีวิตของตนไวกับ
อารมณเหลานั้น คราวใดกามคุณารมณพรั่งพรอมอํานวย ก็สนุกสนานราเริง คราวใด กามคุณารมณเหลานั้นผัน
ผวนปรวนแปรไป หรือขาดแคลน ไมมีอารมณจะเสพเสวย ก็ซบเซาเศราสรอยหงอยละเหี่ย
ตางจากทานผูรูจักความสุขที่ประณีตสูงขึ้นไป เฉพาะอยางยิ่งสุขที่ไมอาศัยเวทนา ซึ่งไมฝากชีวิตไวกับ
อารมณเหลานั้น ถึงแมกามคุณารมณจะเสื่อมสลายปรวนแปรไป ก็ยังคงเปนสุขอยูได ดังพุทธพจนวา
“เทพและมนุษย์ทั้งหลาย มีรูปเป็นที่ยินดี รื่นรมย์ด้วยรูป บันเทิงด้วยรูป...บันเทิงด้วย
เสียง...บันเทิงด้วยกลิ่น...บันเทิงด้วยรส...บันเทิงด้วยสิ่งสัมผัสกาย...บันเทิงด้วยธรรมารมณ์;
2137

สํ.สฬ.๑๘/๓๙๓/๒๖๘; สุขเวทนา ก็เปนทุกข เชนเดียวกับทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา ยังกลาวไวอีกใน สํ.สฬ.๑๘/๓๖๒/๒๕๔;
ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๑/๒๖๖; ขุ.สุ.๒๕/๓๙๗/๔๗๗
2138
ม.ม.๑๓/๒๗๓/๒๖๗; “ขอที่เวทนาเปนของไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนไดเปนธรรมดา, นี้เปนขอเสีย (อาทีนวะ) ของเวทนา
ทั้งหลาย” (ม.มู.๑๒/๒๐๖/๑๗๗)

บทที่ ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน

๑๐๘๗

“เพราะรูป...เสียง...กลิ่น...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ แปรปรวน เลือนหาย ดับสลายไป
เทพและมนุษย์ทั้งหลาย ย่อมอยู่เป็นทุกข์;
“ส่วนตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ทราบตามความเป็นจริงแล้ว ซึ่งความเกิดขึ้น ความ
ตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ โทษ ของรูป...เสียง...กลิ่น...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ พร้อมทั้งทางออก จึง
ไม่เป็นผู้มีรูปเป็นที่ยินดี ไม่รื่นรมย์อยู่ด้วยรูป ไม่บันเทิงอยู่ด้วยรูป ฯลฯ ธรรมารมณ์, เพราะรูป
ฯลฯ ธรรมารมณ์ ปรวนแปร เลือนหาย ดับสลายไป ตถาคตก็อยู่เป็นสุขได้”2139
ที่เปนเชนนี้ เพราะโลกิยปุถุชนมีประสบการณจํากัด คับแคบ รูจักแตเพียงกามสุขอยางเดียว เวลา
ประสบสุขเวทนาสมปรารถนา ก็เสวยสุขเวทนานั้นอยางถูกมัดตัว ลุมหลงมัวเมาหมกมุนในกามสุข และในกาม
คุณ ยิ่ง ขึ้น เวลาประสบทุ ก ขเวทนา ก็โ ศกเศร าหงอยเหงาหรือ ทุ ร นทุร าย แลว ก็หั น มาฝน ใฝ ครุ นคํ านึ ง ฝาก
ความหวังไวกับกามสุขตอไปอีก เพราะโลกิยปุถุชนนั้น ไมรูทางออกจากทุกขเวทนานอกเหนือไปจากกามสุข
สวนอริยสาวก ผูรูจักสุขประณีตกวาแลว เมื่อประสบสุขเวทนาจากกามคุณารมณ ก็เสวยสุขเวทนานั้น
อยางไมถูกมัดตัว ไมลุมหลงมัวเมาหมกมุนตกเปนทาสของกามคุณนั้น ครั้นไดประสบทุกขเวทนา ก็ไมซบเซาเศรา
ทุรนทุราย และก็ไมหันไปรอหากามสุข เพราะรูจัก นิสสรณะ คือทางออก หรือภาวะรอดพนเปนอิสระที่ดีกวา ซึ่ง
ไมตองอาศัยกามสุข คือมีประสบการณเกี่ยวกับความสุขที่กวางขวางกวา มีปญญารูเทาทันสุขทุกขตามความเปน
จริง และรูจักสุขอยางอื่นที่ดีกวา ความสุขของทานไมขึ้นตอเวทนา ไมจําเปนตองอาศัยการเสพอารมณเสมอไป2140
ความสุขที่ไมเปนเวทนา ไมพึ่งพา ไมขึ้นตออารมณนี้ เปนเรื่องยากที่คนทั่วไปจะเขาใจได เพราะไมเคย
ประสบ ตัวอยางที่จะเทียบก็ไมมี แตกระนั้นก็อาจพูดใหเห็นเคาวา ตามปกติ คนทั่วไปก็มีความสุขพื้นฐานอยู
อยางหนึ่ง ซึ่งตางจากความสุขจากการเสพรสอารมณ
ความสุขพื้นฐานที่วานี้ เปนทั้งความสุขโดยตัวของมันเอง และเปนฐานรองรับที่ชวยใหไดรับความสุขจาก
การเสพรสอารมณตางๆ ความสุขพื้นฐานนี้ ไดแกภาวะที่จิตใจปลอดโปรงผองใสเบิกบาน ไมมีความมัวหมอง
วุนวาย หรือเรื่องติดคางกังวลใจใดๆ จะเรียกวาจิตวาง หรือมีความสะอาดสวางสงบ หรืออยางไรก็ตามที ผูที่มี
ภาวะจิตเชนนี้ ยอมเรียกไดวาเปนผูมีความสุข นี้เปนขั้นที่หนึ่ง
ขั้นตอไป ผูที่มีภาวะจิตใจเชนนี้ ถาจะไปเสพเสวยอารมณใดก็ตาม ไมวาจะเปนรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ก็ตาม ก็จะไดรับความสุขจากการเสพเสวยอารมณนั้นๆ เต็มที่
เรื่องนี้จะเห็นไดชัดในทางตรงขาม เชน คนผูหนึ่งกําลังจะรับประทานอาหาร ถาเวลานั้น จิตใจของเขาไม
ปลอดโปรงผองใส มีเรื่องโศกเศรา หรือขุนมัว หรือกําลังกลุมกังวลวุนวายใจอยางใดอยางหนึ่ง แมวาอาหารนั้นจะ
เปนอยางอรอยที่เขาเคยชอบ แตคราวนี้เขาอาจจะไมรูสึกอรอยเลย อาจฝนกิน หรือถึงกับกินไมลงก็ได แตถา
จิตใจของเขาเบิกบานผองใส เขาจะรูสึกรสอาหารเต็มที่ แมบางทีอาหารไมดีนัก แตเขาก็รับประทานไดอยางอรอย
ตัวอยางเทียบในทางรางกายก็มี นอกจากเรื่องรางกายมีสุขภาพดีแข็งแรงอยางที่กลาวแลว พึงเห็นไดเชน
คนมีรางกายเปรอะเปอนฝุนหรือสิ่งสกปรก ตัวเหนอะหนะดวยเหงื่อ หรือเจ็บโนนเจ็บนี่ยุบยิบไป เขาจะลงนั่งฟง
เพลงก็ไมสบาย หรือจะลงมือทํางานอะไรที่ละเอียด ก็ไมไดผลดี แตถาเขาไดชําระลางรางกายใหสะอาดปลอด
โปรงโลงเบาแลว จะเสพเสวยอารมณใด ก็ไดสุขเต็มที่ จะลงมือทํางานที่ตองการความประณีตใดๆ ก็จะทําไดดี
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พุทธธรรม

เปนอันวา คนที่มีความสุขชั้นใน หรือความสุขพื้นฐานแลว ยังจะเสวยความสุขชั้นนอก หรือขั้นเสวย
อารมณไดดีอีกดวย นอกจากผลดีในดานความสุขแลว ยังจะไดประสิทธิภาพในการทํางานของจิตเพิ่มเขามาอีก
สวนผูที่ขาดความสุขชั้นในแลว ก็เสียผลทั้งสองขั้น คือ ทุกขทั้งขางใน และขางนอก ยิ่งกวานั้น
ประสิทธิภาพในการทํางานของจิตก็เสียไปดวย ความสุขพื้นฐานชั้นในนี้ ยังสามารถฝกปรือใหบริสุทธิ์ เดนชัด
และประณีตลึกซึ้งขึ้นไปกวาที่คนทั่วไปรูสึกไดอีกมาก ความสุขเนื่องดวยนิพพาน ก็พึงนึกพอเปนเคาอยางนี้
สรุปว่า นิพพาน เป็นทั้งความสุขเอง และเป็นทั้งภาวะที่ทําให้พร้อมที่จะเสวยความสุข
เมื่อคนวางใจถูกตองตอกาม คลายความติดพันในกามคุณ ไมเอาความสุขของตนไปฝากไวกับกาม เลิก
หมกมุนในกามสุขได เขาก็มีสิทธิหรือเปนผูพรอมที่จะทําความรูจักกับฌานสุขที่ประณีตลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป เมื่อเขา
ประสบฌานสุขแลว ถาเขายังตองการเสพกามสุขอยู เขาก็จะเสพไดตามปกติ และมีความละเมียดละไม แตเขาจะ
ไมทําความชั่วเพราะเห็นแกกามสุข เพราะเขามองเห็นคุณคาของฌานสุขสูงกวา และฌานสุขนั้นตองอิงอาศัย
ความดีงาม
เมื่อเขาไดรับฌานสุขแลว จิตของเขาจะดื่มด่ํานอมดิ่งไปในอารมณของฌานอันประณีต ซึ่งมีหลาย
ขั้นตอน ลึกซึ้งกวากันขึ้นไปโดยลําดับ จนถึงขึ้นสูงสุด เปนดังกลืนหายไปกับภาวะประณีตลึกซึ้งนั้น2141 ภูมิขั้น
แหงการบรรลุเชนนี้ นับวาประเสริฐ สุดสูงสุดเลิศ ยากที่ใครๆ จะเขาถึงได
อยางไรก็ตาม ผูใดสามารถปลอยวาง ละความติดใจพัวพันในภาวะเลิศล้ําดื่มด่ํานอมดิ่งของฌานสมาบัติ
เหลานี้ได คือถอนความติดในกามมาไดขั้นหนึ่งแลว ยังถอนความติดในฌานสมาบัติไดอีก ไมมีความเกี่ยว
เกาะติดพันในสิ่งใดๆ เลย เขาก็จะถึงภาวะหลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณ นี้คือภาวะที่เรียกวา “นิพพาน”
นิพพานเปนภาวะที่ตรงขามกันหมด กับภาวะที่กลาวมากอนหนา ไมวาจะเปนกาม หรือฌานสมาบัติก็
ตาม เพราะในขณะที่ภาวะของกามและฌานสมาบัติ ยังเปนภาวะแหงการเขาหา เขาไปยึด เขาไปรวม ตองมีที่ฝาก
ตัว ตองมีที่ขึ้นตอ แตนิพพานเปนภาวะหลุดออก ปลอดพน โปรงโลง
แตทั้งที่เปนภาวะตรงขามนี้แหละ ผูประจักษแจงนิพพานแลว กลับเปนผูมีสิทธิหรือเปนผูพรอมที่จะ
เสวยความสุขชนิดกอนๆ ทั้งหมด ทั้งกามสุขและฌานสุข และเสวยไดอยางดีที่สุด โดยไมมีพิษมีภัยอีกดวย
การที่เขาเลิกละเมถุนสมาบัติ (การรวมรักรวมเพศ) ตลอดจนปลอยทิ้งหรือตัดใจจากฌานสมาบัติ
ทั้งหมดมาได กลับทําใหเขาสามารถเขาถึงสมาบัติอื่นที่สูงยิ่งขึ้นไปกวานั้นไดอีก
เปนอันวา ผูประจักษนิพพาน ไดทั้งความสุขของนิพพานเอง และสามารถเสวยสุขอยางกอนๆ ที่ผาน
มาแลวไดทั้งหมด และไดรสแหงการเสวยนั้นอยางเต็มเปยมที่สุดดวย
สวนผูใดไมไดผานฌานสมาบัติมาโดยตลอด แตไดบรรลุนิพพาน ผูนั้นก็ขาดสิทธิที่จะเสวยสุขในฌาน
สมาบัติเหลานั้นไปสวนหนึ่ง แตกระนั้น เขาก็ยังไดประสบนิพพาน เสวยวิมุตติสุขที่ประเสริฐกวา
สรุปวา เมื่อเลิกติดกาม ก็มีสิทธิไดฌานสุข เมื่อเลิกติดฌานสุข ก็มีสิทธิไดนิพพานสุข เมื่อไดนิพพานสุข
ก็มีวิมุตติสุข คือสุขจากความพนเปนอิสระ จึงปลอดโปรงโลงเบิกบานสดใส แลวกลับไดสุขหมดทุกอยาง
ย้ําวา จะไดนิพพาน ตองละไดหมดกอน แมกระทั่งฌานสมาบัติ ก็ไมติด จึงมีวิมุตติโลงเปนอิสระ เมื่อ
ละได้หมดแล้ว (เป็นอิสระแล้ว ไม่ติดอยู่ในอะไรๆ แล้ว จะเอาอะไร) ก็ได้ทั้งหมด
ไมมีความสุขใดยิ่งใหญกวา เหนือกวา ความสุขในความเปนอิสระ
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ภาวะอยางนี้ คงพอเทียบได หรือเปนอยางที่ฝรั่งเรียกวา ภาวะ mystic หรือ mystical state.
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ลุนิพพาน ถึงวิมุตติ สุขเต็มสุดแล้ว จะเลือกสุขอย่างไหนก็ได้ ทําไมมองลงมาไม่ถึงกามสุข
บางคนเปนหวงกามสุข กลัววาถาไปนิพพานเสียแลว เขาจะไมไดเสวยกามสุข อาจบอกเขาไดวา อยา
กลัวเลย ถาทานไปทางนิพพาน ทานจะไดรูจักความสุขมากอยางยิ่งขึ้น มีความสุขที่ดีกวา เยี่ยมกวาอีกดวย ทาน
จะมีความสุขใหเลือกเสพไดมากขึ้น และเมื่อถึงเวลานั้น ถาทานยังอยากเสพกามสุข ทานก็เสพได และจะเสพไดดี
ยิ่งกวาเดี๋ยวนี้ เพราะจะไมมีอะไรรบกวนใหเสียรสเลย
เมื่อวาอยางนี้ บางคนอาจคานขึ้นโดยเปนหวงในทางตรงขามวา จะใหคนบรรลุนิพพานแลวเสพกามสุข
ไดอยางไรกัน
พึงตอบวา เรื่องอยางนี้ไมตองเปนหวง เปนเรื่องธรรมดาที่จะเปนไปเอง ไมตองไปกังวล คนที่ถึงนิพพาน
แลว เปนผูมีสิทธิ และเปนผูพรอมดีที่สุด ที่จะเสวยความสุขไดทุกอยาง การที่เขาจะเสพความสุขอยางใดหรือไม
เสพ ก็เปนเรื่องสุดแตความพอใจของเขาเอง
แตทีนี้ ธรรมดาปรากฏเป็นของมันเองว่า ผูที่บรรลุนิพพานแลวไมเสพกามสุข ที่เขาไมเสพ มิใชเพราะ
เขาเสพไมได แตเปนเพราะเขาไมนึกอยากจะเสพ คือกิเลสที่เปนเหตุใหอยากเสพไมมี เขาไดประสบสิ่งอื่นที่ดีกวา
จนไมเห็นกามคุณนั้นมีคุณคาที่เขาจะเกี่ยวของเสพเสวยเสียแลว
เรื่องนี้ก็คลายกันกับความคิดที่วา พระอรหันตบรรลุญาณทัสสนะ มองเห็นตามเปนจริงวา สิ่งทั้งหลาย
เปนอนัตตา ไมมีตัวตน คนเปนเพียงสวนประกอบตางๆ มีธาตุ ๔ เปนตน มาประชุมกันเขา ไมมีนาย ก. นาง ข.
เปนตน เมื่อเห็นอยางนี้แลว ก็คงฆาคนไดไมบาป แตความจริง เมื่อมองเห็นอนัตตาเชนนั้น กิเลสคือโทสะที่จะ
เปนเหตุใหทําการฆา ก็หมดไปเสียแลว การฆาก็เลยไมมีทางที่จะเกิดมีขึ้นมาได
ความเปนจริงในเรื่องนี้ปรากฏวา ผูไดนิพพานสุขแลว จะเสวยความสุขลงมาถึงชั้นฌานสุข ดังที่กลาววา
ใชฌาน ๔ เปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร คือเปนเครื่องพักผอนอยูสบายในปจจุบัน
เรื่องผูบรรลุนิพพานไมเสพโลกามิส ไมแสวงกามสุขนี้ เปรียบอยางหนึ่ง เหมือนคนเคยอยูในที่คุมขัง เขา
ไดอาศัยบางสิ่งบางอยางในที่นั้น ชวยทําใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เสมือนกลบหรือทําใหลืมความคับ
แคบอึดอัดไปไดบาง ตอมา เมื่อมีโอกาสหลุดออกไปจากสถานที่นั้น บางคนอาจติดใจสิ่งที่เคยใหความสนุกสนาน
เพลิดเพลินจนไมยอมออกไป บางคนพะวาพะวังลังเลอยู แตคนที่ไดรูจักอิสรภาพอยางแทจริงแลว จะคอยๆ ตัด
ใจได และไมชา ก็จะไมหวงอาลัยที่คุมขังนั้นอีกตอไป
ทานที่แนะนําชักชวนทั้งหลาย เชนพระพุทธเจา ไดเคยเริงรมยในกามสุขมากอนแลว และตอมาไดรูจัก
สุขที่ประณีตขึ้นไป ทั้งฌานสุข และนิพพานสุข เปนอันวาไดรูจักความสุขทุกประเภท การที่มาแนะนําชักชวนนั้น
ก็ยอมเปนไปดวยความรูจริง โดยไดผานประสบการณจริง เปนเครื่องยืนยันอยางแนนแฟนวา สุขใดที่ทานวาดี
หรือไมดี หรือวาอยางไหนดีกวา ก็ควรจะเปนเชนนั้นจริง
เมื่อเปรียบเทียบกับสุขที่ประณีต โดยเฉพาะนิพพานสุข กามสุขมีสวนเสียหรือขอบกพรองดังที่ควร
กลาวถึงนอกเหนือจากที่กลาวมาแลว หรือที่ควรย้ําไวอีก ดังนี้
๑. ทําใหชีวิตขึ้นกับสิ่งภายนอก ไมอิสระ ไมเปนตัวของตัวเอง แมกระทั่งเปนทาสของวัตถุ ซึ่งมักหลอก
ใหนึกวาเราเปนเจาของบังคับมันได แตยิ่งเขายึดถือครอบครองมันจริงจังมากเทาใด เราก็ยิ่งหมดอํานาจในตัว
กลายเปนทาสของมันมากขึ้นเทานั้น
ความเปนทาส หรือขึ้นตอกามคุณนั้น เปนไปทั้ง ๒ ขั้นตอน คือ
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กอนจะไดรับไดเสพ มันก็เปนตัวบังคับและกําหนดทิศทางใหเราวิ่งแลนไปทําการตางๆ เพื่อหาเอาเวทนา
ที่ชอบมาเสพเสวย ถาเปนไปอยางรุนแรงก็คือ มีชีวิตอยูเพื่อมันเทานั้น
ครั้นไดรับเอามาเสพแลว มันก็ปรุงแตงบังคับเราใหวุนไปตามมันอีก โดยใหเกิดตัณหา ตามดวยรัก
โกรธ เกลียด โลภ หลง แลวแสดงอาการตางๆ ออกมาตามอํานาจกิเลสเหลานั้น เปนไปตามกระบวนการที่วา
ตัณหาปรุงใหหาเวทนา พอไดเวทนาแลว เวทนาก็ทําใหเราปรุงแตงตัณหาอีก วนเวียนเรื่อยไป
แลวลงทาย ความเปลี่ยนแปลงผันผวนปรวนแปรไปของสิ่งเหลานั้น ทั้งที่มันก็เปนไปตามธรรมดาของ
ธรรมชาตินั่นเอง ก็มีอิทธิพลบีบคั้นเขามาถึงชีวิตจิตใจของเรา ทําใหโศกเศราขุนหมองทุกขระทมคับแคนไปตาม
สวนสุขที่ประณีตชั้นใน เปนนิรามิส คือไมตองขึ้นตอวัตถุภายนอก จึงเปนอิสระ เปนตัวของตัวเอง
นอกจากนั้น ยังเปนหลักประกันที่ชวยรักษาไมใหลุมหลงหมกมุนในกามสุข ชวยคุมครองใหเกี่ยวของกับกามสุข
ในทางที่ไมเกิดโทษพิษภัย และไมใหเกิดความทุกขเพราะความบีบคั้นที่เกิดจากความผันผวนปรวนแปรของวัตถุ
๒. ในเมื่อกามสุขตองอาศัยกามคุณ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ซึ่งอยูภายนอก คนที่อยูดวย
กามสุข จึงเทากับเอาความสุข รวมทั้งโชคชะตาของตนทั้งหมด ไปฝากไวกับสิ่งอื่นที่อยูภายนอก และสิ่งภายนอก
เหลานั้น ก็ขึ้นตอเหตุปจจัยหลากหลายที่เปนไปตามวิถีของมัน ซึ่งผูแสวงกามสุขนั้นบังคับ ควบคุมไมได จึงเปน
ธรรมดาที่วา ผูที่เอาความสุขของตนไปฝากไวกับสิ่งอื่น ซึ่งไมแนนอนเชนนั้น จะตองเต็มไปดวยโอกาสที่จะพบกับ
ความผิดหวัง และความยุงยากวุนวายนานัปการ ยิ่งอยูอยางไมรูเทาทันมากเทาใด ก็ยิ่งประสบทุกขไดมากเทานั้น
๓. ทําใหชีวิตหมุนวนอยูแคกระบวนการรับรู คืออินทรีย หรืออายตนะ ที่ติดตอสื่อสารกับโลกภายนอก
อันนับไดวาเปนกิจกรรมชั้นนอกของชีวิต และเปนระดับที่ผิวเผิน นอกจากนั้น การหมุนเวียนวิ่งตามมันไปนี้ ก็
เปนเรื่องที่นาเหน็ดเหนื่อยเบื่อหนายไมนอย สวนสุขชั้นในอันประณีต ชวยใหมนุษยเปนอิสระจากกระบวนการ
รับรูนั้นไดบาง ทําใหรูจักที่จะเปนอยูไดโดยไมตองขึ้นตออินทรียเหลานั้นสิ้นเชิง ไมตองอาศัยมันเกินสมควร
อยางนอยก็ไดพักผอน และหันมาพบกับสวนที่ลึกซึ้งลงไปอยูขั้นในของชีวิตบาง
๔. เพราะเปนสุขที่ขึ้นตอวัตถุภายนอก กามสุขจึงตองอาศัยอารมณที่จะเขามาปอนใหแกตัณหา ผานทาง
อินทรียตางๆ ถาไมมีอารมณที่ตองการปอนเขามา ก็จะอยูเปนทุกข สวนสุขประณีตภายใน ไมตองอาศัยอารมณที่
จะตองถูกปอนเขามา ผูมีความสุขประเภทนี้ แมจะขาดอารมณสนองอินทรีย ก็สามารถอยูเปนสุขได
นอกจากนี้ เพราะเหตุที่กามสุขตองขึ้นตออารมณจากภายนอกนี้เอง กามสุขจึงเปนสุขชนิดที่อยูกับตัวเอง
ไมได ถาอยูนิ่ง ก็จะกระสับกระสาย ตองรานรนไปหาสิ่งที่จะเสพ ซึ่งวาตามความเปนจริงแลว อาการรานรน
กระสับกระสายเชนนั้น ลวนเปนความทุกขทั้งสิ้น แตคนที่รานรนนั้น มักจะพยายามหลอกตัวเองใหมองขาม
หรือไมมองเสีย โดยมองแตสวนที่ตนประสบไดเสพสม
ยิ่งกวานั้น ครั้นไดเสพอารมณนั้นสมปรารถนา แมจะเปนอารมณที่ชอบใจถูกใจ ผูเสพก็ไมสามารถเสวย
อารมณนั้นอยูไดนาน ถาเสพอยูนาน ก็จะกลายเปนทนเสพ แลวที่สุขก็จะกลายเปนทุกข สุขจากกามจึงอาศัยการ
เปลี่ยนอารมณอยูเรื่อยๆ และทานจึงแสดงหลักไววา อิริยาบถบังทุกข2142 สวนผูรูจักสุขลึกซึ้งดานในแลว ยอมไม
ถูกทรมานดวยความรานรนกระสับกระสาย สามารถเสวยสุขอยูในอาการอยางใดอยางหนึ่งไดนานๆ ตามใจ
ปรารถนา เชน กรณีของพระพุทธเจา กับพระเจาพิมพิสาร เปนตน
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๕. กามสุข เปนสุขที่ถูกตัณหาปรุงแตง อยูใตอิทธิพลของตัณหา คือเนื่องดวยความชอบใจ-ไมชอบใจ ที่
สั่งสมเปนความเคยชินไว ดังนั้น ผลจะปรากฏวา อาการและลักษณะที่ชอบใจและไมชอบใจนั้น ผันแปรไม
แนนอน ของอยางเดียวกัน การแสดงออกกิริยาทาทางรูปลักษณะเดียวกัน คนหนึ่งชอบ คนหนึ่งไมชอบ คนหนึ่ง
เห็นเปนสุข (ไดสุขเวทนา) อีกคนหนึ่งเห็นเปนทุกข (เกิดทุกขเวทนา)2143
แมแตบุคคลเดียวกัน คราวหนึ่งเห็นหรือไดยินแลว พอใจ อีกคราวหนึ่งเห็นหรือไดยินแลว ขัดใจ หรือ
ในกรณีที่ตางบุคคลรับรูอารมณเดียวกันแลว ตางก็ชอบใจ ก็อาจกลายเปนเหตุใหตางบุคคลนั้นเอง กลับขัดใจซึ่ง
กันและกัน เพราะตางก็ปรารถนาสิ่งเดียวกัน ภาวะเชนนี้นําไปสูปญหาตางๆ เชน ความขัดแยงภายในจิตใจบุคคล
ความกระทบกระทั่งระหวางบุคคล เปนตน เปนตนตอของความยุงยากเดือดรอนวุนวายเปนอันมาก ซึ่งทุกคน
พอจะคาดคิดเห็นได
โดยนัยนี้ กามสุขหรืออามิสสุขนี้ จึงตรงขามกับความสุขดานใน ไรอามิส ซึ่งเกิดแกใครเมื่อใด ก็มีแต
เปนคุณ ใหความสบาย เปนที่พอใจแกผูนั้นทันที และเกื้อกูลแกผูอื่นทุกคนที่เกี่ยวของ ยิ่งเปนสุขกันไดมากคน
ออกไปก็ยิ่งดี มีแตสงเสริมกันใหเปนสุขยิ่งขึ้น เพราะไมมีอะไรที่จะตองแกงแยงชวงชิงกัน ตางก็สุขเหมือนกัน จึง
มีแตจะนําไปสูการระงับปญหาและความสงบสุข
๖. โดยเหตุที่กามสุขเกิดจากการสนองระงับตัณหา ถาตัณหาเกิดขึ้นแลว ไมไดรับการสนอง ตัณหานั้นไม
ระงับไป ปมปญหาก็เกิดขึ้นทันที ปมปญหาหรือภาวะติดขัดบีบคั้นนั้น ทานเรียกวา “ทุกข์”
พอทุกขเกิดขึ้น ผลเสียก็ตามมา ผลเสียนี้ ถาไมขังอยูภายใน ก็ตองหาทางระบายออกขางนอก หรือไมก็
ทั้งสองอยาง
ผลเสียที่ขังอยูขางใน ไดแกอาการกลัดกลุมกระวนกระวายคับแคนเศราหมองและทุกขใจตางๆ รวม
เรียกวา ความหลงใหลฟนเฟอน
ผลเสียที่หาทางออกขางนอก อาจระบายทางเบา เชน เที่ยวขอคําแนะนําความชวยเหลือในรูปตางๆ อาจ
เปนความชวยเหลือแนะนําทางปญญาและคุณธรรม หรืออาจไปแสวงหาความชวยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อํานาจ
ลึกลับดลบันดาลตางๆ บางก็พยายามกลบเกลื่อนทุกข ดวยกามสุขชนิดที่หยาบและรอนแรงยิ่งๆ ขึ้นไป หรืออาจ
ระบายออกทางรุนแรงตอผูอื่น เชน กอเหตุขัดแยงรุกรานผูอื่น หรือทําการในทางทําลายไปรอบตัว เทาที่ตนจะ
เกี่ยวของไปถึง เกิดพฤติกรรมที่เปนภัยมากมาย หรือไมก็หันกลับเขามาเกลียดชังตัวเอง ทําการเขมงวดบีบรัด
ตางๆ แมกระทั่งทําลายตนเอง
ในเรื่องนี้ มีพุทธพจนที่พึงสังเกตแหงหนึ่งวา
“ภิกษุทั้งหลาย เหตุก่อกําเนิดแห่งทุกข์เป็นไฉน? ตัณหาเป็นเหตุก่อกําเนิด (นิทานสมภพ) แห่งทุกข์...
“วิบากแห่งทุกข์เป็นไฉน?...เรากล่าวว่า ทุกข์มีความหลงฟั่นเฟือน เป็นวิบาก หรือมีการ
หาทางปลดเปลี้องภายนอก เป็นวิบาก”2144
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เคยมีการถกเถียงกันวา ในกามคุณ ๕ อยาง อยางไหนดีเลิศ เปนเยี่ยม พระพุทธเจาตรัสวาอยูที่ชอบหรือถูกใจ (ดู สํ.ส.๑๕/๓๕๙/๑๑๖)
องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๔/๔๖๕

๑๐๙๒

พุทธธรรม

การหาความสุขแบบสนองตัณหานี้ กอปญหาไดทุกขั้นตอน ไมเฉพาะในขั้นถูกขัดใหไมไดรับการสนอง
เทานั้น แมในขั้นแสวงหาสิ่งเสพตางๆ มาสนองตัณหาก็ดี ในขั้นที่หามาไดและเสพสนองตัณหาแลวก็ดี ปญหาก็
เกิดขึ้นไดทั้งนั้น กลาวคือ ในขั้นแสวงหา ก็อาจใชวิธีการเบียดเบียน เปนเหตุใหเกิดความทุกขความเดือดรอนแก
ผูอื่น เมื่อไดมาเสพสนองแลว ก็อาจหลงใหลมัวเมาทะยานอยากมากและรุนแรงยิ่งๆ ขึ้น ทําใหเกิดปญหาในแง
อื่นๆ ตอไปอีก
เมื่อเปนเชนนี้ ปุถุชนชั้นดี จึงตองใชสติปญญา นําเอาคุณธรรมเขามาควบคุมพฤติกรรมของตน บรรเทา
พิษภัยของตัณหาลงบาง
แตวิธีคุม ที่ชวยใหปลอดภั ยไดม าก คือ การใหค นผูเสพกามสุขเหลานี้ มี ความสุ ขฝายนิร ามิสเป น
ทางออก (นิสสรณะ) อยูบาง
ทางออกหรือนิสสรณะนี้ จะชวยผอนพฤติกรรมที่สืบเนื่องจากตัณหาใหประณีต หรืออยูในขอบเขตที่ดี
งามไดอยางมาก เพราะสุขฝายที่ไมขึ้นตออามิสนี้ อยูดานตรงขามกับตัณหา ปรากฏตัวขึ้นในเวลาสรางตัณหา มี
อยูไดโดยไมตองอาศัยตัณหา ใครเขามาอยูกับความสุขชนิดนี้ ก็ยอมพนจากพิษภัยที่จะเกิดจากตัณหาของตนไป
ไดทันที
เพราะกามสุข มีสว นเสีย อาจกอ โทษไดม ากอยา งนี้ และมนุษ ยทั้ง หลายก็ช อบหรือ ฝก ใฝก ามสุข
กัน อยูแ ลว ไมจํา เปน ตอ งไปกระตุน เขา อีก ดัง นั้น ทา นจึง ไมส นับ สนุน ใหมุง หากามสุข ไมใ หเ อากามสุข
เปนจุดหมายของชีวิต
การทําบุญหรือทําความดีในทางพระพุทธศาสนา ไมวาจะเปนทาน ศีล หรือภาวนาก็ตาม วาตามหลักแท
แลว ทานไมสอนใหมุงหาผลตอบแทนเปนกามสุข เชน โชคลาภ ยศ เกียรติ อํานาจ บริวาร การไปเกิดในสวรรค
เปนตน แตทานสนับสนุนใหทําเพื่อพัฒนาชีวิต กาวสูงขึ้นไปในความสุขที่แทจริงยั่งยืน ที่ทําใหลดกิเลส หางไกล
ความชั่วราย ทําลายความสั่งสมกอตัวของตัณหาเชื้อทุกข ทําใหผูทําความดีนั้นประสบสุขประณีตที่ลึกซึ้งภายใน
ซึ่งจะนําความรมเย็นเปนสุขมาใหทั้งแกตนและผูอื่น เกื้อกูลทั้งแกชีวิตของตนและแกสังคม โดยมีนิพพานสุขเปน
จุดหมายสุดทาย
ดังความในบาลีแหงหนึ่งวา
“บัณฑิตย่อมไม่ให้ทาน เพราะเห็นแก่ความสุขกลั้วกิเลส (อุปธิสุข คือสุขที่เป็นเหตุก่อ
ทุกข์ได้อีก มุ่งเอากามสุขเป็นสําคัญ) เพื่อจะมีภพต่อไปอีก แต่บัณฑิตย่อมให้ทาน เพื่อหมด
สิ้นกิเลส เพื่อไม่มีภพต่อไปอีกโดยแท้
“บัณฑิตย่อมไม่บําเพ็ญฌาน เพราะเห็นแก่ความสุขกลั้วกิเลส เพื่อจะมีภพต่อไปอีก แต่
บัณฑิตย่อมบําเพ็ญฌานเพื่อความหมดสิ้นกิเลส เพื่อไม่มีภพต่อไปอีกโดยแท้
“บัณฑิตมุ่งภาวะเย็นใจ (คือนิพพาน) มีจิตโน้มไปทางนั้น น้อมใจไปในภาวะนั้น จึงให้
ทาน บัณฑิตเหล่านั้น ย่อมมีนิพพานเป็นที่หมาย เสมือนธารนทีไหลเรื่อยสู่กลางสาคร”2145
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ขุ.ม.๒๙/๘๒๕/๕๑๗.
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๑๐๙๓

ทบทวนความสุขที่คนสามารถพัฒนาไปถึงได้
เทาที่ไดกลาวมาในเรื่องความสุข เห็นควรสรุป ใหเห็นขั้นตอน และประเภท ชัดเจนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะ
ไดดังนี้
ก. เวทยิตสุข (สุขที่เปนเวทนา หรือสุขที่มีการเสวยอารมณ)
๑. กามสุข สุขเนื่องดวยกาม สุขเกิดจากกามคุณ หรือสุขจากสิ่งเสพทางผัสสะทั้ง ๕
๒. ฌานสุข สุขเนื่องดวยฌาน หรือสุขที่เปนวิบากแหงฌาน
- สุขเนื่องดวยรูปฌาน ๔ ขั้น
- สุขเนื่องดวยอรูปฌาน ๔ ขั้น
ข. อเวทยิตสุข (สุขที่ไมเปนเวทนา หรือสุขที่ไมมีการเสวยอารมณ)ฎีกา
๓. นิโรธสมาบัติสุข สุขเนื่องดวยนิโรธสมาบัติ คือการเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ
ขางบนนี้ จัดตามหลักความสุข ๑๐ ขั้น ที่กลาวมาแลวขางตน
แตในที่นี้ จะขอจัดใหมอีกอยางหนึ่ง ซึ่งก็คลายกันมาก แตใหความรูสึกยืดหยุน หรือกวางออกไปสัก
หนอย โดยแบงเปน ๓ ดังนี้
๑. กามสุข
สุขเนื่องดวยกาม
๒. ฌานสุข
สุขเนื่องดวยฌาน
๓. นิพพานสุข สุขเนื่องดวยนิพพาน2146
กลาวโดยสัมพันธกับบุคคลผูเสพเสวยความสุขเหลานี้ จะเปนดังนี้
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ที่จัดอยางนี้ ถือตามแนวพุทธพจน ใน ขุ.อุ.๒๕/๕๒/๘๗ ที่ตรัสถึงความสุข ๓ อยาง คือ กามสุข ทิพยสุข และ ตัณหักขยสุข;
คําวากามสุข ชัดอยูแลว สวนทิพยสุข (บาลีเปนทิวิยสุข) อรรถกถา อุ.อ.๑๓๕ อธิบายวา หมายถึงฌานสุขนั่นเอง (เฉพาะชั้นโล
กิยฌานสุข; ที่ทานวาทิพยสุขเปนฌานสุข เพราะถือวาฌานเปนทิพยวิหาร ตามหลักใน ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๒ ซึ่ง ที.อ.๓/๒๕๖ วา
ไดแกสมาบัติ ๘ สวนทิพยสุขที่หมายถึงสุขของเทวดา ก็รวมอยูในกามสุขแลว) ขอสุดทาย ตัณหักขยสุข แปลวาสุขเนื่องดวยภาวะไร
ตัณหา (ความสิ้นไปแหงตัณหา) ก็คือสุขเนื่องดวยนิพพาน หรือนิพพานสุขนั่นเอง เพราะตัณหักขัยเปนไวพจนคําหนึ่งของนิพพาน
แตอรรถกถาที่อางขางตน ไขความวา ตัณหักขยสุข หมายถึงผลสมาบัติสุข ซึ่งเปนสุขที่พระอริยบุคคลทุกทาน ตั้งแตพระ
โสดาบันขึ้นไปเสวยได โดยทํานิพพานเปนอารมณ ในที่นี้ ใชคําวานิพพานสุข ใหมีความหมายหลวมๆ คลุมถึงผลสมาบัติสุขที่กลาวนี้
ดวย สุขเนื่องดวยนิโรธสมาบัติที่เปนภาวะเทียบคลายนิพพานดวย คลุมถึงวิมุตติสุขที่ทานกลาวถึงบอยๆ ดวย (วิมุตติสุข คือผล
สมาบัติขั้นสุดทายซึ่งเปนของพระอรหันต ดู วินย.อ.๓/๓; อุ.อ.๔๐, ๔๖; วินย.ฏีกา ๔/๔๒๑)
การจัดเปน ๓ อยางนี้ ไมหางจากแบบที่ประมวลจากสุข ๑๐ ขั้นขางตนเลย
อรรถกถาที่แบงประเภทสุขละเอียดที่สุด คงไดแก องฺ.อ.๑/๕๖ = องฺ.อ.๒/๓๒๖ ซึ่งแบงสุขเปน ๗ ขั้น คือ มนุษยสุข ทิพยสุข
ฌานสุข วิปสสนาสุข มรรคสุข ผลสุข นิพพานสุข; สุข ๗ อยางนี้ อาจจัดรวมไดเปน ๔ ประเภท คือ
๑. กามสุข รวมถึง มนุษยสุข และทิพยสุข (เฉพาะในความหมายวา สุขของเทวดา หรือสุขในสวรรค)
๒. ฌานสุข ไดแก โลกิยฌานสุข หรือโลกิยสมาบัติสุข บางแหงเรียกเปนทิพยสุข ในแงเปนทิพยวิหาร
๓. วิปสสนาสุข สุขเนื่องดวยวิปสสนา ที่ชัดคือที่เปนวิปสสนูปกิเลสอยางหนึ่ง (ดู นิทฺ.อ.๒/๓๔๓; วิสุทฺธิ.๓/๒๗๑; วินย.ฏีกา ๒/๓๖๗)
๔. โลกุตรสุข ไดแก มรรคสุข ผลสุข และนิพพานสุข (สุตฺต.อ.๒/๑๖๖) และในคําวาผลสุข ใหรวมถึง ผลสมาบัติสุข ซึ่งคลุมเอา
วิมุตติสุขเขาดวย (ผลสมาบัติสุข เปนโลกุตรสุข ตาม อุ.อ.๔๓; ปฏิสํ.อ.๓๒๒; วิสุทฺธิ.๓/๓๕๘)

๑๐๙๔

พุทธธรรม
ผูเสพ ไดแก มนุษยปุถุชน และอริยบุคคลชั้นโสดาบัน และสกทาคามี2147
ผูเขาถึง ไดแก มนุษยปุถุชน และอริยบุคคลทุกชั้น ตั้งแตพระโสดาบันถึงพระ
อรหันต เฉพาะทานที่เจริญฌานชั้นนั้นๆ ไดแลว2148
๓. นิพพานสุข ผูเขาถึง ไดแก พระอริยบุคคลทั้งหลาย ตั้งแตพระโสดาบัน จนถึงพระอรหันต (แต
ตองแยกแยะออกไปอีก ถาเปนผลสมาบัติสุข ก็ไดสําหรับผูบรรลุผลขั้นนั้นๆ ถาเปน
นิโรธสมาบัติสุข ก็ไดเฉพาะพระอนาคามีและพระอรหันตที่ไดสมาบัติ ๘ แลว)

๑. กามสุข
๒. ฌานสุข

ถ้าจัดโดยถือบุคคลเป็นหลัก การเสวยความสุข จะมีวิสัยดังนี้
๑. มนุษยปุถุชน อาจเสพกามสุข และเสวยฌานสุข
๒. อริยบุคคล ชั้นโสดาบัน และสกทาคามี อาจเสวยกามสุข ฌานสุข และนิพพานสุขประเภทผลสมาบัติสุข
๓. อริยบุคคล ชั้นอนาคามี และพระอรหันต อาจเสวยฌานสุข และนิพพานสุข ทั้งประเภทผลสมาบัติสุข
และนิโรธสมาบัติสุข (ถาไดสมาบัติ ๘ แลว)
สิ่งสําคัญที่พึงย้ําไวเปนพิเศษในเรื่องความสุขนี้ มีอยูวา พระพุทธศาสนาไมสอนใหบุคคลทําการตางๆ
เพื่อเห็นแกความสุขก็จริง แตก็ยอมรับความจริงอยูเสมอวา ความสุขเปนสวนสาระสําคัญที่จําเปนของจริยธรรม
เปนสิ่งที่ใหความหมายแกการประพฤติธรรม จะวาเปนหลักยึดหรือฐานค้ําชูของการประพฤติธรรม ก็วาได
ทั้งนี้ ไมวาจะพูดในระดับที่เรียกวาการปฏิบัติธรรม ก็ตาม หรือในระดับจริยธรรมทั่วไป ก็ตาม ความสุข
ที่พระพุทธศาสนาพูดถึงนี้ หมายเอาความสุขที่เปนพื้นฐานอยูภายในจิตใจ ซึ่งจิตใจสามารถสัมผัสไดเองทันทีทุก
เวลาที่มันพรอม ไมตองอิงอาศัยกระบวนการรับรูที่ขึ้นตออารมณของโลกภายนอก เปนความสุขที่ทําใหชีวิตนี้มี
ความเปนอิสระในสวนของมันได
ความสําคัญและจําเปนของความสุขสําหรับผูปฏิบัติธรรม จะเห็นไดดังที่กลาวไวแลวตั้งแตตน และควร
จะนําเอาสาระมากลาวย้ําไวอีกวา ผูปฏิบัติธรรมใด ถายังไมประสบความสุขประณีตลึกซึ้งภายในที่ไมอาศัยกาม ก็
ยังวางใจไมไดวาจะไมเวียนกลับมาหากามอีก
แมทานที่บวชเปนบรรพชิตแลว ถาตราบใดยังไมไดสัมผัสความสุขประณีตลึกซึ้งภายใน ชนิดที่ไมตอง
อาศัยอามิส ก็ยังไมปลอดภัยอยูตราบนั้น กิเลสจะสามารถเขาครอบงําใจ อาจใหครองพรหมจรรยอยูไมได
ทานชักชวนแมแตปุถุชน ใหพยายามสรางสมความสุขชนิดนี้ไว หรือใหรูจักความสุขอยางนี้ไวบาง เพราะ
นอกจากจะทําใหเขามีความสุขเพิ่มมากขึ้นจากกามสุขที่ตนมีอยูแตเดิม เปนการเพิ่มคุณคาใหแกชีวิตของตนแลว
ยังทําใหชีวิตมีทางออกในทางความสุข ที่จะไมตองถูกบีบบังคับดวยตัณหา ใหวิ่งพลานรานรนอยางไมมีขอบเขต
จนกอแตปญหาตางๆ ใหเพิ่มมากขึ้น ทั้งแกตนเองและแกโลก
อาจพูดย้ําลงไปไดทีเดียววา ถามนุษยไมยอมหันมาทําความรูจักกับความสุขฝายนิรามิสไว และไมเอาใจ
ใสความสุขดานนี้กันบางแลว การโลดแลนทะยานหาแตกามสุขอยางเดียว จะนํามนุษยไปสูความมีชีวิตที่ผิวเผิน
ประกอบดวยความคับแคนกระวนกระวายเบื่อหนายระทมทุกขภายในจิตใจ และการแขงขันแยงชิงเอารัดเอาเปรียบ
การเบียดเบียน ตลอดจนการทําลายลางระหวางกัน จนในที่สุดมนุษยจะพาตนเองและโลกไปสูความพินาศ
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รวมทั้งเทวดาชั้นกามาพจรสวรรค ทั้ง ๖
รวมทั้งพรหมทั้งหมด (รูปพรหม ๑๖ อรูปพรหม ๔)
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ในเมื่อ แมแตปุถุชนผูอยูทามกลางการแสวงหากามสุข ความสุขดานในยังจําเปนถึงอยางนี้แลว ผูดําเนินชีวิต
ชนิดที่ปลีกออก หรือลด หรือเสียสละกามสุข ก็ยิ่งจําเปนตองเขาถึงความสุขประเภทนี้มากขึ้นเปนทวีคูณ
ไมตองพูดถึงผูที่ออกบวช หรือทานที่เรียกกันวามุงปฏิบัติธรรมชั้นสูง แมแตผูที่บําเพ็ญตนเปนนัก
เสียสละ ดําเนินชีวิตเพื่ออุดมคติ ก็จะตองพยายามมีความสุขชั้นในนี้ใหไดบาง มิฉะนั้น ความเสียสละ หรือความ
มีอุดมคตินั้น ก็จะขาดหลักประกันที่มั่นคง มีหวังที่จะพลาดหลนจากอุดมคติ หมุนกลับลงมาหาระบบที่เปนบาป
รายไดอีก
พูดงายๆ วา ถาจะเสียสละ ก็ตองมีความสุขในการอยูอยางเสียสละดวย ถาจะมีอุดมคติ ก็ตองมี
ความสุขในความมีชีวิตตามอุดมคติดวย
ในวงกวางออกไป ก็ควรพูดวา ถาทําใหคนรูจักความสุขดานในไมได ทําใหเห็นคุณคาของความสุขดาน
ในนั้นไมสําเร็จ การทะยานหากามสุขก็จะครอบงํามนุษย เปนตัวกําหนดชะตากรรมของโลกโดยสิ้นเชิงอยูตอไป
ไมวาศาสนาปรัชญา หรือนักจริยธรรม จะระดมกําลังกันสั่งสอนมนุษยวาอยางใด.

บทสรุป
หลักการพื้นฐานแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่า ความสุขลุถึงได้ด้วยความสุข
เพื่อใหเห็นทัศนคติของพระพุทธศาสนาตอความสุขชัดเจนยิ่งขึ้น ขอยอนกลับไปขยายขอความที่อางไว
ตอนตนบทความนี้วา จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุไดดวยความสุข หรือดวยขอปฏิบัติที่มี
ความสุข มิใชบรรลุดวยความทุกข หรือดวยขอปฏิบัติที่เปนทุกข
ครั้งหนึ่ง โพธิราชกุมารกราบทูลแสดงทัศนะแดพระพุทธเจา และมีพุทธดํารัสดังความตอไปนี้:
โพธิราชกุมาร: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันมีความเห็นอย่างนี้ว่า ความสุขจะพึงบรรลุด้วย
ความสุข หาได้ไม่ ความสุขจะพึงบรรลุได้ ก็ด้วยความทุกข์
พระพุทธเจา: ดูกรราชกุมาร ก่อนแต่สัมโพธิ เมื่อเป็นโพธิสัตว์ ยังมิได้ตรัสรู้ แม้เราก็ได้มีความ
คิดดังนี้ว่า ความสุขจะพึงบรรลุด้วยความสุข หาได้ไม่ ความสุขจะพึงบรรลุได้ ก็ด้วยความทุกข์
พระพุทธเจาตรัสเลาตอไปวา ดวยพระดําริดังกลาวนี้ ตอมาพระองคก็ไดเสด็จออกบรรพชา ทรงศึกษา
ในสํานักของอาฬารดาบส กาลามโคตร และอุททกดาบส รามบุตร จนจบความรูของสํานักทั้งสองแลว เสด็จ
ตอไปจนถึงอุรุเวลาเสนานิคม แลวทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา ทรมานพระองคดวยวิธีการตางๆ จนในที่สุดทรงอด
อาหาร จนพระวรกายซูบผอมอยางยิ่ง ดังบาลีที่ตรัสเลาไววา
“เพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยนั่นแล อวัยวะน้อยใหญ่ของเรา จึงกลายเป็นเหมือน
เถาวัลย์แปดสิบข้อ หรือเหมือนเถาวัลย์ข้อดํา ตะโพกของเรา เป็นเสมือนเท้าอูฐ กระดูกสันหลัง
ผุดระกะ เหมือนเถาวัฏฏนาวฬี ซี่โครงขึ้นนูนเป็นร่องๆ ดังกลอนศาลาเก่าที่เครื่องมุงหล่นโทรม
อยู่ ดวงตาบุ๋มลึกเข้าไปในเบ้าตา ประหนึ่งดวงดาวปรากฏในบ่อน้ําลึก ผิวศีรษะที่รับสัมผัสอยู่ก็
เหี่ยวแห้ง ดุจดังผลน้ําเต้าสดที่ตัดมาทั้งสดๆ ถูกลมและแดดกระทบเหี่ยวแห้งไปฉะนั้น เราคิดว่า
จะลูบผิวหนังท้อง ก็จับถูกกระดูกสันหลัง คิดว่าจะลูบสันหลัง ก็จับถูกหนังท้อง หนังท้องกับ
กระดูกสันหลังติดถึงกัน เมื่อคิดว่าจะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ ก็ซวนเซล้มลง ณ ที่นั้นเอง เมื่อ
จะให้กายนี้มีความสบาย เอามือลูบตัว ขนทั้งหลายมีรากเน่า ก็หลุดร่วงจากกาย”

๑๐๙๖

พุทธธรรม
ในที่สุดทรงพระดําริวา
“สมณะหรือพราหมณ์ทั้งหลาย เหล่าหนึ่งเหล่าใด ในอดีตกาล...ในอนาคต...ในปัจจุบัน ได้
เสวยทุกขเวทนาอันเผ็ดร้อนแรงกล้า ที่เกิดเพราะความเพียร อย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ ไม่ยิ่งไปกว่านี้
และด้วยทุกรกิริยาอันเผ็ดร้อนนี้ เราก็หาบรรลุญาณทัศนะวิเศษที่สามารถทําคนให้เป็นอริยะ ซึ่ง
เหนือกว่าธรรมของมนุษย์สามัญได้ไม่ มรรคาเพื่อความตรัสรู้ คงจะมีเป็นอย่างอื่นกระมังหนอ
“ดูกรราชกุมาร เรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่า เรายังรู้ประจักษ์ใจอยู่ ในคราวงานวัปปมงคล
ของท้าวศากยะผู้พระบิดา เรานั่งอยู่ในร่มไม้หว้าเย็นสบาย สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติ และสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ นี่กระมังหนอจะพึงเป็น
มรรคาเพื่อความตรัสรู้; เรานั้นได้มีความรู้สึกชัดแล่นตามสติว่า นี่แหละคือมรรคาเพื่อความตรัสรู้;
เรานั้นได้มีความคิดว่า เรากลัวไหม ต่อความสุข โดยไม่ต้องมีกาม ไม่ต้องมีอกุศลธรรมทั้งหลาย
และได้มีความคิดต่อไปว่า เราไม่กลัว ต่อความสุข โดยไม่ต้องมีกาม ไม่ต้องมีอกุศลธรรมทั้งหลาย
“เรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่า การที่บุคคลผู้มีร่างกายผ่ายผอมเหลือเกินอย่างนี้จะบรรลุความสุข
อย่างนั้น มิใช่จะทําได้ง่ายเลย ถ้ากระไรเราพึงบริโภคอาหารหยาบ คือข้าวสุกและขนมสดเถิด”

ตอจากนั้น พระโพธิสัตวก็ไดทรงเสวยอาหารหยาบ จนมีกําลังขึ้นแลว ทรงบําเพ็ญฌาน จนบรรลุจตุตถฌาน และไดตรัสรู2149
ปฏิปทาเพื่อบรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนา เปนขอปฏิบัติที่มีความสุขดังที่กลาวมานี้ แตก็มีขอตอง
ระวัง คือ ผูปฏิบัติจะตองไมติดใจหลงใหลในความสุขที่เกิดขึ้นแกตน ไมปลอยใหความสุขที่เกิดขึ้นนั้นครอบงํา
จิตใจของตน ยังมีจิตใจเปนอิสระ สามารถกาวหนาไปในธรรมเบื้องสูงตอๆ ไป จนบรรลุความเปนอิสระหลุดพน
โดยสมบูรณ ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแลว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแลว โดยที่ความสุขนั้นไมมี
โอกาสครอบงําจิตใจ ที่จะทําใหติดพันหลงใหลและกอปญหาอยางอื่นขึ้นไดเลย2150
ในบางกรณีที่เปนการแสดงความหมายเชิงเปรียบเทียบ หรือยักเยื้องความเชิงภาษา พระพุทธเจาถึงกับ
ทรงเรียกการหมั่นบําเพ็ญฌาน ๔ วาเปนสุขัลลิกานุโยค คือความหมกมุนในความสุขชนิดหนึ่ง แตเปน การ
หมกมุนความสุขชนิดที่ดีงามเปนประโยชน เปนไปเพื่อความตรัสรู
เหตุที่ตรัสดังนั้น เพราะตามปกติ นักบวชในสมัยพุทธกาล นิยมบําเพ็ญตบะและขอปฏิบัติตางๆ ที่บีบรัด
เขมงวดทรมานตน ซึ่งเมื่อเทียบกันแลว ทําใหรูสึกวา การบําเพ็ญสมณธรรมในพุทธศาสนาผอนเบาสบายเปน
อยางมาก นักบวชในลัทธิศาสนาอื่นจึงมักยกเปนขอตําหนิติเตียนวา พระสงฆในพุทธศาสนาเปนอยูยอหยอนสุข
สบาย ดังตัวอยางพุทธพจนที่ตรัสในคราวหนึ่งวา
“ดูกรจุนทะ ข้อนี้เป็นฐานะซึ่งเป็นไปได้ คือ การที่อัญเดียรถีย์ปริพาชกจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า พวก
พระสมณะศากยบุตรทั้งหลาย เป็นผู้ฝักใฝ่ประกอบตนหมกมุ่นอยู่ในความสุข; เธอพึงพูดกะอัญเดียรถีย์ปริพาชกที่กล่าวอย่างนั้น ดังนี้ว่า สุขัลลิกานุโยค (การประกอบตัวให้พัวพันหรือหมกมุ่นใน
ความสุข) ชนิดไหนล่ะท่าน? เพราะว่าสุขัลลิกานุโยค มีมากมายหลายอย่างหลายประการ?
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ม.ม.๑๓/๔๘๘-๕๐๘/๔๔๓-๔๖๑; พวกนิครนถก็มีความเห็นวา สุขจะบรรลุไดดวยทุกข จึงไดบําเพ็ญตบะทรมานตนดวยวิธีการตางๆ
ดู ม.มู.๑๒/๒๒๐/๑๘๗ (เคยอาง)
ดู ม.มู.๑๒/๔๒๕-๙/๔๕๗-๔๖๐

บทที่ ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน

๑๐๙๗

“ดูกรจุนทะ สุขัลลิกานุโยค ๔ อย่างต่อไปนี้ เป็นของทราม เป็นของชาวบ้าน เป็นของ
ปุถุชน เป็นอนารยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อนิพพิทา เพื่อวิราคะ เพื่อนิโรธ เพื่อ
ความสงบ เพื่ออภิญญา เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน; ๔ อย่างไหน? กล่าวคือ คนพาลบางคน
ในโลกนี้ ฆ่าสัตว์แล้ว ทําตนให้เป็นสุขเอิบอิ่ม...บางคนถือเอาของที่เขามิได้ให้แล้ว ทําตนให้เป็น
สุขเอิบอิ่ม...บางคนพูดเท็จแล้ว ทําตนให้เป็นสุขเอิบอิ่ม...บางคนพรั่งพร้อมเต็มที่ บํารุงบําเรอ
ตนด้วยกามคุณทั้ง ๕...
“ดูกรจุนทะ สุขัลลิกานุโยค ๔ อย่างต่อไปนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อนิพพิทา เพื่อวิราคะ เพื่อนิโรธ
เพื่ อ ความสงบ เพื่ อ อภิ ญ ญา เพื่ อ ความตรัส รู้ เพื่ อ นิ พ พาน โดยส่ ว นเดี ย ว; ๔ อย่ า งไหน?
กล่าวคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน...ทุติยฌาน...ตติยฌาน...จตุตถฌาน...”2151

เรียนรู้ให้ชัด วิธีปฏิบัติต่อความสุข
ความเท า ที่ ก ล า วมาทั้ ง หมดนั้ น สอดคล อ งกั บ หลั ก การทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ความสุ ข ตามคํ า สอนของ
พระพุทธศาสนา หลักการทั่วไป หรือหลักการใหญของพระพุทธศาสนาสําหรับปฏิบัติตอความสุข มี ๓ หัวขอ ดัง
พุทธพจนวา
“ภิกษุทั้งหลาย ความพยายามจะมีผล ความเพียรจะมีผลได้อย่างไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(๑) ไม่เอาทุกข์ทับถมตน ที่ไม่มีทุกข์ทับถม
(๒) ไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบธรรม
(๓) ไม่หมกมุ่นสยบในความสุข (แม้ที่ชอบธรรม) นั้น”2152
แตหลักการใหญนั้น ไมไดจบแค ๓ ขอนี้ พระพุทธเจาตรัสตอไปถึงตอนสําคัญ ซึ่งสรุปสาระสําคัญได
เปนขอที่ ๔ วา พึงเพียรพยายามกําจัดเหตุแหงทุกขใหหมดสิ้นไป ขอนี้เปนเกณฑตัดสินสุดทาย ที่จะใหถึง
จุดหมาย เพราะจะบรรลุธรรมสูงสุด สิ้นทุกขสุขสมบูรณ ก็ตองกําจัดเหตุแหงทุกขใหหมดสิ้น
พรอมกันนั้น การทําความเพียรเพื่อกําจัดเหตุแหงทุกขนี้ เมื่อวาตามหลักของการปฏิบัติตามลําดับ ก็พูด
ไดอีกสํานวนหนึ่งวา เพียรปฏิบัติเพื่อเขาถึงความสุขที่สูงขึ้นไป จนถึงสุขสูงสุดที่เปนภาวะอันไรทุกขโดยสิ้นเชิง
ดังนั้น จึงสรุปหลักที่ตรัสซึ่งจัดไดเปน วิธีปฏิบัติต่อความสุข ๔ ขอ ดังนี้
๑. ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์
๒. ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบธรรม
๓. แม้ในสุขที่ชอบธรรมนั้น ก็ไม่หมกมุ่นสยบ
๔. เพียรทําเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไป
(โดยนัยว่า เพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่สูงขึ้นไปจนสูงสุด)
นี้เปนหลักเกณฑมาตรฐาน ที่ชาวพุทธจะพึงใชปฏิบัติ ในการเกี่ยวของกับความสุข
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ที.ปา.๑๑/๑๑๔-๕/๑๔๓-๕
ม.อุ.๑๔/๑๒/๑๓ (ตรัสเพื่อแสดงความแตกตาง ระหวางพระพุทธศาสนา กับลัทธิของนิครนถ ซึ่งเปนคําสอนประเภทอัตตกิลมถานุโยค).

๑๐๙๘

พุทธธรรม

อยางไรก็ตาม แมจะมีหลักการที่เปนแกนกลางใหอยางนี้ แตความละเอียดออน ความกวางขวางลึกซึ้ง
แหงความเขาใจเกี่ยวกับความสุข ก็ยังแตกตางกันไป และเปนขอที่พึงนํามาพิจารณาประกอบดวย เชน ผูที่เห็น
โทษของกามสุข เบื่อหนายกามสุขแลว และดวยมุงหวังความสุขที่ประณีตขึ้นไป จึงบําเพ็ญขอปฏิบัติบางอยาง ซึ่ง
บางตอนมีลักษณะยากลําบาก ผูยังของอยูในกามสุขอาจจะมองการกระทําของเขาวาเปนการหาทุกขมาใสตัวก็ได
ในกรณีเชนนี้ เมื่อผูปฏิบัตินั้นมีความพรอมอยูแลว เบื่อหนายกามสุขอยูแลว ซึ่งการอยูในกามสุขกลับ
กลายเปนความทุกขสําหรับเขาก็ดี หรือแมยังไมพรอมดีนัก แตมองเห็นโทษของกาม เห็นคุณของความสุขที่
ประณีตกวา ซึ่งเปนอิสระ ไมตองพึ่งพาการเสพ ไมตองขึ้นตอวัตถุเปนตนภายนอก และมีความหวังวาจะไดสุขที่
ประณีตนั้นก็ดี ขอปฏิบัติที่ยากลําบากนั้น ก็กลายเปนแบบฝกหัดสําหรับฝกตน
ถาหากบุคคลนั้นสมัครใจจะฝก และขอปฏิบัตินั้นก็ไมเลยเถิดไปจนกลายเปนการทรมานตัวเอง ทานก็
ยอมใหในความหมายที่วาเปนการฝกนั้นแล
นอกจากนั้น ความเปนอยูบางดานของผูประสบสุขอันประณีตแลว บางครั้ง เมื่อมองดูในสายตาของคน
ที่ของในกามสุข อาจเห็นเปนความทุกขไปก็ได เชนเดียวกับคนที่อยูในความสุขอันประณีต มองเห็นความเปนอยู
ของคนที่ของในกามสุขวาเปนความทุกข แตทั้งนี้ ผูที่อยูในภาวะนั้นเอง ยอมรูตัววาตนมีความสุขหรือไม
เปนอันวา ปญหาที่วาพระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่นิยมสุข หรือนิยมทุกข (เปนสุขนิยม หรือทุกขนิยม)
ใฝสุขหรือใฝทุกข เปนอันตัดทิ้งไปไดแลว เพราะไมใชทั้งนั้น
ยังเหลือปญหาแตเพียงในแงความเขาใจ เกี่ยวกับความหมาย หรือขอบเขตความลึกซึ้งของความสุข ซึ่งก็
สรุปลงไดอีก คือ เหลือเพียงการเลือกระหวาง กามสุข (ความสุขที่พึ่งพาสิ่งเสพขางนอก) กับสุขที่ประณีตกวากามสุข
(ความสุขขางในที่สรางขึ้นเองไดอยางเปนไทแกตน) ในแงนี้ ขอยุติก็คือ ทานถือวา ความสุขประณีตสําคัญกวา
จึงตกลงวา ควรมีความสุขประณีต อยางนอยก็มีทั้งกามสุขและสุขประณีตดวย คืออยางนอยก็ใหได
อยางบุคคลโสดาบัน และสกทาคามี ที่วา กามสุขก็ยังเสพไม่ทิ้งไป สุขอิสระข้างในก็ถึงด้วย
หลักการทั่วไปสําหรับการกาว จากระดับกามสุข ไปสูสุขที่ประณีตกวา หรือจากสุขดวยเสพ ไปสูสุขอิสระ
ก็คือ ความพรอม และการฝก และก็มีหลักทั่วไปตามมาอีกขอหนึ่งวา บุคคลทุกคนควรมีความสุขอันชอบธรรม
ที่เหมาะสมกับระดับชีวิตของตน หรือที่เปนผลแหงความเพียรพยายามฝกฝนตนเอง อยางนอยหนึ่งขั้น
หากผูใดขาดความสุขที่พึงไดพึงถึง ทั้งสองดาน เชน กามสุขก็สูญเสียไปแลว ความสุขประณีตก็มิได
ปฏิบัติตัวเพื่อใหได คนนั้นทานถือวาเปนผูมีชีวิตพลาดที่สุด
โดยนัยนี้ พระภิกษุผูสละกามสุขไปแลว และมิไดตั้งใจฝกฝนตนเพื่อความสุขที่ประณีต หรือฝกไม
สําเร็จ จึงอยูในฐานะตกต่ํา เปนผูพลาดจากประโยชน ยิ่งกวาชาวบานที่เสพกามสุข พูดงายๆ ในแงนี้ วา พระไมดี
เต็มทีกวาคฤหัสถ หรือนาสงสารกวาคฤหัสถ ดังพุทธพจนวา
“ภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้ แต่เป็นผู้มีความละโมบ มีราคะแรงกล้าในกาม
ทั้งหลาย มีจิตพยาบาท มีความดําริแห่งใจที่แรงร้าย มีสติเลอะเลือน ไร้สัมปชัญญะ ใจไม่มีสมาธิ
จิตพล่าน ปล่อยอินทรีย์ ไม่สํารวม, บุคคลผู้นี้ เรากล่าวว่า มีอุปมาเหมือนดุ้นฟืนเผาผี ที่ไฟไหม้
ปลายเสียแล้วทั้งสองข้าง อีกตรงกลางก็เปื้อนคูถ จะใช้ประโยชน์เป็นเครื่องไม้ในบ้าน ก็ไม่ได้ผล
เป็นเครื่องไม้ในป่า ก็ไม่ได้ผล โภคะของคฤหัสถ์ เขาก็เสื่อมไปเสียแล้ว ประโยชน์ที่มุ่งหมายของ
ความเป็นสมณะ เขาก็ทําให้บริบูรณ์ไม่ได้”2153
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มองความสุขเชิงปฏิบัติ วัดจากการพัฒนาของชาวบ้านขึ้นไป
เมื่อพิจารณาโดยถือกามสุขเปนหลัก พอจะสรุปแนวทัศนะของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความสุข ไดดังนี้

๑. กรณีที่เสวยกามสุข
ก. ขั้นดีเลิศ คือ การเสวยกามสุข พรอมทั้งรูจักความสุขอยางประณีตดวย ความสุขอยางประณีตนั้น
จะเปนเครื่องคุมครองรักษา และค้ําประกัน ใหการเสวยกามสุขอยูในขอบเขตแหงความดีงาม ใหเสวยกามอยางมี
ศีลธรรม ไมกอปญหาทั้งแกตนและคนอื่น แตสามารถเปนอยูอยางเกื้อกูล ทําใหเกิดประโยชนสุขทั้งแกตนเอง
และสังคม โดยมีลักษณะทั่วไป คือ รูเทาทันเห็นโทษ อันไดแกชองเสีย หรือแงที่บกพรองของกามสุขนั้น รูจัก
ประมาณในการเสพ ไมหลงใหลมัวเมา เชน ในทางเพศ ผูมีครอบครัวก็มีสทารสันโดษ คือความพอใจอิ่มอยูแค
คูครองของตน อยูรวมกันดวยธรรม เชน ซื่อตรงจงรักตอกัน และชักจูงกันใหเจริญกาวหนาในความดีงาม และ
ในความสุขที่ประณีตสูงขึ้นไป เชน คูอริยสาวกบิดามารดาของนายนกุล เปนตน2154
ข. ขั้นดี คือ การเสวยกามสุขที่มีศีลธรรม แตยังหางเหินจากความสุขอยางประณีต มีลักษณะคลาย
กับการเสวยกามสุขขั้นดีเลิศนั่นเอง คือ เสวยกามสุขไปตามปกติธรรมดา โดยยอมรับ และรูเทาทันความจริงวา
เมื่อมีกาม ก็ตองมีทุกขบางเปนคูกัน มองเห็นแงเสีย หรือโทษของกามนั้น แลวดําเนินชีวิตอยางใหมีทุกขนอยที่สุด
ใหกามเกิดโทษกอปญหานอยที่สุด ไมหมกมุน รูจักประมาณ และพยายามปฏิบัติตนใหเปนที่เกิดของประโยชน
สุขใหมาก ทั้งแกตนเองและแกผูอื่น แตเพราะยังขาดความสุขอยางประณีตไวเปนทางออกและเปนหลักประกัน
จึงยังเสี่ยงตอการที่จะถูกลอเราใหถลําลึกลงไปในกามสุข อาจกลับหมกมุนสยบไดอีก ไมมั่นคงปลอดภัยแทจริง
ค. ขั้นทราม คือ การเสวยกามสุขอยางหมกมุนมัวเมา จิตใจฝกใฝหลงใหลครุนคิดอยูแตในเรื่องการ
แสวงหา และปรนเปรอตนดวยสิ่งเสพตางๆ มีลักษณะเดน เชน ในเรื่องอาหาร และเรื่องทางเพศ ก็มีการกระตุน
ปลุกเรา ใหมีความตื่นเตนความเครียดความกระสับกระสายรานรนกระวนกระวาย อยางเกินเลยกวาระดับที่เรียก
กันวาเปนความตองการตามธรรมชาติ ของการกินอาหาร และการสืบพันธุ อาจปรุงแตงวิธีการและอุปกรณตางๆ
ขึ้นมา เพื่อปลุกเราความเครียดกระวนกระวายเชนนี้ โดยอาศัยความตองการที่เรียกกันวาตามธรรมชาตินั้นเปน
เพียงเชื้อสําหรับจุดไฟ แลวโหมความอยากเรารุนหรือรานรนใหรุนแรงมากกวาปกติ และใหเปนไปอยูบอยๆ หรือ
เนืองนิตย แมกระทั่งถึงขั้นที่เรียกไดวาวิปริต
ในสภาพเชนนั้น การกินอาหารที่มิใชเพื่อหลอเลี้ยงกาย และเพศสัมพันธที่มิใชเพื่อการสืบพันธุ จะเปนไป
อยางโดดเดน จนถึงขั้นหมดสํานึกตอจุดหมายเดิม กลายเปนกิจกรรมเสพเพื่อสนองตัณหาอยางเดียวลวน หรือ
กามเพื่อกามโดยสิ้นเชิง และตามมาดวยภาวะที่เรียกไดวา อยูเพื่อกาม หรือมีชีวิตอยูเพื่อกินเสพเทานั้น
ในระดับสังคม เมื่อสภาพที่เลยจากขั้นปลดปลอยระบายตามธรรมชาติ กลายเปนขั้นความเครียดกระวน
กระวายที่ปรุงแตงโดยจงใจเชนนี้ จนเปนไปอยางแพรหลายเกรอแลว สังคมนั้นจะเปนเหมือนอยูในภาวะสงคราม
ตลอดกาลชนิดหนึ่ง
ตามปกติ ในภาวะสงคราม ยอมจะมีการปลุกเราใจคนใหเกิดความโกรธแคนเกลียดชัง เกินกวาระดับ
ความรูสึกที่จะเปนไปเองตามธรรมดา จนคนอยาก และพรอมเต็มที่ ที่จะทําการลางผลาญเขนฆาทําลายกัน และ
มีความชื่นชมสมใจในการที่ไดกระทําเชนนั้น
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ในภาวะกามปรุงแตงนี้ก็เชนเดียวกัน จะมีการยั่วยุปลุกเราใหเกิดความหื่นกระหาย และความหมกมุน
ครุนคิดอยากเสพอยาง เกินกวาที่จะเปนไปเองตามธรรมดา
ภาวะเชนนี้ เปนคูกับสงครามเกลียดโกรธ อาจเรียกวาสงครามกาม และเปนทางมาของสงครามเกลียด
โกรธไดดวย พูดไดวา คนเขาอยูกันสบายๆ ทําการสรางสรรคตางๆ กันดีๆ กลับมาแกลงยุเยา ใหเขาเกิดความ
ทุกขความเครียดบีบคั้น ใหทนอยูสุขสบายไมได เหมือนยั่วใหคนโกรธ จนตองหาความสาแกใจดวยการทําลาย
เมื่อ ภาวะสงครามกาม เปนไปอยางยืดเยื้อ มีกิจกรรมปลุกยุ เชนการโฆษณา คอยหนุนอยูเรื่อยๆ คน
จะมีความโนมเอียงไปในทางที่จะไมมองเห็นคนในฐานะที่เปนเพื่อนมนุษย หรือแมแตเปนมนุษย แตจะมองเห็น
คนในแงที่เปนสิ่งสําหรับเสพ เปนเหยื่อ หรือเปนแหลงที่อํานวยสิ่งเสพ และตั้งความหวังในการที่มองเชนนั้น หรือ
ถาคนนั้นมิใชอยูในฐานะจะเปนที่เสพ หรืออํานวยสิ่งเสพได ก็จะมองเห็นในแงเปนคูแขง คูแกงแยง หรือตัว
ขัดขวาง หรือไมก็เปนสิ่งเกะกะ ไรประโยชน นารังเกียจ นารําคาญ
เมื่อใจคนฝกใฝหมกมุนครุนอยูกับกาม และการเสพตางๆ ฉันทะในการทําหนาที่การงานก็เปนไปไดยาก
ทําใหขาดความรักงาน ไมตั้งใจในการทํางาน ไมมีสมาธิ ระบบฉันทะจะเลือนหาย ระบบตัณหาจะเปนใหญ คนได
แตรอคอยจองเวลาที่จะไปหาสิ่งเสพ ทํากิจการตางๆ เพื่อมุงเอากามในรูปของผลประโยชนเทานั้น การทํางานเพื่อ
ผลสําเร็จของงาน เพื่อความดีเลิศของงาน จะเสื่อมหาย มีแตการทํางานพอใหเสร็จ หรือพอใหเห็นวาเสร็จ
ตลอดจนการที่จะไดกามโดยทางลัด ที่ไมตองทํางาน เปนทางมาของการทุจริตและอาชญากรรมนานา
เมื่อใจโนมไปในทางที่จะมองเห็นกันเปนเหยื่อ หรือเปนผูแขงแยง ครุนใฝอยูกับการแสวงหาสิ่งเสพ และ
หวงแหนปกปองกามสวนที่ตนจะได หรือที่ยึดเปนของตน ความหวาดระแวงริษยาขมเหงกัน ก็เปนไปไดมาก ใน
สภาพเชนนั้น โอกาสที่มนุษยจะรูจักปติสุขอยางประณีต แมแตเพียงความสุขอยางงายๆ เชน ความซาบซึ้งใน
ไมตรีจิตมิตรภาพ และน้ําใจเมตตาตอกัน การไดความเอิบอิ่มสดชื่นเบิกบานเยือกเย็นใจในบรรยากาศสงบรมรื่น
ดวยจิตที่เปดออกรับรูความงามของธรรมชาติ เปนตน ก็หาไดยาก แมแตกามสุขชนิดที่ซาบซึ้งชุมเย็นดวยมี
คุณคาทางจิตใจประกอบ คนก็แทบจะไมรูจัก
เมื่อปราศจากความสุขอยางสงบฉ่ําเย็นเชนนี้แลว สุขภาพจิตของมนุษยก็ตกอยูในอันตราย เพราะ
ความสุขแบบกามตัณหาลวนๆ ที่เรารอนรานรน ปราศจากประณีตรสแหงคุณคาทางจิต เชนความรักความเห็นใจ
ความเอ็นดูเอื้อเฟอ เปนตน ยอมไมชวยเกื้อกูลแกสุขภาพจิต คนสองฝายเขามาหากัน หรือเขามาครอบครองเสพ
กัน เพราะกามเปนเหตุ ตางก็มุงจะเอาจากกันเทานั้น เปนความสุขที่มาพรอมกับการสูญเสียสุขภาพจิตมากกวา
ยิ่งกวานั้น การคบหา หรือสัมพันธเพื่อเอาจากกัน ก็ดี งานที่มิใชเพื่องาน2155 แตเพื่อผลประโยชนตอบ
แทน ก็ดี การคอยเพงมองแกงแยงผลประโยชนกัน ก็ดี มักนําไปสูความผิดหวัง ความหวาดระแวง ความคับ
แคน และคับของใจ ชนิดที่แหงแลง ทําลายสุขภาพจิตเปนอยางมาก สังคมที่ตกอยูในสภาพเชนนี้ แมจะมีกาม
อยางนับวาคอนขางบริบูรณ คนยอมไมมีความสุขแทจริง แตมีทุกขมาก และทุกขชนิดแหงแลง ยอมเปนทุกข
แทๆ ที่เหี้ยมโหดมาก ถึงสังคมจะเพียบพรอมดวยสิ่งเสพ แตชีวิตก็เปราะ และเหมือนไรความหมาย
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งานเพื่องาน ในที่นี้ มิใชหมายถึง งานเพื่องานโดยตัวของมันเอง หรืองานลวนๆ แตใหเล็งถึงประโยชนสุขของหมูมนุษย และความดี
งามที่เปนจุดมุงหมายของการทํางานนั้น

บทที่ ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน

๑๑๐๑

ในสังคมที่ขาดแคลนผูรูจักความสุขสงบขางในอยางประณีต ก็ไมมีแหลงที่จะอํานวยความสุขประณีตนั้น
แมแกผูที่ตองการอยางยวดยิ่ง ในขณะที่ปญหาตามมาอีกวา ในสังคมที่หนักในกามสุขนั้น จะมีคนจํานวนไมนอย
ที่ประสบความผิดหวังจากกามสุข หรือถูกผลรายของกามสุขกระทบเขาในรูปใดรูปหนึ่ง แลวเกิดปฏิกิริยาตอกาม
สุขนั้น กลายเปนเบื่อหนาย หรือถึงกับแลนไปทางเอียงสุดตรงขาม กลายเปนเกลียดชังกามสุขเสียทีเดียว เลยไป
ทบซ้ําเขากับคนอีกพวกหนึ่ง ซึ่งพนออกไปจากฐานะที่จะเสพกามสุขอยางปกติธรรมดา เชน คนสูงอายุเฒาแก
ชวยตัวเองไมได
สําหรับบุคคลเหลานี้ กามสุขเขาก็ไมพรอมที่จะเสพ หรือรังเกียจเสียแลว ถาไมมีความสุขขางในอยาง
ประณีตเปนทางออกไวใหอีก ก็จะประสบปญหาทางจิตอยางหนัก ถายังมีกําลัง ก็อาจจะหันไปหาทางออกอยาง
อื่น เชน สิ่งมึนเมา และสารเสพติดตางๆ เปนตน กอใหเกิดปญหาสังคมหนักยิ่งขึ้น
เมื่อกระแสกามตัณหานี้รุนแรงไหลทวมทน และมนุษยไมสํานึกที่จะกลับตัวไดทัน สังคมที่ฟอนเฟะก็จะ
เปอยยุยกินตัวเองหมดสภาพไป พรอมทั้งความลมสลายของอารยธรรมติดตามมา

๒. กรณีที่ไมเสวยกามสุข
ก. ขั้นดีเลิศ ไดแก การไดเสวยความสุขอิสระภายใน ที่เปนสุขแท สุขไท อันประณีต ซึ่งมีความเต็มอิ่ม
สมบูรณในตัวแลว โดยที่จิตของผูนั้นหลุดพนจากความใฝปรารถนาตอกามสุข ไมโนมมา หรือไมวกเวียนมาหา
กามสุขนั้น อยางเปนไปเองโดยธรรมดา บุคคลเชนนี้ ยอมหลุดพนจากปญหาที่จะเกิดจากกามไปไดโดยสิ้นเชิง
ข. ขั้นดี ไดแก การละกามสุข ของผูหวังจะได และกําลังฝกเพื่อจะไดความสุขอยางประณีต การละกาม
สุขในกรณีนี้จะเปนสิ่งสมควร ตอเมื่อบุคคลนั้นเบื่อหนายกามสุขแลว มีความพรอมที่จะฝกตนเพื่อเขาถึงความสุข
อยางประณีตตอไป หรือแมยังไมพรอมในแงของความเบื่อหนายอยางนั้น แตไดมองเห็นหยั่งทราบถึงโทษของ
กาม และเล็งเห็นคุณของสุขอิสระที่ประณีตกวา พรอมทั้งมีความหวังวาจะไดความสุขประณีตนั้น และสมัครใจที่
จะฝกตน การสมัครใจและรูตัววากําลังฝกตน จะปองกันไมใหเกิดผลเสียเนื่องดวยการกักกดหรือฝน
แตเมื่อใดไมตองการจะฝก หรือหมดกําลังศรัทธาที่จะฝกเสียแลวอยางแนนอน ก็พึงยอมรับความพาย
แพ และเลิกการฝกได เชน ถาบวชเปนภิกษุ ก็ลาสิกขาเสียโดยสมัครใจ
สําหรับผูทําเชนนี้โดยสุจริตใจ แมแตการสึกๆ บวชๆ ซึ่งตามปกติมิใชเปนวิธีการที่ทานสนับสนุนเลย ก็
เปนเครื่องชวยทําใหเกิดความพรอม จัดเปนสวนหนึ่งของกระบวนการฝกไดดวย เชน พระจิตตหัตถสารีบุตร ที่
บวชและสึกถึง ๗ ครั้งแลว ในที่สุดไดบรรลุอรหัตตผล2156 เปนตน
ค. ขั้นทราม ไดแก การละกามสุข เนื่องจากปฏิกิริยาตอกาม แลวแลนไปสุดทางตรงขาม ประพฤติพรต
เขมงวดบีบคั้นตนเอง ระบายความเกลียดชังกาม โดยเอากายตนหรือชีวิตเปนเปา ระดมทุกขเขาทับถมตน การ
บีบคั้นตนเชนนี้ หรือการกักกด โดยขาดความหมายของความเขาใจและการฝกฝนที่กลาวในขอ ๒ ข. ยอม
กลายเปนการเบียดเบียนตน และกลายเปนปญหาทางจิตอีกอยางหนึ่ง
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องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๑/๔๓๙-๔๔๖ (ทานผูนี้ไดวิหารสมาบัติชั้นสูงแลว ก็ยังสึก); เรื่องนี้มีอางใน องฺ.อ.๓/๑๖๔; ธ.อ.๒/๑๒๒; ชา.อ.๒/๑๑๓.

๑๑๐๒

พุทธธรรม

พึงระลึกไววา พระพุทธศาสนาถือวา การไมเบียดเบียนตนเอง เปนหลักการสําคัญ เปนการปฏิบัติธรรม
อยางหนึ่ง เชนเดียวกับการไมเบียดเบียนผูอื่น2157 ผูปฏิบัติดวยฝน หรือดวยปฏิกิริยาเชนที่กลาวนั้น พึงแกไข
ดวยการเปลี่ยนแปรไปเปนการฝกในขอ ๒ ข.2158
พระพุทธศาสนาสอนใหมองดูรูเห็น และยอมรับสิ่งทั้งหลายตามสภาวะที่เปนจริง สนับสนุนใหฝกตนเพื่อ
กาวหนางอกงามในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป ผูที่มีความพรอม และฝกฝนตนอยูในระดับตางกัน ก็อยูรวมกันโดยสงบสุข
ปรารถนาดี และเกื้อกูลตอกัน สงเสริมประโยชนสุขอันชอบธรรม และความกาวหนาของกันและกันตามระดับ ไม
ขมขี่บีบคั้น หรือหมิ่นแคลนกันและกัน รวมกันสรางบรรยากาศของสังคม ใหมีความรมเย็น ไมตรี ดีงาม เจริญ
พัฒนา พรอมไปดวยกันกับความสงบสุข

2157

เชน ม.อุ.๑๔/๑๔๖-๗/๑๑๓; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๘๖/๒๔๓; ที.ปา.๑๑/๒๗๔/๒๔๔ ฯลฯ; แตตองระลึกไวดวยวา การเบียดเบียนตนเองนี้
เปนคนละเรื่องกันกับการเสียสละในเมื่อมีเหตุ ซึ่งเปนการปฏิบัติธรรมอีกอยางหนึ่ง
2158
ในสังคมไทย ไดมีประเพณีการบวชอยางหนึ่ง เรียกวา “บวชเรียน” ซึ่งนอกจากเปดโอกาสแหงการบวช สําหรับผูพรอมที่จะฝกตน
เพื่อเขาถึงความสุขอยางประณีตแลว ก็ใชการบวชเปนชองทางสําหรับใหการศึกษาแกมวลชน ดวยการฝกฝนเยาวชน ทั้งดานวิชาการ
ศีลธรรม และวัฒนธรรม เปนเครื่องเตรียมคนใหพรอมที่จะเขาสูสังคม
ผูบวชสวนมาก บวชตั้งแตยังเด็ก ตามความประสงคของผูปกครอง เมื่อบวชและไดเรียนพอสมควรแลว ก็ตัดสินเองโดยสมัคร
ใจวา จะบวชอยูตอไป หรือจะกลับคืนสูเพศคฤหัสถดวยความยินดีตอนรับของสังคม
โดยวิธีนี้ ระหวางที่บวชอยู ผูบวชยอมรูตระหนักวา ตนอยูระหวางการฝก ซึ่งถาตนไมตองการอยูจริง ก็จะฝกอยูเพียงชั่วคราว
เทานั้น แลวก็จะละเลิกไป เมื่อเปนเชนนี้ จิตก็ยอมรับความจริงได และแมแตคนที่ไมพรอม ก็อาจตั้งใจฝกตนใหดีที่สุดตลอด
ชวงเวลาชั่วคราวนั้น
วิธีฝกโดยสอดคลองกับความเปนจริงเชนนี้ จึงทําใหเกิดผลดี โดยไมเกิดโทษที่เนื่องจากความกักกด แลวดิ้นรนออกนอกลู
นอกทาง หรือหากจะมีโทษบาง ก็เหลือนอยที่สุด
โดยนัยนี้ หากยังคงรักษาประเพณีบวชอยางนี้ไว ก็จะตองเปดโอกาสใหการสึกเปนไปโดยสมัครใจอยางเสรีดวย จึงจะเปนการ
ชอบธรรมแกบุคคล และกอประโยชนสุขแกสังคม

๑๑๐๓

บทที่ ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน

บันทึกพิเศษทายบท
เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง
บันทึกที่ ๑: ความสุข จัดเปนคูๆ
ความสุข ที่แสดงไวเปนคูๆ ใน องฺ.ทุก.๒๐/๓๐๙-๓๒๑/๑๐๐-๒ (ไขความตาม องฺ.อ.๒/๖๙) มีดังนี้:
๑. คิหิสุข (สุขของคฤหัสถ หรือสุขของชาวบาน) กับบรรพชาสุข หรือบรรพชิตสุข (สุขในชีวิตการบวช หรือสุขของนักบวช)
๒. กามสุข (สุขเกิดจากกาม) กับ เนกขัมมสุข (สุขเกิดจากความปลอดโปรงจากกาม หรือจากความสละออก ไมโลภ)
๓. อุปธิสุข (สุขกลั้วทุกข ไดแกสุขในไตรภูมิ หรือโลกิยสุข) กับนิรุปธิสุข (สุขไมกลั้วทุกข ไดแกโลกุตรสุข)
๔. สาสวสุข (สุขกออาสวะ) กับ อนาสวสุข (สุขไมกออาสวะ หรือสุขไรอาสวะ)
๕. สามิสสุข (สุขอิงอามิส สุขอาศัยเหยื่อลอ สุขขึ้นตอวัตถุสิ่งเสพ หรือสุขทางเนื้อหนัง) กับนิรามิสสุข (สุขไมอิงอามิส สุขไม
ตองอาศัยเหยื่อลอ หรือสุขไมขึ้นตอสิ่งเสพ)
๖. อริยสุข (สุขของพระอริยะ) กับอนริยสุข (สุขของผูไมเปนอริยะ คือสุขของปุถุชน)
๗. กายิกสุข (สุขทางกาย) กับ เจตสิกสุข (สุขทางใจ)
๘. สัปปีติกสุข (สุขเจือปติ ไดแกสุขในฌานที่ ๑ และที่ ๒) กับ นิปปติกสุข (สุขไมเจือปติ ไดแกสุขในฌานที่ ๓ และที่ ๔)
๙. สาตสุข (สุขมีรสชื่น อรรถกถาวาไดแก สุขในฌาน ๓ ขั้นตน) กับอุเบกขาสุข (สุขเกิดแตอุเบกขา คือสุขเมื่อจิตไดดุล
เต็มที่ มองดูเฉยอยางเปนกลาง พรอมที่จะเห็นตามเปนจริง และวินิจฉัยโดยถูกตองเสมือนคนมีปญญาผูมองจากนอก
เหตุการณ ทานวาไดแกสุขในฌานที่ ๔)
๑๐. สมาธิสุข (สุขเกิดจากสมาธิ ไมวาอุปจาระ หรืออัปปนา ก็ตาม) กับ อสมาธิสุข (สุขที่ไมถึงสมาธิ)
๑๑. สัปปีติการัมมณสุข (สุขเกิดแกผูพิจารณาฌาน ๒ ขั้นแรกที่มีปติ) กับ นิปปีติการัมมณสุข (สุขเกิดแกผูพิจารณาฌานที่
๓ และที่ ๔ ซึ่งไมมีปติ)
๑๒.สาตารัมมณสุข (สุขเกิดแกผูพิจารณาฌาน ๓ แรกที่มีรสชื่น) กับ อุเปกขารัมมณสุข (สุขเกิดแกผูพิจารณาฌานที่ ๔ ซึ่งมี
อุเบกขา)
๑๓. รูปารัมมณสุข (สุขมีรูปธรรม หรือรูปฌานเปนอารมณ) กับ อรูปารัมมณสุข (สุขมีอรูปธรรม หรืออรูปฌานเปนอารมณ)
แตละคูมีคําสรุปทายวา สุขอยางหลังเปนเลิศ หรือยอดเยี่ยมกวา
อนึ่ง พึงระลึกไวดวยวา อุเบกขาที่กลาวถึงในสุขขางตนนั้น ไมใชอุเบกขาเวทนา

บันทึกที่ ๒: ความสุข จัดเปน ๓ ระดับ (อีกแบบหนึ่ง)
มีการจัดแบงระดับความสุขอีกอยางหนึ่ง ที่เฉียดเขามากับการจัดกลุมแบบที่แสดงไวในตัวบท คือ ใน สํ.สฬ.๑๘/
๔๕๐-๒/๒๙๓ ซึ่งทานจําแนกสุขเปน ๓ เหมือนกัน คือ
๑. สามิสสุข สุขอาศัยอามิส ไดแกกามสุขนั่นเอง
๒. นิรามิสสุข สุขไมอาศัยอามิส ทานหมายถึงสุขในฌาน ๓ ชั้นตน
๓. นิรามิสตรสุข สุขยิ่งกวานิรามิสสุข หรือสุขเหนือกวานิรามิสสุข ทานหมายถึง ความสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นแก
พระขีณาสพ ผูพิจารณาจิตซึ่งหลุดพนแลวจากราคะ โทสะ และโมหะ
อรรถกถากลาววา สุขอยางที่ ๓ คือนิรามิสตรสุขนั้น เปนโลกีย (เรียกอยางงายๆ วา สุขเกิดจากปจจเวกขณญาณของ
พระอรหันตนั่นเอง) แตเหนือกวาสุขอยางที่สอง คือนิรามิสสุข ซึ่งอาจเปนโลกียก็ได โลกุตระก็ได (เปนโลกุตระในเมื่อเปนฌาน
ของพระอริยบุคคล) (สํ.อ.๓/๑๕๘)

๑๑๐๔

พุทธธรรม

ที่กลาววา เฉียดเขามากับการจัดกลุมขางตน ก็เพราะมีความคลายคลึงในแงของขอบเขต กลาวคือ
สามิสสุข
ตรงกับกามสุข
นิรามิสสุข
อยูในเขตของฌานสุข และ
นิรามิสตรสุข พน หรือนอกเหนือออกไปจากฌานสุข
สวนขอแตกตางที่สําคัญ ก็คือ กามสุข ฌานสุข และนิโรธสมาปติสุข ครอบคลุมหมด ทั้งสุขที่เปนเวทนา และสุขที่ไมใช
เวทนา (ดังจะอธิบายตอไป) แตสามิสสุข นิรามิสสุข และนิรามิสตรสุขในที่นี้ รวมอยูในสุขที่เปนเวทนาเทานั้น
ดังนั้น นิรามิสสุขอยางสูง จึงถึงตติยฌานเทานั้น ไมคลุมฌานสุขทั้งหมด (ในจตุตถฌาน ทานแยกออกไปเรียกวานิรา
มิสอุเบกขา ใน สํ.สฬ.๑๘/๔๕๔/๒๙๔ ซึ่งครอบคลุมถึงอรูปฌานไดดวย เพราะอรูปฌานอยูในระดับของจตุตถฌานนั่นเอง)
สวนนิโรธสมาปติสุข กับนิรามิสตรสุข นั้น แยกออกไปคนละดานทีเดียว กลาวคือ นิโรธสมาปติสุข แมจะพนจากฌาน
แตยังเปนเรื่องของสมาบัติ และพระอรหันตกับพระอนาคามีที่ชํานาญสมาบัติ ๘ เทานั้น จึงจะเขาได สวนนิรามิสตรสุขในที่นี้
ทานหมายเอาสุขจากปจจเวกขณญาณ เฉพาะของพระอรหันต ซึ่งจะเปนอุภโตภาควิมุต หรือปญญาวิมุต (ไมไดสมาบัติ ๘) ก็ได:
อยางไรก็ดี ถาเพงเฉพาะศัพท นาจะจัดนิโรธสมาปติสุข เปนสุขที่ยิ่งกวานิรามิสได โดยปริยายหนึ่งเหมือนกัน

ตอน ๖: ชีวิตที่ดี เปนอยางไร?
บทความประกอบที่ ๖
ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ2159

๓
บทที่ ๒๓

ความนํา
พุทธศาสนา คือ ระบบการพัฒนาความสุข
ในพระพุทธศาสนา มีการกลาวถึงความสุขชื่อตางๆ หลากหลายมากมาย และจัดแบงไว ทั้งโดยขั้น และ
โดยประเภท เปนสุข ๒ อยาง ๓ อยาง ๓ ขั้น ๕ ขั้น ฯลฯ ๑๐ ขั้น สูงขึ้นๆ ไป จนถึงความสุขอยางสูงสุด
ลองดูชื่อความสุข ในคัมภีรทั้งหลาย จะเห็นวามากมายเหลือเกิน ที่สําคัญก็มี ไมสําคัญก็มี เชนวา
บริโภคสุข อุปโภคสุข โภคสุข กายสุข จิตตสุข กายิกสุข เจตสิกสุข กามสุข สามิสสุข หรืออามิสสุข นิรามิสสุข
อุตุสุข เกียรติสุข ปุถุชนสุข มนุษยสุข ทิพยสุข มหาชนสุข สรรพโลกสุข มธุรสุข กุศลสุข ธรรมิกสุข ภาวนาสุข
นิตยสุข สังสารสุข โยคสุข โลกิ ยสุข โลกุ ตรสุข วัฏ ฏสุข วิวัฏ ฏสุข โอฬาริกสุข สุขุม สุข สมาธิ สุข ฌานสุ ข
วิปสสนาสุข อริยสุข อนริยสุข วิเวกสุข สันติสุข วิโมกขสุข วิมุตติสุข สัมโพธิสุข บรมสุข ดังนี้ เปนตน
ทั้งนี้ เมื่อพูดในแงการปฏิบัติ ทานกลาวถึงความสุขตางๆ พรอมทั้งบอกดวยวา อยางไหน ขั้นไหน ดี
อยางไร ยังมีขอเสียอยางไร ความสุขอีกอยางหนึ่ง หรืออีกขั้นหนึ่ง ดีกวาอยางไร
การบอกใหรูวาความสุขมีมากมาย แลวก็มีความสุขที่ดีกวากัน สูงกวากันขึ้นไป ก็เปนการบอกใหรูวาเรา
จะตองมีการกาวหนา หรือพัฒนาขึ้นไปในความสุข หรือใหถึงความสุขที่สูงขึ้นไปๆ เหลานั้นดวย
เปนอันวา ความสุขมีมากมาย มีหลายขั้น หลายระดับ หลายประเภท และความสุขนั้นพัฒนาได และทุก
คนก็ควรจะพัฒนาขึ้นไป จนกวาจะถึงความสุขที่ดีเลิศยอดเยี่ยมที่สุด
ทีนี้ การที่มีความสุขมากมายหลายอยางหลายขั้น และสุขอยางนั้นดีกวา แลวอยางโนนยังดียิ่งกวานั้นอีก
ตลอดจนวาเราควรพัฒนาขึ้นไปใหถึงความสุขที่สูงขึ้นไปนั้น ก็แสดงวา ความสุขขั้นนั้นๆ ถึงจะดี แตก็ยังมีความ
ไมสมบูรณ เรียกอยางภาษาพระวา มีขอดี และขอดอย
ตรงนี้สําคัญ เมื่อเราจะพัฒนากาวหนาไปได ก็ตองรูขอดี และขอดอย เปนการจับจุดใหชัด แลวจึงจะ
พัฒนาไปได ดังนั้น พระพุทธศาสนาเวลาพูดถึงอะไร ก็จึงบอกใหดูทั้งขอดีและขอดอย หรือขอดีและขอเสียของ
สิ่งนั้นๆ เรื่องนั้นๆ พูดตามภาษาพระ ขอดีเรียกวา อัสสาทะ ขอดอยเรียกวาอาทีนวะ
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เรื่องความสุขบทนี้ เพิ่มขึ้นมาในการพิมพครั้งใหม ที่หนังสือ พุทธธรรม แรกมีขอมูลในคอมพิวเตอร ซึ่งทําใหมีโอกาสเพิ่มเติม
โดยเฉพาะเรื่องความสุขนี้ เปนเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนสนใจ จึงไดตั้งใจไวนานแลววา จะเขียนบทเสริมความเขาใจขึ้น ตางหากจากเรื่อง
เดิมในบทที่ ๑๕ ที่มีหลักอางอิงมากและซับซอน ตอมา ไดรับอาราธนาพูดเรื่องนี้ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๓ ในวาระที่ ศาสตราจารย
เกียรติคุณ แพทยหญิง คุณสาคร ธนมิตต ที่ปรึกษาของโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะฯ มีอายุครบ ๘๐ ป และไดพิมพเปนเลม
หนังสือครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม ปนั้น ในชื่อวา ความสุข ทุกแง่ทุกมุม จึงนําความในหนังสือนั้นมาจัดเรียงใหกะทัดรัดขึ้น
เนื่องจากเรื่องความสุขในบทนี้ เปนการสรุปสาระ จึงมีเนื้อความที่ซ้ํากับเรื่องแรงจูงใจ (ตัณหา-ฉันทะ) ในบทที่ ๑๔ และเรื่อง
ความสุขในบทกอน คือบทที่ ๑๕ หลายแหง เพราะเปนหลักธรรมเดียวกันที่พูดแตกแงออกไป ขอใหถือการซ้ํา เปนการทบทวน
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ยิ่งกวานั้น ยังมีดานที่ ๓ ตอไปอีกวา จะตองมีนิสสรณะ คือทางออก หรือจุดที่ไปถึงแลว จะพนจาก
ขอดีและขอดอยนั้น หมายความวาไปสูภาวะที่สมบูรณหรือดีกวานั้น
ทีนี้ เมื่อพูดถึงความสุขแตละอยางๆ ก็ใหใชหลักแงดาน ๓ ประการนี้ มาตรวจดูดวยวา ความสุขอยางนี้
ขั้นนี้ ก็ดีนะ มันมีอัสสาทะ คือขอดีอยางนี้ๆ แตมันก็มีอาทีนวะ คือมีขอดอยขอเสียอยางนี้ๆ ดวย
แลวในเมื่อมันยังไมสมบูรณอยางนี้ เราจะมีทางออกหรือทางพนไปจากสภาพที่ไมสมบูรณนั้นอยางไร จะ
ไดหมดปญหาปลอดโปรงโลงไปได นี่แหละนิสสรณะ พอถึงจุดนี้ การพัฒนาก็เดินหนาตอไปได
เทาที่พูดมานี้ เปนการบอกใหรูวา ทางพระพุทธศาสนาถือวา ความสุขมีมากมาย แตกตางหลากหลาย
และความสุขนั้นเปนภาวะที่ตองพัฒนา และการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา พูดในสํานวนหนึ่ง ก็คือการพัฒนาให
กาวไปในความสุขเหลานี้
เมื่อพูดมาถึงจุดนี้ ก็จะเห็นวา การพัฒนาความสุขเปนเรื่องใหญ และจะพูดวา พระพุทธศาสนา คือระบบ
การพัฒนาความสุข ก็ได

พุทธศาสนาสอนว่า สุขถึงได้ด้วยสุข
ไมคอยไดสังเกตกันวา พระพุทธศาสนานี้เปนศาสนาแหงความสุข ยิ่งบางทีไปเจอคําสอนบางเรื่องทํานอง
วา นั่นก็ทุกข นี่ก็ทุกข ก็นึกวาพุทธศาสนาเต็มไปดวยเรื่องทุกข บางคน พอเจออริยสัจ ๔ ขึ้นตนขอแรกวา “ทุกข”
หรือพระดํารัสสรุปอริยสัจวา ทั้งในกาลกอนและบัดนี้ เราสอนแตทุกข และนิโรธแหงทุกข ก็อาจจะถึงกับบอกวา
พระพุทธศาสนา เปนศาสนาแหงความทุกข
เรื่องนี้ควรย้ํากันบอยๆ วา อริยสัจนั้น พระพุทธเจาตรัสกิจตออริยสัจกํากับไว ถาใครทํากิจตออริยสัจ
ผิดไป ก็พลาดตั้งแตตน ไมไดรูจัก และไมมีทางถึงพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะทุกขนี้ เปนอริยสัจขอแรก จึงควร
จะแมนที่สุด ถาจะใหงาย ก็ทองคําบาลีติดลิ้นไวเลยวา “ทุกฺขํ อริยสจฺจ ปริญฺเญยฺยํ” (ทุกขอริยสัจ พึงปริญญา)
เปนอันวา กิจหรือหนาที่ของเราตอทุกข คือ “ปริญญา” พูดเปนภาษาไทยงายๆ วา ทุกขนั้นสําหรับรู
เขาใจ หรือรูเทาทันดวยปญญา คือ ทุกขเปนเรื่องสําหรับปญญา ไมใชเปนเรื่องสําหรับเก็บไวบีบใจ แตใหใช
ปญญารูเขาใจและแกไขใหเสร็จสิ้นไป อยางที่วา ถาทุกขมา ก็สงใหปญญาเอาไปจัดการ นี่คือเริ่มเดินถูกทาง
คราวนี้ ก็มาถึงเรื่องความสุข ถาจะใหเห็นไดงาย ก็ดูที่พุทธประวัติ ทุกคนรูวา กอนพระพุทธเจาตรัสรู
ไดทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา คือบําเพ็ญตบะทรมานรางกายตางๆ ตามนิยมของยุคสมัย ครั้นแลว ทรงมองเห็นวาเปน
การปฏิบัติที่ผิด จึงไดทรงละเลิกทุกรกิริยา หันมาทรงดําเนินในทางสายกลาง อันเปนมัชฌิมาปฏิปทา จนไดตรัสรู
นี่ คื อ เรามั ก รู หรื อ เรี ย นกั น มาอย า งนี้ ซึ่ ง เป น ทํ า นองคํ า สรุ ป แต ถ า เราเข า ไปดู พุ ท ธประวั ติ ณ จุ ด นี้ จาก
พระไตรปฎกโดยตรง ก็จะรูจักพระพุทธศาสนาชัดเจนมากขึ้น
พระพุ ท ธเจ า ตรั ส เล า ไว มี ใ นโพธิ ร าชกุ ม ารสู ต ร เป น ต น ว า พระองค เ อง ก อ นตรั ส รู ทรงดํ า ริ ว า
“ความสุขจะลุถึงดวยความสุขไมได แตความสุขนั้นจะตองลุถึงดวยความทุกข” จึงไดเสด็จออกผนวช
ครั้นแลว ไดเสด็จไปศึกษาในอาศรมของสองดาบส หลังจากนั้นทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาดวยความเพียร
อยางแรงกลา ไดรับทุกขเวทนาแสนสาหัส ก็ไมเปนผลอะไร ไดทรงตระหนักวา จะลุถึงคุณวิเศษดวยทุกรกิริยาหา
ไดไม ตรงนี้สําคัญมาก คือทรงเลาตอไปถึงพระดําริวา “ทางแหงโพธิจะพึงมีเปนอยางอื่น”
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ครั้นแลว ทรงระลึกไดถึงเหตุการณแตครั้งทรงพระเยาว เมื่อประทับอยูเงียบสงัดพระองคเดียว ณ ใต
รมเงาตนหวาอันสงบเย็นสบาย ไดทรงเขาถึงปฐมฌาน อันมีปติและความสุขเปนจุดเดน
ครั้งนั้น ทรงสวางพระทัยวา นั่นคือทาง ดังที่ตรัสกับพระองคเองวา “นี่แหละ คือทางแหงโพธิ” (เอเสว
มคฺโค โพธิยา)2160
เมื่อทรงระลึกขึ้นได และชัดพระทัยดังนั้นแลว ยังทรงถามพระองคเองอีกวา เรากลัวไหม ตอความสุขที่
ไมตองอาศัยกามไมตองมีอกุศลธรรมนั้น ทํานองตรวจสอบวาเปนความสุขที่จะมีพิษภัยอะไรไหม ก็ทรงมีคําตอบ
เปนทํานองความมั่นพระทัยวา เรามิไดกลัว
นี่แหละ จึงไดทรงละเลิกทุกรกิริยา แลวดําเนินในมรรคาแหงความสุขอยางนั้น ซึ่งเราสรุปดวยคําวา
มัชฌิมาปฏิปทาใสลงไป แลวก็ไดตรัสรู
จุดตางที่จะตองเนนไว คือ ลัทธิมากมายในชมพูทวีปถือวา “สุขจะลุถึงดวยสุขไมได จะลุถึงสุขตองดวย
ทุกข” จึงบําเพ็ญตบะ ทําทุกรกิริยา แตพุทธศาสนาบอกวา “สุขลุถึงไดดวยสุข” จึงเลิกทําทุกรกิริยา ไมใหบําเพ็ญ
ตบะ ซึ่งเปนอัตตกิลมถานุโยค ไมใหมัวทรมานตนใหลําบากเสียเวลาเปลา
ความสุขขั้นตนที่รูจักกันเปนพื้น คือความสุขทางวัตถุ หรือความสุขจากสิ่งเสพนั้น ตองขึ้นตอกาม ตอง
อาศัยกาม จึงเรียกวากามสุข เมื่อพัฒนาความสุข ก็คือจะมีความสุขที่เหนือกวาสูงกวาดีกวานี้ขึ้นไป ที่ตางหาก
หรือตางออกไปจากกามสุขนั้น ซึ่งเมื่อไดความสุขนั้นแลว จะมีคูกันพรอมไปดวยกับกามสุข หรือจะอยูกับ
ความสุขที่ดีกวาประณีตกวานั้นอยางเดียวโดยเลิกหรือทิ้งกามสุขเสียเลย ก็สุดแตพอใจเลือก
ลักษณะสําคัญของความสุขที่พัฒนาสูงขึ้นไปนั้น นอกจากลดโทษหมดขอเสียของความสุขที่พึ่งวัตถุแลว
ก็คือเปนความสุขที่เปนอิสระมากขึ้น สามารถมีความสุขไดโดยไมตองพึ่งพา ไมตองขึ้นตอการเสพวัตถุ ดังนั้น ใน
คําที่ตรัส จึงมีขอความวา “ความสุขที่ไมตองอาศัยกามไมตองมีอกุศลธรรม” หมายความวา การพัฒนาความสุข
นั้น กาวไปกับความสุขที่ไมตองอาศัยกาม ไมขึ้นตอกาม เปนอิสระจากกาม คือกาวไปพรอมดวยความตองการ
หรือความปรารถนา ที่เรียกวาฉันทะนั่นเอง
อีกอยางหนึ่ง ในการปฏิบัติที่ถูกตองนี้ ขอที่สําคัญก็คือ มีปญญาที่ทําใหจิตใจเปนอิสระ ถึงแมความสุข
อยางประเสริฐที่ดีเลิศนั้น จะเกิดจะมีอยูตลอดเวลา ก็ไมมาครอบงําจิตใจ เชน ไมอาจทําใหติดเพลินหลงมัวเมา
เหลิงลําพองสยบตัวตกอยูใตความประมาท เปนตน นี่ก็คือ ความสุขตองมากับอิสรภาพ ในความสุขตองมี
อิสรภาพ และในอิสรภาพที่แทก็มีความสุข
ทําไมพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมา จึงเปนความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ อยางที่วาแผนดินไหว ตื่นกันไป
ตลอดถึงพรหมโลกชั้นสูงสุด ก็เพราะเปนแนวคิดและวิถีชีวิตอยางใหม อันใหลุถึงสุขดวยสุขนี่แหละ
ความสุขที่เปนจุดหมาย ซึ่งใชคําเรียกวาเปนบรมสุขนั้น มากับปญญาที่รูแจงทําจิตใจใหเปนอิสระ ที่
แมแตความสุขอยางสูงก็ครอบงําไมได และความสุขนั้นก็เปนอิสระ สุขแทสุขจริง ไมมีพิษไมเปนภัย ไมตองหา ไม
ตองพึ่งพา ไมขึ้นตออะไร มีประจําอยูกับตัว จะอยูไหนไปไหนเมื่อใด ก็สดใสเบิกบานเปนสุขทุกเวลา
สําหรับคนทั้งหลายที่ยังไมไดลุถึงสุขสูงสุดนั้น ก็ไมเปนไร เมื่อรูเขาใจหลักแลว ก็มาพัฒนาความสุขกัน
ตอไป
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พุทธธรรม

ภาคหลักการ
ความสุข คืออะไร
เมื่อจะพัฒนาความสุข ก็มาดูความหมายของความสุขเสียกอนวา ความสุขมีความหมายวาอยางไร
ความสุข คือ การได้สนองความต้องการ หรือใชภาษางายๆ วา คือ ความสมอยากสมปรารถนา
ขอทําความเขาใจไวกอนวา นี่ยังไมใชความหมายที่ครอบคลุมทั้งหมด แตครอบคลุมในระดับพื้นฐานที่มี
ขอบเขตกวางมาก เปนความหมายที่สําคัญอยางยิ่ง ความสุขที่คนทั่วๆ ไป รูจัก ก็อยูแคความหมายนี้
เราอยากอาบน้ําแลว ไดอาบน้ํา ก็มีความสุข อยากรับประทานอะไรแลว ไดรับประทาน ก็มีความสุข เด็ก
อยากเลนแลว ไดเลน ก็มีความสุข นี่ก็คือไดสนองความตองการ หรือสนองความอยากความปรารถนานั่นเอง2161
ตรงนี้ ขอแทรกเรื่องปญหาทางภาษา เวลานี้ คําวา “ตองการ” กับ “ปรารถนา” กับ “อยาก” บางทีก็ตอง
ระวังการใช เนื่องจากในทางวิชาการสมัยใหมบางสาขา มีการใชโดยแยกความหมายใหแตกตางกัน โดยเฉพาะ
ระหวางความตองการ กับความอยาก ใหมีความหมายเปนคนละอยาง
สําหรับในที่นี้ จะใชคําวาตองการกับปรารถนาแบบปนกันไปเลย ไมแยก ใหเหมือนกับวามีความหมาย
อยางเดียวกัน ถาเทียบกับคําภาษาอังกฤษ ใหถือวาเทากับ desire ทั้งนั้น
เมื่อบอกวา ความสุข คือการไดสนองความตองการ หรือการไดสมอยากสมปรารถนา เรื่องก็เลยโยงไป
หาคําวา ตองการ หรือปรารถนา ซึ่งตองมาทําความเขาใจกัน
ความตองการ หรือความปรารถนานี้ เปนเรื่องใหญมาก ขอยกพุทธพจนมาตั้งเปนหลัก พระองคตรัสวา
“ฉนฺทมูลกา สพฺเพ ธมฺมา” แปลวา ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเปนมูล หมายความวา เรื่องของมนุษยทุกสิ่งทุกอยาง มี
ความตองการเปนมูล มีความอยากเปนตนทาง
เพราะฉะนั้น
๑. เราจะตองทําความเขาใจเรื่องความอยาก ความปรารถนา ความตองการนี้ ใหชัดเจน
๒. ในเมื่อความสุขเปนการไดสนองความตองการ หรือไดสนองความปรารถนา มันก็บงชี้วา การที่จะ
พัฒนาความสุขไดนั้น ก็ตองพัฒนาความอยาก พัฒนาความปรารถนา หรือพัฒนาความตองการดวย มิฉะนั้น
การพัฒนาความสุข ก็จะไมสําเร็จ
เปนอันวา ความต้องการนี้ เป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนา
ก็จึงมาทําความเขาใจเรื่องความตองการ หรือความอยากกันตอไป ขอใหถือหลักความตองการนี้วาเปน
เรื่องใหญ ไมควรไปหลบไปเลี่ยงที่จะศึกษามัน
2161

บางทีเราใชคําวาความตองการใหตรงกับคําวา need อยางในเศรษฐศาสตร คลายจะบัญญัติใหใหแปลคํานามพหูพจนของคํานี้ คือ
needs วา “ความตองการจําเปน” สวนความอยากความปรารถนา ก็หมายถึง desire เปนตน ทําใหดูเหมือนกับวา ในภาษาไทยไม
มีคาํ ที่มีความหมายตรงกับ need ของฝรั่ง จึงตองมาคิดกันใหม และหาคําตรงแทไมได ก็เลยตองใชเปนขอความหรือวลี
คําวาตองการเชิงจําเปนนี้ นาจะตรงกับคําเกาที่เคยใชมากอนวา “จําปรารถนา” เชน ภาษิตวา สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา แปลวา
“สติจําปรารถนาในที่ทั้งปวง” หมายความวา สติเปนธรรมที่ตองใชหรือจําเปนในทุกกรณี “จําปรารถนา” ก็ใกลๆ กับคําวาจําเปน แต
ไมตรงกันแท เชนในตัวอยางวา ในกระทอมหลังหนึ่ง ที่เราจะเขาไปนอน ไมมีอะไรเลย นอกจากพื้นดินที่เฉอะแฉะ และขรุขระ เราก็
บอกวา จําปรารถนาเตียง นี่ก็คือ ไมวาเราจะอยากไดหรือไม แตก็จําปรารถนา อยางคนเจ็บปวยก็จําปรารถนายา ดังนี้เปนตน โบราณ
มีคํานี้ จึงไมสับสนระหวางคําวา ตองการ กับปรารถนา
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ความคลุมเครือพรามัวในหลักความอยากความตองการนี้ ทําใหมองอะไรไมชัด พัฒนาไมเดินหนา
แกปญหาไมสําเร็จ ไมวาจะเปนการศึกษา จริยธรรม วิชาการ หรือกิจการอะไรก็ตาม ถาจับจุดนี้ไมได ก็เปนอันวา
ไปไมถึงไหน ไมถึงเนื้อตัวไมถึงสาระของเรื่องนั้นๆ

ความต้องการ คืออะไร และสําคัญอย่างไร
ศัพทธรรมสําหรับความอยากหรือความตองการนี้ คอนขางซับซอน ตองใชเวลาทําความเขาใจเล็กนอย
ขอยกพุทธพจนมาดูกันอีกครั้งหนึ่ง คือที่ตรัสวา “ฉนฺทมูลกา สพฺเพ ธมฺมา” (ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเปน
มูล หรือเปนราก เปนฐาน เปนตนตอ)
คําสําคัญคือ “ฉันทะ” แปลวา ความตองการ หรือความอยาก จะแปลวาความปรารถนา ที่เปนคําบาลีวา
“ปตฺถนา” ก็ได
ที่วาซับซอน ก็คือ เริ่มแรก “ฉันทะ” ความตองการ หรือความอยากนี้ ในขั้นพื้นฐาน เปนคํากลางๆ ใชใน
ทางดีก็ได ในทางรายก็ได เปนกุศลก็ได เปนอกุศลก็ได มีทั้ง กามฉันท เนกขัมมฉันท บริโภคฉันท ธรรมฉันท ฯลฯ
ในขั้นนี้ ทานแยก “ฉันทะ” คือความตองการนี้ วามี ๒ อยาง คือ
๑. ตัณหาฉันทะ แปลวา ฉันทะคือตัณหา หรือฉันทะที่เปนตัณหา (ฉันทะ คือความอยากได อยากเอา
อยากเปน อยากมี อยากมลาย)
๒. กัตตุกัมยตาฉันทะ แปลวา ฉันทะคือกัตตุกัมยตา หรือฉันทะที่เปนกัตตุกัมยตา (ฉันทะ คือความ
อยากทํา ใฝจะทํา ใฝสรางสรรค)
อยางแรกเปนฝายราย เปนอกุศลฉันทะ อยางหลังเปนฝายดี เปนกุศลฉันทะ ที่จริง อยางนี้ก็ดูงาย และ
ก็ชัดดีอยู แตถอยคํายาวไปหนอย เรียกยาก
ตรงนี้ก็มาถึงที่ซับซอน คือ ในเวลาแสดงธรรม อธิบายธรรม หรือพูดจาสื่อสารกันทั่วไป ก็อยากใชคําที่
สั้นๆ งายๆ ในที่สุดก็ปรากฏผลออกมาวา
- เวลาพูดถึงฉันทะ ที่อยากในทางไมดี เปนอกุศล ก็ใชคําเดียวไปเลยวา “ตัณหา” (ไมตองพูดวา
ตัณหาฉันทะ)
- ถาจะพูดถึงฉันทะ ที่อยากในทางดี เปนกุศล ก็ใชคําเดียวไปเลยวา “ฉันทะ” (ไมตองไปพูดใหยาววา
กัตตุกัมยตาฉันทะ หรือกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ หรือสภาวฉันทะ ฯลฯ)
ตอนนี้ก็เลยพูดไดงาย สั้นนิดเดียว รูเรื่องกันไป ไมตองยืดยาดเยิ่นเยอ พอบอกวา “ตัณหา” ก็คือความ
อยากที่ไมดี (คือฉันทะฝายอกุศลนั่นเอง) พอพูดวา “ฉันทะ” ก็คือความอยากที่ดี (คือฉันทะฝายกุศล หรือกัตตุกัมยตาฉันทะนั่นเอง)
ถาไมรูที่ไปที่มา ก็จะงง วาคําไหนหมายถึงอะไร คําไหนดี คําไหนราย ก็สับสนยุงไปหมด เชนไปเจอกาม
ฉันทะ ก็งง ไหนวาฉันทะเปนฝายดี ทําไมนี่ไมดีละ ดังนี้เปนตน จึงตองพูดทําความเขาใจกันใหชัด
ถึงตอนนี้ ก็สรุปได คือบอกวา ความอยาก หรือความตองการนั้น มี ๒ อยาง คือ
๑. ตัณหา คือ ความอยากความตองการที่เปนอกุศล ไดแก อยากได อยากเอา อยากมี อยากเปน
อยากทําลาย
๒. ฉันทะ คือ ความอยากความตองการที่เปนกุศล ไดแก อยากทํา (ใหมันดี) ใฝฝก ใฝศึกษา ใฝ
ปฏิบัติ ใฝจัดทํา ใฝสรางสรรค
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ในคัมภีรภาษาบาลีชั้นอรรถกถา เมื่อทานจะแยก ๒ อยางนี้ ทานก็หาคํากลางมาตั้งกอน ไดพบวาทานใช
คําวา ปตฺถนา คือความปรารถนามาวางเปนคํากลาง แลวทานก็แยกใหดู บอกวา ปตฺถนา (คือความปรารถนา) มี
๒ อยาง (ก็คือที่แยกใหดูแลวขางบนนั่นเอง) ไดแก
๑. ตณฺหาปตฺถนา คือ ความปรารถนาที่เปนตัณหา (ปรารถนาเอา, ตองการเสพ)
๒. ฉนฺทปตฺถนา คือ ความปรารถนาที่เปนฉันทะ (ปรารถนาดี, ตองการทําใหดี)
มีขอสังเกตวา คนไทยทั่วไป โดยเฉพาะชาวพุทธไทยนี้เอง พอพูดถึงความอยาก ก็มักจะบอกวาไมดี ไม
ถูก ใชไมได แลวก็ชอบบอกกัน สอนกัน ไมใหอยาก ซึ่งนับวาเปนอันตราย อาจกลายเปนการทําราย ทั้งตัดรอน
การพัฒนาคน และขัดขวางการพัฒนาสังคมประเทศชาติ
สวนคนอีกพวกหนึ่งก็เลยเถิดไปในทางตรงขาม ชอบพูดชอบสอนวาใหอยากไดอยากเอา อยากมั่งอยาก
มี บางทีถึงกับสอนใหโลภ ใหอยากเดนอยากดัง อยากเปนใหญเปนโต บอกวาตองอยางนี้ ประเทศชาติสังคมจึงจะ
พัฒนา แตไมไดพัฒนาจริงเลย มีแตพัฒนาไปสูความพินาศ อยางนอยก็ทําใหเกิดการพัฒนาที่ไมยั่งยืน ทั้ง
การเมืองและเศรษฐกิจ พาคนพาโลกออกไปจากสันติภาพ
ทั้งสองพวกนี้ ก็คือสุดโตง สุดขั้วไปคนละดาน แตเหมือนกัน รวมกันตรงที่มีความไมรู คือไมรูจักความ
อยาก ไมรูไมเขาใจธรรมชาติของความตองการ แลวก็จัดการกับความอยากนั้นไมถูกตอง
เพราะฉะนั้น เรื่องความอยาก จึงตองรูจัก และแยกใหได ดังที่นํามาใหดูนั้น เมื่อแยกไดแลว เรื่องราว
อะไรตางๆ ก็จะกระจางแจงชัดเจนขึ้นอยางมากมาย
เมื่อไดเห็นความหมายที่แตกตางกันระหวางความอยาก ๒ แบบนั้นไปคราวๆ แลว ก็จะใหจับสาระ หรือ
ลักษณะสําคัญของความแตกตางนั้นใหจะแจงขึ้นอีก เปนการชี้จุดสําคัญใหเดนชัดยิ่งขึ้น
๑. ตัณหา เปนความอยากเพื่อตัวตนของเรา หรือเพื่อตัวเราเอง เชน อยากเอาเขามาใหแกตัว เอามา
บําเรอตัว ใหตัวเสพ ใหตัวได ใหตัวเปนหรือไมเปนอยางนั้นอยางนี้
๒. ฉันทะ เปนความอยากเพื่อสภาวะของสิ่งนั้นๆ เอง เพื่อความดี เพื่อความงาม เพื่อความสมบูรณ
ของสิ่งนั้นๆ
ขอยกตัวอยางงายๆ ในวัด เชนวา คนมาในวัดแลว เขาไปในบริเวณที่มีตนไมมากๆ เห็นกระรอกกระแต
วิ่งโลดเตนกระโดดกระโจนไปมา
คนหนึ่งก็ชื่นชม มองวา เจากระรอกนี้นาดู คลองแคลว มันกระโดดไปกระโดดมา ดีนะ เปนภาพที่งามตา
ขอใหกระรอกเหลานี้มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ ทําหมูไมที่รมรื่นใหงดงามนาเพลินใจ ชวยใหวัดเปนรมณียสถาน
นานเทานานตอไปเถิด อยางนี้คืออยากเพื่อสภาวะที่เต็มสมบูรณของสิ่งนั้นเอง เรียกวามีความอยากหรือความ
ตองการที่เปนกุศล เปนฉันทะ
สวนอีกคนหนึ่ง ก็เห็นกระรอกตัวเดียวกันนั้นแหละ แตเขามองไปก็คิดไปวา เจากระรอกตัวนี้อวนดี เนื้อ
มาก ถาเราจับได เอาไปลงหมอแกงเย็นนี้ คงอรอยทีเดียวละ นี้คืออยากเพื่อตัวตนของตนเอง เรียกวามีความ
อยากที่เปนอกุศล เปนตัณหา
อีกตัวอยางหนึ่ง นักเรียนจบมัธยมศึกษาแลว คิดเลือกจะเรียนแพทย
คนหนึ่งอยากเปนแพทย เพราะอยากมีรายไดมาก อยากหาเงินงาย จะมั่งคั่งร่ํารวย และมีหนามีตา มี
เกียรติสูง นี้คืออยากเพื่อตัวตนของตนเอง เรียกวามีความอยากหรือความตองการที่เปนอกุศล ก็เปนพวกตัณหา

บทที่ ๒๓ ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ
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สวนอีกคนหนึ่งอยากเปนแพทย เพราะอยากทําใหคนหายจากโรค อยากเห็นประชาชนแข็งแรงมีสุขภาพ
ดี อยากใหชาวบานพนความเดือดรอน อยากใหบานเมืองมีพลเมืองที่มีคุณภาพอยูกันรมเย็นเปนสุข อยางนี้คือ
อยากเพื่อสภาวะที่เต็มสมบูรณของสิ่งนั้นๆ ที่เปนวัตถุประสงคอยางตรงไปตรงมาของอาชีพแพทยนั้นเอง เรียกวา
มีความอยากหรือความตองการที่เปนกุศล เปนฉันทะ
คนมีความอยากตองการอยางไหน เมื่อเขาไดสนองความตองการอยางนั้น เขาก็มีความสุข ดังนั้น
ความสุขของคนจึงตางกันไปตามความตองการ
คนหนึ่งอยากใหกระรอกแข็งแรงสมบูรณเปนอยูสุขสบายของมัน พอเห็นกระรอกนั้นกระโดดโลดเตนรา
เริงดี ความตองการของเขาก็ไดรับการสนอง เขาก็มีความสุขทันที
อีกคนหนึ่งอยากเอากระรอกมาตมกินใหลิ้นของตัวไดอรอย ตองไลจับไลยิงเอากระรอกนั้นมาตมมาแกง
ใหมันตาย จนกวาตัวเองจะไดกิน ความตองการของเขาจึงจะไดรับการสนอง แลวเขาจึงจะมีความสุข
มองกวางไกลออกไป คนมีฉันทะรักที่จะทําเหตุของความเจริญ คนมากดวยตัณหาไดแตรอเสพผลของ
ความเจริญนั้น พูดสั้นๆ วา พวกฉันทะเปนนักสราง พวกตัณหาเปนนักเสพ พวกฉันทะจึงมีความสุขในการ
สรางสรรค พวกตัณหาจึงมีสุขตอเมื่อไดเสพ
ในสังคมที่เปนอยูนี้ ไมอาจหวังวาจะทําการใดใหกระแสตัณหาเหือดหายไปได หรือจะใหวิถีของฉันทะ
ขยายขึ้นมาเปนใหญ สิ่งที่พึงทํา คือพยายามดุลไว ไมปลอยใหกระแสตัณหาทวมทนไหลพาลงเหวไป และคอย
สงเสริมวิถีแหงการสนองฉันทะใหดําเนินไปได
ตราบใด คนผูมีความสุขในแนวทางของการสนองฉันทะ ยังมีเปนหลักเปนแกนอยู สังคมมนุษยก็จะยัง
พอดําเนินไปได
สิ่งที่จะตองทําตลอดเวลา ก็คือ ความไมประมาทในการพัฒนามนุษย ใหกาวหนาไปในการพัฒนา
ความสุข

พอจะได้ใจพองฟูขึ้นไป เป็นปีติ ได้สมใจสงบลงมา เป็นความสุข
กอนจะพูดตอไปถึงหลักในการปฏิบัติจัดการกับความตองการ ขอแทรกเรื่องนารู ที่จะชวยใหเขาใจหรือ
รูจักความสุขไดชัดเจนมากขึ้น
ไดบอกแลววา ความสุข คือการไดสนองความตองการ หรือความสมอยากสมปรารถนา
ที่จริง ความสมอยาก หรือการไดสนองความตองการนั้น พูดอีกสํานวนหนึ่ง ก็คือ การทําใหความตองการ
สงบระงับไปนั่นเอง เหมือนอยางระงับความกระหาย ดวยการดื่มน้ํา หรือระงับความหิว ดวยการกินอาหาร เมื่อ
ความหิวคือความตองการอาหารสงบไป หรือเมื่อความกระหายคือความตองการน้ําสงบไป ก็เปนความสุข
ดังนั้น เมื่อพูดตามความหมายนี้ ความสงบระงับไปของความตองการนั่นเอง เปนความสุข หรือพูดให
สั้นวา ความสุขคือความสงบ
ทีน้ี ในการสนองความตองการ หรือสมอยากสมปรารถนานั้น จิตใจกวาจะมาถึงความสงบที่เปนภาวะ
แหงความสุข บางทีก็ไดประสบหรือไดเสวยภาวะที่นาชื่นชมยินดีมาเปนลําดับหลายขั้นหลายอยาง โดยเฉพาะที่
เดนก็คือ “ปติ” ซึ่งมักพูดเขาคูเขาชุดกันวา “ปติสุข”
ถาเรามองเห็นและเขาใจภาวะจิตที่เปนขั้นตอนตางๆ ในกระบวนการสนองความตองการนี้แลว ก็จะ
เขาใจชัดเจนยิ่งขึ้นวาความสุขเปนความสงบอยางไร และความสงบนั้น มีความหมายสําคัญแคไหนและดีอยางไร
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เริ่มที่ปติ กับสุขนี่แหละ วาไปตามหลักกอน ทานพูดใหงายวา ความปลื้มใจในการไดอารมณที่ปรารถนา
เปนปติ การเสวยรสอารมณที่ไดแลว เปนสุข เชน คนเดินทางกันดารมาแสนเหน็ดเหนื่อย เมื่อเห็นน้ําหรือไดยิน
วามีน้ํา ที่จะไดกินไดดื่ม ก็เกิดปติ พอเขาไปสูรมเงาหมูไมและไดลงดื่มกินอาบน้ํานั้น ก็มีความสุข
เพื่อใหเขาใจชัดยิ่งขึ้น ทานแสดงตัวอยางใหเห็นเปนขั้นเปนตอนไว2162 เหมือนดังวา คนผูหนึ่งเดินทาง
กันดารมาแสนไกล แดดก็รอนจนเหงื่อโซมตัว ทั้งหิวทั้งกระหายเหลือเกิน
ถึงจุดหนึ่งเห็นคนเดินทางสวนมา ก็ถามวา ในทางที่ผานมามีน้ําดื่มที่ไหนบางไหม นายคนนั้นตอบวา
โนน ดูสิ ขางหนาโนน ทานผานดงนั้นไป จะมีทั้งสระน้ําใหญและไพรสณฑ พอไดฟงคําบอกแคนั้น เขาก็ดีใจ
เหลือเกิน ราเริงขึ้นมาเลย
เมื่อเดินตอจากที่นั้นไป ไดเห็นกลีบ กาน ใบ และดอกบัว เปนตน ที่ตกเกลื่อนบนพื้นดิน ก็ยิ่งดีใจราเริง
มากขึ้นๆ เมื่อเดินตอไปอีก ก็ไดเห็นคนมีผาเปยกผมเปยก ไดยินเสียงไกปาและนกยูง เปนตน แลวใกลเขาไปๆ
ก็เห็นไพรสณฑเขียวในบริเวณเขตสระน้ํา เห็นดอกบัวที่เกิดในสระ เห็นน้ําใสสะอาด เขาก็ยิ่งดีใจราเริงปลาบปลื้ม
ยิ่งขึ้นไปๆ ทุกทีๆ
แลวในที่สุด มาถึงสระ ก็กระโจน หรือกาวลงไป พอถึงน้ํา ไดสัมผัส ก็ฉ่ําชื่น ใจที่ฟูขึ้นพองออกไป ก็สงบ
เขาที่ เขาอาบดื่มตามชอบใจ ระงับความกระวนกระวายหมดไป เคี้ยวกินเหงารากใบบัว เปนตน จนอิ่มหนํา แลว
ขึ้นจากสระ มาลงนอนใตรมไมเย็นสบาย มีลมออนๆ โชยมา พูดกับตัวเองวา สุขหนอๆ
ตามตัวอยางที่ทานยกมาเปรียบเทียบนี้ จะเห็นวา
ความดีใจปลาบปลื้มราเริง นับตั้งแตชายผูนั้นไดยินวามีสระน้ําและหมูไม จนกระทั่งไดเห็นน้ํา นั้นคือ
ปติ ซึ่งเปนอาการราเริงยินดีในอารมณที่เปนขั้นกอนหนา
สวนการที่เขาไดลงไปอาบน้ํา กิน ดื่ม แลวนอนรําพึงวา สุขหนอๆ ที่ใตรมไมเย็นสบาย มีสายลมออนๆ
โชยมา นี้คือ สุข ซึ่งอยูในตอนที่ไดเสวยรสอารมณ
ปตินั้นมีลักษณะฟู พอง พลุงขึ้น ซูซา ซาบซาน ปลาบปลื้ม ซึ่งก็แสนจะดีอยางยิ่ง แตถึงจะดีอยางไร ปติ
จะคางอยูไมได เพราะยังไมสม ยังไมลุจุดหมาย สุดทายก็ตองมาจบลงที่ความสุข ตองดีสุดตรงที่สุข ซึ่งก็คือสงบ
เขาที่นั่นเอง
ถายังไมสงบ ก็ยังไมสม ยังจบยังสมบูรณไมได จึงมาดีที่สุดตรงที่สมและสงบลงได เรียกวาเปนสุข
ที่จริง ถาดูใหละเอียด แยกใหครบ ยังมีภาวะจิตอีกชวงหนึ่ง อยูระหวางปติกับสุข อันนี้ก็สําคัญ เมื่อกี้
เรามองแตดานที่จะไดสนองระงับดับความตองการไดสมอยากสมปรารถนา คือดานได แตเมื่อดูใหละเอียด ก็ดู
ดานของตัวความตองการเองดวย
ความตองการนั้นก็มีอาการของมันเอง คือ ความรุนเรา ความเรารอน ความกดดัน ยิ่งถารุนแรง ก็
กลายเปนความกระวนกระวาย ความเครียด ความกระสับกระสาย จนถึงขั้นทุรนทุราย
ทีนี้ ในกระบวนการสนองความตองการนั้น เมื่อเขามาในขั้นตอนของการสนองที่จะไดสมปรารถนา
ขณะที่ปติฟูฟาแรงขึ้นนั้นเอง อีกดานหนึ่ง มันก็ทําใหความกระวนกระวาย เครียด เขม็ง กระสับกระสายที่เปน
อาการของความตองการ ซึ่งมีผลทั้งตอจิตและกาย ไดผอนคลาย ระงับไป หายเรารอน เย็นลง ราบลง กลายเปน
ความเรียบรื่น ภาวะนี้เรียกวา “ปสสัทธิ”
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ปสสัทธินี่แหละ เปนตัวนําโดยตรงเขาสูความสุข เพราะฉะนั้น เมื่อซอยละเอียดใหชัด ทานจึงพูด
ตามลําดับดังนี้วา “ปติ ปสสัทธิ และสุข”
(ความตองการฝายตัณหา จะมีอาการเรารอน กระวนกระวาย เครียด เปนตนนี้ไดเต็มที่ เพราะอยูบน
ฐานของโมหะ และอิงกับความยึดถือตัวตน แตความตองการฝายฉันทะมากับปญญาเปนปกติอยูแลว ปญญาจึง
ทําหนาที่จัดปรับแกและกันปญหาเหลานี้ไปพรอมในตัว)
พอพูดถึงอาการของความตองการ ก็เลยมีแงซับซอนเล็กนอยที่ควรจะพูดไวประกอบความรูดวย คือ
นอกจากการระงับความตองการดวยการสนองที่พูดมานั้น ก็มีการระงับความตองการดวยการไมสนอง ซึ่งเปน
การกระทําในทางตรงขาม
ทีนี้ เมื่อความตองการเกิดขึ้น ถาพยายามระงับดวยการไมสนองมัน ไมยอมตามมัน โดยขัดขวางหรือขัด
ขืนฝนใจ กดขมหรือบังคับ ก็จะยิ่งทําใหมีอาการรุนแรง เกิดความเรารอนกระวนกระวายทุรนทุรายมากขึ้น และ
อาจจะระบายหรือระเบิดออกมา ทําใหเกิดทุกขแกตน และเปนภัยแกคนอื่นมากมาย แลวในโลกนี้ ก็แกไขกัน
ดวยวิธีสรางโทษภัยแบบตอบโตหรือตอบแทนยอนกลับไป และเปนการขูไว ไมใชสงบจริง
เมื่อมาเขาสูกระบวนการฝกศึกษาพัฒนาคน การมีจิตสํานึกที่จะฝกตนก็ชวยไดระดับหนึ่ง แมจะฝนใจ
แตขางดีก็มีผลที่รูสึกวาไดฝกตนขึ้นมา แลวก็อาจจะดีใจที่ไดทดสอบกําลังความสามารถในการฝกตนนั้น
แตการฝกฝนพัฒนายังมีวิธีมากกวานี้ ทั้งวิธีการทางจิต และทางปญญา
วิธีทางจิต ก็เชน การใหฝายกุศลมีกําลังเหนือกวา อยางงายๆ ก็เชน ใหฉันทะ ที่ใฝรูใฝดี ที่อยากคนควา
หาความรู แรงเขมกวาตัณหา ที่ใฝมั่วใฝเสพ ที่อยากหนีโรงเรียนไปกินเหลากับเพื่อนสุราบาน
อีกอยางหนึ่งคือใชวิธีแทนที่ เชน มองไปที่เงินของคุณ จ. อยากจะขโมยเอาเสีย แตนึกถึงวาคุณ จ. หา
เงินมาดวยความยากลําบาก มีทุกขมากอยูแลว ไมควรไปเพิ่มทุกขใหเขา เกิดกรุณาหรือการุณยขึ้นมา ตัณหาก็
แหงหายสงบไป
สวนวิธีทางปญญา ก็เชนวา เขาเอาทองคํามาขายใหในราคาแสนจะถูก ก็ตาลุกอยากไดเหลือเกิน แตพอ
รูทันวาเปนทองเก ความอยากไดก็หายวับไปหมดสิ้น สงบลงได แตปญญาอยางนี้ ควรเรียกลอวาเปนปญญา
เทียม แครูทันทองเก พอแกปญหาเฉพาะหนาไปที
จะเปนปญญาแท ก็ตองอยางพระสาวกที่มองเห็นความจริงวา เงินทองเพชรนิลจินดาประดาทรัพย ไมใช
แกนสารของชีวิต ไมเปนของเราของเขาของใครจริง ทําชีวิตใหดีงามประเสริฐเปนสุขแทจริงไมได ทั้งเราทั้งมันก็
เปนไปตามธรรมชาติ คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้น ถาจะอยูกับมัน ก็ตองใชประโยชนอยางรูเทาทัน ไมใหเปน
เหตุกอโทษทุกขภัย เมื่อจะเปดโลงสูความเปนอิสระเสรีมีสุขที่แท ก็สละละไดทั้งหมดในทันที อยางนี้คือปญญาที่
ทําใหตัณหาไมมีที่ตั้งตัว จึงสงบจริง
รวมแลว ไมวาจะสงบระงับดวยการสนองความตองการก็ตาม หรือสงบระงับดวยวิธีทางจิตทางปญญาให
ไมตองสนองความตองการที่ไมถูกไมดีก็ตาม ความสงบนั้นก็เปนความสุข และความสุขก็คือความสงบ สันติเปน
สุข สุขเปนสันติ คือสันติสุข ดังความหมายที่ไดวามา
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สองทางสายใหญ่ ที่จะเลือกไปสู่ความสุข
เรื่องความตองการนี้สําคัญมาก ถึงแมตั้งหลักไวใหเห็นกันแลว ก็ยังมีแงมุมปลีกยอยที่ควรพูดเพิ่มเติม
อีก ใหเกิดความคุนเคยไว
อยางงายๆ ตามปกติ คนทั่วไป ก็มีทั้งฉันทะ และตัณหา เปนตนทุนอยูดวยกัน ขอสําคัญอยูที่วา คนผูมี
หนาที่รับผิดชอบสังคม หรือผูอยูในฐานะที่ควรเปนกัลยาณมิตร จะตองเขาใจหลักความตองการนี้ และรูจัก
สงเสริมความตองการฝายฉันทะขึ้นไป พรอมกับรูจักคุมและขัดเกลาความตองการฝายตัณหา อยางนอยใหเปน
กระแสรองอยูเรื่อยไป
ดา นฉั น ทะที่ เ ป น ทุ น ก็ เ ช น ว า คนทั่ ว ไป อยู ไ หนไปไหน ก็ อ ยากเห็ น สภาพแวดล อ มที่ เ ป น ระเบี ย บ
เรียบรอย สะอาดตา เมื่อไดสัมผัสธรรมชาติที่งดงามรื่นรมย ก็ชื่นชมสบายใจ มีความสุข และอยากใหสิ่งทั้งหลาย
โดยรอบอยูในสภาวะที่ดีงามสมบูรณอยางนั้น อยากใหผูคน สัตว ตนไม แมกระทั่งหญา ขึ้นไปถึงทองฟา สดชื่น
งาม นาอิ่มตาอิ่มใจ
แมแตรางกายแขนขาหนาตาของตน ก็อยากใหแข็งแรงสะอาดหมดจดสดใส อยูในภาวะที่ดีงามสมบูรณ
ของมัน (ตรงนี้เปนจุดสังเกต ที่ใชไดดี ในการฝกแยกฉันทะกับตัณหา)
พรอมกันนั้น อีกดานหนึ่ง คนทั่วไปก็ตองการสนองความตองการทางผัสสะของตน ตองการเสพรูป รส
กลิ่น เสียง สัมผัสกาย ที่เปนอารมณอันนาพอใจ ที่ชอบใจ ที่ทานใชคํารวมๆ เรียกวา อามิส บาง วา กาม บาง
เนื่องจากพวกกามอามิสนี้ มีสัมผัสที่หยาบ มีการกระตุนเราที่แรง จึงมีกําลังลอเราชักพาไปไดมาก ความ
รูเทาทันที่จะไมหลงตามเหยื่อลอจึงตองไดรับการย้ําเนน
ทีนี้ มาดูความอยาก ๒ อยางนั้นเทียบกัน ใหเห็นความหมายชัดขึ้นไปอีก
บอกแลววา ความอยากอยางที่ ๒ ที่เปนกุศล คือฉันทะนั้น เริ่มอยางงายๆ ดวยความรูสึกชื่นชมยินดี
พอใจ ในความดีความงามความสมบูรณของสิ่งนั้นๆ
ทีนี้ เมื่อมีความพอใจ มีความตองการที่จะไดรับความพอใจอยางนั้น แตถาสิ่งนั้นๆ ตลอดจนคนนั้นๆ
ยังไมมีความดีงามสมบูรณ หรือมี แตยังไมเต็มที่ ก็แลวแต ก็อยากใหมันดี อยากใหมันงาม อยากใหมันสมบูรณ
เมื่ออยากใหมันดีงามสมบูรณ แตมันยังไมเปนเชนนั้น จะตอไปอยางไร นี่ก็คือมาถึงขั้นที่อยากทําสิ่ง
นั้นๆ ใหมันดีงามสมบูรณ ตรงนี้แหละที่จะไดเจอตัวฉันทะจริงๆ ที่ทานเรียกวา “กัตตุกัมยตาฉันทะ” (ฉันทะคือ
ความอยากทํา)
พอพูดมาถึงตรงนี้ ก็คงมองเห็นแนวทางของการที่จะพัฒนาความตองการที่เปนฉันทะนั้นตอไป
ทีนี้ เพื่อเทียบกันตอไป ก็หันมาดูความอยากประเภทตัณหา ที่เปนอกุศล คือความพอใจใครอยากในรูป
เสียง กลิ่น รส และสัมผัสกาย ที่มาสนองความตองการในการเสพ อันนี้เรียกงายๆ วา ความอยากเสพ พออยาก
เสพขึ้นมา มันก็คือการอยากไดอยากเอาเพื่อตัวเรา ตรงนี้ขอแตกตางอยางพิเศษก็โผลออกมา
อะไรที่โผลขึ้นมาตอนนี้ นั่นก็คือ พอความอยากแบบนี้เกิดขึ้น ก็ตองมีตัวเจาของเรื่องขึ้นมา คือมีตัวที่จะ
เปนผูไดผูเอาผูเสพ แมแตเปนผูอยาก มีตัวผูอยาก ตัวผูได ตัวผูเสพ ชัดขึ้นมาเลย คืออยากไดอยากเอามาใหแก
ตัว เพื่อตัวจะไดเสพ นี่คือจุดกําเนิดของ “ตัวตน”
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แตถาเปนความอยากประเภทที่ ๒ คือฉันทะ ก็มีลําดับการทํางานตางไปอีกแบบหนึ่งเลย อยางที่วาแลว
คือ พออยากในความดีความงาม พอใจ ชื่นชมในความดีความงามความสมบูรณของสิ่งนั้นๆ
พอเห็นมันเปนอยางนั้น ก็มีความสุขอยูขั้นหนึ่งแลว โดยยังไมตองทําอะไร พรอมกันนั้น ก็อยากใหสิ่ง
นั้นมันดีของมัน ใหมันงามของมัน ใหมันสมบูรณของมันตอไป
ทีนี้ ถามันยังไมดี ยังไมงาม ยังไมสมบูรณ ก็อยากใหมันดีมันงามมันสมบูรณ ทีนี้ทําอยางไร เมื่ออยาก
ใหมันดีมันงาม แตมันยังไมดีไมงาม ไมสมบูรณ ก็อยากทํา ใหมันดี ใหมันงาม ใหมันสมบูรณ
เมื่อจะทําใหมันดีใหมันงามใหมันสมบูรณ แตไมรูวาจะทําอยางไรมันจึงจะดีจึงจะงามจึงจะสมบูรณ
ถึงตอนนี้ ระบบเหตุปจจัยก็มาเรียกรองเอง คือก็เลยอยากรูวาจะตองทําอะไรอยางไร เพื่อใหมันดีงาม
สมบูรณ ถึงตรงนี้ก็คือเกิดความอยากรู้ หรือความใฝที่จะรู
ตามลําดับนี้ เห็นไดวา ความหมายของ “ฉันทะ” นั้น กวางมาก ตั้งแตชื่นชม (มีความสุข) ดวยความ
ยินดีพอใจในความดีความงามความสมบูรณของสิ่งนั้นๆ คนนั้นๆ แลวก็อยากใหสิ่งนั้นๆ คนนั้นๆ ดีงามสมบูรณ
สดใสมีความสุขตอไป หรือไมก็อยากทําใหสิ่งนั้นๆ คนนั้นๆ มีความดีงามสมบูรณสดใสมีความสุข แลวก็อยากรู
วาจะทําอยางไร สิ่งนั้นๆ คนนั้นๆ จึงจะดีงามสมบูรณมีความสุขไดอยางนั้น
จุดตางอยางแรกที่ควรสังเกตไว คือ ฉันทะตองการใหคนใหของนั้นๆ ดีงามสมบูรณเต็มตามสภาวะของ
เขาของมัน เมื่อเราพบคนหรือของที่ดีงามสมบูรณตามสภาวะ ความตองการของเราก็ไดรับการสนองเดี๋ยวนั้นเลย
เราจึงมีความสุขไดทันที เชนที่มีความสุขกับธรรมชาติ ตางกับตัณหาซึ่งตองรอสนองดวยการไดเสพจึงมีความสุข
จุดตางอยางสําคัญยิ่งก็คือ ตลอดกระบวนการของความอยากแบบฉันทะนี้ มีแตความอยาก แตไมเกิด
ตัวผูอยาก หรือตัวตนที่จะทําอะไรๆ (ตรงขามกับกระบวนการของตัณหา ที่จะตองเกิดมีอัตตาตัวตนขึ้นมาเปนผู
เสพ เปนเจาของ เปนผูครอบครอง)
ถาระหวางมีฉันทะ หรือทําอะไรอยูดวยฉันทะ เกิดมีความรูสึกตัวตนขึ้นมา ก็แสดงวากิเลสสังกัดอัตตา
ไดโอกาสแฝงตัวเขามาแลว และตัวที่มักเขามาแบบออนๆ ก็คือ มานะ (ความถือตัว, ความรูสึกอยากใหตัวสําคัญ)
ตัวแทของฉันทะที่อยากโดยไมตองเกิดมีตัวผูอยากนี้ ก็คืออยากทํา เพราะฉะนั้น คําวาฉันทะหรือความ
อยากที่เปนกุศลนี้ ทานจึงใหความหมายวา ไดแก กัตตุกัมยตาฉันทะ
ไมวาที่ไหน พอแสดงความหมาย หรือจํากัดความ ก็บอกวา “ฉนฺโทติ กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท” ฉันทะ คือ
ความตองการที่เปนความอยากจะทํา (ใหมันดี ใหมันงาม ใหมันสมบูรณ)
ที่พูดซ้ําบอยนี้ ก็เพราะเปนเรื่องสําคัญมาก มันเปนตนทางของการที่จะพัฒนามนุษย
พอเรามีฉันทะ อยากใหอะไรๆ ดี งาม สมบูรณ ถาเห็นแมแตพื้นบานพื้นบริเวณวัดวามันสะอาดดีงาม
เราก็ชื่นชม สบายใจ แตถาเห็นมันสกปรก ยังไมสะอาด เราก็อยากใหมันสะอาดใหมันเรียบรอยดี แลวเราก็
อยากจะทําใหมันสะอาด เราก็ไปฉวยไมกวาดมา แลวก็ทํางานกวาดไป ถาเราไมรูวาจะกวาดอยางไร เราก็อยากรู
วิธีที่จะกวาด แลวเราก็ไปหาเรียนวิธีกวาดเอามา เมื่อเรารูวิธีแลว เราก็มาทําการกวาด แลวเราก็พัฒนาความเปน
นักกวาดขึ้นมา ก็เชี่ยวชาญชํานาญ กวาดไดเกงขึ้นๆ พรอมทั้งมีความสุขไปดวยตลอดเวลาที่กวาด
นี่ก็คือกระบวนการที่เรียกวาการศึกษา เพราะฉะนั้น ฉันทะนี้ จึงเปนตนรากของกระบวนการศึกษา หรือ
การพัฒนามนุษย
แตถาตัณหามา จะไมเกิดกระบวนการของการศึกษาอยางนี้ พอตัณหามา อยากจะได เอามาใหตัวเสพ
พอไดมา พอไดเสพ ก็จบ
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พุทธธรรม

ถ้าการศึกษาพัฒนาคนให้มีความสุขด้วยฉันทะได้ จริยธรรมไม่หนีไปไหน
ถึงตรงนี้ก็จะตองเนนดวยวา การพัฒนาความสุขนั้น เปนการพัฒนาชีวิต เปนการพัฒนาสังคม และเปน
การพัฒนาธรรมอยางอื่นๆ ไปดวยพรอมทั้งหมด
โดยเฉพาะที่เรามักพูดกันบอยๆ เวลาพูดถึงเรื่องศาสนา คือเรื่องจริยธรรม บางทีก็พูดคูกันวา “ศาสนา
กับจริยธรรม” โดยโยงเรื่องจริยธรรมไปเปนเรื่องของศาสนา
เมื่อโยงอยางนี้ ก็ตองบอกดวยวา การพัฒนาความสุขนั่นแหละ เปนการพัฒนาจริยธรรม และในทาง
กลับกัน การพัฒนาจริยธรรม ก็ตองเปนการพัฒนาความสุข
ทั้งนี้ ถาทําถูกตอง ก็จะรูความหมายที่แท ทั้งของจริยธรรม และของความสุขดวย
ในเมื่อพูดถึงจริยธรรม ก็เลยขอตั้งขอสังเกตแทรกไวเปนพิเศษ วา จริยธรรมในความหมายที่เราใชกันนี้
มักจะเปนไปในเชิงที่ใหเกิดความรูสึกคอนขางจะฝนใจทํา
อยางเชนจะใหคนประพฤติดี ก็คิดกันพูดกันวา ตองไมทําโนน ตองไมทํานี่ ที่เปนการเสียหาย ไมทําบาป
ไมทําชั่ว มักใหเกิดความรูสึกเหมือนกับวา ฝนใจ หรือจําใจตองทํา
ทีนี้ ถามองตามหลักธรรมที่แท การพัฒนาจริยธรรมก็เปนดานหนึ่งของการพัฒนาความสุข ถาเปน
จริยธรรมที่แท ก็ตองเปนจริยธรรมแหงความสุข ถาเปนจริยธรรมที่ “ฝนใจ” หรือเปนไปดวยทุกข ก็ยังเปน
จริยธรรมจริงไมได เอาดีไมได และจะไปไดไมไกล กาวไมถึงไหน
ที่วานี้ มิใชหมายความวา จริยธรรมจะไมมีการฝนใจเสียเลย ก็มีบาง และที่จะมีการฝนใจนั้น ก็มี ๒
อยาง คือ
ก) ในขั้นตนๆ อาจมีการฝนบาง เหมือนในการบวก อาจมีลบบาง แตพอเขาทางดีแลว เปนจริยธรรม
แท เปนนักฝึก ที่กาวหนา ก็บวกไปๆ ของที่ราย ก็หลุดหาย ไมตองมัวลบ เพิ่มขึ้นมาๆ ก็แจกกัน
ไปๆ จนเต็มแลว ก็แจกออกไป ใหอยางเดียว
ข) เปนเรื่องเกี่ยวกับความแตกตางกันของมนุษย สําหรับคนพวกหนึ่ง ที่พระเรียกวา พวก “ทุกขา
ปฏิปทา” ก็จะฝนใจมากสักหนอย แตพอเต็มใจฝืน อยากฝนตัวเอง ก็กลายเปนฝก แทนที่จะทุกข์ที่
ต้องฝืน ก็กลายเป็นสุขที่ได้ฝึก ทีนี้ก็เดินหนาได และอาจจะไปถึงขั้นดี
อันนี้ก็ขอตั้งเปนขอสังเกตสําคัญไว
เมื่อพูดถึงจริยธรรมแลว ก็โยงไปถึงการศึกษา ก็เลยซอนเขามาดวย คือคนเรานี้ ทางพระทานเรียกวาเปน
สัตวที่ตองฝก จะดีเลิศประเสริฐได ก็ดวยการฝก
การฝึก ก็คือศึกษา ศึกษา ก็คือพัฒนา พัฒนาชีวิตดวยการศึกษา โดยคนตองฝกตนใหดียิ่งขึ้น เอาดีได
ดวยการฝก จะอยูแคสัญชาตญาณไมได จึงเรียกวาเปนธรรมชาติของมนุษย
ในเมื่อธรรมชาติของมนุษยเปนสัตวที่ตองฝก จะดีจะเลิศจะประเสริฐไดดวยการฝก ก็แสดงวา
การศึกษาเปนเรื่องที่สอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย เปนธรรมชาติของมนุษยอยางนั้นเอง ที่จะตองเจริญงอก
งามขึ้นไปดวยการศึกษา จึงย้ําไวใหชัดอีกทีวา “มนุษย์ คือสัตว์ที่ต้องศึกษา”
ทีนี้ ถาการศึกษาเดินไปถูกทาง เปนไปดวยดี ก็จะตองเปนการศึกษาที่มีความสุข คือศึกษาดวยความสุข
หรือเปนการศึกษาแหงความสุข ถาคนไมมีความสุข ก็ตองสงสัยวายังไมใชการศึกษาที่แท ยังไมใชการศึกษาที่
ถูกตอง

บทที่ ๒๓ ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ
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การศึกษานั้นพัฒนาชีวิตคน เมื่อคนมีการพัฒนาดวยการศึกษา ชีวิตของเขาก็พัฒนาขึ้นไปๆ เขาก็ดําเนิน
ชีวิตไดถูกไดดียิ่งขึ้นๆ การดําเนินชีวิตที่ดีที่ถูกตองนั้นนั่นแหละ เรียกวา “จริยธรรม”
เพราะฉะนั้น จริยธรรมกับการศึกษาจึงตองมาดวยกัน แตที่จริง ไมตองบอกวา “ตอง” หรอก เพราะเมื่อ
มันเปนธรรมชาติ พอถูกตองแลว มันก็เปนอยางนั้นของมันเอง ควรพูดใหมวา จริยธรรมกับการศึกษาจึงมา
ดวยกัน
นี่ก็หมายความวา ตัวมนุษยนี้ เปนสัตวซึ่งมีธรรมชาติที่จะตองฝก ตองหัด ตองพัฒนา ตองมีการศึกษา
และเมื่อศึกษาถูกตอง เปนไปตามธรรมชาติของเขานั้น สอดคลองกันแลว เขาก็จะยิ่งเจริญงอกงามมีความสุข
ยิ่งขึ้น การศึกษาก็จึงเปนการพัฒนาความสุขไปดวย และพรอมกันนั้น รวมอยูดวยกัน ก็พัฒนาทุกอยางที่อยูใน
ตัวคนนั้น ก็คือพัฒนาคนหมดทั้งตัว พัฒนาทั้งคน พัฒนาทั้งชีวิตของเขานั่นเอง
นี่แหละมันจึงไปดวยกัน ที่วา การศึกษาคือการพัฒนาความสุข การศึกษาเปนการพัฒนาจริยธรรม การ
พัฒนาจริยธรรมเปนการพัฒนาความสุข ฯลฯ อะไรตออะไรทั้งหมดนั้น ก็คืออยูในนี้
ก็อยางที่พระพุทธเจาตรัสนั่นแหละวา ถาทําเหตุปจจัยถูกตอง ก็ไมตองไปเรียกไปรอง ธรรมชาติก็เปนไป
ของมันเอง ทานวา เมื่อเกิดปติแลว กายใจก็เรียบรื่นผอนคลาย ไมตองไปเรียกรอง ไมตองแมแตตั้งใจ ปสสัทธิก็
ตามมา ตามธรรมดาของธรรมชาติ ที่มันเปนเชนนั้นเอง
เหมือนแมไกอยากเห็นลูกไก ก็ขึ้นไปกกไขตามเวลา พอถึงวาระ ลูกไกก็กะเทาะเปลือกไขออกมา แตถา
แมไกไมขึ้นไปกกไข ถึงจะไปยืนตะโกนรองทั้งวันที่หนาเลา ทั้งเหนื่อยเปลา และไขก็เนา ไมวาลูกเตาหรือลูกไก ก็
ไมออกมา
สมัยกอน เลิกสงครามโลกใหมๆ รถยนตยังไมทันสมัย เทคโนโลยียังไมกาวหนาอยางเดี๋ยวนี้ เวลาจะ
ออกรถ ตองเอาคนที่ล่ําสันแข็งแรงมายืนหนารถ ออกแรงเต็มที่ หมุนเหล็กสตารต บางทีกวาเครื่องจะติดสตารต
รถได เหนื่อยแทบแย แตเดี๋ยวนี้เอานิ้วขยับนิดเดียว เครื่องก็ติด สตารตรถไดทันที
ตรงนี้คือใหแยกและตอกระบวนการของมนุษย กับกระบวนการของธรรมชาติ เราจะใชประโยชนจาก
กระบวนการของธรรมชาติ เราก็จัดทํากระบวนการของมนุษยขึ้นมาเรียกกระบวนการของธรรมชาติใหทํางาน จะ
เหนื่อยจะยากลําบากนักหนาหรือไม ก็ในตอนกระบวนการของมนุษยที่วาทําอยางไรจะเชื่อมใหกระบวนการของ
ธรรมชาติมารับชวงตอไปได
ถาจัดกระบวนการของมนุษย โดยเฉพาะในขั้นสมมุติ ใหดีใหมีประสิทธิภาพได พอเชื่อมใหกระบวนการ
ของธรรมชาติมารับชวงไป มนุษยก็สบาย ลงไปนั่งหัวเราะไดเปรมปรีดิ์
ถาทําไดถูกตองตรงอยางนี้ ตัวคนนั้น ก็ไมตองฝนใจ คนอื่นจนถึงรัฐ ก็ไมตองมาใชอํานาจบังคับซอนขึ้น
ไปอีกที
หนาที่ของมนุษยก็คือแค รูเหตุปจจัย แลวทําใหถูกตอง ไมตองไปรอง ไมตองไปฝน
แตสําหรับบางคน บางทีถาจะไมฝนธรรมชาติ กลายเปนฝนใจตัวเอง ก็ตองหัดเต็มใจฝน และพอเต็มใจ
ฝน อยากฝนตัวเองไดแลว การฝนนั้นกลายเปนการฝกไป ธรรมชาติก็จะเดินหนาพากาวไปเอง
ทีนี้ ดังที่วาแลว การศึกษาเปนการพัฒนาคน ใหมีความสุขและมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่ดียิ่งขึ้นๆ แลวชีวิต
ของเขาก็ยิ่งดีขึ้นๆ และเมื่อเขาดําเนินชีวิตที่ดีงามได การดําเนินชีวิตที่ดีงามนั้น เราเรียกวา “จริยธรรม” นี้คือ
ความหมายของการศึกษา ของจริยธรรม เปนตน ตามหลักพระพุทธศาสนา

๑๑๑๘
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แลวทีนี้ คําวา “พุทธศาสนา” ที่เราพูดในที่นี้ ก็เปนการพูดโดยเอาภาษามาเปนเครื่องสื่อสาร คือ ถาพุทธ
ศาสนาเปนความจริง สอนหรือบอกความจริง คําที่บอกที่สอนนั้นก็คือธรรมชาตินั่นเอง วาไปตามธรรมดาอยาง
นั้นเอง เราก็พูดเปนคําซอนเชิงภาษาวา พุทธศาสนาแสดงธรรมไปตามที่สิ่งนั้นๆ มันเปนของมันอยางนั้นๆ นี่คือ
เราใชคําวาพระพุทธศาสนาเปนเครื่องสื่อสารเพื่อใหเขาใจกันไดงาย หมายถึง คําบอกความจริงของธรรมชาติ
เรื่องที่พูดมาในชวงนี้ เปนการขอแทรกเขามาใหสังเกตไวกอน คือใหดูเรื่องการศึกษา หรือการพัฒนา
จริยธรรม วาจะตองเปนการศึกษาแหงความสุข เปนจริยธรรมแหงความสุข จึงจะเปนของแทจริง เพราะฉะนั้น
มันจึงเปนเรื่องเดียวกับการพัฒนาความสุข
ถาการศึกษายังเปนไปดวยความฝนใจ ขาดความใฝฝก คือไมมีความตองการที่จะฝกตน คนก็ไม
สามารถจะมีความสุขได ก็ไมสามารถเปนการศึกษาที่แท แลวจริยธรรมก็เปนจริยธรรมแบบจําใจ เมื่อเปน
จริยธรรมแบบจําใจ ก็ไมสามารถเปนจริยธรรมที่จริงแทได

กฎมนุษย์สร้างระบบเงื่อนไข
ยังมีการเขาใจผิดกันมาก หลายคนคิดวา ถากระตุนตัณหา ทําใหคนโลภมากๆ จะไดขยันทํางานกันยก
ใหญ เพื่อจะไดมีใชมีเสพ วากันใหฟุงเฟอเหลือลนไปเลย แลวทีนี้ เศรษฐกิจจะดี จะขยายตัวมากมาย
ดูเผินๆ ที่วามา คลายวาจะเปนอยางนั้นจริง แตไมใช ยังดูไมเปน จึงไดพลาดกันมา ควรศึกษากันใหดี
อันนั้น พูดสั้นๆ วา เปน ความฉลาดในการจัดการตัณหา ในระบบเงื่อนไข แตถึงจะฉลาดจัดการ
เกงอยางไร วิธีนี้ก็แทบไมมีทางจะสรางคนอยางไอนสไตนขึ้นมาได จะไดก็แคนักวิทยาศาสตรที่ทํางานในระบบ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ซึ่งบางทีก็ทําใหประชาชนตื่นและเตนกันไปเตนกันมา ตามผลการวิจัยผานไอที ชนิดที่
ไมไดแกนสารจริงจัง ถาจะผอนเบาปญหา ก็ตองเอาฉันทะมาชวยอีกนั่นแหละ)
ดูเรื่องงายๆ กอน แครางกายแขนขาหนาตาของตัวนี่เอง คนหนึ่งมีฉันทะ ก็ใสใจดูแลดวยอยากใหมัน
แข็งแรงสะอาดหมดจดสดใสอยูในภาวะที่ดีงามสมบูรณของมัน อีกคนหนึ่งอยูกับตัณหา ตามปกติจึงขี้เกียจ ไม
ดูแลมันเลย ตอมาเกิดตัณหา จะยั่วยวนลอตาคนอื่น จึงเปนเงื่อนไขใหตองพยายามแตงใหสวยที่สุด ขอใหดูวา
ใน ๒ รายนี้ อยางไหนดีกวา อยางไหนจะพอดี และใหผลดีแกชีวิตรางกายมากกวา นี่คืองายๆ ในชีวิตประจําวัน
ทีนี้ก็มาดู ระบบเงื่อนไข ในการจัดการตัณหา
เมื่อกี้ ไดบอกใหเห็นความแตกตางระหวางกระบวนการของฉันทะ กับกระบวนการของตัณหา อยางที่ ๑
แลว คือ ในกระบวนการของตัณหา จะเกิดมีอัตตา หรือตัวตนขึ้นมา
ทีนี้ ก็ถึงความแตกตางอยางที่ ๒ คือ กระบวนการของตัณหา ที่ใชตัณหาเปนแรงจูงใจ เปนตัวขับเคลื่อน
อารยธรรมดวยระบบเงื่อนไข (พรอมกับเปนกลไกของการพัฒนาที่เรียกกันวาไมยั่งยืน)
พอตัณหาเกิดขึ้น ก็อยากจะเสพ แตยังไมมีของที่จะเสพ ก็หาทางจะไดจะเอามา ตอนนี้มันจะไมเดินหนา
ไปตามกระบวนการของเหตุปจจัย แตจะมาเชื่อมตอเขากับกระบวนการแบบเงื่อนไข
ตรงนี้ ขอใหสังเกต เดี๋ยวจะเถียงวา เออ ตัณหาก็ทําใหอยากทําเหมือนกันนี่ เปลา ไมใชอยากทําหรอก
ตัณหามันอยากจะเสพ อยากจะได อยากจะเอา แตมันยังไมมีจะเสพ มันยังไมได แลวทําอยางไรจะไดมาเสพละ
ก็เลยมาเขากับระบบเงื่อนไขวา คุณตองทํานี่ แลวคุณจะไดนั่น ถาคุณไมทําอันนี้ คุณก็ไมไดอันนั้น
นี่แหละ ตัณหาจึงทําใหเกิดการกระทําในระบบเงื่อนไข

บทที่ ๒๓ ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ
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เมื่อทําตามเงื่อนไข ทําเพราะเปนเงื่อนไข ก็ไมใชทําเพราะอยากทํา ก็ไมมีฉันทะ เมื่อการกระทําไมเปนการ
สนองความอยากทํา คนนั้นก็ไมมีความสุข เขาไมอยากทํา เขาก็ไมเต็มใจทํา การกระทํานั้นก็กลายเปนความทุกข
พวกตัณหานั้น ทําแคตามเงื่อนไข เพราะถาตัวไมทํา ก็จะไมไดของมาเสพ และเขาจะสุขตอเมื่อไดเสพ
แตตอนทํานี่จําใจ ก็จึงตองทําไปดวยความทุกข ตองรอเวลาที่จะไดเสพ อีกตั้งเมื่อไรกวาจะไดความสุข ตอนทํานี่
ยาว กวาจะไดสุขสักที ตองทุกขไปตั้งนาน
แถมรอวาเวลาที่จะไดเสพยังไมมา รอนานนักหนา ก็พาใหเครียด ไปๆ มาๆ กระบวนการพัฒนาก็ไม
ยั่งยืน และคนที่ทําการพัฒนา ก็ไดพัฒนาความเครียด ถาอยูไปกับการพัฒนาที่ไมยั่งยืนแบบนี้ ก็จะมีผลกําไร
คือไดความเครียดอยางยั่งยืน
แตทางฝายฉันทะนั้น มีความอยากจะทําใหมันดีอยูแลว ก็ทํางานดวยความอยากทําอยูตลอดเวลา ก็เลย
สุขทุกเมื่อ ไมรูจักเบื่อ ไมรูจักเครียด สุขไดเรื่อยไปตลอดเวลาที่ทํานั้น อันนี้เปนความสุขที่เกิดโดยตรงตามเหตุ
ปจจัย เปนไปตามกระบวนการของมัน
ไมวาจะเลาเรียน จะทํางาน หรือจะทําการอะไร ก็เปนไปตามหลักเดียวกัน ถาทําดวยฉันทะนี้ ก็ทั้ง
ไดผลดี และมีแตสุขทุกวัน
คงยอมรับกันไดวา หลักที่พูดมานั้นสําคัญมาก ทานถือวา ฉันทะเปนจุดเริ่ม พระพุทธเจาตรัสวา การ
เกิดขึ้นของฉันทะเปนเหมือนแสงอรุณ เปรียบเหมือนวา กอนที่ดวงอาทิตยจะอุทัย ยอมมีแสงเงินแสงทองขึ้นมา
กอน ฉันใด ถาฉันทะเกิดขึ้นแลว ก็หวังไดแนใจวาจะเจริญงอกงามในอริยมรรคาอันมีองค ๘ หรือในสิกขาคือ
การศึกษา ฉันนั้น
เรื่องของฉันทะนั้น ก็เปนอยางนี้ ไมตองชี้แจงมาก เพราะเปนเรื่องธรรมดาของกระบวนการธรรมชาติ ที่เปนไป
ของมันเอง ตามแตเหตุปจจัย ตอนนี้เรามีเรื่องซับซอน เพราะมาเจอกระบวนการของมนุษย ที่ใชระบบเงื่อนไข
เคยยกตัวอยางบอยๆ ใหเห็นวา โลกมนุษยเวลานี้ อยูในระบบเงื่อนไขแทบทั้งนั้น มนุษยมีความฉลาด ก็
จัดตั้งกฎสมมุติซอนขึ้นมา บนกฎธรรมชาติ เพื่อใหไดผลตามเงื่อนไข
กฎธรรมชาติ คือกฎแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย ที่มีอยูเปนธรรมดา สวนกฎสมมุตินั้น มนุษยที่
ฉลาดจัดตั้งขึ้น โดยมาตกลงกันวางเปนเงื่อนไข ใหเปนไปตามเหตุปจจัยชนิดที่สมมุติขึ้นมาตามตกลง
จะเห็นวา ในโลกมนุษย มีกฎ ๒ กฎนี้ซอนกันอยูทั่วไป เปนองคประกอบสําคัญของอารยธรรมปจจุบัน
ตัวอยางซึ่งเห็นไดงาย ก็คือในเรื่องการทํางาน ขอยกมาพูดประกอบไว
เรามีสถานที่ราชการ หรืออะไรก็แลวแต อาจจะเปนมหาวิทยาลัยก็ได ที่มีบริเวณกวางขวาง มีอาคาร
มากมาย สวยงาม เราก็อยากใหสถานที่รมรื่น มีสนามหญาเขียวขจี มีตนไมนานาพรรณ มีใบดกและดอกหลากสี
สวยงามบานสะพรั่ง เปนที่สดชื่นรื่นรมย
เมื่อตองการอยางนี้ เราจะทําอยางไร ตอนนี้แหละ มนุษยมีปญญาฉลาด รูจักแบงงานกันทํา ก็เลยจัดตั้ง
เปนระบบสมมุติขึ้นมา
เรารูอยูถึงกฎธรรมชาติที่วา ตนไมแมแตหญา จะงอกงามเขียวขจีสดชื่นได ก็ดวยอาศัยอาหารหลอเลี้ยง
มีเครื่องบํารุงดี มีน้ํา มีปุย เปนตน อันนี้เปนเรื่องของเหตุปจจัยในธรรมชาติ เปนกฎที่แนนอน
เมื่อเรารูอยูอยางนี้ เราก็มาคิดวา เราจะทําอยางไร ใหเหมือนกับวาไปขับเคลื่อนผลักดัน ใหเหตุปจจัย
ทั้งหลายดําเนินไปตามกระบวนการของธรรมชาตินั้น
ถึงตรงนี้ เราก็ตั้งกฎมนุษยซอนขึ้นมา
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อยางที่วาแลว กฎมนุษยเปนสมมุติ คือเปนขอตกลง โดยรูและยอมรับรวมกัน “สมมุติ” แปลวา รู
รวมกัน แลวก็ยอมรับกันตามนั้น ก็คือตกลง
กฎสมมุติของมนุษยนั้น เรียกกันวา “กฎหมาย” ก็เปนกฎโดยหมายรู คือตามสัญญา วาไปตามสมมุติ ที่
ตกลงกันวาเอาอยางนี้นะ
เอาเปนวา ฉันจะจางคนขึ้นมาละนะ ใหเขาเปนคนสวน มาทําหนาที่รดน้ํา พรวนดิน ตัดแตงตนไม กําจัด
วัชพืช เปนตน ดูแลบํารุงพืชพันธุใหเปนสวนที่รื่นรมยสวยงาม โดยจะใหเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท
นี่ก็คือเปนกฎขึ้นมาแลว ใครมาทํางานนี้ การทํางานนั้นก็เปนเหตุใหเขาไดผลตามกฎนี้ คือ ทําสวน ๑
เดือน ไดเงิน ๗,๐๐๐ บาท การทําสวนเปนเหตุ การไดเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาทเปนผล เปนเหตุเปนผล เปนไปตาม
เหตุปจจัยตรงไปตรงมาชัดเจนเลยทีเดียว
เออ มองดูก็จริงนี่ คนตองทําสวนรดน้ําพรวนดินอยู ๑ เดือน แลวเขาก็ไดเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท
เงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท เปนผลของการทําสวน ชัดเลย
แตตอนนี้ที่จริงมี ๒ กฎซ้อนกันอยู คือ
๑. กฎธรรมชาติ วาตนไมจะงอกงามไดเพราะมีปุย มีน้ํา มีอะไรตางๆ ที่พรั่งพรอมสมบูรณ อันนี้คือกฎ
ธรรมชาติที่แนนอนเด็ดขาด แลวก็มี
๒. กฎมนุษย์ ซอนเขามา เพื่อมาขับเคลื่อนผลักดันเหตุปจจัยใหเปนไปตามกฎธรรมชาตินี้ ซึ่งเปนกฎ
สมมุติ หรือกฎมนุษย หรือกฎหมายก็แลวแต บอกวา ใหมีคนมาทํางานที่เรียกวาทําสวน และเมื่อทํา
สวนครบ ๑ เดือน จะไดเงิน ที่เรียกวาเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท เราก็มีกฎที่วาดวยเหตุปจจัยของ
มนุษยขึ้นมา
เหตุปจจัยในกฎมนุษย ก็มาชวยขับเคลื่อนผลักดันใหเหตุปจจัยในกฎธรรมชาติดําเนินไป ทําใหเกิดผล
ออกมาสมความปรารถนาของมนุษย
แตก็อยางที่วานั่นแหละ กฎมนุษยนี้เปนกฎสมมุติ คือเปนไปตามที่ไดตกลงกัน มันไมแนนอนเด็ดขาด
เหมือนอยางกฎธรรมชาติ คืออาจจะเบี้ยว หรืออาจจะหลอกกันได เชนวา
ทําสวนครบ ๑ เดือนแลว แตผูจางอาจจะไมใหเงิน ๗,๐๐๐ บาท บางทีเขาใหแค ๕,๐๐๐ บาท ถาไมยอม
ก็ตองทะเลาะหรือฟองรองกัน
หรือในทางตรงขาม นายคนที่มารับจางทําสวนเอาเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท อาจจะไมตั้งใจทํางาน แกก็
หลบนอน หลบนั่ง แอบดื่มเหลา อะไรตางๆ ถึงวันก็มาเอาเงินเดือนไป แตไมทําเหตุปจจัยตามกฎธรรมชาติ
ทีนี้ เมื่อเขาไมทําตามกฎธรรมชาติ ถึงเขาจะไดเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท หรือเพิ่มเปนหมื่นหนึ่ง ตนไมก็ไม
งามขึ้นมาได
เปนอันวา ในสองกฎที่มาซอนกันอยูนั้น กฎมนุษยนี้บิดเบี้ยวได หมายความวาไมทําตามที่ตกลงกันไว
แลวพอไมทําตาม เปนอยางไร มนุษยก็ทะเลาะกัน มนุษยก็มาวุนวายกันดวยเรื่องเงื่อนไขในกฎสมมุติของมนุษย
นี่แหละ ระบบสมมตินี้จึงยุงยากกอปญหามากที่สุด เสร็จแลวมันก็ไมใชของจริงสักอยาง
ในกฎมนุษยนี้ กลายเปนวา ความจริงไมไดอยูที่กฎ แตความจริงมาอยูที่คน จะใหไดผล จึงตองฝกคน
ใหซื่อสัตย ไปๆ มาๆ ก็เปนปญหาในเรื่องของการศึกษา คือการที่จะพัฒนาตัวคน อยางนอยใหเขารักธรรม รัก
ความจริง อยูกันดวยสัจจะ
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ย้ําอีกทีวา กฎสมมุติของมนุษยนี้ เปนระบบเงื่อนไข คุณตองทําสวน ๑ เดือน แลวคุณจึงจะไดเงินเดือน
๗,๐๐๐ บาท มองดูก็เปนเหตุเปนผลเหมือนสมจริง แตดูใหชัด เปนเหตุผลจริงหรือ
การทําสวน ๑ เดือน ยอมไมทําใหเงิน ๗,๐๐๐ บาทเกิดขึ้นมาได มีที่ไหน ไมมีหรอก แตมันเปนไปโดย
เงื่อนไขวา เมื่อคุณทําสวนครบ ๑ เดือนแลว จะมีการใหเงิน ๗,๐๐๐ บาท อันนี้แหละเรียกวา “ระบบเงื่อนไข”
ทีนี้ ถาคนสวนทํางานเพียงตามระบบเงื่อนไข ก็คือเขาทําสวนเพราะมันเปนเงื่อนไขที่จะใหเขาไดเงิน
๗,๐๐๐ บาท แตในใจของเขานั้น เขาไมไดมีความตองการอะไรกับการที่จะใหตนไมงอกงาม
แลวการที่คนมารับจางทําสวน โดยตองการแตเงิน ๗,๐๐๐ บาท ไมไดตองการใหตนไมงามนี้ เปนไปได
ไหม อาว ก็เปนไดสิ เพราะเขาตองการไดเงิน เขาจึงมาทําสวน เขาไมไดอยากทําใหตนไมเติบโตงอกงามอะไรนี่
เห็นแลวยังวาเรื่องมันยุงตรงนี้
ตรงนี้ก็ทวนอีกที ถาคนทําสวนตองการแตผลตามกฎของมนุษย ไมไดตองการผลที่ตรงไปตรงมาตาม
กฎธรรมชาติ ก็คือเขาไมมีความอยากที่เปนกุศล คือไมมีความตองการใหตนไมนั้นดี นี่คือ เขาไมมีฉันทะ เขามีแต
ตัณหา คืออยากไดเงิน ๗,๐๐๐ บาท ตัณหาก็จึงทําใหเกิดการทํางานตามระบบเงื่อนไขของกฎสมมุติที่ตกลงกันไว
ถึงตอนนี้ จุดที่จะเนนก็คือวา เมื่อคนไปทําสวน โดยไมมีฉันทะ คือไมมีความตองการที่จะใหตนไม
เติบโตงอกงาม เขาก็ไมรักงาน เขาก็จําใจฝนใจทํา เพราะฉะนั้น เขาก็จึงทํางานดวยความทุกข
นี่คือปญหาหนึ่งที่สําคัญของคนในโลกปจจุบัน ที่กลายเปนวา อารยธรรมเจริญขึ้นมา คนก็เจริญไปดวย
ความทุกข คนทํางานทําการเรียนหนังสือกันดวยความทุกข เพราะพากันมาอื้อตื้ออยูในระบบเงื่อนไขเสียหมด พูด
ตรงๆ ก็คืออยูในระบบตัณหานั่นเอง

ถ้าให้ระบบเงื่อนไขหนุนกฎธรรมชาติได้ ก็จะมีผลดีจริง
ตัณหานั้นมีพวกที่มักพวงพามาดวยกัน ๓ อยาง รวมเปนชุด เรียกวา ปปญจธรรม (ธรรมที่ทําใหยืดยาด
เยิ่นเยอยุงยาก) ขอแปลงายๆ วา “กิเลสตัวปน” ไมตองอธิบายความหมาย พูดถึงแตนัยที่จะใหจํางายๆ ไดแก
๑. ตัณหา อยากได
๒. มานะ อยากใหญ
๓. ทิฏฐิ ใจแคบ (ยึดติดเอาแตความคิดเห็นของตัว, ทิฐิ ก็เขียน)
กิเลสตัวปน ๓ ขอนี้ มุงเพื่อตัว รวมศูนยไวที่ตัวทั้งนั้น พูดงายๆ วา เปนชุดความเห็นแกตัว เปนตัวกอ
ปญหาในระบบเงื่อนไข ถาเมื่อไรมันมาเปนแรงขับเคลื่อนระบบเงื่อนไขแลวละก็ จะปนปวนวุนวายกันไปหมด
ไมใชแควาทํางานเลาเรียนศึกษาจะเปนทุกขเทานั้น ปญหาสารพัดในโลกนี้ก็จะเกิดมีใหเดือดรอนไปทั่วกัน
รูอยางนี้แลว ก็ตองแกปญหา และดวยความรูนั้น ก็แกปญหาได นี่ก็งายๆ คือวา ถามนุษยฉลาด ก็
พยายามโยงกฎสมมติของมนุษย ใหไปหนุนกฎธรรมชาติใหได
มนุษยที่ฉลาดตั้งกฎสมมุติขึ้นเพื่ออะไร ก็เพื่อมาหนุนใหกระบวนการของกฎธรรมชาติดําเนินไป ในทางที่
จะใหเกิดผลสมตามที่มนุษยมุงหมาย เราอยากใหตนไมเติบโตงอกงาม ตนไมจะงามไดถามีการดูแล เชน ตัดแตง
ใหปุย รดน้ํา เราก็จึงใชวิธีแบงงาน จัดใหมีคนมาทําสวน โดยใหเขาทําเปนหนาที่แบบทําจริงทําจังอยางไมตองหวง
กังวลอะไรเลย ในเรื่องความเปนอยูก็มีเงินเดือนเลี้ยงชีพอยางเพียงพอ บอกเขาวา คุณไมตองเดือดรอนหรือหวง
อะไรแลว ก็ตั้งหนาตั้งตาทํางานทําสวนนี้ใหเต็มที่ไปเลยนะ
นี่คือ เอาระบบเงื่อนไขของกฎมนุษยมาเชื่อมตอใหแลว ก็เปดโอกาส และหนุนใหคนนั้นทําเหตุปจจัยให
เปนไปตามกฎธรรมชาติไดอยางเต็มที่
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พุทธธรรม

ทีนี้ ถาคุณคนทําสวนนั้นมีฉันทะ แกอยากเห็นตนไมดีเห็นตนไมงามสมบูรณ แลวก็อยากทําใหมันเปน
อยางนั้นอยูแลว พอไมตองหวงใยในเรื่องชีวิตความเปนอยูอะไรแลว แกก็ทําสวนเต็มที่สบายไปเลย ก็ไดทําให
ตนไมงอกงามสมใจ ไดทั้งความสุข ไดทั้งเงินทองเครื่องยังชีพไปดวย งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
ถาอยางนี้ ระบบเงื่อนไขของกฎมนุษย ก็มาเชื่อมประสานหนุนการทํางานในระบบเหตุปจจัยของกฎ
ธรรมชาติ ใหดําเนินไปดวยดีอยางไดผลสมดังที่มนุษยปรารถนา
แต ที นี้ ถ า เกิ ด ว า นายคนทํ า สวนนั้ น ไม มี ฉั น ทะที่ เ ป น เหตุ ป จ จั ย ตั ว เริ่ ม ต น ในกระบวนการของกฎ
ธรรมชาติละ ก็จบกัน
นี่ก็เขาในทางตรงขาม ถาคนทําสวนนั้นมีแตตัณหา ตองการแตผลในระบบเงื่อนไข คราวนี้ละ ตัวเขาเอง
ก็ทํางานดวยความทุกข เพราะมีแตจําใจฝนใจ และเมื่อเขาจําใจทํางาน การทําสวนก็ไมไดผลดี
ถาเปนอยางนี้กันมาก หรือทั่วๆ ไป ระบบการทั้งหลายของโลกมนุษยก็รวน ก็แปรปรวนเสียไป พูดงายๆ
วา งานก็ไม่ได้ผล คนก็เป็นทุกข์
ไมใชแคนั้น พอคนทํางานไมมีฉันทะ แตมากดวยตัณหา เขาไมตั้งใจทํางาน เลี่ยงงาน หลบงาน ไมซื่อ
หาทางบิดเบี้ยว โกง ตลอดจนมีการทุจริตตางๆ เชน หาทางลัดในระบบเงื่อนไขนั้น และมีการรั่วไหลตางๆ ก็ตอง
มาเนนการจัดตั้งระบบควบคุม
แลวทีนี้ พอตัณหาเขาไปครอบงําระบบควบคุมนั้น ระบบควบคุมก็ยิ่งตองจัดใหคุมกันซอนขึ้นไปๆ
หลายๆ ชั้น และตัณหาก็พาพวกกิเลสชุดตัวปนมากอความวุนวายกันครบทั้งชุด ในที่สุด คุมกันไปคุมกันมา
ตัณหาก็พาไปถึงอบาย ไดผลอยางที่คนไทยเคยอานโคลงโลกนิติที่วา “บาทสิ้น เสือตาย” นั่นแล
เพราะฉะนั้น จึงอยาใหระบบเงื่อนไขมาทําลายหรือสยบฉันทะ แตตองไหวทัน มีความฉลาดที่จะจัดให
ระบบเงื่อนไขนั้น มาหนุนฉันทะที่จะขับเคลื่อนกระบวนการของธรรมชาติไปใหได
ในยุคปจจุบัน ที่เรามีระบบเงื่อนไขของตัณหาเปนใหญอยูนี้ การที่ความเจริญงอกงามในทางที่ดียังพอมี
พอเปนไปได ก็เพราะยังพอมีพวกฉันทะแอบอาศัยแฝงตัวอยูในระบบนี้บาง
สําหรับโลกมนุษยนี้ เอาแควา อยาเพลินประมาทปลอยใหระบบตัณหาขึ้นมาเปนกระแสใหญ จนพวก
ฉันทะอยูไมได ตองหลบลี้คอยๆ เลือนหายหมดไป แตตองใหระบบฉันทะเปนหลักเปนแกนไว ถึงพวกตัณหาจะ
ทําพิษบาง ก็ยังคงพอมีความมั่นคงปลอดภัย
ทั้งนี้ จะเอาอยางใจเราไมได ตองยอมรับรูอยูกับความจริงวา ระบบเงื่อนไขนี่แหละที่พาโลกขับเคลื่อนไป
จะทําอยางไรได ในเมื่อ ณ เวลาหนึ่งๆ คนอยูในระดับการพัฒนาที่ไมเทากัน และมนุษยสวนใหญก็ยังอยูในระดับ
ตัณหา ขอสําคัญอยูที่วา ผูจัดการระบบเงื่อนไขตองเปนคนแบบฉันทะ และจัดการระบบเงื่อนไขนั้นใหฉันทะมี
ชองทางเขาไปเปนใหญ กับทั้งใหมาตรการเด็ดขาดอยูที่ความไมประมาทในการจัดใหคนไดพัฒนาตนของเขา
ไดพูดมาพอเปนตัวอยาง ในเรื่องความอยากความตองการนี้ ที่เปนเรื่องใหญมาก เราไมคอยจะจับกันที่
จุดนี้ จึงตองย้ําไว ตองพูดกันใหชัด อยาไปเลี่ยงที่จะพูดถึงมัน ตองใหรูทั้งความอยากฝายกุศล และความอยาก
ฝายอกุศล ตองแยกได รูความแตกตางระหวางความอยากความตองการ ๒ ประเภทนี้ ซึ่งเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง
พอรูเขาใจแลว จะแกปญหาอะไร ก็ถูกจุดไดงาย และจะกาวไปในการพัฒนาความสุขดวยความมั่นใจ
เปนอยางดี
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รู้ทันว่าอยู่ในระบบเงื่อนไข ก็ใช้มันให้เต็มคุณค่า
มีคําถามที่เปนเรื่องของยุคสมัยวา ฉันทะในการทํางานเวลานี้ จะเปนอยางไร?
“ฉันทะ” แปลงายๆ ก็คือชอบนี่เอง ก็มีผูเลาวา มีคนมาสมัครงาน เขาสัมภาษณวา คุณชอบงานนี้ไหม?
คําวา “ชอบ” นี้กํากวม คนหนึ่งตอบวาชอบ แตหมายความวา ชอบที่เงินเดือนดี จะไดเงินมากๆ ทํางาน
สบายไมตองหนัก ไมตองเหนื่อย งานก็งาย สะดวก ทั้งมีเวลาพักเยอะ แลวก็เงินก็เยอะ นี้ชอบอยางหนึ่ง
ทีนี้ อีกคนหนึ่งตอบวา “ชอบ” ชอบอยางไร? ก็ชอบที่งานนี้ถูกกับความถนัดความสามารถ ทําแลวจะมี
ประโยชน ชวยประเทศชาติ ดีแกสังคมอยางนั้นอยางนี้ มันเปนงานที่ดีงามสรางสรรคอยางนั้นอยางนี้ ชอบ
เพราะวาอยางนี้
เปนอันวา คําวา “ชอบ” ในทีนี้เปนคํากํากวม ก้ํากึ่งระหวางตัณหา กับฉันทะ ถาจะใหชัด ก็ตองพยายาม
สรางความเขาใจในคําวา “ฉันทะ” ใหชัดขึ้นในสังคมไทย
ถาถามวา งานนี้คุณมีฉันทะไหม? ก็หมายความวา มันถูกกับความถนัดความสามารถ เรามองเห็นคุณคา
ประโยชนของมัน ตองมองดวยปญญา ไมใชชอบเพียงเพราะวา มีเงินเดือนดี สบาย ขี้เกียจได พักผอนเยอะ อยาง
นี้ก็อยูแคความรูสึกเห็นแกตัว นี่คือตัณหา
ถามีฉันทะ ก็อยางที่วา เราทํางานนี้ เรารักงานจริงๆ รักเพราะเห็นคุณคา เห็นประโยชนวา งานนี้เปนการ
สรางสรรคสังคม แลวก็พัฒนาประเทศชาติ
ถางานที่เราทําอยูนั้น ไมชัดในเรื่องประโยชนทางสังคม หรือถาเรามองไมเห็นคุณคาที่เปนประโยชนตอ
สังคมประเทศชาติ แตเราจําเปนจะตองทํา ก็สรางฉันทะขึ้นมาในแงที่มองเห็นวามีคุณคาในการพัฒนาตัวเรา มัน
จะทําใหเราไดพัฒนาชีวิตของเรา เพราะวางานนั้นมีความหมายอยางหนึ่งก็คือ เปนแดนพัฒนาชีวิตของเรา
คุณคาอยางหนึ่งของงานนั้น ไมวางานอะไร จะชอบหรือไมชอบก็ตาม ก็คือจะทําใหเราไดพัฒนาตัวเอง
เชน ยิ่งงานยาก เราก็ยิ่งไดพัฒนาตัวมาก คือไดฝกตน ไดพัฒนาสติปญญาและความสามารถตางๆ
เพราะฉะนั้น ถาปลุกฉันทะไดดีแลว คนมีความใฝฝก ใฝศึกษา ตอนนี้แหละ เขาจะชอบแมแตสิ่งที่เคย
ไมชอบ ชอบแมแตงานที่ยาก ตามคติที่วา “ยิ่งยาก ยิ่งไดมาก” คือ ยิ่งงานยาก เราก็ยิ่งไดพัฒนาตัวเองมาก กวา
งานนั้นจะเสร็จ กวางานนั้นจะเดินไปไดดี เราก็ไดพัฒนาตัวเองไปมากมาย
ที่วางานเปนแดนพัฒนาชีวิตของเรานั้น ขอใหคิดงายๆ งานกินเวลาสวนใหญของชีวิตเรา เชน วันละ ๘
ชั่วโมง คือเทากับ ๑ ใน ๓ ของวัน เหลืออีก ๑๖ ชั่วโมง ก็นอนบาง เดินทางบาง เหนื่อยเสียแลว หมดไปอีกเยอะ
เพราะฉะนั้น เราจะเอาอะไร ก็ตองเอากับเวลา ๘ ชั่วโมงนี้ อยาใหเสียเปลา ถาไปมัวทุกขฝนใจกับงานนี้ เราก็แย
เสียไปวันละ ๘ ชั่วโมงเปลาๆ และชีวิตเราก็จะเต็มไปดวยความทุกขดวย
เพราะฉะนั้น ก็รีบสรางฉันทะขึ้นมา ใหเห็นคุณคาที่จะรักงานขึ้นมาใหได บอกตัวเองวา งานนี้ ทําไปเถอะ
เราจะไดพัฒนาตัวเอง พัฒนาทักษะ พัฒนาความสามารถในการแกปญหา พัฒนาปญญา พัฒนาจิตใจ ใหมีความ
อดทน ใหมีความเพียร ใหรูจักควบคุมตน ใหมีสติ ใหมีสมาธิ เปนตน งานทุกอยางใชพัฒนาตัวเราไดทั้งนั้น
เพราะฉะนั้น อยางนอยก็ไดพัฒนาตัวเอง ถามีฉันทะอยางนี้ การทํางานก็จะมีความหมาย และมีความสุขมากขึ้น
ถาเกิดไปทํางานที่ไมถูกใจ ไมชอบใจ จิตก็อัดอั้นวนเวียนไปมา ไมมีทางออก จิตอั้น เดินไมได ไมมี
ทางออกไป ก็คือทุกขทั้งนั้น จิตที่เปนทุกข ก็คือจิตที่อัดอั้น ไมมีทางไป ออกไมได ก็วกวนอยูนั่น พอจิตมีทางไป
แลว ก็โลง มีความสุข เพราะฉะนั้น ถาไปประสบปญหา ก็สรางฉันทะขึ้นมาดวยวิธีแบบนี้ งานทุกอยางเราจะมี
ฉันทะไดหมด ดังที่วา ถึงอยางไรมันก็เปนโอกาสที่จะไดพัฒนาตัวเรา มันมีคุณคาที่จะใชพัฒนาชีวิตของเราได
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พอเขาไปอยูในงาน ก็ตองเจอผูคน พอเจอผูคน ถาไมมัวคิดอัดอั้น ก็เปนโอกาสใหฝกตนเองไดทันที เรา
ลองหัดพูดกับเขาสิ พูดอยางไรจะไดผลดี พูดอยางไรจะไมขัดใจกัน พูดอยางไรจะสรางมิตร พูดอยางไรจะทําให
เขารวมมือ แลวงานของเราจะไดสําเร็จ อะไรอยางนี้ นี่ก็คือเปนการฝกตัวเราเองไปหมด
ดังนั้น งานก็เปนการศึกษาไปในตัว ที่จริงงานก็คือสิ่งที่จะตองทํา แลวฉันทะก็คืออยากทํา แลวอยากรู
อยากทํา ก็คือการศึกษา การศึกษาก็อยูที่อยากรูอยากทํา พออยากรูอยากทําก็ไดเนื้อแทของการฝก การศึกษาก็
คือการฝก อยากฝกก็คืออยากศึกษา อยากศึกษาก็คืออยากรูอยากทํา
เราไปทํางาน เราทําดวยอยากทํา เราไดฝกตัวเอง ก็เปนการศึกษานั่นเอง ที่จริง ไมวาจะเลาเรียนหรือ
ทํางาน ก็เปนการศึกษาทั้งนั้น คือเปนการพัฒนาชีวิตของตัวเราเอง ถาปฏิบัติถูกตองแลว ทั้งชีวิตนี้ก็คือการศึกษา
และก็คือเปนโอกาสที่จะไดพัฒนาตัว พัฒนาชีวิตนั่นเอง
ทีนี้ ตอบสรุปตามหลักวิชา ความหมายของฉันทะตามหลักนี้ ใชกับอะไรก็ได ดีและไดผลทั้งนั้น ไมใช
เฉพาะเรื่องการทํางาน คือ มีความหมาย ๒ แง
๑. ฉันทะ ในแง่ต้องการให้สมบูรณ์ตามสภาวะ คือ เราเขาไปเกี่ยวของกับอะไร เราก็อยากทําใหสิ่งนั้น
เรื่องนั้น งานนั้น ดี เรียบรอย งดงาม ใหมันสมบูรณ เต็มตามสภาวะของมัน ที่มันควรจะเปน
๒. ฉันทะ ในแง่ต้องการตรงไปตรงมาตามเหตุปัจจัย คือ อยากใหไดผลดีที่ตรงตามเหตุปจจัยของมัน
เชนที่ยกตัวอยางอยูเสมอวา งานการอาชีพอะไรก็ตาม ก็มีวัตถุประสงคที่ตรงตามสภาวะของงานนั้น อยางอาชีพ
แพทย ก็เพื่อรักษาคนใหหายโรค อาชีพครู ก็เพื่อสอนใหเด็กเปนคนดีมีความรู
เราทํางานอาชีพอะไร ก็ถามตัวเองใหชัดวา วัตถุประสงคโดยตรงของงานอาชีพของเรานี้คืออะไร อยาง
งานของรัฐ ขององคกรทั้งหลาย เขาก็ตองตั้งวัตถุประสงคไวทั้งนั้น เราจะทํางาน เราก็ศึกษาใหชัด และดูวา
วัตถุประสงคอยางนั้น เรายอมรับไหม พอใจไหม ชื่นชมไหม เมื่อตกลงใจแลว ก็จะไดทําใหตรงใหถูก และดวย
ความพอใจตั้งใจ ก็ทํางานโดยอยากใหเกิดผลตามวัตถุประสงคอันนั้น อยางนี้คือฉันทะ
สวนเงินทองหรือเงินเดือนคาตอบแทน เปนตน ก็เปนเรื่องของระบบเงื่อนไข ถาเรามีฉันทะแลว ก็มอง
ดวยปญญาที่รูเทาทันวา มันคือเครื่องสนับสนุนค้ําจุนใหเราตั้งหนาตั้งตาทํางานอาชีพเพื่อวัตถุประสงคนั้นๆ ได
เต็มที่ โดยไมตองหวงกังวลเรื่องการเลี้ยงชีพความเปนอยู ถึงแมอยูในระบบเงื่อนไข แตเรารูทันและเขาถึงสาระ
ทีนี้ เมื่อเราทํางานดวยฉันทะ เพื่อวัตถุประสงคของอาชีพอยางถูกตอง รัฐและองคกรเปนตน ที่รูเทาทัน
สภาวะของระบบเงื่อนไขนั้น ก็ทําหนาที่เอาใจใสดูแลอุดหนุนค้ําจุนตางๆ ดวยเงินเดือน เปนตน โดยไมมองแคที่
จะเปนเงื่อนไขเพื่อบังคับคนใหทํางาน แตมุงเกื้อกูลหนุนใหคนมีฉันทะที่จะตั้งใจ และตั้งหนาตั้งตาทํางานนั้นได
เต็มที่ โดยไมตองหวงกังวลเรื่องเงินทองคาใชจายในการเปนอยู ใหคนทํางานไมตองคิดที่จะไปหาที่อื่นหรือทางอื่น
ถาเปนไปตามที่วามานี้ คือ เราก็มีฉันทะตั้งใจทํางานเพื่อวัตถุประสงคของงาน และใจก็รักอยากใหไดผล
อยางนั้น แลวพรอมกันนั้น เงินเดือนคาตอบแทนก็มาถึงแกเรา ใหตัวเราและครอบครัวอยูกันไดอยางสุขสวัสดี
อยางนี้ก็คือความถูกตองดีงาม ใหเรามีความสุขทั้งสองดาน คือดานตัวงานที่ทํา ก็มีความสุขวาไดทํา
ถูกตองดวยฉันทะแลว และดานคาเลี้ยงชีพที่จะอุดหนุนเปนหลักประกันใหแกการทํางานของเรา ก็มาหนุนจริงจัง
ใหเราทําตามฉันทะตอไปไดเต็มที่ เราก็มีความสุขที่ทุกอยางจะดําเนินเดินหนาตอไปไดเปนอยางดี มั่นใจวาฉันทะ
ของเราจะออกผลสมวัตถุประสงค แกองคกรแกประเทศชาติ อยางราบรื่นยืนยาวตอไป นี่คือ ระบบของฉันทะ
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ความสนุกในการเรียน กับความสุขในการศึกษา
คราวนี้ หันมามองทางดานการศึกษา ในการศึกษานั้น ตองใหเกิดฉันทะใหได ถาฉันทะไมเกิด การเรียน
ก็จะไมมีความสุขจริง อยางดีก็จะไดแคสนุก คือไดแคความสุขของนักเสพ เหมือนดูหนังดูละคร
ถาเกิดฉันทะขึ้นแลว กระบวนการเรียนจะสนุกสนานหรือไม ก็เปนเรื่องยอย ไมคอยสําคัญ ความสนุกก็
เพียงมาชวยเสริมใหเด็กไดรับการกระตุนใหเกิดความสนใจ และเปนอุปกรณเครื่องประกอบ ที่ชวยสื่อใหเขาใจ
สาระไดงาย แตความสนุกนั้นไมใชเนื้อตัวของการศึกษา ยังไมเขาไปในกระบวนการของการศึกษาแทจริง พูดโยง
กับหลักที่พูดมาแลว ก็คือ เปนเพียงเงื่อนไข ซึ่งจะตองรูจักใชในการที่จะหนุนฉันทะเพื่อเขาสูการศึกษาใหไดจริง
การศึกษาเริ่มที่ฉันทะ เด็กตองมีฉันทะขึ้นมาในตัวของเขา ความสนุกจะมีประโยชนก็เมื่อมาใชกระตุนให
เกิดฉันทะไดสําเร็จ ถาไดแคสนุก แตฉันทะไมมา ก็ตองพึ่งพาความสนุกอยูนั่น และตองเพิ่มความสนุกมากขึ้น
เรื่อยๆ แลวครูก็เหนื่อย เพราะตองกระตุนกันอยูอยางนี้ แลวก็ตองหาทางแปลกใหมใหสนุกไดตอไปอีก จะมา
สอนทีหนึ่ง ก็ไปนั่งคิดวาทําอยางไรจะใหเด็กสนุก ยุงจนเหนื่อยกับการหาวิธีใหเด็กสนุก
การสอนสนุก เปนความเกงที่นาชื่นชม แตตองเชื่อมตอไปถึงฉันทะใหได ดังนั้น จึงตองระวัง ตองแยก
ได มิใหความสนุกนั้นเปนแคการไดสนองความตองการในการเสพ อยางที่พูดเมื่อกี้ วาเหมือนดูหนังดูละคร ถา
อยางนี้ ครูหรือผูสอนก็จะเปนเหมือนนักแสดง และความสุขจากการไดเสพแลวสนุก ก็คืออยูในขั้นของการสนอง
ตัณหานั่นเอง
ทีนี้ ถาสนุกจากการไดเสพทางตาหูเพื่อสนองตัณหา ก็จะพบปญหาอันจะตองเตรียมกันเตรียมแก ปญหา
พื้นฐาน คือ ความติดเสพ การติดอยูแคขั้นเสพ และความชินชาเบื่อหนาย ที่ทําใหตองกระตุนมากขึ้นแรงขึ้น ทั้ง
โดยปริมาณและดีกรี
เรียนหรือดูการสอนคราวนี้ สนุกมาก แตคราวตอไป ถาสอนอยางนั้นอีกๆ ก็ชักชิน แลวก็ชักจะเบื่อ
คราวหนาจึงตองหาทางใหสนุกมากขึ้น หรือเปลี่ยนแงมุมใหม เพิ่มดีกรีของการกระตุนในการสนองตัณหา
ยิ่งขึ้นไป ทีนี้ก็สนองกันตองไมหยุด และก็หยุดไมได คุณครูก็เหนื่อย จนชักจะหมดแรง และในที่สุด นักเรียนก็
หมดเหมือนกัน คือวนอยูแคนั้น วายเวียนอยูกับตัณหา ไมไปไหน เพราะตัน ไมมีทางไป
ที่วาติดเสพ ก็คือเหมือนติดดูหนังดูละคร หรือแมแตติดความสนุก จะเอาแตสนุก หาความสนุก ที่วามา
เรียนนั้น ไมใชติดใจอยากเรียน แตติดใจจะมาดูการแสดงอีก ไมไดมีจิตใจที่จะเรียน ที่จะหาความรู ที่จะคนจะ
ควา ถาใหไปคนควาเอง ไมเอา ไดแตรอมาเฝาดูการแสดง ถาอยางนี้ ก็ยิ่งเพิ่มแรงใหแกกระแสตัณหา
ที่วาติดอยูแคขั้นเสพ ก็หมายความวา ถาทําไมถูก จิตใจของผูเรียน ก็ไมไปสูการเรียนรู ก็ติดก็ของอยู
แคการเสพความสนุก เพลินอยูกับภาพและเสียงและเรื่องราวที่สนุกสนานเทานั้น ไมเชื่อมไมตอไมกาวไปสูการ
เรียนรูสาระที่ตองการ เฉพาะอยางยิ่งก็คือ ไมเกิดมีฉันทะขึ้นมา
เพราะฉะนั้น จะตองระวังที่จะมองความหมายของการใหเด็กสนุกในการเรียนนี้ ใหถูกใหตรง
การทําใหสนุกนี้ เปนการกระตุนความสนใจเบื้องตน เรียกวาเปนบุพภาค เปนขั้นของปจจัยภายนอก ก็
คือมาทําหนาที่สื่อนั่นเอง จึงไมใชจบที่นั่น เมื่อไมจบที่นั่น จึงตองจับความมุงหมายใหได
เปาหมายในการทําหนาที่ของปจจัยภายนอก อยูที่การสรางปจจัยภายในใหเกิดขึ้น
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หมายความวา ครูอาจารยเปนปรโตโฆสะ (เสียงบอกขางนอก) แตเปนปรโตโฆสะที่ดี ที่เราจัดเปน
กัลยาณมิตร ครูอาจารยหรือกัลยาณมิตรนี้ ก็มาสื่อสารชวยกระตุนการดูการฟงการคิด โดยมีเปาหมายที่จะให
เด็กสรางหรือเกิดปจจัยภายในของเขา คือใหเขาเกิดมีฉันทะนี้เองขึ้นมา จะไดเปนจุดเริ่มตนที่จะขับเคลื่อน
กระบวนการของการศึกษาในชีวิตของเขาตอไป
เพราะฉะนั้น ความสําเร็จในการทําหนาที่ของครู นอกจากการถายทอดขาวสารขอมูลแลว สาระที่แท ที่
เปนเนื้อตัวของการศึกษา ก็คือการทําใหเด็กเกิดมีฉันทะ ที่เปนปจจัยภายในของตัวเขาเองนี้ขึ้นมาไดนั่นเอง
ถาครูไมมีเปาหมายที่วานี้ ก็ไดแคไปกระตุนกันอยูอยางนั้น อยางที่วาเมื่อชินชาหนักเขา ก็เบื่อหนาย แลว
เมื่อกระตุนไมไหวหมดแรงไป ก็จบกันเทานั้น
ครูอาจารย กัลยาณมิตร หรือปจจัยภายนอกนี้ จึงตองทําหนาที่ใหสมฐานะที่เปนสื่อ คือเชื่อมตอจาก
ปจจัยภายนอก เขาสูปจจัยภายใน หรือกระตุนใหเด็กเกิดมีปจจัยภายในของเขาเองขึ้นมาใหได มิฉะนั้น ครูก็จะ
กลายเปนผูทําใหเด็กเปนนักพึ่งพา ใหเขาติดวนอยูกับการพึ่งพา
ถาครูรูงาน เขาใจหนาที่ของตนจริง เวลาจะสอน ก็ทําหนาที่เปนสื่อ โดยมีเปาหมายวา เราจะพูดจาหรือ
จัดกิจกรรมที่จะชวยใหเด็กเขาใจเนื้อหาสาระไดงาย และชวยกระตุนใหเขาสนใจอยากเรียนอยากรู ใฝรูใฝทํา
หาทางชักนําใหเขาเกิดมีฉันทะขึ้นมา
รวมความวา การเรียนใหสนุกมีสาระอยูที่เปนปฏิบัติการของปจจัยภายนอก ในการชวยการเรียนใหงาย
และกระตุนความสนใจ โดยมีจุดหมายที่จะสื่อนําใหเกิดปจจัยภายในคือฉันทะขึ้นมา
ถาเขาเกิดมีฉันทะขึ้นมาไดจริงละก็ คราวนี้เขาจะเดินหนาไปไดเองเลย ทีนี้ ไมตองรอครูแลว แมแตวาครู
ไมมา ฉันก็มีเรื่องที่จะทําในการศึกษาหาความรู ฉันอยากจะคนใหรูเรื่องนั้นเรื่องนี้ อยากไปเขาหองสมุด อยากไป
หาหนังสือดู แลวก็คนก็อานก็ดูดวยความสุข เพราะไดสนองความอยากรูนั้น คือไดสนองความอยากหรือความ
ตองการที่เรียกวาฉันทะ นี่คือเขาทางถูกแลว การศึกษาก็มาของมันเอง ตามกระบวนการของธรรมชาติ
เรื่องนี้สําคัญมาก เพราะวา ถาคนเราเกิดมีความอยากที่เปนกุศลคือฉันทะนี้ขึ้นมา เปนจุดเริ่มตนของ
การศึกษาแลว มันจะเปลี่ยนวิถีชีวิต เปลี่ยนวิธีแสวงหาความสุข และความสุขอยางใหมจะมีเพิ่มขึ้นมาชนิดที่นึก
ไมถึงทีเดียว
แตกอนนั้น เรามีแตตัณหา คอยแตอยากได อยากเอา อยากเสพ เที่ยวพลานหาของชอบ หารูป เสียง
กลิ่น รส สัมผัสที่พอใจ เอามาเสพ พอไดเสพ ก็สมใจมีความสุข มีความสุขจากการเสพสิ่งที่ชอบ แตพอเจอสิ่งที่ไม
ชอบ ก็ไมพอใจ ขัดใจ กลายเปนความทุกข แลวสุขทุกขของเราก็เลยขึ้นตอความชอบใจและไมชอบใจที่เปนไป
ตามตัณหา มองเห็นความสุขความทุกขอยูแคนี้
แตพอมีฉันทะขึ้นมาแลว เปนอยางไร คราวนี้ก็มีประสบการณที่ไดรูจักความอยากอยางใหม อยากรูนั่นรู
นี่ มองเห็นอะไรๆ นาจัดนาทําใหดี และพอไดคนหา ไดทํา ก็มีความสุข แลวความสุขก็มีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยไมรูจบ
แมกระทั่งวาไปเจออะไรที่ไมนาชอบใจ ที่เคยเจอแลวเปนทุกข แตคราวนี้ไมอยางนั้น ของที่ไมชอบนั่น
แหละ พอมองเห็นวามันมีอะไรนาศึกษา แมแตวามันไมดีอยางไร และทําไม ก็อยากรู ก็เลยกลายเปนชอบสิ่งที่ไม
ชอบ เพราะจะไดศึกษา จะไดคนหาใหรู ถึงตอนนี้ก็คือ ฉันทะมาเปลี่ยนใหคนชอบสิ่งที่ไมชอบ และมีความสุขได
แมแตจากสิ่งที่ไมชอบ ก็คือมีความสุขจากการเรียนรู และจากการลงมือทําของตนนั่นเอง

บทที่ ๒๓ ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ
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ขอใหทราบดวยวา ฉันทะนี้เปนพวกเดียวกับปญญา ตองมากับปญญา ไมเหมือนตัณหาที่มากับอวิชชา
ไมตองมีปญญาเลย ตัณหามาไดเรื่อย แตฉันทะนี้จะพัฒนาไปไดดวยปญญา
ฉันทะมากับปญญาอยางไร เชนวา ของนี้ เรื่องนี้ ไมถูกใจ ไมนาชอบใจ ตัณหาไมเอาดวยแลว แตพอมา
รูเขาใจวา เออ อันนี้มีประโยชน เอามาใชทําอยางนั้นอยางนี้ได พอปญญาบอกใหอยางนี้ ฉันทะก็มาประสาน
มารวมดวย ตัณหาไมเอา ก็ไมเปนไร แตฉันทะเอาดวย คราวนี้ทั้งอยากรูและอยากทําก็เขามา แลวความสุขก็
ตามมาจากการไดสนองฉันทะนั้น
พอฉันทะมา ความชอบใจ-ไมชอบใจของตัณหา ก็แทบหมดอิทธิพลไปเลย สิ่งที่เคยไมชอบ ซึ่งทําให
ทุกข เพราะตัณหาไมเอา แตพอปญญาบอกแลวฉันทะมา อันที่ไมชอบนั้น ก็กลับทําใหมีความสุข
นี่แหละ พอมนุษยเริ่มมีการศึกษา เขาก็สามารถมีความสุขไดแมกับสิ่งที่ไมสนองตัณหา และพอเขาทาง
อยางนี้แลว เขาก็จะพัฒนาตอไปๆ โดยที่ความชอบใจและไมชอบใจก็จะคอยๆ หมดกําลังที่จะครอบงําลากจูง
จิตใจของเขา ความสนใจ ความคิด ความสุขของเขาไหลไปอยูที่การรูการทํา จะเห็นวา คนอยาง ไอนสไตนก็เกิด
ขึ้นมาไดในแบบนี้
ไมตองลึกซึ้งถึงขั้นสรางไอนสไตนหรอก ถาการศึกษาพัฒนาฉันทะขั้นพื้นๆ ขึ้นมาได บานเมืองก็จะมีนัก
ผลิต เพิ่มขึ้น พอมาดุลกับนัก(รอ)บริโภค ที่ไมคิดทําอะไร นอกจากคิดหาทางสนองตัณหา
ทวนอีกทีวา กระบวนการดําเนินมาอยางนี้ คือ ชื่นชมพอใจในภาวะที่ดีงามสมบูรณ ก็อยากใหมันดีอยาก
ใหมันงามอยากใหมันสมบูรณตอไป ถามันไมดีงามสมบูรณ ก็อยากทําใหมันดีงามสมบูรณ ก็เลยอยากรูวาจะทํา
อยางไรใหมันดีงามสมบูรณอยางนั้นได (หรืออยากรูกอน แลวอยากทําตามมา ก็ได)
พอรูแลว ก็ทําไดสมตามที่อยากทํา พอไดทําสนองตามที่อยากนั้น ความสุขก็เดินหนาเพิ่มมาเรื่อยๆ ตาม
ความกาวหนาของการที่ไดทํา
ทีนี้ อยากรู กับอยากทํา ก็เดินหนาคูกันไป พรอมดวยความสุขก็มี และการศึกษาก็มา เขากระบวนใหญ
ไปดวยกัน
เปนอันวา อยากรู้ คูกับ อยากทํา แลวก็นํามาซึ่งการศึกษา พรอมทั้งความสุข ถาไมเกิด ๒ อยากนี้ ก็
หวังใหมีการศึกษาไดยาก และเด็กก็จะเรียนอยางไมมีความสุข กลายเปนการศึกษาที่ฝนใจ นั่นก็คือไมใช
การศึกษาที่แทจริงนั่นเอง
เพราะฉะนั้น จึงตองเนนจุดนี้ คือ สรางฉันทะขึ้นมาใหได แลวการศึกษาก็จะเดินหนาไปเอง เหมือนที่
พระพุทธเจาตรัสวา เมื่ออรุโณทัยนําหนา ดวงสุริยาก็ตามมาแนนอน
ที่ขอย้ําไวเปนเรื่องใหญอีกอยางหนึ่ง คือ ฉันทะที่ขยายมาทางดานสังคม ในการสัมพันธกับเพื่อนมนุษย
ที่กระจายออกไปเปนคุณธรรม เรียกวาพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อันนี้ก็โยงกันหมด
ถาจับจุดที่วามานี้ไดแลว ก็พอมองเห็นกระบวนการพัฒนาความสุขวาจะดําเนินไปอยางไร
ตามรูปเคาที่มองเห็นได พอเราพัฒนาความตองการได เราก็พัฒนาความสุขได เพราะการพัฒนาความ
ตองการนั้นเอง เปนการพัฒนาความสุข
ทีนี้ พอเลื่อนจากตัณหามาขึ้นสูฉันทะ หรือพัฒนาฉันทะใหมากขึ้นได ความสุขก็เพิ่มขยายมิติออกไปอีก
การพัฒนาความสุขก็กาวลึกสูงกวางออกไปทุกดาน
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แค่มีความสุขในการเรียน ยังไม่พอ ต้องขอให้ เรียนแล้วกลายเป็นคนมีความสุข
ถึงตรงนี้มีขอที่ขอแทรกเสริมเล็กนอย ในเรื่องที่สงเสริมกันเหมือนเปนคติวา “เรียนใหสนุก มีความสุขใน
การเรียน” นั้น พึงเขาใจวาการเรียนอยางมีความสุขนี้ เปนเรื่องในขั้นของวิธีการเทานั้น แมจะสําคัญ ก็ไมเพียงพอ
ความสุข นั้ น เป น เรื่ อ งใหญ ไม ใ ชอ ยู แ คใ นขั้ น ของปฏิบั ติ ก ารในการศึ ก ษา แต เป น เนื้ อตั ว และเป น
จุดหมายของการศึกษาทีเดียว ถาเขาใจความสุขใหถูกตองแลว จะเห็นวาการศึกษาเปนการพัฒนาความสุข
เพื่อใหผูศึกษากลายเปนคนมีความสุข
การพัฒนาความสุขที่ตรงตามความหมาย จะเรียกรองความเพียบพรอมแหงการพัฒนาคุณสมบัติ
ทั้งหลายซึ่งมนุษยที่สมบูรณควรจะมีขึ้นมาเอง
เรื่องที่ความสุขเปนจุดหมายของการศึกษานี้ ไดเคยพูดเคยเขียนไวที่อื่นแลว จึงขอใชวิธีงายๆ คือจับ
ขอความที่ไดพูดไดเขียนไวแลวมาจัดเรียงตอกัน ตามที่พิมพไวในหนังสือ ๒-๓ เลม ไดความดังนี้2163
การศึกษาจะตองถือเปนหนาที่ที่จะทําใหคนมีความสุข ไมใชแคเรียนอยางมีความสุข แตใหเปนคนมี
ความสุข เมื่อเขามีความสุข ก็คือสุขเปนประจําอยูแลว เพราะฉะนั้น เมื่อเรียน ก็เรียนอยางมีความสุขดวย
การศึกษาปจจุบันทําคนใหมีความสุข หรือทําคนใหเปนผูหิวโหยกระหายความสุข การศึกษาที่ผิดพลาด
จะทําใหเกิดภาวะที่ตรงขาม คือ ทําใหคนไมมีความสุข แตการศึกษากลายเปนเครื่องมือดูดสูบความสุขออกจาก
คน ทําใหเขาหมดความสุข และทําใหเขากลายเปนคนที่หิวโหยกระหายความสุข
การศึกษาที่ผิดพลาด ทําใหคนที่เรียนไปๆ กาวหนาไป ยิ่งจบชั้นสูงขึ้น ก็ยิ่งหิวโหยความสุขมากขึ้น ขาด
แคลนความสุขมากขึ้น จนกระทั่งเขาออกไปพรอมดวยความหิวโหยนี้ แลวโลดแลนไปในสังคมเพื่อจะแสวงหา
ความสุขใหกับตนเอง และแยงชิงความสุขกัน แลวก็กอความเดือดรอนเบียดเบียนแกผูอื่น
คนที่ไมมีความสุขนั้น เมื่อมีความทุกข หนึ่ง ก็จะระบายความทุกขใหแกผูอื่น สอง ก็จะกอบโกยหา
ความสุขใหกับตนเอง
ถาอยางนี้ ก็จะกลายเปนการศึกษาชนิดที่เตรียมคนไว เพื่อวาเบื้องหนา เมื่อจบการศึกษาแลว เขาจะได
ออกไปดิ้นรนทะยานแขงขันแยงชิงกันหาความสุข กอบโกยความสุขใหแกตัวใหมากที่สุด
เรื่องนี้จะตองระวังตรวจสอบกันดูวาเปนอยางนี้หรือเปลา ถาเราดําเนินการศึกษามาผิด ก็เปนอันวาเราได
ทําใหการศึกษานี้ เปนเครื่องมืออะไรอยางหนึ่ง ที่สูบหรือดูดความสุขออกไปจากตัวเด็ก หมายความวา เราไดทํา
ใหคนเปนผูที่หิวโหยขาดแคลนความสุข
เพราะฉะนั้น พอสําเร็จการศึกษาไป ใจก็มุงแตวา ทีนี้แหละ ฉันจะหาโอกาสกอบโกยความสุขใหมาก
ที่สุด
ถาการศึกษาเปนแบบนี้ การศึกษาจะตองเปนพิษ ไมใชการศึกษาที่ถูกตอง การศึกษาที่ถูกตอง จะตอง
ทําคนใหเปนสุข หรือเปนสุขมากขึ้น และเปนสุขอยางถูกตอง ตั้งแตบัดนี้และเดี๋ยวนี้
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หนังสือเหลานี้พิมพนานแลว ในชวงประมาณ ๒๕ ป บางเรื่องไดแตขอมูล ยังหาเลมหนังสือไมเจอ จึงบอกรายละเอียดไมได บอกแต
ชื่อเรื่องไว พรอมทั้งขอมูลที่เปนเคา คือ การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาที่ยังตองพัฒนา, พ.ศ. ๒๕๓๐; แงคิดขอสังเกตเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปการศึกษา (ปาฐกถาวันสถาปนากรมวิชาการครบ ๔๔ ป); สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข, พ.ศ. ๒๕๓๗
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เมื่อมองดูโลกของมนุษยที่วาพัฒนามากแลวในปจจุบันนี้ จะเห็นวา คนทั้งหลายตางก็วุนวายกับการหา
ความสุข จนแตละคนไมมีเวลาที่จะใหแกผูอื่น พรอมกันนั้น ความสุขก็กลายเปนสิ่งที่เขาขาดแคลนอยูตลอดเวลา
ไมมีในปจจุบัน แตรออยูขางหนา ตองคอยตามหาดวยความหวังวาจะไดในอนาคต
ดังปรากฏวา อาการหิวกระหายความสุขนี้แพรระบาดไปทั่ว ไมวาจะในครอบครัวก็ตาม ในโรงเรียนก็ตาม
ที่ทํางานก็ตาม ทั่วสังคมไปหมด สภาพจิตใจที่ขาดแคลนความสุขอยางนี้ เปนกันดาษดื่น ปรากฏใหเห็นทั่วไปใน
สังคมทุกวันนี้
ดังนั้น จะตองมาทบทวนและเนนย้ํากันวา การศึกษาที่แท คือการทําใหคนมีความสุข และรูจักวิธีที่จะหา
ความสุขอยางถูกตอง
คนที่มีการศึกษาในความหมายนี้ก็คือ คนที่ไดรับการฝกฝนพัฒนาแลว ใหรูจักแกปญหา ดับทุกข ทําตน
ใหเปนสุขได แลวจากนั้นก็พัฒนากาวขึ้นสูความสุขที่ประณีตยิ่งๆ ขึ้นไป พรอมทั้งสามารถเผื่อแผขยายความสุข
แกผอู ื่นไดกวางขวางออกไปดวย
คนมีความทุกข ยอมมีความโนมเอียงที่จะระบายทุกขออกไปแกผูอื่น และแมแตจะหาความสุขดวยการ
ระบายความทุกข เมื่อเขามีทุกข และหาทางระบายทุกขของตนออกไป ดังเชนเด็กนักเรียนมีปมทุกขที่ไปกอเรื่อง
ราย ก็ยอมเปนภัยแกผูอื่น แกสังคม ทําใหเดือดรอนกันไปทั่ว
ในทางกลับกัน คนที่มีความสุข ยอมมีความโนมเอียงที่จะแผกระจายความสุขไปใหแกคนอื่น ไมวาจะ
โดยรูตัวก็ตาม ไมรูตัวก็ตาม
ฉะนั้น เราจะตองทําใหคนมีความสุข เพื่อใหความสุขแผขยายออกไปในโลก
ดังที่ไดเปนจุดหมายดานสังคม ที่ทานใชคําวา “อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลกํ” แปลวา “เขาถึงโลกที่เปนสุข ไรการ
เบียดเบียน”
มนุษยจะตองทําเพื่อจุดหมายนี้ คือ ชวยกันทําใหโลกมีความสุขยิ่งขึ้น ไรการเบียดเบียนยิ่งขึ้น เกื้อกูลกัน
มากขึ้น และมีความสุขรวมกันอยางยั่งยืนสืบตอไป

ความสุขมีมากมาย ธรรมชาติรอบกายก็รอจะให้ความสุข
หันมาดูหลักทั่วไป ควรพูดถึงประเภทของความสุขกันบาง ความสุขประเภทที่วาไปแลวก็มี ความสุขจาก
การเสพ จากการไดสนองผัสสะในเรื่อง รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสกาย ที่นาใคร นาปรารถนา พูดงายๆ วาเปน
เรื่องของการสนองตัณหา วาดวยกามสุข หรือสามิสสุข แลวก็กาวมาสูฉันทะ ซึ่งเปนแรงจูงใจฝายดี ที่มีการ
พัฒนา นํามาสูการศึกษา การสรางสรรค การเขาถึงความจริงของธรรมชาติ และการพัฒนาขึ้นไปในความสุข
เมื่อมาถึงฉันทะ เรื่องความสุขก็กาวตอไป ดังที่ไดพูดในเรื่องระบบการทํางาน วาดวยความสุขในการ
ทํางาน แลวมาถึง ความสุขในการศึกษา แตเรื่องของความสุขจากฉันทะยังมีตอไปอีก
จากนั้นก็มี ความสุขทางสังคม สุขจากไมตรีจิตมิตรภาพ สุขในการอยูรวมกับผูอื่นดวยใจมีเมตตา
กรุณา เปนตน สุขในครอบครัวในหมูในชุมชน ที่อยูกันดวยความมีน้ําใจ เอาใจใสกัน รักกัน ระลึกถึงกัน พรอม
เพรียง ซาบซึ้งบันเทิงใจในสามัคคีรส มีเอกภาพดวยสาราณียธรรม

๑๑๓๐

พุทธธรรม

แลวก็มี ความสุขกับธรรมชาติ สุขจากการไปอยูกับธรรมชาติ หรืออยูทามกลางธรรมชาติ สัมผัสความ
สงัดสงบงามสดชื่นนารื่นรมย ของธรรมชาติรอบตัว ทั้งหมูไม สายลม ขุนเขา ผืนน้ํา ทองฟา ชื่นชมพรรณไมที่
สะพรั่งดวยดอกใบ และศัพทสําเนียงเสียงแหงความวิเวก ของหมูนก สัตวปา และทองฟาครืนครางคราว
วรรษกาล เปนตน
ความสุขดานสังคมนั้น ในพระพุทธศาสนาย้ําเนนอยางยิ่ง และสุขดานธรรมชาติ ทานก็ชื่นชมไวมากมาย
ใหเปนแบบอยาง บางทีก็มาดวยกันทั้งสุขดานสังคม และสุขกับธรรมชาติ ใหอยูกันดวยความรักสามัคคีแมแตใน
แดนดงพงไพร ดังในโคสิงคสาลสูตรเปนตัวอยาง
พระพุทธเจาเสด็จไปทรงเยี่ยมพระภิกษุ ๓ รูป ที่ปาโคสิงคสาลวัน ทรงทักทายไถถามตอนหนึ่งวา “ดูกร
อนุรุทธ ทําอย่างไร เธอทั้งหลาย จึงยังพร้อมเพรียงสามัคคี ชื่นบานต่อกัน ไม่วิวาท เป็นเหมือนน้ํานมกับน้ํา
แลดูกันด้วยจักษุอันเป็นที่รักอยู่ได้?” …
ที่ปานั้น ทานพระสารีบุตรกลาวถามพระมหาสาวกรูปอื่นวา
“ป่าโคสิงคสาลวันนี้ น่ารื่นรมย์ ราตรีแจ่มกระจ่าง ต้นสาละผลิดอกบานสะพรั่งเต็มต้นหมด
ทั้งป่า ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่ว ดุจดังกลิ่นทิพย์ก็ปานฉะนั้น ท่าน...เอย ป่าโคสิงคสาลวัน จะพึงงาม
ด้วยภิกษุเห็นปานไร?...”
ในพระไตรปฎก มีคัมภีรจํานวนมากที่เปนคําประพันธรอยกรอง คือเปนคาถา และมีคาถามากมายเปนคํา
พรรณนาชื่นชมธรรมชาติ ตัวอยางงายๆ คือมหาเวสสันดรชาดก ซึ่งขอยกมาใหดูเปนตัวอยางนิดหนอย เชนวา
“ณ ที่ใกล้สระโบกขรณีนั้น มีฝูงนกดุเหว่าเมารสดอกไม้ ส่งเสียงไพเราะจับใจ ทําป่า
นั้นให้ดังอึกทึกกึกก้อง เมื่อคราวหมู่ไม้ผลิดอกแย้มบานตามฤดูกาล รสหวานดังน้ําผึ้ง
เยิ้มหยดจากเกสรดอกไม้ลงมาค้างอยู่ที่บนใบบัว...
“ป่านั้นมีนานากลิ่นสุคนธ์ ที่ลมรําเพยพัดมา หอมฟุ้งตลบอบอวล เหมือนดังจะ
เชิญชวนคนที่มาถึงให้เบิกบาน ด้วยดอกไม้และกิ่งไม้อันมีกลิ่นหอม หมู่แมลงภู่ชื่นชม
กลิ่นดอกไม้ พากันบินว่อนวู่บันลือเสียงอยู่โดยรอบ”
ในคราวที่พระกาฬุทายีกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจาเสด็จไปเยี่ยมพระพุทธบิดาที่กรุงกบิลพัสดุ ก็
พรรณนาถิ่น พรรณนาทางเสด็จ เปนคาถาชมธรรมชาติที่งดงามรื่นรมย บนเสนทางที่จะเสด็จผานไป ประมาณ
๖๐ คาถา แลวพระพุทธเจาก็ทรงรับนิมนต
ขอยกคาถาของพระกาฬุทายีมาดูเปนตัวอยาง ๒ คาถา ดังนี้
“จําปา ช้างน้าว กากะทิง ส่งกลิ่นหอม ยามลมรําพายพัด ยอดอันสะพรั่งด้วยดอก
เด่นตา ดังว่ามีใจอาทร พากันโน้มกิ่งดังน้อมกรลงมา นบถวายบูชาด้วยกลิ่นสุคนธ์ ข้า
แต่พระผู้ทรงมหายศชัย บัดนี้เป็นเวลาที่ควรจะเสด็จครรไล
“เหล่านกแก้ว นกสาลิกา ต่างสีสันงามตา รูปสวย เสียงไพเราะ บินขึ้นบินลงไปมา
กลุ้มรุมยอดไม้ ขันร้องอยู่สองข้างทาง พากันส่งเสียงกู่กันไปกู่กันมา บัดนี้เป็นเวลาที่
พระองค์จะได้ทรงเห็นพระชนกแล้ว”2164
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รวมความวา พระพุทธเจาและพระอรหันต มีจิตบริสุทธิ์แลว ก็สัมผัสชื่นชมความสงัดสงบงามนารื่นรมย
ของธรรมชาติ และอยูกับธรรมชาติอยางมีความสุขเปนธรรมดา สวนพระเสขะและปุถุชน ก็ไดบรรยากาศที่สงบ
งามมีความสุข และจิตใจที่รื่นรมย เปนสภาพที่เอื้อเกื้อหนุนการปฏิบัติในการพัฒนาจิตพัฒนาปญญาสูงขึ้นตอไป
นี่ก็เปนเครื่องชี้แนวทางในการพัฒนาจริยธรรมดวย ใหเห็นการที่ความดีงามพัฒนาไปดวยกันกับ
ความสุข ใหคนมีความสามารถที่จะสรางความสุขขึ้นเองได และในการพัฒนาชีวิต คนก็มีความสุขไปดวย
ทั้งหมดนี้ก็เกิดจากฉันทะนั่นเอง ซึ่งเทากับบอกดวยวา การศึกษาที่แท เปนการพัฒนาจริยธรรมอยูในตัวมันเอง
ทีนี้ก็มาถึงความสุขอยางสุดทาย คือ ความสุขทางปัญญา ซึ่งอยูในระดับของความสุขที่เปนอิสระ
ปญญานี้เปนตัวปลดปลอย ทําใหหลุดพน ใหเปนอิสระ เราทําอะไรทางกายวาจาติดขัด คือติดขัดทาง
พฤติกรรม เพราะไมรูวาจะทําอยางไร พอปญญามา รูวาจะทําอะไรไดอยางไร ก็โลงไปที เราไปไหน ไมรูวาอะไร
เปนอะไร ใครเปนใคร ปลอดภัยไหม จะออกทางไหน จะพนไปไดอยางไร เราควรจะทําอะไร ใจก็บีบคั้นอั้นอึด
อัด พอรู ก็โลง ใจก็หายบีบคั้น หมดทุกข หรือเกิดปญหาชีวิต คิดไมตก ก็ทุกขใหญ พอปญญามา ก็แกปญหาได
ใจก็หลุดพนจากทุกข
ปญญาทําใหเกิดอิสรภาพในแง ในดาน ในขั้นตางๆ ไปเรื่อยๆ พอแกปมหัวใจของทุกขหลุดไปได ก็ถึง
อิสรภาพขั้นสุดทายที่สมบูรณ ก็เปนความสุขที่สมบูรณดวย

จะพัฒนาความสุข ต้องพัฒนาความต้องการต่อเพื่อนมนุษย์ด้วย
เรื่องความตองการเทาที่พูดมา เนนที่ความตองการตองานการหรือสิ่งที่ทํา แลวไดพูดถึงฉันทะดานอื่นๆ
ตลอดจนสิ่งแวดลอม แตที่ขาดไมได จะตองขยายไปถึงความตองการตอคน หรือตอเพื่อนมนุษยดวย จึงจะครบ
นี่ก็คือเรื่องฉันทะตอคน บอกแลววา ฉันทะ คือ ความตองการใหมันดี ใหมันงาม ใหมันสมบูรณ เปน
ความปรารถนาดีที่มีตอสิ่งทั้งหลายทั่วไปไดหมด ตอสรรพสิ่งแลว ก็ตอสรรพสัตวดวย
ทีนี้ พอมีฉันทะตอสรรพสัตว เริ่มตั้งแตเพื่อนมนุษยเปนตนไป พูดเปนภาษาไทยก็คือ ความปรารถนาดี
อยากใหเขาดี อยากใหเขาเจริญงอกงาม อยากใหเขาแข็งแรงสมบูรณ และอยากใหเขาสดชื่นเบิกบานมีความสุข
มนุษยดวยกันนี้ เปนสวนสําคัญที่มนุษยจะตองเกี่ยวของในชีวิต เปนเรื่องใหญสําหรับมนุษยทุกคน
เพราะตัวคนแตละคนก็เปนมนุษยอยูแลว เมื่ออยูกับเพื่อนมนุษย แลวขยายกวางออกไป ก็อยูกับสัตวทั้งหลาย
อื่น ฉันทะที่มีตอมนุษยและตอสัตวทั้งหลาย นับวามีความหมายที่สําคัญเปนพิเศษ
จะเห็นวา ความปรารถนาดี หรือความตองการใหดี ตอเพื่อนมนุษยและเหลาสัตวนั้น มีลักษณะแงดานที่
พิเศษกวาความปรารถนาดี หรือความตองการใหดี ที่มีตอสิ่งทั้งหลายทั่วไป
ดังนั้น ฉันทะในกรณีนี้ จึงมีศัพทพิเศษให แถมมีหลายคําที่จะใชแยกไปตามสถานการณตางๆ ที่เขา
ประสบอีกดวย
รวมแลว แทนที่จะใชตอเพื่อนมนุษยดวย “ฉันทะ” คําเดียว ก็แยกออกไปเปน ๔ คํา
๑. เริ่มดวยวา ถามีฉันทะ คือความปรารถนาดี หรือความตองการใหดีนั้น ตอเพื่อนมนุษยในยามปกติ
เห็นใคร ก็อยากใหเขามีรางกายสมบูรณงดงาม มีหนาตาอิ่มเอิบผองใส อยากใหเขามีความสุข ซึ่งก็เปนความ
อยากเพื่อคนนั้น หรือเพื่อสัตวนั้นเอง ไมใชเรื่องตัวตนของเรา ความอยากอยางนี้เปนความปรารถนาดีพื้นฐาน
เปนอยางที่หนึ่ง เปนขอแรก เรียกวา เมตตา

๑๑๓๒

พุทธธรรม

๒. ทีนี้ตอไป ถามนุษย หรือสัตวอื่นก็ตาม ไมอยูในสภาพที่เปนปกติ ไมสมบูรณ ไมงดงาม มีความ
บกพรอง ประสบทุกข ยากลําบาก หรือตกต่ําลงไป เราก็อยากใหเขาพนจากความทุกข จากความยากไรขาดแคลน
จากความเจ็บไขไดปวย เปนตนนั้น อยางที่วาแลว สําหรับมนุษยและสัตวทั้งหลายนี้ ทานใหความสําคัญพิเศษ มี
ศัพทเรียกแยกไปเลย ทานเรียกความอยากใหเขาพนจากความเดือดรอนเปนทุกขนี้วา กรุณา
๓. ตอไปอีก ถาคนนั้นเกิดไปเจริญงอกงามสมบูรณยิ่งขึ้น หรือเด็กคนนี้เจริญเติบโตขึ้น มีรางกาย
แข็งแรงสมบูรณ หนาตาสวยงามผองใส หรือใครทําความดีงามกาวหนาประสบความสําเร็จ นี้คือเขาขึ้นสูงกวาเดิม
หรือเหนือกวาปกติ เราก็พลอยชื่นชมยินดีดวย เรียกวา มุทิตา
๔. ในสถานการณที่อาจจะเรียกวาพิเศษ ถาคนนั้นเขารับผิดชอบตัวเขาเองได หรือเขาควรรับผิดชอบตอ
ตนเอง เปนความสมควรที่จะเปนอยางนั้น ที่ควรจะใหเขาอยูหรือดําเนินไปในภาวะอยางนั้น เราไมควรเขาไป
แทรกแซง เชน พอแมดูแลลูกเล็กอยู เขากําลังหัดเดินเตาะแตะ เราปรารถนาดี ตองการใหเขาเจริญงอกงาม ก็
วางทีเฉยดูใหเขาหัดเดินไป ไมใชมัวสงสารกลัววาเดี๋ยวเขาจะลม จะเจ็บ แลวคอยอุมอยูเรื่อย
ความปรารถนาดี ตองการความไมผิดพลาดแกเขา ตองการความไมผิดธรรมแกเขา อยากใหเขาดําเนิน
ไปในความถูกตอง ในความสมควรจะเปนอยางนั้น ในความไมเสียหาย ใหเขาเปนไปโดยธรรม ถูกธรรม ชอบ
ธรรม ไมเขาไปกาวกายวุนวายแทรกแซง ที่โบราณแปลกันมาวาวางเฉยนี้ เรียกวา อุเบกขา
รวม ๔ อยาง มี “ฉันทะ” เปนจุดเริ่มตนทั้งนั้น หมายความวา ฉันทะแสดงตัวออกมา
๑) เปนความปรารถนาดี ตองการใหเขาอยูดีมีความสุขในยามเขาเปนปกติ เรียกวา เมตตา
๒) เปนความปรารถนาดี ในยามที่เขาตกต่ําลงไป ตองการใหเขาพน ถอนตนขึ้นมาไดหายทุกข สูสภาวะ
ที่ดี เรียกวา กรุณา
๓) เปนความปรารถนาดี ในยามที่เขากาวไปไดดีแลว สูงขึ้นไป ตองการใหเขาดีงามเจริญยิ่งขึ้นไปอีก
เรียกวา มุทิตา
๔) เปนความปรารถนาดี ในยามถึงวาระที่เขาจะอยูกับความรับผิดชอบของตัวเขาเอง ตองการใหเขามี
ความถูกตอง ไมผิดพลาด ไมเสียหาย เปนไปตามธรรม เรียกวา อุเบกขา
คนโดยมากนึกถึงความปรารถนาดีไดแค ๓ สถานการณ คือนึกไปไดแคขอที่ ๓ ซึ่งไมพอ ใน ๓ ขอแรก
นั้น ยังเปนขั้นที่อยูแคความรูสึก แมจะเปนความรูสึกที่ดีงามสูงสง พัฒนามาไดไกลแลว แตก็ยังไมเต็ม ไม
สมบูรณ ก็ตองถามวา แลวขอที่ ๔ สมบูรณอยางไร
ตอบใหสั้นสักหนอยวา คนเราจะมีแตด้านรู้สึก อยางเดียว ถึงจะดีเลิศประเสริฐยิ่งอยางไร ก็ไมพอ ก็อยู
แคคน ไมถึงธรรม ไมบรรจบกับธรรม คนนั้นก็จะไปไดแค่ดี แต่อาจจะไม่ถูก
จะตองมีด้านรู้ ใหเต็มดวย จึงจะถึงธรรมได จึงจะถูกตองจริงได และจึงจะหมดทุกข มีสุขที่สมบูรณได
พูดตรงตามศัพทพระก็คือ พัฒนาดานจิตใจไปจนเต็มที่อยางไร ก็ไมพอ ไมสมบูรณ จิตใจเองนั่นแหละ
ไมสามารถหลุดพนเปนอิสระ ตองพัฒนาปญญาใหสมบูรณ แลวปญญานั่นแหละจะทําใหจิตใจเปนอิสระ เปน
จิตใจที่สมบูรณได
สามขอแรก ยังอยูในขั้นของลําพังจิต สวนขอสี่ คือมีปญญามาทําใหจิตลงตัว เปนอิสระไดแลว

บทที่ ๒๓ ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ

๑๑๓๓

เปนอันวา สามขอแรกยังเปนขั้นความรูสึก ใชคําฝรั่งบางทานเขาใจงายขึ้น คือยังอยูในขั้นของ emotion
แมจะเปน positive emotion อยางเยี่ยมยอด มนุษยก็ยังตองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ใหถึงปญญา ตองมีปญญามาปรับ
มาชําระมายก emotion ขึ้นอีกทีหนึ่ง2165 ขั้นบรรจบกับปญญานี้ เปนขอที่ ๔
มนุษยตองไปใหถึงปญญา จะสมบูรณตอเมื่ออยูดวยปญญา ที่ทําใหจิตเปนอิสระได ถามนุษยไมมี
ปญญา ก็แกปญหาไมจบ แมแตในระดับตนๆ งายๆ ถึงแมจิตใจดี มีความรูสึกที่ดี ก็ใชผิด ทําผิดได
ยกตัวอยางวา นายคนหนึ่งไปขโมยเงินเขามาได ๕,๐๐๐ บาท เออ นี่เขาประสบความสําเร็จ มีเงินใช
สบายละ เขาหลักวาเขาไดดีมีสุข เราจะวาอยางไร ก็บอกวาเขาขอ ๓ แลวนี่ เราก็มุทิตา พลอยยินดีดวยสิ อยางนี้
ไมถูกแลว ขืนปฏิบัติธรรมกันอยางนี้ อยูกันแคความรูสึก แมจะเปนความรูสึกที่ดี เดี๋ยวคงยุงแน จะลักขโมยกัน
ใหญ สังคมก็จะเดือดรอน ไมดีแน ไปสงเสริมไมได
นี่แหละ ตรงนี้ ปญญาที่รูธรรม รูความถูกตอง ก็มาปรับจิตใจใหประสานกันลงตัว เปนความปรารถนาดี
ตองการใหเขามีความถูกตอง จิตใจก็ลงตัวพอดีไดที่ นี่คือเปน อุเบกขา
ถาวิเคราะหออกไป ก็เห็นไดวา ในอุเบกขานี้ ก็มีฉันทะ เปนความปรารถนาดี อยากจะใหเขาดี ใหงาม ให
สมบูรณ จะสมบูรณก็ตอง ถูกตอง ตรงตามธรรม ก็จึงวางใจเปนกลาง เรียกวาอุเบกขา เพื่อใหกระบวนการแหง
ความถูกตองเปนธรรมจะไดดําเนินการตอไปตามกฎกติกา เปนตน คือใหเปนไปตามธรรมนั่นเอง
ก็สรุปวา สามขอแรก คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อยูแคจิตใจ ไดแครักษาคน พอถึงอุเบกขา ก็ไปถึง
ปญญา รักษาธรรมไดดวย ถาคนไปละเมิดธรรม ก็ตองเอาธรรมไว ก็เลยตองรักษาธรรม ความยุติธรรม ความ
เปนธรรม รักษาความถูกตอง
ก็มาจบ มาเต็ม ที่อุเบกขา ซึ่งเปนความรูสึกที่เกิดจากมีปญญาเขามารวม แลวก็อุเบกขาเพื่อรักษาธรรม
เปนตัวสรางสมดุล ให ๔ ขอ ครบบริบูรณเต็มที่นั่นเอง จึงเปนพระพรหมผูอภิบาลโลกไดจริง ตามความหมายใน
แบบของพุทธศาสนา

ความสุขเหนือกาล เมื่อเหนือการสนองความต้องการ
ในตอนกอนโนน ไดบอกความหมายของความสุขวา คือการไดสนองความตองการ แตก็บอกไวดวยวา
เปนความหมายที่ไมครอบคลุม
ทําไมจึงไมครอบคลุม คือไมครอบคลุมทั้งหมด ถาใชภาษาทางพระ ก็อาจจะบอกวา นั่นคลุมแคในระดับ
โลกิยะ แตความสุขยังมีเลยขึ้นไปอีก เปนความสุขในระดับโลกุตระ พอพูดอยางนี้ บางทีรูสึกวายากไป
เพื่อใหชัด ก็ตองพูดถึงขั้นระดับของความสุขอีกครั้งหนึ่ง
- ที่ผานมานั้น เราแบงความสุขเปน ๒ ตามประเภทของความตองการ
- แตตอนนี้ ตรงขามกับ “ตองการ” ยังมี “ไมตองตองการ” ก็ได
ถึงตอนนี้ ก็เลยตองแบงขั้น หรือระดับของความสุข ขยายกวางออกไปอีก เปน ๒ ระดับใหญ และยอย
เปน ๓ ขั้น คือ
2165

เคยบอกขางตนวา ความอยาก-ปรารถนา-ตองการ แปลวา desire แตในดานธรรมนี้ จะใช love แทนก็ได ฉันทะ เปน love of
truth และ love of good เมื่อออกมาทางเมตตากรุณา ก็เปน love of fellow beings แลว love of Dhamma, love of truth,
love of justice, love of righteousness ก็โยงถึงธรรม เรียกรองปญญา ไปถึงอุเบกขา

๑๑๓๔
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ระดับ ๑. ความสุขที่เกิดจากการสนองความตองการ
ก) ขั้น ๑ ความสุขเมื่อไดสนองตัณหา (ความสุขจากการสนองความตองการที่เปนอกุศล)
ข) ขั้น ๒ ความสุขเมื่อไดสนองฉันทะ (ความสุขจากการสนองความตองการที่เปนกุศล)
ระดับ ๒. ขั้น ๓ ความสุขที่ไมตองสนองความตองการ (ความสุขทุกกาล โดยไมตองสนองความตองการ)
จะเห็นวา สุขระดับที่ ๒ หรือขั้นที่ ๓ ไมเขากับความหมายที่ไดบอกไว คือความสุขที่ไมตองขึ้นตอการ
สนองความอยากใดๆ ไมตองขึ้นตอการสนองตัณหา และไมตองขึ้นตอการสนองฉันทะ เปนความสุขที่เปนอิสระ
เพราะเปนความสุขที่มีอยูในตัว เปนคุณสมบัติภายใน มีอยูเปนประจําตลอดเวลา ไมตองพึ่งพาการไดหรือการทํา
อะไรทั้งนั้น
ถาเราตองสนองอะไร จึงจะไดความสุข ก็แสดงวาความสุขนั้นยังไมมีอยู จึงตองรอการไดสนอง ตองหา
บาง ตองสรางขึ้นมาบาง ก็ตองทําใหมีขึ้นมาอยางใดอยางหนึ่ง แตความสุขขั้นที่ ๓ นี้มีเปนคุณสมบัติในตัวอยูแลว
จึงไมตองขึ้นตอการสนอง ทั้งไมตองหา และไมตองสราง
ตรงนี้ก็จะมีผูสงสัยวา ผูที่มีความสุขขั้นนี้ ไมมีความตองการอะไรเลยหรือ เปนคนที่หมดความตองการ
แลวใชไหม หมดตัณหานั่นไมวาอะไร แตหมดฉันทะดวย หรืออยางไร
สงสัยอยางนี้แลว ถามออกมา เปนความดี เพราะจะไดรูชัดกันไป ก็ตอบวามีสิ ฉันทะนะ ทานที่ถึงขั้นนี้
แลวมีฉันทะอยูเต็มที่ เพียงแตวาความสุขของทาน ไมตองขึ้นกับการสนองฉันทะนั้นแลว
นี่คือขอที่ขอย้ํา คือบุคคลผูมีความสุขที่ไมขึ้นตอการสนองทั้งตัณหาและฉันทะ โดยที่ผูนั้นมีฉันทะอยู
เต็มเปยมดวย นี่แหละคือคนที่ไดพัฒนาความสุขมาครบจบแลว
กวาจะพัฒนาชีวิตมาถึงขั้นนี้ได ก็มีแตฉันทะอยางเดียวแลว และยังอยูเหนือฉันทะนั้นอีกดวย
ยกตัวอยางสูงสุด คือพระพุทธเจา มีหลักวา พระพุทธเจาทรงมีคุณสมบัติชุดหนึ่ง เรียกวาพุทธธรรม ๑๘
ประการ ไมตองแจกแจงวามีอะไรบาง เอาเฉพาะขอที่ประสงคในที่นี้ คือขอวา พระพุทธเจา “ทรงมีฉันทะไม่ลด
ถอยเลย” (นตฺถิ ฉนฺทสฺส หานิ)
พอยกพระคุณสมบัติขอนี้ขึ้นมา ก็เห็นชัดทันที พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญพุทธกิจมากมายแคไหน นั่นก็
คือเปนไปดวยฉันทะ ซึ่งฉายออกมากับพระมหากรุณา พระพุทธเจาไมทรงหยุดเลยตลอด ๔๕ พรรษา พูดอยาง
ภาษาชาวบานวา นอนกลางดินกินกลางทราย เสด็จดําเนินไปทั้งวันทั้งคืน ไปบําเพ็ญพุทธจริยา เพื่อประโยชนสุข
ของประชาชาวโลก
เราพูดกันวา พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญพุทธกิจดวยพระมหากรุณา และไดบอกแลววา กรุณานั้นมีจุดเริ่ม
ตั้งตนจากฉันทะ แลวดวยฉันทะ ก็ออกสูปฏิบัติการในการเสด็จไปทํางานสั่งสอน และไมวาจะทรงปฏิบัติกิจ
อะไรๆ พระองคทรงมีฉันทะนั้นเต็มเปยมเสมอไป ไมรูจักลดนอยลง นี่คือพุทธธรรมอยางหนึ่งใน ๑๘ ประการ
พระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลาย มีฉันทะเต็มบริบูรณ แตความสุขของทานไมขึ้นตอการสนอง
ฉันทะ คือทานมีความสุขอยูแลวเปนธรรมดาอยางนั้นเอง
ในที่นี้ก็ไดจัดแบงความสุขเปน ๓ ขั้น หรือ ๒ ระดับนี้แลว ถาจะเรียกสุข ๓ ขั้นนี้เปนภาษางายๆ อาจ
เสนอคําทํานองตอไปนี้ ทานผูใดชวยหาคําที่ชัดและถนัดกวานี้ได ก็ยิ่งดี

บทที่ ๒๓ ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ

๑๑๓๕

ความสุข ๓ อยางนั้น คือ
๑. ความสุขที่ต้องหา
ไดแก สุขแบบสนองตัณหา
๒. ความสุขที่สร้างเองได้ ไดแก สุขแบบสนองฉันทะ
๓. ความสุขที่มีในตัวทุกเวลา ไดแก สุขที่ไมอาศัยการสนอง
ความสุขขั้นที่ ๑ คือสุขดวยการสนองตัณหา เรียกวาความสุขที่ตองหา ก็เพราะวา สิ่งเสพที่จะสนอง
ตัณหานั้น เปนวัตถุสิ่งของ เปนกามอามิส ซึ่งอยูขางนอก เราตองไปหา ตองไปเอามาเสพ ตองเอาของขางนอกนั้น
มาเจอกับผัสสะของเรา จึงเปนความสุขที่ตองหา
ความสุขขั้นที่ ๒ คือสุขดวยการสนองฉันทะ เรียกวาความสุขที่สรางเองได เพราะวา ความอยากเรียน
อยากรู อยากศึกษา อยากทําโนนทํานี่ใหดี ความชื่นชมธรรมชาติอะไรเหลานี้ เราสนองไดดวยความตั้งจิตตั้งใจ
ของเราเอง ดวยการกระทําของเราเอง ไมตองพึ่งพา ไมตองรอ ไมตองขึ้นตอวัตถุสิ่งเสพที่ไหน จึงสรางขึ้นเองได
ความสุขขั้นที่ ๓ คือสุขที่ไมขึ้นตอการสนองความตองการ ไมวาจะสนองฉันทะหรือสนองตัณหา เรียกวา
ความสุขที่มีอยูกับตัวทุกเวลา ขอนี้ก็เปนธรรมดา เพราะวา เมื่อเรามีความสุขเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งของชีวิตของ
เราแลว เรามีความสุขอยูเสมอเปนประจําอยูแลว เราก็ไมตองไปหาไปทําอะไรอีกเพื่อจะใหมีความสุข
เปนอันวา สุข ๓ คือ สุขต้องหา สุขสร้างขึ้นมาเองได้ และ สุขมีในตัวทุกเวลา ตอนนี้รูจักคราวๆ ไวกอน
แตก็ควรคิดหมายวา ทําอยางไรเราจะมีใหครบทั้ง ๓ อยาง ถามีไดครบ ก็นาจะเปนคนที่สมบูรณแบบทีเดียว ใคร
หนอคือบุคคลที่มีสุขครบทั้ง ๓ อยางนี้
อยางไรก็ตาม ปรากฏวา ผูที่มีสุขขั้น ๓ สมบูรณจริงแลว ทั้งที่ถาตองการ จะเสวยสุขใหครบพรอมหมด
ทั้ง ๓ ไดอยางสบายๆ แตกลายเปนวา เขาพอใจอยูกับสุขในขั้นที่เปนอิสระ ไมแยแสสุขอยางแรกที่พึ่งพาขึ้นตอ
สิ่งเสพอีกตอไป เรื่องเปนอยางไร เพราะอะไร ก็คอยๆ ดูตอไป

สุขเพราะได้เกาที่คัน กับสุขเพราะไม่มีที่คันจะต้องเกา
เพื่อกาวไปในความเขาใจเรื่องความสุข ขอนําความจากพุทธพจนในมาคัณฑิยสูตร มาอานกันอีก เปน
เครื่องทบทวนแนวการมองความสุข พุทธพจนนี้ตรัสเกี่ยวกับพัฒนาการของชีวิตคนในการมีความสุข ตั้งแต
ความสุขของเด็กทารก ไปจนถึงสุขสูงสุด ในขั้นของนิพพานเลยทีเดียว
พระพุทธเจาตรัสเปนทํานองอุปมา ในเรื่องการหาการเสพความสุขของคน ใหเห็นวา แมแตในชีวิต
ตามปกติของคน ก็ยังมีการพัฒนาในทางความสุขอยูแลว ในที่นี้ จะนําแตสาระมาบรรยาย ดังนี้
ทรงยกตัวอยางวา เด็กออนตั้งแตนอนแบเบาะ เกิดใหม อยูในวัยเริ่มแรก ที่ยังไมลุกเดิน เลนสนุกแมแต
กับมูตรคูถ หัวเราะระรื่น เมื่อไดละเลงอุจจาระปสสาวะของตนเอง
ตอมา เด็กนั้นโตขึ้นมาหนอย ๓ ขวบ ๕ ขวบ ตอนนี้ เลนมูตรคูถไมสนุกแลว กาวไปเลนดินเลนทราย
แลวก็สนุกกับการเลนของเลนเครื่องเลนทั้งหลาย ตุกตาบาง รถยนตคันนอยๆ รถไฟขบวนนอยๆ เครื่องบินลํา
นอยๆ ก็สนุกกับของเลน มีความสุขในการไดเลนสิ่งเหลานี้
เด็กเล็กนั้น มีความสุขอยางยิ่งกับของเลน รักใครทะนุถนอมของเลนนั้น ยึดถือเอาเปนจริงจัง เชนอยาง
หนูนอยบางคน มีหมอนที่เขารักสุดชีวิต เกาจะดําปอยูแลว ก็ยังรักใครหวงแหนนักหนา ถาใครทําทาจะมาแยงเอา
ไป หนูนอยนั้นจะรองไหทุรนทุรายดังจะเปนจะตายเลยทีเดียว
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ตอมา เด็กนั้นโตขึ้น เปนหนุมเปนสาว ตอนนี้ ของเลนนั้น ไมเอาแลว ไมสนุกดวยแลว ใครจะเอามาให
ก็ไมชอบใจ ไมเห็นจะสนุกมีความสุขอะไร เขาไมมีความตองการที่จะสนองใหมีความสุขอยางนั้นอีกแลว
แตเมื่อโตขึ้นมาเปนหนุมเปนสาวแลว เขาจะมีความสุขอีกประเภทหนึ่ง คือความสุขในการไดเสพผัสสะ
ในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส นี่มาอีกขั้นหนึ่ง
จากนั้น ก็จะมีความสุขที่พัฒนาตอไปอีก แตถาใครไมพัฒนาขึ้นไปสูความสุขที่สูงขึ้นไปนั้น ถาเขามา
สะดุดหยุดที่นี่ ไมชาก็จะถึงเวลาที่เขาจะตองสิ้นหวัง หรือไมสามารถเสพกามอามิสเหลานั้น แลวเขาก็จะตองคับ
แคนแสนทุกขเพราะมัน
สวนคนที่พัฒนาในขั้นสูงตอขึ้นไป ก็จะพบความสุขที่ประณีตลึกซึ้ง ซึ่งไมขึ้นตอกามอามิส ถึงขั้นแหง
ความสุขที่เปนอิสระ เปนไทแกตน เปนเสรีชนที่แท อยางที่วาเปนความสุขซึ่งมีในตัวเปนประจําตลอดเวลา ไม
ตองหาไมตองสนองอีกตอไป
ผูที่เขาถึงความสุขอยางอิสระ ที่ไมตองขึ้นตอกามอามิสแลวนี้ เมื่อหันมาเห็น หรือมองดูหมูชนที่ยังเสพ
หาความสุขจากรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสกายกันอยู ก็จะไมมองเห็นการเสพกามอามิสนั้นวาเปนความสุข
ตามไปดวย แตจะมีความรูสึกตอคนที่กําลังแสวงกามสุขนั้นดวยความรูสึกที่เปลี่ยนไป เหมือนอยางคนที่เติบโต
เปนผูใหญแลว ไปเห็นเด็กมีความสุขกับการไดเลนของเลน ก็จะไมเห็นเปนความสุขไปดวย แตจะรูสึกคลายดังวา
จะขําหรือสงสารดวยเขาใจ
ถึงตรงนี้ ทานไดเทียบการพัฒนาความสุขในขั้นนี้ โดยยกตัวอยางคนเปนโรคเรื้อน
คนเปนโรคเรื้อนนั้น ก็มีอาการคัน เมื่อคัน เขาก็เกา เมื่อเกาแลว เขาก็ยิ่งคัน ยิ่งคันก็ยิ่งเกา ยิ่งเกาก็ยิ่งคัน
ครั้นไดเกาแลวก็มีความสุข เขาจึงมีความสุขจากการเกา
ยิ่งกวานั้น เพราะความไมสบายของโรคนั้น ทําใหเขาอยากเอาตัวไปยางไฟอีกดวย ใหสมใจอยาก จะได
มีความสุข เขาเอาตัวไปยางไฟที่รอนเหลือเกิน ที่คนธรรมดาถือวาทนไมไหว แลวเขาก็มีความสุข
เปนอันวา คนเปนโรคเรื้อนนี้ เพราะเขามีอาการคัน ก็ทําใหเขาไดความสุขจากการเกา และจากการเอาตัว
ไปยางไฟ
พระพุทธเจาตรัสถามพราหมณที่พระองคทรงสนทนาดวยนั้นวา ถาหากวา ตอมา คนเปนโรคเรื้อนนี้ได
พบหมอดี มียาที่ไดผลชะงัด หมอนั้นรักษาเขาจนหายจากโรคเรื้อน และเขาก็ไมคันอีกตอไป แลวทีนี้ คนผูหาย
จากโรคเรื้อนแลวนั้น ยังอยากจะหาความสุขจากการเกาที่คันอีกไหม ยังอยากจะเอาตัวไปยางไฟอีกไหม
พราหมณทูลตอบวา ไมอยางนั้นแลว มีแตตรงขาม ตอนนี้ถาใครจับตัวเขาจะพาไปหาไฟ เขาจะดิ้นหนี
สุดชีวิตเลย พระพุทธเจาก็ตรัสใหเห็นวา พัฒนาการของความสุขเปนไปทํานองนี้ คนที่พบความสุขที่เหนือกวา
กามอามิสแลว ก็จะไมเห็นความสุขในการเสวยกามอามิสนั้นตอไป เพราะเขามีความสุขที่ดีกวานั้นแลว
ถาพูดแบบงายๆ ก็บอกวา มนุษยในระดับหนึ่ง มีความสุขจากการเกาที่คัน แลวมนุษยที่พัฒนาขึ้นไปอีก
ขั้นหนึ่ง ก็มีความสุขจากการไมมีที่คันจะตองเกา อันไหนจะเปนความสุขแทจริง หรือเหนือกวากัน ก็พิจารณาไดเอง
สาระที่ควรพูดถึงในตอนนี้ก็คือวา เวลานี้พูดกันถึงคําวาสุขภาวะ หรืองายๆ วาสุขภาพ ขอถามวา คนที่
รางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมมีโรคอะไร เวลาที่เขาอยูดวยรางกายที่แข็งแรงสมบูรณนี้ ภาวะนี้ถือเปนความสุขไหม
คือภาวะที่ไมมีโรค ไมมีอาพาธ ไมมีอะไรระคายเสียดแทง ไมมีอะไรบีบคั้น (โรค แปลวาสิ่งที่เสียดแทง, อาพาธ
แปลวา บีบคั้น) ไมมีทุกข
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ภาวะที่รางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีความบกพรองใดๆ แมแตที่จะตองเกา อวัยวะทุกอยางทําหนาที่ได
เต็มที่นี้ ถือวาเปนสุขภาวะ เปนความสุขอยูแลวในตัว และที่แทนั้น ภาวะแหงความสุขของรางกายที่สมบูรณ
แข็งแรงไรโรค ไมมีความติดขัดระคายเคืองนี่แหละ เปนความสุขหลักอยางสูงสุด ที่เปนจุดหมายแหงชีวิตของทุกคน
ถึงใครจะอยากไดความสุขอันใดก็ตาม ถึงเขาจะมีวัตถุเสพมากมายพรั่งพรอมเพียงไร แตถาเขาขาดสุข
ภาวะของความสมบู รณ ไ รโ รคนี้ เ สีย อยางเดี ย ว กามามิ ส สุข ทุ ก อย า งของเขาก็ ลดค าหมดความหมายลงไป
ตามลําดับ จนกระทั่งวา ในที่สุด ถารางกายของเขาถูกโรครายบอนทําลายเสียหายเหมือนดังจะหมดสภาพ กาม
อามิสสุขทุกอยางที่เขาวาตนมีมากลนเต็มที่ ก็หมดความหมายไปอยางสิ้นเชิง หนําซ้ํายังกลายเปนการซ้ําเติมทุกข
ใหยิ่งแสนชอกช้ําไปเสียอีกดวย นี่แหละ ความสุขหลักที่แท หรือตัวสุขภาวะ จึงอยูที่นี่
หันไปมองดานจิตใจบาง จิตใจที่เต็มอิ่ม โปรงโลง เบิกบาน ผองใส ไมมีอะไรระคายเคืองกระทบกระทั่ง
เสียดแทงเลย เปนจิตใจที่มีความสมบูรณในตัว ก็เปนสุขภาวะ หรือเปนความสุขอยางหนึ่ง ทํานองเดียวกับ
รางกายที่สมบูรณแข็งแรงไรโรคนั้น แตที่จริง ยิ่งกวานั้นอีก เพียงแตวา เรื่องจิตใจนี้ ละเอียดออนมาก คนทั่วไป
มองถึงไดยาก แตดูตัวอยางแคงายๆ เอารายที่หนักหนอย คนแมที่มีรางกายแสนจะแข็งแรง แตมีเรื่องทุกขหนัก
คับแคนใจยิ่งนัก ปรากฏวา กามามิสวัตถุไมวามากมายเหลือลนแคไหน ก็ทําใหเขามีความสุขไมได แตตรงขาม ผู
ที่มีจิตใจโลงโปรงเบิกบานผองใสสมบูรณ แคอยูกับหญากับดิน ไมมีอะไร ก็มีความสุขไดจริงๆ
กอนผานไป ขอตอบขอที่ถามทิ้งไวนิดเดียววา “ใครหนอ คือบุคคลที่เสวยสุขครบทั้ง ๓ อยาง” (ทั้งสุข
สนองตัณหา สุขสนองฉันทะ และสุขไมตองสนอง) คําตอบคือ บุคคลโสดาบัน

การพัฒนาความสุข: วัดผลเชิงอุดมคติ
ไดพูดไปมากแลว ถึงขั้นระดับของความสุข ซึ่งสัมพันธกับเรื่องความตองการที่วามา นอกจากพูดถึง
ระดับและขั้นของความสุขแลว ก็ไดพูดถึงประเภทของความสุขไวอยางกวางๆ ดวย
ในที่นี้ เพื่อเปนความรูประกอบ พอใหผานๆ ตาไว ขอแสดงประเภทของความสุข แบบที่พระพุทธเจา
ตรัสไวเปนชุดๆ เชน แหงหนึ่ง ตรัสความสุขไว ๑๓ คู แมวาในทีนี้จะไมไดตองการใหสนใจอะไรมาก ก็เอยถึงไวให
ไดยิน เพื่อจะไดมองในแงที่วา ความสุข สามารถแบงจําแนกออกไปไดมากมาย
สุข ๑๓ คูนี้ เปนความสุขในประเภทและในขั้นเดียวกันบาง คาบเกี่ยวเกยกันในระดับตางๆ บาง ทาน
ไมไดมุงในแงจัดประเภท แตใหเห็นความเขาชุดกันเปนคูๆ ยกตัวอยาง เชน
คูหนึ่ง: กายิกสุข คือ ความสุขทางกาย
เจตสิกสุข คือ ความสุขทางใจ
คูหนึ่ง: สามิสสุข คือ ความสุขอิงอามิส สุขที่ตองอาศัยกามวัตถุ หรือขึ้นตอสิ่งเสพ
นิรามิสสุข คือ ความสุขไมอิงอามิส ไมตองอาศัยกามวัตถุ ไมขึ้นตอสิ่งเสพ สุขในระดับเปนอิสระ
คูหนึ่ง: คิหิสุข คือ ความสุขของคฤหัสถ สุขแบบชาวบาน
ปัพพชิตสุข คือ ความสุขของบรรพชิต สุขแบบผูบวช
คูหนึ่ง: กามสุข คือ ความสุขจากกาม สุขกับรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสกาย ที่นาใครนาปรารถนา สุขกับ
การไดการเสพ
เนกขัมมสุข คือ ความสุขปลีกหรือปลอดจากกาม สุขปลอดโปรงจากสิ่งลอเราเยายวน สุขแบบ
สลัดออก ไมยุงกับการไดการเอา

๑๑๓๘

พุทธธรรม

ที่ยกมานี้เพียง ๔ คู เพื่อใหดูเปนตัวอยาง จะไดเห็นวา ความสุขมีมากมาย พระพุทธเจาตรัสไวเพื่อให
เห็นแงมุมที่จะจําแนกแยกแยะดูความแตกตาง แบงไดหลากหลาย ถึงแมบางแหงจะแบงเปนสุข ๑๐ อยาง ก็ไมใช
เปนเรื่องหลักสําคัญ แตเปนขอที่รูไว เมื่อจับสาระตามที่กลาวมาไดแลว พอพบ ก็จะมองออกวาความสุขอยางนี้ๆ
อยูในตําแหนงแหงที่ตรงไหน เปนอยางไร
นอกจากนี้ ในแงความรูประกอบนั้น เมื่อมองอยางกวางๆ ก็สามารถจัดประเภทความสุขไดในเชิงอุดม
คติดวย กลาวคือ เมื่อถือวาความสุขเปนจุดหมายของการศึกษา ก็โยงไปไดถึงหลักในเรื่องภพภูมิ โดยเฉพาะการ
แบงเปนภูมิตางๆ คือ การจัดตามระดับจิตและระดับชีวิต ที่จะพัฒนาขึ้นไป
อยางที่รูกันมาเปนประเพณีวา สรรพโลกนี้แบงเปนภูมิตางๆ มากมาย จัดไดเปน ๓ ระดับ คือ กามภูมิ
(ระดับที่ยังเกี่ยวของกับกาม) รูปภูมิ (ระดับรูปพรหม) อรูปภูมิ (ระดับอรูปพรหม) เรียกรวมวา “ไตรภูมิ”
แลวเหนือไตรภูมิ มีอีกระดับหนึ่ง คือ โลกุตรภูมิ (ระดับเหนือโลก, เขียนอยางเต็มเปน โลกุตตรภูมิ)
ภูมิในไตรภูมินี้ หมายถึงโลกหรือแดนอันเปนที่อยูของประดาสัตวที่มีชีวิตในระดับเดียวกันนั้นๆ ก็ได
หมายถึงระดับจิตของสัตวที่พัฒนาถึงระดับนั้นๆ ก็ได
ความหมายที่ ๒ คือระดับจิตนี้ ใชกับโลกุตรภูมิไดดวย ดังนั้น จึงมีความหมายตอไปอีกวา สัตวที่อยูใน
โลกเดียวกัน เฉพาะอยางยิ่ง มนุษยทั้งหลายในโลกนี้ อาจจะมีผูที่พัฒนาอยูในภูมิตางๆ ของไตรภูมิ จนถึง
โลกุตรภูมิไดทั้งหมด
ถาจะจัดประเภทใหสะดวกที่จะเขาใจไดงาย ก็แบงทั้งหมดใหเปน ๓ คือ
๑. กามภูมิ คือ ชั้นกาม (ชั้นที่เกี่ยวของกับกาม)
๒. รูปภูมิ และอรูปภูมิ เรียกรวมกันเปน ชั้นพรหม
๓. โลกุตรภูมิ คือ ชั้นเหนือโลก (หรือชั้นโลกุตระ)
เมื่อมองในแงความสุข ก็จัดระดับไดเปน
๑. ชั้นกาม ระดับ กามสุข มีความเปนเทพหรือสวรรค เปนอุดมคติ คือมีการพัฒนาถึงขั้นที่มีกามสุข
อยางเลิศ แมจะยังมีทุกขตามประสาปุถุชน แตวางเวนจากการเบียดเบียน ไมตองมีทัณฑอาชญา
๒. ชั้นพรหม ระดับ ฌานสุข มีความเปนพรหม เปนอุดมคติ
๓. ชั้นโลกุตระ ระดับ นิพพานสุข มีอรหัตตผล เปนอุดมคติ
พระพุทธศาสนาเปนระบบการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย ซึ่งมีหลักวา ตลอดทุกเวลา แตละคนพึงพัฒนา
ตนใหดีงามประเสริฐมีความสุขสูงขึ้นไป และในแตละเวลานั้น คนทั้งหลายอยูในระดับการพัฒนาที่ตางๆ กันไป
ดวยเหตุนี้ โลกควรมีสภาพที่เอื้อตอการอยูดีของเหลาชนที่มีระดับการพัฒนาตางๆ กัน และเกื้อหนุนใหแตละคน
พัฒนาตนยิ่งขึ้นไปไดดวยดี
เมื่อตั้งความสุข หรือสุขภาวะ คือความเปนสุข ขึ้นเปนจุดหมายของการศึกษา มนุษยก็พึงพัฒนาตน
สูงขึ้นไปในภูมิทั้งหลายที่วามานั้น ใหเขาถึงความสุขที่ประณีตสูงขึ้นไปๆ
ดวยศีลศึกษา พัฒนากายใหมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางเปนคุณเปนประโยชน และพัฒนาศีล
ใหอยูในสังคมอยางเกื้อกูลมีความสุขรวมกัน หรือพูดสั้นๆ วา พัฒนาดวยทานและศีล ก็จะเขาถึงกามสุขอยาง
ชาวสวรรค
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ดวยจิตตศึกษา ในสภาพแวดลอมที่เอื้อนั้น พัฒนาจิตใจใหงอกงามในคุณธรรม โดยเฉพาะพรหมวิหาร
ธรรม มีความเขมแข็งมั่นคง และมีความสุข โดยมีสมาธิเปนที่ตั้ง ก็เจริญดวยความสุขของจิตใจ จนสามารถ
เขาถึงฌานสุขได
ดวยปัญญาศึกษา อาศัยสภาพจิตที่พรอมนั้น พัฒนาปญญาใหเกิดความรูเขาใจเทาทัน มองเห็นสิ่ง
ทั้งหลายตรงตามเปนจริง หรือตามที่มันเปน หยั่งถึงเหตุปจจัย รูจักดําเนินการใหสําเร็จลุจุดหมาย แกปญหาดับ
ทุกขได ทําจิตใจใหเปนอิสระ มีความสุขที่ไรทุกข เขาถึงนิพพานสุข
ในขณะที่พวกชาวสวรรคบันเทิงดวยวัตถุและกิจกรรมทางกามสุข พวกชั้นพรหมอิ่มอยูกับความสุขทาง
จิตถึงขั้นฌานสุข และพระอรหันตลุนิพพานสุขสมบูรณ พนไปแลวจากเยื่อใยในอามิสสุข บุคคลโสดาบันเขาถึง
ความสุขใน ๓ ภูมินั้น ทั้งกามสุข ทั้งอธิจิตตสุข และโลกุตรสุข โดยยังไมทิ้งอยางหนึ่งอยางใด

ภาคปฏิบัติการ
ทุกข์มีทุกข์มา อย่าเสียท่าเอาใจรับ แต่จงเรียกปัญญาให้มาจับเอาทุกข์ไปจัดการ
เมื่อจะพัฒนาความสุข ก็ตองไมมองขามคําวา “ทุกข” เพราะรูอยูชัดๆ วา ทุกขนั้นก็มีอยู เหมือนเปนของ
คูกัน แตตรงขามกับสุข เมื่อทุกขเปนของจริงที่มีอยู เมื่อมองจะเอาความสุข ก็ตองไมมองขามความทุกข คือมอง
อะไร ก็ตองมองใหครบ มองใหเต็มตา มองตามความเปนจริง ไมใชหลีกหลบสายตา แลวก็เลยไปคางคาอยูในใจ
ยิ่งกวานั้น ถาบอกวามีความสุข แตยังมีทุกขอยู ก็เปนสุขแทสุขจริงไมได เพราะฉะนั้น ที่วาพัฒนา
ความสุข ก็หมายถึงลดทุกข หมดทุกข บําราศทุกข ปลอดทุกข ดับทุกขไดไปดวย
ดังนั้น เมื่อพูดถึงกระบวนการพัฒนาความสุขนี้ ก็อาจพูดอีกแนวหนึ่ง โดยเอา “ทุกข” มาแทนคําวา “สุข”
กลายเปนกระบวนการดับทุกข ก็อันเดียวกันนั่นเอง แตอันนี้เด็ดขาดกวา เพราะวา ในกระบวนการดับทุกขนั้น ไม
วาจะสุขแคไหน ก็ตองใหถึงขั้นไมมีทุกขเหลืออยูเลย จึงจะจบ จึงจะครบเต็มความหมาย
ถาบอกวากระบวนการพัฒนาความสุข ก็เปนปลายเปดเรื่อยไป ไมรูวาเมื่อไรจะถึงจุดหมาย ดวยเหตุนั้น
เมื่อวาตามหลักวิชา ทานจึงใชสํานวนนี้ หรือในแนวนี้วาเปนการ “ดับทุกข”
อยางไรก็ตาม มีแงที่ตองพูดเพิ่มเติมใหเขาใจชัดขึ้นอีกวา คําวา “ดับทุกข” ที่ถือวาแปลจากคําพระวา
“นิโรธ” นั้น ไดแฝงปมปญหาในทางภาษาเอาไวดวย คือปมความไมชัด ที่อาจจะทําใหเขาใจเขว กลาวคือ เวลา
เราพูดวาดับทุกข จะทําใหรูสึกเหมือนวา ทุกขมีอยูๆ เราก็คอยดับๆ เราก็เลยจะตองคอยดับทุกขกันอยูเรื่อยไป
ความจริงนั้น “นิโรธ” ในภาวะที่แท หมายถึงการไมมีทุกขเกิดขึ้น หรือภาวะที่ทุกขปราศไรหายหมดไป
เลย นี่คือความหมายที่ตองการ นิโรธ ในขั้นสุดทาย ก็คือนิพพาน จึงเปนภาวะที่ไมมีทุกขเกิดขึ้นอีก
บางครั้งทานอธิบายดวยคําวา “อนุปฺปาทนิโรธ” ก็แปลวา ความดับไปโดยไมมีการไมเกิดขึ้น คือดับ
เด็ดขาด ดังนั้น เพื่อใหสะดวก นิโรธแหงทุกข เราก็แปลวา ความไมมีทุกขเกิดขึ้นอีก หรือภาวะไรทุกขนั่นเอง
สําหรับในที่นี้ ไมใชคําวากระบวนการดับทุกข คือหลบภาษาที่ใชคําวาทุกข และคงจะเพื่อใหสะดวกปาก
คนไทย หรือใหถนัดใจคนฟง ก็ใชคําวา “สุข” จึงบอกวาเปนกระบวนการพัฒนาความสุข
แตทั้งนี้ ก็ใหรูกันวา เราไมไดมองขามเรื่องความทุกข แตจะวาไปดวยกัน เพราะฉะนั้น ในคําวา
กระบวนการพัฒนาความสุข ก็มีความหมายรวมไปถึงการจัดการในเรื่องความทุกขดวย
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ในเรื่องทุกขนี้ ที่พูดมานั้น ยังไมใชจุดสําคัญที่แท ขอที่มองขามไมได จะตองไมพลาด จึงตองย้ําไวกอน
ก็คือทาทีตอความทุกข อันนี้ตองชัด ถาพลาดไปก็จะไมไดพัฒนาความสุข
นี่ก็คือเรื่องที่พระเรียกวา กิจในอริยสัจ ขอทุกข พูดใหสั้นวา กิจตอทุกข หรือหนาที่ตอทุกข ตรงนี้ถาทํา
ผิด ก็พลาดหมด เสียกระบวนตั้งแตตน และคนก็มักจะมองขามขอนี้ไป
ทีนี้ เมื่อจะดูวา ทาที หรือวิธีปฏิบัติตอทุกข คืออยางไร ในฐานะที่ทุกขเปนขอที่ ๑ ในอริยสัจ ๔ ก็ควร
พูดใหครบอริยสัจทั้ง ๔ เพื่อจับใหถูกวา เราจะตองทําอยางไรตออริยสัจแตละขอนั้น ขอใหดูตามลําดับตอไปนี้
๑. ทุกข์ สภาพกดดันบีบคั้น เปนที่ตั้งแหงปญหา หรือสิ่งสรรพอันมีวิสัยใหเกิดปญหา,
กิจคือ ปริญญา แปลวา รูรอบ หรือรูเทาทัน
๒. สมุทัย เหตุใหเกิดทุกข,
กิจคือ ปหานะ แปลวา ละ กําจัด ทําใหหมดสิ้นไป
๓. นิโรธ ภาวะไรทุกข,
กิจคือ สัจฉิกิริยา แปลวา ทําใหแจง ทําใหประจักษ ทําใหเปนจริงขึ้นมา หรือใหไดใหถึง
๔. มรรค วิธีปฏิบัติใหถึงภาวะไรทุกข,
กิจคือ ภาวนา แปลวา ทําใหเปนใหเกิดใหมี เจริญ ปฏิบัติ หรือลงมือทํา
กิจตออริยสัจ ๔ นั้น วาระนี้มิใชโอกาสที่จะอธิบาย เพียงแตใหรูตระหนักไว ตองถือวาสําคัญอยางยิ่ง คู
กับตัวอริยสัจ ๔ เองทีเดียว เพราะถาปฏิบัติตออริยสัจไมวาขอใดผิดหนาที่ การที่จะกาวหนาไปในธรรม ก็
ลมเหลว หมดความหมาย เปนอันไมมีทางไดตรัสรูหรือเขาถึงธรรม
ในที่นี้ ย้ําเฉพาะหนาที่ตอทุกข ซึ่งพูดใหเห็นหลักเปนคําบาลีวา “ทุกฺขํ ปริญฺเญยฺยํ” (ทุกข พึงปริญญา)
หมายความวา ทุกขเปนสิ่งที่จะตองรูเขาใจดวยปญญา พูดใหสั้นอีกหนอยวา ทุกขนั้นสําหรับรูเขาใจ หรือ ทุกขนั้น
สําหรับปญญารู อยางนอยขอใหเขาใจงายๆ วา เหมือนเราจะแกปญหา ก็ตองรูปญหา จึงจะแกสําเร็จได
ที่จริง ความหมายของทุกข ไมใชแคที่คนทั่วไปพูดกัน ไมใชแคความรูสึกเจ็บปวดกายใจไมสบายเทานั้น
แตคือสิ่งทั้งหลายซึ่งอยูในวิสัยที่จะทําใหเกิดความบีบคั้นได ในเมื่อปฏิบัติไมถูกตองตอมัน จึงเปนเรื่องใหญที่
ถึงกับตองปริญญา ใหรูเทาทัน
แตรวมแลวก็คือ ทุกขเปนเรื่องสําหรับปญญารู ทุกขเปนเรื่องของปญญา สําหรับปญญาจัดการใหจบไป
ไมใชสําหรับเอามาใสเก็บดองไวใหปูดหรือบูดเนาอยูในหัวใจใหหมดความสดใสเบิกบาน
พูดใหมั่นอีกทีวา ถาทุกขมา ก็เอาปญญาออกไปรับหนามัน จงเจอกับทุกขดวยปญญา อยาเอาจิตใจไป
ยุงกับมัน ดานที่คนไทยเรียกวาอารมณนั่นแหละไมตองวุนวาย อยาไปรับมันมาไวใหใจเราถูกบีบคั้น ถาใจรับเอา
มันมาแลว ก็อยาเก็บเอาไวใหอัดอั้นในใจ รีบสงตอใหปญญาเอาไปหาทางจัดการ
ถาเอาทุกขมาเก็บอัดไวในใจ นอกจากไมไดแกไข มีแตทุกขเปลาๆ แลว ตัวเราก็ไมพัฒนา แตถาสงตอ
ใหปญญา นอกจากมีทางแกไข ชีวิตของเราก็จะไดพัฒนา
จําเปนหลักไวเลยวา ทุกขไมใชธุระของใจ แตทุกขเปนธุระของปญญา ใจมีหนาที่ใชปญญา ใจไมมีหนาที่
เปนทุกข เจาของเรื่องคือปญญา ที่มีหนาที่แกปญหาดับทุกข ปญญาดับทุกขได แถมระหวางนั้นยังสรางสุขใหดวย
ใจมีหนาที่ประจักษในความสุข จงพัฒนาใจใหเกงในการมีสุข และพัฒนาปญญาใหเกงในการแกปญหา
ดับทุกข ใจดี ตองมีสุขได ปญญาดี ตองดับทุกขได แตใจจะดีมีสุขจริงแท ก็เมื่อมีปญญาดับทุกขใหหมดไปสิ้น
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เปนอันวา ตองทําใหถูก ตองปฏิบัติใหตรงตามกิจตออริยสัจ ถาเจอทุกข ใครเอามาเก็บอัดกดดันบีบคั้น
ทําจิตใจใหคับแคน หมกมุน ขุนมัว เศราหมอง นั่นคือทําหนาที่ตอทุกขไมถูก ปฏิบัติผิดหนาที่แลว ตองหยุด
แลวหันไปทําใหถูก เอาปญญามาจัดการอยางที่วาไปแลวนั้น
สวนความสุขนั้น ไปเขาในขอ ๓ คือขอนิโรธ แตอยูในขั้นสัมพัทธ ที่จะตองเดินหนาตอๆ ไป เปนขั้นๆ
จนกวาจะถึงขั้นสุดทายที่สูงสุด และหนาที่ของเราตอขอนี้ ก็คือสัจฉิกิริยา ที่แปลวาทําใหประจักษแจงเปนจริง
หรือสําเร็จ บรรลุถึง ควรทําใหได ไมวาเล็ก ไมวานอย ใหเปนประจําทุกวัน
ดังไดกลาวแลววา สุขนั้นมีมากมาย หลายขั้น หลายประเภท และนี่แหละก็คือเรื่องที่บอกวา จะได
พัฒนากันตอไป
ตรงนี้ ถือวาเปนตนทาง เริ่มออกเดินทาง เพราะฉะนั้น อยาใหพลาด ตองเริ่มใหดี เพื่อจะเขาทางได แลว
ก็เดินหนาไปอยางมั่นใจดวยกัน

ทั้งทุกข์และสุข ปฏิบัติให้ถูก มีแต่สุข ทุกข์ไม่มี
เมื่อเริ่มออกเดินทาง จับเรื่องได จับจุดถูก ไดหลักใหญ ดังที่วาแลว ตอจากนั้นไป ในระหวางทาง หรือ
ตลอดทาง ก็มีหลักยอยในการปฏิบัติตอความสุขและความทุกขไวชวยอีก เปนขอสําคัญที่เปนประโยชนในทาง
ปฏิบัติโดยตรง และพระพุทธเจาก็ตรัสไวเองดวยเชนเดียวกัน นั่นคือ วิธีปฏิบัติตอความสุข ซึ่งก็รวมวิธีปฏิบัติตอ
ความทุกขไวดวยในตัว
วิธีปฏิบัติตอความสุขนี้ ขอวาไปตามพุทธพจนที่แสดงไว ในพระสูตรชื่อวาเทวทหสูตร มี ๔ ของายๆ คือ
๑. ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์
๒. ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบธรรม
๓. แม้ในสุขที่ชอบธรรมนั้น ก็ไม่หมกมุ่นสยบ
๔. เพียรทําเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไป
(โดยนัยวา เพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่สูงขึ้นไปจนสูงสุด)
ในขอ ๑ ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์ จะเห็นวา คนเรานี้ชอบเอาทุกขมาทับถมตน คือ ตัวเอง
อยูดีๆ ไมไดเปนทุกขอะไร แตชอบหาทุกขมาใสตัว ตัวอยางงายๆ ไดแก คนกินเหลาเมายา เสพยาเสพติด ตัวเอง
ก็อยูสบายๆ กลับไปเอาสิ่งเหลานั้นที่รูกันอยูชัดๆ วามีโทษมาก ตั้งแตเปนอันตรายตอรางกาย แตทั้งที่รูอยางนี้ ก็
เอามาใสตัวเองใหเกิดทุกขเกิดปญหาขึ้นมา
ลึกเขาไป ทางจิตใจ บางคนก็เที่ยวเก็บอารมณอะไรตางๆ ที่กระทบกระทั่งนิดๆ หนอยๆ ทางตาบาง ทาง
หูบาง ไดเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ไดเห็นคนนั้นคนนี้ เขาทําอันนั้นอันนี้ ไดยินเขาวาอยางนั้นอยางนี้ ก็รับเขามาเก็บเอาไว
เปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ ผานไปแลว แตพอมีเวลาไปนั่งเงียบๆ ก็ยกเอามาคิด เอามาปรุงแตงในใจ ทําใหใจเศรา
หมอง ขุนมัว ไมสบายใจ ก็กลายเปนทุกข อยางนี้ก็เปนการเอาทุกขมาทับถมตนอยางหนึ่ง
ทางพระก็สอนวา ผูที่ยังอยูกับชีวิตในระดับชาวบานนั้น ถาจะปรุงแตงก็ไมวา แตขอใหปรุงแตงในทางดี
อยาไปปรุงแตงไมดี ถาปรุงแตงไมดี ทานเรียกวาอปุญญาภิสังขาร ไดแกปรุงแตงเรื่องรายๆ เรื่องบาปอกุศล เปน
เรื่องโลภะ โทสะ โมหะ ก็กลายเปนปรุงแตงทุกข
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ทานใหเปลี่ยนใหม ใหมีสติมากั้นมายั้ง ดานที่ไมดี ใหหยุดไปเลย แลวก็ปรุงแตงดีๆ ใหเปนปุญญาภิสังขาร ใหเปนเรื่องบุญเรื่องกุศล ปรุงแตงจิตใจในทางที่ดี อยางนอยใหมีปราโมทย ตอไปปติ ปสสัทธิ เขาทางดีไป
เรื่อยๆ อยางนี้ก็จะแกปญหาได และเดินหนาไปในทางของความสุข
ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาตรัสถึงพวกนิครนถที่บําเพ็ญตบะ คนพวกนี้เอาทุกขมาทับถมตนชัดๆ
เวลาโกนผม ก็ไมใชวิธีโกน แตเอาแหนบมาถอนผมทีละเสนๆ จนหมดศีรษะ พวกนักบําเพ็ญตบะนั้น คิดวิธี
ขึ้นมาทํากันตางๆ แมแตเตียงที่ดีๆ จะทรมานตัวเอง ก็เอาตะปูไปตอกๆ แลวก็นอนบนตะปู หรือนอนบนหนาม
แลวก็อดขาวอดน้ํา เวลาหนาวก็ไปยืนแชตัวในแมน้ํา เวลารอนก็มายืนตากที่กลางแดด อยางนี้เปนตน
การบําเพ็ญตบะเหลานี้ พระพุทธเจาตรัสวาเปนการเอาทุกขมาทับถมตนที่ไมไดเปนทุกข ก็นํามาเลาไว
เปนการยกอดีตมาใหฟง เพื่อจะไดเทียบเคียง สําหรับยุคปจจุบัน ก็ขอนึกตัวอยางเอาเอง ตามหลักที่วาไมเอาทุกข
ทับถมตนที่ไมไดเปนทุกขนี้
ในขอ ๒ ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบธรรม ความสุขที่ชอบธรรม ก็มีทั่วๆ ไป อยางชาวบานที่ประกอบการงาน
อาชีพสุจริต ไดเงินทองมา ก็ใชจายบริโภค เลี้ยงดูครอบครัว และผูคนที่ตนรับผิดชอบ ตามหลักความสุขของ
ชาวบาน (คิหิสุข) ๔ อยาง วาสุขจากการมีทรัพย สุขเกิดจากการใชจายทรัพย สุขจากความไมเปนหนี้ และสุขจาก
ประกอบกรรมดีงามอันปราศจากโทษ จากการทํากายกรรม วจีกรรม มโนกรรมที่สุจริต ความสุขที่ไมมีการ
เบียดเบียนใคร เปนตน ถาเปนสุขที่ชอบธรรมอยางนี้ ทานไมใหละเลยทอดทิ้ง
ความสุขที่ชอบธรรมมีนานัปการ พูดตามหลักโนน ตามหลักนี้ ไดมากมาย อยางที่ผานมาแลว ก็มีสุขได
ทั้งนั้น จะเอาสุขจากทาน ศีล ภาวนา ก็ได ซึ่งสูงขึ้นไปถึงสุขในการเจริญสมถภาวนา และวิปสสนาภาวนา หรือจะ
เอาสุขจากชุดเมตตากรุณา หรือชุดสังคหวัตถุ ฯลฯ ไดทั้งนั้น คงไมตองอธิบายอีก
รวมความก็คือ สุขที่ชอบธรรมเหลานี้ ไมตองไปรังเกียจ ไมตองไปละทิ้ง (พวกลัทธิบําเพ็ญตบะ เขามุง
ทรมานตน เขาจึงหลีกเลี่ยงความสุข)
ตอไปขอที่ ๓ แม้ในสุขที่ชอบธรรมนั้น ก็ไม่หมกมุ่น ไม่สยบ ขอนี้สําคัญมาก เปนการพัฒนากาวหนา
ไปไกล เพราะวา เมื่อประสบความสุขที่ชอบธรรม เราไมละทิ้ง เรามีความสุขอยางนั้นได นั่นก็ดีอยางยิ่งแลว แต
คนก็อาจจะเกิดปญหาขึ้นมากับความสุขนั้นไดอีก นั่นก็คือ เกิดความติด ความหลงเพลิน หมกมุน ที่จะทําใหขี้
เกียจ ทําใหประมาท แลวก็ทําใหเสื่อมได ใครผานจุดนี้ไปได ก็จะเปนผูที่ไดพัฒนาในขั้นที่สําคัญ
พูดรวบรัดวา แมในสุขที่ชอบธรรม ก็ไมสยบ ไมหลงติด ไมมัวเมา ไมหมกมุน เมื่อปฏิบัติไดถูกตองใน
ขั้นนี้ ก็จะเปนการพัฒนาที่สําคัญ คือ ความสุขไมอาจครอบงําเราได
หนึ่ง ไมทําใหเราตกลงไปในความประมาท ความสุขไมกลายเปนโทษ
สอง ไมทําใหเราสูญเสียอิสรภาพ เราไมตกเปนทาสของความสุข ยังคงเปนอิสระอยูได
สาม เปดโอกาสใหการพัฒนาความสุขเดินหนากาวตอสูงขึ้นไป
สุดทาย ขอ ๔ เพียรกําจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไป เปนขั้นจะไปใหถึงความสุขที่สมบูรณเด็ดขาด
หมายความวา ตราบใด เหตุแหงทุกขยังมีอยู ยังเหลืออยู ทุกขยังมีเชื้ออยู ก็ยังไมจบสิ้น ทุกขก็ยังเกิดขึ้นอีกได
ยังมีทุกขแฝงอยู ก็เปนความสุขที่ยังไมสมบูรณ จึงตองกําจัดเหตุแหงทุกขใหหมดสิ้นไป
จากขอนี้ จะชวยใหเราเขาใจวา ทําไมทานจึงใชคําวาดับทุกข เพราะเปนคําที่ชี้ชัด และเด็ดขาด
ถาบอกวาพัฒนาความสุข นั่นก็ดี ก็พัฒนากาวหนากันไป แตอยางที่บอกแลว คือเปนแบบปลายเปด ไม
รูจุดหมายที่เสร็จสิ้นสมบูรณชัดลงไป
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ในชวงตน บอกผานมาทั้งเชิงลบเชิงบวกแลว ในที่สุด จะเสร็จสิ้นสมบูรณ ก็ตองปดรายการดวยคําเชิง
ลบ ใหเด็ดขาดวา ทุกขไมเหลือแลว มีแตสุขอยางเดียว เต็มเปยม สมบูรณ
อยางไรก็ตาม คําวา “เพียรกําจัด…” ก็บอกอยูในตัววา การกําจัดเหตุแหงทุกขนั้น กาวไปกับความ
เพียร เหตุแหงทุกขมิใชวาจะตองหมดปุบปบ เชน ทําให โลภะ โทสะ โมหะ ลดนอยลงไป ตัณหา มานะ ทิฏฐิ เบา
บางลงไป ซึ่งก็จะดําเนินไปดวยการปฏิบัติตามมรรค มีการเจริญศีล สมาธิ ปญญา บรรเทากิเลสทั้งหลาย ลด
อวิชชาลงไป เมื่อพูดเชิงสัมพัทธ นี่ก็คือการทําความสุขใหเพิ่มขึ้นมาๆ
เพราะฉะนั้น ขอ ๔ นี้ พูดอีกสํานวนหนึ่ง ก็คือการพัฒนาความสุขนั่นเอง แตเพื่อใหชัดเจน ก็บอกกํากับ
ไวดวยวา พัฒนาจนสูงสุด หรือจนสมบูรณ จึงไดใสในวงเล็บไวดวยวา “โดยนัยวา เพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่
สูงขึ้นไปจนสูงสุด” ก็คือพัฒนาจนถึงความสุขที่สมบูรณ ที่เปนบรมสุขนั่นเอง
ทั้งนี้ จะทําสําเร็จอยางนั้นได ก็ตองรับกันกับขอ ๓ ที่วา แมในสุขที่ชอบธรรม ก็ไมหมกมุนสยบ ไมมัว
ติดเพลิน แลวประมาท จม หยุด ปลอยตัวอยูแคนั้น หรือเถลไถลออกไป พอขอ ๓ เปดโอกาสให ความเพียรก็
พาขึ้นมาขอ ๔ ตอไป เปนอันจบกระบวน
นี่ก็คือวิธีปฏิบัติตอ ความสุข ที่พระพุทธเจาตรัสไวใหแลว
ทีนี้ เรื่องการปฏิบัติตอความสุขนี้ อาจนํามาพูดงายๆ โดยจับเอาจุดที่เดนในการใชประโยชนของเรา ซึ่ง
อาจจะเรียกวาจุดเนนในการปฏิบัติ เปน ๓ อยาง คือ
หนึ่ง ไม่ประมาท ขอนี้สําหรับคนทั่วไป รีบยกขึ้นมาตั้งเปนหลักจํา เพื่อเตือนใจใหมีสติไวแตตน เพราะ
ความสุขนี้ชวนใหเพลิดเพลิน หลงใหล แลวก็ผัดเพี้ยน เฉื่อยชา เกียจคราน ประมาท อยางที่วาแลว จึงตองระวัง
ไมใหเกิดความประมาท
ดูสิ คนสําคัญ วงศตระกูล สังคม ประเทศชาติ จนถึงอารยธรรมใหญๆ ที่ประสบความสําเร็จรุงเรือง
ขึ้นมาแทบทุกราย พอเจริญงอกงามถึงจุดหนึ่งแลว ก็มักลุมหลง มัวเมา แลวก็จะถึงจุดจบลมสลายพินาศหายไป
เรื่องราวมากมายในประวัติศาสตรบอกใหเรารูเทาทันไวอยางนี้
ในครอบครัวนี่แหละสําคัญนัก คุณพอคุณแมตองไมประมาท แมแตเมตตาที่แสนดี พอมีมากเกินไป ดี
แตเอาอกเอาใจ ไดแตโอ บํารุงบําเรอลูกเปนการใหญ จนมากเกินไป ไมรูจักเอาอุเบกขาเขามาดุล ไปๆ มาๆ ลูก
กลายเปนออนแอ ประมาท ไมพัฒนา เผชิญชีวิตไมได ไปแตในทางหลงมัวเมา แลวครอบครัวก็เสื่อมลง วงศ
ตระกูลเสียหาย
ถึงแมแตละคนก็เหมือนกัน ตอนแรกมีความเพียรพยายามสรางเนื้อสรางตัวมาอยางดี แตพอมั่งคั่งเปรม
ปรีดิ์มีสุขเต็มที่ ทีนี้ก็หลงมัวเมา ประมาท แลวก็ตกลงไปในทางแหงความเสื่อม
เปนอันวา หนึ่ง ในความสุขนั้น ระวังไว อยาไดประมาท
สอง ใช้เป็นโอกาส เมื่อกี้บอกแลววา ยามมีทุกข เราถูกบีบคั้น อึดอัด ขัดของ จะทําอะไรก็ยากไปหมด
ตองใชความเพียรมาก แตนั่นก็ดีไปอยางหนึ่ง เพราะเมื่อมันติดขัด มันยาก เราก็ยิ่งเพียรพยายามมาก เราก็เลยได
เรียนรู ไดฝก ไดหัด ไดพัฒนาตนมาก พอทําใหเหมาะ กลายเปนเจริญงอกงาม มีความสําเร็จกันใหญ
ทีนี้ ความสุขละ ดีอยางไร สุขนั้นชื่อบอกอยูแลว คือแปลวาคลอง วาสะดวก วางาย นี่ก็ดีไปอีกแงหนึ่ง
คือเมื่อมันสะดวก มันคลอง มันงาย จะทําอะไร หรือมีอะไรจะตองทํา ก็รีบทําเสีย นี่ละคือ เมื่อความสุขมา ก็ใช
มันเปนโอกาส
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พุทธธรรม

เพราะฉะนั้น พอมีความสุขขึ้นมา ก็ตองรีบใชเปนโอกาส มันคลองมันสะดวกมันงาย จะทําอะไรก็ทํา
แทนที่จะถูกสุขลอไปตกหลุมแหงความลุมหลงใหมัวเพลินผัดเพี้ยนประมาท เรามีปญญาเขมแข็งไปในทางตรง
ขาม กลับใชความสุขเปนโอกาส ขวนขวายจัด เรงรัดทํา ทีนี้ก็ดีกันใหญ ยิ่งเจริญงอกงามพัฒนายิ่งขึ้นไป
ถาเปนคนที่พัฒนาอยางนี้ ไมวาสุขหรือทุกขมา ก็เอาประโยชนไดทั้งนั้น และที่ชื่อวานักปฏิบัติธรรมก็คือ
ตองทําไดอยางนี้ โดยรูจักใชโยนิโสมนสิการ คือคิดเปน คิดแยบคาย ไมวาดีวารายมา มองเห็นประโยชนไดหมด
ออ สุขมาแลว เออ ดี คราวนี้คลอง สบาย งาย สะดวก โอกาสให ฉันทําเต็มที่
ออ ทุกขมาหรือ เออ ดี มันยาก จะไดเพียรกันใหญ เขามาเถอะ ฉันสูเต็มที่
คติของนักฝกตนบอกวา “ยิ่งยาก ยิ่งไดมาก” เปนจริงไดอยางไร ฝากใหไปคิดกันดู
ขอหนึ่งวา ไมประมาท ขอสองวา ใชเปนโอกาส ก็รับชวงตอกันไป ไมวาในสุขในทุกข เราเอาประโยชนได
จึงดีทั้งนั้น
สาม ไม่พึ่งพา อิสรภาพเปนคุณลักษณะสําคัญ เปนจุดหมายของพระพุทธศาสนา คนจะมีอิสรภาพ
แทจริงได ตองมีอิสรภาพของจิตใจเปนฐาน และความเปนอิสระของจิตใจนั้น ก็เดนขึ้นมาที่ความเปนอิสระจาก
ความสุข
ความเปนอิสระจากความสุขนี้ ก็เหมือนตอขึ้นมาจากขอแรกที่วาไมประมาท คือไมถูกความสุขครอบงํา
ทําใหหลง มัวเมา แลวตกไปในความประมาท ขอนั้นอยูแคดานลบ ขอนี้พนไปไดเลย ไมตองพึ่งพา
คนที่พัฒนาดี เปนคนที่สามารถมีความสุข แตก็สามารถเปนอิสระ ไม ติด ไมตองพึ่ งพา ไมขึ้นต อ
ความสุขนั้น คนที่พัฒนาสมบูรณแลว ทั้งมีความสุขที่ไม่พึ่งพา และไม่ต้องพึ่งพาความสุขนั้นด้วย
เมื่อเปนอิสระ ยังรักษาอิสรภาพไวได จึงจะสามารถกาวหนาพัฒนาตอไป
สี่ พัฒนาต่อไป ก็คือบอกหรือเตือนวา ยังตองไปตอ ขางหนา หรือสูงขึ้นไป ยังมีอีก
เปนอันวา รับกัน สอดคลองกันหมด ตั้งแตไมประมาท จนถึงไมพึ่งพา แลวก็คือมาพัฒนาสูความสุขที่
สูงขึ้นไป ใหกําจัดเหตุแหงทุกขไดจนหมดสิ้น
ทั้งมีความสุขอยู และพัฒนาอยางมีความสุข แลวก็พัฒนาสูความสุขที่สูงขึ้นไปอีก จนถึงความสุขที่สูงสุด
เปนกระบวนการของความสุขทั้งหมด มีแตความสุขตลอดกระบวนการพัฒนาความสุขนั้น

ความสุขที่พึงเน้น สําหรับคนทั่วไป เริ่มตั้งแต่ในบ้าน
เพื่อประโยชนในทางปฏิบัติ หรือใชงาน ควรเนนความสุขใน ๓ เรื่องที่พระพุทธเจาตรัสบอย คือ เรื่อง
กามสุข เรื่องความสุขทางสังคม และเรื่องความสุขในการพัฒนาของชีวิต
ความสุขของคนทั่วไป ที่ตรัสบอย ก็คือ เรื่องกามสุข เพราะเกี่ยวของกับมนุษยสวนใหญ หรือชาวบาน
ชาวเมือง และมวลชาวโลก เปนความสุขสนองผัสสะ อาศัยการเสพ พึ่งพาขึ้นตออามิสวัตถุ เปนความสุขจากการ
ได การเอา เพื่อตัวเอง ใหแกตัวเอง ใหตัวเองไดเสพ ซึ่งเมื่อคนปฏิบัติตอมันไมถูก บริหารไมเปน จัดการไมดี ก็
เปนบอเกิดของปญหาสารพัดในโลกนี้ ที่ขัดแยงแยงชิงเบียดเบียนขมเหงกัน ตั้งแตระดับบุคคล จนถึงระดับโลก
จึงตองย้ําวา ถาจะแกปญหาของมนุษยใหตรงจุด ใหไดผล ก็ตองแกที่นี่ คือ ใหมนุษยพัฒนาปญญาที่รูเทาทัน
และบริหารจัดการกามสุขนี้ ใหถูกตอง ใหถูกทาง อยางนอยใหคุณเหนือโทษ ใหการเกื้อกูลเหนือการเบียดเบียน
อยางไรก็ตาม เรื่องกามสุข ไดพูดไวในบทกอนพอสมควรแลว ในที่นี้จึงอางถึงไวใหรูจุดเนน เพียงแคนี้
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ความสุขอยางที่ ๒ ที่เนน คือ ความสุขทางสังคม ที่วาเปนความสุขจากความเปนมิตร มีไมตรีจิต
มิตรภาพ การอยูรวมกันในสังคมดวยเมตตา กรุณา เปนตน ถาวาโดยหลักธรรม หลักใหญสําหรับความสุขขอนี้ก็
ไดแก พรหมวิหาร ๔ และสังคหวัตถุ ๔ ถาจะใหสังคมประชาธิปไตยมั่นคง ก็ไปใหถึงสาราณียธรรม ๖ กันเลย
ความสุขทางสังคมนี้ โดยพื้นฐานยอมมุงไปที่หลักพรหมวิหาร ซึ่งไดอธิบายความหมายไปแลว แตในที่นี้
จะพูดอีกครั้งโดยเนนเชิงปฏิบัติ เหมือนใหเห็นตัวอยาง โดยจับที่จุดแกน คือในบาน หรือในครอบครัว เริ่มตนที่
ความสุขของคุณพอคุณแม เมื่อเห็นลูกอยูดีมีสุข
เวลาอธิบายเรื่องพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ก็จะยกเรื่องพอแมมาเปนตัวอยาง
โดยอธิบายเริ่มที่พอแม เพราะธรรมชาติเอื้ออยูแลวใหพอแมมีคุณธรรมชุดนี้ โดยเฉพาะแมนั้นถือเปนแกน ใน
คัมภีรจึงยกแมเปนหลักในการอธิบาย
ตามปกติ ทานยกแมขึ้นมาเปนตัวอยางวา แมอยากใหลูกมีความสุข เห็นลูกรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไม
เจ็บ ไมไข ไมปวย สมใจตัว นี่คือไดสนองความตองการพื้นฐานที่อยากใหลูกมีความสุขแลว แมก็มีความสุข
ความตองการหรืออยากใหลูกสมบูรณแข็งแรงมีความสุขอยางนี้ เรียกวา เมตตา
ทีนี้ พอลูกเจ็บไขไดปวย แมแตนิดหนอย แมก็มีจิตใจหวั่นไหว ทนอยูไมได ก็รวมกับพอ ตองไปหาทาง
แกไขบําบัดเยียวยาลูก ใหหายเจ็บหายไขหายปวยใหได ถาลูกยังไมหายทุกข ยังไมกลับเปนสุข แมและพอก็สุข
ไมได พอลูกหายปวยเปนปกติขึ้นมา แมและพอก็สมใจ สมปรารถนา ไดสนองความตองการที่อยากใหลูกมี
ความสุข แลวแมและพอก็มีความสุข
ความตองการหรืออยากใหลูกพนคลายหายจากทุกขกลับฟนขึ้นมาเปนสุขอยางนี้ เรียกวา กรุณา
แลวถาลูกเติบโตเจริญงอกงาม มีรูปกายสดสวยงามสงา ประสบความสําเร็จในการศึกษาสอบไดคะแนน
สูง หรือไดงานดีมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ คือดียิ่งขึ้นไป แมและพอก็สมใจ สมปรารถนา ไดสนองความ
ตองการที่อยากใหลูกเจริญงอกงามมีความสุขยิ่งขึ้นไป แลวแมและพอก็มีความสุข
ความตองการหรืออยากใหลูกเจริญงอกงามมีความสุขยิ่งขึ้นไป โดยพลอยมีใจยินดีเบิกบานมีความสุข
ไปดวยอยางนี้ เรียกวา มุทิตา
ถึงขอนี้ วาโดยทั่วไป พอแมทํากันไดครบ แตครบแคนี้ยังไมพอ ครบในขอที่พูดมาแลวเทานั้น ยังไม
ครบพรหมวิหาร ไดแคโอ ยังไมชวยใหลูกเติบโตจริง ถาใชศัพทสมัยใหม ก็วา อาจจะไมไดวุฒิภาวะ ถาหนัก
หนอยก็บอกวา จะไดแตลูกแหงออนเอากับแมพอเรื่อยไป
จึงถึงขอ ๔ ใหไมลืมวาอุเบกขาตองมาดวย พูดรวบรัดวา ในสถานการณหรือกรณีที่ลูกจะตองฝกหัด
รับผิดชอบชีวิตของเขาเอง ก็ดี ควรรับผิดชอบการกระทําของตนเอง ก็ดี ถึงเวลาที่เขาจะรับผิดชอบชีวิตของเขา
แลว ก็ดี พอแมตองยอมปลอย ไมทําใหเขา แตดูใหเขาทํา ใหเขาดําเนินชีวิตกิจการไปตามวิถีดวยตัวเขาเอง ไม
เขาไปขวนขวายกาวกายแทรกแซง นี่ก็คือตั้งแตลูกตั้งไขหัดเดิน ไปจนถึงลูกแตงงานแยกบานไปตั้งเรือนดูแล
รับผิดชอบครอบครัวของเขา
ทานมักยกตัวอยางตอนลูกออกเรือน มีครอบครัวของเขาเองแลวอยางนี้วา เมื่อลูกโต รับผิดชอบตัวเอง
ไดแลว เขาแตงงานมีครอบครัวแลว ก็อยาเที่ยวไปยุมยามแทรกแซงในบานของเขา ไมใชคอยบอกวา ในบานของ
ลูกนี่ ตองจัดอยางนั้น ตองจัดอยางนี้ เอานั่นออกไป เอานี่เขามา เที่ยวเขาไปวุนวายทุกอยาง คิดวาอยากจะใหลูก
มีความสุข ลูกเลยสุขไมได กลายเปนตัวเองไปเปนเหตุใหลูกมีทุกข ใหลูกตัวกับลูกแตงขัดแยงหรืออึดอัดกัน
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พุทธธรรม

เมื่อมีปญญารูอยูแลววา ลูกเราโตแลว เขารับผิดชอบตัวเองได และถึงเวลาที่เขาจะตองรับผิดชอบตนเอง
เราก็คอยดู มองดวยปญญาวามีอะไรจะตองเกื้อกูลชวยเหลือแกปญหา ก็จึงไปทํา คอยดูอยู ไมใชทอดทิ้ง และ
เปนที่ปรึกษาให แตไมเขาไปยุมยามแทรกแซง อุเบกขาทําหนาที่ตรงนี้
ความตองการหรืออยากใหลูกอยูในความถูกตองสมควรตามเหตุผล ไมทําความผิดพลาดเสียหาย
ดําเนินไปตามธรรม โดยมีใจเปนกลางวางเรียบนิ่งไมหวั่นไหวเอนเอียงลงตัวอยางนี้ นี่เรียกวา อุเบกขา
ขออุเบกขานี้ควรย้ํา ตองใหชัด เพราะคนมากมายไมคอยเขาใจ หรือเขาใจผิดไปเลย แลวใชไมเปน ไป
กันไมคอยถึง
บอกแลววา อุเบกขาเปนที่บรรจบของความรู กับความรูสึก เปนที่ดุลระหวางรู กับรัก เปนที่จิตใจ
ประสานกับปญญา
สามขอแรก ตั้งแตเมตตา ก็ตองประสานกับปญญา ตองใชปญญา แตนั่นก็คือแนะนําวาตองใช ควรใช
ควบคูกันไป จึงจะไดผลดี แตในทางปฏิบัติจริง จะเอาปญญามาใชหรือไม ก็ไมแน เชนรักอยางไรปญญา ก็มี
สวนขออุเบกขานี่เกิดจากปญญาเลยทีเดียว ปญญามา จึงมีอุเบกขาได
(ถาปญญาไมมา อุเบกขาโดยไมเกิดจากปญญา ก็ไมใชอุเบกขาแท เปนอุเบกขาเทียม เรียกวา “เฉยโง่”)
ในแงที่อุเบกขามาดุล พึงทราบวา สามขอแรกทําใหเด็กพัฒนาดานความรูสึก มีจิตใจดี หรือที่เวลานี้นิยม
เรียกวาพัฒนาดานอารมณ ทําใหมีความรัก มีไมตรี รูจักสงสารเห็นใจคน อยากชวยเหลือรวมมือ เปนตน
แตถาขาดอุเบกขา เสียดุล พอแมกลายเปนเอาแตรักเอาแตโอเด็ก นอกจากทําใหเด็กออนแอแลว เขาก็
จะคอยแตรอรับ ถาเอียงมาก ก็กลายเปนนักเรียกรอง กลายเปนคนเอาแตใจตัว ตองใหคนอื่นเอาใจ เห็นใจคน
อื่นไมเปน เปนตน นี่แคตัวอยาง
ทีนี้ ดานสําคัญ อุเบกขาเปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนา โดยเฉพาะในเรื่องสติปญญา ความเขมแข็งเกงกลา
สามารถ ความรูจักรับผิดชอบ
ที่จริง พอแมเลี้ยงลูก จะใหลูกพัฒนา เริ่มแตใหเขาทําโนนเปน ทํานี่ไดดวยตนเอง ก็ตองใชอุเบกขาอยู
แลว แตมักไมสังเกต และไมรูจักใชอุเบกขาใหไดประโยชนสูงสุด
เอางายๆ คุณแมมีเมตตา รักลูกมาก ลูกยังเล็กมาก ก็ปอนขาว ปอนน้ําให แตแนละ ตามความถูกความ
ควร เด็กจะเติบโตขึ้นไป ก็ตองกินอาหารเปน ใชชอน ใชซอม ใชจานชามเปน ฯลฯ รับผิดชอบชีวิตของตัวได
คุณแมปอนไปๆ แลวถึงเวลาหนึ่ง ปญญาก็บอกวา เอาละ ตอไปนี้ ลูกควรจะกินเองได ควรใชชอนเปน
เปนตน คุณแมก็บอกลูกใหรูวิธีจับวิธีใชชอน ใหลูกลองทําเอง คุณแมก็หยุด ไมปอน ปลอย คอยดูลูกทํา ดูแลให
เขาทําไดเอง นี่คืออุเบกขา แมแตปอกผลไม ปอกกลวย เปนตน คุณแมเคยปอกใหใสปาก ตอมาก็บอก ก็ดูใหลูก
ทําไดทําเปนเอง
ถาคุณพอคุณแมไมหยุดแคขั้นเบื้องตนแคนี้ ก็ใชปญญาตอไปวา ลูกเราควรทําอะไรเปนบาง ควรทําเกง
ในเรื่องอะไร ก็ใชวิธีอุเบกขา เอาเรื่องที่จะฝกมาบอก เปนที่ปรึกษา และดูใหเขาทํา ปลอยใหเขาทํา ตอไปลูกก็เกง
ทําไดหมด
ถาอยูแคเมตตากรุณา ก็ทําใหลูกๆ เรื่อยไป ถาอุเบกขามา ก็ทําใหลูกดู แลวก็ดูใหลูกทําๆ เรื่องก็อยางนี้
เอง
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ถาใชแคเมตตากรุณา ก็ไดความสุข ที่ลูกสุขสมปรารถนาเฉพาะหนาไปทีหนึ่งๆ แตถามีอุเบกขามาคุมมา
ดุล ก็จะไดความสุขที่ยืนนานระยะยาว เพราะไดเห็นลูกพัฒนามีความสามารถกาวไปดวยดีในวิถีชีวิตที่ยาวไกลใน
โลกอันกวางใหญ
เปนอันวา พอแมเปนตัวอยางของการนําบาน นําครอบครัวใหมีความสุขเชิงสังคม จะตองพัฒนามนุษย
ใหมีธรรมชุดนี้ โดยเฉพาะเขาใจ และใชอุเบกขาใหถูกตอง
มองอยางกวาง อุเบกขาตองการธรรม ตองการความถูกตอง ใหมวลมนุษยที่เรารักเราปรารถนาดีนั้น มี
ธรรม มีความถูกตอง มีความไมผิดพลาด ซึ่งเปนความปรารถนาดีอยางสูงสุด แลวเมื่อสมปรารถนาสมใจของเรา
ตัวเราก็จะมีความสุขที่ประณีตลึกซึ้งยืนยาวและแทจริง
เมื่อบานดี ครอบครัวมีความสุขอยางถูกทาง ถูกธรรมอยางนี้ บานนั้นครอบครัวนั้น ก็เปนหนวยแกนที่
จะรวมสรางกันขึ้นเปนสังคมที่เจริญงอกงามมีความสุข

พัฒนากามสุขที่สุขแย่งกัน ให้มีความสุขที่สุขด้วยกัน
มองออกไปอีกดานหนึ่ง แมแตทามกลางกามสุขที่ผูกอยูกับความเห็นแกตัว เมื่อมนุษยมีธรรมชุดพรหม
วิหารมาแผขยายจิตใจออกไปแลว จิตใจของเขาก็จะเริ่มคลายออกจากความเห็นแกตัวนั้น เขาจะมีจิตใจที่ไมแต
เพียงคิดอยากไดโนนไดนี่ และหาทางใหไดเสพสมปรารถนาแลวก็มีความสุข เอาสุขแตตัว แตตอนนี้เขาไมคิดแค
นั้น บางครั้งเขาคิดถึงความสุขของคนอื่นขึ้นมาบาง และเขาจะมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกประเภทหนึ่ง ที่พอจะมาถวง
มาดุลไดบาง คือฉันทะและความสุขเชิงสังคมนี้ ที่วา เมื่อเห็นใคร ก็อยากใหเขามีหนาตาดี มีรางกายแข็งแรง
สมบูรณ มีความสุข เปนตน ไมใชเอาแคตัว แตคิดจะใหคนอื่นเปนสุขดวย
อยางที่วาแลว แคอยากใหเขามีความสุข ก็เปนเมตตา ก็คือไมตรี หรือมีความเปนมิตรนั่นเอง ถาอยาก
ใหเขาพนจากทุกข ก็เปนกรุณา ถาพลอยสุขดวยเมื่อเขามีความสุขสําเร็จยิ่งขึ้นไป ก็เรียกวามุทิตา แลวเมื่อเขาจะ
ทําอะไรผิดพลาด เราอยากใหเขาอยูในความถูกตอง เปนไปในทางที่ชอบธรรม เราก็วางใจอยูในอุเบกขาที่จะรักษา
ธรรมไว พอมี ๔ อยางนี้ จิตใจคนก็กวางใหญแผขยายออกไป สมอยางที่เรียกวาเปนพรหม แลวคนก็มีความสุข
เพิ่มขึ้น และที่สําคัญคือ เปนความสุขรวมกัน หรือสุขดวยกัน
ถาอยูแคความสุขแบบกามสุข คือความสุขที่อาศัยอามิสวัตถุภายนอก ก็แนชัดวา จะเปนความสุขแบบ
แยงกัน แยงกันสุข ชิงกันสุข ถาฉันได คุณก็เสีย หรือฉันได คุณอด คุณได ฉันอด ถาฉันสุข เขาก็ไมไดสุข หรือ
เขาอาจจะทุกขไปเลย หรือถาเขาสุข ฉันก็ไมไดสุข หรือฉันอาจจะไดความทุกข สรุปก็คือ ไมไดสุขรวมกัน แตเปน
การแยงกันสุข หรือสุขแบบแยงกัน
อยางที่พูดแลว ผลเสียที่สําคัญของกามสุข หรือสามิสสุข อยูตรงนี้ และที่โลกเดือดรอน มีปญหา
เบียดเบียนรบราฆาฟนกันนัก ก็เพราะแยงกามสุขกันนี่แหละ จึงตองปฏิบัติจัดการกับมันใหลดปญหา และขยาย
ประโยชน พรอมทั้งใหคนพัฒนาสูงขึ้นไป
แตถาเปนความสุขจากชุดพรหมวิหาร เริ่มแตเมตตาไป ก็เปนการรวมกันสุข คือเปนความสุขรวมกัน สุข
ดวยกัน อยากใหเขามีความสุข เมื่อเขาสุขสมใจเราแลว เราก็สุขดวย แมตองการใหลูกมีความสุข ถาลูกยังไมสุข
แมก็สุขไมได ตองใหลูกมีความสุข แมจึงจะเปนสุขได ลูกสุขได แมก็สุขดวย ก็จึงสุขดวยกัน รวมกันสุข

๑๑๔๘

พุทธธรรม

อันนี้ก็คือการพัฒนาความสุขขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง เปนความสุขเชิงสังคม กาวจากความสุขแบบแยงกัน หรือ
สุขแบบตัวใครตัวมัน แยงกันสุข ขึ้นมาเปนความสุขแบบรวมกัน หรือสุขดวยกัน ซึ่งเปนการศึกษาและพัฒนา
จริยธรรมอยางสําคัญยวดยิ่ง จะชวยใหโลกกาวไปสูสันติสุขไดอยางมั่นใจ
เพราะเหตุฉะนี้ พระพุทธเจาจึงทรงเนนมากใหสราง ใหพัฒนาความสุขทางสังคมขึ้นมาใหได จึงเนน
เหลือเกินในเรื่องเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
แตที่จริงไมใชเทานี้ อันนี้เปนเรื่องของการพัฒนาจิตใจใหมีคุณภาพ ถาจะใหเปนผลจริง ก็ตองออกสู
ปฏิบัติการดวยสังคหวัตถุ และสาราณียธรรมดวย
ในที่นี้ แมจะไมพูดเรื่องการบริหารจัดการกามสุขโดยตรง แตเรื่องกามสุขก็โยงเขามา ในแงของการ
พัฒนาที่มาสัมพันธกับความสุขเชิงสังคม จึงตองพูดบางเล็กนอยตามที่จําเปน หรือพาดพิงอิงกัน
ดังที่กลาวแลว พระพุทธเจาตรัสเรื่องกามสุข วาจะจัดการอยางไรใหเปนไปโดยถูกตองชอบธรรม ใหไม
เสียหาย อยางนอยก็ใหลดทุกขบรรเทาโทษลงมา และใหรูจักใชในทางบวก ใหเปนคุณเปนประโยชนใหมากที่สุด
พระองคตรัสตามที่มันเปนวา กามสุขนั้นก็เปนสุข แลวก็ตรัสตอไปตามหลักที่เคยบอกแลววา กามนั้น
มีอัสสาทะ คือขอดี มีอาทีนวะ คือขอเสีย และมีนิสสรณะ คือทางออกที่แกไข หรือใหหลุดพนไปจากขอบกพรอง
นั้นอยางไรดวย (จะใชเปนคําไทยใหงายขึ้นวา อัสสาท อาทีนว และนิสสรณ ก็ได)
จะเอานิสสรณของกาม ก็มาที่นี่แหละ คือมาพัฒนาความสุขที่สูงขึ้นไป เริ่มดวยการพัฒนาความสุขทาง
สังคมนี่เอง ถึงจะยังเสพกามสุข ทานก็ไมวาอะไร แตนอกจากใชศีล ๕ คุมยั้งกันไวบางแลว ก็มาพัฒนาความสุข
ทางสังคมขึ้นไป ก็จะชวยใหประดามนุษย ไมมัววุนวายอยูกับตัวเองมากเกินไป และไมมัวมุงแตแขงขันแยงชิงกัน
แตจะมีการชวยเหลือรวมมือกันมากขึ้น ขณะที่ตัวเองก็มีความสุขเพิ่มขึ้นมาอีกดานหนึ่ง ที่ยั่งยืนกวากามสุขดวย
บางทีคนไมรูตัววา การหาความสุขใหกับตัวเอง ที่มัวแตเห็นแกความสุขของตนนั้น ไปๆ มาๆ โดยไม
รูตัว มันทําใหกลายเปนคนที่ทุกขงาย และเมื่อทุกขไดงาย ก็มีความโนมเอียงที่จะมีทุกขมากขึ้น เรื่องเปนอยางไร
หันไปดูดานความสุขแบบรวมกันสุขนั้น เริ่มจากเราเห็นคนทั้งหลายอยูดีมีความสุข เราก็มีความสุขไป
ดวย นี่คือเมตตา ทีนี้ ตอไปก็คือกรุณา ที่วาเราอยากเห็นเขาพนจากทุกข หายปวยหายไข และพอเขาหายไดจริง
มีรางกายแข็งแรงดี เราก็มีความสุข แตขอกรุณานี้ ไมใชใหผลแคนั้น ยังมีผลดีมากกวานั้นอีก
แมแตวาเราเจ็บไขอยู หรือวาเราเกิดเจ็บไขไดปวยขึ้นมา เราเปนโรคนั้นเปนโรคนี้ มีความทุกขทรมาน
เหลือเกิน ทีนี้ ถาเรามัวแตใสใจเรื่องตัวเอง นึกถึงตัวเองวา ทําไมฉันถึงตองเปนอยางนั้น ทําไมฉันถึงตองเปน
อยางนี้ ก็ทุกขแยเลย บางคนหนักกวานั้นอีก คิดวาโรคนี้ ใครจะเปนก็เปนไป ทําไมจะตองเปนกับเราดวย คิด
อยางนี้ ก็มีแตจะตองทุกข แลวก็ทุกขมากเกินกวาธรรมดาดวย
ทีนี้ ถามีกรุณา พอเราเจ็บไขไดปวย ก็ไมครุนคิดอยูแคตัวเอง แตจะมองกวางออกไปถึงเพื่อนมนุษย ก็
คิดถึงคนอื่นๆ วา เออ นี่เราเจ็บไข เปนโรคนี้ ขนาดนี้ ยังมีทุกขเวทนาและยากลําบากอยางนี้ แลวคนในโลกนี้
แมแตในเมืองไทยเรานี้ ที่ยากจนขนแคน ไรญาติขาดมิตร ไมมีเงินซื้อยา ไมมีคนดูแล เขาจะเปนอยางไร
เราเจ็บปวยอยางนี้ก็จริง แตยังมีญาติมิตรดูแล ยังมีคนพาไปหาคุณหมอ หรือบางทีคุณหมอก็มารักษา
ให อยางนอยก็ยังมีที่อยูที่กินที่นอน แลวคนที่ปวยอยางนี้ แถมไมมีที่อยูที่กินที่นอน จะทุกขยากลําบากแคไหน
พอนึกขึ้นมาอยางนี้ โรคที่เจ็บปวยของตัวเอง ก็กลายเปนเบา เลยบางทีหมดความหมาย คือแทบไมรูสึก
อะไรเลย ความเจ็บปวยของเรานี้ ไมสําคัญอะไรเลย
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พอคิดดวยกรุณาตอไปอีกชั้นหนึ่ง ความเจ็บปวยของเรากลับเปนเครื่องเตือนใจใหนึกวา เออ ถาเราไม
ปวยอยางนี้ เราก็คงลืมนึกไปเลย ถึงคนในโลกที่ยังมีทุกขจากโรคภัยไขเจ็บอยางนี้ ตอนนี้เรานึกขึ้นมาไดแลว เรา
จะไปชวยคนเหลานั้นอยางไรดี
นี่ก็คือวา ความเจ็บปวยของเรานี้ กลับมาเปนสัญญาณเตือนวา เราจะตองเรงหาทางไปชวยเพื่อนมนุษย
เหลานั้น ซึ่งมีอยูมากมาย ที่ขัดสนขนแคนทุกขยากลําเค็ญ ไรญาติขาดมิตร ขาดคนดูแลเอาใจใส เราจะตองไป
ชวยคนเหลานั้นใหพนทุกข
รวมแลวก็กลายเปนวา โรคนั้นมากระตุนเรากรุณา นอกจากมองออกไปที่จะหาทางชวยคนอื่นแลว ก็
กลายเปนวา ทําใหทุกขของตนเองลดนอยลงไป หรือบางทีก็เลยไมทุกข แตความเจ็บไขนั้นแทบหมดความหมาย
ไปเลย
จะเห็นวา คุณธรรมเหลานี้สําคัญมาก ไมใชเปนแคนามธรรมที่นอนอยูเฉยๆ ในจิตใจ แตสงผลกวางไกล
อยางยิ่ง พระพุทธเจาจึงทรงเนนการพัฒนามนุษย และแนนอนวาจุดสําคัญ ตัวตั้งตน ที่วาเปนมูล ก็คือฉันทะ ซึ่ง
ในที่นี้ ไดเนนการพัฒนาฉันทะในเชิงสังคม และก็เพียงแตยกตัวอยางมาเนนใหฟงวา มันเปนเรื่องที่จะตองเอาใจ
ใสกันใหจริงจัง
ตอนนี้ก็เปนอันไดพูดถึงวา กามสุขที่อาศัยอามิสที่เสพที่ไดที่เอาเพื่อตัว ซึ่งมีทางกอทุกขภัยไดนักหนานั้น
นอกจากตองบริหารจัดการใหดีแลว ตองใหประสานไปดวยกันกับการพัฒนาตัวคน ใหเขาเกิดมีความสุขทาง
สังคม โดยสงเสริมฉันทะที่เปนไปตอเพื่อนมนุษย ทางเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ที่จะทําใหเขามีความสุข
รวมกันกับเพื่อนมนุษย แลวไปกระตุนเราใหมนุษยทําความดีชวยเหลือกันตางๆ อยางนอยก็จะมาชวยดุล ทําให
ปญหาจากกามสุขเบาบางลงไป

ชีวิตจะวัฒนา ถ้าได้ปราโมทย์มาเป็นพื้นใจ
ไดบอกไววา อยากจะเนนความสุขที่จะใชในทางปฏิบัติกันเลย ๓ อยาง และใน ๓ นั้น อยางที่ ๓ คือ
ความสุขในการพัฒนาชีวิต
ความสุขในการพัฒนาชีวิตนี้ อยูในประเภทของความสุขภายในที่วาสรางขึ้นเองได โดยเฉพาะที่ตองถือวา
สํา คัญ มาก คื อ เปน ความสุ ขที่ เกิ ด พรอ มกัน ไปกับ การพัฒ นาของชี วิ ต หรื อ ความสุข ที่ดํ าเนิน ไปด ว ยกัน กั บ
ความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม
เมื่อเราพัฒนาชีวิตของเรา คือ พัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิตใจ พัฒนาปญญา จะเรียกวาเจริญภาวนา
หรือเรียกวาปฏิบัติธรรม หรือเรียกวาอะไรก็ตาม เมื่อการพัฒนาชีวิต เจริญภาวนา หรือปฏิบัติธรรมนั้นเดินหนา
ไป ก็จะมีความสุขชุดนี้ขึ้นมา ดังที่บอกแลววาเปนความสุขขางใน
ที่จริง ไมใชวาความสุขเปนชื่อของธรรมนี้ทั้งชุด แตความสุขเปนสวนหนึ่งของธรรมชุดนี้ และธรรม
ทั้งหลายในชุดนี้ เปนอาการของความสุข เปนเหตุเปนผลเนื่องกันอยูกับความสุข และเราก็กําลังพูดเรื่องความสุข
ก็เอาความสุขเปนจุดเนน เลยเรียกเปนชุดความสุข
ธรรมชุดนี้เปนภาวะของจิต จะเรียกวาสุขภาวะหรืออะไรก็แลวแต มีอยูดวยกัน ๕ ขอ พระพุทธเจาทรง
เนนอยูเสมอ ถาใครปฏิบัติธรรมไดผล ก็จะกาวไปในธรรม ๕ ขอนี้ ถาใครไปปฏิบัติธรรมแลว ไมมี ๕ ขอนี้เกิดขึ้น
ก็ไมพึงหวังที่จะประสบความสําเร็จ
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พุทธธรรม

พระพุทธเจาตรัสใหเห็นตัวอยาง เชน ไปฟงธรรมมา ก็ยกเอาธรรมนั้นมาวิจัย พอปญญาเดินหนาแลว
เดี๋ยวก็เกิดธรรมที่เปนภาวะจิตชุดนี้ นี่คือถาปฏิบัติถูก
ทีนี้ ความสุขที่เนื่องดวยการพัฒนาชีวิต หรือจะเรียกวาสุขในการปฏิบัติธรรมก็แลวแต ๕ ขอนี้ ก็
เหมือนกับในชุดความสุขทางสังคม คือมีฉันทะเปนฐาน และดําเนินไปตามลําดับ แตไมแสดงออกไปขางนอก เปน
คุณสมบัติที่เปนไปภายในโดยตรงกับตนเอง ทานเรียกวา “ธรรมสมาธิ” นับวาเปนชื่อที่แปลก
ธรรมสมาธิ มี ๕ ขอ ซึ่งมาตอกันตามลําดับ คือ
๑. ปราโมทย์ ความราเริงเบิกบานใจ หรือราเริงบันเทิงใจ เปนคุณสมบัติพื้นฐานของจิตใจ ซึ่งทุกคนควร
จะมีตลอดเวลา มีพุทธพจนในธรรมบทวา
ปาโมชฺชพหุโล ภิกฺขุ
ปสนฺโน พุทฺธสาสเน
อธิคจฺเฉ ปทํ สนฺตํ
สงฺขารูปสมํ สุขํ
แปลวา ภิกษุผูมากดวยปราโมทย เลื่อมใสในคําสอนของพระพุทธเจา จะบรรลุถึงสันตบทที่สงบสังขาร
อันเปนสุข
อีกแหงหนึ่ง ตรัสถึงภิกษุปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแลว ก็ลงทายวา
ตโต ปาโมชฺชพหุโล
ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสติ
แปลวา แตนั้น ผูมากดวยปราโมทย จักทําทุกขใหหมดสิ้นไป
นี่ก็หมายความวา คุณสมบัติประจําใจอยางแรกที่สําคัญ ซึ่งแสดงวากําลังพัฒนากาวหนาไป และมีทางที่
จะพัฒนาตอไปไดดี ก็คือ ปราโมทย ซึ่งเมื่อมีมาก ก็หวังไดวาจะลุถึงนิพพาน หรืออยูใกลนิพพานแลว
๒. ปีติ ความอิ่มใจ ปลาบปลื้มใจ พอมีปราโมทย ใจราเริงแลว ก็จะเกิดมีปติ
๓. ปัสสัทธิ ความสงบเย็น เรียบรื่นใจ ผอนคลายกายใจ ไมเครียด พึงสังเกตวา ปสสัทธิ คือความผอน
คลายนี้ เปนจุดเชื่อมถึงกันระหวางกายกับใจ ถากายเครียด ใจก็เครียด ถาใจเครียด กายก็เครียด พอมีปติ อิ่ม
ใจแลว ปสสัทธิก็มา ก็จะสงบเย็นผอนคลาย
๔. สุข ความฉ่ําชื่นรื่นใจ คลองใจ ไมมีอะไรกดดันบีบคั้น พอปสสัทธิมาแลว สุขก็ตามมา
๕. สมาธิ ภาวะที่จิตมั่นแนว อยูตัว ไมมีอะไรกวน และจิตนั้นอยูกับสิ่งที่ตองการไดตามตองการ สุข
มาแลว สมาธิก็เกิดได
เมื่อสมาธิมาแลว ก็ไดจุดเชื่อมตอจิตสูปญญา โดยสมาธิทําใหจิตใจพรอมที่จะเปนฐานใหแกการทํางาน
ของปญญา เมื่อปญญาพัฒนาเดินหนาไป การที่จะพัฒนาอะไรทางดานชีวิตจิตใจ ก็เปนไปได ดําเนินไปไดดวยดี
เปนอันวา ในการพัฒนามนุษย ตองใหจิตใจมีคุณสมบัติสําคัญ ๕ อยางนี้เกิดขึ้น ไมวาจะเปนการเลา
เรียนศึกษา หรือการทํางาน ตองใหใจมีภาวะจิต ๕ อยางนี้ จึงจะเดินหนาไปดวยดี การพัฒนาชีวิต หรือการปฏิบัติ
ธรรมจึงจะไดทางที่ปลอดโปรง
ถาเดินไมถูกทาง ก็ยุง ก็จะเกิดภาวะตรงขาม ความเครียด เปนตน ก็จะมา ปราโมทยก็ไมมี ปติก็ไมมี
ปสสัทธิก็ไมมี สุขก็ไมมา สมาธิก็ไมเกิด กลายเปนวามีแตตัวกวน ตัวกีดขวาง จิตใจไมดี ไมปลอดโปรง เลย
พัฒนาคนไมไป หรือเอาดีไมได

บทที่ ๒๓ ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ

๑๑๕๑

ถามีคุณสมบัติดานในชุดนี้แลว ก็จะเชื่อมถึงกันหมด คือคุณธรรมทางสังคม กับคุณธรรมในตัวเอง ซึ่ง
สอดคลองรับกันอยูแลว ก็มาโยงกันหรือประสานกัน กลมกลืนเขาดวยกัน
เมื่อเรามีเมตตาตอผูอื่น ก็คือตัวเราปฏิบัติเมตตาธรรมนั้น จึงเปนการฝกตัวเอง เปนการพัฒนาตน การ
ทําประโยชนแกผูอื่น ก็เปนการพัฒนาชีวิตของตนเอง เปนการปฏิบัติธรรมของตัวเราเอง ดังนั้น เมื่อมีเมตตาแก
เขา เมื่อเราทําประโยชนแกคนอื่น การปฏิบัติธรรมของตัวเราเอง ก็เจริญงอกงาม
พรอมกันนั้นเอง พอเรามีเมตตาแผออกไป ในใจก็มีปราโมทยเกิดขึ้นไดดวย พอมีปราโมทยแลว ธรรม
อื่นก็เขากระบวนมา ปติ เปนตน ก็เกิดดวย
ในขออื่นก็เหมือนกัน เราไปชวยคนที่เขามีความทุกขดวยกรุณา พอเห็นเขามีรางกายดีขึ้น หายเจ็บ หาย
ไข หายปวย สบายขึ้น เราก็เกิดมีปติอิ่มใจ แลวขออื่นๆ รวมทั้งความสุขก็มา
ทีนี้ เมื่อเราเปนคนมีปราโมทย ราเริงเบิกบานอยูเสมอ มีปสสัทธิ ไมเครียด ใจเรียบรื่น ผอนคลาย
ตลอดเวลา อยูที่ไหน อยูกับใคร ก็ทําใหบรรยากาศดี ใครพบใครเห็นใครพูดจาดวย เขาก็สบายใจ พลอยเปนสุข
ตามไป เราก็กลายเปนสื่อนําคุณธรรมและความสุขใหมีใหมาแกคนรอบขางไดงาย ก็เลยเปนการเกื้อกูลแกความดี
งามความเจริญและความสุขของคนอื่นไปดวย
อยางที่วา พอเขาทางถูกแลว สิ่งที่ตองการก็ตามกันมาเองเปนกระบวน เปนของโยงตอเนื่องกันไปหมด
เปนเรื่องเดียวกัน
เพราะฉะนั้น วิธีปฏิบัติธรรมอยางงายๆ ก็แคทําใจใหปราโมทยทั้งวัน ถาจะใหยิ่งดี ก็เจริญเมตตาไปดวย
ถึงแมไมปรารถนา หนาตาก็จะเอิบอิ่มงดงาม แถมมากดวยมิตรสหาย ที่รวมมือรวมใจ อยูกันอยางสุขสันต อีก
ทั้งชุมชนและงานการก็จะเจริญงอกงามไปดวยพรอมกัน
ถึงตรงนี้ ไดพูดถึงความสุขผานมาแลวหลายอยาง ทั้ง กามสุข ความสุขทางสังคม และความสุขในการ
พัฒนาของชีวิต ก็ลองนํามาโยง เอามาเทียบกันดู
ความสุขประเภทที่ ๑ คือ กามสุข พวกความสุขอิงอามิส เปนความสุขที่เอาจากขางนอก เอาเขามาใหแก
ตัว ตางคนก็ตางจะเอา หรือจองจะเอา ก็เลยเปนความสุขที่แยงกัน เปนไปในทางที่จะกอทุกขแกคนอื่น และแก
กันและกัน จึงตองระวัง ตองควบคุม การที่ตรัสศีล ๕ ก็เพื่อมาคุมเรื่องกามสุขนี้ คุมการแสวงหา คุมการเสพวัตถุ
ของมนุษยทั้งหลาย ใหอยูในขอบเขตที่จะไมกอความเดือดรอนวุนวาย ไมใหเบียดเบียนกันเกินไป
จะหาจะเสพกันแคไหน จะแขงจะแยงชิงกันไป ก็อยาใหถึงกับเดือดรอนเหลือเกินจนโลกลุกเปนไฟ นี่
แหละที่เอาศีล ๕ มาคุม ก็บอกใหรูวาความสุขประเภทนี้ตองอยูในความควบคุม ใหคอยดูแลกันไว
สวน ความสุขทางสังคม เปนการใหหรือเอื้อความสุขแกผูอื่น แกสังคม จากใจของคนที่มีเมตตา กรุณา
เปนตน ที่อยากให อยากเห็นคนอื่นเปนสุข จึงเปนความสุขดวยกัน
สุดทาย ความสุขในการพัฒนาชีวิต ชุด ๕ มีปราโมทยเปนตน เกิดขึ้นภายในใจ ไมกระทบกระทั่งใคร
เปนความดีงาม บางทีก็เกิดจากการทําดีตอผูอื่น และเปนตนทางของการทําดียิ่งขึ้นไป กวางออกไป แผออกไป
จึงเรียกวาเปนความสุขขางในไปถึงกัน นอกจากไมเสียหายแกใครแลว ก็มีแตสงเสริมความดีงาม ความเกื้อกูล
ดังนั้น ความสุข ๒ อยางหลังนี้ ตรงขามกับการบั่นรอนเบียดเบียน กลับเปนความสุขที่เกื้อหนุนชีวิต
และเกื้อกูลสังคม มาชวยหมูมนุษยที่อยูกับกามสุข ทั้งในทางผอนเบาบรรเทาโทษภัยจากการเบียดเบียนกัน ให
หันไปใชกามโภคะในทางที่เกื้อกูลกัน อยูรวมกันใหดีได พรอมทั้งมีชีวิตของตนๆ ที่ประณีตขึ้น และมีทางออก
ไปสูการพัฒนาชีวิตใหดีงามสูงขึ้นไป จึงตองเนนใหมนุษยที่อยูกับกามสุข ตองพัฒนาความสุข ๒ ชุดหลังนี้ดวย

๑๑๕๒

พุทธธรรม

ตรงขามกับกามสุขที่วาถาบริหารจัดการไมดี ก็มีหวังวาจะทําใหเบียดเบียนกันในสังคมและบั่นรอนชีวิต
ของตน จึงตองควบคุม แตสุขสองอยางหลังนี้ มาหนุนการพัฒนาชีวิตและการพัฒนาสังคม เปนไปในทางที่ดี จึง
ตองสงเสริมกันใหเต็มที่

สังคมจะมีสันติสุขได้ คนต้องรู้จักความสุขจากการให้
เรื่องความสุขทางสังคม และความสุขของสังคมนั้น บอกแลววาเปนเรื่องใหญ ทานสอนไวมากมายให
ตระหนักวาจะตองเอาใจใสถือเปนเรื่องสําคัญ
ถึงแมจะพูดไปแลว ก็ยังมีเรื่องที่ควรพูดเพิ่มอีก เมื่อกี้นั้นเนนแงคุณธรรมในใจ คือ ที่วาเปนความสุข
ทางสังคม ก็เปนความสุขในตัวคน ในใจของคน ที่เปนมิติทางสังคม ที่โยงไปในดานของสังคม เปนการจําแนกให
เห็นวา คนเราแตละคนนี้ มีความสุขไดหลายดาน และดานหนึ่งคือความสุขทางสังคม
ทีนี้จะใหชัดวา ความสุขทางสังคมนั้น ที่จริงหมายถึงออกไปเปนความสุขของสังคมพรอมไปดวย จึงตอง
พูดตอไปถึงหลักธรรมที่โยงจากคุณธรรมในใจออกไปสูการปฏิบัติในสังคม จนเต็มกระบวน ครบวงจร
ขอเริ่มงายๆ ถามวา เมื่อในใจคนเกิดมีเมตตา อยากใหคนอื่นเปนสุข มีกรุณา อยากใหคนอื่นหลุดพนไป
จากทุกขนั้น เขามักแสดงออกไปดวยการทําอะไร ที่เปนพื้นฐานที่สุด
คําถามนั้น มาบรรจบกับคําถามนี้วา ธรรมะอะไรที่พระพุทธเจาตรัสบอยที่สุดสําหรับชาวบาน คําตอบก็
งาย บอกวา “ทาน”
พุทธศาสนาเริ่มตนดวยทาน ชาวบานทั่วไปพอจะรูเขาใจหลักที่เรียกวา บุญกิริยาวัตถุ ๓ ซึ่งเปนหลัก
ปฏิบัติชุดของคฤหัสถ ที่เทียบคูกับชุดไตรสิกขาของพระสงฆ
พูดงายๆ วา ของพระ คือไตรสิกขา ของโยม คือบุญกิริยา ๓ คือ ทาน ศีล ภาวนา
บุญกิริยา ที่เรียกเต็มวา บุญกิริยาวัตถุ ๓ (หรือบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ก็ตาม) เริ่มดวยขอแรกคือ ทาน
หลักธรรมสําคัญๆ สําหรับประชาชน หรือมนุษยชน ขอใหสํารวจดูเถิด มีทานเปนขอแรกทั้งนั้น
ทาน อันแปลงายๆ วา “การให” ที่สําคัญอยางนี้ บงบอกความหมายอะไร
ก็บอกใหรูใหตระหนักวา ในเรื่องของมนุษยนั้น การแสวงหาวัตถุ การจัดสรรวัตถุ การครอบครองวัตถุ
และการเสพวัตถุ เปนเรื่องใหญที่สุด
แลวที่แสวงหา ที่จัดสรร ที่ครอบครองนั้น ก็มาจบมารวมมาลงที่ “เสพ” (คลุมทั้งบริโภค) นี่แหละ
มนุษยมีแนวคิด มีความครุนคิดพื้นฐานอะไร อยางนอยจากแรงบีบคั้นของความตองการอยูรอด ทําให
เขาหาทางดิ้นรนแสวงหาเพื่อตัวเอง เขาก็คิดถึงการที่จะไดจะเอา จะไดจะเอา จะไดจะเอา จนกระทั่งความคิดนี้เปน
ความเคยชินติดเปนพื้นใจ
เมื่อแสวงหา ไดมา เอาไวๆ ก็ไมรูจบ ไมรูพอ แตวัตถุสิ่งเสพมีจํากัด แลวการแยงชิงเบียดเบียนกันก็
เกิดขึ้น และแพรขยายออกไป สังคมมนุษย จนถึงทั้งโลก ก็เดือดรอน บอกวาไมมีสันติภาพ
ทางแกคือธรรมก็จึงเริ่มตนที่ทาน ดวยการให อยางนอยก็สรางดุลไว ถาเปนไปได พอไหว ก็ฝงเขาไปให
เปนนิสัยของจิต เปนความเคยชินของความคิดติดเปนพื้นใจ
เริ่มตนก็บอกวา คุณอยาคิดแตจะไดจะเอาอยางเดียว จะทําใหเบียดเบียนกัน แลวคุณเองก็จะเดือดรอน
ดวย ทางที่ถูกที่ดี คูกับการไดการเอานี้ ก็ตองมีการใหดวย คือ พรอมกับจะไดจะเอา ก็ใหมีทานขึ้นมาเขาคูกัน
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เปนอันวา คูกับพฤติกรรมพื้นฐานอันแรกของมนุษย ที่แสวงหา จะได จะเอา จะเสพ เพื่อตนเอง ก็มีการ
ใหปนแกผูอื่นบาง
เพราะฉะนั้น ทานจึงขึ้นมาเปนขอแรก เปนขอธรรมพื้นฐานสําหรับสังคมมนุษย ที่เราจัดวาเปนฝาย
คฤหัสถ หรือชาวบาน
อยางที่วาเมื่อกี้ ทานนี้มาเปนฐานที่จะพัฒนาคนขึ้นไปสูธรรมอื่นๆ ตอๆ ไป ที่กวางที่สุด ก็คือในชุด บุญ
กิริยาวัตถุ ๓ สําหรับพัฒนาชีวิตของคน โดยจัดเปน ทาน ศีล ภาวนา
เมื่อพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมแกชาวบานทั่วๆ ไป ที่ยังไมคอยมีพื้นความรู ตามปกติทรงแสดงคําสอน
ปูพื้นขึ้นไปตามลําดับกอน เรียกวาอนุปุพพิกถา มี ๕ ขอ ก็เริ่มดวยทานกถา คือเรื่องทาน แลวจึงตอดวยสีลกถา
เรื่องศีล สัคคกถา เรื่องสวรรค กามาทีนพ โทษของกาม และเนกขัมมานิสงส อานิสงสแหงเนกขัมม
แลวก็มาเขาอยูในชุดสังคหวัตถุ ๔ หลักการสงเคราะห สําหรับยึดเหนี่ยวผนึกสังคมทั้งหมดไว ไดแก
ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา
แลวก็ชุดทศพิธราชธรรม ธรรมของพระราชา ๑๐ อยาง คือคุณธรรมสําหรับพระเจาแผนดิน หรือ
ผูปกครอง ไดแก ทาน ศีล ปริจจาคะ อาชชวะ มัททวะ ตบะ อักโกธะ อวิหิงสา ขันติ อวิโรธนะ
แมแตในชุดบารมี ๑๐ ที่พระโพธิสัตวบําเพ็ญ ก็มีลําดับวา ทาน ศีล เนกขัมมะ ปญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ
อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา
ทานยังอยูในธรรมชุดอื่นอีก และเปนขอแรกเปนธรรมดา ความสําคัญของทานก็คงไมตองพูดใหมาก
คนไมมีจะกิน จะอดตาย ทุกขแคไหนก็รูกัน และทานนี่แหละแกได
กวางออกไป คนแยงชิงเบียดเบียนกัน แสนจะเดือดรอน ก็เอาทานมาชวย อยางนอยก็พอบรรเทา แคนี้
ก็เห็นไมยากวา ทานชวยใหเกิดความสุขของสังคมไดอยางไร
นอกจากคุณคาในตัวของมันเองแลว ทานก็มาเปนตัวประกอบ ที่สําคัญยิ่ง คือเปนตัวหนุนศีล เมื่อมีการ
ใหกันแลว ก็ทําใหมนุษยรักษาศีล หรือคงอยูในศีลงายขึ้น ทําใหไมตองแยงชิงกัน เพราะมีการใหแลว
คนที่ไมมีเลย จะตองคิดแยงเขา พอทานมา ก็หยุดได บางคนมีความเขมแข็งทางศีลธรรมมากหนอย ถา
ไมขาดแคลนมากนัก ก็ไมเอา ไมไปลักขโมย ไมไปเบียดเบียนใคร แตเมื่ออดอยากขาดแคลนมากนัก ทนไมไหว
ก็จะเอา อยางนี้ทานก็ชวยได
แตคนบางพวกที่แทบไมมีภูมิคุมกันทางศีลธรรมเลย พอขาดแคลนนิดหนอย หรือแมจะไมขาดแคลน
เห็นของใครก็อยากไดอยากเอา อยางนั้นก็ตองพิจารณาวิธีพัฒนากันอีกชั้น
รวมแลว มนุษยมีหลายระดับ ถึงอยางไรก็ใหมีทานไว พอมีการแบงปน มีการดูแลเอาใจใส ใครขาด
แคลน ก็ให ก็ผอนเบาใหการเบียดเบียนการลักขโมยแยงชิงลดนอยลงไป เปนการเกื้อหนุนการรักษาศีลในสังคม
เอาเปนวา ทานเปนฐานที่จะชวยค้ําหนุนพยุงศีลไว ไมใหมนุษยตองเบียดเบียนกันมาก มนุษยจะรักษา
ศีลไดสะดวกขึ้น
ทีนี้ตอจากเปนตัวชวยหนุนศีลแลว ทานก็ไปประกอบภาวนาดวย แมแตผูที่บําเพ็ญสมถะวิปสสนาก็เอา
ใจใสไมละเลยการใหทาน โดยถือเปนเรื่องสําคัญ
ไมเพียงดวยเหตุผลทั่วไปที่ไดวามา และเพราะเปนธรรมอยูในชุดบุญกิริยาเดียวกันที่พึงบําเพ็ญใหครบ
ไมใชเทานั้น พระพุทธเจายังตรัสถึงการบําเพ็ญสมถะวิปสสนา ที่ไดทานเปนจิตตาลังการและเปนจิตบริขารอีกดวย
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พุทธธรรม

การบําเพ็ญทานของผูบําเพ็ญภาวนานี้ เปนจิตตาลังการ คือเปนอลังการของจิต เปนจิตบริขาร คือเปน
บริขารของจิต หมายความวา การไปใหไปสละบําเพ็ญทานนั้น สงผลทางจิตใจมาชวยประกอบประดับปรับแตงจิต
โดยทําใหจิตนุมนวล ออนโยน โนมนอมไปในกุศล เสริมเพิ่มกําลังใหแกจิต รวมแนวมุงมาทางกุศลไดดี ชวยเปด
จิต สลัดออกไป ทําใหจิตโลง โปรง เบา ผอนคลาย ทําใหจิตงามผอง นอมสูสมาธิ เอื้อตอการชําระจิต และการที่
จะพัฒนาสูงขึ้นไป
แมแตเกิดปติสุขจากการบําเพ็ญทาน ก็ชวยการเจริญภาวนาไดอยางดียิ่งแลว ชวยใหเดินหนาไปใน
ภาวนา ชวยใหบําเพ็ญสมถะวิปสสนาไดงาย
เพราะอยางนี้แหละ คฤหัสถ แมจะเปนอริยสาวก บรรลุธรรมสูงชั้นไหน ก็บําเพ็ญทานกันทั้งนั้น
ทานนี้มีความหมายกวาง คือ การให การเผื่อแผ การแบงปน การจัดสรรความชวยเหลือกันในสังคม
มนุษย อยางที่วาแลว เปนฐานที่จะใหมนุษยอยูกันดีมีความสุข จึงสําคัญมาก
เรารูกันดี และเปนที่สังเกตกันทั่วไปวา ทานเปนเรื่องเดนในพระพุทธศาสนา ดังที่ไดสั่งสอนและสะสม
กันมา จนกระทั่งในเมืองไทย ในแงที่เปนเมืองพุทธนี้ มองเห็นกันชัดวา คนไทยเปนคนที่ใหงาย สละงาย มีน้ําใจ
แบงปน
แตทั้งนี้ก็ตองทําใหถูก ตองทําโดยไมประมาท เชนวาใหดวยปญญา ใหโดยรูจักพิจารณา ระมัดระวัง
ผลขางเคียงที่จะเสียหาย
แลวก็ตองไปประสานกับการปฏิบัติธรรมอื่น ไมควรไปนึกวา ฉันมาถึงขั้นภาวนาแลว ฉันไมตองใหทาน
แลว อะไรอยางนี้ ไมถูกทาง
ชวยกันย้ําวา ตองใหทานมาเกื้อหนุนภาวนา อยางนอยใหเปนอยางที่พระพุทธเจาตรัสวา บําเพ็ญทานให
เปนจิตตาลังการ เปนจิตบริขาร อันจะชวยใหการบําเพ็ญสมถะวิปสสนาของตนไดผลดียิ่งขึ้น ดังไดวามา

ไม่เฉพาะสังคม แม้ในสังฆะ พระก็ถือหลักแบ่งปันลาภ
ที่วามานั้นพูดในแงคฤหัสถ ทีนี้มาดูในแงของพระภิกษุ ในสังฆะหรือในสังคมของพระนี้ อยานึกวาชีวิต
ของพระจะอยูแตกับเรื่องที่เรียกกันวาการปฏิบัติธรรม หรือแมแตสมถะวิปสสนา
มีขอสังเกตแทรกเขามาวา คําวา “ปฏิบัติธรรม” นี้คนไทยใชกันไปใชกันมา เวลานี้เหลือความหมายทั้ง
แคบทั้งคลุมเครือ จนบางทีตองเลี่ยง ไมใชเสียเลย หรือตองใชอยางระมัดระวัง ที่จริง การปฏิบัติธรรมนั้น ถาใช
ในความหมายที่ถูกตอง ก็พูดไดวาเรื่องของพระก็คือการปฏิบัติธรรม และไมวาใคร ถาจะเปนคนใหถูกตอง ก็
ตองปฏิบัติธรรมในความหมายนี้ทั้งนั้น
ชีวิตของพระนั้น จะใหดี ก็ดูที่วินัยกอน จึงจะเห็นชัดวา ชีวิตของพระนั้นเปนชีวิตในสังฆะ แลวจะตางกับ
ชาวบานอยางไร ก็ดูที่นี่
ทีนี้ ชีวิตพระที่อยูรวมในสังฆะนั้น เมื่อปฏิบัติตามพระวินัย ก็มีสาระโยงไปรับกันกับหลักธรรม เพราะที่
แทแลว แกนสารของวินัยก็อยูที่ธรรมนั่นเอง แตตองจับใหถูกที่
ไมตองพูดยืดยาว ชีวิตพระอยูในสังฆะ ที่อยูไดดวยสามัคคี โดยมีวินัยเปนเครื่องสรางและดํารงสามัคคี
นั้น พอถึงสามัคคี นี่ก็คือมาถึงธรรมทันที แลวตรงนี้ เรามาดูหลักธรรมที่เปนฐานของสามัคคีนั้นใหชัดใหดี
ตรงนี้แหละ ก็มีหลักธรรมที่เนนไวในพระสุตตันตปฎก และพระวินัยปฎกก็ย้ําไวอีก ไดแกหลักธรรมชุด
ที่เรียกวา สาราณียธรรม ๖ ประการ เปนหลักธรรมทางสังคม สําหรับดํารงสังฆะโดยตรง
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ธรรมชุ ด นี้ เป น หลั ก ในขั้น ปฏิ บัติ เช น นํ า เอาเมตตาซึ่ ง เปน คุ ณ ธรรมในจิต ใจ มาแสดงออกในขั้ น
ปฏิบัติการ เปนหลักธรรมสําหรับการอยูรวมกัน ซึ่งเนนมากสําหรับชีวิตของพระในสังฆะ มีอะไรบาง ก็มาทบทวน
สักนิดหนึ่ง สาราณียธรรม ๖ ขอ คือ
๑. เมตตากายกรรม ทําตอกัน หรือแสดงออกตอกันทางกายดวยเมตตา คือ ทําการตางๆ ในการ
เอื้อเฟอชวยเหลือรวมมือกัน
๒. เมตตาวจีกรรม พูดตอกัน หรือแสดงออกตอกันทางวาจาดวยเมตตา คือ พูดจาดวยใจรัก ดวย
ความปรารถนาดี เชน ใชถอยคําสุภาพออนโยน ปรึกษา แนะนํา ใหความรู สั่งสอน เปนตน
๓. เมตตามโนกรรม คิดตอกัน หรือใจนึกถึงกันดวยเมตตา คือ มีใจหวังดี ปรารถนาดีตอกัน ยิ้มแยม
แจมใส
๔. สาธารณโภคี หรือ สาธารณโภคิตา ไดมาแบงกันกินใช หมายความวา มีลาภ ไดของใชของฉันมา ก็
เผื่อแผแบงปน ใหไดใชไดฉันไดบริโภคทั่วถึงกัน (สาธารณโภคี แปลวา เสวยหรือบริโภคใหเปนของสาธารณะ คือ
ใหเปนของรวมกัน ทั่วถึงกัน)
๕. สีลสามัญญตา มีศีลเสมอกัน เสมอกันตอหนาวินัย หรือตอหนากฎหมาย มีการปฏิบัติรักษาวินัย
ประพฤติใหเสมอกัน ไมทําตัวใหเปนที่นารังเกียจแกหมูคณะ
๖. ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิ มีแนวคิด มีหลักการที่ยึดถือรวมกันเสมอกัน
ทีนี้ มาดูในแงที่ทิ้งคางไว คือในเรื่องของทาน ดูวาชีวิตของพระเองมีการปฏิบัติในดานการใหปนอยางไร
ไหม ในเมื่อพระไมไดเปนผูประกอบอาชีพ ไมไดแสวงหาและสะสมวัตถุสิ่งของ ไมไดครอบครองทรัพยสิน ไม
เปนเจาของวัตถุที่จะไปแจกแกใคร พระจะใหปนอยางไร
ในที่นี้ ไมพูดถึงธรรมทาน คือการใหธรรม ที่เปนหลักของพระ สําหรับเขาคูกับของฝายโยม ที่มีการให
วัตถุทาน หรืออามิสทาน
สําหรับพระ ทางดานวัตถุ การใหทานก็มาออกในหลักการ “แบงปนลาภ” เมื่อวาตามหลักสาราณียธรรม
นี้ ก็คือขอ ๔ สาธารณโภคี ที่นํามาใหดูขางบนแลว ที่วา ไดของใชของฉันมา ก็เผื่อแผแบงปนใหไดใชไดบริโภค
ทั่วถึงกัน
เรื่องวัตถุนี้ ถาไมดูทางดานวินัย ก็จะไมรูวาพระพุทธศาสนาใหความสําคัญมากแคไหน พูดกวางๆ ก็คือ
เรื่องปจจัยสี่ และสวนที่สําคัญในชีวิตของการอยูรวมกัน ก็คือการแบงปนลาภที่วาไปแลวนั้น ซึ่งเปนเรื่องที่
พระพุทธเจาตรัสเนนสําหรับพระ เพราะฉะนั้น ในพระวินัยจึงมีการวางหลักการ และกฎเกณฑกติกาตางๆ ในการ
แบงปนลาภใหทั่วถึง และใหเปนธรรม
ในพระวินัยนั้น นอกจากเนนเรื่องวัตถุแลว ก็วาดวยเรื่องสังคม คือระบบในการอยูรวมกัน แมแตการ
แบงปนลาภนั้น ก็คือเรื่องทางสังคมนั่นเอง รวมแลว วินัยของพระ ก็คือการจัดตั้งวางระบบในเรื่องวัตถุกับเรื่อง
สังคม และวินัยก็มาบรรจบกับธรรม ที่ความสามัคคี ที่เปนหลักดํารงสังฆะ และเปนความสุขของสังคม
ถาจะดูใหรูเขาใจพระพุทธศาสนา ก็อยามองดูแตดานธรรมะที่เดนดานนามธรรม พุทธศาสนามิใช
หมายถึงเฉพาะเรื่องหลักธรรมอยางเดียว ตองดูใหคลุมดานวินัย ที่วาดวยเรื่องวัตถุและสังคมพรอมไปดวย ให
ครบตามที่ทานเรียกไววาเปน “ธรรมวินัย”

๑๑๕๖

พุทธธรรม

ให้ความดีงามในจิตใจบุคคล ออกมาเป็นปฏิบัติการเกื้อสังคม
เรื่องความสุขของสังคมยังไมจบ เมื่อกี้ ไดหันไปพูดถึงหลักธรรมที่เปนสาระของการจัดระบบสังฆะแลว
ทีนี้ก็ยอนกลับมาที่เรื่องของคฤหัสถอีก
ที่จริง ไมวาจะเปนเรื่องสังฆะของพระ หรือสังคมของชาวบาน ในขั้นพื้นฐานแทๆ คือลึกลงไปในจิตใจ ก็
ใชฐานทางคุณธรรมชุดเดียวกัน คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา (พรหมวิหาร ๔) นั่นเอง
แตบนฐานทางนามธรรมในระดับจิตปญญานั้น เวลาจัดออกมาเปนระบบปฏิบัติการทางสังฆะ และใน
สังคม ก็ตองเปนหลักธรรมอีกระดับหนึ่ง ซึ่งนําไปใชกับเรื่องสมมุติได
นี่ก็หมายความวา สาราณียธรรม ๖ ของพระที่วาไปแลว ก็ตั้งอยูบนฐานทางจิตปญญาของหลักพรหมวิหาร ๔ แตทีนี้สําหรับสังคมของโยม จะจัดตามหลักสาราณียธรรมของพระ ก็ยากจะไปไดไหว อยางขอ ๔ ที่วา
ไปแลว คือ สาธารณโภคี มีของกินของใชเปนของกลางบริโภคไดทั่วกัน อยางนี้ในสังฆะทําได แตสังคมของโยม
ยังคงไปไมไหว จะทําไดอยางดีก็แคตีความแบบอนุโลมหรือเลี่ยงๆ ไป
เพราะฉะนั้น หลักธรรมขั้นปฏิบัติการในสังคมของโยม จึงจัดออกมาเปนอีกชุดหนึ่งที่ตางออกไป ถาถาม
วาหลักนั้นคือหลักอะไร ใครบางจะตอบไดไหม
ตรงนี้ ขอแทรกหนอย คือ ญาติโยมชาวพุทธนี้เอง ก็ยังไมคอยจะเขาใจ ยังแยกไมออก ยังเอามา
ประสานกันไมได ระหวางหลักธรรมระดับนามธรรมทางจิตปญญา กับหลักธรรมระดับปฏิบัติการในสังคมมนุษย
อยางที่พบกันอยูทั่วไป คนจํานวนมากยกเรื่องเมตตา กรุณา เปนตน ซึ่งเปนคุณธรรมในใจ แตเอามาพูด
เหมือนอยางเปนหลักขั้นปฏิบัติการในสังคม แลวตัวเองก็สับสน และพาคนอื่นใหงงและไขวเขวไปดวย2166
ตอนนี้จึงขอทําความเขาใจ เมื่อกี้บอกวา บนฐานทางจิตปญญาของหลักพรหมวิหาร ก็ออกมาเปนหลัก
ปฏิบัติการในสังฆะ ไดแกหลักสาราณียธรรม ๖ (สารณียธรรม ก็เขียน)
ในสาราณียธรรมนี้ จะเห็นชัดวา เมตตาไมใชแคแชอิ่มอยูในใจ แตออกมาสูการปฏิบัติ เปน เมตตา
กายกรรม (การกระทําทางกายที่มีเมตตา หรือกุลีกุจอชวยเหลือรวมมือดวยเมตตา) เมตตาวจีกรรม (การกระทํา
ทางวาจาที่มีเมตตา หรือพูดดวยเมตตา) เมตตามโนกรรม (การกระทําทางใจที่มีเมตตา หรือคิดการตางๆ ดวย
เมตตา)
ทีนี้ ในสังคมของโยมบาง เมตตา เปนตน ในหลักพรหมวิหารนั้น จะออกมาเปนหลักขั้นปฏิบัติการ
เรียกวาอะไร ก็ตอบไปเสียเลยวา คือ หลักสังคหวัตถุ ๔
ขอทวนความหลังนิดหนึ่งวา ตอนแรกเราพูดถึงทานในชุดพัฒนาตัวเอง คือบุญกิริยาวัตถุ ๓ เปน ทาน
ศีล ภาวนา ทีนี้มาเปนชุดปฏิบัติการในสังคมของสาคารชน คือชาวบานทั้งหลาย ก็ไดแกสังคหวัตถุ ๔

2166

ดังในกรณีของ Dr. Joseph L. Sutton จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา ที่มาทํางานในเมืองไทย เมื่อ ๓๘ ปมาแลว (1962) ตอนตั้ง
คณะรัฐประศาสนศาสตร ที่มาเปน NIDA ทานผูนี้ไดเขียนวิเคราะหสังคมไทย เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนากับการพัฒนา ไวใน
หนังสือ Problems of Politics and Administration in Thailand (Bloomington: Institute of Training for Public
Service, Department of Government, Indiana University, 1962) โดยอาง Albert Schweitzer ตอนหนึ่งวา ในสังคม
ชาวพุทธนี้ ตามหลักพุทธศาสนา ที่วาทําความดี ก็ไมตองไปทําอะไร เพราะมีความหมายแควา ไปนอนแผเมตตาอยูในมุง (แปลจับ
ความใหเขาใจงายๆ ไมใชแปลคําตอคํา) ในกรณีนี้ ก็นามองวา คนไทยเองคงประพฤติไมถูกธรรม ทําใหเขาเห็นแลวพลอยเขาใจผิด
เลยเถิดไป คนไทยจึงควรเขาใจธรรมใหถูกตอง แลวแกไขตัวเอง

บทที่ ๒๓ ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ

๑๑๕๗

สังคหวัตถุ ๔ (หลักการสงเคราะห หรือหลักยึดกุมสังคม) คือ ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา นี่
แหละ เปนชุดออกสังคม ที่คูกับชุดในใจคือ พรหมวิหาร ๔ (ธรรมประจําใจของพรหม หรือธรรมประจําใจอยาง
ประเสริฐ) ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ลองจับคูซิ เปนชุดมี ๔ เทากัน แตไมใชแคนั้น ก็เอาฝายปฏิบัติการตั้ง
๑. ทาน: ๑) เขาไมเดือดรอนอะไร ก็เผื่อแผให ไปให เพื่อแสดงความรักความปรารถนาดี เอื้อเฟอ โอบ
ออมอารี นี่คือ ทานดวยเมตตา
๒) เขามีความทุกข เดือดรอน เจ็บไขไดปวย ก็ไปให เพื่อชวยเหลือ นี่คือ ทานดวยกรุณา
๓) เขาทําความดี สรางสรรคความเจริญงอกงามของสังคม เชน เปนนักประดิษฐที่ดี ก็ไปให
เพื่อใหกําลังสงเสริม นี่คือ ทานดวยมุทิตา
๒. ปิยวาจา: ๑) อยูกันตามปกติ ก็พูดดวยความรักความปรารถนาดี พูดจาสุภาพออนโยน นี่คือ
ปยวาจาดวยเมตตา
๒) เขามีทุกขมีปญหาชีวิต ก็ไปพูดปลอบโยน แนะนําบอกวิธีแกไขปญหา ใหกําลังใจ นี่คือ
ปยวาจาดวยกรุณา
๓) เขาทําความดี บําเพ็ญประโยชน ไปทําบุญทํากุศล ก็พูดอนุโมทนา ชวนกันสงเสริม นี่คือ
ปยวาจาดวยมุทิตา
๓. อัตถจริยา: ๑) อยูกันตามปกติ ก็ทําประโยชนแกเขา ชวยออกแรงทํานั่นทํานี่ให ดวยความรักความ
ปรารถนาดี นี่คือ อัตถจริยาดวยเมตตา
๒) เขามีความทุกขเดือดรอน ตกน้ํา ไฟไหม มีงานใหญเหลือกําลัง ตองการเรี่ยวแรงกําลัง
ชวยเหลือ ก็ไปชวยใหเขาพนทุกขพนปญหา ดวยเรี่ยวแรงกําลังกาย หรือกําลังปญญา
ความสามารถ นี่คือ อัตถจริยาดวยกรุณา
๓) เขาทําความดี หรือบําเพ็ญประโยชนกัน เชน มีงานวัด ก็มาชวยจัดเตรียมการตางๆ
สงเสริมการทําความดี นี่คือ อัตถจริยาดวยมุทิตา
ภาคแสดงออก หรือปฏิบัติการ จะตองขึ้นมาที่สังคหวัตถุอยางนี้ จะมัวไปพูดอยูแคเมตตา กรุณา มุทิตา
ไมได เพราะเราเองคลุมเครือนี่แหละ ฝรั่งจึงวาเอาได ก็สมที่เขาวา ไมตองไปดาเขา แตควรชี้แจงใหเขาใจ
ตอไป ขอสุดทาย สมานัตตตา ความมีตนเสมอ หมายความวา เสมอภาคกัน มีความเปนธรรม เที่ยง
ธรรม จึงเขากับขออุเบกขา
อุเบกขา ก็มาออกที่สมานัตตตา ซึ่งแสดงออกในแงตางๆ มีตนเสมอกัน ไมเลือกที่รักมักที่ชัง หรือไมเลือกที่
รักผลักที่ชัง ไมดูถูกดูหมิ่นกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน มีความเปนธรรม แลวก็ทําตนใหเสมอสมานเขากันได
จะเห็นวา ถาปฏิบัติตามหลักธรรมชุดสังคหวัตถุนี้ ก็จะสรางความสุขขึ้นไดในสังคม พรอมทั้งทําสังคมให
สามัคคี ซึ่งเปนความสุขของสังคม เปนบรรยากาศที่เอื้อใหแตละบุคคลอยูเปนสุข และกาวไปไดดวยดีในกิจ
หนาที่และการพัฒนาชีวิตของตน อีกทั้งการปฏิบัติธรรมเพื่อสังคมเหลานี้ ก็คือการปฏิบัติธรรมของตัวเรานั่นเอง
เพราะฉะนั้น ทานจึงวา การทําเพื่อผูอื่น ก็คือการปฏิบัติธรรมของตนเอง เราทําใหแกเขา ก็คือเราพัฒนา
ชีวิตของตนเองไปดวยพรอมกัน

๑๑๕๘

พุทธธรรม

ขอใหดูพระโพธิสัตว ทานปฏิบัติธรรมบําเพ็ญบารมีดวยการชวยผูอื่น และการชวยผูอื่นนั้น ก็คือการที่ตัว
ทานเองปฏิบัติธรรมอยางดีทีเดียว เพราะการที่จะชวยคนอื่นใหสําเร็จได จะตองใชปญญาความสามารถ มีการฝก
ตนอยางสูง
จะเห็นวา กวาจะชวยแกปญหาใหเขาไดสําเร็จทีหนึ่ง ตัวเรานี้พัฒนาไปมากมาย ไมวาจะเปนสติปญญา
ความสามารถอะไรทั้งหลาย ไดพัฒนาทั่วหมด เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมที่ถูกตอง จึงเปนไปในลักษณะที่
พระพุทธเจาตรัสไว
พระพุทธเจาตรัสหลักธรรมไวเปนคูกัน คูที่ ๑ คือ ไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอื่น ตอมา คูที่ ๒ วา
ทําประโยชนตน (อัตตัตถะ) ทําประโยชนผูอื่น (ปรัตถะ) หรือขยายออกไปเปน ๓ ก็ได คือ ประโยชนตน
(อัตตัตถะ) ประโยชนผูอื่น (ปรัตถะ) และประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย (อุภยัตถะ)
แตโดยมากทานแบงแค ๒ คือ ประโยชนตน และประโยชนผูอื่น สองอยางนี้จะมาคูกันเสมอ ขอให
สังเกตไว ก็ยกเอามาเนนใหตระหนัก

บุคคลเอื้ออารี สังคมสามัคคี ทุกคนได้ ทุกคนดี มีสุขด้วยกันและทั่วกัน
เรื่องของพระนั้น นอกจากเนนเรื่องการแบงปนลาภแลว ในหลักใหญ กวางออกไป ก็เนนเรื่องความ
สามัคคี ถือเรื่องสามัคคีนี้สําคัญมาก ตรงขามกับสังฆเภท คือการทําใหสงฆแตกกัน ซึ่งถือเปนอนันตริยกรรม อัน
จัดเปนบาปหนักที่สุด เพราะทานถือความสามัคคีของหมูชนเปนเรื่องสําคัญอันดับ ๑
ถึงแมในสังคมคฤหัสถ พระพุทธเจาก็ไดทรงเนนใหเห็นความสําคัญของการทําชุมชนและสังคมใหเปน
ปกแผนมั่นคงมีเอกภาพ ดวยหลักสังคหวัตถุ ๔ นี้
ดังที่วา ในบรรดาพระสาวกฝายคฤหัสถที่ไดรับยกยองเปนเอตทัคคะ ก็มี ๒ ทานที่เปนคลายอัครสาวก
แตไมเรียกวาอัครสาวก เรียกไดวาเปนอัครอุบาสก คือเปนอุบาสกเยี่ยมยอดคูกัน ไดแก จิตตคฤหบดี ผูเปนเลิศ
ทางธรรมกถึก และอีกทานหนึ่ง คือ หัตถกาฬวก (เรียกรวมคําใหสะดวกลิ้นไทย ที่จริงคือ หัตถกะอาฬวกะ)
หัตถกาฬวกนี้ เปนเอตทัคคะในทางรวมใจหมูชน หมายความวาเกงในการสรางความสามัคคี สรางความ
เปนปกแผนของสังคม ดวยหลักสังคหวัตถุ ๔ คือ เปนผูนําที่สามารถใชสังคหวัตถุ ๔ ประการ ทําใหหมูชนของ
ทานอยูรวมกันดวยความสามัคคี แนนแฟนมั่นคง พระพุทธเจาทรงยกยองวาเปนตราชูของอุบาสกบริษัท
(ตราชูของอุบาสิกาบริษัท หรืออัครอุบาสิกา ก็มีคูหนึ่งเหมือนกัน ไดแก ขุชชุตรา ซึ่งเปนเอตทัคคะทาง
พหูสูต และนันทมารดา ซึ่งเกงทางฌาน)
ที่นําเรื่องแบบนี้มาเนนไวก็เพราะวา ดูเหมือนชาวพุทธไทยเรานี้จะมองพุทธศาสนาในเชิงที่เปนเรื่องของ
ปจเจกบุคคลไปเสียแทบหมด ไมไดสังเกตวา พระพุทธเจาทรงสอนใหถือเรื่องสวนรวม เรื่องของชุมชน เรื่องของ
สังคม เปนสําคัญเพียงใด จะตองเขาใจดุลยภาพในเรื่องนี้กันไวใหมากสักหนอย
พูดผานๆ วา ในหมูสงฆทานเนนความสามัคคี แลวในสังคมคฤหัสถทานเนนสังคหวัตถุ ก็มีจุดรวมที่
สามัคคีเหมือนกัน แตของพระพูดเปนกลางๆ แคนามธรรมได สวนของชาวบานตองโยงไปรูปธรรมใหถึงวัตถุดวย
เรื่องหมูชน ชุมชน สังคมนี้ พระพุทธศาสนาถือเปนเรื่องสําคัญมาก อยานึกอยูแคเรื่องเฉพาะตัว
ที่วาเฉพาะตัว ก็หมายความวา มันเปนเรื่องของธรรมชาติอยางนั้น ชีวิตของเราจะพัฒนาได ก็ตองเปนไป
โดยกระบวนการภายในตามธรรมชาติของมัน

บทที่ ๒๓ ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ

๑๑๕๙

แมแตทางรางกาย กินอาหารเขาไปแลว ตองยอยสลายดูดซึมแผไป ใครอื่นก็ชวยยอยใหไมได วายน้ําไม
เปน คนอื่นตะโกนบอกให ก็วายไมได เทวดาก็บันดาลไมไหว ใจมีทุกข คนอื่นรักเราแคไหน ก็เอาสุขใสใหไมได
เราไมเขาใจ เขาจะเอาปญญายัดใสใหก็ไมได เราคูณเลขไมเปน เพื่อนจะคิดคูณในหัวเขาสงมาใสสมองเรา ก็ไมได
ดวยเหตุผลที่เปนเรื่องของธรรมชาติอยางที่วานั้น จึงวาตองพึ่งตนเอง ตองฝกตองหัดตองพัฒนาใหเกิด
ใหมีใหทําไดดวยตัวเอง
แตถึงอยางนั้น ทานก็ยังใหคนอื่นมีใจหวังดีมานํามาหนุนมากระตุนมาเรามาสื่อ เรียกวามาชวยกันอยาง
เต็มที่ ดวยวิธีเอาปจจัยภายนอกมาหนุนนําทําการ
ท า นผู ฉ ลาด และมี ใ จปรารถนาดี ก็ คิ ด วิ ธี เ อากระบวนการทางสั ง คมของมนุ ษ ย มาเชื่ อ มต อ กั บ
กระบวนการเหตุปจจัยของธรรมชาติ พอกระบวนเหตุปจจัยในตัวเราเริ่มดําเนินไป ก็สมใจปรารถนา
นี่แหละที่วาคนอื่นชวยเราไดไหม ก็ชวยได ชวยโดยเปนปจจัยภายนอก เริ่มตั้งแตมีใจเมตตาปรารถนาดี
มีความรัก มีความหวังดี แลวมาทําหนาที่ของปจจัยภายนอกนั้น
ดังเชน จะใหเรามีปญญา ก็มาเปนครูสอนให แตถาเราไมเรียน ถึงครูจะมาสอน ก็รูไมได ครูเอาปญญา
มายัดใสสมองใหเราไดไหม ก็บอกวาไมได เราก็ตองเอาปจจัยภายในของเรามาตอ
พอเรารูจักฟง ตั้งใจฟง รูจักพิจารณา มีโยนิโสมนสิการแลว สิ่งที่สดับมาเปนขอมูล เรียกวาสุตะ ก็เกิด
เปนปญญาของเราขึ้นมา ไมใชวาครูอาจารยเอาปญญามายัดใสให
เคยย้ําบอยๆ วา โยมขอศีลพระ พระบอกวา ฉันใหไมไดหรอกศีล โยมตองปฏิบัติเอง อาวแลวจะทํา
อยางไร
โยมมาขอศีล “มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ” ทานคะ ทานขอรับ พวกเราขอ
ศีล ๕ …
พระพูดในใจบอกวา ฉันใหไมไดหรอกโยม ศีลนะ ใครจะไปใหกันไดละ ศีลนั้นใหกันไมไดหรอก ศีลเกิด
ในตัวเองจากการปฏิบัติ แลวจะใหอยางไรได โยมอยากไดศีลใชไหม โยมเอาอันนี้ไปรักษา ไปปฏิบัติ แลวโยมจะ
มีศีลเอง ก็บอกสิกขาบทไป
โยมขอศีล พระบอกสิกขาบทให ไมใชให แคบอกให คือบอกใหไปปฏิบัติ โยมก็บอกวา เอา! ตกลง
“ปาณาติปาตา เวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ” ขาพเจาสมาทานรับเอาขอปฏิบัติ ที่จะงดเวนจากการทําชีวิต
สัตวใหตกลวง นี่เรียกวาสิกขาบท คือขอฝก ขอศึกษา
โยมขอศีลแลว พระบอกขอฝกให แลวโยมไปฝกปฏิบัติตามนั้น โยมก็มีศีลเอง
โยมขอสมาธิ พระบอกวา ฉันใหไมไดหรอก สมาธิใหไดอยางไร โยมตองปฏิบัติใหมีขึ้นในตัวของโยมเอง
พระใหสมาธิไมได เอา! ฉันบอกกรรมฐานให คือบอกสิ่งที่จะไปใชปฏิบัติ พอโยมรับกรรมฐานไปแลว ก็เอาไปใช
ปฏิบัติฝกตนเอง เพื่อใหเกิดสมาธิขึ้น
โยมขอปญญา พระก็เหมือนกันอีก บอกวา ปญญานั้นฉันใหไมไดหรอก แตฉันจะบอกสุตะให คือบอก
ขอมูล บอกคําสอน แลวคุณก็ไปพินิจพิจารณาวิจัยไตรตรองเอา ก็จะเกิดความรูความเขาใจเปนปญญาขึ้นมา
อยางนี้เปนตน
โยมขอศีล พระบอกสิกขาบทให้ไปรักษา
โยมขอสมาธิ พระบอกกรรมฐานให้ไปปฏิบัติ
โยมขอปัญญา พระบอกสุตะให้ไปวิจัย
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พุทธธรรม

เปนอันวา การที่เราปฏิบัติธรรมในเชิงสังคมนั้น การทําใหแกสังคม มีผลใหญแกตนเอง ๒ ประการ
หนึ่ง ขณะที่เราปฏิบัติธรรมทางสังคม เชน ไปชวยเหลือเพื่อนมนุษย ก็คือตัวเราเองกําลังปฏิบัติธรรม ซึ่ง
เปนการฝกตนอยางดีมาก
สอง เราสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อ ซึ่งกลับมาหนุนใหเราเองปฏิบัติธรรม พัฒนาชีวิตไดสะดวกขึ้น
แงที่สอง ก็สําคัญมาก ถาสังคมมีแตความวุนวายเบียดเบียนกัน เราจะปฏิบัติธรรมไดอยางไร จะศึกษา
เลาเรียน คนหนังสือ ฝกสมาธิ ก็ติดขัดไปหมด โดยเฉพาะในหมูสงฆ พระที่อยูรวมกัน ก็ตองทําสังฆะใหสงบ
เรียบรอย มีความสามัคคี รวมมือรวมใจกันดี ใหเปนบรรยากาศที่เอื้อ เปนสภาพแวดลอมที่เกื้อหนุน แลวแตละ
คนจะปฏิบัติธรรม จะทํางานทําการอะไรในชีวิตประจําวัน ก็ทํางายทําไดสะดวก และปลอดโปรงสบายใจ แถมยัง
มาใหแรงชวยกันอีกดวย ผลมา ๒ ทาง ทั้งตัวเองก็ไดโดยตรง ทั้งสภาพเอื้อก็สงผลยอนกลับมาหนุนดวย
เพราะฉะนั้น เรื่องดานสังคมนี้ พุทธศาสนาจึงเนนมาก เวลามองพุทธศาสนา จะมองเฉพาะธรรมไมได
ตองมองทางวินัยดวย แลวก็มีธรรมะประเภทหนึ่งที่โยงระหวางธรรมกับวินัย ซึ่งเนนมากในเชิงวัตถุกับสังคม
อยางนอย เวลาเราไปปฏิบัติธรรมทางสังคม ดวยเมตตากรุณา เราเกิดปติปราโมทย ปลาบปลื้มเอิบอิ่มใจ
ราเริงเบิกบานผองใส เราก็ไดคุณธรรมสําคัญประจําใจในการพัฒนาชีวิต
เมื่อเราเห็นคนหายทุกข มีความสุข เราก็สุขยิ่งขึ้นไป ไดทั้งสุขทางสังคม และสุขขางใน ที่ชวยใหตัวเรา
เองยิ่งพัฒนา
จึงขอใหจําไว ขอใหได ๒ ชุดนี้มาคูกัน คือ
ในทางสังคม เราออกสูการปฏิบัติดวยสังคหวัตถุ ๔ โดยมีพรหมวิหาร ๔ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
อยูในใจ ซึ่งจะเปนตัวที่ทําใหเกิดความสุขรวมกัน และพรอมกันนั้น
ในใจของเราเอง ก็มีชุดธรรมสมาธิ ๕ คือ ปราโมทย ปติ ปสสัทธิ สุข สมาธิ ที่จะพัฒนาชีวิตของตนพรอม
อยูดวย โดยมีความสุขเปนทุนประจําอยูขางใน
อยางนอยขอที่ ๑ คือ ปราโมทย ขอใหมีประจําใจ อยางที่พระพุทธเจาตรัสเนนไว
อริยชนอยางพระโสดาบัน นับวาเปนแบบอยางในเรื่องนี้ ดังที่พระพุทธเจาไดตรัสใหเห็นจิตใจที่มีธรรม
และมีความสุข ๒ ดานคูกันไป พระองคทรงอุปมาวา พระโสดาบันปฏิบัติธรรมนั้น ทั้งตั้งใจเอาจริงเอาจังใน
การศึกษา และใสใจกิจสวนรวมชวยเหลือผูอื่น มิใชวาเอาแตตัว เหมือนอยางแมโค ขณะที่เล็มหญา ก็เหลียวหนา
แลดูลูกนอยไปดวย คํานึงวาเขาไดกินไหม เขาอิ่มไหม ดูเขาไป ใหสุขสบายดวยกัน พึงดูพุทธพจนดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนโคแม่ลูกอ่อน ย่อมเล็มหญ้ากินด้วย ชําเลืองแลดูลูกน้อยไป
ด้วย ฉันใด ข้อนี้ก็เป็นธรรมดาของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) คือ จริงแท้อยู่ว่า
อริยสาวกย่อมถึงความขวนขวายในกิจธุระใหญ่น้อยที่ควรทําอย่างไรๆ ของเพื่อนสพรหมจารี
ทั้งหลาย แต่กระนั้น อริยสาวกนั้นก็มีความใส่ใจอย่างแรงกล้าในอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และ
อธิปัญญาสิกขา (พร้อมไปด้วย) ฉันนั้น”2167
ทานมุงหวังใหคนทั้งหลายประพฤติตนดังเชนบุคคลโสดาบันอยางนี้
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คนมีปัญญา แม้แต่ทุกข์ ก็เห็นคุณค่า และใช้ประโยชน์ได้
ความจริง ตอนนี้ ถึงเวลาที่จะพูดเรื่องคุณและโทษของความสุข แตขอพูดเรื่องทุกขแทรกคั่นเสียกอน
เพราะผานทุกขแลวจะไดมีแตสุข และทุกขนั้นก็มีทั้งคุณและโทษที่ควรจะพูดเชนกัน
ทุกขนั้น เราไมชอบ เพราะมันบีบคั้น ทําใหอึดอัด ติดขัด คับของ นี้คือความหมายของทุกข จึงเปน
ธรรมดาวา คนเจอทุกข ยอมไมชอบใจ แตคนมีโยนิโสมนสิการ สามารถเอาประโยชนจากทุกขได ทําไดอยางไร
บอกแลววา ทุกขเปนสภาพบีบคั้น เมื่อมันบีบคั้น คนก็อึดอัดขัดของ จึงทําใหเขาดิ้นรนเพื่อใหหลุดให
พนไป ถาเขารูจักดิ้น นอกจากมีความเปนไปไดมากวาเขาจะหลุดพนไปไดแลว การดิ้นรนนั้น ก็จะทําใหเขา
เขมแข็ง ไดเรียนรูจากประสบการณในการดิ้นรนหาทางนั้น มีการพัฒนาขึ้นไปในดานตางๆ มากทีเดียว
ขอสําคัญอยูที่วา มนุษยที่มีจิตมีใจ รูจักคิดไดนี้ ถาวางจิตใจถูกตองและคิดถูกทาง ก็ดีไป แตถาวาง
จิตใจผิด และคิดเขวไป นอกจากไมหลุดพนแลว ยังจะซ้ําเติมตัวเองอีกดวย
ยกตัวอยาง คนเกิดมาจนขนแคน หรือตกทุกขไดยาก ถาวางจิตใจไมถูกตอง และไมรูจักคิด มัวนั่งจับ
เจาเศราใจทอดอาลัยอยู ก็คือเอาทุกขนั้นมาทับถมตัวเอง ก็ยิ่งจมลงไป
ทีนี้ ถาคนนั้นวางใจถูก และดิ้นรนเพียรพยายามแกปญหา รูจักคิดหาทาง ก็สามารถผานพนทุกขนั้นไป
และอาจจะประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญก็ได
การดิ้นรนใหพนจากทุกขที่บีบคั้นนี้ บางทีถึงกับเปนระบบของสังคมก็มี เอางายๆ ก็ไดแกระบบแขงขัน
ของสังคมตะวันตก ที่กําลังแผขยายไปครอบงําโลกทั้งหมด เปนโลกาภิวัตนนี่แหละ
ระบบแขงขัน ก็คือเอาทุกขมาบีบ ทําใหคนตองดิ้น และระบบแขงขันนี้ซอนไวกับระบบตัวใครตัวมัน คือ
ปจเจกชนนิยมอยางเขม เมื่อดิ้นรนไป ก็หวังพึ่งใครไมไดดวย ทําใหมุงมั่นเด็ดเดี่ยวและใชพลังเต็มที่ จึงทําใหคน
เขมแข็ง และตองเรงรัดขวนขวายกระตือรือรนตลอดเวลา
นี่ก็คือทําใหตองตั้งอยูในความไมประมาท และก็ไดผลคือเจริญกาวหนาสมหมาย แตจะเปนความเจริญ
ที่พึงปรารถนาแคไหน และการดิ้นรนแบบนี้มีขอดีขอเสียอยางไร ก็ไวคอยวากันอีกที
อยางไรก็ตาม ความไมประมาทที่เกิดจากถูกบีบคั้นในระบบแขงขันทําใหตองกระตือรือรนดิ้นรนกันนี้
ยังเปนเพียงความไมประมาทเทียม เปนเรื่องภาวะดิ้นรนจากความบีบกดที่มาถึงจิตใจเทานั้น ไมใชความไม
ประมาทที่เกิดจากปญญา จึงพวงปมปญหาเอาไวมากมาย ทั้งทางจิตใจ เชนความเครียด และทางสังคม ที่ขาด
ความสัมพันธเชิงน้ําใจ เปนตน เปนเรื่องที่ยังตองแกปญหากันอยางหนักตอไป
แตเอาเถิด มนุษยที่ไมประมาท ถึงอยางไรก็ยังดีกวามนุษยที่จมอยูกับความลุมหลงมัวเมา
บางทีผูนําสังคมก็ตองใช หรือแมแตสรางความไมประมาทเทียมนี้ขึ้น เพื่อใหคนลุกขึ้นมากระตือรือรน
ขวนขวายบาง ดีกวาจะปลอยใหจมอยูในความประมาท จับเจานอนคุดคู ไมรูจักคิดจะไปไหนหรือจะทําอะไร
เปนอันวา เราจะตองใหคนรูจักใชประโยชนจากความทุกข คือเมื่อทุกขบีบคั้นใหดิ้นรนขวนขวาย ก็ทําให
เกิดความเขมแข็ง แลวการที่มีทุกข ก็คือเกิดปญหา ซึ่งทําใหหาทางแกไข
เมื่อพยายามแกไขปญหา เราก็จะไดพัฒนาตัวเอง ดานที่หนึ่งซึ่งเปนหัวใจ ก็คือไดพัฒนาปญญา กวาจะ
แกปญหาไดเสร็จ ผานลุลวงไป ก็ไดปญญามากมาย
พรอมกันนั้นก็ไดพัฒนาทั้งดานกาย ดานวาจา และดานจิตใจ เชน พฤติกรรมก็คลองขึ้น จิตใจก็เขมแข็ง
มีสติ มีสมาธิดีขึ้น เปนตน สารพัด อะไรตออะไรก็มากันใหญ
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เพราะฉะนั้น ทุกขจึงใชใหเปนประโยชนได และเราก็จะตองเอาประโยชนจากทุกขใหได นี่แหละ ทานจึง
ใหหลักวา คนมีปญญา แมเจอปญหาประสบทุกข ก็สามารถมีความสุขได ถึงแมอยูทามกลางทุกข ก็ตองรูจักมี
ความสุขไดดวย
เปนอันวา เอาประโยชนจากทุกขใหได ทุกขก็จะมีทางเปนคุณ ดังวามานี้

ความสุขมีคุณมาก โทษก็หนัก ต้องรู้จักใช้
คราวนี้ก็มาถึงเรื่องคุณและโทษของความสุข บอกแลววา สิ่งทั้งหลายนั้น โดยทั่วไปพระพุทธเจาจะตรัส
ทั้งในแงวามีคุณอยางไร มีโทษอยางไร และในเมื่อยังมีคุณมีโทษอยูอยางนี้ มีจุดไหนที่ไหนที่จะพนไปไดจากขอดี
ขอดอยเหลานั้น ก็คือพัฒนาตอไปนั่นเอง
วิธีมองสิ่งทั้งหลายอยางที่ตรัสนี้ จะทําใหมีการพัฒนาตอไปเรื่อย พอไปถึงจุดหนึ่ง เราก็ยอมรับวาอันนี้มี
ขอดีอยางนี้ แตยังมีขอดอยขอเสียอยางนั้น แลวทางออกอยูไหน ก็พัฒนาตอไป พอไปถึงตรงนั้น ก็ดูขอดีอันนั้น
ขอดอยอันนี้ แลวที่ไหนจะพนไปได ก็ไปตอ
พูดตามภาษาหลัก ก็บอกวา เปนวิธีการพัฒนาโดยรูขอดี ขอดอย และทางออก คือ รูอัสสาทะ อาทีนวะ
และนิสสรณะ ๓ อยางนี้ไปเรื่อย แลวก็เดินหนาไปเรื่อย จะทํางานทําการอะไร ก็คอยดูชุด ๓ นี้ไว ก็จะมีการ
พัฒนาเรื่อยไป อยามัวเพลินนึกวาอะไรๆ ก็สมบูรณแลว ก็เลยหยุด เฉย ละเลย ประมาท ก็จะเสียการ
ทีนี้ก็มาดูกันตอไปในเรื่องคุณและโทษของความสุข แตในที่นี้ มิใชโอกาสที่จะพูดลึกลงไปถึงรายละเอียด
วา สุขแตละอยาง แตละประเภท แตละขั้น มีคุณ มีโทษ มีขอดี ขอเสีย จุดเดน จุดดอย และที่ดีที่พนไปอยางไร
ซึ่งเปนเรื่องที่จะตองศึกษาแยกแยะออกไป จึงจะพูดถึงจุดใหญหรือจุดสําคัญที่โยงไปถึงเรื่องอื่นๆ ไดกวางขวาง
และเกี่ยวของกับคนทั่วไปคอนขางชัดเจน
ในระดับหนึ่งที่นับวาสําคัญ พูดไดวาเกี่ยวของกับคนทั่วไป โยงไปถึงเรื่องการพัฒนาชีวิต การปฏิบัติ
ธรรม เจริญภาวนา หรือการศึกษาทั้งหมด ก็คือเรื่องสมาธิ
ในเรื่องนี้ ความสุข มีคุณ เปนขอดีที่เดนเห็นชัด วาตามคําบาลี ก็คือ “สุขปทฏฺฐาโน สมาธิ” แปลวา
สมาธิมีสุขเปนบรรทัดฐาน ก็คือสุขนี้เปนบรรทัดฐาน เปนเหตุใกลของสมาธิ
“สุข” แปลวาคลอง แปลวาสะดวก แปลวางาย คือ ไมมีอะไรบีบคั้น ไมติดขัด ไมถูกกดดัน ก็ไมตองดิ้น
รน ไมพลุงพลาน ไมกระวนกระวาย ก็สงบ พอสุขก็สงบ พอสงบ สมาธิก็มางาย มาไดเลย พรอมอยูแลวที่จะเปน
สมาธิ
เพราะฉะนั้น สมาธิจึงอาศัยสุขเปนที่ตั้ง ก็เลยพูดเปนหลักไวใหรูกันวา สุขปทัฏฐาโน สมาธิ แปลวา
สมาธิมีสุขเปนบรรทัดฐาน ไดแคนี้ก็ชัดแลววา ความสุขนี้มีคุณมาก
แลวสุขก็เปนอาการของชีวิตที่มีคุณภาพ อยางพระอรหันตเวลาวาง ไมมีกิจที่ตองทํา ทานก็พักอยูดวย
ภาวะจิตที่เปนสุขในเวลาปจจุบัน เรียกวาทิฏฐธรรมสุขวิหาร ซึ่งตามปกติก็มักอยูดวยฌาน ถึงไมมีอะไรทําที่จะ
เปนสุข ก็อยูอยางเปนสุขตลอดเวลาในวาระนั้นๆ อันนี้ก็ไมจําเปนตองพูดมากนัก
สวนในดานโทษ ก็ตองพูดวา โทษของสุขมีไมนอย ขอที่สําคัญก็คือ สุขนั้นชวนใหประมาท ทําใหมัวเมา
ลุมหลง เพลิน ผัดเพี้ยน เรื่อยเปอย เฉื่อยชา

บทที่ ๒๓ ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ
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แมสมาธิที่มีสุขเปนบรรทัดฐาน ก็มีโทษในแงนี้ดวย ใชคําบาลีวา สมาธิเปนโกสัชชปกข คือเปนพวก
เดียวกับความขี้เกียจ (โกสัชชะ แปลวา ความเกียจคราน, ปกข แปลวา พวก หรือฝาย)
แตในเวลาเดียวกัน สมาธิก็เปนโพธิปกขิยะ อยูในโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ คือเปนธรรมในฝกฝาย
แหงการการตรัสรู อยูขางโพธิ คือโพธิ ความตรัสรูนั้นก็ตองอาศัยสมาธิ
ตรงนี้ควรจับเปนขอสังเกตไว คือ สมาธิ นี้ อยูใน “โพธิปกข” เปนธรรมในฝายของการตรัสรู แตมันก็
เปน “โกสัชชปกข” เขาพวกกับความขี้เกียจดวย
เพราะฉะนั้น เวลามองธรรม อยาไปมองในแงดีอยางเดียว แงที่จะเสียก็มี ตองมองไวดวย แลวก็ระวัง
อยาประมาท ถาปฏิบัติสมาธิ ใชไมถูกทาง ทําใหเกิดความเกียจคราน ก็เสีย
เพราะฉะนั้น ทานจึงใหใชสติคอยระวัง ตรวจดูไว ตอนนี้ไดสมาธิแลว มันเขวไปทางจะเกียจครานหรือ
เปลา เฉื่อยชาไหม ติดไหม ถาเพลินสมาธิ ติดสุขไป ก็กลายเปนประมาท มีโทษมาก เปนอันวา ตองระวังไว รูจัก
ใชใหเปน อยาใหจมลงไปในความประมาท
คนเรานี้ พอมีความสุข โดยเฉพาะกามสุข ก็มีความเปนไปไดมาก ที่จะลุมหลง เพลิดเพลิน มัวเมา สยบ
ติด แลวก็ประมาท พอสุขแลว ก็ไมกระตือรือรน ไมอยากทําอะไร ทั้งที่มีอะไรรอที่จะตองทํา ก็ปลอย เรื่อยเฉื่อย
ผัดเพี้ยน แลวก็เลยขี้เกียจ แลวก็กลายเปนคนออนแอ
เพราะฉะนั้น คนที่มีความสุขแลว ถาไมมีสติ มัวเพลิน เรื่อยเปอยเฉื่อยชา ก็จะประมาท แลวก็ออนแอ
แลวก็เสื่อม อาจจะถึงกับวิบัติ หรือพินาศ ไมวาบุคคล หมูชน ประเทศชาติ จนถึงอารยธรรมทั้งหลาย เขาวงจรนี้
กันมามากมาย
พอมีโทษอยางนี้ ก็รูสึกเหมือนวาสุขจะมีคุณคาตกต่ํามากๆ แตที่จริง สุขก็คือสุข คนที่มีกิเลสตางหาก
ปฏิบัติตอสุขไมถูกตอง จึงทําใหประมาท เปนตน อยางที่วานั้น
ทีนี้ ความสุขที่เปนเรื่องใหญ เกี่ยวของกับมนุษยจํานวนมาก หรือชาวโลกทั่วไป ก็คือ กามสุข จึงหนีไม
พนที่จะตองพูดถึงกามสุขนั้นอีก แมวาจะพูดถึงมาแลวหลายครั้ง แตที่ตองพูดคราวนี้ เพราะโยงไปตอกับดานการ
ปฏิบัติ
กามสุข หรือสุขอาศัยอามิส สุขจากวัตถุที่แสวงหามาเสพ ที่ไดที่เอาเพื่อตัวเอง มีโทษมากอยางไร จึง
จําเปนตองเอาศีล ๕ มาคุม อันนี้คือจุดออน เปนขอดอยขอเสียพื้นฐานของกามสุขนั้น คือมันเปนเหตุของการแยง
ชิงเบียดเบียนกันในสังคมมนุษย
เนื่องจากสิ่งที่จะมาสนองใหเกิดความสมปรารถนานั้นอยูขางนอก และมันก็มีไมเพียงพอแกความ
ตองการของมนุษย เพราะฉะนั้น ในเมื่อตางคนตางก็ตองการ และทุกคนก็อยากไดใหมากที่สุด คนก็เพงก็จองกัน
ก็กลายเปนปฏิปกษกัน ก็ขัดแยงกัน แลวก็แยงชิงกัน
ตามมาดวยการขมเหง การใชเลหกลตางๆ การหลอก การลวง การลักขโมย การหาพวก หาอํานาจมา
กดบีบกัน ฯลฯ
รวมแลวก็คือเปนเหตุใหเกิดการเบียดเบียนกันในสังคม ตั้งแตระหวางบุคคล ไปจนถึงระหวางประเทศ
แมกระทั่งเปนสงครามโลก เปนที่มาของทุกขภัยสารพัด แกปญหากันไมรูจบสิ้น ปากรองหาสันติภาพ มือกวัด
แกวงดาบกันไปมา นี้คือโทษประการแรกของกามสุข
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การเบียดเบียนกัน ที่เปนปญหากอทุกขภัยแผขยายออกไปภายนอกนั้น ก็มีตนตออยูในใจ คือความ
อยากไดไมรูจักพอ อันเปนลักษณะธรรมดาสามัญของตัณหา แลวความไมรูจักพอ ที่สนองไมรูจักอิ่มไมรูจักเต็ม
นั้น ก็เกิดเปนปญหาที่กอทุกขขึ้นมาภายในตัวเองดวย
ตัวคนนั้นเอง ยิ่งไดมาก ก็ยิ่งอยากไดมากขึ้น ที่เคยไดในดีกรีและปริมาณเทานี้ เคยเปนสุข ตอมา ได
เทานั้นไมเปนสุขแลว กลายเปนชินชา ของที่เคยทําใหสุข ก็เปลี่ยนเปนเฉย จากนั้นก็เบื่อหนาย
พอเบื่อหนายแลว ที่เคยขาดไมได ก็กลายเปนจําใจทน ที่เคยทําใหสุข ก็กลายเปนทําใหทุกข ความอยาก
ก็เปลี่ยนไป กลายเปนตองการวา เมื่อไรจะหาย เมื่อไรจะไปสักที นี่ก็คือทุกขภัยอยางหนึ่ง
แตกอนนี้ไมมีเงินสักบาทเดียว พอหาเงินไดพันบาท ก็ดีใจเปนสุขเหลือลน มีรายไดวันละพันบาท แหมมี
ความสุขจัง ตอไปก็หวังใหมอยากไดวันละแสน ฝนวาถาไดวันละแสนบาทนี่ ตอไปฉันไมเอาอะไรแลว แสนสบาย
มีความสุขเต็มที่ เกิดไดวันละแสนบาทขึ้นมาจริงๆ ตอนแรกสุขเหลือเกิน ยินดีปรีดาสุขสันตหรรษาเต็มที่
ถามองลึกลงไปในตอนนี้ จะเห็นความคืบขยายของตัณหา ที่กอปญหาทําใหเกิดทุกขจากความไมรูจักพอ
ขึ้นมา ๒ อยาง
หนึ่ง ก็คือ พอไดวันละแสนแลวอยางนี้ ถาวันไหนเกิดไดวันละพันบาท ที่เมื่อกอนเคยไดแลวมีความสุข
เต็มที่นั้น คราวนี้กลายเปนทุกขไปแลว ที่เคยไดแลวเปนสุข ก็กลายเปนทุกขไปเลย
สอง ที่วาไดวันละแสนจะไมเอาอะไรอีกแลวนั้น ตอมา ก็ชินชา เบื่อ แลวก็อยากไดวันละลาน จึงจะสุข
สมใจได แลวก็จะเขยิบขึ้นเรื่อยไปไมรูจักจบ
นี่ก็เหมือนอยางที่พระพุทธเจาตรัสไววา แมแตเนรมิตภูเขาใหเปนทองคําทั้งลูก ก็ไมพอแกความตองการ
ของบุคคลผูเดียว เพราะความตองการนั้นไมรูจบไมรูพอดังที่วามา
เรื่องอยางนี้ทานเลาไวมากมาย ใหรูทันวาความตองการของมนุษยนี้ไมมีที่สิ้นสุด ความอยากไดไมมีที่จบ
สิ้น จึงทั้งเปนเหตุของการเบียดเบียนกันกอทุกขภัยขางนอกมากขึ้น และขางในใจของตัวเองก็ยิ่งมีทุกขซับซอน
มากขึ้น แลวพรอมกันนั้น ความทุกขจากความเบื่อหนายชินชาก็เขามาซ้ําอีกชั้นหนึ่งดวย

ของเสพเต็มไปหมด สุขกลับลด ทุกข์ก็ง่าย
แลวจากการที่ไมรูอิ่มไมรูพอ เที่ยวแลนไปแสวงหา วิ่งไลไขวควาตามหาความสุขอยูเรื่อยไปอยางนี้ ตอไป
ก็จะเกิดภาวะอันหนึ่งขึ้น คือกลายเปนคนที่ “ทุกขงาย สุขไดยาก”
แตกอนนี้ ยอนหลังไปตั้งแตเปนเด็กเล็ก กอนหัดเดิน เด็กจํานวนมาก หัวเราะงาย ยิ้มระรื่น สนุกสนาน
ราเริงมาก ไดอะไรนิดหนอย ก็สุข เห็นอะไรนิดหนอยก็สุข
แต พ อโตขึ้ น ๆ กลายเป น คนที่ สุ ข ได ย ากขึ้ น ๆ อย า งที่ ว า ของที่ เ คยได เ คยเสพแล ว เป น สุ ข นั ก หนา
กลายเปนชินชาเบื่อหนาย ทําใหเฉยหรือฝนใจเปนทุกขไปหมด จะตองไดอยางที่ปรารถนามากมายเหลือลน จึงจะ
สุขได แตก็สนองความตองการไมไดสมใจ ไดแตวิ่งไลไขวควาความสุขอยูเรื่อยไป ไมถึงสักที แลวก็เปนคนที่สุข
ไดยากขึ้นๆ ทุกที
พอเปนคนที่สุขไดยาก ก็จะมีภาวะตรงขามดวย คือกลายเปนที่ทุกขไดงาย
กอนนี้ จะไมมี จะขาดอะไรไปบาง มีความไมสะดวกบางอยาง จะตองทําอะไรๆ บาง จะตองใชเรี่ยวแรง
กําลังบาง ก็ไมเห็นเปนไร ไมใชเรื่องที่จะทุกข

บทที่ ๒๓ ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ
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ตอมา มั่งมีศรีสุข มีพรอมทุกอยาง จะทําอะไรๆ ก็มีคนทําให หรือสั่งเอาไดทุกอยาง แสนสะดวกสบาย
ไมตองใชกลามเนื้ออื่นใด นอกจากแคกลามนิ้ว ทีนี้ก็ติดสุขติดสะดวก ขาดอะไรนิด ไมมีอะไรหนอย ของมาไม
ทันเดี๋ยวเดียว ไมไดอะไรอยางใจ ตองทําอะไรบางอยาง ตองออกแรงบาง ทุกอยางคือทุกขไปหมด
นอกจากสุขไดยากแลว ก็กลายเปนคนที่ทุกขไดงาย แลวก็มีทุกขมากมายขึ้นดวย
อยางนี้ก็สวนทางการพัฒนาชัดๆ นี่คือตรงขามกับการพัฒนาเลยทีเดียว ถามนุษยพัฒนาขึ้นมา ยิ่งเติบโต
ขึ้น เขาก็ตองเกงขึ้นในการมีความสุขดวย ตองมีความสุขไดเองมากขึ้น ตองสุขไดงายขึ้น และทุกขไดยากขึ้น
คนที่วาพัฒนา ก็ตองมีความสุขที่พัฒนาดวย ตองมีความสุขมากขึ้น เปนคนที่สุขไดงายขึ้น เปนคนที่
ทุกขไดยากขึ้น ตองเปนคนชนิดที่วา จะอยูอยางไร จะตองทําอะไร ถาเปนวิสัยธรรมดาของมนุษยละก็ ฉันสุขได
ทั้งนั้น เปนคนที่พูดไดวา ไหนนะ ใครจะมาทําใหฉันทุกขนะหรือ อยาพยายามใหเหนื่อยเลย ไมสําเร็จหรอก
แตเวลานี้ ดูทีทาวาจะกลับกัน กลายเปนวา คนสมัยนี้สุขไดยากนักหนา แตทุกขไดงายผิดธรรมดา
ดูเด็กยุคไอที มีลักษณะอยางนี้กันมาก เหตุอยางหนึ่งเปนเพราะวา ความเจริญทางเทคโนโลยีที่พรั่งพรู
มาสนองความตองการในการเสพ และทําใหสะดวกสบายใหงายนั่นเอง ทําใหคนชินชากับการเสพงายและความ
สะดวกสบายเหลานั้น จนกลายเปนขาดไมได ตองได ตองงาย ตองทันใจถึงใจ ฉันจึงจะสุขได ถาไม ก็คือทุกข
แลวก็กลายเปนคนที่ทุกขไดงาย สุขไดยากอยางที่วา
แตสาเหตุที่แทอยูที่การพัฒนาที่ไมถึง ไมทัน แลวก็ไมถูกทาง ทําใหความเจริญกาวหนาทางเทคโลยีนั้น
แทนที่จะมาเปนเครื่องเสริมเติมความสุข กลับกลายเปนตัวที่มาตัดรอนความสามารถที่จะมีความสุข ทําใหมนุษย
กลายเปนสัตวที่หมดสมรรถภาพในการมีความสุข
นี้คือสภาพที่มนุษยรับมือกับเทคโนโลยีไมถูก ประโยชนแทที่ควรจะไดจากเทคโนโลยี ก็พลาด เลย
แทนที่จะไดผลบวก กลับกลายเปนลบไป
จะตองเตรียมใจเตรียมปญญาใหดี ยิ่งมีวัตถุพรั่งพรอม มีความงาย มีความสะดวกสบายมาก เราก็ยิ่ง
ตองฝกฝนพัฒนาคน ใหเขายิ่งมีความสามารถที่จะมีความสุข
มนุษยนี้มีศักยภาพที่จะมีความสุข เขาจึงพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขนั้นได แตเมื่อมนุษยมัววิ่ง
แลนหาความสุขโดยการมุงแตเสพภายนอก เขาก็ทําตัวเขาเองใหสุขไดยากขึ้น แลวก็ละเลยไมพัฒนาศักยภาพใน
การที่จะมีความสุข
เมื่อไมพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข ก็กลายเปนสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขนั้นไป จนใน
ที่สุดเขาก็อาจจะหมดความสามารถที่จะมีความสุข
เพราะฉะนั้น อยาลืมพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขอันนี้ ควรถือเปนหลักทีเดียววา เมื่อเราเติบโต
ขึ้น มีชีวิตที่พัฒนาขึ้น เราตองมีความสามารถที่จะมีความสุขไดงายขึ้น
ถามิฉะนั้นก็ไมมีทางจบ ตัวเองก็หาสุขไมจบ คือไมพบ และทุกขก็ขยาย แตสุขก็ยากขึ้น แลวก็ตอง
เบียดเบียนกันมากขึ้นๆ ทุกที เพราะฉะนั้น โลกก็ตองเดือดรอนอยางนี้เรื่อยไป ไมอาจลุถึงสันติภาพไดสักที
แตถาพัฒนาความสุขใหถูก ก็แกปญหาทุกอยางไปในตัว ธรรมตางๆ ทั้งหลายก็จะเขามาสูการใชปฏิบัติ
อยางถูกตําแหนงถูกที่ เพราะในระบบที่ถูกตอง ธรรมทั้งหลายยอมประสานกลมกลืน พากันมา แลวก็โยงถึงกัน
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เปนอันวา กามสุขหรือสามิสสุขมีโทษมากอยางที่วามา แลวยังเปนเหตุใหทําความชั่วอื่นๆ เพราะตองการ
กามสุขในระบบเงื่อนไข ขยายเขตแดนของการทําความชั่วความทุจริตทั้งหลายกวางขวางออกไป ดังไดพูดมาแลว
ก็ขอใหนํามาโยงกับเรื่องตอนนี้ดวย
นั่นคือเรื่องของตัณหาในระบบเงื่อนไข ที่คนมุงใหไดสิ่งที่ตนตองการ โดยหลีกเลี่ยงหรือไมเต็มใจทําเหตุ
ปจจัยที่ตรงไปตรงมาในกระบวนการของธรรมชาติ เราจึงจะตองพัฒนาคนดวยการพัฒนาความตองการ ใหเขา
เขามาในระบบที่กฎมนุษยไปเชื่อมตอหนุนกฎธรรมชาติดวยฉันทะใหได
ตรงนี้ก็เปนอันวา เรื่องคุณและโทษของสุข พูดไวแคนี้กอน พอใหเห็นแนวทาง จุดสําคัญที่อยางนอย
ขอใหได ในการปฏิบัติโดยมีนิสสรณปญญา ตอความสุขทุกอยาง ตั้งแตกามสุขขึ้นไป ตราบใดที่ยังไมสิ้นกิเลส
คือ ระวังวา เมื่อมีสุข ตอง “รู้ประมาณ และไม่ประมาท” แลวอยาออนแอ เปนตน ก็จะตามมาได

จะสุขง่าย ทุกข์ได้ยาก หากฝึกไว้
ไดบอกแลววา ความสุขประเภทแรก คือ ความสุขจากการเสพ ความสุขอิงอามิส หรือกามสุข นั้น เปน
เรื่องใหญที่สุดของโลกมนุษย ตองระวังที่จะจัดการใหดี เพราะเปนความสุขแบบแยงกัน จึงตองรูจักควบคุม
ดังที่ตรัสศีล ๕ ไว ก็เพื่อมาคุมเรื่องการหา และการเสพวัตถุ ใหอยูในขอบเขต จะหาจะเสพกันแคไหน จะ
แขงจะแยงชิงกันไป ก็อยาใหถึงกับเดือดรอนนักหนา เบียดเบียนกันจนเปนยุคมิคสัญญี
เมื่อมนุษยอยูในศีล ๕ ก็พออยูกันไปได แตไมเปนหลักประกันวาจะมีความสุขอะไรไดมาก ถาจะใหชีวิต
และสังคมดีขึ้น ก็ตองพัฒนากันตอไป ทานจึงบอกศีล ๘ ใหเอามาฝกตนเพิ่มขึ้น
หลักการของศีล ๘ นั้น ก็คือวา หลังจากเราปลอยตัว หาความสุขจากการพึ่งพาวัตถุเสพมา ๗ หรือ ๘ วัน
แลว ก็ขอพักเสียวันหนึ่ง มาอยูงายๆ อาศัยวัตถุ หรือของเสพนอยๆ และเอาเวลาที่จะบํารุงบําเรอตัวเองนั้นไปทํา
ประโยชนอยางอื่น โดยใหเปนวันรักษาศีล ๘ วันหนึ่ง ตามหลักที่เรียกวาถืออุโบสถ ในวันขึ้น ๘ และ ๑๕ ค่ํา แรม
๘ และ ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ํา รวมเปนเดือนละแค ๔ วัน
ศีล ๕ มุงที่จะไมเบียดเบียนคนอื่นทั้งนั้น ศีล ๘ ก็เพียงเปลี่ยนขอ ๓ ของศีล ๕ เปนเวนเมถุน แลวก็เพิ่ม
มาอีก ๓ ขอ โดยขอที่เปลี่ยนและเพิ่มเขามานี้ ไมเกี่ยวกับคนอื่นเลย เปนเรื่องของตัวเองทั้งนั้น คือ
ขอ ๖ เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือ เที่ยงไปแลวไมกิน ไมตองมัวบําเรอลิ้น
ขอ ๗ เวนจากการรอง รํา ดนตรี ดูฟงการละเลนตางๆ ที่เปนการหาความสุขดวยการบําเรอตา บําเรอหู
ขอ ๘ เวนจากการเสพสุขบําเรอสัมผัสกาย ดวยการนอนฟูกฟู หรูหรา หนานุม
นี่คือ ใน ๘ วัน ก็เอาเปนวันฝกตัวเองเสียวันหนึ่ง เปนวิธีการงายๆ ในการทําตัวใหสุขไดงาย และรักษา
อิสรภาพในการมีความสุขไว
ฝกอยางไร? คือ คนเราก็หาความสุขจากสิ่งเหลานี้ เปนเรื่องสวนตัวตามปรารถนา แตทานบอกวา อันนี้
เปนเรื่องสวนตัวของคุณก็จริง แตถาไมระวัง ความสุขของคุณจะไปขึ้นตอสิ่งเหลานี้ จะมีแตความสุขแบบพึ่งพา
แลวพึ่งพาเทาไรก็ไมพอ ก็ยิ่งหามาเสพมาครอบครอง จนเปนเหตุใหแยงชิงเบียดเบียนกันอยางที่วาแลว
เพราะฉะนั้น ใหฝกตัวไว รักษาอิสรภาพไว
เราเคยตามใจตัว หรือคอนขางตามใจตัวเอง บําเรอลิ้นดวยอาหาร หาความสุขจากการเสพรสอรอยมา ๗
วัน ถึงวันที่ ๘ ก็ฝกตัวดวยศีลขอ ๖ ลองดูวาชีวิตจะอยูดีมีความสุขไดโดยไมตองขึ้นกับอาหารที่ตามใจลิ้นไดไหม
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หมายความวา เคยกินเอารสอรอยเปนหลักมาเรื่อย คราวนี้เปลี่ยนเปนกินเพื่อสุขภาพ เอาคุณภาพชีวิต
เปนหลักบาง เอาแคอาหารพอหลอเลี้ยงรางกาย ไมตามใจลิ้น
ในทางตาทางหู ก็เชนเดียวกัน เคยตองคอยดูคอยฟงเรื่องบําเรอตา บําเรอหู มา ๗ วันแลว ถึงวันที่ ๘ ก็
เอาศีลขอ ๗ มาฝก ไมตองตามใจมัน งดเสียบาง เอาเวลาที่จะตามใจคอยบําเรอ ตา หู นั้น ไปใชทางอื่น เชน ไป
พัฒนาจิตใจ หรือไปบําเพ็ญประโยชนแกเพื่อนมนุษย ไปทําความดีสรางสรรคชีวิตและสังคม ทําการทํางานอดิเรก
ที่เปนประโยชน
เคยนอนตามใจตนเอง ตองใชที่นอนฟูกฟู หรูหรา พอวันที่ ๘ ก็รักษาศีลขอที่ ๘ นอนพื้น นอนเสื่อ สักวัน
ลองดูซิวาเราจะอยูสุขสบาย โดยไมตองเอาความสุขไปฝากไวกับสิ่งเหลานี้ จะมีชีวิตที่ดีไดไหม
ดวยวิธีนี้ เทากับเราระวังไว ไมปลอยตัวใหความสุขของเราตองพึ่งพาวัตถุเสพ ขึ้นตอกามอามิสมาก
เกินไป เราจะรักษาอิสรภาพไวได และไมตกลงไปในกระแสของความหมกมุนในการเสพวัตถุเสพกามจน
กลายเปนมนุษยที่ทุกขงาย สุขไดยาก
การฝกตัวอยางนี้ จะทําใหเราเปนคนที่สุขงาย ทุกขไดยาก เดินหนาไปในการมีความสุขที่เปนอิสระ ที่ไม
ตองพึ่งพาวัตถุมากเกินไป แลวก็เขมแข็ง ไมสูญเสียความสามารถในการมีความสุข
แลวที่สําคัญ มันเขาทางของการพัฒนาความสุข เปนจุดเชื่อมตอที่จะกาวขึ้นไปสูการพัฒนาจิตใจและ
พัฒนาปญญาที่สูงขึ้นไป
ตอนนี้ เราอาจจะพิสูจนวาเรายังมีอิสรภาพ ยังเปนอิสระในการมีความสุข ยังมีความสุขโดยไมตองขึ้นตอ
ของเสพมากนักหรือไม วิธีที่พิสูจนงายๆ ก็มาดูคน ๒-๓ พวก ตอไปนี้
คนจํานวนมากปลอยตัวไปเรื่อยๆ กับการหาความสุขดวยการกินเสพ ตองกินอาหารอรอย ดูฟงสิ่งบําเรอ
ตา บําเรอหู ดูการละเลนใหสนุก อยูกับทีวี นอนฟูกหนานุม และหาสิ่งเหลานี้ใหมากขึ้น เสพใหมากขึ้น มีของเสพที่
ดีวิเศษยิ่งขึ้น
ไปๆ มาๆ ชีวิตและความสุขของเขาตองขึ้นตอกามวัตถุสิ่งเสพไปหมด ขาดมันไมได ชีวิตอยูดีลําพัง
ตนเองมีความสุขไมได เพราะสิ่งเสพสิ่งบําเรอนั้นเปนทางมาทางเดียวของความสุขของเขา
พวกที่เขาทางนี้ บางคนจะไปถึงจุดที่วา ความสุขของเขาตองขึ้นตอสิ่งเสพวัตถุบํารุงบําเรออยางสิ้นเชิง
จะตองมีมัน ขาดมันไมได ถาไมมีเขาจะทุรนทุราย เหมือนกับบอกวา “ฉันตองมีมัน ถาไมมีมัน ฉันอยูไมได ฉัน
ตองตายแนๆ” ถาถึงขนาดนี้ ก็แสดงวาเขาสูญเสียอิสรภาพไปหมดสิ้นแลว
แตคนที่ฝกตัวตามหลักถืออุโบสถ รักษาศีล ๘ นี้ จะอยูงาย สุขงายขึ้น คอยๆ เปนอิสระจากเครื่องบํารุง
บําเรอทั้งหลาย มีความสุขที่ไมตองพึ่งพาไดมากขึ้น จึงไมสูญเสียอิสรภาพ
เวลาพูดถึงสิ่งบํารุงบําเรอความสุขเหลานั้น เขาจะบอกวา “มีก็ดี ไมมีก็ได” มีก็ดี ฉันก็สบาย แตไมมีมัน
ฉันก็อยูไดนะ นอนเสื่อนอนกระดาน ฉันก็นอนได เปนอิสระคลองตัวดี แลวแถมไมเปนโรคปวดหลังอีกดวย
(บางคนนอนฟูกไปนานๆ เปนโรคปวดหลัง ไมไดฝกตัวเอง จนตองถูกหมอบังคับ หมอบอกวา “ตอไปนี้
คุณตองนอนพื้น นอนเสื่อ นอนกระดาน จะไดไมปวดหลัง” อยางนี้เปนตน)
เปนอันวา เราก็รักษาอิสรภาพไวได เราสามารถพูดไดวา “มีก็ดี ไมมีก็ได” ถาพูดหรือคิดอยางนี้ได ก็
แสดงวายังมีอิสรภาพ
ตอมา เราเกงขึ้นไปอีก ก็จะมองเห็นและรูสึกวาสิ่งบํารุงบําเรอฟุมเฟอยหรูหราเหลานั้นเกะกะ เกินจําเปน
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พุทธธรรม

ถึงตอนนี้ เราจะพูดวา “มีก็ได ไมมีก็ได” หรือยิ่งกวานั้นวา “มีก็ได ไมมีก็ดี” มีฉันก็ไมวา แตถาไมมีก็ดี
ฉันจะไดเปนอิสระ คลองตัวดี
เราฝกตัวไปแมแตในชั้นตน เราก็จะมีชีวิตที่คลองตัวขึ้นมาก ซึ่งทําใหเราทั้งสามารถใชเวลาใหเปน
ประโยชนมากขึ้น และสามารถมีความสุขไดงายขึ้นดวย สิ่งเหลานั้นจะมีคุณคาพอดีของมัน คือบริบูรณในตัว
ไมใชวาจะตองเพิ่มปริมาณขึ้นทุกที โดยมีสุขเพียงเทาเดิม
เราจะกลายเปนคนที่วา ฉันอยูโดยลําพังเอง ฉันก็สุขได แตมีสิ่งเหลานี้มา ก็ใชมันอยางรูเทาทัน เปน
เครื่องเสริมสุข ทําใหฉันมีความสุขมากขึ้นได ใหสิ่งเสพเปนเพียงสิ่งเสริมสุข แตอยาใหมันเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
ความสุขของเรา ถาสิ่งเหลานั้นเปนสิ่งจําเปนสําหรับความสุขของเรา ก็แสดงวาเราหมดอิสรภาพแลว เราตองเปน
คนมีสุขไดในตัวเอง แลวสิ่งเหลานั้นมาเสริมความสุขของเรา
แลวทานก็แนะนําไวดวยวา เมื่อรักษาอุโบสถ ก็ใหเอาเวลาที่ไดจากการงดเสพไปทําพวกอนวัชชกรรม คือ
พอเราไมยุงกับการหาเสพบํารุงบําเรอตัว เราก็ไดเวลาเพิ่มขึ้นมาเฉยๆ อีกเยอะ
ทีนี้ ในวันที่รักษาอุโบสถนั้น ก็เอาเวลาที่มีขึ้นมามาก ไปจัดใชใหเปนประโยชน คนควาหาความรู อาน
หนังสือธรรม หรือเรื่องที่ดีๆ ไปใหความรูแกเด็ก รวมกิจกรรมสรางสรรค เจริญภาวนา หรือไปบําเพ็ญประโยชน
เชน ไปเลี้ยงเด็กกําพรา ไปเยี่ยมผูเฒาชรา ฯลฯ
นี่เปนการพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง เมื่อมีโอกาส ก็ควรลองดู รักษาศีล ๘ เพียง ๘ วันครั้งเดียว ไมยาก แต
คุณคาเหลือคุม ทําใหรักษาอิสรภาพของชีวิตไวได และทําใหเปนคนสุขงายดวยวัตถุนอย เอื้อตอการปฏิบัติธรรม
เจริญภาวนายิ่งขึ้นไป แถมยังดีตอสุขภาพ สงเสริมคุณภาพชีวิต ทําใหใชเวลาอยางเปนประโยชนมากขึ้นอีกดวย

บทลงทาย
ความสุขที่สมบูรณ์ ดูอย่างไร
ทีนี้ก็มาถึงลักษณะของความสุขอยางสูงสุด ซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนา พูดสรุปรวบรัดทีเดียว ก็คือ
“นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง หรือเปนความสุขที่สูงสุด
ตอนนี้ เมื่อพัฒนาความสุขมาจนแตะหรืออางอิงพาดพิงถึงความสุขอยางสูงสุดแลว ก็ควรจะรูวา
ความสุขสูงสุดมีลักษณะอยางไร เผื่อจะเอาไวใชตรวจสอบความสุขของเราวาเขาในแนวทางที่ถูกตองไหม มีทางที่
จะพัฒนาดีขึ้นไปไดไหม
อยางนอยก็จะไดใชเปนแนวในการปรับปรุงความสุขของเราใหมีคุณภาพดีขึ้น มีคุณใหมาก มีโทษให
นอย แลวตัวเราเองก็จะปฏิบัติตอความสุขที่มีอยูไดถูกไดดีขึ้นดวย
ลักษณะงายๆ ของความสุขอยางสูงสุด หรือความสุขสมบูรณ ที่พอจะปรากฏออกมาใหพูดถึงได ก็คือ
๑. เปน สุขตลอดเวลา ไมตองหา เปนคุณสมบัติประจํา มีอยูกับตัว
๒. เปน สุขอิสระ ไมตองพึ่งพา ไมขึ้นตออะไรๆ เชน ไมอาศัยสิ่งเสพ
๓. เปน สุขล้วน บริสุทธิ์บริบูรณ ไมมีทุกขแฝงหรือคางคาเหลืออยูเลย
เพื่อใหคลองปาก อาจพูดเปลี่ยนลําดับวา สุขอิสระ-สุขล้วน-สุขตลอดเวลา
ข้อแรก ความสุขอยางสูงสุดนั้น มีอยูในตัวตลอดเวลา เพราะเปนคุณสมบัติของชีวิตไปแลว เปนของ
ประจําตัว เมื่อมีอยูขางในของตัวเอง มีอยูกับตัวแลว ก็ไมตองหา
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เหมือนอยางพระพุทธเจา จะเสด็จไปไหน จะจาริกรอนแรมไปกลางปา บนเขา มีคน หรือไมมีใคร
อยางไร ก็มีความสุข เพราะความสุขเปนคุณสมบัติอยูขางใน ไมตองหาแลว
ข้อสอง เปนความสุขที่ไมตองพึ่งพา ไมขึ้นตออะไรๆ เปนสุขที่อยูกับตัวเอง จึงเปนอิสระ เปนไทแกตัว
ตรงขามกับกามสุขที่เปนสุขแบบพึ่งพาเต็มที่ แลวปญหาทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาเพราะการที่ตองพึ่งพากาม ตองพึ่งพา
วัตถุนี่แหละ
กามสุข หรือสามิสสุขนั้น (เรียกใหสะดวกลิ้นไทยวา “อามิสสุข” ก็ได) เปนสุขที่ขึ้นตอสิ่งเสพ อาศัยของ
รักของชอบขางนอก ไมเปนอิสระกับตัวเอง
อยาง รูป รส กลิ่น เสียง ของสัมผัสทั้งหลาย เราตองขึ้นกับมันทั้งนั้น คือจะมีสุขได ก็ตองพึ่งมัน ตอง
อาศัยมัน ตองไปเที่ยวหาเอามา และครอบครองไว ตองคอยดูแลใหดี ตองคุมครองปองกัน หวงแหนหนัก
เหนื่อยกับมัน ตัวเองก็ไมเปนอิสระ แลวก็ทําใหขัดแยงกัน ตองแยงชิงกับคนอื่น เปนเหตุใหเบียดเบียนกัน
แตเมื่อเราพัฒนาความสุขที่เปนอิสระขึ้นมาได ตัวเองก็มีความสุขไดโดยไมตองพึ่งพา แลวก็ไมตองแยง
ชิงเบียดเบียนกัน
ข้อสาม เปนความสุขที่สมบูรณ ลักษณะที่สมบูรณก็คือ ไมมีทุกขแฝง ไมมีอะไรรบกวน หรือคางคาระคาย
คนในโลกจํานวนมากบอกวาเขามีความสุข แตลึกลงไป ยังมีทุกขหรือมีเหตุแหงทุกขแฝงอยู เชน มีกังวล
หวั่นใจ หวาด ระแวง หวง คางคา ระคายใจ บางก็มีอาการเหงา หงอย อางวาง วาเหว บอกวามีความสุข แตเสวย
สุขเหลานั้นไมโลง ไมโปรง ไมไดสุขเต็มที่
ทีนี้ พอหมดเหตุแหงทุกขในตัวแลว ก็มีความสุขสมบูรณเต็มที่ ไมมีทุกขอะไรจะเหลือจะแฝง ที่จะมา
รบกวนระคายใจ จะเสวยสุขอื่นอะไร ก็ไดความสุขนั้นเต็มที่ เปนความสุขอยูแลวในตัวดวย และทําใหพรอมที่จะ
เสวยสุขอื่นอยางเต็มอิ่มดวย
เหมือนอยางพระอรหันต ซึ่งมีสุขประเภทสมบูรณนี้ อยางที่วามีความสุขอยูตลอดเวลา เพราะเปน
คุณสมบัติอยูในตัว ทั้งที่สุขอยูแลวนี้ พรอมกันนั้นทานก็เสวยความสุขอยางอื่นดวยตามปรารถนา และได
ความสุขจากภาวะแหงความสุขอันนั้นเต็มที่
ดังเชน พระอรหันตอยูวางๆ ไมมีกิจอะไรจะพึงทํา ทานก็เขาฌาน ๔ เสวยฌานสุข เรียกวาเอาฌาน ๔
เปน ทิฏฐธรรมสุขวิหาร แปลวา เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน และในเวลาที่เสวยฌานสุขนั้น ทานก็สุขเต็มที่จาก
ฌาน เพราะไมมีอะไรแฝงระคายในใจ
ตางจากพวกมนุษยปุถุชนที่ยังมีเชื้อแหงทุกขแฝงอยูในใจ ถึงไดฌานเขาฌานอะไร ก็ยังมีเชื้อทุกขแฝงอยู
ขางใน ไมโลงไมโปรงแท นี่แหละเปนความแตกตางอันหนึ่ง
ย้ําอีกทีวา สุขสูงสุดนี้ ทั้งสมบูรณเปนความสุขในตัวดวย และทําใหมีความพรอมที่จะเสวยสุขอื่นได
เต็มที่ดวย เมื่อเปนผูพรอมอยางนี้แลว จะเสวยสุขอะไรก็ได
ลองดูในมาคัณฑิยสูตร ที่เคยพูดถึงมาแลว พระพุทธเจาตรัสวา ถาเราไมบรรลุสุขที่สูงอันประณีตนี้ เราก็
รับประกันตัวไมไดวาเราจะไมหวนกลับมาหากามสุข แตเพราะเราไดเขาถึงความสุขที่ประณีตนี้แลว ก็เลยไมมี
ความคิดที่จะเสพเสวยกามสุขนั้น นี่คืออยางไร
ถาจะอุปมา ก็เหมือนกับผูใหญมาเห็นเด็กเลนขายของ ก็ไมรูสึกลงมาวาทําอยางนั้นจะมีความสุข ที่ไม
เสวยสุขนั้น ไมใชเพราะวาทําไมได แตเพราะมีความสุขที่ยิ่งกวานั้น เลยไปแลว จิตใจก็เปนไปเอง มันเปน
พัฒนาการในทางความสุข ตามภาวะของจิตใจที่จะเปนไปอยางนั้น
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แตทั้งนี้ ทานมีความพรอมที่จะเสวยสุขไดเต็มที่ อยางไมมีอะไรคางคาระคายเคืองใดๆ ทั้งสิ้น จึงเปนสุข
ที่เรียกไดวาสมบูรณ
ก็เลยเทากับสรุปอีกทีหนึ่งวา ทั้งสุขตลอดเวลา เพราะวามีสุขประจําอยูในตัว และจะเสวยสุขอะไรอีกก็ได
แลวแตปรารถนาไดเต็มที่ เพียงแตวาถาจะไมเสวยสุขอยางไหน ก็เพราะพนเลยความปรารถนา และมีสุขอยางอื่น
ที่จะเลือกซึ่งเหนือกวา เปนเรื่องของพัฒนาการทางความสุขที่จะเปนไปอยางนั้นเอง

เมื่อสุขของบุคคล คือสุขเพื่อมวลชนทั้งโลก
อีกอยางหนึ่งที่โยงกับเมื่อกี้ คือวา เพราะมีความสุขอยางสมบูรณ โลง ไมมีอะไรคางคาระคายเลยนี้
แหละ พระอรหันตจึงสัมผัสเขาถึงสิ่งที่จะทําใหเกิดความสุขไดทันที เชน ถึงกันกับธรรมชาติ ไมมีอะไรในใจของ
ตัวที่จะมากีดมากันมาขวางมากั้น
เหมือนอยางพระอรหันตขึ้นบนภูเขา เขาไปในปา ก็เกิดความสุขฉับพลัน พอมาสัมผัสธรรมชาติ ทานก็มี
ความสุขทันที
ไมเหมือนคนที่ยังมีทุกข มีเชื้อทุกขอยู เขาไปในที่ๆ นาจะมีความสุข แตเจาตัวความกังวล ความหวง
ความไมสบายใจ ความคิดถึงการแขงขัน เรื่องการคาขาย เรื่องการเมือง ฯลฯ อะไรตางๆ สารพัด ก็ตามไปรัง
ควานใจ ทําใหสัมผัสไมถึงความสุข หรือแมสุข ก็สุขไมไดเต็มที่
สําหรับพระอรหันตนั้น สภาพแวดลอมทั่วไป มีแตสิ่งที่มาเสริมความสุขให จนกระทั่งถึงวา แมแตสิ่งที่ไม
เอื้อ ก็เปนที่รื่นรมยไดหมด และไมเฉพาะตัวทานเองที่มีความสุขพรอมอยูเสมอแลวเทานั้น ผูคนอื่นมาอยูใกล
ทาน สภาพที่เคยวุนวาย ก็กลายเปนที่สบายใจไปดวย ดังที่มีคําตรัสเปนคาถาธรรมบทวา
คาเม วา ยทิ วารญฺเญ
นินฺเน วา ยทิ วา ถเล
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ
ตํ ภูมิรามเณยฺยกํ
แปลวา: ไมวาบาน ไมวาปา ไมวาที่ลุม ไมวาที่ดอน ทานผูไกลกิเลสอยูที่ไหน ที่นั้นไซร เปนภูมิสถานอัน
รื่นรมย
พระอรหันตจะไปอยูที่ไหน ทานเองก็ราเริงใจไดหมด แลวก็พาคนอื่นใหรื่นรมยไปดวย ทานสามารถมอง
สิ่งปฏิกูล ของนารังเกียจ ใหดูดีนาสบายใจ ก็ได เพราะมีอํานาจบังคับสัญญาตามตองการ (เปนภาวิตินทรีย)
นี่ก็เปนเรื่องของความสามารถในการมีความสุข ที่วาเปนไปเองตามการพัฒนาของมนุษย
การปฏิบัติธรรมนั้น ถาถูกทางแลว ความสุขก็จะเลื่อนขั้นพัฒนาไปอยางนี้ เมื่อความสุขสมบูรณ ธรรม
อื่นก็สมบูรณดวย เปนไปเองตามกระบวนการธรรมชาติ อยางเรื่องแมไกฟกไข จึงแนนอน ไมมีอะไรจะตองสงสัย
จึงไดบอกไว จะพูดวา พระพุทธศาสนาคือระบบการพัฒนาความสุขก็ได จะพูดวากระบวนการกําจัดทุกข
ก็ได จะพูดวาอะไร เมื่อเขาแนวธรรม ลงกับธรรมดาของธรรมชาติ ก็พูดไดทั้งนั้น ทั้งหมดก็เปนแงความหมาย
ที่มาโยงถึงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ยังไมจบ ขอบอกเพิ่มวา ความสุขที่บริสุทธิ์บริบูรณนั้น ปรากฏเปนคุณสมบัติที่มีความหมายแผขยาย
ออกไป ที่ควรตองกลาวไวอีกอยางหนึ่ง คืออะไร

บทที่ ๒๓ ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ
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ขยายความหนอยหนึ่งวา พอคนพัฒนาตนสมบูรณ มีความสุขที่สมบูรณแลว ก็หมายความวา คุณสมบัติ
ตางๆ ก็มาถึงจุดสมบูรณทั้งหมด โดยมาบรรจบที่ปญญาอันสมบูรณเปนโพธิ รูเขาใจทั่วถึงเทาทันสิ่งทั้งหลาย ทํา
ใหจิตใจหลุดพนเปนอิสระ และวางใจตอสิ่งทั้งหลายถูกตองลงตัวพอดีทั้งหมด
ถึงจุดนี้ บุคคลนั้นก็เปน “กตกรณีย” คือเปนผูทําสิ่งที่ตองทําเสร็จแลว ไมมีอะไรตองทําเพื่อใหตัวเปน
อยางนี้อีก อะไรที่จะทําเพื่อใหตัวเปนสุข ก็ไมตองทําแลว แมแตจะฝกตนเพื่อใหพัฒนาในชีวิต ในการศึกษาอะไร
ก็ไมตองทําแลว ไมมีอะไรตองทําเพื่อตัวเองอีกตอไป
พูดงายๆ วา พระอรหันตมีลักษณะสําคัญ คือ เปนผูไมมีอะไรตองทําเพื่อตัวเองอีกตอไปแลว เพราะมี
ชีวิตที่สมบูรณแลว ศึกษาพัฒนาจบแลว เปนอเสขะ เปนภาวิต
เมื่อตัวเองสมบูรณจนหมดตน ไมมีอะไรจะตองทําเพื่อตนเองอีกตอไปแลว ไมวาจะเพื่อใหมีความสุข ไม
วาจะเพื่อพัฒนาตน ไมวาเพื่ออะไรแลว คราวนี้จะทําอะไรตอไป ชีวิตก็ยังอยู แถมชีวิตที่ยังมีนั้น ก็เปนชีวิตที่ได
พัฒนาแลวอยางดี เต็มที่ทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปญญา เปยมดวยประสบการณเยี่ยมยอด
ทีนี้ ก็นําเรี่ยวแรงพลังงานเทาที่มีอยูทั้งหมดนั้นมาทําการเพื่อโลก คือเพื่อประโยชนสุขของชาวโลกตอไป
ตอนนี้ก็จึงมาบรรจบกัน คนที่พัฒนาสูงสุดหมดกิเลส มีความสุขสมบูรณแลว ก็ใชคําสั้นๆ วานิพพาน ก็
คือบุคคลนั้นนิพพาน พอบุคคลนิพพาน ทีนี้ก็ทําการเพื่อโลก จึงเปนคติพุทธศาสนา
พูดสั้นๆ วา “บุคคลนิพพาน ทําการเพื่อโลก”
อนึ่ง ตรงนี้ มองมาไดจากหลายแง และแงหนึ่งที่อยากจะใหมองในตอนนี้ ก็คือ การที่คุณสมบัติดาน
ปญญาที่สมบูรณ สงผลใหคุณสมบัติดานจิต (ที่ปจจุบันนิยมใชคําวาอารมณ) สมบูรณดวย ก็คือปญญาทําใหจิต
หลุดพนเปนอิสระ
แลวจิตที่เปนอิสระของผูไมมีอะไรตองทําเพื่อตัวเองแลว ตนเองมีความสุขสมบูรณแลว พรอมดวย
ปญญาที่มองเห็นหมูมนุษยที่ยังมีทุกข ก็พวงเอากรุณาที่แทมา จึงมุงหนาแตจะไปแกไขทุกข นําสุขมาใหแกหมู
มนุษยเหลานั้นสืบตอไป และนั่นก็คือชีวิตที่แทของพระอรหันต
มีแงที่พึงกลาวแทรกวา เปนธรรมชาติของคน เมื่อมีทุกข ก็จะระบายกระจายทุกขออกไป ถาระบายออก
ไดทางปาก โดยจัดทางระบายใหปลอดภัย ก็จะผอนคลายมีทางแกไขปญหาไดดี แตถาไมจัดชองระบายทางปาก
ใหดี ก็อาจใชกําลังรางกายเปนตน แผขยายทุกขออกไปในหมูมนุษยใหเปนปญหาที่พาใหเดือดรอนกันไปทุกที่
ในทางตรงขาม คนที่มีความสุข ก็มีพลังที่จะแผรังสีแหงความสุขใหกระจายแพรออกไป ยิ่งเปนผูที่มี
ความสุขเต็มเปยมสมบูรณแลว เมื่อตนไดหลุดพนเปนอิสระ ก็อยากจะไปชวยคนอื่นที่ยังถูกมัด ใหหลุดพนเปน
อิสระดวย
ดังนั้น พระอรหันตจึงเปรียบหมือนคนที่หลุดพนออกไปจากเครื่องผูกมัด เปนอิสระเสรีแลว เมื่อหาย
เดือดรอนวุนวายกับเรื่องของตัวเองแลว ปญญาที่มองกวางออกไป ไดเห็นผูคนทั้งหลายถูกมัดอยู ก็ทําใหเกิด
พลังแหงกรุณา ที่ปรารถนาจะชวยคนเหลานั้นใหหลุดออกมาดวย ดังนั้น เมื่อตนเองไมมีอะไรตองวุนพะวงอีก
แลว ก็เที่ยวแกมัดคนอื่นไปทั่ว
เปนอันวา เมื่อบุคคลนิพพาน และความสุขก็สมบูรณ ไมมีอะไรตองทําใหแกตัวเองอีกแลว ก็ทําการเพื่อ
โลกตอไป
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ดังนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสกับพระอรหันตทั้งหลาย ในคราวสงพระสาวกชุดแรก ๖๐ องค ไปประกาศ
พระพุทธศาสนาวา ทั้งพระองคเอง และพระสาวกเหลานั้นก็เชนเดียวกัน ไดหลุดพนแลวจากบวงผูกรัดทั้งปวง ทั้ง
บวงทิพย และบวงมนุษย เปนอิสระเสรีแลว
เพราะฉะนั้น “จะระถะ ภิกขะเว...พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ” ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อ
ประโยชนและความสุขแกเหลาพหูชน เพื่อเกื้อการุณยแกชาวโลก
นี่คือคติพระอรหันต ตัวเองหมดกิจที่ตองทําเพื่อตัวเองแลว ทีนี้ก็ทําเพื่อโลกอยางเดียว เหมือนอยาง
พระพุทธเจา และเหลาพระอรหันตสาวก ดังที่กลาวมา
รวมความวา ตั้งแตเริ่มตน การปฏิบัติธรรมก็มีสองดานคูกันไป ทั้งการทําเพื่อขัดเกลาตนเอง และการ
ชวยเหลือเกื้อกูลแกผูอื่น บางวิถีที่กวางออกไป ก็ปฏิบัติเพื่อผูอื่นมากขึ้น โดยเฉพาะพระโพธิสัตว
ทั้งนี้ การปฏิบัติกาวหนาไป ใหตนเองไดพัฒนามากขึ้น ก็มีความหมายรวมไปถึงการทําเพื่อผูอื่นดวย
โดยที่การทําเพื่อผูอื่นนั้น ก็เปนวิธีการที่รวมอยูในการพัฒนาตนนั่นเอง
การปฏิบัติธรรมทั้งหมด ตลอดกระบวนการ ทั้งการทํากิจในการฝกตัวเองก็ตาม ในการทําเพื่อผูอื่นก็
ตาม แมถึงเปนพระโพธิสัตว ก็คือการพัฒนาตัวเอง เพราะยังมีตัวเองที่ตองฝกตองพัฒนาอยู ตอนแรก ไมวาทําที่
ตน หรือทําแกคนอื่น ก็คือกิจเพื่อตน เปนกิจคูกันไปในการพัฒนาตน
แตพอพัฒนาตนจบแลว เรียกวาจบกิจในพระศาสนา ทีนี้ก็ทําเพื่อผูอื่นอยางเดียว จึงมาถึงคติที่วา
“บุคคลนิพพาน ทําการเพื่อโลก” ดังไดกลาวแลว
ถึงตอนนี้ ความสุขสูงสุด ที่บริสุทธิ์บริบูรณของบุคคล ก็แผขยายออกไปเปนความสุขของมวลชนทั้งโลก
ตรงนี้ ก็เหมือนกับวา พุทธพจนสําคัญวาดวยความสุขที่เปนจุดหมายสูงสุดของการพัฒนาชีวิต กับ
พุทธพจนสําคัญวาดวยความสุขที่เปนจุดหมายอันยิ่งใหญของการบําเพ็ญพุทธกิจ มาประสานบรรจบ และสงตอ
ผลแกกัน คือพุทธพจนวา นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ (นิพพานเปนบรมสุข) มาบรรจบรับกันกับพุทธพจนวา พหุชนสุขายะ
โลกานุกัมปายะ (เพื่อความสุขของพหูชน เพื่อเกื้อการุณยแกชาวโลก)
พูดสั้นๆ วา สภาวะสูงสุดแหง “บรมสุข” อํานวยผลกวางใหญเปน “พหุชนสุข” ซึ่งถือความโดยนัยวา
“บุคคลนิพพาน ทําการเพื่อโลก” ดังไดกลาวมาแลวนั้น
พระพุทธศาสนา จึงเปนระบบการพัฒนาความสุข และเปนศาสนาแหงความสุข ตามนัยที่ไดกลาวมา
ฉะนี้แล

บรรณานุกรม
เพื่อความเหมาะสมเฉพาะกรณี ซึ่งจะเปนการสะดวกแกผูอยูในวงการศึกษาพระพุทธศาสนา และเปน
การแนะนําคัมภีรพุทธศาสนาภาษาบาลีแกผูศึกษาไปดวยในตัว ในที่นี้ จะไมถือตามหลักการทําบรรณานุกรมแบบ
ทั่วไป เชน ไมเรียงรายชื่อตามลําดับอักษร และไมขึ้นตนดวยนามผูนิพนธหรือรจนา เปนตน แตจะเรียงตาม
อนุกรมแหงหมวดและชื่อจําแนกของคัมภีรโดยตรง;2168
อนึ่ง เฉพาะพระไตรปฎก แมหลายเลมจะพิมพตางครั้งตางป แต เลม/ขอ/หนา คงอยางเดียวกัน จึงจะ
ไมเขียนรายละเอียดแยกเปนรายเลม, จํานวนหนา นับเฉพาะเนื้อคัมภีรแทๆ ไมนับสวนประกอบตอทาย มี
ปทานุกรม เปนตน

ก. พระไตรปฎก
พระไตรปฎกบาลีอักษรไทย ฉบับสยามรัฐ, สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏก, ๔๕ เลม. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย,
พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๓2169
๑. วินยปฏก
วินย.๑/๑-๖๕๖/๑-๔๔๓
วินย.๒/๑-๘๘๑/๑-๕๗๑
วินย.๓/๑-๕๐๔/๑-๒๖๗
วินย.๔/๑-๒๕๒/๑-๓๖๒
วินย.๕/๑-๒๖๑/๑-๓๕๖
วินย.๖/๑-๖๙๔/๑-๓๗๔
วินย.๗/๑-๖๖๔/๑-๔๒๓
วินย.๘/๑-๑๓๖๖/๑-๕๕๔

= วินยปฏก มหาวิภงฺค (ปมภาค)
= วินยปฏก มหาวิภงฺค (ทุติยภาค)
= วินยปฏก ภิกฺขุนีวิภงฺค
= วินยปฏก มหาวคฺค (ปมภาค)
= วินยปฏก มหาวคฺค (ทุติยภาค)
= วินยปฏก จุลฺลวคฺค (ปมภาค)
= วินยปฏก จุลฺลวคฺค (ทุติยภาค)
= วินยปฏก ปริวาร

๒. สุตฺตนฺตปฏก
ที.สี.๙/๑-๓๘๕/๑-๓๑๒
ที.ม.๑๐/๑-๔๗๕/๑-๓๔๒
ที.ปา.๑๑/๑-๓๓๐/๑-๓๙๖
ม.มู.๑๒/๑-๕๖๖/๑-๖๑๑
ม.ม.๑๓/๑-๗๕๙/๑-๖๘๙
ม.อุ.๑๔/๑-๘๖๕/๑-๕๔๘

= ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค
= ทีฆนิกาย มหาวคฺค
= ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค
= มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก
= มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก
= มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก

2168

ผูตองการ Bibliography ของคัมภีรฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดตามแนวเดียวกันนี้ พึงดู Christmas Humphreys, ed. A Buddhist
Students' Manual (London: The Buddhist Society, 1956), pp.228-240.
2169
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สํ.ส.๑๕/๑-๙๕๗/๑-๓๕๓
สํ.นิ.๑๖/๑-๗๒๗/๑-๓๓๒
สํ.ข.๑๗/๑-๖๑๑/๑-๓๔๐
สํ.สฬ.๑๘/๑-๘๐๓/๑-๔๘๙
สํ.ม.๑๙/๑-๑๘๐๓/๑-๕๘๙

= สยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค
= สยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค
= สยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺค
= สยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค
= สยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค

องฺ.เอก.๒๐/๑-๒๔๔/๑-๖๐
องฺ.ทุก.๒๐/๒๔๕-๔๓๙/๖๑-๑๒๕
องฺ.ติก.๒๐/๔๔๐-๕๙๙/๑๒๗-๓๘๕
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑-๒๗๔/๑-๓๔๖
องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑-๒๗๑/๑-๓๐๙
องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๗๒-๔๐๑/๓๑๑-๕๐๓
องฺ.สตฺตก.๒๓/๑-๙๐/๑-๑๕๐
องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๙๑-๒๐๔/๑๕๑-๓๖๑
องฺ.นวก.๒๓/๒๐๕-๒๘๓/๓๖๓-๔๘๗
องฺ.ทสก.๒๔/๑-๒๐๗/๑-๓๓๔
องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๐๘-๒๓๑/๓๓๕-๓๙๓

= องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิปาต
= องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต
= องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต
= องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต
= องฺคุตฺตรนิกาย ปฺจกนิปาต
= องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต
= องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต
= องฺคุตฺตรนิกาย อฏกนิปาต
= องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต
= องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต
= องฺคุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาต

ขุ.ขุ.๒๕/๑-๑๐/๑-๑๔
ขุ.ธ.๒๕/๑๑-๓๗/๑๕-๗๒
ขุ.อุ.๒๕/๓๘-๑๗๘/๗๓-๒๒๘
ขุ.อิติ.๒๕/๑๗๙-๒๙๓/๒๒๙-๓๒๓
ขุ.สุ.๒๕/๒๙๔-๔๔๔/๓๒๔-๕๕๘
ขุ.วิมาน.๒๖/๑-๘๕/๑-๑๕๖
ขุ.เปต.๒๖/๘๖-๑๓๖/๑๕๗-๒๕๙
ขุ.เถร.๒๖/๑๓๗-๔๐๑/๒๖๐-๔๔๑
ขุ.เถรี.๒๖/๔๐๒-๔๗๔/๔๔๒-๕๐๗
ขุ.ชา.๒๗/๑-๒๕๔๙/๑-๕๗๑
ขุ.ชา.๒๘/๑-๑๒๖๙/๑-๔๕๓
ขุ.ม.๒๙/๑-๙๘๗/๑-๖๓๐
ขุ.จู.๓๐/๑-๘๒๑/๑-๔๒๙
ขุ.ปฏิ.๓๑/๑-๗๔๑/๑-๖๔๒
ขุ.อป.๓๒/๑-๔๑๒/๑-๕๗๔
ขุ.อป.๓๓/๑-๑๘๐/๑-๔๐๒
ขุ.พุทฺธ.๓๓/๑-๒๘/๔๐๓-๕๔๙
ขุ.จริยา.๓๓/๑-๓๖/๕๕๑-๕๙๘

= ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปา
= ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท
= ขุทฺทกนิกาย อุทาน
= ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก
= ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต
= ขุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุ
= ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุ
= ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา
= ขุทฺทกนิกาย เถรีคาถา
= ขุทฺทกนิกาย ชาตก (เอก-จตฺตาลีสนิปาต)
= ขุทฺทกนิกาย ชาตก (ปฺาส-มหานิปาต)
= ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส
= ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส
= ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค
= ขุทฺทกนิกาย อปทาน (ปมภาค)
= ขุทฺทกนิกาย อปทาน (ทุติยภาค)
= ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวส
= ขุทฺทกนิกาย จริยาปฏก

๑๑๗๕

บรรณานุกรม
๓. อภิธมฺมปฏก
อภิ.สํ.๓๔/๑-๙๘๗/๑-๓๘๑
อภิ.วิ.๓๕/๑-๑๑๑๘/๑-๕๘๘
อภิ.ธา.๓๖/๑-๕๑๕/๑-๑๒๘
อภิ.ปุ.๓๖/๑-๑๕๒/๑๒๙-๒๓๖
อภิ.ก.๓๗/๑-๑๘๙๗/๑-๖๖๒
อภิ.ย.๓๘/๑-๑๕๘๑/๑-๗๕๓
อภิ.ย.๓๙/๑-๑๔๕๔/๑-๕๕๖
อภิ.ป.๔๐/๑-๑๗๖๗/๑-๕๗๖
อภิ.ป.๔๑/๑-๒๒๖๘/๑-๖๔๗
อภิ.ป.๔๒/๑-๗๓๐/๑-๔๒๘
อภิ.ป.๔๓/๑-๘๗๖/๑-๕๓๑
อภิ.ป.๔๔/๑-๑๔๙/๑-๖๐๐
อภิ.ป.๔๕/๑-๑๔๘๘/๑-๕๓๘

= อภิธมฺมปฏก ธมฺมสงฺคณิ
= อภิธมฺมปฏก วิภงฺค
= อภิธมฺมปฏก ธาตุกถา
= อภิธมฺมปฏก ปุคฺคลปฺตฺติ
= อภิธมฺมปฏก กถาวตฺถุ
= อภิธมฺมปฏก ยมก (ปมภาค)
= อภิธมฺมปฏก ยมก (ทุติยภาค)
= อภิธมฺมปฏก ปฏาน (ปมภาค)
= อภิธมฺมปฏก ปฏาน (ทุติยภาค)
= อภิธมฺมปฏก ปฏาน (ตติยภาค)
= อภิธมฺมปฏก ปฏาน (จตุตฺถภาค)
= อภิธมฺมปฏก ปฏาน (ปฺจมภาค)
= อภิธมฺมปฏก ปฏาน (ฉฏมภาค)

ในหมวดพระไตรปฎก หรือพระบาลีนี้ มีอยู ๓ คัมภีร ที่ตํานานถือวา เปนผลงานของพระเถระจําเพาะ
องค คือ
- นิทเทส (มหานิทเทส และ จูฬนิทเทส) และ ปฏิสัมภิทามัคค์ วาเปนผลงานของพระสารีบุตร
อัครสาวก
- กถาวัตถุ (ในอภิธรรมปฎก) วาเปนผลงานของพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ สมัยสังคายนาครั้งที่ ๓
ประมาณ พ.ศ.๒๓๖
รวมเนื้อพระไตรปฎกบาลีอักษรไทย ๔๕ เลม = ๒๑,๙๒๖ หนา (วินัยปฎก ๓,๓๕๑ หนา; สุตตันตปฎก
๑๒,๐๗๗ หนา; อภิธรรมปฎก ๖,๔๙๘ หนา)
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง. ๔๕ เลม. กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, พ.ศ. ๒๕๑๔ (พิมพครั้งที่ ๒)

ข. คัมภีรรุนกอนอรรถกถา
คัมภีรตอไปนี้ ชาวพุทธบางประเทศ เชน พมา จัดรวมอยูในพระไตรปฎกดวย คือ
เนตฺติ.๑-๒๘๙ = เนตฺติปกรณ (วาเปนของพระมหากัจจายนเถระ ในพุทธกาล). กรุงเทพฯ: มูลนิธิภูมิพโล ใน
บริเวณวัดสระเกศ, พ.ศ. ๒๕๒๓.
เปฏก.๑-๒๗๙ = เปฏโกปเทสปกรณ (วาเปนของพระมหากัจจายนเถระ ในพุทธกาล). กรุงเทพฯ: มูลนิธิภูมิพโล ใน
บริเวณวัดสระเกศ, พ.ศ.๒๕๒๓.
มิลินฺท.๑-๕๓๔ = มิลินฺทปญฺหา (พระนาคเสนเถระ ประมาณ พ.ศ.๕๐๐). กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย,
พ.ศ.๒๔๖๖.

๑๑๗๖
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ค. คัมภีรรุนอรรถกถา ฎีกา และตอๆ มา
คัมภีรรุนนี้ มีจํานวนมากมายอยางยิ่ง ในที่นี้จะกลาวถึงเพียงบางสวน โดยเฉพาะที่ไดอางอิงในหนังสือนี้
และไดพิมพเปนเลมอักษรไทย ซึ่งเปนจํานวนนอย (สวนมากยังอยูในใบลาน) ยุคนี้ (ยุคแปล กลับจากภาษา
สิงหฬ เปนภาษาบาลี) ถือวา เริ่มตั้งแตพระพุทธโฆสาจารย กอน พ.ศ. ๑๐๐๐ เล็กนอย2170

พิเศษ: ปกรณพิเศษ และคัมภีรที่เนื่อง

วิสุทธิ. ๑/๑-๒๙๑; ๒/๑-๒๘๔; ๓/๑-๓๘๖ = วิสุทฺธิมคฺค ปกรณวิเสส (พระพุทธโฆสาจารย). ๓ ภาค.
กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๘๒ (ครั้งที่ ๒).2171
วิสุทธิ.ฏีกา ๑/๑-๔๑๔; ๒/๑-๓๕๐; ๓/๑-๖๕๙ = ปรมตฺถมญฺชุสา มหาฏีกา (พระธรรมบาล แหงชมพูทวีปตอน
ใต). ๓ ภาค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๐๕ (ครั้งที่ ๒), ๒๕๐๗ (ครั้งที่ ๑), ๒๕๐๘ (ครั้งที่
๒).

๑. สายพระวินัย
วินย.อ. ๑/๑-๖๓๐; ๒/๑-๕๖๙; ๓/๑-๖๓๖ = สมนฺตปาสาทิกา วินยฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสาจารย). ๓ ภาค.
กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๙๖ (ครั้งที่ ๓), ๒๔๙๗ (ครั้งที่ ๓), ๒๔๙๗ (ครั้งที่ ๖).
วินย.ฏีกา ๑/๑-๗๑๘; ๒/๑-๔๖๓; ๓/๑-๔๑๗; ๔/๑-๓๖๙ = สารตฺถทีปนี วินยฏีกา (พระสารีปุตตเถระ แหง
ลังกาทวีป). ๔ ภาค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๑๑ (ครั้งที่ ๒), ๒๕๑๑ (ครั้งที่ ๒), ๒๕๐๑
(ครั้งที่ ๒), ๒๕๒๑ (ครั้งที่ ๓).
วิมติ. ๑-๕๖๓ (ยังไมจบ) = วิมติวิโนทนีฏีกา (พระกัสสปเถระ แหงแควนโจฬะ ชมพูทวีปตอนใต). ภาค ๑.
กรุงเทพฯ: มูลนิธิภูมิพโล, พ.ศ. ๒๕๒๓ (ครั้งที่ ๑).
วินย.โยชนา ๑/๑-๕๙๘; ๒/๑-๖๖๙ = สมนฺตปาสาทิกาย อตฺถโยชนา (พระญาณกิตติ แหงเชียงใหม พ.ศ.
๒๐๐๐ เศษ). ๒ ภาค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ.๒๔๙๕ (ครั้งที่ ๒), ๒๔๙๗ (ครั้งที่ ๒).
กงฺขา. ๑/๑-๒๒๕ (ยังไมจบ) = กงฺขาวิตรณี ปาติโมกฺขวณฺณนา, มาติกฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสาจารย). ภาค
๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา, พ.ศ. ๒๔๘๔ (ครั้งที่ ๑).

๒. สายพระสูตร
ที.อ. ๑/๑-๔๖๔; ๒/๑-๕๕๐; ๓/๑-๓๓๖ = สุมงฺคลวิลาสินี ทีฆนิกายฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสาจารย). ๓ ภาค.
กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๒ (ครั้งที่ ๑).
ม.อ. ๑/๑-๔๑๓; ๒/๑-๕๗๐; ๓/๑-๗๕๔ = ปปญฺจสูทนี มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสาจารย). ๓ ภาค.
กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๓ (ครั้งที่ ๑).
สํ.อ. ๑/๑-๔๑๗; ๒/๑-๔๒๗; ๓/๑-๔๒๑ = สารตฺถปฺปกาสินี สํยุตฺตนิกายฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสาจารย). ๓ ภาค.
กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๓ (ครั้งที่ ๑).
องฺ.อ. ๑/๑-๕๘๘; ๒/๑-๕๑๔; ๓/๑-๔๕๑ = มโนรถปูรณี องฺคุตฺตรนิกายฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสาจารย). ๓ ภาค.
กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๓ (ครั้งที่ ๑).
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วาโดยเนื้อหา มักจัดวิสุทธิมัคคเขาในสายอภิธรรม.

บรรณานุกรม

๑๑๗๗

ขุทฺทก.อ. ๑-๒๘๔ = ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาฐวณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสาจารย).
กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๓ (ครั้งที่ ๑).
ธ.อ. ๑-๔/๑-๖๐๘; ๕-๘/๑-๖๒๘ = ธมฺมปทฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสาจารย แปลจากภาษาสิงหฬ). ๘ ภาค.
กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๔๖๒ (ครั้งที่ ๒-๕).
อุ.อ., อุทาน อ. ๑-๕๕๒ = ปรมตฺถทีปนี อุทานวณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระธรรมบาลเถระ).
กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๕ (ครั้งที่ ๑).
อิติ.อ. ๑-๔๘๘ = ปรมตฺถทีปนี อิติวุตฺตกวณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระธรรมบาลเถระ). กรุงเทพฯ:
มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๓ (ครั้งที่ ๑).
สุตฺต.อ. ๑/๑-๓๗๑; ๒/๑-๕๓๓ = ปรมตฺถโชติกา สุตฺตนิปาตวณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสาจารย). ๒ ภาค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๘ (ครั้งที่ ๑).
วิมาน.อ. = ปรมตฺถทีปนี วิมานวตฺถุวณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระธรรมบาลเถระ). ฉบับอักษรไทย
ยังไมไดพิมพ.
เปต.อ. = ปรมตฺถทีปนี เปตวตฺถุวณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระธรรมบาลเถระ). ฉบับอักษรไทยยัง
ไมไดพิมพ.
เถร.อ. ๑/๑-๒๐๓ (ยังไมจบ) = ปรมตฺถทีปนี เถรคาถาอตฺถวณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระธรรมบาลเถระ). ภาค ๑. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๐๘ (ครั้งที่ ๑).
เถรี.อ. = ปรมตฺถทีปนี เถรีคาถาอตฺถวณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระธรรมบาลเถระ). ฉบับอักษรไทย
ยังไมไดพิมพ.
ชา.อ. ๑/๑-๓๔๙; ๒/๑-๔๑๕; ๓/๑-๓๖๐; ๔/๑-๕๑๖; ๕/๑-๕๔๑; ๖/๑-๓๘๑; ๗/๑-๔๕๕; ๘/๑-๔๘๓; ๙/๑๔๕๖; ๑๐/๑-๕๐๒ (รวม = ๔,๔๕๘ หนา) = ชาตกฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสาจารย แปลจากภาษาสีหฬ). ๑๐
ภาค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๕-๒๔๖๗ (ครั้งที่ ๑).
นิท.อ. ๑/๑-๓๙๑; ๒/๑-๔๐๒ = สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา นิทฺเทสวณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระอุปเสนเถระ แหงลังกาทวีป). ๒ ภาค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๔ (ครั้งที่ ๑).
ปฏิสํ.อ. ๑-๔๖๐ (ยังไมจบ) = สทฺธมฺมปฺปกาสินี ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระมหานาม-เถระ
แหงลังกาทวีป). ภาค ๑. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๕ (ครั้งที่ ๑).
อป.อ. = วิสุทฺธชนวิลาสินี อปทานวณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (ไมทราบนามผูรจนา). ฉบับอักษรไทยยัง
ไมไดพิมพ.
พุทฺธ.อ. ๑-๕๔๗ = มธุรตฺถวิลาสินี พุทฺธวํสวณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระพุทธทัตตเถระ แหงแควน
โจฬะ). กรุงเทพฯ: มูลนิธิภูมิพโล, พ.ศ. ๒๕๒๒ (ครั้งที่ ๑).
จริยา.อ. = ปรมตฺถทีปนี จริยาปิฏกวณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระธรรมบาลเถระ). ฉบับอักษรไทยยัง
ไมไดพิมพ.
มงฺคล. ๑/๑-๓๙๐; ๒/๑-๔๘๒ = มงฺคลตฺถทีปนี มงฺคลสุตฺตวณฺณนา (พระสิริมังคลาจารย แหงเชียงใหม
พ.ศ. ๒๐๐๐ เศษ). ๒ ภาค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๙๘, ๒๕๑๕.

๑๑๗๘

พุทธธรรม

๓. สายพระอภิธรรม
สงฺคณี อ. ๑-๕๙๘ = อฏฺฐสาลินี ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา, อภิธมฺมฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสาจารย). กรุงเทพฯ:
มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๒ (ครั้งที่ ๑).
วิภงฺค.อ. ๑-๖๙๑ = สมฺโมหวิโนทนี วิภงฺควณฺณนา, อภิธมฺมฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสาจารย). กรุงเทพฯ:
มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๕ (ครั้งที่ ๑).
ปญฺจ.อ. ๑-๖๗๗ = ปรมตฺถทีปนี ธาตุกถาทิปญฺจปฺปกรณฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสาจารย) กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ.๒๔๖๕ (ครั้งที่ ๑).
สงฺคห. ๑-๕๙ = อภิธมฺมตฺถสงฺคห (พระอนุรุทธเถระ แหงลังกาทวีป). กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ.
๒๔๙๗ (ครั้งที่ ๒).
สงฺคห.ฏีกา. ๖๑-๒๗๙ = อภิธมฺมตฺถวิภาวินี อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา (พระสุมังคลาจารย แหงลังกาทวีป).
กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๙๗ (ครั้งที่ ๒).
ปญฺจิกา ๑/๑-๖๐๑; ๒/๑-๗๒๔; ๓/๑-๖๑๘ = ปญฺจิกา อภิธมฺมตฺถวิภาวินีอตฺถโยชนา (พระญาณกิตติ แหง
เชียงใหม). ๓ ภาค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๗๔ (ครั้งที่ ๑), ๒๔๗๖ (ครั้งที่ ๑), ๒๕๐๕
(ครั้งที่ ๑).
สงฺคณี มูล. ๑-๓๑๕ = ธมฺมสงฺคณีมูลฏีกา (พระอานันทาจารย ชาวอินเดีย). กรุงเทพฯ: มูลนิธิภูมิพโล, พ.ศ.
๒๕๒๒ (ครั้งที่ ๑).
สงฺคณี อนุ. ๑-๓๔๕ = ธมฺมสงฺคณีอนุฏีกา (พระจุลลธรรมปาลเถระ). กรุงเทพฯ: มูลนิธิภูมิพโล, พ.ศ. ๒๕๒๒
(ครั้งที่ ๑).

๔. สัททศาสตร
รูปสิทธิ. ๑-๓๙๓ (+๑๔๑) = รูปสิทฺธิปกรณ (พระพุทธัปปยเถระ แหงชมพูทวีปตอนใต). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
อักษรประเสริฐ, พ.ศ. ๒๕๐๗ (ครั้งที่ ๑).

หมายเหตุ: ในเชิงอรรถหลายแหง เมื่อบอกคัมภีรที่มา (อาคตสถาน) ฉบับอักษรพมา หรือฉบับอักษรโรมันของ
อังกฤษ มีขอความในวงเล็บตอทายวา “(ฉบับไทยยังไมพิมพ)” พึงทราบวา ขอความนี้มีมาแตเดิมในการ
พิมพครั้งที่ ๑ ของ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ พ.ศ. ๒๕๒๕ ครั้นถึงเวลานี้ พ.ศ. ๒๕๕๔
คัมภีรเหลานั้นมีการตีพิมพในอักษรไทยทยอยเพิ่มขึ้นมาหลายคัมภีรแลว แตในการพิมพ พุทธธรรมฯ ในป
๒๕๕๔ นี้ ยังไมไดสอบเทียบที่มาเหลานั้น จึงคงขอความในวงเล็บตอทายไวตามเดิมกอน

บันทึกของผูเขียน
ความเป็นมา - คําชี้แจง - ความคิดเห็นเบ็ดเตล็ด - อนุโมทนา
(ในการพิมพครั้งแรก ของฉบับปรับปรุงและขยายความ พ.ศ. ๒๕๒๕)
หนังสือพุทธธรรมเลมนี้ เปนฉบับแกไขเพิ่มเติมและขยายความ ของหนังสือชื่อเดียวกัน ซึ่งไดพิมพเผยแพร
เมื่อ ๑๐ ปลวงแลว คือ ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ ครั้งผูเขียนอยูในนาม พระศรีวิสุทธิโมลี
พุทธธรรมฉบับเดิม นั้น รวมอยูในหนังสือชุด "วรรณไวทยากร" ซึ่งเปนชุมนุมบทความทางวิชาการ ที่โครงการ
ตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย จัดพิมพถวาย พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่น
นราธิปพงศประพันธ ในโอกาสที่พระชนมครบ ๘๐ พรรษาบริบูรณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๔
หลังจากนั้น พุทธธรรมฉบับเดิม ไดมีการจัดพิมพอีก ๒ ครั้ง คือ คณะสงฆวัดพลับพลาชัย พิมพเปนอนุสรณ
เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พระศีลขันธโสภิต (วิรัชต สิริทตฺโต) วันเสารที่ ๓ เมษายน ๒๕๑๙ และกรมการ
ศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพเปนอนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระวันรัต (ทรัพย โฆสกมหาเถร)
วัดสังเวชวิศยาราม วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
พุทธธรรมฉบับปจจุบันนี้ มีเนื้อหามากขึ้นเปนประมาณ ๖ เทาตัว ของฉบับเดิม2172 ทั้งนี้ เนื้อหาสวนเดิมไดรับ
การแกไขปรับปรุงใหชัดเจนยิ่งขึ้น และมีสวนที่เขียนขยายความบาง เสริมแทรกเพิ่มเขามาบาง อีกมากมาย ทําใหพุทธธรรมที่พิมพครั้งนี้ เปนเหมือนหนังสือเลมใหม อยางนอยก็มีสวนที่เพิ่มเติมใหม มากกวาสวนที่เปนของเดิมหลายเทา
ความเปนมาของการพิมพ “พุทธธรรม ฉบับแกไขเพิ่มเติมและขยายความ” นี้ มีโดยยอวา เมื่อเดือนสิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๒๑ ศาสตราจารยระวี ภาวิไล ในนามของคณะระดมธรรม ไดติดตอกับมูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ที่ถือลิขสิทธิ์หนังสือพุทธธรรมแตเดิม ขออนุญาตพิมพหนังสือพุทธธรรมเผยแพรใหม โดยไมหวังผล
กําไร ซึ่งศาสตราจารยเสนห จามริก ประธานกรรมการมูลนิธิๆ ก็ไดกรุณาเอื้อเฟอแจงขอความเห็นชอบจากผูเขียน
ตอมา ทานผูขออนุญาตพิมพ ไดพบสนทนาอาปุจฉาเรื่องนี้กะผูเขียน ผูเขียนไดอนุโมทนา แตขอเวลาใหทานรั้ง
รอการพิมพไวสักหนอย เพื่อถือโอกาสแกไขเพิ่มเติมความบางตอน ซึ่งในการพิมพครั้งแรกไดเขียนอยางเรงรีบ และทั้ง
ไดมีขอคิดเพิ่มเติมหลายประการ ระหวางชวงเวลายาวนานที่ผานมา นับแตการพิมพครั้งแรกนั้น ซึ่งทานผูศรัทธา
จัดพิมพ ก็ไดผอนตามโดยเอื้อเฟอ ทั้งที่ไดเตรียมการเกี่ยวกับทุนเปนตนรอไวแลว คราวนั้นผูเขียนกะเวลาสําหรับการ
แกไขเพิ่มเติมไววา จะเสร็จภายในประมาณ ๓ เดือน
เมื่อจะเริ่มงานแกไขเพิ่มเติมหนังสือพุทธธรรมนั้น ผูเขียนมีงานเขียนหนังสือคางอยูหลายเลม เปนเหตุใหใน
เวลากอนหนานั้นหลายเดือน ไดเลือกที่จะรื้อฟนงานสารานุกรมพุทธศาสน (เริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗) ขึ้นทําตอกอน และ
เพื่อใหงานนั้นสําเร็จแนนอน จึงตั้งขอกําหนดเอากับตนเองวา จะไมรับเทศน พูด (บรรยาย หรือปาฐกถา) และสอน
จนกวางานเขียนจะเสร็จ อยางนอยสารานุกรมนั้นอยางหนึ่ง
โดยนัยนี้ การแกไขเพิ่มเติมหนังสือพุทธธรรม จึงเปนงานซึ่งแทรกเขามา ในขณะที่งานเขียนสารานุกรมพุทธศาสนเสร็จสิ้นไปแลวประมาณ ๑๙๐ หนากระดาษพิมพดีด (จบอักษร ก. และประวัติพุทธศาสนาในบางประเทศ)
อยางไรก็ดี การแกไขเพิ่มเติมหนังสือพุทธธรรมหาไดเสร็จสิ้นในระยะเวลาที่คาดหมายไม แตไดยืดเยื้อเรื่อยมา
เปลี่ยนฐานะจากงานแทรก กลายเปนงานยืน นับถึงเสร็จสิ้นบัดนี้ครบ ๓ ป งานเขียนสารานุกรมพุทธศาสนจึงชะงักคาง
เติ่งอยู และขอกําหนดตางๆ ที่ตั้งไวเพื่องานนั้น ก็ไดโอนมาใชกับหนังสือพุทธธรรมนี้แทนที่
2172

พุทธธรรมฉบับนี้ พิมพดวยตัวคอมพิวกราฟค เฉพาะเนื้อหนังสือหนา ๑,๐๔๒ หนา ถาพิมพดวยระบบเรียงพิมพธรรมดา จะหนา
ประมาณ ๑,๖๐๐ หนา

๑๑๘๐

พุทธธรรม

อยางไรก็ตาม การที่งานแทรกไดกลายมาเปนงานหลัก เวลาที่คาดไว ๓ เดือน ไดกลายมาเปน ๓ ป และการแกไข
เพิ่มเติม ไดกลายเปนดุจการทํางานใหมเชนนี้ ไดมีผลสะทอนและผลกระทบบางอยางที่ขอกลาวถึงไว คือ
๑. ผลในดานตัวผูเขียนเอง งานหลักที่กําลังทําอยูขณะนั้น คือ สารานุกรมพุทธศาสน หยุดชะงัก และขาดตอน
ลงอีก ดังกลาวขางตน แตขอนี้ไมเปนความเสียหายอยางใด เพราะหนังสือพุทธธรรมก็เปนงานที่ตั้งใจอยูแลววาจะทํา
ตอไป จึงเทากับเปนเพียงการสลับลําดับงานเทานั้น
๒. ผลตอผูมีศรัทธาจัดพิมพ ทําใหตองใชขันติธรรมรอคอยเปนเวลายาวนาน และเปนภาระมากขึ้นในดานการ
หาทุนจัดพิมพเพิ่มใหมอีก มากยิ่งกวาสวนที่ไดเตรียมไวแลวสําหรับพิมพพุทธธรรมเลมเดิม ทั้งในแงของเนื้อหนังสือที่
เพิ่มขึ้น และในแงของราคาคาพิมพที่แพงขึ้นเรื่อยๆ แขงกับเวลาที่ผานไป
ในขอนี้ ผูเขียนจําตองขออภัยที่อาจจะไดกอใหเกิดความยุงยากลําบากตางๆ อันเนื่องมาจากความลาชานั้น และขอ
อนุโมทนาตอศาสตราจารยระวี ภาวิไล ที่ทานตามใจผูเขียนในเรื่องเวลา และรับภาระตางๆ ที่กลาวแลวดวยความเต็มใจ
๓. ผลตองาน คือหนังสือพุทธธรรมนี้ เพราะเหตุที่เขามาในฐานเปนงานแทรก ซึ่งตั้งใจวาจะแกไขเพิ่มเติมเพียง
เทาที่จําเปน และคาดเวลาไวเพียงระยะสั้นๆ ประมาณ ๓ เดือน จึงมิไดจัดวางโครงเรื่องใหญขึ้นใหม งานเริ่มดวยการ
แกไขเพิ่มเติมเล็กๆ นอยๆ ที่นั่นบาง ที่นี่บาง กระจายกันไป ตอจากนั้น ความเดิมสวนใดเห็นวาสั้นนัก ก็เขียนขยาย
ออกไป เรื่องใดยังไมมี เห็นวาควรรู ก็เขียนแทรกเขาใหมทั้งเรื่อง
ยิ่งเขียนไป งานก็ยิ่งบานปลายออกไป ผลปรากฏวา บางเรื่องที่ในครั้งกอนเคยสั้น กลับกลายเปนยาวมาก บาง
เรื่องที่ในครั้งกอนนับวายาว กลับกลายเปนสั้นไป เรื่องที่เพิ่มเขาใหมบางเรื่อง ยาวกวาเรื่องที่มีในฉบับเกา สวนเพิ่มบาง
เรื่องในบทตนๆ เขียนภายหลังสวนเพิ่มในบทขางปลาย บางบทที่อาจขยายความไดมาก แตไมอยูในขายที่จะแกไข
เพิ่มเติม ก็คงอยูอยางเดิม บทที่เกือบจะไมเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเลย ไดแก บทที่ ๓ ไตรลักษณ ถัดนั้นไป ไดแก บทที่
๔ ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งมีแกไขเพิ่มเติมเพียงสวนนอย
อยางไรก็ตาม แมจะเพิ่มเติมอยางกระจัดกระจาย และไมไดเตรียมวางโครงเรื่องกอนเริ่มงานใหม แตก็ยังคุม
โครงเรื่องอยูไ ด คื อ อยูภายในโครงใหญ เดิ มที่ ว างไวตั้งแต เขียนครั้งแรก ซึ่งเปนโครงเรื่อ งที่ครอบคลุมความได
กวางขวาง และมีเคาโครงทั่วไปที่อยูในใจของผูเขียนเอง เมื่อเขียนเพิ่มไปแทรกไป ก็จัดเขาโครงเรื่องนั้นไปดวยพรอมกัน
โดยนัยนี้ สวนที่อาจถือไดวาเปนความยังไมเรียบรอยบางอยาง ก็มีเพียงความลักลั่นเล็กๆ นอยๆ คือ ความ
บางบทบางตอน ยังมีความยาวสั้นไมสม่ําเสมอ หรือไมไดสวนกัน ๑ เนื้อความบางอยางปรากฏซ้ําๆ ในตางบทตางตอน
๑ การสะกดคําศัพทธรรม แมจะถูกตอง แตไมลงเปนแบบเดียว จึงอาจสะดุด และขัดตาบาง ๑
-------------------หนังสือนี้เต็มไปดวยหลักฐานที่มา หรืออางอิงคัมภีรมากมาย จนหลายทานอาจเห็นวาเกินจําเปน การที่ทําเชนนี้
มิใชเปนการยึดมั่นติดคัมภีร หรือเกาะตําราแนน โดยถือวา เมื่อเปนคัมภีรแลว ตองถูกตองตายตัว
เปนการแนนอนวา ในคัมภีรที่ลวงเวลามาแสนนาน โดยเฉพาะคัมภีรรุนหลังๆ ยอมจะมีสวนที่คลาดเคลื่อน
บันทึกผิด เติมพลาด ปนอยูดวยบางสวน แตกระนั้น คัมภีรทั้งหลายก็เปนหลักฐานสําคัญมาก และความสําคัญนั้นก็
ลดหลั่นกันเปนระดับๆ ตามฐานะ และยุคสมัยของคัมภีรเหลานั้น2173
ถาเราถือวาความคิดเห็นของเราสําคัญ เราก็ไมอาจปฏิเสธความสําคัญของคําอธิบาย และทัศนะในคัมภีร
เหลานั้น เพราะทานผูรวบรวมเรียบเรียงและบันทึกคัมภีรเหลานั้น ก็เปนบุคคล และมักเปนบุคคลผูรู ซึ่งหลายทาน
สามารถเปนตัวแทนของวงการศึกษาพระพุทธศาสนาสมัยนั้นๆ อีกทั้งอยูในยุคที่ใกลคําสอนเดิมแทยิ่งกวาเรา
2173

อางคัมภีรอีกวา โบราณทานจัดลําดับความสําคัญของหลักฐานไว เปน ๑. อาหัจจบท (สูตร หรือความที่ยกมาอางจากพระบาลี) ๒.
รส (ความที่สอดคลองกับสูตร) ๓. อาจริยวงส์ (= อาจริยวาท) ๔. อธิบาย (อัตโนมัติ) ๕. การณุตริย์ (เหตุผลประกอบของ ๔
อยางนั้น), ดู มิลินฺท.๒๐๓ แตฉบับอักษรไทย ขอความตอนอธิบายตกหายไป พึงดู Miln.148; ในสมัยอรรถกถา จัดเปน ๑. สูตร (=
พระไตรปฎก) ๒. สุตตานุโลม (ขอที่สอดคลองกับสูตร) ๓. อาจริยวาท (=อรรถกถา) ๔. อัตโนมัติ, ดู ที.อ.๒/๒๑๙; และพึงดูหลัก
มหาปเทส ๔ ดวย (ที.ม.๑๐/๑๑๓/๑๔๔; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๘๐/๒๒๗ และแบบวินัย ๕/๙๒/๑๓๑)

บันทึกของผูเขียน

๑๑๘๑

การอางหลักฐานไวมาก เปนการยอมรับความสําคัญ ของสิ่งที่สําคัญ ตามฐานะแหงความสําคัญของสิ่งนั้นๆ ถา
เปนคัมภีรรุนหลังๆ ก็เปนการที่เรายอมรับฟงความคิดเห็นของทานผูอื่นดวย เรื่องราวสวนใดตองการหลักฐาน ก็เปนอัน
ไดใหหลักฐานไวแลว ไมตองเถียงกันในแงนั้นอีก เรื่องราวสวนใดควรแกการแสดงทัศนะ ก็ไดเปดโอกาสแกทัศนะที่ได
เคยมีมาแลว
พระพุทธศาสนาสอนวา ไมควรปลงใจเชื่อดวยการอางตํารา หรืออยาเชื่อเพียงเพราะอางคัมภีร คือ อยาเชื่อ
ตํารางมไป บางทานตีความเลยไปวา พระพุทธศาสนาสอนไมใหเชื่อตํารา หรืออยาเชื่อตํารา
ความจริง ทั้งการเชื่อตํารา และการไมเชื่อตํารา ถาทําโดยขาดวิจารณญาณ ก็สามารถเปนความงมงายได
ดวยกันทั้งคู คือ เชื่ออยางงมงาย และไมเชื่ออยางงมงาย
ทางปฏิบัติที่รอบคอบ และไมผิด ในการไมเชื่อตํารา ก็คือ ไมใหเปนการไมเชื่ออยางเลื่อนลอย กอนจะตัดสิน
หรือแมตัดขาดกับตํารา ควรศึกษาใหชัดเจนตลอดกอนวา ตําราวาอยางไร ดูวาทานพูดไวอยางไรใหเต็มที่กอนแลว ตอ
นั้น จะตีความ หรือเห็นตางออกไปอยางไร ก็วาของเราไป โดยเฉพาะ ทานผูเขียนคัมภีรทั้งหลายลวนลวงลับไปสิ้นแลว
ทานเสียเปรียบ ไมมีโอกาสลุกขึ้นมาแสดงความเห็น หรือคอยตามโตเถียงเรา เราจึงควรใหโอกาส โดยไปตามคนหาแลว
พาทานออกมาพูดเสียใหเต็มที่ เมื่อรับฟงทานเต็มที่แลว เราจะเห็นดวย หรือไมเห็นดวย ก็นับวาไดใหความเปนธรรมแก
ทานแลวพอสมควร
ความประสงคอีกอยางหนึ่ง ในการแสดงหลักฐานที่มาไวมาก หรือถือเอาคัมภีรที่อางอิงเปนหลักเปนแกนเปนเนื้อ
ตัวของหนังสือนี้ ก็เพื่อทําใหหนังสือนี้เปนอิสระจากผูเขียน และใหผูเขียนเอง ก็เปนอิสระจากหนังสือดวย เทาที่จะเปนไปได
ดวยวา ผูเขียนจัดทําหนังสือนี้อยางเปนนักศึกษาผูหนึ่ง ทําหนาที่เปนผูไปสืบคนรวบรวมเอาเนื้อหาทั้งหลายของพุทธธรรมมา
สงวางใหแกผูอาน ถาสิ่งที่นํามาสงวางใหนั้น เปนของแทจริง หยิบมาถูกตอง ผูนํามาสงก็หมดความรับผิดชอบ จะหายตัวไป
ไหนก็ได ผูไดรับ ไมตองนึกถึง ไมตองมองที่ผูนําสงอีกตอไป คงยุงอยูกับของที่เขานํามาสงเทานั้นวา จะเอาไปใชเอาไปทํา
อะไรอยางไรตอไป แตถาของสวนใดยังไมใชตัวของแทที่ถูกตอง ผูนําสง ก็ยังเปลื้องตัวไมหมด ยังไมพนความรับผิดชอบ
โดยนัยนี้ การทําใหงานและตัวเปนอิสระจากกันได จึงเปนเครื่องวัดความสําเร็จของหนังสือนี้
เทาที่ทํามาถึงคราวนี้ คงจะยังหวังไมไดวาจะทําตัวใหเปนอิสระไดสิ้นเชิง แตก็พึงประกาศใหทราบความมุงหวัง
ไว ผูเขียนนําเอาตัวพุทธธรรมมาแสดงแกผูอานไดสําเร็จ ก็เหมือนกับไดพาผูอานเขาไปเฝาพระบรมศาสดาเองแลว
ผูอานก็ไมตองเกี่ยวของกับผูเขียนอีกตอไป พึงตั้งใจสดับ และพิจารณาพุทธธรรมที่แสดงจากพระโอษฐของพระบรม
ศาสดาโดยตรง
โดยเหตุที่หนักในดานหลักฐาน หนังสือนี้จึงเนนในดานหลักการและวิธีปฏิบัติทั่วไป มากกวาภาคปฏิบัติ
โดยตรง เพราะรายละเอียดของการปฏิบัติ ขึ้นตอปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของ และสิ่งที่จะตองปฏิบัติเฉพาะกรณี พรอม
ทั้งกลวิธีที่เหมาะกัน
อยางไรก็ตาม หลักการและวิธีปฏิบัติทั่วไปนี่แหละ เปนแหลงที่มาแหงรายละเอียดของการปฏิบัติ ซึ่งเมื่อเขาใจ
ดีแลว ยอมสามารถคิดกําหนดวางรายละเอียดเฉพาะกรณีตางๆ ไดเอง และทั้งมีเครื่องมือสําหรับตรวจสอบความ
ถูกตองของการปฏิบัติดวย
ใน พุทธธรรมฉบับเดิม หลักฐานที่มา หรือคัมภีรที่อางอิง ไดจํากัดเลือกเอาเฉพาะในพระบาลี คือพระไตรปฎก
แทบทั้งสิ้น มีหลักฐานจากคัมภีรรุนหลัง เชน อรรถกถาเขาไปปนนอยอยางยิ่ง
สวนใน พุทธธรรมฉบับแกไขเพิ่มเติมและขยายความ นี้ แมจะยังไมทิ้งหลักการเดิม คือ ถือพระไตรปฎกเปน
หลัก แตไดเปดรับหลักฐานจากคัมภีรรุนหลังเขามามากดวย เพื่อใหผูศึกษารับรูรับฟง มีเครื่องประกอบพิจารณามาก
ยิ่งขึ้น การนําเอามติของคัมภีรรุนหลัง เชน อรรถกถา เปนตน เขามาปะปนดวยนั้น ถาไมระมัดระวัง อาจทําใหเกิดผล
เสียขึ้นได เพราะคําสอนที่แทของพระพุทธเจา เรายอมถือเอาตามพุทธพจนในพระบาลี คือพระไตรปฎก มติของคัมภีร
รุนหลัง เราถือเปนเพียงสวนเสริมชวยใหกระจาง และยอมรับเฉพาะสวนที่สอดคลองกับพระบาลี

๑๑๘๒

พุทธธรรม

หนังสือทางพระพุทธศาสนาที่แตงกันทั่วไปจํานวนมาก ที่ไมไดแสดงหลักฐานที่มา บางครั้งก็ทําใหผูอานสับสน
หรือถึงกับเขาใจผิด จับเอาเรื่องในคัมภีรรุนหลัง หรือมติของพระอรรถกถาจารย เปนตน วาเปนคําสอนเดิมแทของ
พระพุทธเจา บางที แมแตผูแตงหนังสือเหลานั้นเอง ก็สับสนหรือเขาใจผิดอยูกอนแลว จึงเปนขอพึงระมัดระวังในเรื่อง
ความสับสนเกี่ยวกับหลักฐานที่มานี้
มีตัวอยางที่นาสนใจ เชน บางทานผูศึกษาพระอภิธรรม เขาใจวา หลักปฏิจจสมุปบาท หรือปจจยาการ เปน
เรื่องของกระบวนธรรมชวงยาวครอมชีวิตสามชาติ และวางใจวาความหมายเชนนี้เปนไปตามหลักอภิธรรม แตความจริง
กลับเปนไปในทางตรงขามวา ปฏิจจสมุปบาทแบบอภิธรรมแทๆ (หมายถึงพระอภิธรรมปฎก) เปนเรื่องของความเปนไป
ในขณะจิตเดียวเทานั้น สวนที่จะตีความใหเปนชวงยาวครอมสามชาติไดนั้น ทําไดดวยอาศัยปฏิจจสมุปบาทแนวพระ
สูตรตางหาก
ที่กลาวกันวา คําอธิบายครอมสามชาติเปนหลักอภิธรรมนั้น ความจริง เปนคัมภีรอภิธรรมชั้นอรรถกถาและ
ฎีกา ซึ่งอธิบายตามแนวการจําแนกความแบบพระสูตร (สุตตันตภาชนีย) ที่ไดยกมาแสดงในอภิธรรมปฎกนั้นดวย (เรื่อง
นี้ไดชี้แจงไวแลวในบทที่ ๔)
เพื่อปองกันความสับสนและความเขาใจผิดเกี่ยวกับหลักฐานที่มาอยางนั้น ในหนังสือนี้ แมจะอางอิงคัมภีรรุน
หลังเขามารวมดวยมาก แตก็ไดชวยใหผูอานสามารถแยกหลักฐานฝายพระบาลี กับฝายคัมภีรรุนหลังออกจากกัน โดย
ระบุแยกไวใหชัดในเนื้อความ แยกคําอธิบายไวตางหากกัน และแสดงหลักฐานที่มากํากับไว อยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้ง
สองหรือสามอยาง
เกี่ยวกับการอางหลักฐานที่มา มีขอควรทราบบางอยาง คือ
ก. สําหรับผูคุนกับคัมภีรพุทธศาสนาอยูแลว เมื่อเห็นอักษรยอคัมภีร ก็รูไดทันทีวา อันใดเปนคัมภีรใน
พระไตรปฎก อันใดเปนคัมภีรรุนหลัง แตสําหรับผูไมคุน อาจสังเกตงายๆ จากเลขบอกที่มา คือ คัมภีรในพระไตรปฎก
เรียงเลข ๓ ชอง เปน เลม/ขอ/หนา สวนคัมภีรรุนหลังเรียงเลขเพียง ๒ ชอง เปนเลม/หนา นอกจากนั้น คัมภีรที่เปน
อรรถกถา อักษรยอจะลงทายดวย อ. ที่เปนฎีกา จะลงทายดวย ฏีกา2174
ข. ตามปกติ เรื่องใดอางหลักฐานที่มาในคัมภีรชั้นตนที่สําคัญกวาแลว ก็ไมจําเปนตองอางหลักฐานที่มาใน
คัมภีรชั้นรองลงไป ที่สําคัญนอยกวา เชน อางพระไตรปฎกแลว ก็ไมตองอางอรรถกถาอีก เวนแตมีเหตุผลพิเศษ เชน มี
คําอธิบายเพิ่มเติม เปนตน
ค. เมื่ออางที่มาหลายแหง จะเรียงตามลําดับประเภท หมวด และรุนของคัมภีร เชน เรียงพระไตรปฎกกอน
อรรถกถา อรรถกถากอนฎีกา หรือในจําพวกพระไตรปฎกดวยกัน ก็เรียงพระวินัยกอนพระสูตร พระสูตรกอนพระอภิธรรม
ในพระสูตรดวยกัน ก็เรียงตามลําดับนิกาย ในนิกายเดียวกัน ก็เรียงตามลําดับคัมภีร เปน วินย. ที.สี. ที.ม. ที.ปา. ม.มู.
ม.ม. ฯลฯ อภิ.ส. อภิ.วิ. ฯลฯ วินย.อ. ที.อ. ม.อ. ฯลฯ วิภงฺค.อ. ฯลฯ วินย.ฏีกา ฯลฯ เวนแตมีเหตุผลพิเศษ เชน เปน
คัมภีรลําดับหลัง แตกลาวถึงเรื่องนั้นไวมาก เปนหลักฐานใหญเฉพาะกรณีนั้น ก็เรียงไวขางตน หรือคัมภีรที่กลาวถึงเรื่อง
นั้นไวคลายกัน ก็เรียงไวเปนกลุมเดียวกัน เปนตน
อนึ่ง มิใชเฉพาะหลักฐานที่มาเทานั้น ที่มีมากมาย แมเชิงอรรถชี้แจงเรื่องปลีกยอยตางๆ ก็มากมายเชนกัน
ผูอานบางทาน อาจรูสึกรกรุงรังนารําคาญตา แตขอใหเห็นแกนักศึกษา ซึ่งจะไดรับประโยชน
ขอความในเชิงอรรถนั้น เปนแงมุมอื่นๆ ของเรื่องราวที่อยูขางบน จะเขียนไวดวยกัน ก็จะทําใหฟนเฝอ จึงเขียน
ไวตางหากบาง เปนความรูที่เกินจําเปน ใครสนใจจึงควรอานเพิ่มเติมบาง เปนความรูพิเศษที่มีประโยชน แตจะเขียน
แทรกในเนื้อความขางบน ก็เขากันไมสนิท จึงแยกไวตางหากบาง ดังนี้เปนตน
2174

อักษรยอคัมภีร ที่ใชระบบอื่นก็มี แตที่นี้ ใชระบบนี้ โดยเห็นวาดีที่สุด ดวยเหตุผลขอนี้ดวยอยางหนึ่ง

บันทึกของผูเขียน

๑๑๘๓

เฉพาะอยางยิ่ง ความในเชิงอรรถบางตอนอาจเปนประโยชนมาก แกผูตองการคนควาใหกวางขวางยิ่งขึ้นไป
เชิงอรรถมากแหง เปนเหมือนเคาความของเรื่องใหญอื่นๆ ที่ควรแกการศึกษา เปนเครื่องชี้ชองสําหรับการแสวงหา
ความรูขยายพิสดารออกไป เปนเหมือนมีหนังสืออื่นอีกหลายเลมรวมติดอยูดวย
เมื่อเนนในดานหลักฐาน ก็เปนธรรมดาอยูเองที่หนังสือนี้จะหนักไปทางวิชาการ หรืออาจพูดไดวา มุงแสดงหลัก
วิชาทางพระพุทธศาสนาโดยตรง คํานึงถึงการอธิบายหลักธรรม มากกวาจะคํานึงถึงพื้นฐานของผูอาน
ดังนั้น หนังสือพุทธธรรมนี้ จึงเปนหนังสือสําหรับผูที่ศึกษาพระพุทธศาสนาอยูแลว หรือสําหรับผูตองการศึกษา
อยางจริงจัง มุงหาความรูอยางไมกลัวความยาก ใจสู จะเอาชนะทําความเขาใจใหจงได ไมใชหนังสือสําหรับชวนใหศึกษา
หรือเขาไปหาผูอาน เพื่อชักจูงใหมาสนใจ คือ ถือเอาหลักวิชาเปนที่ตั้ง มิใชถือเอาผูอานเปนที่ตั้ง แตกระนั้น ก็มิใชจะยาก
เกินกําลังของผูอานทั่วไป ที่มีความใฝรูและตั้งใจจริง จะเขาใจได
ในเมื่อเปนหนังสือแสดงหลักวิชา ก็ยอมมีคําศัพทวิชาการทางพระพุทธศาสนา คือ ถอยคําทางธรรมที่มาจาก
ภาษาบาลีเปนจํานวนมาก ขอนี้ก็เปนเหตุอีกอยางหนึ่ง ที่ทําใหหนังสือนี้ยากยิ่งขึ้น สําหรับผูไมคุนกับศัพทธรรม หรือคํา
ที่มาจากบาลี แตก็เปนเรื่องจําเปนที่ไมควรหลีกเลี่ยง ในเมื่อตองการจะรูหลักกันจริงๆ
อันที่จริง พุทธธรรมนั้น ถารูแจงเขาใจจริงแลว เมื่อพูดชี้แจงอธิบาย แมจะไมใชศัพทธรรมคําบาลีสักคําเดียว ก็
เปนพุทธธรรม แตตรงขาม ถาไมรูไมเขาใจ หรือรูผิดเขาใจผิด แมจะพูดออกมาทุกคําลวนศัพทบาลี ก็หาใชเปนพุทธ
ธรรมไม กลายเปนแสดงลัทธิอื่นที่ตนสับสนหลงผิดไปเสีย
อย างไรก็ ต าม สํ า หรั บผู ที่ รูเ ข า ใจด ว ยกั นแล ว คํา ศั พท ก ลั บ เป น เครื่อ งหมายรู ที่ ช ว ยสื่ อ ถึง สิ่ ง ที่ เข า ใจได
โดยสะดวก พูดกันงาย เขาใจทันที หรือแมสําหรับผูศึกษาประสงคจะเขาใจ หากอดทนเรียนรูคําศัพทสักหนอย คําศัพท
เหลานั้นแหละ จะเปนสื่อแหงการสอน ที่ชวยใหเขาใจพุทธธรรมไดรวดเร็ว หากจะชี้แจงสั่งสอนกันโดยไมใชคําศัพทเลย
ในที่สุด ก็จะตองมีศัพทธรรมภาษาอื่น รูปอื่น ชุดอื่น เกิดขึ้นใหมอยูดี แลวขอนั้นอาจจะนําไปสูความสับสนยิ่งขึ้น
โดยนัยนี้ คําศัพทอาจเปนสื่อนําไปสูความเขาใจพุทธธรรมก็ได เปนกําแพงกั้นไมใหเขาถึงพุทธธรรมก็ได เมื่อ
เขาใจเชนนี้แลว พึงนําศัพทธรรมมาใชประโยชนอยางรูเทาทัน คือรูเขาใจ ใชถูกตอง รูกาลควรใช ไมควรใช ใหสําเร็จ
ประโยชน แตไมยึดติดถือคลั่ง
ไดกลาวแลววา ผูเขียนเขียนหนังสือนี้อยางผูศึกษา ในฐานะผูศึกษา จึงรับฟงความรูและความคิดไปเรื่อยๆ
แมวาผูเขียนจะเปนผูไดอานหนังสือคอนขางนอย และอานคอนขางชา แตหนังสือนี้ก็นับวา เปนผลงานที่ไดอาศัยแหลง
ความรูแหลงความคิดหลายแหง ความรูและโดยเฉพาะความคิดสวนมาก ไมมีกลาวไว หรือสอแสดงพาดพิงถึงใน
หนังสือหรือแหลงเหลานั้นก็จริง แตไดอาศัยสิ่งที่อานหรือรับฟงเหลานั้น เปนชองใหเกิดความคิดแทรกขึ้นบาง เปนจุด
กระทบใหเกิดแงคิดใหมของตนเองขึ้นบาง เปนจุดเราใหไปสืบคนเสาะหาความรูที่แทจริงบาง
ในบรรดาหนั ง สื อ ที่ ไ ด อ า นไม ม ากนั้ น ได พ บหลายเรื่ อ งที เ ดี ย ว ที่ ก ล า วความทํ า นองที่ เ รี ย กกั น ว า โจมตี
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหนังสือภาษาตางประเทศ
ผูที่เขียนเรื่องราวโจมตี หรือตําหนิติเตียนพุทธศาสนานั้น ยอมทําดวยเหตุตางๆ กัน ที่ทําดวยเขาใจผิด ก็มี ที่
ทําดวยมุงรายเจตนาไมเปนกุศล ก็มี ที่ปรารถนาดี แตเห็นไมไดอยางใจ จึงติเตียนกลาวรุนแรงดวยโทมนัส ก็มี ที่ตําหนิ
อยางมีเหตุผล และถูกตองบางแงบางจุด ก็มี
แตไมวาเขาจะโจมตีหรือตําหนิดวยเหตุใดก็ตาม ถาเรามิใชสักวาเชื่อตามเขาไปงายๆ และมิใชสักวาขัดเคืองตั้ง
ทาคอยคานหรือดาตอบเขาอยางเดียว หากวางใจเปนกลาง ตั้งใจศึกษาพิจารณาคํากลาววาเหลานั้น ดวยทาทีปฏิบัติตอ
คําติชมที่พระพุทธเจาตรัสสอนไว2175 เรายอมสามารถถือเอาประโยชนจากคํากลาวรายติเตียนเหลานั้นไดทุกกรณี และ
ตามปกติ เราควรไดประโยชนจากคําติมากกวาคําชม เพราะเขาชมสิ่งที่เราไดทําหรือทําไดอยูแลว แตคําติ ชี้ถึงสิ่งที่เราทํา
ไมได หรือยังไมไดทํา ถึงเขาติผิด เรารูจักคิด ก็มองเห็นแงคิดที่เปนประโยชนอยูดี
2175

ที.สี.๙/๑/๓-๔.

๑๑๘๔

พุทธธรรม

บรรดาคําโจมตีติเตียนเหลานั้น บางรายก็มองเห็นไดแตแรกอานแรกฟงวาพลาด เกิดจากความเขาใจไมถูก บาง
รายก็ทําใหเกิดแงคิดที่ประโยชน บางรายก็ชวยชี้จุดใหไดตรวจสอบตัวของเราเอง หรือสอบสวนสืบคนหาความจริง
โดยมาก คําติเตียน แมที่นับวามีเหตุผล มีสวนถูกตอง ก็มักสับสน ระหวางพฤติการณของชาวพุทธ กับคํา
สอนที่แทจริง คือมองดูพฤติการณตางๆ ของชาวพุทธ ที่เขาเห็นวาเปนโทษ แลวจับเอาคําสอนบางแงบางจุดที่เห็นวา
สอดคลองสมกับพฤติการณเหลานั้นขึ้นมาติเตียน นอยนักที่จะตีเขาไปถึงแกนสารแหงพุทธธรรมแทจริง
คําตําหนิเชนนี้ ยอมสามารถใชเป นเครื่องปลุกใหชาวพุทธพิจารณาตรวจสอบตนเอง แลวแกไขปรับปรุง
พฤติกรรมของตน ใหถูก ตองตรงตามหลักธรรมที่แทจริง หรือในแงตัวคํ าสอน เมื่อมองเห็นแงเห็นจุดที่จะศึกษา
ตรวจสอบใหมๆ แลวไปสืบคนคําสอนดู พบประเด็นธรรมที่เปนคําตอบแกขอกลาวหาหรือคําตําหนิเหลานั้นได มองเห็น
ความดีงามประเสริฐของธรรม ก็ทําใหเอิบอิ่มใจ ปลื้มปติในธรรม
เปนอยางที่พุทธสาวกครั้งพุทธกาลเปลงอุทานวา "อโห พุทฺโธ, อโห ธมฺโม, อโห ธมฺมสฺส สฺวากฺขาตตา"2176 พูด
เปนไทยวา พระพุทธเจานี่ทานเลิศล้ําจริง พระธรรมนี่เลิศล้ําจริง พระธรรมตรัสไวดีแลว เลิศล้ําจริง หรืออยางสั้นวา
"อโห ธมฺมสุธมฺมตา"2177 แปลงายๆ วา พระธรรม ชางเปนธรรมดีงามเลิศล้ําแท
เมื่อแรงใจเชนนี้เกิดขึ้นแลว ก็จะมีความปรารถนาเปนฉันทะอันแรงกลา อยากจะประกาศความดีงามของธรรม
ใหเปนที่รูทั่วกัน หรืออยากจะชวนผูอื่นทั้งหลายใหไดเห็นไดชมความเลิศล้ําของธรรมนั้นดวย
เขาทํานองที่ผูเลื่อมใสในพระพุทธเจาและพระธรรม กลาวความไวในบาลีวา
โส อหํ วิจริสฺสามิ
คามา คามํ ปุรา ปุรํ
นมสฺสมาโน สมฺพุทฺธํ
ธมฺมสฺส จ สุธมฺมตํ2178
แปลความวา "ขาฯ นี้จักทองเที่ยวไป ตลอดทุกบาน ตลอดทุกเมือง พร่ํานบนอมองคพระสัมพุทธและพระ
ธรรมที่สุดดี" หรืออยางที่พระเถรสาวกมักกลาวกันสั้นๆ วา "ปสฺส ธมฺมสุธมฺมต"2179 (เชิญมาชมความที่ธรรมเปนธรรมดี
หรือมาดูสิ พระธรรมเปนธรรมดีแท)
การเขียนหนังสือพุทธธรรม ก็ยอมไดอาศัยความซาบซึ้ง และฉันทะอยางนี้ เปนแรงดลใจที่สําคัญ และอีก
ประการหนึ่ง เพราะเหตุที่ไดเขียนพุทธธรรมในฐานะผูศึกษา การเขียนนี้ จึงเปนการเขียนเพื่อการศึกษาของตนเองดวย
และจึงยินดีรับฟงคําทักทวง แนะนํา ตลอดจนแกไขปรับปรุง ในเมื่อพบสวนพลาดพลั้งบกพรอง ตามคําบอกกลาวดวย
ทาทีแหงความมีเมตตากรุณาหวังดีตอกัน และดวยความมีฉันทะตอธรรม ที่จะใหงานสัมฤทธิ์ความสมบูรณตอไป
อันตรายอยางหนึ่งตอความกาวหนาในธรรม ซึ่งหาไดไมยากนัก ก็คือ บางทานมีความเชื่อความเห็นหรือความรู
บางอยาง ซึ่งไดรับมาอยางคลุมเครือ และยึดถือเอาไววาเปนพระพุทธศาสนา แลวยึดติดถือมั่นในความเชื่อความเห็น
หรือความรูนั้นแนนหนารุนแรง จนเปนเหตุบังหนาบังตาตนเอง ทําใหไมยอมรับฟงแมแตพระดํารัสของพระพุทธเจาเอง
อาจถึงกับปฏิเสธคําสอนของพระพุทธเจาวาไมใชพระพุทธศาสนา
การมีทาทีอยางผูศึกษา ยอมมีสวนชวยปองกันอันตรายนี้ได เพราะเหตุที่เปดใจกวางรับฟงเสมอ พรอมกับมี
ฐานของตนเองมั่นอยูพอสมควร เมื่อไดยินสิ่งที่ขัดแยงกับขอที่เคยยึดถือ ก็ทําใหพยายามสืบคนใหรูชัดวานั่นคืออะไร
ทําใหความรูความเขาใจที่มีอยูชัดเจนขึ้น และไดความรูความเขาใจใหมๆ กาวหนาไป
----------------2176
ม.ม.๑๓/๕๑๘/๔๗๔; คลาย ขุ.อป.๓๓/๒๓/๔๗
2177
ขุ.เถร.๒๖/๓๖๓/๓๓๙; ๓๖๔/๓๔๐; ขุ.อป.๓๓/๓๗/๖๒
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บันทึกของผูเขียน

๑๑๘๕

เรื่องหนึ่งที่ควรกลาวถึงไวดวย คือ ปญหาเกี่ยวกับการใชถอยคําซึ่งมีความหมายคลาดเคลื่อน เลือนกลาย
แปลกออกไปตามกาลสมัย
ตัวอยางสําคัญ คือ คําวา "ปฏิบัติธรรม" ซึ่งความหมายที่แท ควรไดแกการนําเอาธรรมไปใชในการดําเนินชีวิต
หรือการดําเนินตามธรรม แตปจจุบัน มักเขาใจคํานี้ในความหมายวา เปนการฝกอบรมทางจิตปญญาขั้นหนึ่งระดับหนึ่ง
โดยเฉพาะ ซึ่ ง มี ลัก ษณะเป น รู ป แบบ และทํ า ไปตามแบบแผนที่ไ ด กํา หนดวางไว หนั ง สื อนี้ เ องก็ ไ ด พ ลอยใช ต าม
ความหมายแคบๆ อยางนี้ดวยหลายแหง ผูศึกษาพึงอานโดยตระหนักตามคําชี้แจงนี้
ที่กลายไปจนนาขํา ก็คือ คําวา "ศึกษา" ที่มาคูกันกับ "ปฏิบัติ" เปน ศึกษาและปฏิบัติ ความจริง แตเดิมนั้น
ศึกษาหรือสิกขานั่นแหละ คือตัวแทของการปฏิบัติ หรือเปนตัวการปฏิบัตินั่นเอง เพราะสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา
ซึ่งเปนเรื่องของการปฏิบัติฝกหัดอบรม2180 โดยเฉพาะการเจริญปญญา หรือทําใหเกิดปญญา ยอมเปนการปฏิบัติระดับ
สูงสุด ซึ่งจะทําใหบรรลุผลคือปฏิเวธ ตอมา คําวาศึกษาคงถูกใชในความหมายของการเลาเรียน อาจถึงกับเลาเรียนโดย
ไมตองคิด หรือคิดอยางเลื่อนลอย คิดฟุงซานไป ไมมีหลักไมมีระเบียบ คําวา "ศึกษา" จึงมีความหมายกลายมาเทากับ
คําวา “ปริยัติ”
อีกคําหนึ่ง แตเปนเรื่องของความหมายตามหลัก ไมใชความหมายเลือนกลาย คือ คําวา "บาลี" หรือ "พระ
บาลี" กับคําวา "ภาษาบาลี" บาลี หรือพระบาลี หมายถึง ขอความจากพระไตรปฎก ซึ่งแยกตางจากคัมภีรรุนหลัง มี
อรรถกถา เปนตน2181 สวนภาษาบาลี หมายถึงภาษาที่ใชจารึกรักษาพระบาลีนั้น มักเรียกกันอีกอยางหนึ่งวา ภาษามคธ
ทั้งพระไตรปฎก และคัมภีรรุนหลัง เชน อรรถกถา เปนตนนั้น มีจารึกไวเปนภาษาบาลี คือ อรรถกถา เปนตน ก็ใชภาษา
บาลีดวย แตคําวาบาลีหรือพระบาลีหมายถึงพระไตรปฎกเทานั้น ไมใชอรรถกถาฎีกา หรือคัมภีรอื่นๆ คําวาบาลี และ
พระบาลี มีใชในหนังสือนี้มากมายหลายแหง ผูศึกษาพึงเขาใจตามนี้
พุทธธรรมฉบับเดิม กลาวถึงหลักธรรมบางอยางไวรวบรัดเกินไป หรือเพียงยกขึ้นมาแสดงใหรูจักไว ไมไดชี้แจง
เนื้อหาสาระใหชัดเจน หรือชี้แนวทางปฏิบัติไว พุทธธรรมฉบับแกไขเพิ่มเติมและขยายความนี้ จึงไดแกไขขอบกพรองยอ
หยอนนั้นใหเบาลง ยกตัวอยางเชนเรื่อง ปรโตโฆสะ + กัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ ในชุดปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ คราว
กอนโนน มัวแตคํานึงวาหลักธรรมสําคัญชุดนี้ถูกมองขามไปเสีย ไมมีใครนึกถึง จึงเพงแตจะย้ําความสําคัญ โดยยกเอา
พุทธพจนที่แสดงความสําคัญของธรรมชุดนั้นมายืนยันไวเปนอันมาก แตไมไดแสดงหลักการและวิธีปฏิบัติไว จึงอาจ
เปนเหตุใหไมไดผลเทาที่ควร เพราะแมเวลาลวงเลยมาถึง ๑๐ ป ก็ยังมีผูกลาวถึงหลักธรรมจําพวกนี้นอยเหลือเกิน
ดังนั้น พุทธธรรมฉบับใหมนี้ จึงหันไปใสใจในดานเนื้อหา โดยไดมุงแสดงหลักการและแนวทางปฏิบัติเปนสําคัญ หัวขอ
ที่วาดวยหลักธรรมเหลานี้ จึงมีรายละเอียดขยายออกไปเปนอันมาก
หลักธรรมอื่นๆ ที่อยูในจําพวกนี้ ยังมีอีกหลายอยาง เชน ธรรมฉันทะ หรือ กุศลฉันทะ ที่เปนคูตรงขามกับ
2182
ตัณหา เรื่อง โลกิยสัมมาทิฏฐิ โลกุตรสัมมาทิฏฐิ มัชเฌนธรรมเทศนา ที่เปนคูกับ มัชฌิมาปฏิปทา และเรื่อง
ลัทธิมิจฉาทิฏฐิ ๓ ที่ขัดตอหลักกรรม เปนตน
พุทธธรรมฉบับนี้ แมจะเขียนใหคนสมัยปจจุบันอาน แตดวยเหตุที่เนนดานหลักวิชา โดยยึดเอาหลักฐานที่มา
ในคัมภีรเปนสําคัญ ดังนั้น จึงมีลักษณะที่นับไดวา เปนการเชื่อมตอระหวางแบบแผนประเพณี กับสภาพปจจุบัน ยังมิใช
เปนการเสนอพุทธธรรมในรูปใหมแท ที่ถือเอาสภาพทางจิตและปญญาของยุคสมัยปจจุบันเปนหลัก และดวยภาษาของ
คนสมัยปจจุบันโดยเฉพาะ ดังนั้น พุทธธรรมภาคประยุกต ที่เคยปรารภถึงเมื่อคราวเขียน พุทธธรรมฉบับเดิม นั้น คง
ยังอาจจะตองมีตอไปอีก
-------------------2180
ดู วินย.อ.๑/๒๖๔; ม.อ.๓/๑๔๗, ๕๒๓; องฺ.อ.๓/๓๙๑
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ดูการใช เชน ใน วิสุทธิ.๑/๑๓๕; ๓/๑๙ เปนตน.
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เรื่อง ธรรมฉันทะ หรือกุศลฉันทะ ไดเริ่มกลาวไวในงานอื่น คือ ในบทความเกี่ยวกับการศึกษา และปรัชญาการศึกษา ในชวง พ.ศ.
๒๕๑๖ ถึง ๒๕๑๘

๑๑๘๖

พุทธธรรม

พุทธธรรมฉบับนี้ ถือหลักฐานทางคัมภีรเปนสําคัญ จึงเต็มไปดวยขอความที่แปลจากคัมภีรภาษาบาลี ทั้ง
พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา และคัมภีรอื่นๆ สําหรับพระบาลี คือความในพระไตรปฎกนั้น แมวาจะแปลตรงจากฉบับ
เดิมที่เปนภาษาบาลี เพราะเปนหลักฐานขั้นตน แตก็ไดอาศัย พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เปนที่ปรึกษา ไดรับ
ประโยชนมิใชนอย สวนคัมภีรภาษาบาลีรุนหลังตอๆ มา ที่แปลเปนภาษาไทยแลว มีเปนจํานวนนอย อันใดพออาศัยได
ก็ไดใชปรึกษาบาง ประกอบบาง ไปตามควร คัมภีรใดยังไมไดตีพิมพในประเทศไทย หรืออุปกรณการศึกษาคนควา
คัมภีรอยางใดๆ ยังไมไดจัดทําในประเทศไทย ก็ไดอาศัยงานที่พิมพในประเทศอังกฤษบาง พมาบาง เปนสวนเสริม จึง
ขอจารึกคุณความเกื้อกูลที่ไดรับจากแหลงเหลานั้นไว ณ ที่นี้ดวย
การที่ พุทธธรรมฉบับแกไขเพิ่มเติมและขยายความนี้ เกิดมีขึ้นได ก็ดวยอาศัยศรัทธา และความดําริที่จะ
จัดพิมพของ ศาสตราจารยระวี ภาวิไล เปนเหตุเริ่มตน ดังไดกลาวแลว ดังนั้น จึงถือวา ทานผูศรัทธาริเริ่ม และ
ดําเนินการจัดพิมพนี้ เปนผูมีอุปการะอยางสําคัญแกความสําเร็จของหนังสือนี้
อนึ่ง หนังสือ พุทธธรรมฉบับแกไขเพิ่มเติมและขยายความ เลมนี้ สืบเนื่องมาจากหนังสือ พุทธธรรมฉบับเดิม
ที่พิมพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ พุทธธรรมฉบับเดิม นั้น เกิดมีขึ้นดวยอาศัยความดําริ และการอาราธนาของโครงการตํารา
สัง คมศาสตร แ ละมนุ ษ ย สมาคมสั ง คมศาสตรแ หง ประเทศไทย โดยมี นายสุลัก ษณ ศิว รั ก ษ เป น ผูติด ต อ และ
ประสานงาน จึงถือวา ทานผูดําริ และติดตออาราธนาครั้งนั้น เปนผูมีอุปการะแกงานนี้อยางสําคัญเชนเดียวกัน
แมวาผูเขียนเองจะมีความตั้งใจที่จะเขียน และที่จะแกไขเพิ่มเติมขยายความหนังสือพุทธธรรมอยูแลว ก็จริง
แตถาไมไดอาศัยการอาราธนา และการบอกแจงความจํานงเปนเหตุกระตุนเตือนแลว ก็จะตองรีรอลาชาอยู และแนนอน
วาหนังสือจะยังไมสําเร็จในบัดนี้
ดังนั้น ผูเขียน นอกจากจะขออนุโมทนากุศลเจตนาของทานผูตนคิดทั้งสองคราวนั้น ในฐานะที่เปนเจาภาพแลว ยัง
ขออนุโมทนาเปนสวนพิเศษอีกอยางหนึ่ง ในการที่ทานไดชวยใหผูเขียน มีเหตุบีบรัดตนเองใหเรงทํางานนี้จนเสร็จสิ้น
ในการจัดพิมพครั้งนี้ คุณสุนัย เศรษฐบุญสราง เปนกําลังอาสาสมัครสําคัญยิ่ง ที่ทําใหงานสําเร็จ โดยไดเปนหัว
แรงในการจัดทําอารตเวิรค เปนผูประสานงาน และรับภาระดานธุรการทุกอยาง ไดเสียสละอยางมากในหลายๆ ดาน
และอดทนตองานที่ยืดเยื้อเรื้อรังจนเสร็จลุลวง จึงขออนุโมทนา คุณสุนัย เศรษฐบุญสราง พรอมทั้งคณะเพื่อนผูรวมทํา
อารตเวิรค ไว ณ ที่นี้เปนพิเศษ ในการดําเนินการขั้นตน คุณบัญชา เฉลิมชัยกิจ ไดชวยเหลือ ทําใหงานดานธุรการเขาสู
รูปที่เปนมาอยางปจจุบัน และรานเม็ดทราย ที่ตีพิมพอักษรคอมพิวกราฟค ก็ไดทํางานดวยความเอื้อเฟอ
ในดานการจัดเตรียมตนฉบับ ผูที่มีศรัทธาเสียสละชวยพิมพดีดตนฉบับของพุทธธรรมเลมใหมนี้ ยังคงเปนบุคคล
เดียวกับผูพิมพดีดตนฉบับพุทธธรรมเลมเดิมนั่นเอง คือ คุณชลธีร ธรรมวรางกูร ซึ่งไดชวยพิมพดีดตนฉบับงานของ
ผูเขียนแทบทุกเรื่อง ที่ไดผานออกมาแลว นับวาเปนผูมีอุปการะแกงานนี้เปนอยางมาก จึงขออนุโมทนาไวดวยเชนกัน
อนึ่ง ขอขอบพระคุณ ทานเจาคุณวิสุทธิสมโพธิ รองเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ไดชวยรับภาระ
ตรวจปรูฟหนังสือพุทธธรรมนี้ ตลอดเวลา ๕ เดือน ที่ผูเขียนไมอยูในประเทศ
ทางดานวัดพระพิเรนทร ซึ่งเปนที่ไดอาศัยอยูเขียนหนังสือ มีบุคคลภายในหลายบุคคลผูไดคอยขวนขวายชวย
ดูแลเอื้อเฟอจัดอํานวยความเกื้อกูลในความเปนอยูประจําวัน แมกระทั่งคอยจัดแบงอาหารที่บิณฑบาตไดมาถวาย ทําให
งานเขียนที่ตองเรงรัดทําอยางหนัก และอุทิศเวลาจริงจังนี้ ดําเนินมาไดตลอดไมติดขัด โดยเฉพาะ คือ พระมหาอินศร
จินฺตาปฺโ พระภิกษุถวัลย สมจิตฺโต พระภิกษุฉาย ปฺาปทีโป พระภิกษุคํานวณ สิทฺธิฉนฺโท และนายสมาน คง
ประพันธ พระมหาอินศร จินฺตาปฺโ นั้น นอกจากเกื้อกูลในดานความเปนอยูทั่วไปแลว ยังไดชวยงานเรียงลําดับตน
ศัพทสําหรับทําดรรชนีดวย
นับวาทุกทานทุกคนที่กลาวถึงแลวนี้ ไดมีสวนชวยทําหนังสือพุทธธรรม และชื่อวาไดบําเพ็ญกุศลรวมกันในการ
ยังธรรมวิทยาทานนี้ใหสําเร็จ จึงขออนุโมทนาขอบคุณ ขอบใจ ในความรวมแรงรวมใจและความสนับสนุนของทุกทานไว
ณ โอกาสนี้.
พระราชวรมุนี (ประยุทธ)
๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๔

บันทึกการจัดทําขอมูล
โดย

นายแพทย ณรงค เลาหวิรภาพ
ผม กับ คุณสุรเดช พรทวีทัศน เปนเพื่อนกันตั้งแตสมัยเปนนักเรียนมัธยม ที่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ตอนปลายป พ.ศ. ๒๕๕๐ ชวงเทศกาลลอยกระทง คุณสุรเดชไดมาเที่ยวเชียงใหม และเราไดพบปะกันที่
รานอาหารแหงหนึ่ง ในระหวางนั้น ไดมีการพูดคุยกันถึงเรื่องการดําเนินการปรับปรุงหนังสือพุทธธรรม โดยจะ
พิมพลงในคอมพิวเตอร เปนดิจิตอลไฟล เนื่องจากในเวลานั้น ตนฉบับที่เปนไฟลคอมพิวเตอรไมมี การที่จะ
จัดพิมพหนังสือใหมในแตละครั้ง ตองใชการทําสําเนาจากตนฉบับเดิม ทําใหไมสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
หนังสือใหแตกตางออกไปได ไมสามารถเพิ่มเติมปรับปรุงเนื้อหา เนื่องจากจะไปกระทบกับการเรียงหนาดัชนี
ของเดิม (หนังสือพุทธธรรม มีหนาที่เปนดัชนี จํานวนรอยกวาหนา คิดเปนคําราวๆ ๓ หมื่นกวาคํา)
เกี่ยวกับหนังสือพุทธธรรมนั้น ผมเคยไดยืมหนังสือนี้มาจากอาจารยหมอทานหนึ่ง ตั้งแตสมัยที่ผมยังเปน
นักศึกษาแพทย แตก็ไมคอยไดเปดอาน สุดทายจึงไดนําไปคืนทานเสีย ก็พอจะรูเพียงวาหนังสือเลมนี้คงเปน
หนังสือที่มีคุณคาอยางมาก เนื่องจากไดเคยติดตามผลงานอื่นๆ ของทานพระอาจารยพระพรหมคุณาภรณ มา
พอสมควร
เมื่อคุณสุรเดชไดปรารภเกี่ยวกับการจัดพิมพเนื้อหาของหนังสือลงเปนฉบับคอมพิวเตอร เพื่อจะไดถวาย
แดทานพระอาจารยพระพรหมคุณาภรณ เพื่อใชในการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาหนังสือ ผมจึงไดเอยปากขอรับ
เรื่องมาดําเนินการ โดยคิดวา การเอาตนฉบับมาพิมพลงในคอมพิวเตอร เปนดิจิตอลไฟลนั้น ไมนาจะยากเย็น
อะไร แตอีกใจหนึ่งก็นึกสงสัยวา เรื่องงายๆ แคนี้ ทําไมถึงไมมีคนอาสาทํา
ครั้นพอไดเริ่มลงมือพิมพ จึงคนพบคําตอบวา อันที่จริงแลว การจัดพิมพมีปญหาในขั้นตอนตางๆ ที่ตอง
นํามาวางแผน เพื่อหาทางแกไขกันหลายเรื่องทีเดียว ดวยเนื้อหาที่มาก คําศัพทที่ยาก และรายละเอียดตางๆ ที่
ตองไมผิดพลาด ทําใหกวาจะเสร็จ ก็ใชเวลาดําเนินการมาจนถึงปลายป ๒๕๕๓
เหตุที่ตองใชเวลาในการจัดพิมพนานถึง ๓ ปนั้น พอจะเรียบเรียงปญหา และแนวทางแกไขได ดังนี้
๑. ขั้นตอนการพิมพตนฉบับ ในการพิมพหนังสือที่มีจํานวนพันกวาหนา และเปนภาษาทางธรรม ที่ไม
คุนเคยสําหรับคนทั่วไป อีกทั้งมีระบบการจัดรูปแบบของหนังสือที่เปนลักษณะเฉพาะ แตไดวาจางผูพิมพถนัดการ
พิมพเอกสารทั่วไป ทําใหมีขอความที่ผิดจากตนฉบับเปนจํานวนมาก ตองกลับมาตรวจสอบความถูกตอง และ
แกไขตนฉบับ
ในขั้นตอนนี้ ทางคุณสุรเดชไดขอความรวมมือจากทางธรรมสภา2183 ระดมคนมาชวยกันตรวจสอบ
ตนฉบับ และสงกลับมาแกไขถึง ๓ รอบ ซึ่งแตละรอบก็กินเวลาหลายเดือน หลังจากการตรวจทานถึง ๓ รอบ ก็
2183

รายชื่อคณะทํางานฝายคณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑. ดร.อธิเทพ ผาทา ๒. ดร.ศศิวรรณ กําลังสินเสริม ๓.
พระมหาสมพงษ คุณากโร ๔. นางสาวสมอุรา สินทวีวงศ ๕. นายธานี สุวรรณประทีป

๑๑๘๘
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มั่นใจวามีความถูกตองสมบูรณดีแลว (แตภายหลัง ระหวางการทําดัชนี ก็พบขอความที่พิมพผิด ตกหลนอยู
หายไปทั้งยอหนาก็มี) จึงไดเริ่มทําการทําเครื่องหมายดัชนีลงในตนฉบับ
๒. ขั้นตอนนี้ เปนขั้นตอนที่ผานไปไดยากที่สุด เนื่องจากจํานวนคําที่ตองคนหา มีมากมาย และกระจัด
กระจายไปทั้งเลม ดูแลวเรื่องนี้จะเกินความสามารถของผม ที่จะทําไดเพียงลําพังคนเดียว แตการจะแบงงาน
ออกเปนสวนๆ ก็ยังนึกวิธีการไมออก เพราะการทําดัชนี ตองเรียงกันไปจาก ก.-ฮ. และจะคนหาทีละคําไปจน
หมดเลม ดูจะเปนงานที่ตองใชกําลังคนและเวลามาก
ไดทดลองทําในตอนแรก ก็ไมสามารถทําได พยายามหาโปรแกรมสําเร็จรูปที่มาชวยใหงานเร็วขึ้น ก็ไมพบ
ที่นํามาใชดวยกันได จนในที่สุด หลังจากผานการลองผิดลองถูกมาหลายแบบ สรุปงานนี้ไมสามารถทําไดดวยตัว
ของผมเพียงคนเดียว จึงตัดสินใจวา ตองหาผูชวยมาทํางานเต็มเวลา พอดีกับคุณอัญชุลี จันทรฟา ซึ่งเคยชวยจัด
งานภาวนาของทางหมูบานพลัม (ทานติช นัท ฮันน) มีเวลาวาง และกําลังจะมาอยูที่เชียงใหม จึงไดมาชวยเปน
กําลังหลักในการจัดวางดัชนีลงในเนื้อหา
แนวคิดของการทํางานตรงนี้ คือ การทําตารางคําขึ้นมาใหม โดยจัดพิมพทุกคําในดัชนี ลงเปนไฟล
EXCEL โดยทุกคําจะมีเลขหนากํากับ เพื่อนํามาใชระบุตําแหนงลงในหนาตางๆ ของหนังสือ ซึ่งการพิมพตรงนี้ก็
ยังมีรายละเอียดปลีกยอยลงไปอีก เพราะในดัชนีนั้น มีประเภทของคําที่จะคนควาอยูหลายแบบ บางคําเปนคํา
เดี่ยวๆ ก็ไมยาก แตสวนใหญจะเปนดัชนีชนิดที่มีคําบรรยาย ซึ่งคําบรรยายนั้น อาจจะไมตรงกับเนื้อหาในหนังสือ
ก็ได ทําใหตองใชการตีความควบคูกันไป คนทําตองอาน และจับใจความไปดวย ทําใหใชเวลามากทีเดียว
คําดัชนีอีกประเภทหนึ่ง จะเปนการอางอิงเปนชวงของหนา บางครั้งก็อางไปจนจบบทก็มี
คําดัชนีตรงที่เลขหนาเปนหนาที่มี / เนื่องจากมีการแทรกเนื้อหาเขามาใน แตไมสามารถเลื่อนหนาดัชนีได
คําดัชนีที่อางอิงตรงเชิงอรรถ ซึ่งบางคําก็อางอิงทั้งเนื้อหาหลัก และเชิงอรรถอยูในหนาเดียวกัน แตการทํา
ดัชนี ตองแยกออกมา เพื่อใหผูอานทราบวา คํานี้มีการอางอิงอยูสองตําแหนงในหนึ่งหนา
แตจากการตัดสินใจสรางตารางคําขึ้นมา ทําใหเราสามารถใชคําสั่งของโปรแกรมมาเรียงหนา เพื่อใหทราบ
วา ในแตละหนามีคําใดบาง ที่ใชทําดัชนี จึงทําใหสามารถแบงงานออกมาเปนสวนๆ เพื่อลงดัชนีได ขั้นตอนของ
การพิมพตารางคําดัชนี และการคนหาคําเพื่อลงดัชนี กินเวลาประมาณ ๕-๖ เดือน
๓. หลังจากการลงดัชนีเสร็จสิ้น ก็เปนขั้นตอนของการตรวจสอบอีกรอบหนึ่ง ซึ่งพบวายังมีคําที่ตกหลน
และไมไดพิมพลงในตารางคําอยูอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งตองทําเพิ่มเติมใหสมบูรณ เชน ดัชนีที่ตามคําวา ดู...., และ
ดู......, ดูที่.....ฯลฯ แตตอนนี้ คุณอัญชุลี ไมไดอยูเชียงใหมแลว ผมจึงตองขอความชวยเหลือจากคุณสุภัทรี
เลาหวิรภาพ ภรรยาของผม มาชวยรับงานในสวนที่เหลือเพื่อใหเสร็จสมบูรณ ซึ่งก็กินเวลามาจนถึงวันที่ ๑๙
ต.ค. ๒๕๕๓ เปนวันที่แกไขไฟลเปนครั้งสุดทาย และไดมอบใหกับทานพระอาจารยพระพรหมคุณาภรณ เพื่อใช
ในการเรียบเรียง เพิ่มเติมเนื้อหาตอไป

บันทึกไวระลึก
เมื่อ ๔๐ ปลวงแลว หนังสือ พุทธธรรมฯ นี้ พิมพเสร็จเปนเลมครั้งแรก โดยรวมอยูในหนังสือชุด "วรรณไวทยากร" ซึ่งเปนชุมนุมบทความทางวิชาการ ที่โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สมาคมสังคมศาสตร
แหงประเทศไทย จัดพิมพถวาย พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ ในโอกาสที่พระชนมครบ ๘๐
พรรษาบริบูรณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
ตอมาอีก ๑๐ ป ถึงเดือนธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ หนังสือ พุ ทธธรรม นั้นเขาสูการพิมพค รั้งใหญ ซึ่งใช
เวลานาน โดยคณะระดมธรรม และธรรมสถานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูขอพิมพ เสร็จเมื่อวันวิสาขบูชา พ.ศ.
๒๕๒๕ เลมหนังสือขยายขนาด และมีความหนาเพิ่มจาก ๒๐๖ หนา เปนเกิน ๑,๐๐๐ หนา จึงเรียกชื่อใหตางออกไป
วา พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ พรอมทั้งเปนเหตุใหตอมาตองมีชื่อกําหนดหมายหนังสือพุทธธรรมเกาที่
มีมาแตแรกวาเปน พุทธธรรม ฉบับเดิม
ในระบบการพิมพสมัยกอนนั้น เมื่อพิมพหนังสือครั้งหนึ่ง ก็จัดเตรียมตัวหนังสือขึ้นแทนพิมพกันครั้งหนึ่ง
พิมพเสร็จแลว ก็แลวกันไป ถาจะพิมพใหม ก็ตองจัดเตรียมอยางนั้นใหมทั้งหมด ดังนั้น ยิ่งหนังสือมีขนาดใหญ ก็
ยิ่ ง พิ ม พ ใ หม ไ ด ย าก ถ า จะให ส ะดวกขึ้ น ก็ ต อ งใช วิ ธี ถ า ยแบบจากหนั ง สื อ เก า ซึ่ ง เป น เหตุ ใ ห ก ารเพิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงใดๆ แทบไมอาจเปนไปได
หนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ ก็ประสบปญหาดังวานั้น เมื่อเปนเลมใหญแลว แมจะหวัง
มานานนักวาจะเพิ่มเติม ทั้งที่สวนซึ่งจะเพิ่มเติมนั้น เทียบกันแลวนอยกวาในชวง ๑๐ ปแรกที่ขยายเลมออกไป แต
คราวนี้ ตองรอการจัดเตรียมขอมูลใหม เวลาผานไปๆ ถึงบัดนี้อีก ๓๐ ป งานที่ตั้งใจจึงสําเร็จ ดังที่ปรากฏตัวใหม
เปนหนังสือเลมเดิมที่ตัดชื่อใหสั้นเรียกงายขึ้นวา พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ใน พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้
ระหวางกาลเวลายาวนานกวาหนังสือเลมนี้จะสําเร็จดังที่ปรากฏนี้ ไดมีเหตุการณเกี่ยวของหลายอยางเกิดขึ้น
และมีทานที่รวมใจเกื้อกูลและเกื้อหนุนในดานตางๆ ทางตรงบาง ทางออมบาง โดยมิตองบอกกลาวขอรองเลย
จํานวนมาก เมื่อเรื่องราวผานและงานลุลวงไป ควรจะไดจารึกเรื่องราวและอุปการะไว
บันทึกตอไปนี้ โดยทั่วไป ผูอานผูใชหนังสือคงไมเกี่ยวของที่จะตองอาน แตเขียนไวเปนบันทึกเพื่อระลึก เหมือน
จะใหเรื่องราวที่เกี่ยวของคงอยูดวยกันกับหนังสือ ทานผูใดสนใจอาน ก็อาจถือวาไดรูเรื่องพวงแถมประเทืองใจ

ตอไดนิด แลวติดคางนาน ปดรายการไป ๒๕ ป
เรื่องราวแตเริ่มแรก เมื่อครั้งโครงการตําราฯ อาราธนาเขียนหนังสือ ที่ทําให พุทธธรรม ซึ่งตอมาเรียกวา ฉบับ
เดิม เกิดขึ้น โดยมีเลขานุการของโครงการตําราฯ ไดแก อาจารยสุลักษณ ศิวรักษ เปนกลไกผลักดันใหงานกาว
ดําเนินไปจนลุลวง ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ และเหตุการณสําคัญครั้งตอมา ที่ทําให พุทธธรรม นั้นขยายเปน พุทธธรรม
ฉบับปรับปรุงและขยายความ โดย ศาสตราจารยระวี ภาวิไล ผูประสานงานคณะระดมธรรม และผูอํานวยการธรรม
สถานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูแจงขอจัดพิมพ ตลอดจนไดมีหลายทานเกื้อหนุนชวยงานดานตางๆ จน
หนังสือเสร็จในชวงตนแหงการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ปใน พ.ศ. ๒๕๒๕ นั้น ไดเขียนเลาไวเปน “บันทึกของ
ผูเขียน” ทายเลมของ พุทธธรรม ฉบับดังกลาวนั้นแลว
แทบจะทันทีที่งานเขียน พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ เสร็จ และตนฉบับเขาสูกระบวนการตีพิมพ
ความคิดที่จะเขียนเพิ่มเติมก็ไดเกิดขึ้นแลว

๑๑๙๐
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ทั้งนี้ โดยปรารภวา ในการเขียนขยายความที่ผานมา ยิ่งงานกาวไป การขยายก็ยิ่งพิสดารขึ้น ทําใหบทปลายๆ
มีเนื้อความยืดยาวขึ้นๆ พอเทียบกัน บทตนๆ กลายเปนสั้นมาก แตจําตองปลอยไปกอน พรอมกับคิดวาจะตองหา
โอกาสเขียนขยายบทตนๆ ใหมีเนื้อความเพิ่มขึ้นพอสมดุลกัน
อยางไรก็ตาม มีเรื่องที่ถึงโอกาสควรจะจัดการใหเสร็จไปกอน กลาวคือ ผูเขียนมีโรคสําคัญประจําตัวหลาย
อยาง และอยางหนึ่งคือโรคกระดูกพรุนในกะโหลกศีรษะอักเสบเรื้อรัง (mastoiditis) แมวาจะไดรับการผาตัดแกไข
ไปแลวอยางสําเร็จผลดี โดย นพ.ธํารง ธีรานุตร ที่วชิรพยาบาล เมื่อใกล พ.ศ.๒๕๑๐ แตเพราะแกวหูซึ่งขาดมากอน
ยังไมไดรับการแกไข เชื้อโรคจึงเขาไปทําใหเกิดการอักเสบลามเขาไปถึงกระดูกพรุนนั้นอยูเรื่อยๆ มีอาการปวด
กระดูกกะโหลกศีรษะอยางคอนขางเปนประจําตลอดเวลาเกินกวาสิบป มีความทรมานเปนอันมากตลอดมา
ระหวางที่ พุทธธรรมฯ จะเขาโรงพิม พ งานเพลาลงเหมือ นเปด ชอ งให เปน จังหวะเหมาะ ณ วัน ที่ ๑๒
กุมภาพันธ ๒๕๒๕ ก็ไดรับความเกื้อการุณยจาก พ.อ. นพ. ชาญ สุวรรณวิภัช จัดใหเขารับการผาตัดใน รพ.พระ
มงกุฎเกลา โดย พ.อ. นพ. สมศักดิ์ จันทรศรี ผาตัดดู mastoid และทําแกวหูเทียม แลวตอแตนั้น ก็นับวาปลอด
โปรงจากโรคนี้ พรอมกับได พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ สําเร็จมาในเดือนพฤษภาคมปนั้น
ความคิดที่จะเขียนขยายความในบทตนๆ ของ พุทธธรรมฯ ยังคางอยู แตไมไดโอกาส และถึงตอนนี้ก็มีงาน
ใหญแทรกเขามา คือตองยอนกลับไปทํางาน พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ที่ไดถวายโอกาสใหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพิมพจําหนายนํารายไดเขาเปนทุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ตั้งแตป ๒๕๑๘ เรื่อยมา
เรื่องเกิดขึ้นเมื่อคุณสาทร และคุณพิสมร ศรศรีวิชัย ไดมีศรัทธาในหนังสือนี้มาก ถึงกับไปซื้อหนังสือจาก
มหาจุฬาฯ ทั้งนําไปแจกเอง และนํามาถวายใหผูเขียนแจก จนเมื่อหนังสือจวนหมด จึงขออนุญาตพิมพขึ้นใหม โดย
แจงความประสงคในเดือน พ.ค. ๒๕๒๕ ตอนที่ พุทธธรรม นับวาเสร็จพอดี ฝายมหาจุฬาฯ ก็จะพิมพดวย แตพอ
คิดจะพิมพจํานวนมาก ก็ไมมีทุนพอ คราวนั้น คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ก็ชวนญาติมิตรรวมกันตั้ง “ทุน
พิมพพจนานุกรมพุทธศาสน ” ถวายแกมหาจุฬาฯ เพื่อใหพิมพไดทั้งในคราวนั้น และในระยะยาวสืบไป
แตการพิมพไมงาย ปรากฏวาอารตเวิรคที่จัดทําไวเดิมในระบบโมโนไทป (Monotype) ไดผุพังเสียไปแลว
จะตองจัดทําใหมในระบบที่กาวแซงขึ้นมาวูบหนึ่งในเวลานั้น คือ ระบบคอมพิวกราฟก (Compugraphic) และ
ผูเขียนไดถือโอกาสเพิ่มเติมเนื้อหนังสืออีกไมนอย แตความยากและสิ้นเปลืองเวลาอยูที่งานทําอารตเวิรค กวาจะได
เริ่มงาน ก็ถึง พ.ศ. ๒๕๒๖
พรอมกันนั้น ในบรรดาโรคที่รุมเราเรื่อยมา บางโรคไดพาใหถูกรับเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลพหลโยธิน
นับแต พ.ศ. ๒๕๒๖ นั้น รวม ๓ คราว โดยมีนายแพทยเกษม อารยางกูร พี่ชายของตนเอง เปนผูอํานวยการดูแล
รักษา และระหวางนั้น คุณประพัฒน และคุณหมอกาญจนา เกษสอาด และคุณหมอสุมาลี ตันติวีรสุต ก็ชวยตาม
แกปญหาโรคาพาธที่เคียงคูกับงานไปเรื่อยๆ
เนื่องจากระบบการพิมพเวลานั้นไมมีตัวอักษรโรมันที่จะพิมพคําบาลี โยมสั่งทําอุปกรณพิเศษมาจากบริษัทตน
ทาง ก็มีประสิทธิภาพไมพอ ตองจัดแตงดวยมือ โดยอาศัยความรวมแรงประสานกันระหวางผูเขียนกับผูเรียง
ตัวพิมพ ในการนี้ คุณบุญเลิศ วุฒิกรคณารักษ แหงบริษัท ยูนิตี้โพรเกรส จํากัด มีความเพียรที่จะสูกับงานที่ยาก
งานจึงเดินหนาไปได แตกวาหนังสือจะเสร็จก็แสนนาน เขาพรรษาใหมไปถึงวันที่ ๑๒ ส.ค. ๒๕๒๘ แลว
แตกอนที่งาน พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม จะเสร็จนี้ ศาสตราจารยระวี ภาวิไล ก็ไดแจงไว
แลววาจะพิมพ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ อีกเปนครั้งที่ ๓ และพอดีทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ก็ประสงคจะพิมพเชนกัน ครั้นศาสตราจารยระวี ภาวิไล ไดทราบเชนนั้น ก็ถวายโอกาสแกมหาจุฬาฯ ใหเปนเจาของ
การพิมพครั้งที่ ๓ แทนไป

บันทึกไวระลึก

๑๑๙๑

ขอสําคัญอยูที่วา เมื่อไดรับแจงขอใหมีการพิมพครั้งใหม ผูเขียนซึ่งไดคิดไวนานแลววาจะขยายความบทตนๆ
ก็จึงตองเรงเขียนใหทันกอนจะพิมพครั้งที่ ๓ นั้น
อยางไรก็ดี อีกดานหนึ่งคือโรคที่ติดอยูกับตัว ก็กาวหนาดวย โรคเดนเวลานั้นคือระบบหายใจ โดยมีปอดที่
ชํารุดเปนทุนเกามาตั้งแตเปนวัณโรคขั้นรุนแรงกอนนั้น ๒๐ กวาป ไอเปนเลือดมากมาย ครั้นหายแลวก็มีแผลเปนที่
ขั้วปอด และคุณหมอหลายทานวาเปนหืดในระดับหนึ่ง แลวลาสุดเมื่อกลับจากอเมริกามาถึงวัดในป ๒๕๒๔ พอเจอ
อากาศยานวรจักร ซึ่งมีมลภาวะสูงมาก ก็ทรุด จากนั้น โรคปอดก็หนักลงๆ เคียงคูมากับงาน
พอ พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม เสร็จ อาการของโรคมาถึงขั้นพูดแทบไมออกแลว ใครมาหา
แมแตพูดกับเขาคนเดียวนั่งอยูใกลๆ ก็ตองใชแรงตะเบ็งแลวเจ็บหนาอก ญาติโยมบอกวาอยูที่วัดเดิมตอไปไมไดแลว
เตรียมหาที่ใหยายไปอยูนอกเมือง แตไมทันเสียแลว เพราะถึงเวลาเขาพรรษาป ๒๕๒๘ ดังที่วาขางตน
ในพรรษาป ๒๕๒๘ นั้น เปนอันวาจะตองเขียนสวนขยายในบทตนๆ ของพุทธธรรมตามที่ตั้งใจไวใหเสร็จ แต
ก็จะตองทนอยูกับสภาพที่ลําบากของระบบการหายใจที่ทรุดมากอยางนั้น แลวก็ปรากฏวา ทางฝายโยมไดจัด
เตรียมการแกปญหาไวขั้นหนึ่งแลว
พอเขาพรรษา โยมก็นิมนตออกไปอยูที่อ่ืนแบบรายวัน คือ ทุกเชา คุณโยมชม และโยมคุณหญิงกระจางศรี
รักตะกนิษฐ จัดรถมารับจากวัดไปนั่งเขียนพุทธธรรม ที่ศาลากระจก ในเขตบานของคุณเล็ก นันทาภิวัฒน โดยมีคุณ
อิ่มจิตต ศิลป อํานวยความสะดวกแทนเจาบาน พอเย็นลง รถก็พากลับมาสงเขาวัด
ที่ศาลากระจกนั้น ทุกวัน โยมชม คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ และโยมหมอจรูญ ผลนิวาส จัดภัตเพล
ถวาย โดยมีผูใกลชิดรวมคณะ เชน อาจารยลดา รัตกสิกร และอาจารยเลิศลักษณ บุณยะกมล ทั้งนี้ตลอดพรรษา
ตอเนื่องมา จนจะสิ้นป ๒๕๒๘ กระทั่งงานเพิ่มเติมพุทธธรรมสวนนั้นสําเร็จ
เวลาประมาณ ๕ เดือนตั้งแตเขาพรรษา จนสิ้นป ๒๕๒๘ พุทธธรรมที่เพิ่มเติมเสร็จ มีเพียงสวนเดียว คือบท
ที่ ๓ ไตรลักษณ ซึ่งจําเปนที่สุด เพราะทั้งสําคัญ และของเดิมนั้นสั้นที่สุดเพียง ๑๓ หนา เทียบไมไดเลยกับเลมใหญ
ที่ขยายเปนพันหนา สวนที่เขียนเพิ่มเติมคราวนี้ได ๖๗ หนา (บทที่ ๓ จึงขยายเปน ๘๐ หนา)
พอขึ้นปใหม ๒๕๒๙ ก็หันไปเรงงานพิมพ แตในระบบการพิมพแบบเกาก็ดังที่วาแลว แมวาขณะนั้น เวลาเพิ่ง
ผานมาหลังพิมพครั้งแรกเพียง ๓ ป อารตเวิรค ฟลม และเพลตยังไมผุก็จริง (ที่โรงพิมพเกา อารตเวิรคสูญหายไป
๑๙๙ หนา) แตจะขยับเขยื้อนเลื่อนอะไรแทบไมไดเลย
แมแตเลขหนาทั้งหมดก็ตองคงตามเดิม (เลขหนานั้นเกี่ยวกับดัชนีดวย เพราะในดัชนี ๑๒๖ หนา ตามเปลี่ยนตัว
เลขที่มากมายไมไหวแน) จึงตองใชวิธีแทรกของใหมลงไปแลวใชเลขหนาแบบ / ดังที่ในบทที่ ๓ นั้น มีสวนที่เพิ่มเติม
คือ หนา 70/1-70/52 และ 78/1-78/15 (นอกจากนี้ มีเพิ่มเล็กนอยในบทที่ ๔ เปนบันทึกพิเศษทายบท หนา 150150/4 และแกไขแทรกเพิ่มไดบางเล็กๆ นอยๆ กระจายไปในหลายแหง)
ในขั้นเตรียมงานเขาโรงพิมพนี้ ผูที่ชวยงานยืนเปนหลัก ในการพิมพดีดตนฉบับให ก็คือคุณชลธีร ธรรมวรางกูรเชนเคย (พิมพมาทั้งเลมตั้งแตเริ่มฉบับเดิม) ตอมา ในขั้นเรียงพิมพ คุณชุติมา ธนะปุระ (สุวรรณกุล) ชวย
พิสูจนอักษร ครั้นแลว คุณวรเดช อมรวรพิพัฒน ขอทําดัชนีเฉพาะสวนเพิ่ม ๗๒ หนานี้ถวาย (ได ๗ หนา) โดยมี
คุณณรงค หอมจันทรมาชวย แลวคุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ กับคุณวรเดช และคุณณรงค นําสําเนาตนฉบับไปอาน
แทนผูอานทั่วไป และเสนอแนะทวงติง เพื่อทําใหรอบคอบรัดกุม แลวการตีพิมพก็เดินหนาไป
การทั้งหมดนั้นนับวาเรงรีบ เพราะแขงกับปญหาโรคภัย ที่บังคับวาตองยายออกไปจากกรุงเทพฯ ใหเร็วที่สุด
และลงทาย การพิมพ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ สําหรับมหาจุฬาฯ อันเปนครั้งที่ ๓ ก็เสร็จ

๑๑๙๒

พุทธธรรม

จากนั้น ผูเขียนก็ถูกรับออกจากวัดพระพิเรนทร ไปอยูที่ศาลากลางสระ นอกเมืองนอกกรุง ในวันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๒๙ กอนเขาพรรษา ๓ วัน เปนการยายพนจากกรุงเทพฯ ไปอยางถาวร ไมยอนกลับมาอยูอีกเลย
พรอมกับที่หนังสือ พุทธธรรมฯ ก็เปนอันจบยุคปดรายการ เลิกรางานมาตลอดเวลา ๒๕ ป

ชีวิตกรุงกลางมลพิษปดไป เปดฉากใหม พลิกผันไปทันที
ดังวาแลว ถึงแมการออกจากกรุงเทพฯ จะเปนเรื่องรีบดวน แตผูเขียนเองกําลังเรงงานอยางยิ่ง ไมมีโอกาสใส
ใจ เรื่องการยายจึงเปนความขวนขวายดวยความหวงใยของญาติโยม และในขั้นตน จะหาที่ถาวรก็ไมทัน จึงเพียงให
มีที่พักฟนฟูสุขภาพชั่วคราวพอพนจากอากาศกรุงเทพฯ ไปกอน ฝายผูเขียนเรงเรื่องหนังสืออยางเดียว ก็ไดแตเพียง
ทราบแลวอนุโมทนา
สถานที่ไปพักนี้ เรียกวา “ศาลากลางสระ” ทางโยมเลาวา คุณหมอกาญจนา เกษสอาด ไดรับแจงผานทางคุณ
รังสิต และอาจารยวารุณี เลิศศิริ วา ระหวางหาสถานที่ถาวรยังไมลงตัวนี้ คุณบุญเจิด และคุณสายใจ หลิมสุนทร ขอ
นิมนตพระไปพักที่ศาลานั้น อันเปนอาคารที่คุณบุญเจิดไดสรางไวในสระน้ําใหญ โดยยังไมไดใชทํากิจทําการอะไร
เลย ภายในแคมปเครื่องจักรกล ที่ลําลูกกา ปทุมธานี
เมื่อไปพักจะเขาพรรษา ๒๕๒๙ โยมก็ถวายศาลานั้น อันมีขนาด ๘ x ๘ เมตร โดยตั้งปายเปน “สถานพํานัก
สงฆศาลากลางสระ เพื่อฟนฟูสุขภาพ (ชั่วคราว)” และไดเปนที่จําพรรษาอยูนานถึง ๓ ปเต็ม
(ตอมา เมื่อพระไปอยูที่วัดญาณเวศกวันแลว คุณบุญเจิด หลิมสุนทร ก็ใหชางถอนศาลายายขึ้นไปตั้งที่สถาน
พํานักสงฆสายใจธรรม ใหเปนศาลากลางสระ บนเขาดงยาง ซึ่งในขณะนี้ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผูเขียนไดมาอยูจําพรรษาอีก
คลายกับเมื่อ ๒๕ ปก อ นโนน แตคราวนี้พักอยูรูปเดียว และวาระนี้ เปน โอกาสที่ไ ดหัน กลับมาตรวจชําระจัด
ขอมูลคอมพิวเตอรของหนังสือ พุทธธรรมฯ นั้น เปนความหมุนเวียนมาใหม เมื่อเวลาผานไปหนึ่งเสี้ยวศตวรรษ)
ในการยายจากวัดพระพิเรนทร ไปอยูที่ศาลากลางสระครั้งนั้น มีพระสมัครไปอยูดวย ๒ รูป คือ พระมหาอินศร
จินฺตาปญฺโญ (ปจจุบัน คือ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ) และพระฉาย ปญฺญาปทีโป (ปจจุบัน คือ พระครูสังฆรักษ
ฉาย ปญฺญาปทีโป) ซึ่งอยูดวยกันตลอด ๓ พรรษานั้น จนไดเปนพระ ๓ รูปแรกซึ่งมาจําพรรษาที่วัดญาณเวศกวัน
การไปพักที่ศาลากลางสระนี้ เปนการเปลี่ยนฉากชีวิตแบบพลิกผันพนสภาพเกา มาสูบรรยากาศใหมอยาง
แทบสิ้นเชิง ตัดตอนจากสภาพตอเนื่องเกาที่เปนมาทั้งหมด ความเปนอยูเปลี่ยนไป วัตถุประสงคของการเปนอยู
เปลี่ยนไป กิจกรรมในชีวิตประจําวันเปลี่ยนไป สิ่งแวดลอมเปลี่ยนไป ผูคนที่พบพานเกี่ยวของเปลี่ยนไป แมแต
บุคคลใกลเคียง นอกจากพระ ๒ รูปที่มาดวยแลว ก็มีผูใหมที่ญาติโยมชวนมาอยูดูแลพระ เริ่มดวยคุณวันชัย
ประคองศิลป และคุณประกาศิต แยมบุญชู ตอดวยคนอื่นๆ กระทั่งคุณขจร เข็มทอง ซึ่งขับรถไดดวย มาอยูในชวง
ตอจนเขาประจําที่วัดญาณเวศกวัน
เรื่องสําคัญที่หยุดหายขาดตอนไปอยางชัดเจน ก็คืองานหนังสือหลักอยาง พุทธธรรม และ พจนานุกรมพุทธ
ศาสตร แมวาจะมีผูสนใจขอพิมพตามโอกาส ก็เปนการพิมพซ้ําอยางเดิมไปเรื่อยๆ ไมมีอะไรเปนที่สังเกต งาน
หนังสือเปลี่ยนเปนเรื่องปลีกยอย เลมเล็กๆ นอยๆ ที่มีผูลอกเทปมาใหตรวจเพื่อพิมพแจกกัน แตก็มีหนังสือเชิง
วิชาการดวย เพราะเมื่อพอจะออกไปพูดได ก็มีหนวยงาน สถาบัน และองคกรตางๆ (เฉพาะอยางยิ่ง ที่ตอเนื่องที่สุด
คือ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) นิมนตไปพูด แลวขอพิมพ งานหนังสือจึงออกมาในแนวใหม
ทั้งนี้พอดีวา ป ๒๕๒๙ นั้น เริ่มเขาสูยุคการพิมพหนังสือดวยคอมพิวเตอร ในระบบ desktop publishing
โยมไดจัดซื้อเครื่อง Mac Plus ตามดวย Mac SE มาถวาย ผูเขียนตรวจบทลอกเทปแลว ก็สงใหพระครูปลัดฯ
(ตั้งแตยังเปนพระมหาอินศร) พิมพ แลวรับกลับมาตรวจ สงกลับไปพิมพ ทําดังนี้เรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อไปอยูที่วัด

บันทึกไวระลึก

๑๑๙๓

ญาณเวศกวันแลว งานตรวจบทลอกเทปและจัดพิมพเปนหนังสือเลมยอยๆ อยางที่แมเรงก็ไมทันความประสงคของ
ผูขอพิมพนี้ ไดกลายเปนงานหลักที่จําตองทําอยางไมรูจักจบสิ้น และกินเวลาแทบทั้งหมดของชีวิตตลอดระยะเวลา
ไมนอยกวา ๒๐ ปตอมา
งานจรสําคัญที่เขามาในป ๒๕๓๐ แลวตอเนื่องมาจนบัดนี้ ไดแกการที่มหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มโครงการจัดทํา
พระไตรปฎกคอมพิวเตอร ที่เรียกยอวา BUDSIR โดยจูๆ ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรที่นั่น ซึ่งไมเคยรูจักกัน
มากอน คือ ดร.ศุภชัย ตั้งวงศศานต ไดติดตอไปขอปรึกษาเกี่ยวกับพระไตรปฎกบาลีที่จะนําลงในคอมพิวเตอร พอ
ทางมหาวิทยาลัยทํางานนี้เริ่มออกผลสําเร็จในปตอมา โยมก็จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร desktop PC มาถวายใหใช
กับงานใหมนั้น เลยกลายเปนวาพระครูปลัดฯ ใช Mac พิมพหนังสือ ขณะที่ผูเขียนใช PC คนพระไตรปฎก
เรื่องที่วามานี้ เปนเครื่องบอกวา แมจะออกมาอยูนอกเมืองมีชีวิตเปลี่ยนไปและหางไกลญาติโยมนักแลว แต
การดูแลเกื้อกูลพระของฝายโยมก็มิไดลดลงเลย กลับจะยิ่งหนักแนนขึ้นไปอีก เพราะอยูในระยะพึงหวงใยและ
ดําเนินการแกปญหา
ดังนั้น นอกจากคณะโยมผูอุปถัมภสถานพํานัก คือครอบครัวคุณบุญเจิด และคุณสายใจ หลิมสุนทร กับคุณ
สุพงษ และคุณนารี ประจุมาศ พรอมดวยมารดา คือโยมยายรวม เพียรอุสาห ที่ไดดูแลอยางใกลชิดและบริบูรณ
แลว โยมคุณหญิงกระจางศรี และคุณชม รักตะกนิษฐ พรอมดวยเพื่อนสนิทคือโยมหมอจรูญ ผลนิวาส กับทั้งผู
ใกลชิดมิตรสหายและศิษย ซึ่งไดอุปถัมภตลอดมาแตครั้งจําพรรษาที่วัดพระพิเรนทร ก็ไดมาดูแลบํารุงสม่ําเสมอ
ตอมา เครื่องคอมพิวเตอรที่กลาวขางตน ก็มาจากโยมคุณหญิงกระจางศรี เปนผูนําคณะในการจัด รวมไปถึงเรื่อง
รถยนตและคนขับ ที่เกิดมีเพื่อการใชงานตามลําดับ โดยพระไมเพียงมิไดออกปากเทานั้น แตไมทันไดนึกถึงเลย
อยางไรก็ตาม ในระยะที่พักอยู ณ ศาลากลางสระนั้น เรื่องหลักแทจริงซึ่งเปนการแกปญหาที่มุงหมายในการ
นิมนตพระใหมาพักที่นั่น มี ๒ อยาง คือ การบําบัดโรค และการหาสถานที่ถาวรซึ่งเปนสัปปายะสําหรับสุขภาพและ
การทํางานธรรมะของผูเขียน
ในเรื่องแรก คือการบําบัดโรค พอไปพักที่นั่นไมนาน ถึงป ๒๕๓๐ ก็เริ่มมีความกาวหนาชัดเจน โดยคุณหมอ
สุมาลี ตันติวีรสุต ไดเอาธุระติดตอประสานงานอยางจริงจัง ดานโรคปอดหลอดลม นําสงคุณหมอสุชัย เจริญรัตนกุล
ที่โรงพยาบาลศิริราช ไดตรวจและติดตามดู เฉพาะอยางยิ่งไดสั่งยาที่เหมาะกัน ไดผล ชวยใหดีขึ้นมาก ประกอบกับ
อากาศนอกกรุงก็ชวย ทําใหสามารถพูดไดพอสมควร ดังที่ในระยะนั้น ไดรับนิมนตไปพูดขางนอกไมนอยครั้ง แมวา
จะมิใชโรคที่จะรักษาใหหายไดเห็นชัดๆ และอวัยวะภายในก็บอบช้ํามามากจากโรครายที่ไดเปนมากอนแลว อีกทั้ง
ตอมา รางกายก็ทรุดโทรมลงตามวัย โรคจึงกลับแรงขึ้นๆ (ใน ๒ ปหลังนี้ การไอยิ่งรุนแรง ในบางชวงแมแตพูดก็
ไมได และขณะเขียนบันทึกนี้ เขาระยะเปลี่ยนฤดู ก็กําลังเกิดอาการอึดอัดในระบบหายใจคอนขางทรมานมาก)
อีกโรคหนึ่ง คือ อาการทองเสียทองเดินประจําวัน ที่เปนมา ๒๐-๓๐ ป ทําใหออนเพลีย และไมสะดวกตอการ
เดินทาง คราวหนึ่งไปตรวจที่ รพ.วิชัยยุทธ คุณหมอสมพนธ บุณยคุปต จับตัว giardia ได ก็เลยใหยาถูก ทําใหถึง
ขั้นหมดปญหาไปไดโรคหนึ่ง แมวาโรคนี้จะหวนกลับมาบาง แตเมื่อจับจุดไดแลว ในคราวตอๆ มา ก็แกปญหาไม
ยากนัก (ที่วิชัยยุทธนี้ ไดเขาพักรักษาตัวอีกบอยครั้ง เนื่องจากหลายโรค และทางโรงพยาบาลไดอุปถัมภมาตลอด)
สวนการหาที่สัปปายะ ก็เปนเรื่องใหญที่ญาติโยมเอาจริงเอาจังมาก ทั้งดูวัด และดูที่สรางวัด โยมทานนี้มีที่
เหมาะที่นั่น โยมทานนั้นมีที่เหมาะที่โนน ใกลบาง ไกลบาง โยมก็พากันไปและนิมนตพระไปดู แมแตโยมนอกคณะ
บางทานก็ไดยินเรื่องและสนใจ บางทีก็รวมหารวมไปชวยดู เชน คุณธัมมานันทะ เปนอันวาเดินทางกันบอย บางแหง
ก็นิมนตไปทดลองพักดูกอน บางแหงตอนไปดูเปนเขตสีเขียว แตตอมาถูกยกเลิก กลายเปนเขตอุตสาหกรรม

๑๑๙๔

พุทธธรรม

เวลาลวงมาๆ วันหนึ่ง ขาวมาทางคุณหมอกาญจนา เกษสอาด วามีที่ดินแปลงหนึ่งอยูดานหลังพุทธมณฑล
ญาติโยมก็ไปดูกัน ในที่สุด ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๑ โยมทั้งหมดที่ใกลชิดเรื่อง ก็ไดมีมติลงกันเปนอันเดียววา
ที่ดินทางดานหลังของพุทธมณฑลนั้น เปนที่เหมาะสมที่สุด
คุณยงยุทธ ธนะปุระ และคุณชุติมา ธนะปุระ (สุวรรณกุล) ขายที่ดิน ๒๕ ไร ที่วังนอย (ซึ่งเคยนิมนตพระไป
ทดลองพัก แตยุติวาไมเหมาะเพราะมีสภาพแวดลอมไมดี) แลวนําเงินที่ได มาซื้อที่ดินแปลงดังกลาว ๑๑ ไร ๒๔
ตารางวา เมื่อไดรับหนังสืออนุญาตสรางวัดจากทางราชการ และสรางกุฏิได ๑ หลังเศษแลว ก็นิมนตพระไปพํานัก
ตั้งแตวันเขาพรรษาที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๒ เปนตนมา2184
โดยนัยนี้ ผูเขียนก็ไดยายเขามาอยูในวัดอันเปนที่ถาวร ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๒ แตระหวางความเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญที่พลิกผันใหเรื่องตอเนื่องขาดตอนไปในป ๒๕๒๙ นั้น มีกิจอีกอยางหนึ่งที่ถูกลืมวาบหายไป คือ หลังกลับ
จากอเมริกาในป ๒๕๒๔ แลว ปตอมา ทาง Harvard ไดติดตอนิมนตไปสอนอีก แตในระยะนั้น กําลังเรงงานพิมพ
พุทธธรรมฯ ตอดวย พจนานุกรมฯ ดังที่เลาแลว ซึ่งเปนงานหนักตอเนื่องกันหลายป จึงผัดไว แลวขอเลื่อนมาเรื่อยๆ
จนในที่สุดรับปากวาจะไปไดในป ๒๕๓๐ ทางโนนจึงเงียบรออยู (ถามาดูที่กุฎีเมืองไทย ก็หายตัวไปแลว) แตพอยาย
ออกจากกรุงเทพฯ สภาพเปลี่ยนไป พบเรื่องราวใหมๆ การไป Harvard เลยถูกกลบลบหายไปเลย กระทั่งไมนานนี้
เอง เปดพบเรื่องนี้ในบันทึกเกาๆ จึงนึกขึ้นได แตก็สายไปนานนักแลว แกไขอะไรไมได จนครั้งสุดทาย เจอ
อาจารยสแวเรอรมาเมืองไทย ก็เกษียณยายจากฝงตะวันออก ไปอยูถิ่นผูเฒาบนฝงตะวันตกเสียแลว

โยมทําเพื่อพระ พระพึงมีธรรมเพื่อโยม
ไดเลาแลววา ในวันเขาพรรษา ๑๘ ก.ค. ๒๕๓๒ พระ ๓ รูป ไดรับนิมนตมาเริ่มอยูที่วัดญาณเวศกวัน แต
สิ่งกอสราง ที่พระเรียกวาเสนาสนะ เพิ่งสรางเสร็จหลังเดียว เปนกุฏิไมขนาด ๖.๐๐ x ๑๐.๐๐ เมตร กั้นเปนหองพระ
อยู ๓ ห อ ง ลู ก ศิ ษ ย อ ยู ๑ ห อ ง เต็ ม พอดี และเนื่ อ งจากเป น กุ ฏิ ใ ต ถุ น สู ง จึ ง ใช ใ ต ถุ น นั้ น เป น เหมื อ นศาลา
อเนกประสงค ที่ทําวัตรสวดมนต รับแขก ทําบุญ ทําพิธีทุกอยาง สมบูรณทุกประการ (ขาดอยางเดียว คือ วัน
อุโบสถ ตองนั่งรถไปรวมสังฆกรรมที่วัดพระพิเรนทร)
ที่จริง โยมสรางกุฏิ ๒ หลัง แตอีกหลังหนึ่งซึ่งเล็กขนาด ๖.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร สําหรับเจาอาวาส สรางไมทัน
เปนกุฏิไมใตถุนสูงเชนเดียวกัน เหมือนกัน เพียงแตเล็กเทานั้น แตมีขอพิเศษ คือทําตูหนังสือเปนฝาทั้ง ๔ ดาน ใหเปน
ที่เก็บหนังสือทั้งหมด ตั้งแตพื้นจดเพดานและรอบทุกดาน เวนแตชองหนาตางกับบานประตู ที่สําหรับอยูไดจริงจึงเล็ก
ลงไปอีกมาก และหนังสือที่มากก็หนักจนกุฏิทรุดในเวลาตอมา
ที่ดิน ๑๑ ไรเศษ ฟงเหมือนคอนขางกวางใหญ แตที่จริงเปนที่น้ํามากมาย ทั้งสระใหญ และคลองสาธารณะที่
แลนเฉียงตลอด แบงวัดเปน ๒ ฝง บริเวณที่เหลือก็เปนที่ของตนไม ตอมา ญาติโยมจะสรางโบสถ ไมมีที่ลง จึงจะ
สรางในสระน้ํา แตในที่สุด ก็ไมลงตัว จึงรวมใจกันซื้อที่เพิ่มใหม
2184

ไดรับหนังสืออนุญาตสรางวัดที่ทางราชการออกให ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๓๒ หลังจากนั้น มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งเปนวัดใน
พระพุทธศาสนา ชื่อวา “วัดญาณเวศกวัน” ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ตอมาญาติโยมรวมกันซื้อที่ดินเพิ่มแปลงใหม ๘ ไร ๙๓
ตร.วา เพื่อเปนที่สรางโบสถ ซึ่งไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๒ แลวมีพิธีผูกสีมาในวันที่ ๑๒
มกราคม ๒๕๔๔ นอกจากนั้น มีการซื้อที่ดินดานทิศใตทายวัด ทําเปนเขตวนวิเวก เมื่อ ๓ ธ.ค. ๔๒ เนื้อที่ ๑ ไร ๙๔ ตร.วา และเมื่อ
๔ ก.ค. ๔๕ เนื้อที่ ๒ ไร ๑ งาน ๕๖ ตร.วา แลวทายสุด เมื่อ ๒๒ ส.ค. ๒๕๔๗ พี่นองตระกูล “สุจริต” รวมใจอุทิศบรรพบุรุษบุรพ
การี ถวายที่ดินตอทายวัดออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ๔ ไร ๓ งาน ๑๙ ตร.วา (แตเมื่อแบงที่ดินแปลงที่ถวายสุดทายนี้ ทางการ
วัดที่ดินเปนโฉนดสําหรับถนนสาธารณะแยกออกไป ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ งาน ๙๒ ตร.วา และสวนที่ถวายวัดแยกเปน ๒ โฉนด รวม
เนื้อที่ ๔ ไร ๑ งาน ๓๗ ตร.วา ดังนั้น ที่ดินวัดญาณเวศกวันจึงมีอยูในปจจุบัน ๒๗ ไร ๑ งาน ๔ ตร.วา)

บันทึกไวระลึก

๑๑๙๕

กาลเวลาผานมา ๒๒ ป ถึงปจจุบัน ผูมองวัดญาณเวศกวันในบัดนี้ คงเห็นสภาพที่แตกตางไปจากเดิม
หางไกล บริเวณที่ดินวัดขยายกวางขวางออกไปเกินเทาตัวเปนกวา ๒๗ ไร พรอมดวยเสนาสนะคืออาคารสิ่งกอสราง
ที่เดนขึ้นมามากหลาย ทั้งหมดนี้เปนผลการสรางสรรคของพุทธบริษัทญาติโยม
วัดนี้มีหลักที่มีมาตามปกติ ซึ่งเปนอยูอยางนั้นเองโดยไมตองถือ คือ พระมีงานไดแกการศึกษาและสั่งสอนธรรม
สวนวัตถุสถานเงินทองเปนเรื่องของญาติโยม เมื่อพระทํางานไปตามหลักของตัว มัวมุงอยูกับงาน แถมเวลาไมพอ ก็ไมทัน
ไดคิดที่จะบอกจะขอหรือจะชวนใคร แลวในกระแสของงานนั้น อยูๆ โยมก็มาสนับสนุน พอรู ก็เห็นโยมเริ่มเรื่องไปแลว
โยมก็บอกเลาไถถามทํากันไป เรื่องก็เปนไปเอง กลายเปนภาพที่สรุปออกมาวา โยมเห็นพระทํางาน โยมก็มาทําเพื่อพระ
เพราะทั้งพระสงฆและพระพุทธศาสนานั้นมีไว ก็เพื่อทําธรรมะใหกอเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ธรรมนั่นแหละคือทุนที่แท พระทําทุนดวยการศึกษา แลวก็ใชทุนนั้นใหเกิดผลผลิตเปนประโยชนสุขจากการ
พัฒนาชีวิตจิตปญญาของประชาชน และตัวพระเองก็ไดกําไร คือยิ่งไดพัฒนางอกงามยิ่งขึ้นไปในศีล สมาธิ ปญญา
(ไมใชกําไรวัตถุ)
ดังที่วาแลว บรรดาวัตถุสถานกองทุนในวัดญาณเวศกวันนี้ ที่ไดเกิดมีขึ้นมาทั้งหมดนั้น เปนงานของญาติโยม
เริ่มตั้งแตหลายทานรวมกันไปบาง แยกกันไปบาง เที่ยวมองหาสถานที่ จะเปนวัดหรือไมก็ตาม ที่เปนสัปปายะเกื้อกูลตอ
สุขภาพและแกงานของผูเขียน เมื่อโยมวาดี ก็นิมนตพระไปดู จนกระทั่งไดที่ซึ่งโยมเห็นรวมกัน และพระเห็นชอบ เมื่อ
ที่นั่นไมใชวัด ญาติโยมก็ดําเนินการสรางเปนวัด
การกอสรางเปนเรื่องของญาติโยม ตั้งแตกุฏิ ๒ หลังแรกที่พูดถึงแลวเปนตัวอยาง เมื่อโยมจะสรางวางแบบ
พระก็เพียงขอใหมีใตถุนสูงจริงๆ อยางวัดบานนอก และจํากัดใหถูกตองตามพระธรรมวินัย เรียบงายพออยูได แลว
โยมก็ทํากันไป วัสดุก็ใชไมเกาจากการรื้อบาน (ที่สุขุมวิท ๑) ของโยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ โดยโยมหมอ
จรูญ ผลนิวาส ออกทุนใหญ และคุณยงยุทธ ธนะปุระ เปนผูอํานวยการสราง ครั้นงานกอสรางเริ่มตนแลว ไดนิมนต
พระไปดูตอนชางตอกเสาเข็มดวยมือ (ตอกดวยกําลังคน เพราะเปนเข็มไมยาวคงไมเกิน ๖ เมตร) จากนั้นพระก็
ไมไดยุงเกี่ยวอะไรจนเสร็จแลวก็นิมนตไปจําพรรษา2185
งานกอสรางในยุคตอๆ มา เมื่อวัดมีไวยาวัจกรแลว ตัวไวยาวัจกรเอง คือคุณประพัฒน เกษสอาด เปนสถาปนิก
จึงไดรับภาระเปนผูกํากับงานดานนี้สืบมา โดยมีคุณหมอกาญจนา เกษสอาด รวมดูแลดวยความเอาใจใสจริงจัง อีก
ทั้งยังมีคุณสันติ ตันติวีรสุต และคุณสุรพงษ ศิริวิชยกุล เปนเหมือนโยธาธิการและวิศวกรประจําวัดตลอดมาดวย
ผูเขียนมาอยูที่วัดญาณเวศกวัน ตั้งแตป ๒๕๓๒ นับถึงปจจุบันคงอยูมาแลว ๒๓ ป แตที่จริงไมใช เพราะ
ไมไดอยูที่เดียวนี้ตลอด ตอนตนนั้น อยูที่วัดญาณเวศกวันพรรษาเดียว แลวไปจําพรรษาที่อื่น คือที่สายใจธรรม ๕ ป
จึงยอนกลับมา จากนั้นก็ถูกโรคาพาธบังคับใหจําพรรษาที่วัดญาณเวศกวันยาวนาน
จนสุดทาย เมื่อรางกายมีทีทาวาจะหมดสภาพ ทํางานสุดทายคือสอนพระใหมไมไหว จึงปลีกตัวไปจํา ๓
พรรษาลาสุดที่สายใจธรรม อันเปนที่ตรวจชําระ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย นี้ไดจนเสร็จ เมื่อตัดชวงตนและชวงทาย
ออกไป เปนอันวาไดจําพรรษาที่วัดญาณเวศกวัน ๑๕ ป
ถึงตรงนี้ ควรเลาเรื่องของ “สายใจธรรม” ไวดวย ยอนไปเรื่องเกา เมื่อพักอยูชั่วคราวที่ศาลากลางสระ และ
ญาติโยมเที่ยวหาที่เหมาะถวายเพื่อใหยายไปอยูถาวรนั้น คุณบุญเจิด หลิมสุนทร ผูอุปถัมภถวายศาลากลางสระ ก็
2185

หลังเล็กที่เปนกุฏิเจาอาวาส คงเพราะมีหนังสือมากหนักเปนตันๆ ตอมา วางขวดกลมบนพื้นดานตะวันตก ขวดก็กลิ้งมาทางตะวันออก จึง
รูวาทรุด ในที่สุด ญาติโยมเห็นวานากลัวอันตราย ก็นิมนตเจาอาวาสยายออกไป และสรางกุฏิใหมตามที่คุณพรภัทร บุณยเกตุ
ออกแบบถวาย สวนกุฏิเกาที่จะรื้อ พอดีคุณสันติ ตันติวีรสุต ไปหาชางมายายเลื่อนไปตั้งบนตอมอที่ทําขึ้นใหม จึงรักษาของเกาไวได
แลวใชทั้งเปนที่เก็บหนังสือ และที่พูดคุยธรรมะกับพระใหม จนกระทั่งเจาอาวาสพูดไมไหว นิราศไปในป ๒๕๕๓

๑๑๙๖

พุทธธรรม

เปนทานหนึ่งซึ่งมองดูที่สัปปายะดวย และเคยนิมนตผูเขียนไปดูบางแหง ครั้นการสรางวัดญาณเวศกวันเริ่มขึ้นแลว
ก็เขาใจวางานนี้จบ เรื่องจึงเงียบสืบมา และคุณบุญเจิด พรอมทั้งครอบครัว ก็ไดตามมาถวายอุปถัมภพระ ณ ที่ตั้ง
วัดญาณเวศกวันดวยอยางสม่ําเสมอ
อยูมาวันหนึ่งในป ๒๕๓๒ นั้น คุณบุญเจิด ไดไปนิมนตพระ ๓ รูปใหไปเยี่ยมชมที่พักสงฆ ที่คุณบุญเจิด
และครอบครัวกําลังสรางถวาย ที่เขาดงยาง พระก็ไปดู ที่นั่น ชางสรางศาลาหลังใหญ กําลังขึ้นหลังคาอยู บนเนิน
คอนขางกลมบนสวนยื่นออกมาจากภูเขา ชาวบานเรียกวาจมูกเขา
คุณบุญเจิดเลาวา ยังมองที่สัปปายะเรื่อยมา จนกระทั่งขึ้นมาพบจุดนี้ เห็นวาเหมาะมาก พอดีเจาของที่ คือ
คุณจอย อรามศรี ซึ่งรูจักกันดี กําลังจะขายที่ดินนั้นใหแกบริษัทเอกชนรายหนึ่ง คุณบุญเจิดจึงไดชวนใหคุณจอยมี
ศรัทธาหันมารวมใจถวายที่นั้น คุณจอยพอใจดวย ก็ลมเลิกความคิดที่จะขาย เปลี่ยนเปนถวาย จึงไดดําเนินการ
สรางที่พักสงฆดังที่วา
ที่พักสงฆบนเขาสําโรงดงยาง (เรียกงายๆ วา เขาดงยาง) นี้ อยูในที่ดินเนื้อที่ ๓๑ ไร ๑ งาน ๒๘ ตารางวา
เมื่อแรกสราง มีศาลาใหญ ๑ หลัง และเรือนพักญาติโยม (ที่กําลังกอสราง) ๑ หลัง อยูในเขต อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา พระสามรูปไดรับนิมนตไปพักคางแรมครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๒ เปนเวลา ๑ สัปดาห และ
ระหวางนั้น ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม คุณบุญเจิด และคุณสายใจ หลิมสุนทร พรอมทั้งครอบครัวและญาติมิตร กับ
ครอบครัวคุณจอย อรามศรี โดยมี พ.ท.ลัน ประจุมาศ เปนประธาน ไดประกอบพิธีถวายเปนสถานพํานักสงฆ
ปตอมา ๒๕๓๓ พระสามรูปไดรับนิมนตไปจําพรรษา ณ ที่พักสงฆบนจมูกเขาดงยาง แตปลายป ๒๕๓๓
นั้นเอง คุณสายใจ หลิมสุนทร (เพียรอุสาห) ผูรวมกอตั้งและเปนกําลังใหญในการอุปถัมภบํารุง ไดปวยดวย
โรคมะเร็งปอด และถึงแกกรรมในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๔
ในชวงมีพิธีบําเพ็ญกุศลตอจากนั้น ไดตกลงกันตั้งชื่อที่พักสงฆวา “สถานพํานักสงฆสายใจธรรม” เพื่อเปน
อนุสรณแกคุณสายใจสืบไป ครั้นปลงศพแลว เจาภาพไดถวายปจจัยที่มีผูทําบุญในงานแกพระสงฆ จึงไดตกลงตั้ง
เปนกองทุนสายใจธรรมขึ้นในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔
อนึ่ง ระหวางที่คุณสายใจปวยหนัก คุณบุญเจิดไดยายศาลากลางสระที่ลําลูกกามาตั้งเปนอนุสรณที่สายใจ
ธรรม โดยขนยายวัสดุชิ้นสวนมา (๒๒ เม.ย.) ประกอบขึ้นอยางเดิม แลวติดปายชื่อ “ศาลาสายใจธรรม” (๑๔ มิ.ย.)
[ตอมาใชอยางปายเดิมที่ลําลูกกาวา “สถานพํานักสงฆศาลากลางสระ เพื่อฟนฟูสุขภาพ (ชั่วคราว)”] และติดตั้งปาย
ชื่อสถานพํานักสงฆสายใจธรรม ในตนเดือนกรกฎาคม ปนั้น
หลังพรรษาป ๒๕๓๓ แลว พระสงฆยังไดจําพรรษาที่สายใจธรรมตอเนื่องมาอีกจนถึง พ.ศ.๒๕๓๗ รวมเปน
๕ ป ทั้งนี้ เหตุผลสําคัญอยางหนึ่ง คงสืบเนื่องจากมรณกรรมของคุณสายใจ คือเพื่ออุทิศกุศลแกเธอ โดยรําลึกถึง
กําลังศรัทธาและความอุปถัมภมากมายที่ไดบําเพ็ญไว

ออกเยี่ยมเยือน กอนเขาเงียบในฉากสุดทาย
อยางไรก็ตาม เวลาทั้งที่วัดญาณเวศกวัน และสถานพํานักสงฆสายใจธรรม นับตอจากศาลากลางสระ ที่ลําลูก
กา รวมกันทั้งหมดเกือบ ๒๕ ปนั้น ถาพูดในแงหนังสือหลัก คือ พุทธธรรมฯ และ พจนานุกรมฯ แลว ก็ตองเรียกวา
เปนชวงเวลาชะงักงัน มีความกาวหนาเพียงเล็กนอย
สาเหตุหลักของความชะงักงันนี้ ก็คือ ความยากนักหนาในการที่จะนําขอมูลหนังสือเกามาจัดใหม ในเมื่อ
ขอมูลนั้นมากมายอยางยิ่ง และมีลักษณะพิเศษ คือมีขอความภาษาบาลีอักษรโรมันบาง มีดัชนีที่ละเอียดซึ่งมิใชเพียง
ดัชนีคํา แตมีดัชนีความอีกดวยบาง ทั้งหมดนี้จะตองนํามาจัดทําเปนขอมูลใหมในคอมพิวเตอร พรอมกับที่ใน
ระหวางนั้น ตัวผูเขียนก็ประสบปญหาจากโรคตางๆ ที่บางอยางก็สะสมแรงขึ้น บางอยางก็กาวหนาไปพรอมกับความ

บันทึกไวระลึก

๑๑๙๗

เสื่อมถอยของรางกายตามวัย อีกทั้งสาละวนกับการทําหนังสือปลีกยอยเลมเล็กเลมนอยที่ไมรูจบสิ้นดังที่กลาวแลว
ความจริง ชวงเวลา ๕ พรรษาที่อยู ณ สายใจธรรมนั้น วาโดยเปรียบเทียบ เปนชวงที่ผูเขียนมีสุขภาพดีขึ้น
โรคของอวัยวะภายในที่สะสมระยะยาวมีอาการเบาลง เรื่องที่เดนกลายเปนปญหาของอวัยวะที่คอนมาดานภายนอก
เฉพาะอยางยิ่ง ตา และสายเสียง ซึ่งแมจะรุนแรงและเสี่ยงมาก แตก็มาในชวงเวลาสั้น พอผานได ก็พนไปเลย
เมื่อตนเดือน พ.ย. ๒๕๓๔ แกวตาทั้ง ๒ ขางเปนแผล (corneal abrasion) คุณหมอกาญจนา เกษสอาด
วาเสี่ยงมาก ถามีแผลเปน ตาจะบอด ใหเขา รพ.ศิริราช คุณหมอญาณี เจียมไชยศรี ก็ทําใหปลอดแผลเปนได ใน
ชวงปดตา พระครูปลัดฯ พาไปซอมเดิน (เผื่อไมมีตา) ที่บริเวณพระราชานุสาวรีย สมเด็จฯ พระบรมราชชนก หลาย
วัน กลับมาวัดแลว ก็ยังตองใชครอบปดตาอีกนาน รวมเวลาใชตาไมไดเกือบ ๓ เดือน (๖ พ.ย. ๓๔ - ๓๑ ม.ค. ๓๕)
ปตอมา เกิดอาการพูดไมออก คุณหมอกาญจนา เกษสอาด สงไป รพ.ศิริราช คุณหมอวัฒนะ ฐิตดิลก ตรวจ
แลวบอกวา สายเสียงอักเสบมาก บวมแดงหนาขึ้นมาหมดเหมือนตัวตะขาบ ในที่สุด ใหกลับไปตัดสินใจวาจะรับการ
ผาตัดสายเสียงหรือไม ตกลงวาไมผา ใหรางกายรักษาตัวเอง เมื่อจําเปนก็สื่อสารดวยการเขียนกระดาน กวาจะใช
เสียงไดใกลปกติราว ๓ เดือน (ส.ค. – ต.ค. ๒๕๓๖)
อยางไรก็ดี ในระยะตาไมเห็น ป ๓๔-๓๕ และพูดไมได ป ๓๖ นั้น งานหนังสือเลมยอย ก็ไมหยุด ตอนที่ตา
ไมเห็น มีผูลอกเทปมาจะพิมพหนังสือ ก็ใชวิธีใหพระครูปลัดฯ อานใหฟง เปนทอนๆ และพูดบอกขอความที่แกไข
ปรับปรุงในใจกลับออกไปใหพระครูปลัดฯ เขียน ทําไปอยางนี้จนจบเลม ที่จําได อยางนอยก็ออกมาเปนหนังสือ พระ
กับปา มีปญหาอะไร? (ตอมาอาจารยฝรั่งที่อเมริกาแปลเปนภาษาอังกฤษสงมาใหชวยดู แตไมมีเวลา ยังเก็บไว) และ
เรื่อง ดุลยภาพ: สาระแหงสุขภาพและความสมบูรณ (ปจจุบัน รวมอยูในหนังสือ การแพทยยุคใหม ในพุทธทัศน)
สวนในชวงที่พูดไมได พอดีมีเรื่องดวนตองสงใหทันตามที่เขาขอ พอมีเสียงนิดๆ ก็พูดฝนคอแคเหมือน
กระซิ บ อย า งยากเย็ น จนจบ คื อ เรื่ อ ง พุ ท ธวิ ธี แ ก ป ญ หาเพื่ อ ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่ ง อ. Bruce Evans แปลเป น
ภาษาอังกฤษในชื่อวา A Buddhist Solution for the 21st Century
เปนอันวา ในระยะประมาณ ๑๐ ปแรกตั้งแตออกจากกรุงเทพฯ ขณะที่โรคของอวัยวะภายในยังกรุนๆ สะสม
ตัวมาเรื่อยๆ โรคของอวัยวะภายนอก อยางเรื่องตาดําและสายเสียงอักเสบ รวมทั้งผาตัด cyst กลางหลัง ถอดเล็บ
อะไรพวกนี้ เปนเพียงเรื่องผานๆ ชั่วเวลาสั้นๆ ก็เลยเปนชวงเวลาที่ญาติโยมนิมนตใหพักจากงานหนังสือปลีกยอยที่
หนาแนน โดยแทรกคั่นดวยการเดินทางไปตางประเทศ
ผูเขียนไดไปนมัสการสังเวชนียสถานในอินเดียถึง ๓ ครั้ง คือ ในป ๒๕๒๘ (กอนไปอยูนอกเมือง), ๒๕๓๓
และ ๒๕๓๘; ไปสิงคโปร (ไดเยี่ยมวัดปาเลไลยก และวัดอานันทเมตตยาราม เปนตน) และ Perth ในออสเตรเลีย
(ไดเยี่ยมวัดปาโพธิญาณ) ในป ๒๕๒๙; ไปสหรัฐฯ ในป ๒๕๓๕ (เมื่อวัดวชิรธรรมปทีปอยูที่ Mount Vernon),
๒๕๓๗, ๒๕๓๘ และ ๒๕๓๙ (๓ ปทายนี้ โดยการนิมนตของคุณหมอสุนทร ศรีหงส อดีตนายกสมาคมแพทยไทย
ในอเมริกา และโยมบุญประจวบ) แตบางทีงานเรง ก็ตองนําติดตัวไปทํา ที่จําไดคือครั้งสุดทาย ป ๒๕๓๙ ตรวจ
นิติศาสตรแนวพุทธ ระหวางเดินทาง
ถึงป ๒๕๔๐ ชีวิตเปลี่ยนแปลงใหญอีกครั้งหนึ่ง ถาเทียบกับ ๑๐ ปแรกที่ออกมาจากกรุง ครั้งนั้นเปนการยาย
ถิ่นมาเคลื่อนไหวในแดนใหม แตคราวนี้เปนการเขาสูฉากใหมแหงความเงียบ เปน ๑๕ ปที่หมดสิ้นความเคลื่อนไหว
แมแตในวัดที่อยู ก็ไมไดออกจากบริเวณกุฏิหรือที่พักมาพบใครๆ หรือรวมกิจกรรมใดๆ ดานหนาวัด ตองตัดหมด
สิ้นแมแตการออกมารวมฉันอาหารและทําวัตรสวดมนต เหลืออยูเฉพาะพิธีที่โบสถในวันสําคัญ เชน วันมาฆบูชา วัน
วิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และพิธีอุปสมบทพระใหม ซึ่งก็จะตัดออกไปทั้งหมดดวยในตอนทายของชวงนี้
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แพทยเอื้ออารี ชวยใหมีโอกาสแกงาน
การที่ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนปเริ่มตนความเปลี่ยนแปลงนี้ ก็มาจากโรคของอวัยวะภายในที่สะสมตัวกาวมากับ
กาลเวลา พรอมกับความชํารุดทรุดโทรมของอวัยวะเหลานั้น สัมพันธกับความเสื่อมตามวัย
ผูเขียนมีโรคประจําตัวมาแตเยาวหลายอยาง เริ่มดวยในขวบแรกของชีวิต ก็แทบไมรอดเพราะโรคในทอง คือ
ระบบทางเดินอาหาร ตอแตนั้น ก็ปวยดวยโรคนี้เรื่อยมา แมที่ถูกผูใหญชวนใหบวชเณร ก็เพราะโรคนี้ พูดรวบรัดให
เห็นภาพงายๆ วา เมื่อบวชแลว นับเฉพาะเอกซเรยดวยวิธีกลืนแปง (barium sulfate) และสวนแปง (barium
enema) ผานมาอยางละนับสิบๆ ครั้ง ไมนับการสองกลองทั้งจากบน และจากลาง (GI Endoscopy) โดยเฉพาะ
ชวงหลายปมานี้ ดวยความเอื้ออารีของคุณหมออุดม คชินทร รพ.ศิริราช ไดทําใหคอนขางประจํา ลาสุดทําเมื่อ ๑๕
ธ.ค. ๒๕๕๓ แลว ยังไมทันครบป ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๔ ก็ทําอีก ลงทายวา เวลานี้ โรคดานระบบทางเดินอาหารมา
บรรจบประสานกับโรคระบบหายใจ จึงทําใหงานพูดสอนธรรม แมแตคุยธรรมะกับพระใหมตองปดรายการลงไป
กอนถึงโรคยืนหลักใหญ คั่นดวยโรคขนาดกลาง คือเรื่องกระดูกสันหลัง ผูเขียนมีปญหามาแตอายุยังนอย
ปวดหลังงาย เพียงนั่งรถไป ทางไมเรียบ รถกระแทกหนอย ก็มักปวดหลังรุนแรงไปคราวละ ๗ วัน คุณหมอ
ลดาวัลย รพ.บานสวน เคยใหดูฟลมเอกซเรยวา กระดูกสันหลังคดไปมาเหมือนตัว S ตนเองคิดวาเหตุหนึ่งนาจะ
เปนเพราะนั่งพับเพียบแบบถนัดขางเดียว คือ พอนั่งเขาที่ดีแถบหนึ่งแลว ก็ชินแถบนั้น นั่งสบายทั้งวันแทบไมตองลุก
ไมตองพลิกเลย แตอีกขางหนึ่งไมถนัด จึงไดบทเรียน เวลานี้ ถามีโอกาส ก็บอกเด็กๆ เมื่อนั่งพับเพียบ ก็ใหรูตัวที่จะ
พลิก ใหทับซายทับขวาเสมอเทากัน
แตไมเพียงเทานั้น กระดูกสันหลังทอนคอ (ชวง cervical) เสื่อม ปวดและชาลงแขนมานานแลว คุณหมอ
เห็นสภาพที่เสื่อมจนเคยสงสัยวาเปนมะเร็ง จึงตรวจเปนการใหญ แตก็รอดมา ปญหากระดูกนั้นโยงกวาง หลายคุณ
หมอเคยใหทํา bone scan ทั้งตัวมาแลวอยางนอย ๓ ครั้ง
ป ญ หาที่ ใ กล ป จ จุ บั น คื อ ท อ นใต เ อว (lumbar) มี ๒ ปล อ งที่ ห มอนรองกระดู ก เสื่ อ มปู ด ออกมาดั น
เสนประสาทใหปวดมาก ในระยะที่อาการรุนแรง ก็ไดคุณหมออารีศักดิ์ โชติวิจิตร กับคุณหมอสมยศ วรรณสินธพ
ที่ศิริราช ชวยแกไข โดยที่ทางวัดเอง ดานญาติโยมวัด คุณหมอดํารงค (พลโท นพ.ดํารงค ธนะชานันท) ก็คอย
ติดตามถามไถ รวมแลวก็ตองระวังตัวเองใหดี
เอาเรื่อ งใหญแ ตสั้ น มาคั่น อี ก อยางหนึ่ ง คื อ ตาเปน ต อหิ น ทั้ง สองขา ง เรื่อ งนี้ค นพบเมื่ อ กลางป ๒๕๔๖
เนื่องจากรูสึกงวงนอนอยางหนักและมึนซึมตอเนื่องเปนเดือน ไมพบเหตุ (ตามปกติ ตั้งแตบวชพระ ผูเขียนไมเคย
ปวดหรือมึนศีรษะ นอกจากคราวมีไขหวัด) แถมปวดฟน ปวดกราม ปวดหูและกระดูกสันแกมหนาหู เจ็บในทอง
เหมือนมีแผล คุณหมอคนหาปมดานตางๆ ทั้งคุณหมอเกษม อารยางกูร หวงใย ผานไปถึงคุณหมอกาญจนา เกษ
สอาด โยงไปที่คุณหมอสุมาลี นิมมานนิตย ซึ่งจัดใหเขาพักใน รพ.ศิริราช โดยคุณหมอปวน สุทธิพินิจธรรม จอง
หองใหที่ตึก ๘๔ ป นอนพักรับการตรวจ ๖ วัน (๑๗–๒๒ มิ.ย. ๒๕๔๖) โดยความอุปถัมภที่ทานคณบดีดําเนินการ
เขา รพ. แลว ก็คนหาโรค ในที่สุด คุณหมออภิชาติ สิงคาลวณิช ตรวจพบวาตาทั้งสองขางเปนตอกระจก แตนั่น
เรื่องงาย ปมใหญคือพบวาความดันตาขึ้นสูง ตาเปนตอหินทั้งสองขาง โดยเฉพาะตาซายมีเขตการมองเห็นแคบลง และ
อีกดานหนึ่ง จากการทํา ultrasound ก็พบวามีกอนนิ่วในถุงน้ําดี
เมื่อพบอยางนี้ การดูแลตอหินก็เริ่มตนทันที แตเนื่องจากคุณหมอผูเชี่ยวชาญเรื่องนี้ที่ศิริราช เปนแพทยหญิง
จึงไมถนัด ตอมาคุณศิริธร รัตนิน ไดนิมนตมารักษาประจําที่คุณหมอสรรพัฒน รัตนิน แลวมีคุณหมอหทัยรัตน
พิพิธวิจิตรกร ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญโรคนี้รวมดูแล ก็ไดเปนคนไขในอุปถัมภของโรงพยาบาลจักษุรัตนิน สืบมาจน
ปจจุบัน ซึ่งรวมทั้งไดผาตัดตอกระจกทั้งสองขางเสร็จไปแลวดวย
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ในปตอมา ๒๕๔๗ ถือไดวาเปนเรื่องสืบเนื่อง คุณหมอกาญจนา คุณหมอสุมาลี คุณหมอปวน เปนตน ก็จัด
ใหผูเขียนเขารับการผาตัด โดยศัลยแพทย คือ คุณหมอธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ ตัดถุงน้ําดีทิ้งไปในวันที่ ๔ ตุลาคม
แกปญหาทองอืดตื้อคลื่นไสและความเสี่ยงภัยจากการอักเสบเฉียบพลัน
อีกดานหนึ่ง คือเรื่องฟน ถาไมเกิดปญหาชัดขึ้นมา มักเรื่อยเฉื่อย ญาติโยมที่เปนทันตแพทยก็เตือนบอยๆ
คุณหมอสิทธิ ส. ศรีโสภาค ซึ่งคุนกับพระมาตั้งแตวัดพระพิเรนทร ไดปวารณาไว เกิดปญหาก็นิมนตพระไปที่คลินิก
อีกทานหนึ่ง คือ คุณหมอกฤษณา โรหิตรัตนะ ซึ่งไดมาปลูกและบํารุงรักษาสวนปาที่วัดตั้งแตแรก ก็คอย
เตือน เมื่อเกิดเรื่องตองแกไข ก็สงพระใหคุณหมอเพื่อนๆ ทําให ชวยใหผูเขียนพนปญหาสําคัญโลงไปไดบอยครั้ง
เมื่อป ๒๕๔๓ มีปญหารากฟนอักเสบคราวใหญที่แกไขนานที่สุด โดยอาศัยคุณหมอหลายทาน เริ่มที่คุณหมอ
สิทธิ ส. ศรีโสภาค แลวคุณหมอสุรสิทธิ์ เกียรติพงษสาร ทํารากฟนจนเสร็จ ปดทายที่คุณหมอธารินทร วชิรมน รวม
๔ เดือนครึ่ง (๘ ม.ค. - ๒๕ พ.ค.) เปนการอุปถัมภครั้งใหญ ซึ่งคุณหมอกฤษณาประสานจัดการตลอด
เวลานี้ เพื่อนๆ ที่รับราชการ เกษียณกันแลว คุณหมอกฤษณาก็นัดเพื่อนสนิทมาชวยทําฟนถวายพระดวย บางที
เดินทางไปถึงที่พระอยูไกลๆ อยางเมื่อปลายป ๒๕๕๓ ผูเขียนอาพาธอยู เกิดปญหาฟนแตกแทรกเขามา ที่อุดหลุด คุณ
หมอกฤษณาก็พาเพื่อนทันตแพทยรุนผูใหญ คือ พล.ร.ท. ทพ. สุรัตน นัยสวัสดิ์ คุณหมอวิโรจน รัตนปริคณน และ
คุณหมอพวงเพชร อิฐรัตน พรอมดวยคุณแปว นําเครื่องมือมาทําการอุดฟนนอกสถานที่ถวายถึงที่เขาดงยาง

จุดเปลี่ยนสูการเขาเงียบ
คราวนี้ก็มาถึงโรคใหญขางในตัว ไมใชแคติดตัว แตเปนเนื้อเปนตัวของตัวเลยทีเดียว คือ เกิดมากับอวัยวะที่
ไมบริบูรณ หรือไมสมประกอบ
เรื่องก็คือ ไดมีอาการไมปกติบางอยางมานาน ในที่สุดแพทยสรุปวา ผูเขียนมีเสนเลือดใหญที่ขึ้นไปเลี้ยง
สมองแคบเล็กกวาปกติมาแตกําเนิดทั้ง ๔ เสน คือ carotid arteries ๒ เสน ที่ขึ้นทางคอ ซาย-ขวา ดานหนา และ
vertebral arteries ๒ เสน ที่สอดรอยกระดูกสันหลังขึ้นไปทางทายทอย ซาย-ขวา (คือดานหลัง)
การคนหาตรวจสอบและติดตามเรื่องนี้ โดยปกติตองใชวิธี MRA (magnetic resonance angiography)
เปนเหตุใหผูเขียนตองนอนเขาไปในซองหรืออุโมงคเพื่อการนี้บอยมาก
อาการที่ชัดมากเพราะตองทนอยูกับที่นานจนเปนเหตุการณที่จําแมน คือ ในการเดินทางไป-กลับจากอเมริกา
๒-๓ เที่ยวสุดทาย (ชวงป ๒๕๓๗-๓๙) เครื่องบินขึ้นอยูในระดับสูงนานมาก ตลอดเวลานั้น เกิดอาการรูสึกแหงใน
สมอง แมจะจัดใหนั่งพักในที่แสนสบายก็ทรมานมาก หลับไมไดเลย อาการนี้ ในยามปกติ ก็เกิดขึ้นบอยในบางระยะ
หลังจากพูดบรรยายธรรมยาวติดกัน ๒-๓ วัน แลวในวันตอไป ก็อาจตามมาดวยอาการสมองแหง สมองดาน สมอง
ชา ที่แสนทรมาน นอนก็เฉย ถึงจะออนเพลียเทาใด สมองก็ไมมีความรูสึกวาจะหลับหรือไมหลับ
อีกอาการหนึ่งที่ชัดเปนปกติ คือ เวลาพูดกับใครๆ ตองหนาตรง ถาพูดหันหนานิดหนึ่ง เดี๋ยวก็จะหนามืด แต
โดยเคยชิน ก็จะรีบหันหนากลับมาตรง (คุณหมออธิบายวา เสนเลือดในคอโคงงออยู พอหันหนา เสนเลือดจะพับ
เลือดขึ้นสมองไมได) ฉันอาหารเสร็จ จะมีอาการศีรษะกระตุกหรือกระชาก ถาอานตัวหนังสือนิดหนอย จะเกิดอาการ
สมองบิด ทรมานมาก เสียงานไปคอนวัน (บางทีรุนแรง ไมสบายไปตลอดสัปดาห) นั่งยืนในบางทา ตาเห็นภาพซอน
นอนบางทีโดยคาดหมายไมได ก็เกิดอาการหายใจไมพอขึ้นมา แลวก็นอนพยายามหายใจอยูนั่น เปนอันไมไดหลับ
ครั้นแลว ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๐ มีโทรศัพทนิมนตใหไป รพ.ศิริราช เพื่อพบศัลยแพทยจากอเมริกา คือ
คุณหมอวิกรม โสตถิอุไร ก็ไดไปตามนิมนต คุณหมอบอกวาดูฟลม MRA แลว เสนเลือดขางคอดานหนาที่เลี้ยง
สมองของผูเขียน (carotid arteries) ทั้ง ๒ เสน ทั้งเล็ก และคด แถมตีบจะอุดตัน ขางซายตีบ ๘๐% ขางขวาตีบ
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๖๐% อยูในภาวะเสี่ยงมาก อาจจะอุดตันเมื่อไรก็ได และการที่เสนเลือดนั้นคดโคงงอไป ก็อาจเกิดจากถูกเลือดที่
ติดขัดหาทางผานดันขึ้นไป คุณหมอแนะนําใหเขาพักใน รพ. คืนนั้น และผาตัดในวันรุงขึ้นเลย โดยผาขางซายที่หนัก
กวา เสร็จแลว ก็ตองผาขางขวาในโอกาสตอไป คุณหมอเตรียมใหจัดหาหองพัก แตเจาตัวขอไปปรึกษากันกอน
วันรุงขึ้น ผูเขียนกลับมาเขาโรงพยาบาล แลววันตอมา ๘ มิ.ย. ๒๕๔๐ ก็รับการผาตัดเสนเลือดใหญเลี้ยง
สมอง carotid artery ข า งซ า ย ทํ า carotid endarterectomy เสร็ จ แล ว คุ ณ หมอบอกว า ได ขู ด ลอกสิ่ ง
แปลกปลอมที่พอกหนาทําใหเสนเลือดตีบนั้นออกไป ไดเย็บรนเสนเลือดที่โคงงอใหตรง และตัดเอาเสนเลือดดําจาก
โคนขาซายมาปะขยายเสนเลือดใหญนั้น เรียบรอยแลว
เปนอันเสร็จการ ก็กลับมาอยูพักฟนที่วัดญาณเวศกวัน ในระยะพักฟนนี้ รางกายก็ปรับตัวไป แตผลที่ชัด
อยางหนึ่ง คือ ตอนั้นมา หันหนาหันคอไปพูดกับคนอื่นได ไมวูบมืดไปอยางสมัยกอน
แตแปลกวา พอผาตัดไปไดครบ ๑ ป วันนั้น ฉันอาหารอยูกับพระอื่นในครัววัดตามปกติ จูๆ ก็วูบไป ฟุบ
หนาลงบนโตะอาหาร ใหคนเอาเครื่องมาวัดความดัน จําไมไดวาเทาไร แตชีพจรขึ้น ๑๐๐ พอลุกจากโตะก็เซจะลม
แลวตั้งแตนั้นมา ระบบชีพจรและความดันก็แปรปรวน คาดหมายไมได จนเปนเหตุใหตองงดการออกมาฉันภัตกับ
พระอื่น คือตองอยูฉันองคเดียวที่กุฏิตั้งแตนั้นเปนตนมา
ระลึกได (แตไมไดจดไว ถาไมตรงก็ขออภัย) วา ใน ๑-๒ วันหลังผาตัด เมื่อมาเยี่ยมที่เตียงคนไข คุณหมอ
เลาวา ตอนผาตัด เนื่องจาก carotid body (ตัวสงสัญญาณใหสมองสั่งการปรับการหายใจและการไหลเวียนของ
โลหิตใหพอดีกับความตองการของรางกาย อยูตรงงามเสนเลือดนั้นตรงจุดที่แยกเปนเสนในกับเสนนอก) เปนของ
เล็กมาก มองไมเห็น เครื่องมือไดไปกระทบใหเสียไป (ตอมา มีคุณหมอทานอื่นอธิบายใหเขาใจวา ถา carotid
body ขางซายเสียไป แตของขางขวายังอยู อาจชดเชยกันได แตขางซายนี้เปนหลัก การชดเชยอาจจะไมไดเต็มที่)
การที่เกิดเหตุวูบ ตอดวยชีพจร-ความดันโลหิตแปรปรวนสืบมานี้ คิดเดาวา อาจเปนเพราะรางกายพยายาม
ปรับตัวอยางมากมานานตั้งป เปนงานที่หนัก พอถึงจุดครบปนั้น ตรงจังหวะที่ระบบของรางกายสวนนั้นออนลา
เหมือนบอกวาไมไหวแลว ก็เลยปลอยระส่ําระสายไปหมด เหมือนคนยืนอุมของหนักอยูนาน พยายามสู แตถึงจุด
หนึ่งทนไมไหว ก็ปลอยมือหลุดโครมลงไป จึงวุนวายกระจัดกระจาย แลวมาเริ่มตนกันใหม ถาอยางนี้ ก็ดูรางกายวา
จะพยายามปรับตัวตอไปไหว หรือสําเร็จหรือไม
ดังไดบอกแลว พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนจุดเปลี่ยน ก็คือการผาตัด carotid artery ขางซายนี้เอง เปนเหตุตั้งตน
เปนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญมาก ที่ชีวิตเขาฉากใหม ตางจากครั้งกอนหางไกล
สิบปกอน คือ ๒๕๒๙-๒๕๓๙ เปลี่ยนเพียงวา ยายออกจากกรุงเทพฯ มาอยูนอกเมือง แตในฉากใหม ๑๕ ป
ตอจากนั้นถึงบัดนี้ (๒๕๔๐-๒๕๕๔) อยูแคในบริเวณกุฏิหรือที่พัก แมแตในวัดก็ไมปรากฏตัว เวนแตออกมาเดิน
บริหารรางกายในบางเวลา และรวมพิธีสําคัญที่โบสถเทานั้น
ยิ่งกวานั้น ๓ ปสุดทายของฉากใหม ๑๕ ปนั้น คือ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ยังบีบแคบลงไปอีก เปนฉากเล็กยอย ที่
หอยติดปลายของฉากใหญนั้น คือถึงวาระที่ไมสามารถใชกําลังทํางานในการพูดธรรมแมแตแกพระใหม จึงคอยๆ
ออกจากวัดญาณเวศกวันไปจํา ๓ พรรษาเงียบๆ ในที่หางไกลออกไป และถาฟนการทํางานพูดธรรมไมได ก็เปนอัน
ปดฉากใหญสุดทายนั้น
ขอทวนความวา การที่ผูเขียนออกงานปรากฏตัวนอกกุฏิไมไดนั้น ตอมาตัวเหตุสําคัญที่พูดขางตนไดรัดตัว
แนนลงไปอีก กลาวคือ ที่บอกวาฉันแลวอานตัวหนังสือไมไดนั้น เวลานี้ตองพูดวา ฉันอาหารแลวตองลงนอนภายใน
๑๐ นาที และใน ๑๐ นาทีกอ นลงนอนนั้น ต อ งไมมีการใชตาเพง และไมมีการใชความคิด เชน ไมวาจะอาน
ตัวหนังสือ หรือใครจะถามอะไรใหคิดตอบ ไมไดทั้งนั้น ทําไดแคเดินไปหองน้ํา แปรงฟน ที่ทําตามเคยชินไดโดยไม

บันทึกไวระลึก
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ตองคิด (ถาใชตาเพง หรือคิดจะตอบอะไร จะปวดขึ้นมาเฉพาะจุดที่หนุยหนาผากซาย แลวสมองก็จะไมสบาย เกิด
ปญหายืดเยื้อตอไป เสียการเสียงาน, ที่เปนอยางนี้ เขาใจวา เปนเพราะสมองขาดเลือดอยางรุนแรง ไมใชแควาอาหาร
ลงกระเพาะแลว สมองงวง หรือวาพอหนังทองตึง หนังตาก็หยอน อยางคนทั่วไป)
คุณหมอบางทานพยายามอธิบายความคืบหนาของอาการที่ซับซอนนี้วา กอนนี้ เมื่ออายุนอยหนอย อวัยวะ
ตางๆ เชนเสนเลือดนั้น ยังมีความยืดหยุนไดมาก ถึงเสนเลือดจะเล็กแคบเกินไป ก็เบงตัวขยายพอใหดีขึ้น แตพอ
สูงอายุ อวัยวะอยางเสนเลือดนั้น แข็งกระดางขึ้น เลือดจึงไหลเวียนยากยิ่ง
รวมแลว ที่วามานี้ ไดเปนเหตุใหไปฉันอาหารที่อื่นไมได แมแตในวัด ฉันไดเพียงในที่ที่จะนอนไดทันที จึง
ตองตัดปญหา รับนิมนตไปงานไหนๆ ไมได แมแตในวัดก็ไปรวมไดเฉพาะพิธีที่โบสถตอนบาย
พิธีตอนบาย ตามปกติมีการพูดดวย จึงควรเลาไวเปนความรูจักกันวา ในกิจกรรมอยางนี้ จะมีเรื่องความ
แปรปรวนของชีพจรและความดันโลหิตเกี่ยวของโดยตรง
เมื่อลงมาพูดที่โบสถในวันสําคัญ เชน วิสาขบูชา ผูเขียนจะมีชีพจร ๑๓๐ ตอนาที และความดันโลหิตตัวบน
๑๖๐-๑๙๐ นี่คือเขาที่แลว แตตอนเริ่มพูด เมื่อชีพจร-ความดันยังไมทันขึ้น บางทีแทบหนามืดเลยทีเดียว แตพอชีพจรความดันขึ้น ก็จะแข็งแรงเหมือนคนปกติ บางทีมีคณะมาฟงพูดที่ใตกุฏิ ตอนเริ่มพบกันเพลียแทบหนามืด แตพอเริ่ม
แลว ก็แข็งแรงขึ้นๆ พอพูดจบ คุณหมอซึ่งมาฟงหลายทาน เขามาจับชีพจรดู ก็พบสภาพอยางนั้น ไดแตแปลกใจ
การที่ไดทํา carotid endarterectomy นี้ คุณหมอบางทานกลับยิ่งเปนหวงวา ที่จุดนั้นอาจเกิดมี plaque
จับ ทําใหเสนเลือดตีบเร็วขึ้น จึงจะใหทํา MRA เพื่อตามดูสม่ําเสมอขึ้นอีก กลายเปนวาผูเขียนยิ่งตองนอนเขาอุโมงค
เพิ่มขึ้น กอนผาตัด ก็ทํามาแลวมาก ตอนนี้ นอกจากทํา MRA ดูเสนเลือดสมองแลว เรื่องอวัยวะอื่นที่ทํา MRI
(magnetic resonance imaging) ก็มีเพิ่มขึ้น รวมเกิน ๑๐ ครั้งไปเทาไรจําไมได จนคุนชินกับกระบวนการ
ตรวจแบบนี้ เวลาลงนอนเขาเครื่องก็สบาย เสียงตางๆ ตลอดจนโคลงเคลงโครมคราม ฟงแปลกดี มีความโนมเอียง
ที่จะหลับ ถาไมเปนกรณีที่ตองกลั้นการกลืนน้ําลาย ก็หลับสะดวก เวลาคอนชั่วโมง รูสึกวาเร็ว เดี๋ยวก็เสร็จเสียแลว
เวลายาวนานเกิน ๑๐ ป ไดทําใหเคยชินกับสภาพชีวิตที่อยูแตในวัดแคบริเวณกุฏิอยางนี้ โดยมีกิจกรรมการ
พูดธรรมที่โบสถเฉพาะในวันสําคัญปละ ๒-๓ ครั้ง การนั่งในพิธีบวชพระใหมปละ ๔-๕ รุน พูดคุยธรรมะกับพระ
ใหมรุนละ ๖-๙ รูป และนานๆ มีคณะนัดมาฟงบรรยายที่ใตถุนกุฏิครั้งหนึ่ง
อยางไรก็ตาม ถึงแมปญหาเสนเลือดสมอง จะเปนเรื่องใหญทําใหตองเปลี่ยนวิถีชีวิต แตก็ไมถึงกับปดรายการ
จนกระทั่งถึงตอนนี้ เมื่อมาบรรจบกับที่เลาแลววา กอนจะผานป ๒๕๕๒ นั้นไป ชีวิตไดเขาฉากยอยที่หอยทายฉาก
ใหญ ๑๕ ป กลายเปน ๓ ปที่งานพูดอธิบายธรรมแมแตแกพระใหมตองปดลง และออกจากเงียบในวัด ไปจําพรรษา
เงียบซอนเงียบในชนบท ตรงนี้จึงจะใกลจุดจบ
ตอนนี้คือชวงที่บทบาทเดนเปนการแสดงของโรคปอดและระบบการพูดการหายใจ ที่ถึงจุดถูกบังคับใหเลือก
ตัดสินใจวา ทางขางหนา คือที่ไหน

อนุโมทนาผูตรวจรักษา และถามีผูถูกละเลย ก็หวังไดรับอภัย
โรคประจําตัวที่ยืนหยัดอยูยืดเยื้อยาวนานที่สุด ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๒ จนมาเปนฉากลาสุดของชีวิตขณะนี้ ใน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ก็คือโรคปอด
ผูเขียนเคยมาอยูที่วัดพระพิเรนทรตั้งแตอายุเต็ม ๙ ขวบ (เรียนจบประถมศึกษาใน ๓ ป) ไดทุนเรียนดีของ
กระทรวงศึกษาธิการ มาเขาเรียนชั้นมัธยมปที่ ๑ ใน รร.มัธยมวัดปทุมคงคา เมื่อป ๒๔๙๑ แตเนื่องจากเปนเด็กขี้
โรคมาแตเกิด พอถึงชั้น ม.๓ พ.ศ. ๒๔๙๓ ในวันเปดภาคปลาย ไปเรียนยังไมครบวัน ก็ปวยกลับมา แตมิใชเพิ่ง
ปวยในวันนั้น หากปวยเรื่อยมา บางปในชั้นประถม ปวยตอนเขาสอบไล โรงเรียนยอมจัดใหสอบพิเศษคนเดียว
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พุทธธรรม

เมื่อปวยไมรูจบ ผูใหญก็เลยปรึกษากัน แลวชวนกลับจังหวัดสุพรรณบุรี ไปบวชเณรในปตอมา ๒๔๙๔
ครั้นเปนสามเณรมาถึงอายุ ๑๔ ป ใน พ.ศ. ๒๔๙๖ ก็มาอยูที่วัดพระพิเรนทรอีก วัดนี้ตั้งอยูในยานวรจักรเจริญกรุง ที่เปนถิ่นกลางกรุงสมัยนั้น มีอากาศเสียเปนมลภาวะสูงอยางที่สุด ผูที่อยูวัดนี้ยาวนาน มักเปนโรคปอด
เฉพาะอยางยิ่งวัณโรค (ชาวบานรอบวัดก็คงคลายกัน) เชน เจาอาวาส และรองเจาอาวาส แทบทุกองคที่ทันนับได ถา
ไมถูกโรคอื่นตัดรอนไปเสียกอน ก็เปนโรคหอบ เปนวัณโรค ถึงมรณภาพดวยโรคปอดแทบทั้งสิ้น (ที่ผูเขียนทันรู ๕
รูป ลงเอยอยางนี้ รวมทั้งรูปหนึ่งที่ยายพรอมดวยโรคปอดไปเปนเจาอาวาสที่วัดอื่นแลวถึงมรณภาพที่นั่น)
ผูเขียนนั้นขี้โรคมีรางกายออนแออยูแลว ไมตองรอจนแก อยูที่วัดพระพิเรนทรนั้นมา พอถึงป ๒๕๐๒ ยังเปน
สามเณร อายุ ๒๐ ป เรียนอยูที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชั้นพุทธศาสตร ปที่ ๒ ก็เปนวัณโรคอยางรวดเร็วและ
รุนแรงมาก ไอเปนเลือดพรั่งๆ พี่ชายคือ นพ.เกษม อารยางกูร เปนผูรักษา ตองหยุดเรียนหลายเดือนไปจนถึงเวลา
สอบ ทางมหาจุฬาฯ พิจารณาแลวยอมใหเขาสอบ จึงไดผานมา แตหลังจากนั้น ตองไปนอนในโรงพยาบาลนานมาก
เวลาผานไปหลายป (จบ ปธ.๙ และ พธ.บ. ในชวงนี้ โดยมีรางกายผายผอมอยางยิ่ง) แมจะหายจากวัณโรค
แตมีแผลเปนฝากไวที่ขั้วปอด และถุงลมก็เสียไปบาง อีกทั้งยังอยูในสภาพแวดลอมที่กอโรค และรางกายก็ทรุดโทรม
ลงทั่วไป เปนฐานที่กอตัวของโรคอื่นๆ ไดงาย เฉพาะอยางยิ่ง โรควานเครือในระบบหายใจ จนถึงการใชเสียง
ตลอดเวลา ๒๐ ปเศษตอแตนั้นมา ขณะมีปอดที่ชํารุดเปนทุนประจําตัว โรคอื่นๆ ทั้งเกาและใหม ก็กาวควบคู
และบําบัดแกไขพรอมกันไป เชน โรคทอง โรคมาสตอยดอักเสบเรื้อรัง กระดูกสันหลังไมดี จนกระทั่งปญหาเสน
เลือดใหญไปสมอง ดังที่เลาแลว แตเนื่องจากชวงเวลานั้นอยูในวัยคอนไปขางตน รางกายซอมแซมชดเชยชวยตัวเอง
ไดมากหนอย และอยูกับงานการมากมายที่เรงรัดจนลืมปญหาสุขภาพไปไดมาก เวลาก็ผานมา โรคาก็คอยๆ เติบไป
จนในที่สุด ถึง พ.ศ. ๒๕๒๙ โรคระบบหายใจ เรื่องของปอด หลอดลม หืด ตลอดจนการใชเสียง เขาขั้น
วิกฤต ตองยายออกจากกรุง ไปพักที่ศาลากลางสระ แลวไปตอที่ถาวรนอกเมืองอยางที่เลาแลว
ถึงตอนนี้ควรจะเลารวบรัดวา ในสภาพที่รางกายมีโรคหลากหลาย ทั้งโรคหลักยืนพื้นและโรคบริวารตางๆ ทํา
ใหผูเขียนมีชีวิตอยูในโรงพยาบาลมาก ตั้งแตกอนออกมาอยูนอกเมือง ปตอปบาง ซอนครั้งในปเดียวก็มี จึงไดรับ
ความเอื้ออาทรจากโรงพยาบาลแทบทุกแหงในกรุงเทพมหานคร
ที่เรียกไดวาประจํา เขาพักนับสิบครั้ง คือ รพ.ศิริราช แลวที่อื่นก็มีทั้งกอนและหลังที่นั่น เชน วชิรพยาบาล
พหลโยธิน รพ.สงฆ รพ.กลาง จุฬาลงกรณ พระมงกุฎเกลา วิชัยยุทธ รามาธิบดี โรคทรวงอก สมิติเวช บํารุงราษฎร
ราชวิถี วิภาวดี กรุงเทพ พญาไท ธนบุรี เจาพระยา ลวนเคยเขารับการรักษา อยางนอยก็ตรวจดวยเครื่องจําพวกสอง
กลอง หรือ scan เฉพาะที่ไปเขาเครื่องตรวจตางๆ บอยที่สุด คือ อุรุพงษ เอกซเรย ในที่นี้ขอถือเปนโอกาสอนุโมทนา
ทุกแหง (มักนึกกันถึงการที่สถาบันตางๆ ไดถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แตที่จริง การอุปถัมภรักษาของโรงพยาบาล
ทั้งหลายนี้ ควรอนุโมทนาไมนอยกวาเลย)
เนื่องจากมีโรคปอดเปนพื้นดังที่วา เมื่อเขาตรวจหรือพักรักษาใน รพ. ใดก็ตาม แทบทุกครั้งจึงมีการ X-ray
ปอดนําหรือพวงดวย ๒-๓ ฟลม นับเฉพาะฟลมปอดทีละนอยแผนอยางนี้ ก็สะสมมาเปนจํานวนรอยๆ (นานแลว
ฟลมรุนเกาที่เก็บไวหมดอายุเนาเหม็นเปนพิษอยางรายแรง ตองทิ้งไปจํานวนหนึ่ง) ยิ่งมาระยะหลัง เทคโนโลยี
กาวหนา ถายทีละเปนชุด รวมแลวไมไดนับวาเทาไร
นั บ แค CT Scan ปอด ก็ ห ลายครั้ ง (มี HRCT คื อ High-Resolution Computed Tomography
เฉพาะปอดบาง รวมไปถึงตับและไตบาง) เชน ป ๒๕๔๐ ที่ผาตัดเสนเลือดใหญไปสมองตอนกลางปนั้น ที่จริงตนปก็
ประเดิมกอนแลวดวยโรคเยื่อหุมปอดอักเสบ หายใจแทบไมได เจ็บปวดมาก (นัยวาติดเชื้อ mycoplasma) เขา
รพ.ธนบุรี ๒ โดยคุณหมอไชยรัตน เพิ่มพิกุล ดูแล พอออกมาไดในเดือนกุมภาพันธ เดือนตอมา ก็ตองเขา รพ.
ธนบุรีนั้นอีก คราวนี้ นอกจาก CT Scan ปอดตับไตแลว ยังทําอื่นอีก ทั้ง GI และสงไปทํา bone scan ที่ศิริราช

บันทึกไวระลึก
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ที่อุรุพงษ เอกซเรย (เดี๋ยวนี้เรียกวา อุรุพงษ เมดิคัล เซนเตอร) ทํา High-Resolution CT scan of the
lungs ในป ๒๕๔๔ แลว ปตอมา ๒๕๔๕ ก็ทําอีก
ทําติดกันซอน ๒ ปอยางนี้ ยังมีอีก ลาสุด มีนาคม ๒๕๕๓ ทํา HRCT ปอดที่ ศิริราช ปรุงขึ้น เมษายน
๒๕๕๔ ทํา HRCT ปอดที่ พญาไท ๒
เฉพาะ X-ray รวมแลวนับพันครั้ง จนคุณหมอกาญจนาเคยแสดงความไมสะดวกใจที่จะให X-ray เพิ่ม
บอยๆ เพราะเกรงวาจะถึงจุดที่รางกายรับไมไหว
ตามที่เคยเลาแลววา ในชวงเกือบ ๒๕ ปที่ออกจากกรุงเทพฯ มาแลวนี้ งานหนังสือหลักอยาง พุทธธรรม
หยุดชะงัก มีแตงานตรวจบทลอกเทป หรือมีบทถอดเสียงเปนตัวหนังสือมาใหตรวจ แลวพิมพเปนหนังสือเลมยอมๆ
ยอยๆ มากมายจนรวมไดกวา ๓๐๐ เลม
หนังสือเหลานี้ หลายทานที่ขอพิมพ มีกําหนดงานแนนอนและเรงดวน ทีนี้ เมื่อผูเขียนตองเขาโรงพยาบาล
บอยๆ อยางคาดหมายไมได บางทีจวนเจียนถึงเวลาใชงานที่ตองพิมพหนังสือใหทัน ผูเขียนจึงเอาตนฉบับบทลอก
เทปหรือบทถอดเสียงเหลานี้ไปตรวจบนเตียงคนไขในโรงพยาบาลดวย จนกลายเปนเรื่องที่คอนขางเปนธรรมดา คือ
การไปนอนในโรงพยาบาลเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตแหงการทํางาน จะเรียกวาบูรณาการหรืออยางไรก็แลวแต
อยางไรก็ตาม เนื่องจากบทลอกเทป/ถอดเสียงเหลานี้มีมากมายเหลือเกิน จึงตรวจไมทัน นานเขา เรื่องคาง
จึงสุมกันจนตรวจไมไหว เมื่อ ๕-๖ ปมานี้ ไดเอาเรื่องที่คางทั้งหลายมาวางซอนเปนตั้ง วัดดู (อยูที่ภูเขาบาง ที่วัด
ญาณเวศกวันบาง บวกกัน) ปรากฏวาสูงเกิน ๑ เมตร
บางเรื่องสําคัญ และเปนงานใหญ ทานผูนิมนตพูด และแจงขอพิมพ มีความตั้งใจมาก ทวงอยูเกือบสิบป จน
เลิกราไปเองบาง หรืออาจจะระอาบาง เชน เรื่อง “หนึ่งศตวรรษของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” (มหาจุฬาฯ เปน
เจาของรายการ และขอพิมพ) และเรื่องใหญซึ่งทานที่ตามปกติระลึกถึงกันมาก นิมนตไปพูดที่เชียงใหม (จําชื่อเรื่อง
ไมไดแลว) ลอกเทปสงมาใหตรวจ ตั้งใจจริงจังมากที่จะพิมพ แตก็ยังไมมีโอกาสที่จะตรวจจนบัดนี้ (บางที เมื่อเรื่อง
คั่งกันอยูมาก ใครใกล ทวงได เรงงาย ติดตามไมปลอย ก็เสร็จกอน) หรืออยางอาจารยอเมริกันที่แปล พระกับปา มี
ปญหาอะไร? สงมาใหตรวจ คงกวาสิบปแลว ก็ไมไดตั้งใจจะละเลย ใจจริงก็คิดจะหาโอกาสทําสนอง คาดวาอาจจะ
เมื่อนั้นเมื่อนี้ แลวเวลาก็ผานไปนับวาแสนจะรวดเร็ว จนเหมือนละเลยไมใสใจ ไมเห็นความสําคัญ
ทั้งหมดที่กลาวมา ถือวาเปนการลวงเกินตอทานเหลานั้น แมจะไมไดตั้งใจ นี่จึงเทากับไดโอกาสที่ประมวลรวม
ขออภัยตอทุกทานในการที่เสมือนไดละเลยลวงเกินดังไดกลาวไปแลว

เมื่อขออภัยคนไกล ก็นึกมาถึงคนใกล
เมื่อขออภัยคนไกล ก็ควรขออภัยคนใกลดวย ในวงผูศรัทธาใกลชิดวัด มีผูที่เสียสละเรี่ยวแรงและเวลามา
ชวยงานวัดอยางเอาจริงเอาจังหลายทาน โดยเฉพาะดานการแสดงธรรม ซึ่งเปนศาสนกิจหลักของพระ คุณทองสุข
ชางวิชชุการ ไดมาชวยงานนานมากแลว ดังที่เมื่อพระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร มีรายการบรรยายธรรมประจําวัน
เสาร-วันอาทิตย ที่โบสถชั้นลาง คุณทองสุขก็นําอุปกรณมาบันทึกภาพ-เสียงไว และชวยกิจอยางนี้ของพระรูปอื่นดวย
สําหรับผูเขียนนั้น (ในกรณีนี้ เปนผูพูด) ดังที่กลาวแลววาอาพาธมานาน ไมมีกิจกรรมประจํา และแทบไม
ปรากฏตัว แตทุกครั้งหรือแทบทุกครั้งที่มีกิจตองพูด เชน แสดงธรรมในวันสําคัญหรือพูดในพิธีบวชนาคที่โบสถ คุย
ธรรมะกับพระใหม และมีรายการเฉพาะในการบรรยายธรรมแกบางคณะที่ใตกุฏิ แมจะเปนรายการที่คาดหมายไมได
คุณทองสุขก็สละเวลามาเอาจริงเอาจังกับการทํางานบันทึกภาพและเสียงเพื่อถวายแกวัด แลวกลับไปบานยังตอง
ทํางานตัดตอใชเวลาอีกมากมาย รวมทั้งทําแจกฟรีแกผูตองการอีกดวย (เรียกชื่องานของตนวา “ญาณพาหนะ”)
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พุทธธรรม

โดยเฉพาะในระยะหลังๆ นี้ เมื่อผูเขียนพูดไดนอยลงๆ เหลือแตคุยธรรมะกับพระใหมในเวลาค่ํา คุณทองสุข
ก็เอาจริงเอาจังกับงานนี้ ทั้งที่ตองอยูที่วัดจนถึง ๒๒-๒๓ น. และประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๔๘ เมื่อคุณทองสุข
ตัดสินใจหยุดทําธุรกิจ ก็ไดใชเวลามุงมาทํางานธรรมทานดานภาพและเสียงถวายอยางเต็มที่ ถึงแมผูเขียนไปพักใน
ชนบท ไปพักที่ภูเขา ไมวาจะกําหนดเวลาลงในวันไหน คุณทองสุขก็เดินทางไปบันทึกภาพและเสียงที่นั่น
ที่ตองขออภัยก็อยูตรงจุดนี้ ที่วา พอคุณทองสุขสละเรี่ยวแรงเวลามาถวายแกธรรมะเต็มที่ ผูเขียนกลับตรง
ขาม กลายเปนพูดไดนอยลงๆ จนอยางที่วา เวลานี้ตองหยุดเลิกแมแตรายการคุยธรรมะแกพระใหม ดังนั้น ในชวง
ครึ่งปที่ผานมานี้ จึงมีรายการที่คุณทองสุขไปบันทึกภาพและเสียงที่ภูเขาเพียงครั้งเดียว เมื่อพระใหมรุนพรรษา
๒๕๕๔ บวชมาครบพรรษาใกลวาระจะลาสิกขาแลว ยังไมเคยพบกันเลย จึงหาโอกาสไปพบครั้งหนึ่งครั้งเดียวกอน
จะลาจากวัดไป นี่ก็เทากับวาผูเขียนไดทําใหเสียความตั้งใจของผูศรัทธา คือคุณทองสุขนั้น จึงควรขออภัยไวดวย
ดานงานภาพและพูด หรือแสงเสียงนี้ ในยุคกอนมีระบบคอมพิวเตอร เรื่องพูดก็บันทึกกันดวย cassette
tape เมื่อพัฒนาขึ้นก็มี video tape ที่บันทึกไดทั้งภาพและเสียง สําหรับผูเขียนและที่วัดนี้ video tape แทบ
ทั้งหมดเปนของที่หนวยงานหรือสถาบันขางนอกถายภาพไวและถวาย ตอมานานๆ ยังแทบไมไดถายมาเขาระบบ
คอมพิวเตอร ปรากฏวาของหมดอายุ ขึ้นราเสียหมด ไดทราบวาพระยกทิ้งเสียเปลาไปเปนกลองขนาดใหญ
สวนดานเสียงหรือพูดลวนๆ ที่บันทึกดวย cassette tape มีมานานนักหนา สําหรับของผูเขียนคงมีจํานวน
หนึ่งที่กอน พ.ศ. ๒๕๒๐ ครั้นหลังป ๒๕๒๐ นั้นแลว มีมากมาย เพราะถึงยุคไดรับนิมนตไปพูดบาง มีคณะมาพบที่
วัดบาง บอยๆ เมื่อมีผูขอพิมพเปนหนังสือ ก็ไดใชประโยชนบาง แตสวนมากก็เพียงเก็บไว ไมมีเวลาจัดการ
ในป ๒๕๔๒ คุณตรีรัตน ปนประยงค ไดมาชวยงานอนุรักษขอมูล โดยรับเทปชุดที่พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ
บันทึกเก็บไว ตั้งแตป ๒๕๒๗ (ทยอยรับจนถึง ก.ย. ๒๕๔๓) รวม ๓,๗๖๑ มวน ไปถายขอมูลเสียงเปน MP3 เก็บ
ไวในแผน CD ๒๗๗ แผน (ไมรวมแผน backup) ในระยะแรก มาชวยโดยสวนตัวกอน ตอมา ๑ มิ.ย. ๒๕๔๒
กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือขอตัวคุณตรีรัตน แลว ณ ๒๑ ก.ค. ๒๕๔๒ ทาง กฟผ. ก็ไดมีบันทึกสงตัวเปน
ทางการ คุณตรีรัตนไดมาทํางานนี้แบบอุทิศแรงอุทิศเวลาจนงานเสร็จสิ้น ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๓
หลังจากนั้นไมนาน พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร เขามารับภาระดูแลงานดานนี้ ก็ไดหาทางอนุรักษโดยการ
นําเทคโนโลยีที่กาวหนาสูงขึ้น มาจัดดําเนินการ ครั้นถึงปจจุบันนี้ ก็เห็นกันวา การเก็บรักษาขอมูลไวใน Hard Disk
ขนาดใหญ ที่มีความจุสูงเปน terabyte จะไดผลดีและปลอดภัยกวา
ในระยะหลังนี้ ตั้งแตป ๒๕๔๕ ดร.พีระพนธ โสพัศสถิตย ไดทํางานแบบอาสาสมัครอยูเงียบๆ ใหแกวัด
ตลอดมาถึงปจจุบัน โดยทําการถายขอมูลงานพูดของผูเขียน จาก cassette tape (คราวนี้เปนเทปชุดที่ผูเขียน
บันทึกดวยเครื่องเล็กในยาม และเก็บไวเอง) ซึ่งบันทึกไวตั้งแตป ๒๕๑๘ เรื่อยมา ขณะนี้ถึงขอมูลเดือน ต.ค ๒๕๓๗
ตอนแรกเก็บใน CD แตนับจาก ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๒ ไดเปลี่ยนมาเก็บไวใน Hard Disk ขนาดใหญดังที่วานั้น ๒ ชุด
เปนการสํารองเผื่อเสียหาย เปนน้ําใจเสียสละที่ควรแกการอนุโมทนาอยางยิ่ง
ที่จริง คนใกลก็โยงถึงคนไกล เมื่อพูดถึงคุณทองสุข ก็นึกถึงคุณเนติ แกวเคน แหง TV 7 ซึ่งคงเรียกไดวา
เปนคนไกลใจใกล ไดมาบันทึกภาพและเสียงในวันสําคัญและงานพิธีนานมาแลว ตั้งแตราวป ๒๕๔๑ ตอมาไดเอา
จริงเอาจัง นอกจากมาถายทําในพิธีแลว ก็นิมนตพูดโดยขอมาบันทึกพิเศษที่วัด เพื่อออกในรายการประจํา (ทราบวา
ออกในรายการ “ธรรมะรับอรุณ”) แตดังที่วา ผูเขียนเขาสูยุคจะเงียบหาย นัดถายทําไดสักครั้งสองครั้ง แลวก็รอกัน
ไปจนคุณเนติเกษียณอายุงาน แมจะเปลี่ยนมาทํางานแบบสัญญาปตอป แตคุณเนติก็จริงจังยังรอไมเลิกลมความ
ตั้งใจ จนกระทั่งในชวงทายที่ผูเขียนไปอยูไกลเงียบหาย อาจจะมีการพูดจาอธิบายอะไรโดยไมมีกําหนดแนนอนนี้ ก็
กลายเปนวาคุณทองสุข ซึ่งมีฝมือเปนที่ยอมรับแลว ชวยสงภาพ-เสียงที่บันทึกนั้นใหแกคุณเนติดวย
หลายปมาแลว คุณทองสุข ชางวิชชุการ ไดเปนเหมือนศูนยกลางของสื่อภาพและเสียงของวัดไปโดยปริยาย
เพราะเมื่อมาบันทึกภาพที่กุฏิของผูเขียน คุณทองสุขก็ประสานกับฝายพระ คือ พระการุณย กุสลนนฺโท

บันทึกไวระลึก
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พระการุณยนั้น จริงจังกับงานบันทึกเสียง งานจึงไปดวยกันกับคุณทองสุข ตอจากพระการุณย พระมาโนช
ธมฺมครุโก ก็รับเสียงธรรมไปจัดใส CD ทําเปนเรื่องชุด และเรื่องรายป เมื่อใครตองการนําไปเผยแพรกวางออกไป ก็
รับจากแหลงผลิตนี้ เชน พล.ต.ทองขาว พวงรอดพันธุ ที่จัดรายการประจําตางๆ มานานแลว หรืออยางคุณบุบผา
คณิตกุล ซึ่งเหมือนมีเครือขายเผยแพรหลายแหง ก็รับภาพและเสียงบาง เฉพาะเสียงบาง สงออกเผยแพร ทํากันไป
ตามศรัทธาอยางโลงคลอง โดยผูเขียนอาพาธไดสบายๆ ไมตองมีภาระเกี่ยวของ นอกจากพระมาโนชที่มักขอชื่อเรื่อง
ไมนานนี้ ในชวงกลางป ๒๕๕๓ ทั้งเสียงพูดที่ทําเปน CD เหลานี้ และที่พิมพเปนเลมหนังสือ ไดเขามารวมกันใน
โครงการที่ คุณพัชธร กิตินุกูลศิลป ตั้งขึ้น โดยที่คุณพัชธรนั้น และคุณวิเชียร แซฉั่ว ปรึกษาขอมาทางพระครูธรรมธร
ครรชิต คุณวโร ผูชวยเจาอาวาส วาจะพิมพและทําสื่อเหลานี้จัดสงไปถวายแกสํานักเรียนและวัดตางๆ เพื่อใชสอนพระ
บวชใหม ทั้งนี้มีคุณวุฒิชัย กิตินุกูลศิลป และ ผศ.ดร.ประณมพร จวงพานิช รวมดําเนินการ ไดตั้งชื่อโครงการนี้วา
“บวช เรียนชุดนี้ ตัวก็ไดบุญ บุญคุณก็ไดตอบแทนพอแม” นี้เปนงานใหญ ตองใชกําลังศรัทธา กําลังทุน และ
กําลังคนมาก ถึงตอนนี้ ผูเขียนเขาชวงเงียบไปแลว จึงไมไดพบกับคณะผูศรัทธา เอกสารมาถึง ก็อนุโมทนา
บรรดางานที่พูดมานี้ บางรายการไดกลายเปนเรื่องใหญที่คั่งคางไปดวย อยางเรื่องชุด “จากจิตวิทยา สูจิต
ภาวนา” ที่อาจารยคณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร ไดมาพักคางแรมถายทํา video ที่ภูเขาเมื่อป ๒๕๓๔ และ
ตอมาไดถอดเสียงเปนตัวหนังสือมาใหตรวจชําระ (ตนฉบับขนาด A4 ๒๐๐ หนาเศษ) เพื่อพิมพเผยแพร เวลาผาน
มาจนบัดนี้ จะ ๒๐ ปแลว ก็ไมมีเวลาทําให (ไดนําเฉพาะตอนเริ่มเรื่องออกมาพิมพเปนหนังสือเลมเล็กๆ ในชื่อนั้น)
แลวเรื่องใหญกวานั้นอีก คําอธิบายธรรมแกพระใหมรุนพรรษา ๒๕๓๙ รวม ๖๐ ตอน (ตอมาตั้งชื่อชุดวา
“ตามพระใหมไปเรียนธรรม”) คราวหนึ่งคุณบุบผา คณิตกุล มีอุตสาหะจัดการใหถอดเสียงพิมพเปนตัวหนังสือลงใน
คอมพิวเตอรจนจบ ตั้งแตยุคใช diskette (floppy disk) แลวยังพิมพดีดออกมาเปนตนฉบับถวายใหตรวจดวย
(ตนฉบับขนาด A4 คงใกลๆ ๕๐๐ หนา) ถาทําเสร็จออกมาเปนเลม ก็คงมีขนาดใกลกับ พุทธธธรรม ฉบับใหญนี้
แตก็ไมมีเวลาและเรี่ยวแรงทําอะไร จนเดี๋ยวนี้ diskettes เหลานั้นเสียไปหมดแลว เทากับสูญเปลา
อยางไรก็ตาม โดยมิไดนัดหมาย ตอมาไดทราบวา ทั้งชุด “จากจิตวิทยา สูจิตภาวนา” และชุด “ตามพระใหม
ไปเรียนธรรม” นี้ คุณวราภา อโณทยานนท โดยศรัทธาริเริ่มของตนเอง ระหวางศึกษาหรือทํางานอยูในอเมริกา ได
พิมพลงในคอมพิวเตอรจนจบ และตอมาไดถวายขอมูลไวใหแลว ทั้งหมดนี้ ควรอนุโมทนาอยางยิ่ง แตโอกาสที่จะมี
ชีวิตเหลือใหทํางานนี้ ยังไมเห็น ถาไมไดทํา ก็เปนอันวาไดแตขออภัย
ตอนนี้ คนไกลคนใกลมาปนกันแลว ก็นึกถึงคุณอาภรณ สุวรรณเทน ซึ่งเคยอยูชิคาโก เกษียณแลวกลับมา
หนองคาย นี่ก็เอาจริงเอาจังในการเผยแพรและสนับสนุนการศึกษาธรรมของพระเณร จะวาเปนศูนยกลางหนึ่งของ
การแจกหนังสือธรรมทางภาคอีสานตอนบนก็ได ติดตามหนังสือธรรมที่จะนําไปเผยแพร และเลือกพิมพแจกเองดวย
พอเอยถึงชิคาโก ก็ตองพูดถึงคุณสมบัติ วัฒนพงษ ซึ่งไดมีอุปการะแกงานมานานสัก ๒๐ ปแลว คุณสมบัติ
ทํางานทางคอมพิวเตอร และไปชวยงานดานนี้ที่วัดธัมมารามในเมืองนั้นเรื่อยมา แลวดวยความมีน้ําใจอยางสูง ทั้งที่
อยูแสนไกล ไมตองบอกเลย พอทราบวาผูเขียนใชสื่อความรูจําพวกใด นาจะใชอุปกรณคอมพิวเตอรอะไรใหม ถาไม
มาเอง ก็จัดสง ป.ณ. บาง ฝากคนอื่นบาง มาถวาย ทั้งที่ชวงหลายปนี้ มาถึงวัดไมพบ ก็ยังฝากความเกื้อกูลมาไมขาด
หันกลับมาที่ พุทธธรรมฯ โยมคณะหนึ่งที่มาวัดอุปถัมภประจําแตตน คือ กลุมขันธหา ก็สืบเนื่องจากการที่
โยมมิสโจ (คุณเจือจันทน อัชพรรณ) มีฉันทะในหนังสือนี้ แลวจัดรายการทําบุญสืบกันมา สวนเลมหนังสือเอง
ระหวางรอจัดใหมในคอมพิวเตอร ก็ไดมีผูศรัทธาพิมพแบบถายภาพเลมเกาตอกันมา จนถึงครั้งที่ ๓๑ ในป ๒๕๕๓
โดยมูลนิธิบรรจงสนิทและสหปฏิบัติ เปนตน กับทั้งไดมีผูศรัทธาทําเปนฉบับอานใน CD เผยแพร ที่ทราบตรง ก็คือ
อาจารยละมอม บุษปวนิช โยมวัดใกลชิด ไดอานลงใน CD จบทั้งพันกวาหนา และเมื่อทานมีอายุครบ ๘๐ ป ลูก
ศิษยทําบุญในวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๐ อาจารยละมอมก็ไดทํา พุทธธรรมฯ ฉบับ CD นี้ ถวายพระ และแจกกันดวย

๑๒๐๖

พุทธธรรม

นอกจากหนังสือหลัก เชน พุทธธรรมฯ ที่พูดไวตางหากแลว หนังสือหลากหลายมากมายมาจากบทลอกเทป
ซึ่งพระมหาอินศร จินฺตาปญฺโญ (บัดนี้คือ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ) เปนผูพิมพตั้งแตราวป ๒๕๒๙ โดยเริ่มดวย
เครื่อง MAC จนกระทั่ง ๑๗ ต.ค. ๒๕๔๖ จึงไดเปลี่ยนมาใชเครื่อง PC จากนั้นการพิมพหนังสือเกากอนนั้น ก็
ติดขัด ตองรอแปลงขอมูลจาก MAC มาสู PC เรื่องเรื้อรังมา จนกระทั่งคุณวีระ สันติบูรณ มาอุปการะชวยทํางานนี้
พระครรชิต คุณวโร (บัดนี้คือ พระครูธรรมธรครรชิต) เปนศูนยประสานงานนี้ โดยนําขอมูล MAC จากพระ
ครูปลัดฯ แลวคุณวีระ ซึ่งแมจะอยูถึงสิงคโปร มาในชวงกลางป ๒๕๔๕ รับขอมูลนั้นไปใหเลขานุการแปลงสู PC
รวม ๓ งวด เสร็จแลวทยอยสงแกวัดจนถึง ๕ ก.ย. ๒๕๔๕ ไดขอมูลหนังสือ ๑๙๐ เลม จากนั้น ๑๕ ก.ย. ๒๕๔๕
ถึง ๓๑ ก.ค. ๒๕๔๖ เปนกาละของงานตรวจทานและจัดรูปแบบตัวอักษร โดยผูศรัทธา คือ พระครรชิต พลโท
โกวิทย สุจิโรจน ทพญ.กฤษณา โรหิตรัตนะ คุณพงษสวัสดิ์ และคุณฉวีวรรณ อักษรสวาสดิ์ และ ดร.กุลจิรา สุจิโรจน
ทําใหขอมูลพรอมที่จะนํามาจัดรูปเปนเลมหนังสือ (เชน จาริกบุญ จารึกธรรม ที่ผูเขียนไดนํามาจัดเลมพิมพไปแลว)
การทั้งปวงที่กลาวมา ทุกทานทําโดยเปนอสังขาริก ขออนุโมทนาตามที่นึกขึ้นได ซึ่งยอมไมครบในคราวนี้

เตรียมเขาฉากเล็กสุดทาย เพราะฉากใหญไดเวลาจะปดลง
ในที่สุด โรคปอด รวมทั้งปญหาของระบบหายใจทั้งหมด ก็ไดเปนฉากลาสุด หรืออาจเปนฉากสุดทายของ
ชีวิต
ทวนอีกทีวา ในเวลา ๑๕ ป นับแต พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อผาตัดแกไขเสนเลือดใหญที่ไปเลี้ยงสมอง ทํา carotid
endarterectomy แลว ผูเขียนก็เขาสูฉากชีวิตแหงความเงียบ อยูเพียงในบริเวณกุฏิ หรือในบริเวณที่พักเทานั้น
เมื่อไมออกมารวมกิจกรรมทั่วไป ไมปรากฏตัวในที่สาธารณะ แมแตในวัด กิจกรรมที่ยังเหลืออยู ก็คือการพูด
ธรรมเฉพาะพิธีที่โบสถในวันสําคัญ ปละ ๒-๓ ครั้ง (เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา) การเปน
อุปชฌายในพิธีบวชพระใหมปละ ๔-๕ รุน แลวพูดคุยธรรมะกับพระใหมเหลานั้นรุนละ ๖-๙ รูป และมีคณะนัดมา
ฟงบรรยายที่ใตกุฏินานๆ ครั้งหนึ่ง
นอกจากรนถอยมาอยูเงียบในวัดแลว ตอจากนี้ ก็มีแตจะถอยเลยตอไปในชนบท ยิ่งเงียบหายและไกล
ออกไปจากหมูคน แตกวาจะถอยรนตอไปอยางนั้นได ก็ตองเงียบอยูแคหลังวัดถึง ๕ ป แมแตที่สายใจธรรม ซึ่งเคย
เดินทางไปพักบาง ก็หยุด จนกระทั่งขึ้นปใหม ๒๕๔๕ แลว จึงไดไปเยี่ยมที่นั่นอีก และตอไปเยี่ยมที่พักสงฆสหธรรม
วาสี ที่เขื่อนกระเสียวดวย รวมแหงละ ๔-๖ วัน
ถึงป ๒๕๔๗ พี่ชาย ซึ่งเปนอดีตนายอําเภอ ผาสุก อารยางกูร พอเกษียณก็ทําสวนปาอยูที่อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด ไดสงขาวมานิมนตใหไปพักที่นั่น วาไดสรางกุฏิถวายภายในบริเวณที่มีรั้วรอบอยางดี และไดเริ่มไป
พักครั้งแรก ๑ เดือน ตอนสิ้นป ๒๕๔๗ ตอขึ้นปใหม ๒๕๔๘ คราวเกิด เหตุการณใหญ tsunami/สึนามิ
เวลาผานไป โรคปอดออกอาการชัดยิ่งขึ้น การไอรุนแรงขึ้นๆ แตในชวงใกลป ๒๕๕๐ แมจะไอรุนแรง แต
เวลาพูดอธิบายธรรม ก็หายไอ (ชีพจรและความดันเลือดก็เรงขึ้นมาชวย) แตหยุดพูดเมื่อไร ก็ไออยางหนักเมื่อนั้น
ในชวงนี้ ผูเขียนถือวา งานสอนหรือพูดคุยธรรมะกับพระใหมนี้ เปนภารกิจอยางเดียวที่ยังผูกพันกับวัด
ญาณเวศกวัน (เปนงานเดียวที่ยังทําได ซึ่งถือเปนงานสําคัญ)
อยางไรก็ตาม ตั้งแตป ๒๕๕๐ นั้น โรคปอดและสภาพรางกายของผูเขียนยิ่งทรุดลงๆ รวดเร็วมากขึ้น ตอมา
ในขณะกําลังอธิบายธรรม ที่เคยมีกําลังขึ้นชั่วคราวและหยุดไอไดนั้น ตอนนี้กลายเปนวา ไอทั้งระหวางกําลังพูด และ
จะหนามืดเปนลมขณะพูด ถึงขั้นตองขอหยุดพูดกอนเวลา
ถึงตอนนี้ จึงใชวิธีใหม คือ พอบวชพระใหมแลว ก็ออกไปพักในชนบทระยะหนึ่งกอน พอใหมีกําลังที่จะมา
พูดกับพระใหม เชนกลับมาจําพรรษาหลัง แตไมวาจะอยางไร โรคก็มีแตกาวหนารุนแรงขึ้น จนตองยุติการพูดธรรมะ
แกพระใหม และเมื่อเปนเชนนั้น ก็หยุดเปนอุปชฌายดวย พรอมกับที่ภารกิจผูกพันกับวัดญาณเวศกวันก็จบสิ้นไป

บันทึกไวระลึก

๑๒๐๗

ถึงจุ ด นี้ คือ ชว งเข าพรรษาป ๒๕๕๒ จึ ง ได อ อกจากวัด ญาณเวศกวั น ไปอยูใ นชนบทตลอดมา โดยใน
ระยะแรก สลับไปมาระหวางสายใจธรรม ที่เขาดงยาง กับสหธรรมวาสี ที่ อ.ดานชาง
เปนอันวา นับแตนี้ไป ไดหมดกิจกับวัดญาณเวศกวันแลว ทํางานอะไรๆ ใหไมไหว และไมไดมาจําพรรษาที่
วัดนี้อีก แมวาพระใหมรุนที่บวชในระยะหลัง กอนลาสิกขา มักพรอมกันไปหาถึงในชนบทนั้นบาง แตถือวาเปนเพียง
การไปเยี่ยมเยียน ถาพอมีกําลัง ก็พูดคุยกันบางอยางไมเปนการงาน สวนกิจอื่น ที่จะทําใหปรากฏตัว เปนอันไมมี
ที่ อ.ดานชาง ณ สถานพํานักสงฆสหธรรมวาสีนั้น คุณบุบผา และคุณธวัช คณิตกุล ไดสรางหมูกุฏิที่พระไป
พักไดหลายรูป โดยคุณบุบผา คุณธวัช และคุณกานดา อารยางกูร ดูแลอุปถัมภ และไดมีพระไปพักหาความสงบ
สงัดกันเรื่อยมา ผูเขียนกับพระครูสงั ฆรักษฉาย ก็ไดไปพักบาง แตไมบอย
ที่นั่นมีศาลาหลังหนึ่ง อยูใกลชายขอบอางเก็บน้ํา ถูกฟาผา จึงถูกทอดทิ้ง ไมไดใชประโยชนอันใด คราวหนึ่ง
คุณวนิดา อิศรางกูร ณ อยุธยา ไดใหชางมาดัดแปลงแตงศาลานั้นใหม ทําพื้น ทําฝา กั้นหองเปนอยางดี พระพักได
๔ รูป และไดถวายใหไปพักตามโอกาส
ณ กุฏิศาลาหลังนี้ ที่สถานพํานักสงฆสหธรรมวาสี ใน อ.ดานชาง นั่นเอง ที่จังหวะมาลงตัวพอดี เมื่อผูเขียน
หมดกําลังปอดที่จะพูดธรรมะแกพระใหม เลิกกิจที่ผูกพัน ไมไดไปที่วัดญาณเวศกวันอีก แลวโดยมิไดคาดหมาย ก็
พอดีขอมูลคอมพิวเตอรของหนังสือ พุทธธรรมฯ เสร็จ มาใหทํางานตรวจชําระจัดทําเปนเลมใหม เปนอันใหใชเวลาที่
ตัวเงียบหายนั้น ทํางานเต็มที่กับหนังสือเลมนี้
ดังที่ไดเลาแลววา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ คุณหมอณรงค เลาหวิรภาพ จากจังหวัดเชียงใหม ได
เดินทางไปกับคุณสุรเดช พรทวีทัศน และคุณนริศ จรัสจรรยาวงศ นําขอมูลที่จัดทําในระบบคอมพิวเตอร เต็มทั้ง
เลม ของ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ พรอมดัชนี มาถวาย
แตแมจะอยูในที่เงียบหางไกล งานตรวจชําระหนังสือ พุทธธรรมฯ ก็ยังไมไดเริ่มทันที จนกระทั่งงานหนังสือ
เลมอื่นที่คางเบาลง และโรคาพาธรุนแรงยิ่งขึ้น ถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ จึงไดเริ่มขึ้น จนถึงบัดนี้ จะขึ้นเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๔ งานเสร็จ ครบเวลาออกจากกรุงเทพฯ ผานมาแลว ๒๕ ป
ถึงตอนนี้ ตองยอนไปเลาความเปนมาของการจัดทําขอมูลคอมพิวเตอร ของหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุง
และขยายความ ที่ผูเขียนเองทําไมได และไมไดทํา แตมีมากหลายทานไดเพียรพยายามจัดทํากันมา ติดขัดตางๆ
นานา กวาจะสําเร็จ ควรบันทึกไวแสดงความระลึกในน้ําใจของทานเหลานั้น

ผูมีน้ําใจมากหลาย ชวยกันสรางโอกาสให พุทธธรรมใหมใกลจะเกิด
ยอนทวนเรื่องวา ในชวงเกือบ ๒๕ ปที่ออกจากกรุงเทพฯ มาแลวนี้ ตั้งแตที่ศาลากลางสระ ลําลูกกา มาที่วัด
ญาณเวศกวัน ตลอดถึงสายใจธรรม งานหนังสือหลัก โดยเฉพาะ พุทธธรรม ไดชะงักงันหยุดหายไป มีแตงานตรวจ
บทถอดเสียงพิมพเปนหนังสือเลมยอมๆ ยอยๆ มากมาย
แตที่จริง การนําขอมูล พุทธธรรมฯ ลงในคอมพิวเตอรนั้น แมวาผูเขียนจะทําเองไมไหว (พิมพดีดก็ไมเปนจน
บัดนี้) แตหลายทานหลายคณะไดพยายามทํากันมาตลอดเวลาประมาณ ๒๐ ป แมวาสวนมากจะยังคางอยู และเปน
อันยกเลิกไปโดยปริยาย แตก็ควรบันทึกไว เปนการอนุโมทนาระลึกในน้ําใจ (รวมทั้งน้ําพักน้ําแรง และการสละเวลา)
พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ นั้น ไดวางหลักไววา มีแตการพิมพแจกเปนธรรมทานอยางเดียว
เวนเฉพาะมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเปนแหงเดียวที่จะพิมพจําหนายได เพื่อนําผลกําไรเขาเปนทุนการศึกษา
สําหรับพระภิกษุสามเณร และที่มหาจุฬาฯ ก็มีการพิมพหนังสือเลมนี้มาเรื่อยๆ คงจะใหมีอยูหาไดตอเนื่อง
ในระยะแรกๆ ที่มหาจุฬาฯ นั้น คุณนพพร โชคไพรศรี เปนผูจัดการโรงพิมพ และอยูมาคราวหนึ่ง ไดรับแจง
วา คุณนพพรไดจัดการใหพนักงานพิมพขอมูล พุทธธรรมฯ ลงในคอมพิวเตอรจนเสร็จ และบอกวา ไดผานการ
ตรวจของพระอาจารยในมหาจุฬาฯ แลว ๓ ทาน แตเมื่อดู printout บางสวน ก็พบวายังมีผิดพลาดอีกมาก

๑๒๐๘

พุทธธรรม

อยางไรก็ตาม ปญหาอยูที่วา ขอมูลที่โรงพิมพมหาจุฬาฯ จัดทําขึ้นนั้น อยูในระบบ Apple Macintosh แตที่
ผูเขียนและผูเกี่ยวของจะใชงานได ตองเปนระบบ PC เปนอันวาติดปญหาที่ซับซอนขึ้นอีก เมื่อโรงพิมพมหาจุฬาฯ
สงขอมูลมาให ก็ตองหาทางแปลงขอมูลจากระบบ Mac มาเปนขอมูลในระบบ PC พอถึงตอนนี้ ซึ่งมีการสงขอมูล
กันผานทางผูรูผูชํานาญในเรื่องดังกลาว ผูเขียนไมไดทราบเรื่องตอเนื่องตลอด จึงไมอาจเลาใหชัดเจนได
แตเทาที่พอทราบ สวนที่คุณนพพร โชคไพรศรี จัดพิมพในระบบ MAC มาถึงผูเขียนเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม
๒๕๔๐ ในรูปที่แปลงเขาระบบ PC แลว แตเต็มไปดวยรูปเครื่องหมาย (ตัวอักษรบน-ลาง ทุกตัว ผิดเพี้ยนไปหมด)
และขอมูลขาดหายไปบาง โดยเฉพาะบทที่ ๒๐ ไมพบเลย อยางไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ จะตองใชเรี่ยวแรงและเวลาที่
จะแกไขและจัดปรับอีกมากทีเดียว
ในเรื่องนี้ ดร.สมศีล ฌานวังศะ ก็เปนผูหนึ่งที่พยายามชวย และในชวงป ๒๕๔๕ ไดนําขอมูลที่คุณนพพร
ถวายไว นี้ ไปมอบให คุ ณ วิ ท ยา ว อ งวาณิ ช ช ว ยหาทางแปลงและจั ด ให ใ ช ง านได คุ ณ วิ ท ยาอยู ใ นวงการ
คอมพิวเตอร เฉพาะอยางยิ่ง ดาน Apple Macintosh มายาวนาน แนใจวามีความชํานาญมาก ไดทราบวา คุณ
วิทยาไดชวยทําโปรแกรมแกไขตัว  ใหเปนอักษรปกติ เสร็จเปนสวนมาก และไดแปลงจัดเปน .txt files แลว
ดร. สมศีลไดรับจากคุณวิทยามามอบใหผูเขียน เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ นับวางานกาวไปมาก (ขาดบท
ที่ ๒๐ ซึ่งไมพบตั้งแตในชุดที่มาจากคุณนพพร) แตเนื่องจากเปน .txt files สําหรับหนังสือใหญอยางพุทธธรรม
นี้ การที่จะจัดปรับใหลงรูปที่เรียบรอย เปนงานอีกหลายขั้นตอน เมื่อรับมาแลว ขอมูลก็รองานรอเวลาตอไป
ตอมา ใกลกลางป ๒๕๔๘ คุณ สุรเดช พรทวีทัศ น และคณะ ไดดําเนิน การที่จะจัด ตั้ง Web site เพื่อ
เผยแพรความรูทางพระพุทธศาสนา และเก็บรักษาผลงานของผูเขียน ครั้นใกล พ.ศ. ๒๕๕๐ เขามา คุณสุรเดช พร
ทวีทัศน หวังจะนําขอมูลหนังสือ พุทธธรรม ขึ้น Web site นั้น โดยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มาก แตคุณสุรเดชคิดวา
จะจัดทําขอมูลใหมในระบบ PC โดยตรง ไมตองยุงกับขอมูลเกาที่มาจาก MAC และจะใหไดผลที่นามั่นใจ จึงไปหา
สํานักพิมพที่ผานงานใหญมาแลวอยางชํานาญ จนทุกอยางเหมือนใกลจะลงตัว
อยางไรก็ตาม เมื่อมาพบคุยกันในรายละเอียด ในที่สุด ผูชํานาญก็ไมยอมรับงาน สาเหตุก็คือเรื่องดัชนี
นั้นเอง คือลําพังดัชนีทั่วไปตามปกติ ซึ่งเปนดัชนีคํา แมจะมากมาย ก็สูไหว มีโปรแกรมที่ชวยได แตพอพบดัชนี
ความ หรือดัชนี concept ก็มองไมเห็นวาจะมีโปรแกรมอะไรชวยได เปนอันวาสูไมไหว จึงติดตันตรงนี้
จากนั้น เรื่องก็เหมือนจะเงียบไป มาไดยินขาวอีกในเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ คุณนริศ จรัสจรรยาวงศ นํา
เรื่องมาบอกแจงใหไดทราบวา คุณหมอณรงค เลาหวิรภาพ ที่เชียงใหม พิมพพุทธธรรมลงคอมพิวเตอรไปถึงหนา
๒๒๐ และไดเริ่มงานทําดัชนีแลวดวย แตเวลานั้น ขอมูลที่นํามาใหดู ยังขาดอีกมาก และมีผิดพลาดไมนอย จึง
ยังไมมั่นใจนัก แตคุณหมอณรงคมีความเสียสละและเขมแข็งจริงจัง จึงไดดําเนินการมาจนสําเร็จ ถึงตรงนี้ เรื่อง
ก็มาบรรจบกับที่คุณหมอณรงคเองเลาไวแลว ในบันทึกของคุณหมอณรงคเอง ที่ไดนําลงไวขางตนกอนนี้แลว
ในปเดียวกัน คือ ๒๕๕๐ นั้น ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ศุภชัย ตั้งวงศศานต จะพัฒนางานพระไตรปฎกฉบับ
คอมพิวเตอร ขึ้นเปน BUDSIR VI เมื่อไดทราบวางานนําขอมูล พุทธธรรมฯ ลงคอมพิวเตอร ยังติดขัดกันอยู จึง
จัดการใหพิมพขอมูล พุทธธรรมฯ จากเลมหนังสือเกาลงไปรวมใน BUDSIR VI ดวย โดยสําเร็จอยางรวดเร็ว และ
มีความแมนยําคอนขางสูง เพราะใชระบบพิมพซอนตรวจสอบกันเอง เมื่อ BUDSIR VI เสร็จในเดือน ธ.ค. ๒๕๕๐
ก็ไดนําชุด BUDSIR VI มาถวาย พรอมทั้ง พุทธธรรม ฉบับ Printout จาก BUDSIR VI ๑,๐๕๘ หนา เขาเลมทํา
ปกเรียบรอย ๑ เลม (ตอมา เดือน ม.ค. ๕๑ ก็ฝาก CD บรรจุขอมูล พุทธธรรม ใน BUDSIR VI มาถวาย)
ตอมา เมื่อสงขาวใหคุณหมอณรงคทราบเรื่องนี้ เผื่อจะรับขอมูล พุทธธรรม จาก BUDSIR VI ไปใช งาน
จะไดกาวลัดขั้นตอนไปไดเร็วขึ้น แตคุณหมอณรงคตอบวา เวลานั้น งานดานของคุณหมอเองไดกาวไปอีกไกล
แลว และการตรวจสอบแกไขตางๆ ก็เสร็จไปอีกมาก ไมใชเปนอยางที่ฝากมาใหดูนานแลวนั้น

บันทึกไวระลึก

๑๒๐๙

จึงเปนอันวา งานจัดทําขอมูล พุทธธรรม ของคุณหมอณรงค ก็ดําเนินตอไปตามปกติ
(หลังจาก BUDSIR VI ออกมาในปลายป ๒๕๕๐ แลว ตอมา ที่มหิดล ดร.ศุภชัย ตั้งวงศศานต ไดเริ่มงาน
พัฒนา BUDSIR ตอไปอีก และจะเสร็จตั้งแตราว สิงหาคม ๒๕๕๔ แตพอดีเวลานั้น สวนเนื้อในของ พุทธธรรม
ฉบับปรับขยาย นี้ ก็เสร็จตอนจะสิ้นเดือนสิงหาคมนั้น ดร.ศุภชัยจึงตกลงรับเนื้อ พุทธธรรม ที่จัดใหมนี้ไปลงใน
BUDSIR ใหม แทนขอมูลเกาป ๒๕๕๐ นั้นดวย)

งานหลักที่แทรกเขามาได ในชวงเงียบหาย ๒๕ ป
ตรงนี้ก็ตองยอนทวนเรื่องอีก ที่วา ในชวงตั้งแตออกจากกรุงใน ป ๒๕๒๙ มาจนบัดนี้รวม ๒๕ ป งานหนังสือ
หลักหยุดชะงักไปนั้น ที่จริง ในระดับงานรองๆ ก็มีการเคลื่อนไหวบางในชวง ๓ ป พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๖ คือ
- พุทธธรรม ฉบับเดิม (เลมเล็ก) นําขอมูลลงในคอมพิวเตอร และปรับขยายจัดรูปเลมใหม พิมพใหมเปน
ครั้งที่ ๑๐ ใน พ.ศ. ๒๕๔๔
- พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม นําขอมูลลงในคอมพิวเตอร และเพิ่มเติมเล็กนอย พิมพใหม
เปนครั้งที่ ๑๐ ใน พ.ศ. ๒๕๔๕
- พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท นําขอมูลลงในคอมพิวเตอร และเพิ่มเติมอีกบาง พิมพใหม
เปนครั้งที่ ๑๐ ใน พ.ศ. ๒๕๔๖
พุทธธรรม ฉบับเดิม ก็คือ พุทธธรรม ครั้งแรกเริ่ม ที่โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สมาคม
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย ไดนิมนตใหเขียน ซึ่งมี ๒๐๖ หนา และไดพิมพรวมในชุด “วรรณไวทยากร” เมื่อ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๑๔ นั่นเอง
เฉพาะสวนของ พุทธธรรม นั้น ผูเขียนไดขอใหถือวาสมาคมสังคมศาสตรฯ เปนผูดูแลดังเปนเจาลิขสิทธิ์โดย
เกียรติ ตอมามีการพิมพในงานศพ เปนตนบาง ไมมากครั้ง และผูเขียนก็มีงานหนังสืออื่น บวกกับโรคภัย ที่ทําให
ยายถิ่น จึงคอนขางลืมหนังสือเลมนี้
ตอมา มีเหตุใหตองปรับขยายวิธีการอนุญาตพิมพ เพราะเมื่อลิขสิทธิ์อยูที่สมาคมสังคมศาสตรฯ คนทั่วไปนึก
ถึงชื่อสมาคม ก็ไมคอยนึกถึงหนังสือธรรมะ ก็เลยมองขามไป และคนจะพิมพหนังสือธรรมะ ก็มักพิมพแจก และ
ตามปกติ พระก็ปลอยใหพิมพตามสบาย แตนี่เปนเรื่องของสถาบันหรือองคกรที่มีกฎระเบียบ ตองทําใหรัดกุม เปน
ธรรมดาที่ดีงาม แตคนก็รูสึกติดขัด กลายเปนวา พอจะขออนุญาตก็ชักจะรูสึกไมคลองวา นี่หนังสือพระ ตองจาย
คาลิขสิทธิ์ดวย แลวยังมีกระบวนวิธีตามระเบียบแบบแผนอีก เพราะฉะนั้น หนังสือนี้ อยูกับองคกรของโยม
กลายเปนคอนขางนอนนิ่ง ไมตรงกับความมุงหมายที่จะใหหนังสือเผยแพรไป ใหเปนประโยชนกวางออกไปมากที่สุด
ดังนั้น จึงปรับเปลี่ยนเล็กนอย คือ ดานสมาคมสังคมศาสตรฯ คงตามเดิม ในฐานะผูใชสิทธิอํานาจเปน
เจาของลิขสิทธิ์ที่จะอนุญาตและรับคาลิขสิทธิ์ตามกฎระเบียบ แตดานผูเขียน ซึ่งไมมีไมรับคาลิขสิทธิ์เปนปกติอยูแลว
เมื่อใครมาขอพิมพ ก็สามารถอนุญาตไดดวย การขยายวิธีปฏิบัตินี้ เริ่มตั้งแตพิมพครั้งที่ ๑๐ ซึ่งมีการจัดทําขอมูล
ใหม และขยายเพิ่มเติมเปนอันมาก จึงขอเลาไวดวย
(ความจริง หลังจาก พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ เสร็จแลว ผูเรียบเรียงเคยตั้งใจจะใหหยุดเลิก
พิมพ พุทธธรรม ฉบับเดิม เสียเลย โดยจะแจงใหโครงการตําราฯ ทราบดวย เพราะ พุทธธรรม ฉบับเดิม รวมอยูใน
พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ นั้นแลว และเคยคิดจะทํา พุทธธรรม ฉบับยอ ขึ้นอีกเลมหนึ่ง เปนสรุป
ความของฉบับปรับปรุงและขยายความ แตยังไมมีเวลา และเมื่อ พุทธธรรม ฉบับเดิม พิมพครั้งที่ ๑๐ ออกมา ฉบับ
เดิม นั้นก็มีเหตุผลที่จะอยูตอไป)

๑๒๑๐

พุทธธรรม

เรื่องการพิมพครั้งที่ ๑๐ มีวา เมื่อป ๒๕๔๔ (พุทธธรรม ฉบับเดิม อายุครบ ๓๐ ป) คุณณัฐพร พรหมสุทธิ
ขอพิมพ พุทธธรรม ฉบับเดิม นั้นแจกเปนธรรมทาน ในมงคลวารคลายวันเกิดอายุครบ ๗๖ ป ของมารดา คือ คุณ
ประยูร พรหมสุทธิ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม
เริ่มแรก ในชวงกลางป ๒๕๔๔ คุณณัฐพรไดรับขอมูลคอมพิวเตอรที่พิมพขึ้นใหม จาก รพ.สหธรรมิก นําไป
ตรวจปรูฟเอง แลวนํามาถวาย แตขอมูล นั้น อยูในระบบ Apple Macintosh ซึ่งผูเรียบเรียงติด ขัด คราวนั้น
สํานักพิมพธรรมสภา ไดชวยแปลงขอมูลเปนระบบ PC แลว พระครูปลัดปฎกวัฒน (ตอมา คือพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ) จัดปรับขอมูลจนเขารูปที่จะพิมพเปนเลมหนังสือ และสงมอบแกผูเรียบเรียง ซึ่งไดเปลี่ยนแบบตัวอักษร
ใหมและปรับชองบรรทัด จนเหลือเพียง ๒๘๔ หนา
จากนั้น ผูเรียบเรียงไดเขียนปรับปรุงเพิ่มเติมเปนอันมาก ทําให พุทธธรรม ฉบับเดิม พิมพครั้งที่ ๑๐ ขยาย
จาก ๒๘๔ เปน ๓๗๕ หนา และใชเปนแบบสืบมา
พึงสังเกตวา หนังสือ พุทธธรรม ฉบับเดิม มีขอมูลไมซับซอน และเมื่อของเดิมมีเพียง ๒๐๖ หนา การจัดทํา
เปนขอมูลคอมพิวเตอรจึงไมยาก แลวยังไดเพิ่มเติมอีกมากดวย เปนอันเสร็จสิ้นไป
แต พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม และ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ไมงาย
อยางนั้น ทั้งมีขอมูลมากมาย และขอมูลนั้นก็ซับซอน มีการจัดวางรูปแบบตางๆ ใชตัวอักษรตางแบบตางชนิด การนํา
ขอมูลพจนานุกรม ๒ เลมนี้ลงในคอมพิวเตอรจึงรอเวลามานาน ถึงวาถามีขอมูลขึ้นมา ก็ใชเวลาจัดอีกมาก เฉพาะ
อยางยิ่ง ฉบับประมวลธรรม นับวายากเปนพิเศษ
ในเรื่องนี้ พระมหาเจิม สุวโจ แหงมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนทานแรกที่ไดสมัครใจริเริ่มพิมพขอมูล
เฉพาะของ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ลงในคอมพิวเตอร ทานทํางานอยูหลายปจนเตรียมขอมูล
เสร็จแลวนํามามอบใหเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ควรอนุโมทนาอยางยิ่ง
โดยมิ ไ ด นั ด หมายกั น หลั ง จากชุ ด ของพระมหาเจิ ม แล ว มี ชุ ด ของผู อื่ น ตามมาอี ก แต ทั้ ง ที่ มี ข อ มู ล ใน
คอมพิวเตอรแลว ผูจัดทําเองก็ไมมีเวลาตรวจ เปนอันติดตัน
ในระยะนั้น รศ. ดร.สมศีล ฌานวังศะ ราชบัณฑิต ซึ่งมีฉันทะมากในหนังสือหลักอยางนี้ ก็ไดริเริ่มงานพิมพ
ขอมูลของพจนานุกรมทั้ง ๒ เลม ลงในคอมพิวเตอร โดยมีบุตรหญิง–ชาย เปนผูชวยพิมพขอมูล (บุตรหญิง ตั้งแต
ยังเปน ด.ญ.ภาวนา ฌานวังศะ บัดนี้คือ แพทยหญิงภาวนา ฌานวังศะ และบุตรชาย ตั้งแตยังเปน ด.ช.ปญญา
ฌานวังศะ บัดนี้คือ นายปญญา ฌานวังศะ เปนนักศึกษาปริญญาเอก ในสหรัฐอเมริกา)
เนื่องจากผูเขียนเองไมมีเวลาตรวจสอบขอมูล จึงตกลงวา เมื่อ ดร.สมศีล ฌานวังศะ พิมพขอมูลหนังสือลง
ในคอมพิวเตอรแลว ชวยรับภาระพิสูจนอักษรใหดวยตลอดทั้งหมด ก็เปนอันถือวาพรอมที่จะพิมพ ดร.สมศีล ฌาน
วังศะ ก็รับภาระนั้น และยังไดหาพระชวยตรวจทานอีกชั้นหนึ่ง ใหแนใจวาตรงกับขอมูลเดิมในเลมหนังสือ
ในที่สุด พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม พิมพครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็เสร็จออกมา ตอดวย
พจนานุ กรมพุ ทธศาสน ฉบั บประมวลศั พท พิ มพ ครั้ งที่ ๑๐ ใน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป นครั้ งแรกที่ ใช ข อ มู ล ในระบบ
คอมพิวเตอร โดยคงเนื้อหาไวอยางเดิมตามฉบับเรียงพิมพเกา ยังไมปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
เมื่อขอมูลในคอมพิวเตอรมีพรอมไวแลว การที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมอยางไรๆ ก็ทําไดงาย รอแตเวลาและ
โอกาส ถึงแมผูเขียนเองจะยังติดขัดในดานเวลาและโอกาสนั้น แตก็ยังไดยกเอา พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวล
ศัพท ขึ้นมาชําระ-เพิ่มเติม เสร็จชวงที่ ๑ ไปแลว ทําใหการพิมพครั้งที่ ๑๑-๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีเนื้อหาเพิ่มขยายจาก
๓๗๖ เปน ๕๘๐ หนา

บันทึกไวระลึก
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งานแปล พุทธธรรม เริ่มแลวงัน ๑๕ ป
ตามที่ไดเลาวา เมื่อ พุทธธรรม (ฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๑๔) ในชุด “วรรณไวทยากร” เสร็จแลว ไดมอบให
โครงการตําราฯ สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย เปนผูถือลิขสิทธิ์ไวโดยเกียรตินั้น ไดมีเรื่องที่โยงไปถึงการ
แปลพุทธธรรมเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งควรเลาไวดวย
เรื่องมีวา กอนที่ผูเขียนจะยายออกจากกรุง จําไมชัดวาปไหน แตคงในชวงป ๒๕๒๕-๒๕๒๘ Dr. Grant
Olson ซึ่งหลังจบการศึกษาปริญญาเอกแลว ทํางานอยูที่มหาวิทยาลัยคอรเนลล (Cornell University) ไดรับทุน
จากมูลนิธิ จอหน เอฟ. เคนเนดี มาขออนุญาตแปล พุทธธรรม ฉบับเดิม นี้ เปนภาษาอังกฤษ แตผูเขียนไดแจงให
ขออนุญาตโครงการตําราฯ แทน ตามที่ไดตั้งหลักไวนั้น
Dr. Olson ตกลงกับโครงการตําราฯ แลว แปลอยูสิบปเศษ ในที่สุด State University of New York Press,
Albany พิมพเผยแพรในป ๒๕๓๘ (1995) ในชื่อวา Buddhadhamma: Natural Laws and Values for Life เสร็จ
แลวสงหนังสือตัวอยางมาถวาย แตจนบัดนี้ ผูเขียนก็ยังไมมีเวลาอาน (คุณ Grant แปลฉบับป ๒๕๑๔ - ๒๐๖ หนา
แตขณะนี้ทราบวามีผูเริ่มแปลฉบับพิมพครั้งที่ ๑๐ ที่ขยายเปน ๓๗๕ หนา)
ไมเฉพาะ พุทธธรรม ฉบับเดิม เลมเล็กเทานั้น ที่มีการแปลเปนภาษาอังกฤษ แตเลมใหญคือ ฉบับปรับปรุง
และขยายความ ยิ่งมีเรื่องราวการแปลที่ยืดยาว เรื่องเริ่มไมหางจากที่คุณ Grant เริ่มจะแปล ฉบับเดิม เลมเล็กนั้น
เรื่องนี้เปนการริเริ่มของมูลนิธิพุทธธรรม เทาที่ทราบ คุณยงยุทธ ธนะปุระ ประธานมูลนิธิพุทธธรรมนั้น ได
Mr. Bruce Evans มาอยูกับมูลนิธิตั้งแตสิ้นป ๒๕๓๕ โดยมุงใหทํางานหลักคือแปล พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและ
ขยายความ เปนภาษาอังกฤษ แลวอาจารย Bruce ก็ทํางานนี้อยางจริงจังเปนเวลายาวนานมากถึงประมาณ ๗ ป
ผูเขียนทราบความเปนมาเปนไปเพียงบางสวนบางดานที่มาเกี่ยวของ จึงพูดเรื่องนี้ไดเพียงคราวๆ เฉพาะแงเฉพาะจุด
ชื่อของมูลนิธิที่วา “พุทธธรรม” นั้น ตรงกับชื่อหนังสือพุทธธรรม บางครั้งไดยินวามีคนเขาใจผิด จับเอามาโยง
กัน ทํานองวาเปนมูลนิธิของผูเขียน หรือเปนกิจการที่ผูเขียนมีสวนรวม หรือเกี่ยวของอยางใดอยางหนึ่ง แตที่จริง ไม
เกี่ยวของกันเลย ถาจะเกี่ยวของก็คือโดยศรัทธาในธรรม แตไมเกี่ยวของกับกิจการใดๆ แมแตการรับรูเรื่องราวความ
เปนไป ก็ไมใกลเขาไปเลย
เทาที่เกี่ยวของซึ่งทําใหรูบาง นานแลว ตั้งแตผูเขียนยังอยูในกรุงเทพฯ คุณยงยุทธ ธนะปุระ และคุณชุติมา
กับมิตรสหายใกลชิด คงจะรูจักผูเขียนจากหนังสือพุทธธรรม ไดมีศรัทธาในธรรมจริงจัง และไปพบปะสนทนาที่วัด
วันหนึ่ง คุณยงยุทธ และคณะ ไปพบและบอกวาจะตั้งมูลนิธิขึ้นทํางานทางธรรม จึงขอชื่อมูลนิธิ ผูเขียนคิดชื่อโนน
ชื่อนี้ให เวลาผานไป คงจะมากมายหลายชื่อ แตก็ไมถูกใจ ในที่สุด ผูขอชื่อก็เลือกชื่อกันเอง แลวจึงบอกแกผูเขียน
ภายหลังวาเลือกกันเองตั้งชื่อวา “มูลนิธิพุทธธรรม” ทั้งนี้ คงเพราะความพอใจในหนังสือพุทธธรรม มีหนังสือพุทธ
ธรรมเปนแรงจูงใจ และมูลนิธินี้ก็เนนที่จะพิมพงานหนังสือทั้งหลายของผูเขียนนี้เองออกเผยแพร
สวนผูเขียนยุงกับงานเรงหนังสือและการที่จะหนีพาโรคออกไปบําบัดแกไขนอกเมือง ก็ไมทราบวากิจการของ
มูลนิธิพุทธธรรมเปนไปอยางไร จะรูก็ในเวลาขออนุญาตพิมพหนังสือตางๆ เหมือนที่อื่นๆ ก็ไดรูแตในแงที่วาคุณยง
ยุทธ ธนะปุระ เสียสละมาก ทํางานเอาจริงเอาจังอยางยิ่ง ก็อนุโมทนาในฐานะเปนญาติโยม
ถึงตอนรับ อ. Bruce มาทํางาน จุดเนนของคุณยงยุทธ ธนะปุระ ก็ยิ่งชัดออกมา คือการมุงที่งานแปล พุทธ
ธรรม เมื่อ อ. Bruce แปล พุทธธรรม กาวหนาไป ตามปกติก็ตองใหผูเขียนตรวจยอมรับคําแปลกอนที่จะเผยแพร
เปนธรรมดา แตผูเขียนมีภาระดานอื่นมากมาย เฉพาะงานตรวจบทถอดเสียงทําหนังสือเลมเล็กๆ ที่ทยอยผาน ก็ไม
ทันดังที่เลาขางตนแลว ตนฉบับคําแปล พุทธธรรม จาก อ. Bruce ก็มารอคั่งอยูที่ผูเขียนมากขึ้นๆ ปแลวปเลา
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เขาใจวามี ๒ เรื่องที่คุณยงยุทธ และ อ. Bruce เนนและเรงเปนพิเศษใหชวยรีบดูเพื่อพิมพแยกเปนเลมเล็ก
ตางหาก และเสร็จออกมา คือ บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท (Dependent Origination) และบทที่ ๕ กรรม (Good,
Evil and Beyond) สวนนอกนั้นก็ไดแตกองสุมกันรออยูนั่นเอง
ในที่สุด จนกระทั่ง อ. Bruce แปลจบหมดเลมกวาพันหนาแลว จนกระทั่ง อ. Bruce ทําฉบับยอขึ้นมา
ตางหาก ยาวราวครึ่งหนึ่งของฉบับเต็ม ผูเขียนก็ไมมีเวลาดูให เวลาผานไปๆ จนเดือนกันยายน ๒๕๔๐ ผูเขียนไดเริ่ม
อานคําแปลบทที่ ๑ ไปไดเล็กนอย เทาที่พอนึกได เรื่องมีตอไปวา ผูเขียนคงจะหาผูรับภาระแทน ก็เลยจะให ดร.สมศีล
ฌานวังศะ ชวยรับไปตรวจ แต ดร.สมศีล วาถาจะตรวจ ก็ขอใหผูเขียนอยูดวย ก็เลยวางวิธีตรวจวา ดูพรอมดวยกัน
ทั้ง ๓ บุคคล คือ ผูเขียน ผูแปล และ ดร.สมศีล ก็นัดมาอานมาดูกันที่วัด ปรากฏวางานยิ่งชาอยางหนัก เริ่ม ๒๐
ต.ค. ๔๐ วันนั้นไดแค ๔ หนา ในไมชาก็รูวาวิธีนี้ไปไมไหว เลยวางแนวการแปลที่ตองการ ที่จะใหผูแปลชวยปรับเขา
ตามตกลง แลวขอใหผูแปลไปตรวจและจัดปรับเอง อ. Bruce ขอเวลา ๑ ป
ถึงตอนนี้ ดูเหมือนวา อ. Bruce จะหมดงานกับมูลนิธิพุทธธรรม เรื่องก็จะจบโดยแทบวางเปลาไป ทางฝาย
ญาติโยมเสียดาย จึงจัดทุนอุปถัมภแก อ. Bruce ที่จะอยูทํางานตอมาอีก ๑๓ เดือน จนสิ้นเมษายน ๒๕๔๒ อ.
Bruce ก็นําตนฉบับที่ชําระใหมเสร็จหมดเลม ๒๒ บทมาสงให แลวตอมาราวสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๒ Mr.
Bruce Evans ก็เดินทางกลับไปอยูที่บานเดิมในออสเตรเลีย
สวนตนฉบับตรวจแลวที่ อ. Bruce นํามามอบใหนั้น เปนเรื่องใหญ เวลานั้นยังไมไดคิดกันวาจะทําอยางไร
เพราะคิดไวแคจะใหงานตรวจเสร็จเสียที เรื่องนี้หลังจากนั้น ผูเขียนเองก็จําไมไดวาเปนไปอยางไร เพราะมีเรื่องอื่น
มากมาย และตัวผูเขียนเองก็เขาชวงเงียบหลังผาตัดเสนเลือดใหญไปเลี้ยงสมอง ดังที่เลาไปแลว
อยางไรก็ดี รวมเรื่องแลว ตัวผูเขียนนี้เอง แมไมไดต้งั ใจ แตไดเปนเหตุใหญาติโยมเสียงานเสียการ สิ้นเปลือง
เงินทองไปกับงานแปลหนังสือพุทธธรรมนี้ ทั้งการลงทุนของมูลนิธิพุทธธรรม และโยมที่จัดทุนใหอีก ๑๓ เดือน รวม
แลวคงหลายลานบาท เขาสงงานมา ตัวก็ไมมีแรงไมมีเวลาใสใจ แลวก็มีแตตนฉบับงานแปลที่เหมือนทิ้งคาง หรือ
อาจจะกลายเปนทิ้งไปเลย ไมไดอะไร
แตในดาน อ. Bruce พึงเห็นคุณคาวาไมไดวางเปลา แตไดทําประโยชนไวเปนชิ้นเปนอันชัดแลว นอกจาก
งานแปลบทวาดวยปฏิจจสมุปบาท และบทวาดวยกรรม ที่พิมพเผยแพรไปแลว (งานอื่นยังมีอีก เชน Towards
Sustainable Science ที่แปลจาก พุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร) เรื่องที่ควรกลาวใหเห็นเดน
ไว ก็คือ การแปลหนังสือ ธรรมนูญชีวิต (A Constitution for Living) ซึ่งเมื่อเสร็จแลว ก็ไดมาตรวจพรอมกัน ๓
บุคคล ทั้ง ผูแปล ผูเขียน และ ดร. สมศีล ฌานวังศะ จนเสร็จในชวงปลายป ๒๕๔๐ นั้น
งานแปลที่ไดตรวจกันจริงจังหนอยอยาง ธรรมนูญชีวิต นี้ ทําใหคําแปลเปนที่ปลอดโปรงใจวาจะไมทําใหเกิด
ความเขาใจผิดพลาดหรือไขวเขว และที่เสริมคุณคาขยายประโยชนก็คือ A Constitution for Living นี้ ทั้งมูลนิธิ
พุทธธรรมที่ลงทุนใหแปล และ อ. Bruce ผูลงแรงแปล ไดยกใหเปนผลงานธรรมทาน ผูเขียนก็เลยอนุญาตพวงไป
กับ ธรรมนูญชีวิต (พากยภาษาไทย) ไดหมด ไมวาใครจะขอไปพิมพแจกที่ไหนๆ
นอกจากนั้น เมื่อมีงานเรงดวนอะไร อ. Bruce ก็เต็มใจทําให ดังเชนเรื่องที่แปลออกมาเปน A Buddhist
Solution for the 21st Century เรื่องราวเปนมาอยางนี้ จึงขออนุโมทนามูลนิธิพุทธธรรม และ อ. Bruce Evans
ไวที่นี่ดวย แมความเกี่ยวของนี้ จะเปนไปตามหลักความสัมพันธที่ตางหากกัน โดยญาติโยมศรัทธา ก็มาเกื้อหนุน
พระก็ทํางานธรรมไป ไมยุมยามกับกิจการของโยม
หลัง อ. Bruce เสร็จงานแปล พุทธธรรม และเดินทางกลับถิ่นเดิมแลว เรื่องหนังสือ พุทธธรรม ฉบับ
แปลภาษาอังกฤษก็เงียบไป จนมีเลมใหมปรากฏขึ้นมาตอนสิ้นป ๒๕๔๙ นับจากที่ อ. Bruce เริ่มตนงานนี้เมื่อสิ้นป
๒๕๓๕ นับเวลาคราวๆ เปน ๑๕ ป

บันทึกไวระลึก

๑๒๑๓

พุทธธรรม ฉบับแปลภาษาอังกฤษ ทยอยสูสายตา
แทจริง ในชวงหลังของสิบหาปที่วานั้น ความคิดและกิจกรรมในการแปล พุทธธรรม เปนภาษาอังกฤษ มิใช
เงียบหาย แตมีพระภิกษุชาวตางประเทศหลายรูปคิดเรื่องนี้ บางทานเมื่อเดินทางจากยุโรป มาแวะเยี่ยมผูเขียน ก็พูด
เรื่องนี้ ครั้นแลว ใกลสิ้นป ๒๕๔๔ วันหนึ่ง พระอาจารยชยสาโรแหงวัดปานานาชาติ มาพบที่วัดญาณเวศกวัน โดยมี
พระภิกษุอเมริกันติดตามมาดวย ชื่อวาพระสุริโย ซึ่งไดมาจําพรรษาที่วัดญาณเวศกวัน จนหลังวิสาขบูชา ๒๕๔๖
แลว จึงไดลาเดินทางไปเปนเจาอาวาสที่วัดในประเทศอังกฤษ (Abbot of Hartridge Monastery, Devon, UK)
ปรากฏวา พระสุริโยสนใจหนังสือ พุทธธรรม อยูแลว ทานสื่อสารกับเพื่อนภิกษุนานาชาติ ตอมาทานเลาวา
ทานพอใจอยากจะแปลบทที่ ๓ คือ ไตรลักษณ แตมีสพรหมจารีชาวสวิสสอยากใหทานแปลบทที่ ๖ เปนตน ที่วา
ดวยนิพพาน ทานก็เลยจะแปลบทดังกลาวใหทานผูนั้นกอน เมื่อถึงกลางป ๒๕๔๕ ก็ไดทราบวาทานกําลังกาวไปใน
การทํางานแปลบทที่ ๖ วาดวยนิพพานนั้น และในการที่จะแปลนั้น ทานไดดูงานแปลของ อ. Bruce แลวดวย แต
ทานตกลงแปลของทานเองใหม
ไมเฉพาะทางดานพระภิกษุเทานั้น แตปรากฏวา โยมก็มีศรัทธารวมฉันทะดวย และในฐานะพุทธบริษัท ก็สง
สารรับแจงขาวกันเอง เรื่องราวดําเนินไปโดยผูเขียนเปนผูตามรูภายหลัง แมแตการทํางานนี้ของพระสุริโย ผูเขียนก็
ทราบเมื่อทานมาถามขอสงสัยในหนังสือที่แปล ครั้นไปอยูในอังกฤษ พระสุริโยก็สงคําถามผานมาทางพระในวัด
เวลาที่ผานมาถึงกาละนั้น ไดมองเห็นแลววา ตนเองไมมีเรี่ยวแรงและเวลาที่จะตรวจคําแปลภาษาอังกฤษได
อยางแนนอน ถาขืนรอผูเขียนตรวจ ก็คงเหมือนอยางครั้ง อ. Bruce ตนฉบับก็จะมากองรอและสุมกัน ไมมีวันจะได
พิมพ จึงตกลงแควา ใหผูที่แปลนั้นเปนที่นาเชื่อถือ มีเหตุผลสมควรไววางใจ และใหผูแปลหาทานผูทรงภูมิปญญา ที่
ทั้งรูภาษาและรูธรรม ชวยอาน ชวยใหคําแนะนําปรึกษา ก็เปนอันถือวายอมรับ และไดปฏิบัติอยางนี้สืบตอมา
จนกระทั่งสิ้นป ๒๕๔๙ Suriyo Bhikkhu ซึ่งอยูที่อังกฤษ ก็เตรียมตนฉบับคําแปลภาษาอังกฤษของ พุทธ
ธรรม บทที่ ๓ The Three Signs (ไตรลักษณ) พรอมเขาสูโรงพิมพ ผูเขียนไดรับแจงขอใหเขียนคําอนุโมทนา ใน
การที่หนังสือนั้นจะมาพิมพในเมืองไทย โดยคุณสิริจันทร ภิรมยภักดี พรอมดวยบุตรี คือ คุณจวบจันทร ภิรมย
ภักดี และคุณพรภิรมย ภิรมยภักดี จัดพิมพเผยแพรเปนธรรมทาน กวาหนังสือจะพิมพเสร็จก็ดูเหมือนจะใกลกลาง
ป ๒๕๕๐ และไดแจกเริ่มแตในงานวันวิสาขบูชานานาชาติ เปนตนไป (นี้เลาตามที่ไดยินมาและพอจําได)
พระสุริโยนั้นมีอาพาธยืดเยื้อติดตัวตลอดมา แมจะพยายามรักษา และไดแพทยชวยทุกแผน รวมทั้งแผนไทย
และแผนจีน ก็ไมหาย เมื่อไปอยูอังกฤษ ก็ตองทนสูกับโรคนั้นมาตลอด จนในที่สุด ตามขาว แพทยวาความจําเปน
ในเรื่องอาหารบังคับ ทานจะตองเปนคฤหัสถ จึงเปนอันวาตองลาสิกขา แตแมอยูในเพศคฤหัสถ เปนคุณ Robin
Moore แลว ก็ทํางานแปล พุทธธรรม ตอเรื่อยมา แลวก็ไดทราบวาเดินทางมาเมืองไทยประมาณกลางป ๒๕๕๒
เรื่องดําเนินมาที่จะใหงานแปลพุทธธรรมสืบตอไป โดยคุณสิริจันทร ภิรมยภักดี นั่นเอง อุปถัมภทั้งคาเครื่องบิน
คาเปนอยูในเมืองไทย ทุกอยาง จนในที่สุด ถึงสิ้นป ๒๕๕๒ พุทธธรรม ฉบับแปล บทที่ ๖-๑๐ ในชื่อวา Nibbāna:
The Supreme Peace ก็พรอมเขาโรงพิมพ (ผูเขียนรูเมื่อถึงเวลาเขียนคําอนุโมทนา เชนเดียวกับทุกเลมอื่น) และ
กวาจะพิมพเสร็จ ก็คือชวงวิสาขบูชา พฤษภาคม ๒๕๕๓
หลังจากนั้น ก็ตามดวยคําแปลของบทที่ ๔ คือ ปฏิจจสมุปบาท ในชื่อวา Dependent Origination: The
Buddhist Law of Conditionality ออกในวันวิสาขบูชา พฤษภาคม ๒๕๕๔
ถึงตอนนี้ เมื่อสภาวะของเพศเปลี่ยนไป จากพระเปนคฤหัสถ วิถีชีวิตความเปนอยูที่แตกตาง ก็เหมือนกับ
บังคับในตัว ใหคุณ Robin Moore ตองคิดตองจัดตองทําอะไรๆ ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูที่ใหม
สําหรับตนนั้น โดยเฉพาะก็คืองานที่ทํา จะตองมีรายได พอถึงจุดนี้ ก็โยงไปถึงเรื่องลิขสิทธิ์ของหนังสือที่แปล

๑๒๑๔

พุทธธรรม

แต ณ จุดนี้ ก็พอดีวา เวลานั้น มีผูอื่นที่ศรัทธามีฉันทะ แลวดวยความคิดริเริ่มของตนเอง ไดแปลหนังสือ
ของผูเขียนนี้ เปนภาษาอังกฤษมาบางแลว อยาง ดร.สมศีล ฌานวังศะ ก็แปล วินัยชาวพุทธ เปนงานบุญกุศล ตั้งแต
ยุคที่ยังไมไดนึกวาจะตองวางหลักที่วานี้ และคุณโสมยวสี น้ําทิพย ก็แปลเรื่องที่ใจชอบเองมาแลวหลายเลม เรื่องจึง
มาเขาหลักที่วา ถาจะอยูในโลกที่ดี ก็ตองมีสมมติที่ชัดเจน ผูเขียนจึงบอกกลาวไวใหเปนที่ชัดเจนโลงเบาสบายใจ
ในเมื่อหนังสือหรืองานทุกเลมทุกเรื่องของผูเขียน ที่เปนฉบับเดิมในภาษาไทย ก็ไมมีคาลิขสิทธิ์ใดๆ ใครจะ
พิมพก็บอกมา และอนุญาตฟรีไปแตไหนแตไร เปนธรรมดาอยูแลว เมื่อใครมาแปลเปนภาษาอังกฤษหรือเปนภาษา
อื่นใดก็ตาม ผูเขียนเห็นวา ตนเองไมไดไปทําอะไรอีก ผูแปลนั่นแหละใชความสามารถของตน แลวยังสละเวลาสละ
แรงงานทําการแปลนั้น เพราะฉะนั้น การแปลนั้นก็คือผลงานของเขา ลิขสิทธิ์ในงานแปลจึงถือวาเปนของเขาคือผูแปล
นั้นเอง เปนแตขอใหผูแปลมีความรูความสามารถ ทําอยางมีความรับผิดชอบรอบคอบก็จะดี จบแคนั้น
เรื่องของคุณ Robin Moore ก็บรรจบลงกันกับเรื่องของผูแปลทานอื่น ที่ชักจะมีเพิ่มขึ้นในระยะนั้น ถา
ผูเขียนจะชี้แจงใหทราบทีละทาน ก็คงไมสะดวก วันหนึ่งจึงเขียนบันทึกไวทํานองเปนหลักกลาง พออานก็รู จะไดไม
ตองชี้แจงกันอีก ก็เลยขอนํามาลงไวที่นี้ดวย แตเมื่อนํามาพิมพเปนหลักฐาน ก็ขอปรับปรุงขัดเกลาอีกบางเพื่อให
แสดงความคิดที่ชัดเจนตรงใจมากขึ้น (ชื่อเดิมวา “บันทึกเพื่อทราบและอนุโมทนา” ขอเปลี่ยน โดยลงวันที่เดิม) ดังนี้

บันทึกเรื่องลิขสิทธิ์งานแปล
ขอแจงไวเพื่อเปนหลักในการปฏิบัติตอไปวา เนื่องจากหนังสือทั้งปวงของอาตมภาพเปนงานธรรมทาน เพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน ไมมีคาลิขสิทธิ์อยูแลว เมื่อทานผูใดเห็นคุณคา และมีบุญเจตนานําไปแปลเผยแพร ไมวา
จะแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นใด ก็เปนการชวยกัน
เผยแพรธรรมบําเพ็ญประโยชนใหกวางออกไป
ผูที่ ทํา งานแปลนั้ น ยอ มตอ งใชค วามรูค วามสามารถของตนในการที่จ ะแปล โดยสละ
เรี่ยวแรงสละเวลามิใชนอย ถาผลงานแปลนั้นทําดวยความรูความตั้งใจ นาเชื่อถือหรือเปนที่
วางใจได ในเมื่ออาตมภาพไมถือคาลิขสิทธิ์ในงานตนเรื่องนั้นอยูแลว ลิขสิทธิ์ฉบับแปลนั้นๆ ก็
ยอมถือไดวาเปนของผูแปล ในฐานะเปนเจาของผลงานแปลนั้น โดยผูแปลดูแลรับผิดชอบคํา
แปลของตน และเปนผูพิจารณาอนุญาตเอง ในการที่จะใหผูหนึ่งผูใดนําฉบับแปลของตนไป
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ไมวาจะพิมพแจกเปนธรรมทาน หรือพิมพจําหนาย ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ตามแตจะเห็นสมควร
ทั้งนี้ สิ่งที่ผูแปลจะพึงรวมมือเปนการแสดงความเอื้อเฟอ ก็คือ ทําการใหชัด มิใหเกิดความ
เขาใจผิดไปวาอาตมภาพไดรับคาตอบแทนหรือผลประโยชนใดๆ และแจงใหอาตมภาพในฐานะ
เจาของเรื่องเดิมไดทราบทุกครั้งที่มีการตีพิมพ และถาเปนไปได นาจะมอบหนังสือที่ตีพิมพเสร็จ
แลวประมาณ ๑๐ เลม เพื่อเปนหลักฐานและเปนขอมูลทางสถิติตอไป
อนึ่ง ผูแปลอาจแสดงน้ําใจเอื้อเฟออีก โดยแสดงเจตนาตามความในขอใดขอหนึ่ง หรือทุก
ขอ ตอไปนี้
ก) ใหอาตมภาพเจาของเรื่องตนเดิมนั้นก็ตาม วัดญาณเวศกวันก็ตาม พิมพงานแปลนั้น
เผยแพรได โดยพิมพแจกเปนธรรมทาน
ข) ใหอาตมภาพ อนุญาตใหผูใดผูหนึ่งพิมพงานแปลนั้นเผยแพรได เฉพาะในกรณีที่เปน
การพิมพแจกเปนธรรมทาน

๑๒๑๕

บันทึกไวระลึก
ค) ใหอาตมภาพก็ตาม วัดญาณเวศกวันก็ตาม อนุญาตใหผูใดผูหนึ่งพิมพงานแปลนั้น
เผยแพรได เฉพาะในกรณีที่เปนการพิมพแจกเปนธรรมทาน
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

คุณ Robin Moore นั้น เคยพูดบอกนานมาแลววา ทํางานแปลนี้ดวยความพอใจ คือตนเองตองการทํา (มี
ฉันทะ) และพื้นฐานในพระศาสนาก็ชัดเจน แตเมื่อเปนคฤหัสถ และจะทํางานนี้ตอไปอีกนาน เพราะหนังสือใหญนัก
โดยเฉพาะเปนชาวตางประเทศ ก็ตองมีหลักประกัน เฉพาะอยางยิ่งตามกฎหมายบานเมือง เชนวามีงานการทําเปน
หลักแหลง ตรงนี้ก็จึงมาบรรจบกับงานของมูลนิธิพุทธธรรม ดังไดทราบตอมาวา คุณ Robin Moore ไดตกลง
ทํางานกับมูลนิธิพุทธธรรม ในการแปลหนังสือ พุทธธรรม ในระยะยาวตอไป

วนไปเวียนมา ศาลากลางสระเปนที่ฟนขึ้นใหมให พุทธธรรม จบไดเปนเลม
ไดเลาแลววา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ขณะที่ผูเขียนพักอยู ณ สถานพํานักสงฆสหธรรมวาสี ที่ดาน
ชาง สุพรรณบุรี คุณหมอณรงค ไดเดินทางไปกับคุณสุรเดช และคุณนริศ นําขอมูลที่จัดทําในระบบคอมพิวเตอร
เต็มทั้งเลม ของ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ พรอมดัชนี มาถวาย
เวลานั้นอยูในชวง ๓ พรรษาทายลาสุด (๒๕๕๒-๕๔) ซึ่งผูเขียนจําพรรษาในศาลากลางสระ ที่สายใจธรรม
ตลอดมา แตนอกพรรษา ยังไดเดินทางไปพักสลับกันบาง ระหวางสายใจธรรม ที่เขาดงยาง กับสหธรรมวาสี ที่ดาน
ชาง โดยถือวาถอนภาระจากวัดญาณเวศกวันแลว เพราะทํากิจอะไรๆ แมแตคุยธรรมะกับพระใหมก็ไมไหว แลวเรื่อง
ก็ลงเอยวา ชวงเงียบหายทายสุดนี้ กลายเปนโอกาสใหทํางานไดเต็มที่กับหนังสือ พุทธธรรมฯ ที่คางมา ๒๐ กวาป
หลังจากไดรับขอมูลคอมพิวเตอร ของ พุทธธรรม ที่ดานชาง สุพรรณบุรี แลว ก็มาจําพรรษา ๒๕๕๓ ที่สาย
ใจธรรม เขาดงยาง รอเวลาที่จะไดทํางานนี้ใหเสร็จเสียที แตที่จริง ขอมูล พุทธธรรม ที่ไดรับครั้งนั้นยังไมยุติจริง
คุณหมอณรงคยังสงมาอีกๆ จนในที่สุด ถือฉบับที่รับ ๑๖ ต.ค. ๕๓ เปนฉบับทํางาน
แต ต ลอดพรรษาที่ยั ง ไม ไ ดเ ริ่ ม งาน ตั้ ง แตเ ดื อ นกรกฎาคม ๒๕๕๓ จนจะขึ้ น ป ใ หม ๒๕๕๔ รวมครึ่ ง ป
นอกจากเรงงานยอยที่คางใหเสร็จ โรคก็มากระหนาบตลอด ทั้งโรคปอดที่ไอรุนแรง ตองหยุดพูดและสื่อสารดวยการ
เขียนกระดานเปนระยะๆ (เครื่องโทรศัพทตองฝากไวกับผูดูแล) และโรคเกาของทอง ที่คราวนี้หนักมาก ทองรวงทุก
วันบาง วันเวนวันบาง จนสมองทํางานไดนอย บางทีตองไมใชความคิดครึ่งคอนวัน และตองนอนเอาศีรษะลงต่ําให
เลือดไหลลงไปเพียงพอ ไดเขา รพ.ศิริราช คุณหมออุดม คชินทรทํา GI Scope ใหแลว ออกมารักษาตัวตอไป
แตกอนสิ้นป ๓ วัน ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ก็เริ่มงานตรวจชําระขอมูลคอมพิวเตอร ของ พุทธธรรม
ตอนนี้ จับจุดโรคทองพอไดแลว เพลาลงดานหนึ่ง แตอาการไอรุนแรงขึ้นๆ จนถึงขนาดไออยางแทบขาดใจ คือ ไอ
จนหายใจไมทัน หรือไอจนไมมีชองจังหวะใหหายใจ ตองสูโรคสูงานพรอมกันไป งานก็เดินหนามาเรื่อยๆ แตที่จริง
อีกโรคหนึ่งที่แฝงมานานก็คอยๆ แข็งกลาขึ้น
พอถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ค่ําวันที่ ๕ เกิดอาการถายปสสาวะเปนเลือดตลอดคืน และถายบอยดวย คุณ
หมอเกษม อารยางกูร และคุณหมอกาญจนา เกษสอาด จัดการใหรีบเขาโรงพยาบาลดวน โดยคุณณรงค ชวงประยูร
ขับรถออกจากภูเขาแตเชา โดยมีพระชัยยศ พุทฺธิวโร ชวยดูแล พาไปเขาโรงพยาบาลเจาพระยา ที่ศาสตราจารย
นายแพทยศุภ ชัย ไชยธีระพัน ธ เปนประธานกรรมการบริหาร แลวก็เลยไดรับการอุปถัม ภทุกอยาง จาก รพ.
เจาพระยา และมูลนิธิชวาล-มาลัย ไชยธีระพันธ ทั้งคราวนั้น และสืบตอมา เพราะมีการรักษาตอเนื่องที่ตองนัดใหไป
โรงพยาบาลเปนประจํา รวมทั้งคุณหมอศุภชัยเอง ก็ดูแลเรื่องหัวใจใหมั่นใจไวดวย

๑๒๑๖

พุทธธรรม

คราวนั้น โรงพยาบาลรับเขาพักโดยเปนคนไขของ คุณหมอสุชาย สุนทราภา ตอนแรก คุณหมอวิชัย ศิลา
วิเศษฤทธิ์ รับหนากอน ตรวจพบการติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งตองแกไขดวน และระหวางพักใน รพ. ๖ วัน ก็ตรวจ
โรคตอมลูกหมากอักเสบ จากคา PSA ในเลือดที่สูงถึง 35 หรือ 37 ตองตามดูหลังออกจาก รพ. ครั้งนั้นแลวตอๆ
ไปอีกวาจะใชมะเร็งหรือไม
ขณะแกไขโรคที่ซอนเขามานั้นกันอยู การไออยางรุนแรงที่ติดตัวก็ตามมาแสดงเต็มที่ ทางโรงพยาบาลจึง
จัดการเรื่องนี้ดวย โดยคุณหมอธนสิษฐ หงสพนัส เปนเจาของเรื่อง จึงเกิดการรักษาตามระบบที่มีการนัดหมายตอง
ไปจากภูเขาสู รพ. ชนิดตอเนื่องเรื่อยไป และแตละโรคก็มียาประจํา จึงเปนอีกยุคที่ฉันยามากมาย
ดานการไอนี้ คุณหมอสั่งยาใหมากหลายอยาง เพราะไปโยงกับโรคทางเดินอาหารเขาดวย แตเฉพาะยาแกไอที่
คุณหมอสั่งมา มีขนานที่นับวาชะงัด ทําใหการไอเงียบหายไปได แตยาที่ชะงัดนั้นใชไป ก็ทั้งหยุดไอและหมดเสียงจน
พูดไมได พอหยุดยาใหเสียงมา มีการพูดจาสื่อสารเล็กๆ นอยๆ ก็กลับไออีก พอใชยา หยุดไอได เสียงก็หายไปอีก
ก็ตองหยุดยาใหพูดไดอีก วนเวียนอยูอยางนี้
คุณหมอใหตรวจตางๆ และใหดูผลการตรวจที่แสดงวา โรคซึ่งเปนมานานไดบั่นทอนรางกายใหอวัยวะตางๆ
ชํารุด ชนิดที่คุณหมอบอกแกคนไขตรงๆ วารักษายาก ทั้งหลอดลมตีบ หลอดลมยวบ หายใจออกไดยากและไม
หมด หายใจเขาก็ไดนอย หลอดอาหารก็โปง ทําใหสําลักอยูเรื่อย ลึกลงไปในปอด ก็มีหลอดลมที่หนาเพราะการ
อักเสบเรื้อรัง ปลายลางปอดทั้งสองขาง ยื่นยานลงไปมาก ลมคั่งคางขังอยู ไมไปกับลมหายใจ ทําใหปอดคราก
ที่วาเรื่องนี้ไปโยงกับโรคทางเดินอาหาร คุณหมอจะย้ําใหแนใจก็สง ไปศิริราช ในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ นี้ ที่วา
คุณหมออุดม คชินทร ทํา GI Scope ใหอีก คราวนี้บอกวา ทั้งน้ํากรดน้ําดี (ตัดถุงน้ําดีทิ้งแลว ไมมีที่เก็บ) ไหลยอน
ท น ขึ้ น มา ลวกบริ เ วณที่ ผ า นจนถึ ง แถวกล อ งเสี ย งบวมช้ํ า กั น ไป คุ ณ หมอว า นี้ คื อ เนื่ อ งจาก GERD
(gastroesophageal reflux disease) ก็เปนอันใหรูกันไป แตที่คงไมโยงกันคือ เวลาเปลี่ยนฤดูอยางขณะนี้ อึด
อัดไมสบายอยางมากในระบบหายใจ อันนี้นาจะเปนเรื่องของหืดเกาแก
แตเปนอันตองยอมรับความจริงวา ดวยปญหาหลอดเลือดใหญไปสมองเล็กเปนปญหาซับซอน ผูเขียนนี้
ออกไปฉันอาหารที่ใดอื่นไมได และอาการไอรุนแรงที่ซอนเขามาซ้ําเขาอีก ทําใหออกงานหรือกิจสาธารณะที่มีการ
สื่อสารพูดจาเปนเรื่องเปนราวจริงจังไมได ยิ่งกวานั้น ในการบําบัดรักษา เสนเลือดสมองที่เล็กเรียกรองใหนอนลด
ศีรษะต่ํา แตโรคกรดไหลยอนบอกใหนอนยกศีรษะสูง ขัดกันอยางตรงขาม ทางแกไขจึงแทบปดตาย อยางไรก็ตาม
ทั้งหมดนี้ เมื่อไดรูเขาใจกัน ก็ถือเปนอันจบไป
เมื่อโรคเปนอยางนี้ งานก็ยิ่งรอไมได แตกลายเปนยิ่งเรง การบําบัดโรครักษาชีวิตดําเนินไป เวลาก็นอยลง
ดวย งานก็ตองใหทัน เปนอันวา งานตรวจชําระจัดขอมูลคอมพิวเตอรของหนังสือ พุทธธรรม เดินหนาเคียงคูโรค
และเวลา ไมไดลดหยอนไป
งานตรวจจัดขอมูล พุทธธรรม ถึงจะมีโรคเปนปลิโพธใหญ แตดานอื่นไดสัปปายะอยางนับวาพรอมทีเดียว
บริเวณภูเขาเปนที่สงบสงัด หางไกลผูคน วันหนึ่งๆ พบแคผูนําอาหารมาประเคน อากาศก็โปรงโลง ไกลมลภาวะ ถึง
จะมีรางกายกะพรองกะแพรงไมดี ก็สะดวกที่จะบริหารอิริยาบถ
เปนความหมุนเวียนบรรจบที่ควรจะแปลกใจ สถานที่ผูเขียนถูกโรคไลมาพักอาศัยและทํางานอยูองคเดียว
กลางหมูไมในขณะนี้ ณ พ.ศ. ๒๕๕๔ คือ “ศาลากลางสระ” หลังเดียวกับที่ไดเคยพักอาศัยเมื่อแรกหนีโรคออกจาก
กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๕ ปกอน ใน พ.ศ. ๒๕๒๙ แตที่ตั้งของศาลานี้ ในปจจุบัน กับในอดีตนั้น เปนตางแหง หางไกลกัน
เมื่อ ๒๕ ปกอนโนน ศาลากลางสระนี้ อยูที่กลางสระน้ําจริงๆ ในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี แตขณะนี้
ศาลากลางสระนั้น ถูกถอนและยายมาตั้งเหนือดินดอน บนภูเขา ที่อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

บันทึกไวระลึก

๑๒๑๗

ดังที่ไดเลาขางตน เมื่อ ๒๕ ปแลวนั้น คุณบุญเจิด และคุณสายใจ หลิมสุนทร ไดถวายศาลากลางสระนี้ ที่ลํา
ลูกกา ใหผูเขียนพักอาศัยชั่วคราวเพื่อฟนฟูสุขภาพ แลวตอมา คุณบุญเจิด และคุณสายใจ ก็ไดมาสรางสถานพํานัก
สงฆบนเขาดงยางนี้ และไดนิมนตผูเขียนและคณะมาจําพรรษาครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๓๒ ครั้นคุณสายใจถึงแกกรรม
คุณบุญเจิดจึงไดใหยายศาลากลางสระจากที่พักชั่วคราวที่ลําลูกกานั้น มาตั้งเปนอนุสรณถึงคุณสายใจ ที่สถานพํานัก
สงฆเขาดงยางนี้ ซึ่งไดตกลงกันตั้งชื่อวาสถานพํานักสงฆสายใจธรรม เปนอนุสรณไวกอนแลว
คุณบุญเจิด หลิมสุนทร พรอมทั้งลูกหลาน ญาติพี่นอง ไดอุปถัมภบํารุงสถานพํานักสงฆสายใจธรรมนี้ตลอด
มา การที่มาพักในศาลากลางสระคราวนี้ ก็โดยไดรับนิมนตมาอีกเหมือนเดิม และคุณบุญเจิดก็มาดูแลอํานวยการ
อุปถัมภอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะกอนเขาพรรษา ๒๕๕๔ นี้ ศาลากลางสระผุพังไปมากเพราะปลวกกิน ก็ไดมีการ
ซอมครั้งใหญ กับทั้งไดบดซอมถนนทางขึ้นเขาที่ถูกฝนใหญกัดเซาะเสียหายอยางมาก ใหกลับใชสัญจรไดโดยสะดวก
ตลอดเวลา ๒ พรรษาที่ศาลากลางสระ ซึ่งผูเขียนทํางานหนังสือโดยมุงที่พุทธธรรม พรอมไปกับการอาพาธ
อยางรุนแรงนี้ คุณสุพงษ และคุณนารี (นองของคุณสายใจ) ประจุมาศ ซึ่งไดรวมสรางและอุปถัมภที่สายใจธรรม
ตลอดมาตอเนื่องจากลําลูกกา ก็ไดมาประจําอยูบนภูเขา ที่เรือนพักญาติโยม และเปนผูนําในการดูแลความเปนอยู
ของพระและการอุปถัมภตางๆ โดยตลอด

เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชน
ตั้งแตเริ่มงานตรวจจัดขอมูล พุทธธรรม ในคอมพิวเตอร เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงบัดนี้ เขาสูเดือน
ที่ ๑๒ บรรจบเดือนเดียวกันของอีกปหนึ่ง คือ ๒๕๕๔ นับคราวๆ วา เปนเวลา ๑ ป งานนี้จึงจบลง
แทจริงนั้น ตัวงานแทๆ คือเนื้อหนังสือจริงๆ จบตั้งแตปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ แตงานสวนประกอบ ทั้ง
ตนเลม และทายเลม ยังอีกมิใชนอย รวมทั้งรอใหคุณหมอณรงคเพิ่มเติมจัดปรับดัชนีที่มากมายใหลงตัว งานที่
อาจจะเรียกวาเบ็ดเตล็ดจึงยืดมาอีกหลายเดือน
วาถึงขอมูลคอมพิวเตอร ที่เปนเนื้อหนังสือแทๆ ซึ่งเปนของเดิมตามเลมที่พิมพแบบเกานั้น คุณหมอณรงค
เลาหวิรภาพ ไดจัดทํามาอยางดียิ่ง คือครบถวนตรงตามฉบับเดิมนั้น และไดตรวจสอบพิสูจนอักษรมาอยางดีดวย
ในการตรวจจัดขอมูลเพื่อทําเปนฉบับที่จะตีพิมพเปนเลมใหม เรื่องสําคัญอยางหนึ่งคือขนาดเลม ดูตามที่คุณ
หมอณรงคจัดมา เปนขนาด A4 คือเทากับกระดาษถายเอกสาร ซึ่งใหญมาก กวางยาวกวาเลมหนังสือเกาไมนอย แต
กระนั้นเนื้อหาหนังสือที่มากมาแตเดิมรวมกับที่จะเพิ่มใหม มีจํานวนหนามากมาย ถาลดขนาดเลมใหเทาของเดิม จะ
ทําใหหนังสือหนาขึ้นไปอีกอยางเหลือเกิน ในที่สุดจึงตัดสินใจ คงขนาดเลมไวตามที่คุณหมอณรงคจัดทํามา
เรื่องสําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ ขนาดตัวอักษร คุณหมอณรงคไดจัดทํามาตามที่ไดหารือตกลงกันไว คือตัวพื้น
เปน Dillenia 16 pt. แตพอเห็นของที่ทําออกมาเปนรูปรางจริง ก็บอกตนเองวาตัวเล็กเกินไป ผูใหญยังอานลําบาก
เมื่อพิจารณาไป ในที่สุด ตกลงขยายตัวพื้นนั้นเปน Dillenia 17 pt.
อยางไรก็ตาม พอตัวใหญหนอย อานงายขึ้น แตกินที่มาก จํานวนหนาจะเพิ่มมากมาย จึงหาทางออกโดยลด
Line Spacing (ของคุณหมอณรงคทํามาเปน Single) ทําบรรทัดใหถี่ โดยทั่วไปใหเปน Line Spacing 20 pt.
แตยืดหยุนสุดแตจะลงตัวลงหนา ใหไดความพอดีในที่นั้นๆ พอยุติอยางนี้ ปรากฏวา แมตัวหนังสือจะโตขึ้น แตกลับ
กินที่นอยลง จํานวนหนาลดเหลือนอยกวาที่คุณหมอณรงคไดจัดทํามา โดยมีความจุเพิ่มประมาณ ๙ ตอ ๑๐ (Line
Spacing ของตัว 14 pt. ในเชิงอรรถ และดัชนี ก็ลดเปน 16, 15 หรือ 14 pt. ทําใหจํานวนหนาลดลงมากมาย)
นอกจากงานจัดปรับความเรียบรอยทั่วไป เชน จัดระบบ Header การขึ้นหนาใหม ขึ้นบท ขึ้นตอน ขึ้นภาค
ใหม สิ่งที่แปลกไปมาก คือ ซอยยอหนาถี่กวาเดิมมากมาย เพื่อใหอานงายขึ้น จัดระบบหัวขอ แทรกเพิ่มหัวขอ
เปลี่ยนตัวเลขอาระบิกทั้งหมด เปนตัวเลขไทย (เวนแตตัวเลขลําดับเชิงอรรถ)

๑๒๑๘

พุทธธรรม

ในหนังสือเกา มีภาพและแผนภูมิจํานวนหนึ่ง เมื่อทําเปนภาพถายจากของเดิม ที่ไมคอยชัดอยูแลว ก็ยิ่งไมชัด
หนักขึ้น พระชัยยศ พุทฺธิวโร ถนัดดานนี้ จึงเขียนใหใหมทั้งหมด ทําใหหนังสือเรียบรอย ดูดีมีความสมบูรณมากขึ้น
ดานแบบตัวอักษร ไดตกลงใจไวแลววา ควรแยกสวนที่เปนพุทธพจน วจนะ และวาทะ ซึ่งยกมาอางจาก
คัมภีร ใหเห็นตางออกไปชัดเจน อันจะอํานวยความสะดวกมากในการศึกษา จึงพิจารณาวาจะใชแบบตัวอักษรใดดี
ในที่สุดไดตกลงใช font ชื่อ ThaiBuran ที่อาจารยธีระ ปยคุณากร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดถวายไว
ครั้งลาสุด (มาดวยกันกับ ดร.สมศีล ฌานวังศะ) เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงขออนุโมทนาอาจารยธีระไวดวย
แม Jaokoon Font ที่ ดร.สมศีล ฌานวังศะ ประดิษฐขึ้นมา และถวายไวนานแลว ตั้งแต ๒๗ กรกฎาคม
๒๕๔๙ ก็ไดใชในบางแหงที่เหมาะ ซึ่งตัวอักษรแบบอื่นเขากับที่นั้นไมไดดี
ดานเนื้อหา เนื่องจากไดเห็นตัวอยางพอสมควรวา ผูจัดทําขอมูลไดตรวจสอบกับเลมหนังสือเกามาดีแลว จึง
ตรวจจัดไปเรื่อยๆ ตามขอมูลที่มีอยูนั้น ถาไมรูสึกสะดุด ก็ไมตรวจสอบกับเลมหนังสือเกา งานจึงเนนที่การจัดวาง
รูปแบบ หรือ format สวนในดัชนีทั้งหมด ไมตรวจเลย ยกใหเปนเรื่องของผูจัดทําขอมูล (ปรากฏวา พระชัยยศ
พุทฺธิวโร ไดอานดัชนีดวย และไดแจงคําผิดที่ควรแกหลายแหง)
ในเชิงอรรถ ซึ่งมีตัวเลขบอกอาคตสถาน คือที่มา มากมายอยางยิ่ง ผูเขียนรูตัววาสายตาเปนตน สูไมไหวแน
จึงไมตรวจตัวเลขเลย ที่จริง ของเดิมในเลมหนังสือเกา ก็มีที่พิมพผิดพิมพตกไปบาง ดังที่คุณ Robin Moore ได
พบบาง สงสัยบาง ระหวางทํางานแปล และบอกแจงสอบถามมาหลายแหง ทําใหไดตรวจสอบเฉพาะที่นั้นๆ ขอ
อนุโมทนาคุณ Robin ไวดวย แตรวมแลว เรื่องตัวเลขบอกที่มา ก็ดี ความในดัชนี ก็ดี ตลอดจนเนื้อความทั้งหมด
ในหนังสือ ทานผูอานผูศึกษานั่นแหละ ที่จะชวยได จะทําใหเกิดความสมบูรณ ดวยการบอกแจงมาในกาลตอไป
ผูมีอุปการะแกงานตรวจจัดขอมูลหนังสือนี้ทานหนึ่ง ที่ควรจารึกนามไว คือ คุณสาทร ศรศรีวิชัย แมจะ
ลวงลับหลายปแลว แตงานที่คุณสาทรทําถวายฝากไว เมื่อถึงเวลาตรวจจัดขอมูลหนังสือ ก็ชวยงานไดมากทีเดียว
เคยเลาขางตนแลววา คุณสาทร และคุณพิสมร ศรศรีวิชัย มีศรัทธาพยายามชวยเผยแพรพจนานุกรมทั้งสอง
เลมอยางเอาจริงเอาจัง และก็หนุนหนังสือพุทธธรรมเต็มที่ดวย คุณสาทรคงหาทางชวยใหเกิดความสําเร็จในการ
ตีพิมพ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ นี้จากขอมูลคอมพิวเตอร
อยูมาวันหนึ่ง คุณ สาทรไดรับเอาขอมูลคอมพิวเตอรที่แปลงจากระบบ MAC เปนระบบ PC ซึ่งยังติด
อุปสรรคตางๆ และทิ้งคางอยู (ดังเลาขางตนแลว) นําเอาไปตรวจสอบ เชน พิสูจนอักษร โดยเทียบกับเลมหนังสือเกา
อยางละเอียดลออ ไมทราบวาทํางานนานเทาใด จนเสร็จแลว ก็นํามาฝากถวาย ผูเขียนไดรับเมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.
๒๕๔๐ เมื่อไดรับแลวก็เก็บรักษาไว โดยไมรูวาเมื่อไรจะไดใช หรือจะมีโอกาสใชหรือไม
ที่วามีอุปการะแกงาน ตองชี้แจงเล็กนอย กลาวคือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ ระหวาง ๒๕ ปที่
ผานมา โดยเฉพาะในระยะตนๆ ไดมีผูขอพิมพเฉพาะบท โดยแยกเอาไปทําเปนเลมเล็กๆ ตางหาก และเมื่อพิมพเลม
เล็กๆ แยกออกไปอยางนั้น ผูเขียนก็จึงมีโอกาสปรับปรุงเพิ่มเติม เปนเหตุใหบทที่แยกพิมพนั้นๆ มีเนื้อความสมบูรณ
กวาในเลมใหญของเดิม
บทที่แยกพิมพเปนเลมตางหาก ไดแก บทที่ ๓ (ไตรลักษณ) บทที่ ๕ (กรรม) บทที่ ๖-๗ (เกี่ยวกับนิพพาน) และ
บทที่ ๑๘ (โยนิโสมนสิการ – วิธีคิด) โดยเฉพาะบทที่ ๕ กรรม มีการเพิ่มเติมและจัดระบบแปลกออกไปมากหนอย (บท
ที่ ๑๓ อิทธิปาฏิหาริย และเทวดา, และบทที่ ๒๑ สมาธิ ก็มีการพิมพแยก แตไมมีการเปลี่ยนแปลง)
เมื่อคุณหมอณรงคจัดทําขอมูล ก็พิมพตามเลมใหญทั้งหมด จึงไมมีสวนที่ปรับขยายของเลมเล็ก และถา
ผูเขียนจะตรวจสอบกับเลมเล็กนั้นๆ วามีแกไขแทรกเพิ่มขยายตรงไหนบาง งานก็หนักขึ้นไมนอย

๑๒๑๙

บันทึกไวระลึก

ปรากฏวา ในการตรวจสอบขอมูลนี้ คุณสาทรไดนําเลมเล็กๆ ซึ่งเปนบทที่นําไปแยกพิมพตางหากมาเทียบ
ดวย และทําบันทึกไวในเลมใหญวา ตรงนี้มีแทรกเทานี้บรรทัด ตรงนั้นมีเพิ่มเทานั้นยอหนา ตรงนี้มีเปลี่ยนแปลง
ตลอดจนในที่ทั่วไป ก็จะเขียนขอสังเกตไว เชนวา ตรงนี้สงสัยวาจะเปนตัวนั้น ฯลฯ จึงไดบอกวาละเอียดลออ และ
ผูเขียนก็ไดอาศัยบันทึกที่คุณสาทรทําไวนี้ มาชวยดวยในการทํางาน
ทีนี้ ในเลมหนังสือของคุณสาทรนั้น ก็ไดเก็บจดหมายของพระไพศาล วิสาโล ไว นี่ก็อยูในประเภทเปน
อุปการะแกงาน คือ ทานเขียนมาบอกใหวา ในเลมใหญที่พิมพไวเกานั้น มีเผลอ มีสงสัย มีไมชัดที่นั่นๆ ของทาน
ไพศาลนี่เกากวาของคุณสาทร เขียนที่วัดปาสุคะโต ลงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๓๓ แตเปนแผนๆ จะกระจัดกระจายหาย
ไดงาย พอไดหนังสือของคุณสาทรมา ก็เลยอาศัยเปนที่เก็บรักษาไว โดยไมรูเหมือนกันวาจะไดใชเมื่อไร หรือจะไดใช
หรือไม เปนอันวาในที่สุดก็ไดใช นี่คือ ถึงตัวอยูไกล ก็ไดสารมาชวยทํางาน จึงอนุโมทนาไวดวยพรอมกัน
ในหนังสือ พุทธธรรมฯ ของเกา มีบทความประกอบตอเปนสวนทายของภาค ๑ คือมัชเฌนธรรมเทศนา รวม
๕ บท คราวนี้ เห็นวาควรแยกกันใหเห็นชัดเจน จึงยกเอาบทความประกอบ ๕ บทนั้น แยกออกไปตั้งรวมกันเปน
ภาคหนึ่งตางหาก จัดเปนภาคสุดทาย คือ ภาค ๓ ตั้งชื่อภาคนั้นวา “อารยธรรมวิถี” การที่แยกไปอยางนี้ จะชวยใหผู
ศึกษามองเห็นระบบไดชัดขึ้น นอกจากนั้น ยังไดเพิ่มบทความประกอบขึ้นมาอีก ๑ บท รวมเปน ๖ บท
แหงหนึ่งที่ตั้งใจไวนานนักแลววานาจะทํา คงตั้งแตกอนพิมพหนังสือเสร็จครั้งแรกนั่นแหละ คือ ในบทโยนิโส
มนสิการ อยากจะเขียนแสดงตัวอยางที่เปนเรื่องราวในปจจุบัน สําหรับวิธีคิดแบบตางๆ เสริมเขาไปกับตัวอยางจาก
พระไตรปฎก แตจะตองใชเวลามากหนอย คราวนี้ก็ยังมิใชโอกาสที่จะเพิ่ม เพราะถึงตอนนี้ ถาขืนทํา ก็คงกลายเปน
งานเข็นของหนักชิ้นใหญ เดี๋ยวจะพาพับฐานไปดวยกัน จึงปลอยผานไปกอน รอไวทําขางหนา ถาโอกาสจะมี
ทั้งที่ตั้งแนวไววาคราวนี้แทบทั้งหมดจะคงอยางเดิมไปกอน แตเมื่อตรวจและจัดไป เห็นตรงนั้นควรเพิ่ม ตรง
นี้ควรขยาย ก็เขียนแทรกลงไป รวมแลวสวนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมคงไมนอยกวา ๔๐๐ หนา
ดังที่กลาวแลว งานตรวจจัดขอมูลหนังสือนี้ เปนเรื่องของขอมูลในระบบคอมพิวเตอร สิ่งที่จําเปนอยางแนนอน
คืออุปกรณคอมพิวเตอร ทั้งฮารดแวร และซอฟตแวร ถาไมมี ก็ทํางานไมไดเลย นี่เปนขอจํากัดของเทคโนโลยี ที่นับวา
เสรี แตไมเปนอิสระ อยูปาอยูเขา ก็เลยเหมือนกับไมโปรงโลงจริง
ในป ๒๕๕๓ ดานฮารดแวร เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชมาเสื่อมสภาพ เสีย ตองหาใหม สวนดานซอฟตแวร เมื่อ
คุณหมอณรงคนําขอมูลคอมพิวเตอรของ พุทธธรรม มาถวาย โปรแกรมทํางานหนังสือที่ผูเขียนใชอยู กลายเปนของ
ตกรุนนานนักแลว ใชกันไมได จึงไดอาศัยไวยาวัจกรคือลูกศิษย ผูถือบัญชีนิตยภัตหลวง จัดจายไดอุปกรณ ๒
อยางนั้นมา เปนอันทํางานตรวจจัดขอมูลคอมพิวเตอรของหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย นี้ สําเร็จไดดวยพระ
บรมราชูปถัมภที่สืบมาตามราชประเพณี
ในกาลพิเศษแหงมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้
ขอถือความสําเร็จเสร็จสมแหงหนังสือธรรมทานนี้ เปนการถวายพระพรอนุโมทนาพระราชกุศล ที่ไดทรงบําเพ็ญ ขอ
จงทรงเจริญพระชนมยั่งยืนนาน เพื่ออภิบาลปวงประชาใหเกษมศานตบรรลุประโยชนสุขโดยธรรม
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

๑๒๒๐

พุทธธรรม

บันทึก เรื่องทุนพิมพหนังสือ พุทธธรรม
วันเสารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เรื่อง

การพิมพหนังสือ พุทธธรรม จากขอมูลจัดใหมในระบบคอมพิวเตอร ดวยปจจัยจาก
๑. “กองทุน ป. อ. ปยุตโต เพื่อเชิดชูธรรม” สวนจากพินัยกรรมของคุณชมพูนุท กมลโชติ
๒. ทุนที่แจงขออนุญาตตามบุญเจตนาของผูวายชนม

เจริญพร คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ในนามกองทุนและทุนที่แจง

__________________________________________________________________________________________________

ตามที่โยมและพระเคยปรารภกันวา ทาง “กองทุน ป. อ. ปยุตโต เพื่อเชิดชูธรรม” นาจะใชทุนบริจาค
สวนซึ่งมาจากพินัยกรรมของคุณชมพูนุท กมลโชติ ทําบุญกุศลที่สําคัญอุทิศแกเธอ และบัดนี้ ในเมื่อขอมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร ของหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ ไดผานการตรวจจัดเรียบรอยแลว
พรอมที่จะจัดพิมพเปนเลมหนังสือ ก็อาจจะพิจารณานําทุนที่กลาวนั้นมาใชในการจัดพิมพนี้ ทั้งนี้ มีความ
เปนมาและเหตุผลดังแจงในเอกสารประกอบบันทึก ฉบับที่ ๑
อนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดมีหนังสือแจงขออนุญาต
ในนามของ น.ส. ชุณหรัชน สวัสดิฤกษ ผูวายชนม ซึ่งเปนญาติทางมารดาที่จังหวัดสุราษฎรธานี ที่ไดมอบ
ภาระไวกับนองสาว คือ น.ส. วัชรี สวัสดิฤกษ ใหติดตอขอรวมพิมพหนังสือ พุทธธรรม เพื่อแจกเปนธรรม
ทานพรอมกับของวัด ตามความดังแจงในเอกสารประกอบบันทึก ฉบับที่ ๒
เรื่องราวในสองกรณีที่กลาวมานั้น สอดคลองกัน คือ เปนกุศลกิริยาที่ผูศรัทธาพรอมใจกันระลึกถึงบุญ
เจตนาของทานผูวายชนมที่ไดตั้งมโนปณิธิไว และขวนขวายดวยกัลยาณฉันทะที่จะใหเจโตปณิธานของทาน
เหลานั้นบรรลุผล นับวาเปนการทํากุศลใหญรวมกันในครั้งสําคัญ
สําหรับบุญเจตนาของโยมชุณหรัชน สวัสดิฤกษ นั้นชัดเจนอยูแลว ตามหนังสือแจงของโยมคุณหญิง
เอง แตทุนบริจาคตามพินัยกรรมของคุณชมพูนุท กมลโชติ อยูใน “กองทุน ป. อ. ปยุตโต เพื่อเชิดชูธรรม” ที่
โยมคุณหญิงไดตั้งขึ้น จึงสุดแตโยมคุณหญิงจะพิจารณาเห็นสมควรสั่งการแกผูที่เกี่ยวของตอไป
ในการนี้ อาตมภาพไดมอบหมายใหพระชัยยศ พุทฺธิวโร ชวยทําหนาที่ประสานงาน ใหเรื่องเดินหนาไป
(พระพรหมคุณาภรณ)
ขอแสดงความยินดีอยางสูงในความสําเร็จของหนังสือพุทธธรรม
ฉบับปรับขยาย ที่สําเร็จเร็วเกินคาด และขออนุโมทนาสาธุการทุกทานที่
ชวยใหงานนี้เสร็จสําเร็จผล ทั้งนี้ ทางกองทุนรูสึกปติสมหมายที่ไดมี
โอกาสดําเนินการสนองงานดานทุนจัดพิมพใหลุลวงตามวัตถุประสงค
(คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ)
ในนาม “กองทุน ป. อ. ปยุตโต เพื่อเชิดชูธรรม”
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

๑๒๒๑

บันทึก (เรื่องทุนพิมพ)

เอกสารประกอบบันทึก ฉบับที่ ๑

“กองทุน ป. อ. ปยุตโต เพื่อเชิดชูธรรม” ส่วนที่ใช้พิมพ์พุทธธรรม
บันทึกเรื่องทุนพิมพหนังสือพุทธธรรมนี้ เมื่อเริ่มเขียน พอกลาวถึง “กองทุน ป. อ. ปยุตโต เพื่อ
เชิดชูธรรม” ก็ตองแปลกใจวา ไมพบหลักฐานบอกไววาตั้งขึ้นเมื่อไร และจําก็ไมได เคยไดยินโยม
คุณหญิงเลาดวยวา ครั้งหนึ่งคิดจะดําเนินการขั้นตอไป โดยตั้งเปนมูลนิธิ แตไดระงับไว
เมื่อไมชัด จึงคนหาหลักฐานในเอกสารตางๆ เริ่มแตขอมูลทั้งหมดในคอมพิวเตอร โดย เฉพาะ
บัญชีตางๆ แตไดรองรอยอยางมากเพียงวา ในวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๔๑ กองทุนนี้มีอยูแลว
ตอจากนั้น ไดคนหาในบันทึกที่เปนลายมือยอนเวลาถอยจาก ๙ ต.ค. ๔๑ นั้นไป จนในที่สุด ก็
ไดพบวา โยมคุณหญิง รวมดวยมิตรสนิท ญาติใกลชิด ลูกศิษย บุคคลขางเคียงและผูคุนเคย มีคุณโยม
หมอจรูญ ผลนิวาส เปนตน ไดมีศรัทธาตั้ง “กองทุน ป. อ. ปยุตโต เพื่อเชิดชูธรรม” นั้นขึ้น ดวยการเปด
บัญชีธนาคาร ชื่อ “ป. อ. ปยุตโต เพื่อเชิดชูธรรม” เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ โดยมีวัตถุประสงค
งายๆ ตรงๆ ตามขอความที่ตั้งเปนชื่อทุน และไดนํามาใหพระรับเปนทุนที่วัด ในมงคลวารทําบุญอายุ ๗
รอบ ครบ ๘๔ ป ของคุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๑
ในระยะหลายปตนๆ หลังจากตั้งขึ้นแลว กองทุนดังกลาวไดเพิ่มพูนขึ้นโดยลําดับ แตตอมา โยม
ผูเปนหลักของทุนทั้งสองทาน ก็เขาสูวัยชรามากขึ้นๆ และอาตมภาพก็เขาสูระยะที่อาพาธตอเนื่องไม
ออกมาดานหนาวัดสืบมาจนปจจุบัน กองทุนที่เติบโตขึ้นมิใชนอย ก็เหมือนถูกปลอยลืมไป
ครั้นถึงตนป ๒๕๔๗ จูๆ โดยไมทราบทางไปทางมา ก็มีจดหมายจากคุณชมพูนุท กมลโชติ แจง
วา เธอไดทําพินัยกรรมบริจาคเงินในบัญชีเงินฝากของเธอทั้งหมดที่ธนาคารแหงหนึ่ง ใหแก “กองทุน
ป. อ. ปยุตโต เพื่อเชิดชูธรรม”
จากนั้น ไมทันครบ ๓ ป คุณชมพูนุท กมลโชติ ก็ถึงแกกรรมจากไป และในวันที่ ๗ ก.พ. ๕๐ นับ
ได ๓ ป ๑ วัน ตั้งแตคุณชมพูนุท กมลโชติ เขียนจดหมายแจงศรัทธาของเธอมา ก็มีหนังสือแจงจาก
คุณนิรินธน สุขะวัลลิ ผูจัดการมรดก นําสงเงินตามพินัยกรรมนั้นมาเขาในกองทุน
ดังไดกลาวแลววาทั้งโยมและพระพนภาวะที่จะใสใจนึกถึง กองทุน ป. อ. ปยุตฺโต เพื่อเชิดชูธรรม
แตก็ไดปรารภกันวา นาจะใชทุนที่มาจากพินัยกรรมของคุณชมพูนุท กมลโชติ ทํากุศลอุทิศแกเธอ

ก) การพิมพหนังสือพุทธธรรม และทุนที่จะพึงใชในการพิมพ
หันไปดูดานตนทางของทุนบริจาคนั้น เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ คุณฉลอง จันทรหอม
(ทนายความผูดําเนินการรองตอศาลแพง เพื่อใหตั้งผูจัดการมรดกของคุณชมพูนุท กมลโชติ) พรอม
ดวยคุณอาภรณ จันทรหอม คุณวิบูลย สันติวรคุณ คุณนิภาพรรณ สันติวรคุณ และคณะ ไดแจงขอ
อนุญาตพิมพ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ เพื่อแจกเปนธรรมทาน จํานวน ๒,๐๐๐ เลม

๑๒๒๒

พุทธธรรม

คุณนิรินธน สุขะวัลลิ ผูจัดการมรดกของคุณชมพูนุท กมลโชติ เมื่อทราบขาวนั้น ก็ไดปรึกษา
กับบิดา มารดา และญาติ ของคุณชมพูนุท แลวพรอมใจกันแจงขอรวมกับคุณฉลอง จันทรหอม ใน
การพิมพ พุทธธรรม เปนธรรมทาน อีก ๒,๐๐๐ เลม โดยมุงใหเปนกุศลแกคุณชมพูนุท กมลโชติ
กุศลฉันทะของทานผูศรัทธาที่กลาวมานี้ แสดงที่ตั้งแหงบุญเจตนา ๒ อยาง ซึ่งโยงถึงกัน คือ
๑. ความปรารถนาที่จะเผยแพรหนังสือ พุทธธรรม
๒. น้ําใจระลึกถึงและประสงคจะอุทิศกุศลแกคุณชมพูนุท กมลโชติ
โดยนัยนี้ ถานําปจจัยใน “กองทุน ป. อ. ปยุตโต เพื่อเชิดชูธรรม” ขางตน เฉพาะสวนทุนบริจาค
ตามพินัยกรรมของคุณชมพูนุท กมลโชติ มาใชกอน ในการพิมพหนังสือ พุทธธรรม เผยแพร เพื่ออุทิศ
กุศลแกเธอ ในคราวสําคัญนี้ ก็จะสมบุญเจตนาของวงศญาติและทานที่ดูแลพินัยกรรมของเธอ
หลังจากนั้น เมื่อมีการพิมพครั้งใหม และถาพิจารณาเห็นสมควร จึงคอยใชปจจัยสวนอื่นใน
“กองทุน ป. อ. ปยุตโต เพื่อเชิดชูธรรม” นั้น มาสนับสนุนการพิมพตอไป
อนึ่ง การพิมพครั้งนี้ บรรจบกับกระแสฉันทะของผูศึกษาจํานวนมากที่ตองการหนังสือ พุทธ
ธรรม เฉพาะอยางยิ่ง ประสงคใหมีการพิมพฉบับที่จัดพิมพใหมอันเรียบรอยสมบูรณยิ่งขึ้น
หนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ นี้ นับเวลาตั้งแตพิมพครั้งแรกถึงปจจุบัน กาล
ลวงไปใกลครบ ๓๐ ปแลว ระหวางชวงเวลาอันยาวนานนั้น ทั้งรอจะเขียนเพิ่มเติมสัก ๓-๔ บท ทั้ง
ติดขัดในดานการพิมพครั้งใหม ที่ตนแบบหนังสือเดิมที่พิมพดวยระบบการพิมพแบบเกา ไดผุพังไป
แลว การพิมพใหมตองใชวิธีถายภาพจากหนังสือเกาๆ โดยเลือกเลมที่ดูวาพิมพชัดที่สุดเทาที่จะหาได
และเลือกหนาที่ชัดที่สุดจากหลายๆ เลม นํามาถายแบบพิมพใชกันมาเรื่อยๆ
ผูมีฉันทะหลายทาน หาทางดําเนินการใหมีขอมูลหนังสือนี้ในระบบคอมพิวเตอร แตมีขอติดขัด
ยุงยากมาก การจึงยังไมลุลวง

ข) ตนฉบับหนังสือพุทธธรรม ที่พรอมสําหรับการพิมพ
กาลผานมาจนกระทั่ง เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๓ คุณหมอณรงค เลาหวิรภาพ จากจังหวัด
เชียงใหม ไดนําขอมูลที่จัดทําในระบบคอมพิวเตอร ของหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยาย
ความ พรอมดัชนี มาถวาย โดยเดินทางมากับคุณสุรเดช พรทวีทัศน และคุณนริศ จรัสจรรยาวงศ
ตามเรื่องวา คุณหมอณรงค เลาหวิรภาพ ทราบเรื่องจากคุณสุรเดช พรทวีทัศน เพื่อนสนิทแต
สมัยเรียนชั้นมัธยม และไดออกปากรับเรื่องเมื่อปลายป ๒๕๕๐ จากนั้น ไดเพียรพยายาม และไดรับ
ความรวมมือจากทานที่ชํานาญเฉพาะเรื่อง ดําเนินการจนสําเร็จ รวมใชเวลาเกือบ ๓ ป โดยสละ
เรี่ยวแรง เวลา และกําลังทรัพยเปนอันมาก แลวเดินทางมาถวายขอมูลและคําชี้แจง
ผูเรียบเรียงเรงรัดการตางๆ จนอีก ๓ วันจะขึ้นปใหม ๒๕๕๔ จึงถึงโอกาสเริ่มงาน และไดตรวจ
ชําระ รอยเรียง จัดรูปราง ตลอดจนแทรกเสริม ตัดแตง และเพิ่มเติมขอมูลที่ไดรับนั้น จนบัดนี้ งาน
นับวาเสร็จ ควรเตรียมดําเนินการตีพิมพ

บันทึก (เรื่องทุนพิมพ)

๑๒๒๓

ค) งานดําเนินการ ในการพิมพหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย
ถามีขอยุติตามที่กลาวมา ก็เปนอันวา ทาง “กองทุน ป. อ. ปยุตโต เพื่อเชิดชูธรรม” จะพิจารณา
ใชทุนบริจาคสวนซึ่งมาจากมรดกของคุณชมพูนุท กมลโชติ เพื่อจัดพิมพหนังสือ พุทธธรรม ฉบับ
ปรับปรุงและขยายความ ฉบับที่จัดทําขอมูลในระบบคอมพิวเตอรดังที่กลาวมา
อนึ่ง เพื่อเปนที่สังเกต และเรียกไดงาย จะยนชื่อหนังสือใหสั้นเปน พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย
ในขั้นดําเนินการ มีขอพิจารณาเกี่ยวกับการจัดพิมพ ดังนี้
๑. ขนาดหนังสือ และการจัดพิมพ
- หนาหนังสือ ใหญมาก คือ กระดาษ A4 (กวางและสูงกวาเลมใหญเดิม)
- หนังสือมี ๓ ภาค รวม 1,360 หนา คือ
ภาค ๑ = 540 หนา (สวนหนา ๓๐ + เนื้อ ๕๑๐ หนา)
ภาค ๒ = 368 หนา
ภาค ๓ = 452 หนา (เนื้อ ๒๕๘ + ทายเลม ๕๔ + ดัชนี ๑๔๐)
- หนังสือหนามาก จึงควรเปนปกแข็ง และตองพิจารณาการจัดเลมวา
ก) พิมพเปนเลมเดียว ซึ่งคงตองพิจารณาความหนาบางของกระดาษ
ข) พิมพแยกภาค เปน ๓ ภาค ๓ เลม
ค) พิมพทั้ง ๒ แบบ (ทั้งรวมเลมเดียว และแยก ๓ เลม)
- ในการพิมพครั้งแรกนี้ นาจะพิมพ ๓,๐๐๐ หรือ ๕,๐๐๐ เลม พิมพแคใหเสร็จออกมา
เพราะหนั ง สื อ นี้ ทํ า โดยหย อ นความชํ า นาญในโปรแกรมคอมพิ ว เตอร อาจจะเกิ ด ข อ
บกพรองโดยไมคาด หลังจากนั้น ถาหนังสือไมมากและผูเขียนยังอยู ก็จะมีโอกาสแกไขได
๒. ผูรว มดําเนินการ
- เนื่องจากผูเขียนทําหนังสือนี้ระหวางอาพาธอยูเงียบๆ ในชนบทไกลจากวัดญาณเวศกวัน
อาพาธรุนแรงเปนชวงๆ แทบไมมีการติดตอ (เชน งดพูดโทรศัพทมาคอนป สื่อสารโดยเขียน
กระดานเกือบครึ่งป) ในระยะที่ผานมานี้ พระชัยยศ พุทฺธิวโร ซึ่งพักอยูไมไกล ไดชวยรับสง
ขาวสารและตามดูแลเมื่อไปโรงพยาบาล จึงขอใหทานชวยงานนี้ โดยเปนผูประสานงาน
- เพื่อใหมีการสื่อสารพอเขาใจกัน ดานวัด ขอใหถือโดยตําแหนงวา รองเจาอาวาส คือ พระครู
ปลัดสุวัฒนพรหมคุณ และผูชวยเจาอาวาส คือ พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร เปนที่ปรึกษา
- สวนทาง “กองทุน ป. อ. ปยุตโต เพื่อเชิดชูธรรม” ผูที่เกี่ยวของรับสนองงานดานผูตั้งหรือประธาน
กองทุน โดยเฉพาะผูที่รูความเปนมาตั้งแตมีทุนบริจาคจากมรดกของคุณชมพูนุท กมลโชติ
เขามา คือฝายการเงินของวัดญาณเวศกวัน ซึ่งขณะนี้มี คุณลัคนา กนกพันธรางกูร และ
ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร ถาโยงถึงวัดเปนทางการ ก็ที่ไวยาวัจกร คือ คุณประพัฒน
เกษสอาด ทั้งนี้สุดแตจะพิจารณา ตามวิถีของงาน และใหผูทํางานสะดวกราบรื่น
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๓. สวนพวงของงานดําเนินการ
- การพิมพนี้ เปนการแจกอยางเดียว และไดบอกใหกําชับกันวา ไมมีการรับบริจาค
- สวนพวงกํากับงาน คือ ขอใหความสุขใจเปนบรรทัดฐานของงานนี้ ของานนี้จงอยาไดเปนภาระ
กังวลใดๆ ขอใหเปนการทําไปตามสะดวก คลองๆ งายๆ สบายๆ ขอใหโยมและทุกทานที่
เกี่ยวของกับเรื่องนี้มีแตปติปราโมทย เพราะหนังสือที่ทํานี้ก็เพื่อประโยชนสุขของประชาชน ก็
เริ่มตนที่ทานผูเกี่ยวของกับงานนี้ ขอใหเจริญบุญกุศล มีปติและความสุขนั้นกอนเปนปฐม

ง) ขอสังเกต ประกอบบันทึก
ที่จริง บันทึกนี้ ดูตามรูปราง นาจะเขียนโดยใชเวลาไมมาก แตกลายเปนวา กวาจะเขียนเสร็จ
เวลาผานไปหลายวัน แตงานนี้ก็ทําใหเกิดประโยชนพลอยไดขึ้นอยางหนึ่ง คือไดหลักฐานวันเวลาตั้ง
กองทุนนี้ มิฉะนั้น เรื่องราวอาจจะสูญหาย มีแตชื่อทุนลอยๆ ไมรูวาเปนมาเปนไปอยางไร พรอมกัน
นั้นก็ชวยเสริมใหประวัติวัดมีเรื่องราวที่เกี่ยวของชัดเจนมากขึ้น
นอกจากนั้น ระหวางที่คนหาหลักฐาน ดูเอกสารทั้งหลาย ก็ไดคิดไปถึงความเพียรพยายามของ
ญาติโยมผูศรัทธา ที่อุปถัมภวัด บํารุงพระศาสนา เกื้อหนุนศาสนกิจของพระสงฆ และทํางานบุญ
กุศล ซึ่งตองคิดตองดําเนินการตางๆ บางทีแบกภาระใหญๆ ไว สะสมความหนักและเหน็ดเหนื่อยมา
มากมาย เมื่อเวลายาวนานผานไป ก็ควรจะใหโยมผูศรัทธามีโอกาสหวนมองยอนรําลึกถึงบุญกุศล
และผลงานแหงศรัทธานั้น ดวยความเอิบอิ่มปลาบปลื้มใจ จึงไดเขียนไวในบันทึก เพื่อใหทานที่
เกี่ยวของชวยกันนําพางานจัดพิมพหนังสือนี้ ใหดําเนินไปพรอมดวยความสุขความเบิกบานใจ
อยาไดมีความไมสะดวกไมสบายใจอยางใดเลย
อนึ่ง การที่ผูเรียบเรียงทําหนังสือจนเสร็จมาไดอยางนี้ ก็ดวยไดอาศัยความเกื้อกูลหนุนกําลังใน
ดานตางๆ ดังไดเขียนเลาไวอีกแผนกหนึ่ง เปนการอนุโมทนา โดยถือวาเปนสวนรวมที่ทําใหงานนี้เกิด
มีขึ้นมาสําเร็จประโยชนสมตามความมุงหมาย
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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บันทึก (เรื่องทุนพิมพ)

เอกสารประกอบบันทึก ฉบับที่ ๒

ทุนที่แจ้งตามเจตนาของผู้วายชนม์
(ลายมือ) กราบนมัสการ พระเดชพระคุณ พระพรหมคุณาภรณ
กราบนมัสการ พระเดชพระคุณที่เคารพอยางสูง
ในมงคลวโรกาส ที่ ห นั ง สื อ พุ ท ธธรรมใกล วั น เสร็ จ พร อ มพิ ม พ ใ นเวลา
อันใกลนี้ โยมใครจะขออนุญาตรวมพิมพสักจํานวนหนึ่งในวงเงินทุนหาแสนบาท
โดยผูขออนุญาตเปนญาติทางมารดาของโยมที่จังหวัดสุราษฎรธานี คือ น.ส.
ชุณหรัชน สวัสดิฤกษ ผูวายชนม ครู รร.สายน้ําผึ้ง ที่กรุงเทพฯ อายุ 85 ป เปนผูมี
ศรัทธาอยางสูงในงานเขียนของพระเดชพระคุณ ไดมอบภาระไวกับนองสาว ผูยัง
ดํารงชีวิตอยูที่ปกษใตบานเดิม คือ น.ส. วัชรี สวัสดิฤกษ ไดขอรองใหโยมเปนผู
ติดตอขอรวมพิมพ เพื่อแจกเปนธรรมทานพรอมกับของวัด โยมจึงขอโอกาสนี้
กราบเรียนขออนุญาตพิมพมา ณ โอกาสนี้ เพื่อพระเดชพระคุณจะโปรดพิจารณา
โยมกราบสํานึกพระคุณอยางสูง หวังวาจะไมเปนการรบกวนพระเดช
พระคุณจนเกินไป
กราบนมัสการ
คุณหญิง กระจางศรี รักตะกนิษฐ
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
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เพื่อความเข้าใจในการใช้ดัชนี
เนื่องจากผูใชดัชนีตอไปนี้ จะพบความไมสมบูรณบางอยาง จึงขอโอกาสทําความเขาใจไวกอนเล็กนอย
จะเห็นวา ดัชนีของหนังสือพุทธธรรมนี้ มีปริมาณขอมูลมากมาย (เดิมมี ๑๖๙ หนา แตบีบบรรทัดลง
จนเหลือ ๑๔๐ หนา) กับทั้งมีดัชนีแบบสรุปความรวมอยูมาก ผูทํา คือ นพ.ณรงค เลาหวิรภาพ ตองใชกําลัง
ความเพียรผจญความยุงยากลําบากมาก จึงสําเร็จได และที่สําคัญในกรณีนี้ เปนงาน ๒ สวน ในตาง
สถานที่ ใชตางอุปกรณมาบรรจบกัน คือ ผูเขียนตรวจจัดเนื้อเลมหนังสืออยูในชนบทภาคตะวันออก สวน
คุณหมอณรงคจัดเรียงดัชนีอยูที่เมืองเชียงใหม
เริ่มแรก หนังสือเลมนี้เปนของเกามีอยูกอนในระบบงานแผนกระดาษ คุณหมอณรงคพิมพทั้งเลมลง
ในคอมพิวเตอรแลวนําไปถวายพระ ฝายพระมีโปรแกรมรุนเกาครั้ง พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดรับขอมูลแลว เปดไมได
จึงอาศัยไวยาวัจกรใชปจจัยนิตยภัตหลวงจัดหาโปรแกรมใหมมาลาสุด กลายเปนใหมกวาของคุณหมอ
ฝายพระตรวจจัดเนื้อเลมหนังสือ แลวสงคุณหมอจัดปรับดัชนีใหลงกัน คุณหมอใชโปรแกรมที่โนนทํางาน
แตตางรุนคงไมเขากัน พอเปดขึ้นมา เนื้อความในหนังสือเคลื่อนหนาเลื่อนไป ดัชนีที่ทําจึงบอกเลขหนาตามของที่
เลื่อนนั้นตางไปจากของจริง พอฝายพระไดรับดัชนีมา หนาไมตรงกับของจริง คิดวาจะปรับใหตรงกัน (Update
Index) แตโปรแกรมใหมที่พระใช ไมเขากัน
นอกจากนี้ ยังมีความไมกลมกลืนเล็กๆ นอยๆ ที่ยังตองรอการแกไขไมนอย เชน ตัวเลขบาง วงเล็บ
บาง ชิดติดตัวอักษร เครื่องหมายที่ตอทายคํา หลนไปอยูบรรทัดลาง รวมแลว ยังแกไมไหว เปนอันตองยอม
ปลอยไปกอน แตขออภัยเพื่อโปรดชวยเขาใจไว
อยางไรก็ดี ถึงจะมีความไมเรียบรอย และไมเต็มประโยชนดังที่วา อยางนอยก็จะเห็นคุณคาตอไปนี้
๑. ดัชนีนําคําศัพทที่แสดงหลักธรรม บอกขอธรรม ตลอดจนถอยความ เรื่องราว ที่นารูนาสนใจ หรือ
นาศึกษาใหเขาใจ มารวมไวเปนขุมเปนแหลง
๒. เฉพาะอยางยิ่ง ดัชนีนี้แสดงสรุปความและสรุปแงคิดเกี่ยวกับคําหรือขอธรรมที่สําคัญไวดวย เชน
กรรม นิพพาน ภิกษุ ฤทธิ์ โลก เปนตน จึงเอื้อตอการศึกษาเพิ่มขึ้นอีก
ในที่สุด เปนอันตองยุติเทาที่ได เมื่อตนแบบหนังสือออกเดินทางไปเขาโรงพิมพในวันที่ ๒๒ ม.ค.
๒๕๕๕ ตอนเชา ไดจําตองยอมรับใหมีขอติดขัดบกพรองที่วาแลวนั้น โดยไดอยางดีที่สุดแควา ตัวเลขบอก
หนาของดัชนีผิดไมถึงกับไกลนัก สวนมากตางไป ๒-๕ หนา
แตในวันที่ ๒๒ ม.ค. นั้ นเอง ตอนกลางคืน ได จัดการทําใหดัชนีบอกเลขหนาตรงตามจริงได จึง
กลายเปนวา ตองปรับแก “เพื่อความเขาใจในการใชดัชนี” นี้อยางพอผานๆ และสงพรอมกับดัชนีใหม ตาม
ไปเขาโรงพิมพแทนของเกาใหทันอยางคอนขางฉุกละหุก
เมื่อมองเห็นความยากลําบาก ความหนัก ทั้งในความคิดและในทางปฏิบัติ ที่ผานมาดวยความ
ขยันหมั่นเพียรและตั้งใจจริง อันใหสําเร็จประโยชนที่เปนกุศล ก็พึงอนุโมทนาคุณหมอผูทําดัชนี ความ
ยุงยากขัดของในงานนี้ นับวาเปนอนุสรณที่มิใชหาไดงาย และคงจะนําความเจริญจิตใจเจริญปญญามาให
อยางยั่งยืนนานสืบไป
ลุขอยุติสําหรับดัชนีครั้งนี้ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕

ดัชนี
"อ" (คําปฏิเสธในภาษาบาลี), ๗๐๔–๗๐๕
(อัฏฐ)สมาบัติสุข, ๑๐๒๕
กฎ, ๑๐๗, ๖๘๖, ๘๗๘, ดูวินัย
กฎเกณฑ, ๕๕๑, ๕๕๒, ๕๖๙, ๖๙๑, ๘๘๔
กฎธรรมชาติ, ๒๗๗, ๕๑๕, ๕๕๑, ๖๙๒, ๗๒๒, ๗๕๖, ๙๙๐,
๙๙๒, ๙๐๒–๙๐๔, ๕๑๔–๕๑๕, ดูนิยาม; -*, ๙๐๙; -กับ
จริยธรรม, ๖๘๗; -กับศีลในพุทธศาสนา, ๗๑๖–๗๑๘; จริยธรรมคือการใชกฎธรรมชาติใหเปนประโยชน, ๕๓๔
กฎธรรมดา, ๔๓๓, ๔๙๙, ๖๒๙, ๖๓๕, ๗๐๑, ๘๔๙, ๘๖๐,
๘๘๒, ๙๐๘, ๙๑๑, ๙๑๗; -คุมทั้งมนุษยและสวรรค, ๙๕๘
กฎหมาย, ๗๑๒, ๗๑๘, ๙๑๗, ๙๓๓; -เปนสังคมนิยมน, ๒๕๕;
-อาจจัดเปนมติของวิญู, ๒๖๒
กฎแหงกรรม, ๒๗๖–๒๗๙, ๔๗๗, ๙๑๗–๙๑๘, ๗๑๖–๗๑๗,
ดูกรรม; -อยูฝายโลกียสัมมาทิฏฐิ, ๖๙๒
กฐิน: -*, ๙๒๕
กฐินกรรม, ๙๓๒
กตกรณีย, ๓๔๓, ๓๖๕
กตญาณ, ๘๕๖–๘๕๘
กตัญู: -เทวดาควรกตัญูตอมนุษยผูทําพลี(อ), ๙๖๕
กตัญญูกตเวที, ๕๗๑
กตัตตากรรม, ๓๒๒
กติกา: -(สังคมนิยมน), ๒๕๗
กตฺตุกมฺยตา: -*, ๙๘๑, ๑๐๐๔
กตฺตุกมฺยตาลกฺขโณ กุสลฉนฺโท: -*, ๙๙๐
กตฺตุกามตา: -*, ๑๐๐๔
กถาวัตถุ, ๓๒๔
กถาวิจิตร: -(เอตทัคคะ)(อ), ๓๖๘
กรณี: -กรณีเดียวกันมองใหเพียรหรือเกียจครานก็ได, ๖๔๘–
๖๕๐; -พรหมจารีกับอพรหมจารีมีคติเสมอกัน, ๖๗๐–
๖๗๑; -แยกแยะแบบวิภัชชวาท, ๖๖๑
กรณียะ, ๓๙๒, ๑๐๑๐
กรรม, ๖๙, ๘๗, ๙๘, ๑๐๑, ๑๐๒, ๑๑๖, ๑๒๗, ๑๓๘, ๑๗๓,
๔๘๒, ๖๓๒, ๖๖๐, ๖๖๔, ๖๘๗, ๗๑๖, ๗๑๘, ๗๑๙, ๗๔๕,
๘๒๓, ๘๙๖, ๘๙๗, ๙๑๗; -*, ๔๐๕, ๙๐๖, ๙๑๐, ๙๕๔; กรรม ๑๒ อีกชุดหนึ่ง, ๓๒๔; -กรรม ๒ โดยคุณภาพ,
๒๔๒; -กรรม ๓ โดยทางแสดงออก, ๒๔๓; -กรรม ๔ โดย
การใหผล, ๒๔๓; -กรรม ๔ สามหมวด, ๓๒๑–๓๒๔; กรรม=การแสดงออก, ๒๔๐; -กรรม=เจตนา=สังขาร, ๑๘,
๒๓, ๒๔๐, ๓๑๖; -กรรม=อาชีพการงาน, ๒๔๑, ๓๑๙; กรรม๑๒, ๓๒๑–๓๒๔; -กรรม๑๖, ๓๒๒; -กรรมกับ

อนัตตาขัดกันหรือไม, ๓๑๑–๓๑๖, ๕๐๐; -กรรมคืองานเปน
ปลิโพธ, ๘๐๓; -กรรมจําแนกสัตว, ๒๘๒–๒๘๔, ๓๑๖; กรรมชําระลางไดอยางไร, ๒๘๘–๒๘๙; -กรรมดีของตนเอง
ไดผลกวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์, ๘๖๔; -กรรมติดตามตัว พาเอาไป
ไดแตกรรม, ๓๒๐; -กรรมถูกโจมตี(อ.), ๗๑๔; -กรรมใน
ความเขาใจของชาวบาน, ๙; -กรรมในตารางสรุป, ๘๗๔; กรรมในเรื่องกัมมัสกตาญาณ, ๕๘๒–๕๘๔; -กรรมเปนของ
ของตนเปนกําเนิด ฯลฯ, ๖๕๐; -กรรมเปนของตนเปน
กําเนิด ฯลฯ, ๓๑๖, ๓๒๐; -กรรมเปนเครื่องกําหนดพาล
และบัณฑิต, ๕๗๐; -กรรมเปนวิสัยหรือเขตแดนของมนุษย,
๒๓๘; -กรรมไมดําไมขาว เห็นไปเพื่อความสิ้นกรรม ไดแก
โพชฌงค, ๘๓๘; -กรรมไมวางเปลาจากผล, ๒๕๙; -กรรม
สูงสุด, ๒๗๕; -กัมมสัทธาเปนคําผูกขึ้นยุคหลัง(อ,), ๙๑๐; กั ล ยาณมิ ต รสํ า หรั บ ชาวบ า นมุ ง ระดั บ โลกี ย สั ม มาทิ ฏ ฐิ ,
๕๖๙; -การกระทําของปุถุชนกับอริยบุคคล, ๕๓๐; -เกณฑ
วินิจฉัยกรรมดีกรรมชั่ว, ๒๕๔–๒๖๙, ๓๑๗; -แกความ
โกรธดวยพิจารณากรรม, ๖๕๐, ๖๕๒; -ขอคิดสําหรับผูยังไม
เชื่อกรรม, ๕๙๑–๕๙๒; -ความเชื่อกรรมเปนโลกียสัมมา
ทิฏฐิ, ๕๘๓, ๖๘๙, ๖๙๑; -ความเห็นผิดวาวิญญาณเที่ยง
เสวยวิบากแหงกรรม, ๕๐๖; -จากเทวานุภาพมาสูคติแหง
กรรม, ๙๕๘; -ตัวอยางปจจยาการแหงกรรมแบบตางๆ,
๘๗๖; -ไตรลักษณยืนยันหลักกรรม, ๑๓๕; -ทางทํากรรม,
๓๑๖; -ทํากรรมแลวจะไดเสวยอะไร, ๖๗๐; -ในไตรวัฏฏ
หรือวัฏฏะ๓(อ.), ๑๘; -ในไตรวัฏฏ หรือวัฏฏะ๓, ๒๓๔; ปฏิจจสมุปบาทชวยใหเขาใจหลักกรรม, ๒๐๒; -ผูมั่นใน
พระรัตนตรัยหวังผลจากการกระทํา, ๘๖๕; -มนุษยเปนแดน
ที่สัตวโลกมาทํามาหากรรม, ๙๕๔; -มรรคมีองค ๘ เปนทาง
สิ้นกรรม, ๕๓๐–๕๓๑; -มุงเอาผลจากการกระทํา, ๙๖๐; ลัทธิความเชื่อ ๓ พวกที่ผิดหลักกรรม, ๒๘๕–๒๘๘, ๘๖๐;
-โลกเปนไปตามกรรม, ๒๓๘–๒๓๙; -สุขทุกขมิใชเกิดจาก
กรรมเกาเทานั้น, ๑๘๐–๑๘๑; -หลักกรรมตางจากลัทธิ
กรรมเกา, ๘๖๐; -เหตุปจจัยของกรรมดี-กรรมชั่ว, ๖๒๐; อธิปญญามิใชเพียงแคเห็นชอบตามหลักกรรมซึ่งมีมากอน
พุทธกาล, ๕๖๒
กรรม ๖,๐๐๐, ๘๙๗
กรรมกร, ๕๗๓, ๗๔๓, ๗๓๗–๗๓๘
กรรมกิเลส๔, ๕๖๑, ๗๒๙; -*, ๙๑๘
กรรมเก่า, ๒๐๕, ๗๕๑, ดูปุพเพกตวาท; -กรรมเกา=ตาหูฯลฯ
เปนเจาบทบาทเดิมของชีวิต, ๘๗๘; -ลัทธิกรรมเกาเปนของ
นิครนถ(อ), ๓๙๓

๑๒๒๘
กรรมชั่ว, ๑๑๖, ๕๓๗, ๕๖๘, ๑๐๐๙
กรรมฐาน, ๔๓๘, ๕๔๗, ๖๖๔, ๗๐๙, ๗๗๗–๘๒๐; -*, ๖๕๒; กรรมฐาน ๒ แบบ. และดู สมถะ,วิปสสนา; -กรรมฐาน ๔๐
ตามความเหมาะกับจริตและระดับของสมาธิที่จ ะสําเร็จ ,
๘๐๖–๘๐๙; -กรรมฐาน๒แบบ, ๔๔๙; -กรรมฐาน40, ๘๐๔–
๘๐๖; -กรรมฐานกับจริต ไมพึงถือตายตัว, ๘๐๙; กรรมฐานกับสมาธิตางๆ, ๗๘๐; -กรรมฐานยอเปน ๒
ประเภท, ๘๐๖; -ความตางแงหนึ่ง; สมถะ-วิปสสนา(อ.),
๖๗๘; -ความหมาย, ๘๐๔–๘๐๕; -ความหมายเดิมในพระ
บาลี(อ.), ๖๖๙; -ตัวอยางการเจริญอานาปานสติ, ๘๑๑–
๘๒๐; -นิมิตและภาวนา๓, ๘๑๑–๘๑๒; -ประโยชนของทา
นั่ง, ๘๑๗; -พิธีรับกรรมฐาน, ๘๐๘; -เรียนกรรมฐาน มีสนธิ
๕(อ.), ๘๐๘; -ลําดับขั้นการเจริญ, ๘๐๓; -สําหรับการเจริญ
สมถะ, ๗๗๗; -เหตุผลเกี่ยวกับกรรมฐานที่ไดและไมได
ปฏิภาคนิมิตและอัปปนาสมาธิ, ๘๑๒
กรรมดี, ๑๐๒๓; -เกณฑ์วินิจฉัยกรรมดี กรรมชั่ว, ๓๑๗
กรรมนิยาม, ๑๖๒, ๖๙๙, ๘๗๖; -*, ๖๓; -กรรมนิยามกับสังคม
นิยมน, ๒๗๒; -กรรมนิยามกับสังคมนิยมน และพีชนิยาม,
๒๗๒; -กรรมนิยามคุมสังคมมนุษย์, ๖๙๙; -ถือเอา
ประโยชนจากกรรมนิยามกับสังคมนิยมน, ๒๗๔
กรรมนิโรธ, ๒๖๕
กรรมนีย, ๗๘๙, ดู กัมมนีย
กรรมบถ, ๖๙๐, ๗๑๑, ดูกุศลกรรมบถ,อกุศลกรรมบถ; ความผิดหรือถูกระดับกรรมบถ, ๕๖๐; -องคแหงการละเมิด
(อ), ๗๒๖
กรรมภพ, ๑๗๒, ๑๗๓, ๑๗๖, ๑๗๙, ๑๘๒, ๑๘๔, ๑๘๙
กรรมวัฏฏ, ๑๗๖, ๖๓๒
กรรมวาจา,กรรมวาจาจารย: -*, ๙๒๕
กรรมวาท,กรรมวาที, ๖, ๙๕๐; -ลัทธิศาสนาอื่นถือหลักกรรมก็มี
(อ), ๕๘๔
กรรมวิบาก, ๘๗๖; -เปนอจินไตย(อ.), ๒๗๖
กรรมสมุทัย, ๒๖๕
กรรมสิทธิ์, ๕๔๐, ๗๒๔
กรรมใหม่(ของนิครนถ์), ๒๘๗
กรวด,กรวดทราย, ๕๔๑, ๗๙๗; -*, ๗๘๖
กระด้าง, ๕๙๖; -(ผลกรรม), ๒๘๓
กระดูก, ๖๓๐, ๖๗๗, ๗๕๕, ๗๖๕
กระตือรือรน, ๑๑๓, ๑๑๙, ๕๖๕, ๖๒๓, ดูวิริยะ
กระตุน, ๕๘๑, ๕๘๖, ๖๘๐
กระทํา,การ. ดูกรรม; -ความสํานึกรับผิดชอบที่เปนโลกียสัมมา
ทิฏฐิ, ๕๘๓; -ความหมาย (เกี่ยวกับแรงจูงใจ), ๙๗๕; -หวัง
ผลจากการกระทํา, ๘๗๗
กระทําชอบ. ดูสัมมากัมมันตะ
กระทําสืบ ๆ กันมา, ๑๙๘
กระทู(นําเรื่องวิสุทธิมรรค), ๘๒๔

พุทธธรรม
กระบวน, ๙๔, ๑๑๓
กระบวนการ, ๕๔๐, ๕๕๘, ๖๘๕–๖๘๖; -ตัณหากับเวทนาปรุง
แตงกัน, ๑๐๕๔; -ตัวอยางปจจยาการแบบตางๆ, ๘๗๖
กระบวนการกอการกระทํา, ๒๓๖
กระบวนการกอทุกข,-กอเกิดทุกข, ๑๐๒๙
กระบวนการกอผล, ๒๗๖
กระบวนการกอวิบาก, ๒๕๖
กระบวนการเกิดทุกข, ๘๕๐, ๘๕๒, ๕๑๗–๕๑๙
กระบวนการแกปญหา, ๖๘๕–๖๘๖
กระบวนการของกรรมนิยาม, ๒๕๗
กระบวนการของธรรมชาติ, ๑๕๘, ๒๓๘, ๒๘๕, ๕๑๗, ๕๒๕,
๕๕๑; -จากกระบวนการของธรรมชาติ สูวิธีปฏิบัติของ
มนุษย, ๕๑๖; -นิโรธ, ๕๑๔–๕๑๖; -มรรค = วิธีการใชกฎ
ของกระบวนการฯใหเปนประโยชนแกชีวิต, ๕๒๔–๕๒๕
กระบวนการญาณทัศนะ, ๓๓
กระบวนการดับทุกข, ๘๕๐, ๘๕๒, ๕๑๔–๕๑๕, ๖๘๕–๖๘๖; แบบตางๆ, ๕๑๗–๕๑๙
กระบวนการทํางานของจิต, ๗๗๑; -*, ๖๓; -ขณะบรรลุมรรค,
๔๘๖
กระบวนการทํางานในจิตใจ, ๗๖๓
กระบวนการธรรมชาติ, ๒๓๕
กระบวนการปฏิบัติ, ๕๙๕; -แบบลําดับขั้นตอน, ๕๒๑–๕๒๓; เพื่อบรรลุวิมุตติ, ๘๒๒; -สติปฏฐาน, ๗๖๙–๗๗๑
กระบวนการปฏิบัติธรรม, ๕๘๕, ๕๘๗, ๕๒๑–๕๒๔, ๖๔๐–
๖๔๑; -แบบตางๆ, ๕๒๒–๕๒๔
กระบวนการปรุงแตง, ๒๗๖
กระบวนการฝายจิต, ๒๘
กระบวนการฝก, ๑๐๖๕
กระบวนการฝกอบรม, ๕๕๓, ๕๕๕, ๕๕๖, ๑๐๒๑
กระบวนการพัฒนาปญญา, ๗๖๖, ๗๖๓–๗๖๔, ดูพัฒนา
ปญญา,กระบวนการ; -กับกัลยาณมิตร, ๕๖๕; -จากศรัทธา
ถึงญาณทัสสนะ, ๖๐๑; -ในแงสัมมาทิฏฐิ, ๕๕๗–๕๕๙; บทบาทของโยนิโสมนสิการ, ๖๑๙; -ศรัทธาเปนเพียงขั้นตน
, ๕๘๗–๕๘๙
กระบวนการรับรู, ๒๒, ๔๗๗, ๖๓๒, ๗๖๔, ๑๐๕๘, ๑๐๕๔–
๑๐๕๕; -กระบวนการรับรูบริสุทธิ์, ๕๗
กระบวนการศึกษาหรือพัฒนาคน, ๘๗๗
กระบวนการศึกษาอบรม, ๕๘๕
กระบวนการสนองระงับความอยาก, ๘๔๕
กระบวนการหาความสุขของมนุษย, ๘๔๔–๘๔๕
กระบวนการแหงกุศลธรรม, ๕๑๗
กระบวนการแหงความคิด, ๒๗๖
กระบวนการแหงเจตนจํานง, ๒๓๖, ๒๗๕
กระบวนการแหงชีวิต, ๑๖๔, ๑๗๓
กระบวนการแหงปฏิจจสมุปบาท, ๘๖๑

ดัชนี
กระบวนการแหงปจจัย, ๒๗๖, ๒๘๕, ๒๘๗, ๕๕๗
กระบวนการแหงเหตุ, ๓๑๒
กระบวนการแหงเหตุปจจัย, ๑๖๓, ๑๖๗, ๑๙๓, ๑๙๘, ๒๐๕
กระบวนการแหงเหตุและผล, ๓๒๖
กระบวนการใหผลของกรรม, ๒๗๖
กระบวนการใหผลของการกระทํา: -*, ๖๓
กระบวนกุศลธรรมนําสูวิมุตติ, ๕๒๑
กระบวนความคิด, ๑๘๒, ๖๕๓, ๙๙๙; -ที่บริสุทธิ์ อิสระหรือไม
ทุกขหรือไม, ๖๒๕–๖๒๖
กระบวนธรรม, ๑๐๓, ๔๓๓, ๕๐๑, ๕๑๔, ๕๑๗, ๕๑๙, ๕๒๐,
๕๒๕, ๕๓๔, ๕๕๘, ๗๗๓, ๘๕๓, ๘๖๑, ๙๘๘, ๙๙๐, ๙๙๓,
๙๙๗, ๑๐๐๓, ๑๐๐๕, ๑๐๐๖, ๑๐๑๕, ๑๐๒๙, ๗๗๓–
๗๗๕; -กระบวนธรรม(ตามสภาวะ), ๖๘๕; -กระบวน
ธรรมในการเกิดสมาธิ, ๗๙๕; -วิเคราะหที่กระบวนธรรม,
๖๖๒
กระบวนธรรมของฉันทะ, ๙๙๗
กระบวนธรรมของตัณหา, ๙๙๗; -ของตัณหากับของฉันทะ
เทียบกัน, ๑๐๒๐
กระบวนธรรมดับอวิชชา-ตัณหา, ๑๐๐๕
กระบวนธรรมในชีวิตประจําวัน, ๒๑๑
กระบวนธรรมแบบดับอวิชชา, ๙๙๗
กระบวนธรรมแบบวิวัฏฏ, ๓๒๗
กระบวนธรรมแบบสังสารวัฏ, ๓๕–๓๖, ๕๗, ๓๒๖
กระบวนธรรมแบบเสพเสวยโลก, ๕๗
กระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาท, ๖๒๔; -*, ๖๓๕; -สมุทยวารและ
นิโรธวาร, ๓๒๗
กระบวนธรรมฝายกอทุกข, ๔๙๒
กระบวนธรรมฝายดับทุกข, ๔๙๒
กระบวนธรรมฝายปญญา, ๙๘๘
กระบวนธรรมฝายวิชชา - วิมุตติ, ๔๙๒
กระบวนธรรมฝายอวิชชา - ตัณหา, ๔๙๒
กระบวนธรรมฝายอวิชชาตัณหา, ๙๙๗
กระบวนธรรมแหงการเกิดขึ้นพรอม, ๕๑๓
กระบวนธรรมแหงความเกิดทุกข, ๕๒๑
กระบวนธรรมแหงความจํา, ๑๘
กระบวนธรรมแหงความดับทุกข, ๕๘๗, ๕๑๔–๕๑๕; -แบบ
ตางๆ, ๕๑๗–๕๑๙
กระบวนธรรมแหงความหลุดพน, ๕๑๗–๕๑๙
กระบวนธรรมแหงนานัตต, ๒๐๙
กระบวนธรรมแหงปฏิจจสมุปบาท. ดูกระบวนธรรมปฏิจจสมุป
บาท; -ในฐานะสมุทัย, ๖๘๖
กระบวนธรรมแหงเหตุปจจัย, ๔๙๓
กระบวนธรรมแหงอวิชชา-ตัณหา: -กับกระบวนธรรมแหง
วิชชา-วิมุต,ิ ๖๒๕–๖๒๖
กระบวนพฤติกรรม, ๑๗๓, ๑๗๖, ๑๘๒, ๑๘๔, ๑๘๙, ๑๙๒

๑๒๒๙
กระบวนวิธี: -กระบวนวิธี(คู่กับกระบวนธรรม), ๖๘๕; -ภาค
กระบวนวิธี(สรุปมัชฌิมาปฏิปทา), ๘๗๖–๑๑๕๐
กระบวนวิธีปฏิบัต,ิ ๕๕๑–๕๕๒
กระบวนสมาธิ, ๕๔๖
กระบวนสมาธิภาวนา, ๗๙๕
กระบวนแหงสังขารธรรม, ๙๕
กระพุมมือ, ๖๕๑
กระเพาะอาหาร: -เปนแผล(กายจิตสัมพันธ), ๗๘๙
กระยาหาร, ๘๕๑
กระวนกระวาย, ๗๖, ๑๒๐, ๑๓๘; -*, ๘๗
กระแส, ๙๕, ๑๐๒, ๗๗๑, ๗๗๒, ๗๗๔
กระแสการรับรู, ๗๖๓, ๗๗๑
กระแสความคิด, ๕๓๔, ๕๘๙, ๖๒๔, ๖๓๐, ๖๗๗, ๘๗๒,
๑๐๐๕, ๑๐๑๕
กระแสน้ํา, ๗๑; -กระแสน้ําเชี่ยว, ๕๘๐; -สมาธิอุปมาดัง
กระแสน้ําไหลทางเดียว, ๗๘๔–๗๘๕; -อุปมากระแสน้ําเย็น
, ๑๐๔๗
กระแสไฟฟา, ๗๑
กระแสโลก, ๘๖๕
กระแสอวิชชา-ตัณหา, ๑๐๐๕, ๑๐๐๖
กราบไหว, ๖๙๖, ๙๒๒, ดูเคารพ
กรุณา, ๖๙, ๑๑๕, ๑๒๗, ๑๓๔, ๒๘๒, ๔๑๒, ๔๓๘, ๔๙๐,
๕๓๐, ๕๓๕, ๖๕๐, ๖๗๗, ๗๐๓, ๗๐๔–๗๐๕, ๗๐๖, ๗๐๙,
๗๑๘, ๗๔๗; -*, ๑๐๐๓; -กรุณา กับพุทธศาสนา ๒ นิกาย
(อ.), ๑๐๑๙; -กรุณา ในฐานะแรงจูงใจ, ๓๘๑, ๑๐๑๙; กรุณา=อวิหิงสาธาตุ(อ.), ๗๐๔; -กรุณากับพระอรหันต,
๓๙๙, ๑๐๑๗–๑๐๑๙; -กรุณาชวยแกไขสังคมนิยมนที่ไม
เกื้อกูล, ๒๖๐; -กรุณาเทียม ของปุถุชน(อ.), ๑๐๑๙; -กรุณา
ในปฏิจจสมุปบาท, ๑๙๒; -ของพระพุทธเจาและพระ
อรหันตไมมีโศกและเสนหา(อ.), ๑๐๑๙; -ความหมายและ
ความสัมพันธกับฉันทะและปญญา, ๑๐๑๘–๑๐๒๐; -จริตที่
เหมาะและสมาธิที่ใหสําเร็จ, ๘๐๗–๘๐๙; -ในการฝกอบรม
เด็ก, ๗๐๐; -ในแดนแหงกิจกรรมทางจิตปญญา, ๘๗๘; เปนแกนนําของการบําเพ็ญปรัตถะ, ๕๔๒; -เปนคุณภาพทาง
อารมณอยางใหมที่เกิดขึ้น เมื่อพนความเปนปุถุชน, ๖๗๖; เปนตัวนําพฤติกรรมคูกับปญญา หลังหลุดพน, ๘๖๒; -เปน
พุทธคุณหลัก คูกับปญญา, ๑๐๑๙; -รักษาผูอื่นเทากับรักษา
ตนดวย, ๗๖๒
กรุณากิจ: -*, ๑๐๑๙
กรุณาคุณ, ๘๘๖
กรุณาจิต, ๔๓๔
กรุณาเจตสิก, ๒๗
กรุณาเจโตวิมุตติ, ๔๓๔, ๔๔๓
กรุณาเวคสมุสสาหิตมานส: -*, ๑๐๑๙
กรุณาสมุสฺสาหิต: -*, ๑๐๑๙

๑๒๓๐
กฤษณา: -อุปมาคบบัณฑิต, ๕๖๘
กลไก, ๕๕๓–๕๕๔
กลวย(อุปมา): -*, ๗๖๗
กลวิธี, ๘๐๘, ๘๒๑, ๘๒๒; -กรรมฐาน, ๘๐๔; -การสอน, ๘๖๑;
-มรรค, ๘๕๓
กลอนเรือน, ๘๓๒
กลับตัวได้, ๒๖๘
กลัว, ๑๒๐, ๑๒๓, ๑๔๖; -ความ, ๘๖๐; -งดเว้นอกุศลเพราะ
กลัวหรือมิใช่, ๕๙๗; -ไมขึ้นกับเหตุผลลวนๆ, ๔๙๕; ศรัทธาชวยใหหายกลัวได(อ), ๕๘๘; -อาการแสดงอยาง
หนึ่งของตัณหาที่จูงใจไมใหกระทํา, ๑๐๑๘–๑๐๑๙
กลางแจ้ง, ๖๗๕
กลาปวิปสสนา: -พระสารีบุตรใชกับเนวสัญญาฯได, ๔๘๕
กลาปสัมมสนะ, ๔๗๘
กล้าหาญ,ความ, ๘๓๒
กลิ่น, ๓๙๓, ๔๖๙, ๔๗๑, ๔๙๑, ๕๐๖, ๖๗๔, ๖๘๙, ๗๐๒,
๗๕๐, ๗๕๕, ๗๘๓, ๙๗๙, ๙๘๕, ๑๐๒๖, ๑๐๒๗, ๑๐๒๘,
๑๐๓๐, ๑๐๕๑, ๑๐๕๔; -*, ๔๓๓; -กลิ่น๒อย่าง, ๖๖๗
กลุมใจ, ๗๗๐
กวัดแกว่ง, ๖๗๓
กวาดถนน, ๙๘๙
กวี, ๖๕๘
กษัตริย, ๒, ๑๔๙, ๔๐๓, ๘๔๗; -ความหมายของธัมมัญูในแง
กษัตริย(อ.), ๖๓๗; -ปจจยาการทางสังคม(การเกิดของ
กษัตริยในฐานะมหาสมมต), ๒๑๐, ๒๔๑–๒๔๒, ๘๗๖; เปนวรรณะสูง ในแงทิฏฐธัมมิกะ, ๔๒๑; -แพศึกเพราะเชื่อ
เทวดา ชนะเพราะไมประมาท, ๙๕๖; -มีทรัพยคือธนู
(พราหมณบัญญัติ), ๔๘๘; -วิวาทกันเพราะกาม, ๑๐๓๑; หนาที่และคุณธรรม, ๘๗๑; -ออกบวช, ๓๒๐
กษัยตัณหา: -*, ๙๐๐
กสิกรรม, ๗๔๑, ๑๐๔๔; -เป็นทรัพย์ประจําตัวของแพศย์
(พราหมณ์บัญญัติ), ๔๘๘
กสิณ(๑๐): -กสิณ9อยางแรกตออรูปได, ๘๐๖; -กสิน 8 อยาง
สําหรับนําโลกียวิชชา-อภิญญา, ๔๕๕; -จริตที่เหมาะและ
สมาธิที่ใหสําเร็จ, ๘๐๗–๘๐๙; -วงเล็ก วงใหญ, ๘๐๙; -ให
ถึงปฏิภาคนิมิต, ๘๑๑
ก่อกําเริบในแดนดง, ๖๕๗
กองทัพ, ๑๔๑, ๕๓๖, ๑๐๒๖
กองทุกข์, ๖๔๔, ๖๒๓–๖๒๕, ดูทุกข
กองธรรม, ๕๔๓, ดูธรรมขันธ
กอบัว(อุปมา), ๑๐๔๗
กอปร์ด้วยความเย้ายวน, ๖๗๔
กอสมยวิมุตติ, ๔๓๗
กักกด, ๑๐๖๖
กังขา, ๘๙๗

พุทธธรรม
กังขาวิตรณวิสุทธิ, ๔๗๗, ๖๓๒, ๖๓๙; -*, ๘๘๖
กังวล, ๑๒๐, ๑๒๗, ๗๗๐
กัตตุกัมยตากุศลฉันทะ: -*, ๑๐๑๑
กัตตุกัมยตากุศลธรรมฉันทะ, ๙๘๑
กัตตุกัมยตาฉันทะ, ๙๗๘, ๙๘๐, ๙๘๔, ๑๐๐๔; -*, ๙๗๘; รวมอยูในกุศลธรรมฉันทะ, ๙๙๐, ๙๗๙–๙๘๑
กันดาร, ๑๓๘
กับดัก, ๑๐๓๕
กัมพล, ๖๗๕
กัมมนิยะ,กัมมนียะ(ควรแกงาน), ๔๘๔, ๗๘๙; -*, ๗๘๔
กัมมนียะ(กัมมนียะ,กัมมนิยะ)(ควรแกงาน), ๒๔๗
กัมมสัทธา: -เป็นข้อธรรมที่ผูกขึ้นภายหลัง(อ), ๙๑๐
กัมมัญญะ(ควรแกงาน), ๒๔๗
กัมมันตะ, ๗๑๑
กัมมัสสกตปญญา: -*, ๙๑๐
กัมมัสสกตา: -*, ๙๑๐
กัมมัสสกตาญาณ,กัมมัสสกตญาณ, ๔๔; -*, ๔๖, ๙๑๐; -ขอ
ควรทราบอื่น เชน มีมากอนพุทธกาล, ๕๘๓–๕๘๔; -เป็น
โลกียสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๓, ๖๙๒
กัมมัสสกตาทิฏฐิ: -*, ๙๑๐
กัมมัสสกตาสัทธา: -เปนคําที่ผูกขึ้นในยุคหลังๆ, ๕๘๓; -เปนคํา
ที่ผูกขึ้นในยุคหลังๆ(อ), ๙๑๐
กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๓–๕๘๔
กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ: -*, ๕๘๔
กัลยาณกรรม, ๖๒๐
กัลยาณชน, ๕๒๙, ๕๓๖, ๗๔๒, ๗๖๑, ๑๐๔๕; -*, ๘๘๗
กัลยาณธรรม, ๓๙๙, ๘๘๖, ๘๘๗, ๘๙๓, ๙๐๖, ๙๓๙
กัลยาณปุถุชน, ๑๔๕, ๘๘๖; -ลักษณะการดําเนินชีวิต, ๘๖๖
กัลยาณพจน์, ๕๗๔
กัลยาณมิตตตา, ๑๒๕, ๒๗๑, ๕๓๘, ๗๔๑, ๑๐๔๔; ความหมาย, ๕๖๕, ๕๗๓; -ทําให้ได้ปรโตโฆสะที่มุ่งหมาย
, ๕๖๔
กัลยาณมิตร, ๖, ๓๘, ๒๗๐, ๕๒๑, ๕๔๒, ๕๔๘, ๕๖๓–๖๐๖,
๖๔๑, ๗๐๑, ๗๖๑, ๘๒๔, ๘๔๐, ๘๖๖, ๘๖๗, ๘๗๕, ๙๕๐; *, ๘๘๗; -กับการฝกศีล, ๖๙๕; -กับสัมมาทิฏฐิ, ๖๙๑–๖๙๒,
๖๙๙; -กัลยาณมิตรชนิดที่ทําหนาที่ไดผล, ๕๔๘; -การได
ฐานะและทําหนาที่สําเร็จ, ๕๘๒; -การทําหนาที่ของ
กัลยาณมิตร, ๕๘๒–๕๘๗; -ขอบเขตการทําหนาที่ โดยสง
ตอแกศรัทธาหนุนโยนิโสมนสิการ, ๖๒๒, ๖๒๔–๖๒๕; -ครู
ทําหนาที่กัลยาณมิตร, ๘๐๐; -ความมีกัลยาณมิตรสําหรับ
คฤหัสถ, ๕๖๗–๕๖๙; -ความมีกัลยาณมิตรสําหรับภิกษุ,
๕๖๓–๕๖๗; -ความสําคัญของกัลยาณมิตร, ๕๖๖–๕๖๙; ความหมายและการทําหนาที่, ๕๖๕, ๕๘๒; -ความหมาย
และการทําหนาที่(อ.), ๕๒๙; -คุณสมบัติของกัลยาณมิตร,
๕๖๙–๕๘๒; -คุณสมบัติอาจารยสอนกรรมฐาน, ๘๐๔; -

ดัชนี
ชวยใหเกิดกุศลธรรม ระงับอกุศลธรรม, ๕๖๖; -โดย
ใจความ, ๘๗๗; -ตัวอยางพอแมทําหนาที่กัลยาณมิตร,
๖๗๖ –๖๗๙ ; -ในกระบวนธรรมแห ง การศึ ก ษาหรื อ
กระบวนการพัฒนาปญญา, ๕๘๔–๕๘๖, ๖๗๙–๖๘๓; -ใน
การเจริญสมาธิฝกกรรมฐาน, ๘๐๓; -ในความหมายที่
เปนปรโตโฆสะที่ดี, ๕๖๓–๕๖๔; -ในตัวอยางปญหาทาง
การศึกษาสมัยใหม, ๖๖๔–๖๖๖; -ในตารางสรุป, ๘๗๔; บัณฑิตหรือสัตตบุรุษในฐานะกัลยาณมิตร, ๕๗๓; ประโยชนอยางหนึ่งของความมีกัลยาณมิตร, ๕๗๙; -เปน
ชองทางใหบุคคลติดตอกับโลกอยางถูกตองโดยทางสังคม,
๖๗๖; -เปนบุพนิมิตแหงมรรค, ๕๒๘–๕๒๙, ๕๖๖; -เปน
ปจจัยทางสังคม, ๕๒๘–๕๒๙; -พระพุทธเจาในฐานะ
กัลยาณมิตรสูงสุด, ๕๗๙–๕๘๐, ๖๘๓–๖๘๔; -พระพุทธเจา
เปนกัลยาณมิตรของมวลสัตว, ๕๖๖; -พระสงฆเปน
กัลยาณมิตรของชาวบาน, ๕๗๗; -พิธีรับกรรมฐานจาก
กัลยาณมิตร, ๘๐๘; -มีกัลยาณมิตร=พรหมจรรยทั้งหมด,
๕๒๘–๕๒๙, ๕๓๖, ๕๖๖, ๗๖๑; -และโพชฌงค, ๕๖๖; ศรัทธาเชื่อมบุคคลกับกัลยาณมิตรและโยงสูโยนิโสมนสิการ
, ๖๘๒–๖๘๓; -สําหรับภิกษุมุงปรมัตถ คฤหัสถมุง 2 อัตถะ
ตน, ๕๖๙; -หนาที่ปลุกโยนิโสมนสิการและใหสัมพันธกับสิ่ง
ที่สาม, ๕๘๕; -หลักครองชีวิต=มีกัลยาณมิตรและไม
ประมาท, ๕๓๖; -ใหผูเรียนมีอิสรภาพทางความคิด, ๕๘๕–
๕๘๗; -อาศัยศรัทธาเปนทางเดิน, ๖๒๕
กัลยาณมิตร ลักษณะ๘: -*, ๕๗๓
กัลยาณมิตรธรรม๗, ๘๐๔
กัลยาณมิตรธรรม๘, ๕๗๓–๕๗๕
กัลยาณสหาย, ๕๒๙, ๕๓๖
กากข้าว, ๖๗๕
กากับนกพิราบ(ชาดก): -*, ๕๖๗
กาบกลวย(อุปมา): -*, ๗๖๗
กาม, ๘๗, ๔๒๙, ๕๑๐, ๕๒๕, ๕๗๐, ๗๐๒, ๗๐๔, ๗๐๕, ๗๑๐,
๗๒๓, ๗๓๗, ๗๓๘, ๗๔๒, ๗๔๔, ๗๔๗, ๘๕๑, ๘๖๑,
๙๕๗, ๙๘๖, ๑๐๒๘, ๑๐๓๓, ๑๐๓๖, ๑๐๕๒, ๑๐๕๖–
๑๐๕๗, ๑๐๕๗, ๑๐๕๙–๑๐๖๘; -*, ๕๒๗, ๙๕๒; -กาม2,
๑๐๒๖; -กามกับลักษณะจิตที่หลุดพนแลว, ๖๔๔; -กามเพื่อ
กาม กามปรุงแตง ภาวะสงครามกาม, ๑๐๖๔; -กามมีสัมผัส
เปนทุกข คนเห็นเปนสุขเพราะสัญญาวิปริต, ๑๐๓๒; -การ
แสดงโทษของกาม, ๘๔๖; -ขอบกพรองของกามเองโดย
อุปมา 10, ๑๐๓๐; -เขาฌาณ สงัดจากกาม, ๔๕๐–๔๕๓; เขาฌาน สงัดจากกาม, ๗๗๙, ๗๘๒; -ความหมาย, ๓๗๗,
๑๐๒๖; -ความหมาย(อ.), ๑๙๗, ๖๔๒, ๑๐๓๕; -คุณและ
โทษของกามคืออะไร, ๖๔๒, ๖๔๔, ๖๔๕; -จะชื่อวาปริญญา
กามตอเมื่อรูทั้งสวนดีสวนเสียและทางออก, ๖๔๔; -ไดปติ
สุขประณีตจะไมหลงใหลกาม, ๒๘๑; -ไดสุขที่สูงกวาจึงไม
ทะยานหาสุขที่ทรามกวา, ๖๔๕, ๑๐๒๖–๑๐๒๙, ๑๐๕๘,

๑๒๓๑
๑๐๖๕; -ไดสุขประณีตกวา จึงยืนยันไดวาไมเวียนกลับหา
กาม และกิเลสจึงไมครอบงําผูบวช, ๑๐๒๔; -ตรวจสอบ
ตถาคตที่ไมเสวนากาม, ๕๙๗; -โทษของกามมองได ๓ ดาน
, ๑๐๒๙–๑๐๓๑; -เนกขัมมะ, ๔๔๕; -ปฏิกริยาตอกาม,
๑๐๖๕; -ปติสุขประณีตไมอาศัยกาม, ๑๐๒๔, ๑๐๒๘; พระพุทธเจาไมวกกลับหากามเพราะรูนิสสรณะ ประสบปติ
สุขที่ประณีตกวา, ๖๔๔–๖๔๕; -ยอมรับวากามมีสุข แตทุกข
โทษมาก, ๑๐๒๔; -รางวัลเปนกาม, ๗๙๗; -ลึกซึ้งกวาการ
ถืออัตตา(อ.), ๙๘๗; -อัสสาทะของกาม, ๑๐๒๖; -อารมณ
ไมใชกาม กามเกิดจากความคิดของคนเอง(อ.), ๑๐๓๐; อารมณไมใชกาม กามเกิดจากความคิดของตนเอง, ๓๗๗;
-อุปาทาน, ๑๘๔
กามคุณ(๕), ๓๖, ๕๒, ๓๒๙, ๔๓๘, ๖๔๔, ๗๘๓, ๙๐๗, ๙๗๙,
๑๐๒๔, ๑๐๒๗, ๑๐๒๙, ๑๐๓๐, ๑๐๓๒, ๑๐๓๖, ๑๐๕๑,
๑๐๕๒, ๑๐๕๓, ๑๐๕๗, ๑๐๖๑; -กามคุณคือโลก, ๑๐๔๗; กามคุณอยางไหนเลิศ(อ.), ๑๐๕๕; -การเกี่ยวของกับกาม
คุณของสมณพราหมณ ๓ พวก, ๑๐๓๕–๑๐๓๖; -การเปน
ทาสของกามคุณสองขั้นตอน, ๑๐๕๓; -เปนที่อํานวยเวทนา
สนองตัณหา, ๙๘๕; -ย้ําความหมาย(อ.), ๑๐๓๕; -สุขกาม
คุณเหมือนไฟมีเชื้อเปลวไมบริสุทธิ์, ๑๐๓๔
กามคุณารมณ, ๑๐๕๐
กามฉันท,กามฉันทะ, ๒๔๙, ๙๔๘, ๙๗๘, ๑๐๒๖, ๑๐๔๖; -*,
๔๕๐, ๖๑๙, ๗๖๕; -ความหมาย(ในฐานะนิวรณ), ๗๘๓; คือกามตัณหา, ๙๗๘; -ตรงกับอภิชฌา, ๕๖๐; -โทษและ
อุปมา, ๗๘๕; -ในฐานะสังโยชน(อ.), ๔๐๘; -เปนคูปรับของ
เอกัคคตาหรือสมาธิ, ๘๒๘; -เปนอุปกิเลสแหงจิต, ๗๘๖; แยกยอยเปน ๒ พรอมอาหารอนาหาร, ๘๓๔
กามฉันทนิวรณ์, ๒๖๓
กามตัณหา, ๒๓๑, ๘๔๙, ๑๐๑๓, ๑๐๒๖, ๑๐๒๘, ๑๐๓๒,
๑๐๖๔; -*, ๑๗๒; -กับพระพุทธเจ้า, ๖๔๔; -กับพฤติกรรม
การกินและสืบพันธุ, ๙๙๔–๑๐๐๐; -ความหมาย, ๑๘๗,
๙๘๖
กามธาตุ, ๒๓๒, ๒๕๒
กามนันทิ, ๑๐๒๖
กามภพ, ๑๗๒, ๒๓๓
กามโภคี, ๕๓๓; -กามโภคี(วิภัชชวาท), ๖๖๑; -กามโภคี๑๐
(ตัวอยางวิภัชชวาท), ๖๗๑
กามราคะ, ๒๒๕, ๔๒๕, ๔๒๘, ๘๘๖, ๑๐๒๖; -*, ๔๐๘, ๔๕๐,
๔๗๓, ๙๘๗; -ตรงกับกามฉันท์, ๗๘๕; -ในฐานะสังโยชน,
๔๐๘; -รบกวนสมาธิ, ๔๒๘
กามวัตถุ, ๒๘๒, ๗๔๗, ๑๐๓๑
กามวิตก, ๗๐๒, ๗๐๘, ๗๕๕
กามสังกัปป, ๗๐๒, ๗๐๕
กามสังวร, ๗๒๘

๑๒๓๒
กามสุข, ๑๒๗, ๑๖๙, ๔๙๖, ๕๒๕, ๖๘๖, ๗๙๐, ๘๕๐, ๘๖๕–
๘๖๖, ๘๘๕, ๙๐๐, ๑๐๒๔–๑๐๒๕, ๑๐๒๘, ๑๐๕๖–๑๐๕๗,
๑๐๕๙, ๑๐๖๑–๑๐๖๘; -กอปญหา ตรงขามกับนิรามิสสุขซึ่ง
ดับปญหา, ๑๐๕๕; -ขอเสียเพิ่มอีกเมื่อเทียบกับสุขประณีต,
๑๐๕๓–๑๐๕๖; -ขึ้นตออารมณ ไมไดอารมณก็เปนทุกข,
๑๐๕๔–๑๐๕๕; -คนที่แยที่สุดคือ คนที่กามสุขก็สลัด
ออกมาสุขสูงกวาก็ไมได, ๑๐๖๑–๑๐๖๓; -ความหมายของ
กามสุข, ๑๐๒๖; -ชะตากรรมของโลกจะเปนอยางไร ถาการ
หาหามสุขครอบงํามนุษยสิ้นเชิง ไมมีใครรูจักนิรามิสสุข,
๑๐๕๘; -ติดกามสุข=ติดในโลก, ๑๐๔๗; -แนวที่กามสุขกอ
ทุกขและปญหา, ๑๐๕๓–๑๐๕๖; -ปฏิบัติตอกามสุขได
ถูกตอง ก็กาวสูสุขประณีตไดงาย, ๑๐๓๖; -เปนเวทนา จึง
เปนทุกข, ๑๐๕๐; -เปรียบเทียบกับฌานสุข, ๑๐๓๔; -มักไป
กันไมไดกับสุขประณีต, ๑๐๓๕; -มีลักษณะไมแนนอน ที่
เคยสุขแลววาทุกข ที่เคยทุกขแลววาสุข, ๑๐๕๕; -ไมตอง
กลัวไปนิพพานจะไมไดกามสุข, ๑๐๕๓; -ไมติดกามสุข มี
สิทธิไดฌานสุข, ๑๐๕๒; -ลักษณะรวมกับฌานสุข, ๑๐๔๘; ศีลวัตรที่มุงเพื่อกามสุข, ๔๒๓; -สรุปพุทธทัศนะเกี่ยวกับ
การเสวยและไมเสวยกามสุ ข แค ไ หนดี แค ไ หนเลว ,
๑๐๖๓–๑๐๖๖; -เหตุผลที่ทานพูดกดกามสุข, ๑๐๓๕; อุปมาคนโรคเรื้อนเกาแผล, ๑๐๓๒; -อุปมาดังผลไมบน
ตนไม(อ.), ๑๐๓๑
กามสุขัลลิกานุโยค, ๕๒๕, ๘๕๐; -เปนอาคาฬหปฏิปทา(ทาง
กราน)(อ), ๕๒๗
กามสุคติภพ7, ๓๒๒
กามเสน่หา, ๑๐๒๖
กามาพจรสวรรค๗: -*, ๑๐๕๘
กามารมณ์, ๑๔๕, ๗๒๘
กามาวจร, ๒๕๒, ๙๕๗, ๑๐๒๖; -*, ๑๒๒, ๙๕๒
กามาวจรกริยาจิต, ๓๒๒
กามาวจรกุศลกรรม, ๓๒๒
กามาวจรกุศลจิต, ๒๕๔
กามาวจรจิต, ๒๗, ๕๖๒
กามาวจรวิบากจิต, ๒๒๘
กามาวจรสมาธิ: -อุปจารสมาธิสูงสุดในระดับนี้, ๘๑๑
กามาวจรสวรรค ๖. ดูกามาพจรสวรรค ๖; -อานิสงสอุปจาร
สมาธิ, ๗๙๑
กามาสวะ, ๑๓๘, ๑๗๕, ๓๗๑, ๔๕๑, ๕๕๕, ๗๘๗, ๘๕๑
กามาสวะ, ๑๗๔
กามุปาทาน, ๑๗๒, ๑๗๓, ๑๙๗, ๑๙๙; -*, ๑๖๕, ๙๘๗
กาเมสุมิจฉาจาร, ๒๑๑, ๒๔๒, ๗๑๒, ๗๑๔, ๗๒๙, ๘๙๐,
๘๙๕, ๙๐๐, ๗๒๓–๗๒๙; -สมาธิในกาเมสุมิจฉาจาร(อ),
๗๗๙; -องค4ของการละเมิด, ๗๒๖
กาย, ๒๖, ๓๐, ๖๘, ๘๗, ๑๐๑, ๑๐๕, ๑๐๙, ๑๒๖, ๑๔๑, ๑๕๐,
๑๗๑, ๒๖๔–๒๖๙, ๓๒๐, ๓๒๙–๓๓๐, ๓๙๒, ๓๙๓, ๔๖๕–

พุทธธรรม
๔๖๖, ๔๖๙, ๔๗๑, ๔๙๕, ๕๐๖, ๕๓๕, ๕๓๖, ๕๔๐, ๕๔๖,
๕๕๒–๕๕๓, ๕๕๖, ๖๕๖, ๖๖๗, ๖๗๐, ๖๗๔, ๖๘๕, ๖๘๙,
๗๑๑–๗๑๒, ๗๑๑–๗๑๒, ๗๑๕, ๗๒๒, ๗๒๙, ๗๕๐,
๗๕๕, ๗๕๗, ๗๗๓, ๘๔๐, ๘๔๑–๘๔๒, ๘๖๘, ๘๗๐,
๘๗๗, ๘๗๘, ๘๘๓, ๘๙๖, ๙๐๑, ๙๐๓, ๙๐๔, ๙๑๔, ๙๗๙,
๑๐๒๖, ๑๐๓๐, ๑๐๖๓, ๑๐๖๗; -*, ๓๔, ๑๐๓๒; -กับอนุสัย
๓, ๔๖๘; -กายปสสัทธิ, ๘๓๖; -กายฝกได, ๙๖๕; -กายพระ
อรหันตเมื่อสิ้นชีพ, ๕๑๐; -กายสงบผอนคลายดวยโยนิโส
มนสิการ, ๖๒๑; -กายสงบผอนคลายเปนสมาธิบริขาร(อ.),
๘๓๙; -กายแหงนาม(นามกาย), ๔๗๐; -กายแหงนาม(นาม
กาย)(อ.), ๗๘๓; -การยึดกายเปนอัตตา, ๔๙๗; -การยึดกาย
เปนอัตตา(อ.), ๒๕; -เกิดจากอะไร, ๒๐๕; -ความประพฤติ
ทางกาย, ๖๕๐–๖๕๑; -ความสุขซาบซานในฌาน, ๑๐๔๖; จากตัณหา, ๑๐๑๒; -เจริญกาย, ๒๘๘; -เจริญอานาปานสติ
ไมเมื่อยกาย, ๔๖๑, ๘๑๓, ๘๑๔; -ทาทีของพระอรหันต,
๓๙๗–๓๙๘; -ทําใหมีกําลังและสงบระงับกอนตรัสรู, ๔๕๑;
-ทําใหมีกําลังและสงบระงับกอนตรัสรู(อ.), ๔๕๑; -ที่อาศัย
เกิดของเวทนา, ๔๖๗; -ในเรื่องสติปฏฐาน, ๗๕๙, ๗๖๕; -ใน
เรื่องสติปฏฐาน(อ.), ๖๒๕; -เปนกรรมเกา, ๒๐๕, ๘๗๘; ผอนคลายสงบเมื่อจิตไมถูกครอบงํากดดัน, ๔๖๙; -พัฒนา
ทางกายเหตุใดไมอยูในไตรสิกขา(อ.), ๘๖๙; -ภิกษุใน
อนาคตมิไดอบรมกาย, ๖๕๗–๖๕๘; -มิทธะเปนเรื่องทาง
กาย, ๗๘๓; -สติระลึกวากายมีแคกาย, ๗๖๖–๗๖๙; -สัมผัส
วิโมกขดวยกาย, ๔๑๒–๔๑๓; -สัมผัสวิโมกขดวยกาย(อ.),
๔๓๕; -เสวยสุขดวยกาย(ฌาน), ๗๗๙; -อบรมกาย, ๗๐๘; อาการซูบผอมของพระโพธิสัตว, ๑๐๕๙; -เอากายเปนเปา
ระบายความเกลียดชังกาม, ๑๐๖๕
กาย วิญญาณ, ๑๗๑
กายกรรม, ๕๕, ๒๔๓, ๒๖๓, ๖๙๐, ๗๐๙, ๗๑๑, ๗๔๓, ๗๖๒,
๗๖๔, ๙๓๐, ๑๐๔๓; -พลอยเป็นสัมมากัมมันตะ, ๕๕, ๘๔๑
กายกัมมัญญตา, ๒๗
กายคตาสติ, ๘๐๕; -*, ๔๖๘, ๘๐๕; -จริตที่เหมาะและสมาธิที่
ใหสําเร็จ, ๘๐๖–๘๐๙; -ไดถึงปฏิภาคนิมิต, ๘๐๙, ๘๑๑
กายจิตสัมพันธ: -กับโรคภัยไขเจ็บและสุขภาพ(อ), ๗๘๙
กายใจ, ๗๖๘–๗๖๙; -(ปสสัทธิ), ๘๓๖
กายทุจริต, ๒๖๓, ๕๗๐, ๕๙๒, ๖๕๑, ๗๑๐, ๗๖๑
กายในกาย ภายใน-ภายนอก, ๗๖๖, ๗๖๘; -ความหมาย(อ),
๗๖๗
กายปสสัทธิ, ๒๗, ๘๓๖, ๘๓๔–๘๓๕
กายปาคุญญตา, ๒๗
กายภาพ, ๘๔๐
กายภาวนา: -*, ๕๔๖
กายมุทุตา, ๒๗
กายลหุตา, ๒๗
กายวิญญัติ, ๒๖, ๔๑; -*, ๑๗๑

ดัชนี
กายวิญญาณ, ๒๗, ๓๐
กายสมาจาร, ๕๙๕, ๗๒๔
กายสังขาร, ๑๗, ๒๙, ๑๗๑, ๒๔๓, ๒๘๕
กายสัญเจตนา, ๒๙; -*, ๑๗๑
กายสัมผัส, ๓๑, ๑๗๒, ๙๙๖
กายสัมผัสสชาเวทนา: -*, ๓๑
กายสุจริต, ๕๗๐, ๕๙๒, ๖๕๑, ๗๖๑, ๘๙๒; -*, ๙๑๗
กายานุปสสนา สติปฏฐาน, ๗๕๙
กายานุปสสนาสติปฏฐาน, ๘๓๗; -*, ๘๐๖, ๘๑๓; -โดยอานา
ปานสติ, ๘๑๕; -หัวขอยอย, ๗๖๕
กายิกสุข, ๑๐๖๗
กายินทรีย, ๓๖
กายุชุกตา, ๒๗
กาเย กายานุปัสสนา, ๔๖๑
กาเย กายานุปัสสี, ๗๖๗
การกเวทกาทินานัตตวาท, ๒๐๔
การกเวทกาทิเอกัตตวาท, ๒๐๔
การงาน, ๑๑๕, ๑๔๙, ๘๗๒, ดูงาน; -*, ๑๒๒; -พระอรหันต,
๓๖๖
การณ: -*, ๖๒๑
การณปริยาย: -ประเภทแหงนิพพาน(อ), ๓๘๖
การณมนสิการ: -*, ๖๒๒
การบูชายัญ: -*, ๒๘๔
การเมือง, ๕๒๗, ๗๕๓, ๙๑๗
การศึกษา. ดู ศึกษา ,การ, ดูศึกษา ,การ
การุณย, ๕๗๘–๖๕๒
การุณยภาพ: -*, ๑๐๑๙
กาล, ๑๑๙, ๕๗๘, ๖๘๕; -กาล3, ๑๗๕, ๔๗๗; -กาลที่ควรเจริญ
หรือไมควรเจริญโพชฌงคขอใดๆ, ๘๓๖–๘๓๘; -กาลเปน
บัญญัติ(อ.), ๓๑๔; -ในกาลัญุตา, ๕๗๐; -ไมจํากัดกาลไม
ขึ้นกับกาล, ๖๗๙
กาลกิริยา, ๘๙๘
กาลเทศะ, ๑๑๙, ๑๒๓, ๖๘๕, ๖๙๑, ๗๕๓, ๘๗๐
กาลวินิมุต, ๔๑; -*, ๓๑๔
กาลเวลา, ๑๑๖; -การกระทําไดผลเพราะทําเหมาะกาลหรือไม,
๖๖๓; -ทาทีตอกาลเวลาของการเปนอยูในขณะปจจุบัน,
๖๕๕–๖๕๖
กาลสมัย, ๖๕๓, ๘๗๑
กาละ, ๑๑๖
กาลัญุตา, ๕๗๐
กาลามชน, ๒๖๕, ๕๙๐
กาลามสูตร: -คําสอนในกาลามสูตร, ๕๙๐–๕๙๒; -ทัศนคติตาม
แนวกาลามสูตร, ๕๘๙
กาลี, ๗๓๗

๑๒๓๓
กาวหนา, ๑๑๓, ๑๑๗, ๑๒๐, ๗๕๔, ๗๙๘, ๘๐๐, ๑๐๖๖, ดู
วิริยะ, ดูวิริยะ; -อัปปมาทชวยใหกาวหนา, ๗๖๐
กํากับอยู,่ ๖๖๗, ดูสติ, ดูสติ
กําเนิด, ๑๔๗
กําแพง, ๕๙๙
กํายาน, ๖๗๕
กําไร, ๑๐๒๑
กําลังจิต,กําลังใจ, ๕๔๘–๖๒๒, ดูวิริยะ, ดูวิริยะ; -สัมพันธกับ
การใชปญญา, ๗๙๕
กําหนด, ๖๕๔–๖๘๐, ดูสติ, ดูสติ; -การกําหนดเปนกิจของสติ
(อ), ๗๗๖
กําหนดทุกข,ขั้น, ๖๘๕–๖๘๖
กําหนดปญหา, ๖๘๕–๖๘๖, ดูทุกข, ดู ทุกข
กําหนดรู. ดูปริญญา,ปริญเญยยธรรม, ดู ปริญญา,ปริญ
เญยยธรรม
กิงกรณีเยสุทักขตา, ๙๓๒
กิงกุสลคเวสี,กิงกุสลานุเอสี: -*, ๑๐๐๕
กิจ, ๖๘, ๗๘, ๙๕, ๑๔๔, ๑๔๘, ๕๗๐–๕๗๒, ๕๗๕, ๕๘๒,
๖๒๕, ๖๔๖, ๖๔๘, ๖๕๖, ๖๖๙–๖๗๐, ๖๗๔, ๗๔๘, ๗๘๙,
๗๙๓, ๗๙๙, ๘๐๐, ๘๐๒, ๘๓๖, ๘๖๒, ๘๖๙; -กรรมวาโดย
กิจ, ๓๒๑; -กิจขององคธรรมตางๆ. ดู รส, ดู รส; -กิจที่ชาว
พุทธพึงปฏิบัติตอพระรัตนตรัย, ๖๘๓; -กิจในกิจญาณ,
๘๑๓; -กิจในญาณ. ดู กิจญาณ, ดู กิจญาณ; -กิจใน
อริยสัจ. ดูกิจในอริยสัจ, ดู กิจในอริยสัจ; -กิจเสียเพราะ
นิวรณ, ๘๙๕; -ทํากิจใหสําเร็จ=ฤทธิ์(อ.), ๘๐๑; -ผูพรอม
ที่สุดที่จะทํากิจ, ๘๔๕; -มรรควาโดยกิจ, ๘๓๙; -สิ่งที่
เกี่ยวกับหนาที่หรือปรารภเพื่อทํากิจ จัดเปนเรื่องปจจุบัน,
๖๕๕–๖๕๙; -สูกิจ=วิริยะ,อยุกับกิจ=สมาธิ, ๘๓๓; -หนาที่
ของอินทรียแตละอยาง, ๘๒๘–๘๓๑; -อานาปานสติเกื้อกูล
การทํากิจ, ๘๑๓
กิจกรรม, ๑๑๖, ๕๓๗, ๕๔๖, ๖๗๗, ๗๔๘; -กิจกรรมทางจิต
ปญญาของมนุษยจัดเปน 2 แดน, ๘๗๘; -กิจกรรมทุกอยาง
ตองมีแรงจูงใจ, ๑๐๒๑; -กิจกรรมปลุกยุ กิจกรรมสนอง
ตัณหาลวน, ๑๐๖๔; -กิจกรรมเพศสัมพันธ, ๙๙๖; -กิจกรรม
ไรโทษ, ๗๔๕; -กิจกรรมสนองความอยาก, ๘๔๕; -กิจกรรม
สามัญ=การรับรูอารมณทางอายตนะ, ๗๗๓; -เจตนาเปน
กิจกรรมของจิต, ๒๗๕; -ใชกิจกรรมสรางสมาธิดวยอิทธิ
บาท, ๘๐๒; -ลักษณะที่เอียงสุดหรือสายกลาง, ๕๒๗; แสวงกามสุข=ยุงแตกิจกรรมชั้นนอกของชีวิต, ๑๐๕๔; หลักตัดสินกิจกรรมใดเกิดจากตัณหาหรือฉันทะ, ๙๘๙
กิจการ, ๕๔๖, ๗๕๗, ๘๗๑, ๘๗๓; -การคิดแบบเปนอยูในขณะ
ปจจุบัน สนับสนุนการวางแผนเตรียมการลวงหนา, ๖๕๗–
๖๕๙; -กิจการเกี่ยวกับสงฆ, ๙๓๒; -กิจการของหมูชนอยูใน
สาระของวินัย, ๙๓๓; -กิจการสวนรวม, ๖๕๖–๖๕๗; -คนที่
จะประสบความสําเร็จในกิจการ, ๗๔๖; -ภิกษุทุกรูปตอง

๑๒๓๔
รวมกิจการของหมูคณะ, ๗๙๒; -ลักษณะการที่เอียงสุดหรือ
สายกลาง, ๕๒๗; -ศีลสัมพันธกับการดําเนินกิจการตางๆ,
๙๑๔
กิจของสงฆ: -เปนหนาที่ของภิกษุ, ๙๓๒; -พระอรหันตเปนผูนํา
ในการใสใจกิจสงฆ, ๙๓๑–๙๓๓; -หลักการถือกิจของสงฆ
เปนใหญ (เจตนารมณของศีลในแงสังคม), ๙๒๙, ๙๓๔
กิจญาณ: -ในฐานะวิธีการแกปญหา, ๘๕๕–๘๕๘
กิจดีงาม, ๗๕๑
กิจธุระ, ๕๗๘; -กิจธุระในหมูสงฆมี๒ประเภท, ๙๓๒
กิจในผัสสายตนะ, ๔๖๙
กิจในอริยสัจ, ๑๓๐; -ไมเขาใจในกิจในอริยสัจจึงหลงวาพุทธ
ศาสนามองโลกแงราย, ๘๕๔
กิจในอริยสัจจ, ๖๓๔–๖๓๕, ๘๕๔–๘๕๘; -กิจญาณ, ๘๕๕–
๘๕๘; -ในแงการแกปญหา, ๖๓๔–๖๓๕
กิจวัตร, ๖๙๕
กิจสวนรวม: -พระโสดาบันใสใจกิจสวนรวม, ๘๘๔
กิจฺจาณ, ๘๕๕
กิตติศัพท์, ๕๙๐, ๕๙๒, ๙๑๓; -เกี่ยวกับกรรมดี-กรรมชั่ว, ๒๖๘
กิน. ดู โภชเน มัตตัญุตา
กินใช: -ทาทีตอการกินใชทรัพยสมบัต,ิ ๖๗๒
กินแตผักดองฯลฯ(วัตรเดียรถีย), ๖๔๑
กินผลไม้ที่หล่นเอง(วัตรเดียรถีย์), ๖๗๕
กิริยวาท, ๖, ๙๕๐
กิริยา: -การกระทําลวนๆของพระอรหันต, ๓๖๒
กิริยาจิต, ๒๗
กิริยามารยาท, ๕๓๙
กิริยาอัพยากฤต: -*, ๖๖
กิเลส, ๖๙, ๑๐๐, ๑๑๕, ๑๔๐, ๑๘๖, ๒๓๔, ๒๕๓, ๒๖๓, ๓๑๗,
๓๙๙, ๔๐๑, ๔๒๓, ๔๒๗–๔๒๙, ๔๓๗, ๔๗๖, ๔๙๐, ๔๙๔,
๕๓๘, ๕๔๐, ๕๔๘, ๕๕๕, ๕๕๙, ๕๖๗, ๕๘๐, ๕๘๖, ๕๘๙,
๖๒๓, ๖๒๗, ๖๔๖, ๖๗๕, ๖๙๓, ๖๙๖, ๗๒๒, ๗๒๗, ๗๔๓,
๗๕๗, ๗๖๓, ๗๖๗, ๗๗๑, ๗๗๔, ๗๘๓, ๗๘๗–๗๘๙,
๗๙๓, ๗๙๔, ๘๐๕, ๘๓๙, ๘๕๑–๘๕๒, ๘๖๑, ๘๖๒, ๘๖๘,
๘๗๗, ๘๙๕, ๙๐๐–๙๐๓, ๙๐๔–๙๐๗, ๙๑๑, ๙๒๐, ๙๒๓,
๙๔๕, ๙๔๗–๙๕๐, ๙๖๕, ๙๙๗–๙๙๙, ๑๐๐๙, ๑๐๑๖,
๑๐๑๙, ๑๐๓๕, ๑๐๕๘; -*, ๕๑๘, ๖๗๘, ๘๑๐, ๘๒๐,
๘๘๓, ๘๘๙; -การละกิเลสไดเปนฤทธิ์อยางหนึ่ง(อ.), ๘๐๑;
-กิเลสกับปุถุชน, ๓๓๒; -กิเลสกับเสรีภาพ, ๖๙๙; -กิเลสมี
ในตนหรือไม รูดวยปญญา มิใชดวยศรัทธา, ๖๐๒; -กิเลส
รากเหงาและกิเลสตางๆที่กอทุกข, ๑๓๓; -คนบวชแลว ถา
ยังไมบรรลุปติสุขประณีตเหนือกาม กิเลสยังครอบงําได,
๑๐๒๔; -ความสงัดกิเลสแบบเดียรถีย กับแบบพุทธ, ๖๗๕;
-จําพวกอกุศลมูล, ๒๖๓; -ฌาณสมาบัติ(สมถะ)ไมพนกิเลส
จริง, ๔๒๗–๔๒๙; -ฌานสมาบัติ(สมถะ)ไมพนกิเลสจริง,
๘๒๑–๘๒๓; -ญาณพิจารณากิเลสที่ละแลวและที่ยังเหลือ,

พุทธธรรม
๔๘๐; -ดับกิเลส เปนลักษณะหนึ่งของนิพพาน, ๑๐๒๓; ดับกิเลส(นิโรธ) 5 แบบ, ๘๖๒–๘๖๓; -ทานศีลกําจัดกิเลส
หยาบ, ๕๔๐; -เทวดาสวนใหญยังมีกิเลส, ๙๕๒, ๙๕๕; นิพพานแงดับกิเลส, ๓๘๖, ๓๙๕; -นิพพานแงดับกิเลส(อ.),
๔๓๕; -ในไตรวัฏฏ(อ.), ๑๘; -พนกิเลสจริงดวยวิปสสนา,
๔๓๑; -ไมมีกิเลสจึงเปนพราหมณที่แท, ๓๑๙; -หมดกิเลส
แลวยิ่งรักษาศีล-วินัยเครงครัด, ๙๒๐; -อิทธิปาฏิหารย
กําจัดกิเลสไมไดและอาจเปนเครื่องมือสนองกิเลส, ๙๔๘,
๙๕๒
กิเลสกาม, ๑๐๒๖–๑๐๒๗
กิเลสนิพพาน: -*, ๔๓๕
กิเลสปรินิพพาน, ๓๘๖; -*, ๓๙๔
กิเลสวัฏฏ, ๑๗๖; -*, ๑๘
กิเลสสัญญา, ๓๗, ๔๓
กิเลสาสวะ: -สิ้นกิเลสาสวะจึงเป็นบุคคลเลิศ, ๓๒๐
กีฬา: -ฌานกีฬา(อ), ๗๙๓
กุกกุจจเจตสิก, ๒๗
กุกกุจจะ, ๗๘๔, ดู อุทธัจจกุกกุจจะ
กุกกุรวัตร, ๔๒๒
กุปปวิโมกข, ๘๒๒
กุมาร(สิทธัตถะ): -*, ๘๑๔
กุล: -*, ๙๑๒
กุลธรรม: -*, ๙๑๘
กุลบดี: -*, ๙๑๒
กุลบุตร, ๔๘๗, ๑๐๖๒, ๕๗๖–๕๗๗, ๗๔๑–๗๔๒
กุลปติ: -*, ๙๑๒
กุลมัจฉริยะ, ๘๘๔, ๘๙๘
กุศล, ๒๗, ๑๑๕, ๑๒๔, ๑๓๙, ๑๔๗, ๑๘๘, ๒๒๖–๒๒๘,
๒๔๑, ๒๗๕, ๕๑๙, ๕๒๘, ๕๓๗, ๕๖๖, ๖๒๒, ๖๕๐, ๖๖๔–
๖๖๖, ๖๗๗, ๗๐๔, ๗๐๕, ๗๓๗, ๗๔๔, ๗๙๗, ๗๙๘,
๘๓๕, ๙๐๖, ๙๖๒, ๙๗๘, ๙๗๙, ๙๘๔, ๙๘๗, ๙๙๓, ๙๙๘,
๑๐๐๔, ๑๐๐๘–๑๐๑๐, ๑๐๑๖; -*, ๖๖, ๑๑๘, ๙๘๔, ๑๐๐๕,
๑๐๑๑; -กุศลตามนัยกาลามสูตร, ๕๙๐; -ความแตกตางจาก
บุญ, ๒๕๐; -ความหมาย, ๒๔๖–๒๕๐, ๗๑๗; -ความหมาย
(อ.), ๙๘๗; -ในคําจํากัดความของสัมมาทิฏฐิ, ๖๘๗–๖๘๙; เปนปจจัยกับอกุศลได, ๒๕๐, ๙๙๙; -เปนสิ่งประสงคของ
ฉันทะ, ๑๐๒๐; -เพียรเจริญและเพียรอนุรักษกุศล, ๗๕๕; โยนิโสมนสิการชวยใหกุศลงอกงาม, ๖๒๐; -วิธีคิดแบบเรา
กุศล, ๖๔๗–๖๕๓; -สมาธิในฝายกุศลกับฝายอกุศล(อ.),
๗๗๙
กุศลกรรม, ๒๔๒, ๒๔๙, ๒๕๒, ๕๒๓, ๙๕๓; -กุศลกรรมถูก
รอน, ๓๒๑
กุศลกรรมบถ(๑๐), ๒๔๓, ๔๐๔, ๕๕๗, ๗๑๒–๗๑๓, ๗๑๒–
๗๑๓, ๗๑๑, ๘๖๖, ๘๖๗, ๙๑๗; -จัดเขาในองคมรรคใดบาง
, ๕๒๓–๕๒๔; -บาลีเนนแงบวกและกลาวถึงมากกวาศีล ๕,

ดัชนี
๕๒๔; -ปญหาการจัดเขาในไตรสิกขา, ๕๖๐; -เปนที่มาของ
เบญจธรรม, ๗๒๗; -เปนธรรม(อ.), ๖๓๘; -เปนธรรมจริยา
เปนตน, ๕๒๓, ๕๖๐; -เปนสัปปุริสธรรม(อ.), ๕๖๙; -เปน
อริยธรรม, ๙๑๓; -ศีลธรรมอยูภายในกุศลกรรมบถ, ๕๖๑; สัมมาทิฏฐิระดับนี้เปนโลกียะ(อ.), ๕๘๔
กุศลจิต, ๒๗, ๑๐๐๓
กุศลเจตนา, ๒๔๙, ๒๕๒
กุศลฉันทะ, ๒๔๙, ๙๗๘, ๙๘๔, ๙๘๗, ๙๙๐, ๑๐๒๑, ดูธรรม
ฉันทะ; -*, ๙๘๐, ๑๐๑๐; -เกี่ยวกับกรรมดี-กรรมชั่ว, ๒๘๑;
-ลักษณะของกุศลฉันทะ(อ), ๙๙๐
กุศลตัณหา: -*, ๑๐๑๒
กุศลธรรม, ๖๖, ๖๘, ๑๑๖, ๑๒๗, ๑๕๐, ๒๔๔, ๒๔๗, ๒๕๒,
๒๖๙, ๓๙๙, ๔๒๔, ๔๘๘, ๕๓๖, ๕๔๐, ๕๗๔, ๕๘๖, ๕๙๒,
๕๙๙, ๖๔๖, ๖๔๗, ๖๕๓, ๖๗๗, ๗๕๔, ๗๕๗, ๗๖๗, ๗๗๗,
๗๘๓, ๗๙๙, ๘๑๒, ๘๒๘, ๘๓๗, ๘๓๘, ๘๖๖, ๘๖๗,
๙๐๔–๙๐๕, ๙๓๙, ๙๗๘, ๙๘๑, ๙๘๘, ๑๐๐๕, ๑๐๑๖,
๑๐๒๑, ๑๐๓๖; -*, ๘๒๗; -กรรมฐานทุกอยางเกื้อหนุนกุศล
ธรรม, ๘๐๙; -การคิดใหเกิดกุศลธรรม, ๖๒๒; -การที่โยนิโส
มนสิการปลุ ก เร า กุศลธรรม, ๖๒๕–๖๒๖; -การมี
กัลยาณมิตรเปนธรรมเอกใหกุศลธรรมเกิดและเจริญงอก
งาม, ๕๖๖; -กุศลกรรมที่เกิดจากสัมมัตตะ=อรรถ, ๖๓๘; กุศลธรรมกับโยนิโสมนสิการ, ๗๐๕; -กุศลธรรมเฉพาะ
กรณี=บุญกิริยา, ๕๓๙; -กุศลธรรมทั้งหมดมีโยนิโส
มนสิการเปนมูลราก, ๖๒๐; -กุศลธรรมทั้งหมดรวมลงใน
อริยสัจ ๔, ๘๔๖; -กุศลธรรมที่เปนทางรอดพน, ๔๘๙; กุศลธรรมที่เปนทางรอดพน(อ.), ๕๒๘; -กุศลธรรมไพบูลย
ดวยสัมมาทิฏฐิ, ๖๘๘; -ความไมสันโดษในกุศลธรรม,
๗๕๕; -ความหมายของกุศลธรรม, ๒๖๓; -ตดสินวาควรคบ
หาเกี่ยวของใชสอยและมีผลหรือไม ดวยกุศลธรรมเจริญ
หรือเสื่อม, ๖๖๔, ๖๖๗, ๖๖๙; -ตรวจสอบตถาคต, ๕๙๗; ตัดสินดีชั่วดวยกุศลธรรมเจริญหรือเสื่อม, ๒๖๗; -ตัดสินดี
ชี่วดวยกุศลธรรมเจริญหรือเสื่อม, ๒๖๑–๒๖๒; -ตัวอยาง
กุศลธรรมที่เกิดจากโยนิโสมนสิการความตาย,, ๖๔๘; เนกขัมมธาตุ=กุศลธรรม(อ.), ๗๐๔; -ในเรื่องอิทธิบาท,
๘๐๑; -มติพราหมณกับพุทธวาคฤหัสถกับบรรพชิตใครจะ
บําเพ็ญสําเร็จ, ๖๖๙; -ไมประมาทในกุศลธรรม, ๗๖๑; -และ
อื่นๆ, ๖๗๖–๖๗๙, ๖๘๓; -วิจิกิจฉาในกุศลธรรม, ๗๘๔; สรรเสริญแตความกาวหนาในกุศลธรรม, ๘๙๔; -อัปปมาท
เปนยอดและเปนมูล, ๗๖๐
กุศลธรรมฉันทะ, ๙๗๘, ๙๘๔; -*, ๙๗๘; -ครอบคลุมกัต
ตุกัมยตาฉันทะ, ๙๗๙–๙๘๑; -ความหมายและชี้แจง,
๙๘๗–๙๘๘; -ที่มาในบาลี, ๙๘๐
กุศลธรรมอสันตุฏฐี: -*, ๙๘๗
กุศลภาวนา: -วิธีคิดแบบกุศลภาวนา, ๖๔๗–๖๕๓
กุศลมูล, ๒๔๒, ๒๗๕; -*, ๒๔๒; -เกณฑตัดสินดีชั่ว, ๒๖๑

๑๒๓๕
กุศลศีล, ๕๑๙; -ความสัมพันธกับศรัทธา, ๕๑๘–๕๑๙; จุดหมายเพื่อความไม่มีวิปฏิสาร, ๖๓๙
กุศลสมาธิ: -*, ๗๘๐
กุศลสัญญา, ๓๘; -*, ๔๐
กุสลธมฺมจฺฉนฺโท: -*, ๙๘๑
กุสลสฺสูปสมฺปทา, ๕๕๕
กุสลานุเอสี: -*, ๑๐๐๕
กุสลาภิสังขาร, ๒๕๒
กุสลาภิสันทะ: -*, ๒๕๓
กุสโล ธมฺมจฺฉนฺโท: -*, ๙๘๑
กุสีตวัตถุ ๘, ๖๔๘–๖๔๙
กุหนา, ๗๕๐
กู: -พระอนาคามีก็ยังมีความรูสึกตัวกูของกู(อ), ๔๙๕
กูฏาคาร(อุปมาปัญญา), ๘๓๒
กูยืมเงิน(อุปมา), ๑๐๔๖
เก็งนิโรธ, ขั้น, ๖๘๕–๖๘๖
เกณฑ: -เกณฑอยางต่ําสุดของศีลคือไมเบียดเบียน, ๘๖๘; -วัด
ความตรัสรูและการแกปญหาสําเร็จ, ๘๕๖–๘๕๘
เก็บขอมูล, ๖๘๕–๖๘๖
เกร็งตัว, ๗๖๙
เกลียด,เกลียดชัง, ๖๔๘, ๖๕๒, ๘๔๕, ๑๐๕๔
เกลียดชัง, ๒๓๑
เกลียวคลื่น, ๕๘๐
เกลือ(อุปมาสติ), ๗๖๔
เกวละ(นิพพาน)
, ๓๓๗
เกวลี,เกพลี, ๓๔๔, ๔๒๑; -*, ๓๓๗
เกษม, ๑๔๕, ๗๒๙, ๙๕๒; -เกษมจากโยคะ, ๖๒๐; -พี่พึ่งอัน
เกษมหรือไม่, ๘๖๔; -ไวพจนของนิพพาน, ๓๘๒
เกษมธรรม: -*, ๑๐๐๙
เกสร, ๗๓๐
เกา. ดู โรคเรื้อน
เกาทัณฑ์(อุปมา), ๘๔๗
เกิด, ๖๖, ๗๑, ๗๓, ๘๔, ๙๖, ๑๐๙, ๑๓๗, ๑๔๔, ๒๓๑
เกิด,เกิดใหม, ๕๐๖, ๕๘๑, ดู ชาติ; -คําสอนเกี่ยวกับการเกิด
ใหมถูกโจมตี(อ), ๗๑๔; -มีอุปาทานจึงเกิด(อ), ๕๐๙
เกิดขึ้น, ๖๗, ๗๑, ๗๓, ๙๔, ๑๐๙, ๑๑๒, ๘๒๙, ๗๖๖–๗๖๗, ดู
สติปฏฐาน,สมุทัย,อุทยัพพยานุปสสนา,ฯลฯ
เกิดดับ, ๗๑, ๗๔
เกิด-ดับ, ๖๒๙–๖๓๐
เกิด-ดับ. ดู สติปฏฐาน,อุทยัพพยานุปสสนา,ฯลฯ
เกียจคร้าน, ๑๔๘, ๖๗๓, ๗๒๙, ๗๔๔–๗๔๕, ๗๕๕, ๘๒๘–
๘๒๙, ๘๓๕, ๑๐๒๔, ๗๔๔–๗๔๕, ๘๒๘–๘๒๙, ดู โภสัช
ชะ,วิริยะ; -*, ๕๒๘, ๕๘๔, ๗๕๒; -ความเกียจครานเกิดจาก
ตัณหาหรือเปนรูปหนึ่งของตัณหา, ๓๖๔, ๙๗๗, ๑๐๑๙; -

๑๒๓๖
พึงเว้นคนเกียจคร้าน, ๕๖๙; -เรื่องเดียวกัน คนหนึ่งมอง
แลวเกียจคราน อีกคนหนึ่งเพียร, ๖๔๘–๖๕๐
เกียรติ, ๕๓๕, ๕๓๗, ๙๑๑, ๑๐๕๖; -ท่าทีต่อเกียรติ, ๗๕๓
เกียรติคุณ, ๕๓๐
เกียรติยศ, ๑๒๓, ๕๙๗, ๙๒๒
เกี่ยวตัด(อุปมา), ๖๒๓
เกื้อกูล, ๑๑๕, ๑๒๕, ๑๓๗, ๑๔๘, ๑๕๑
แก, ๘๕, ๕๘๑, ดู ชรา; -แกเปลา, ๙๔๐; -เหมือนโคถึก, ๕๗๑; อานาปานสติชวยใหแกชาลง, ๘๑๓
แกกลา. ดูที่ อินทรีย
แกไข, ๖๓๑; -แกนิสัยของจิต ดวยโยนิโสมนสิการ, ๖๔๘; ตัวอยางวิธีแกไขความคิดอกุศล โดยเฉพาะอาฆาต, ๖๕๐–
๖๕๓
แกงแยง, ๖๔๖
แก่เฒ่า, ๖๕๖, ๗๕๘
แก่น,แก่นสาร, ๖๒๙–๖๓๐; -ประโยชนทางจิตปญญาเปนแกน
สารแหงชีวิตมนุษย, ๘๗๑; -ภิกษุที่ถึงแก่นในธรรมวินัย,
๖๗๕; -วิธีคิดที่จับแกนของเรื่องใหได(อ), ๖๘๐; -วิมุตติเปน
แกนของธรรมทั้งปวงและของชีวิตประเสริฐ, ๘๔๓
แกนไมหอม: -*, ๘๓๒
แกปญหา: -วิธีคิดแบบแกปญหา, ๖๘๕–๖๘๖, ดู ปญหา
แกลวกลา, ๖๔๕, ๖๘๐, ดูวิริยะ
แกวมณี, ๑๐๒๗
แกส(กาซ), ๕๑๖
แกะ, ๖๒๓
โก, ๖๔๖, ๖๕๙
โกฏสิมพลี,ตน(อุปมา): -*, ๘๓๒
โกธ,โกรธ, ๒๔๙, ๒๕๐, ๒๕๙, ๒๖๓, ๕๙๔, ๕๙๖, ๖๒๒, ๗๐๑,
๗๘๓, ๘๔๕, ๘๗๐, ๑๐๐๐, ๑๐๕๔, ๑๐๖๔, ๗๗๐; -*,
๕๗๔; -โกรธแคไหนผิดกรรมบถ, ๕๖๐; -ดับที่เจโตวิมุตติ
(อ), ๔๓๖; -ตัวอยางพุทธโอวาท, ๖๕๒; -ผลกรรม, ๒๘๓; อุบายมนสิการแกไขความโกรธ, ๖๕๒–๖๕๓
โกรธ, ๑๔๘, ๒๖๙
โกศลสัมภูต,โกสัลลสัมภูต, ๒๔๗; -*, ๙๘๗
โกสัชชะ, ๘๓๐
โกสัลลสัมภูต. ดู โกศลสัมภูต
ไกกับเหยี่ยว(ชาดก): -*, ๕๖๗
ไกวัลย, ๔๒๑; -*, ๓๓๗
ขณะ: -แตละขณะที่กําลังเกิดขึ้น เปนปจจุบันธรรม, ๖๕๕; -วิภัช
ชวาทแยกเปนขณะๆ, ๖๖๒
ขณะจิต: -ขณะจิตที่บรรลุมรรคผล, ๔๘๖; -องคมรรคทั้งหมด
และองคธรรมตางๆ ทําหนาที่พรอมเสร็จในขณะจิตเดียว
เปนไปไดอยางไร, ๘๓๙–๘๔๑
ขณะปจจุบัน: -แงที่เกี่ยวกับสติปฏฐาน, ๖๕๔; -มีชีวิตอยู
ในขณะปจจุบัน, ๘๔๕; -วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน,

พุทธธรรม
๖๕๔–๖๕๙; -สภาพจิตที่สติตามทันปจจุบัน, ๗๗๓–๗๗๕; เหตุ ใ ดสติ ต ามทั น ขณะป จ จุ บั น จึ ง เป น หลั ก สํ า คั ญ ของ
วิปสสนา, ๗๗๒–๗๗๘
ขณิกวาท: -พุทธศาสนามีชื่อหนึ่งวาขณิกวาท, ๖๖๒
ขณิกสมาธิ, ๗๘๐, ๘๒๒; -*, ๗๖๖; -การพัฒนาจนเปนอัปปนา,
๗๘๑–๗๘๒; -ความหมาย, ๗๘๐; -ใชเริ่มวิปสสนา หรือ
เปนวิปสสนาสมาธิได, ๔๒๗, ๔๔๙, ๔๘๔, ๔๘๖, ๗๘๑,
๗๘๒, ๗๙๔; -ตัวอยางขณิกสมาธิ, ๗๘๒; -เทากับมูลสมาธิ
หรือบริกรรมสมาธิ เปรียบเหมือนตนไฟ, ๗๘๑; -เปนขั้น
บริกรรมภาวนา, ๘๑๑
ขณิกาปีติ: -*, ๘๒๖
ขน, ๖๕๓, ๖๗๗, และดูที่ ผม
ขนบธรรมเนียม: -จัดเขาในมติของวิญญ, ๒๖๒; -ประเพณี,
๒๕๕, ๕๔๗, ๕๗๐, ๖๙๘, ๘๘๔, ๙๒๑
ขนปีกนกเค้า(นุงหม), ๖๗๕
ขนมสด, ๑๐๖๐
ขนสัตว์ร้าย(นุงหม), ๖๗๕
ขบฟน, ๖๕๐
ขมขืน, ๗๒๖
ขมตัณหา, ๖๗๙
ขมเหง, ๑๐๖๔
ขมังธนู, ๗๐๘
ขโมย, ๗๑๒, ๑๐๑๕; -เด็กขโมยเงินซื้อยารักษาแม(ปญหา
จริยธรรม), ๘๗๘
ขยญาณ, ๕๑๗–๕๒๒
ขยฏเน, ๗๓
ขยะ, ๒๒๙, ๔๘๙
ขยัน,ขยันหมั่นเพียร, ๗๔๑–๗๔๔, ๗๔๑, ดู วิริยะ,อุฏฐาน
สัมปทา; -แกจนพรอมสงเสริมความขยัน(อ), ๗๕๒
ขยันหมั่นเพียร, ๑๑๙, ๗๕๑
ขยายความ(อรรค): -*, ๖๘๐
ขลัง, ๔๐๘
ขวนขวาย, ๑๑๓, ๑๒๕, ๖๔๘; -ขวนขวายชวยเหลือก็เปนศีล,
๕๖๑
ขวานผาซาก, ๖๗๒
ขอ: -การขอของพระภิกษุ, ๗๓๔, ๗๕๐; -ขอทาน, ๔๐๗;
ขอทาน(อ.), ๙๒๓
ของกลาง, ๕๔๒
ของกู, ๒๒๒–๒๒๕; -*, ๔๙๕
ของขลัง. ดูมงคล; -ทาทีและวิธีปฏิบัติตอของขลัง, ๙๕๐, ๙๖๐,
๙๖๑
ของใช, ๘๐๘
ของปรุงแตง, ๗๖
ของรัก, ๕๔๐, ๙๐๔
ของเรา. ดู ของกู

ดัชนี
ของเลน, ๗๙๗
ของหนัก(อุปมาทุกข), ๘๕๘
ขอดี-ขอเสีย. ดูอัสสาทะ,อาทีนวะ; -ของศรัทธาปสาทะในบุคคล,
๕๙๙–๖๐๑; -ของสมาธิ, ๖๔๕
ขอเท็จจริง, ๕๘๑
ขอธรรม, ๖๔๐, ๖๔๕, และดู องคธรรม; -ผลที่มุงของขอธรรม
ตางๆ, ๖๓๘–๖๔๑
ขอบกพรอง. ดู อาทีนวะ
ขอบเขต, ๖๒๙, ๖๓๕; -ขอธรรมตางๆมีขอบเขตคุณคาและ
จุดหมายจําเพาะของมัน, ๖๔๐; -ขอบเขตของปญหา, ๖๘๕–
๖๘๖; -ขอบเขตความสําคัญของสมาธิ, ๘๒๐–๘๒๓; ขอบเขตความสําคัญและประโยชน, ๕๘๘–๕๙๐; -ขอบเขต
งานของศรัทธา, ๖๐๑, ๖๒๒; -ความหมายของโยนิโส
มนสิการ, ๖๒๔
ขอบังคับ. ดู วินัย
ขอบัญญัต,ิ ๘๗๘
ขอปฏิบัติ, ๕๑๔, ๕๑๗, ๕๖๑, ดู ปฏิปทา; -การนับถือพระ
รัตนตรัยเปนขอปฏิบัติที่สวนไหนของมรรค, ๖๘๒; -การ
ปฏิบัติผิดตอขอปฏิบัติที่ถูก. ดู สีลัพพตปรามาส; -ขอ
ปฏิบัติเขมงวดบางอยางที่รับเขามาในพุทธศาสนา(อ), ๖๔๑;
-ขอปฏิบัติที่เครงครัดแตผิด, ๖๔๑; -ขอปฏิบัติที่เปนกลาง
ตามกฎธรรมชาติ, ๕๑๑; -ขอปฏิบัติเปนเรื่องของมรรค,
๘๕๐, ๘๕๕; -ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข. ดู มรรค; -พึงดู
ขอปฏิบัติตางๆ ทั้งแงดีแงเสีย, ๖๔๕; -วัตรเปนขอปฏิบัติ
เสริม, ๖๔๑
ขอผิด-ขอถูก, ๖๘๕
ขอฝกหัด, ๕๕๒, ๗๑๖
ขอพิสูจน, ๖๘๕
ขอมูล, ๕๘๑, ๖๗๖, ๖๘๕–๖๘๖
ขอสังเกต(ในการศึกษาพุทธธรรม), ๘๗๖–๑๑๕๐, ๘๗๖–
๑๑๕๐
ขอเสนอ, ๕๘๑
ขอเสีย. ดูอาทีนวะ
ข้อเสียหาย: -ตรวจสอบตถาคต, ๕๙๗
ขอหาม: -มองศีลเปนขอหาม ไมถูกแท, ๕๖๑; -มองศีลเปนขอ
หาม ไมถูกแท(อ), ๘๖๘
ขัดเกลา, ๖๔๖–๖๔๗, ๖๗๒
ขัดเคือง, ๖๕๒, ๗๖๐–๗๖๒, ดู โทสะ,ปฏิฆะ,พยาบาท
ขัดแยง, ๗๘, ๙๔, ๑๑๒, ๑๒๖, ๖๓๑, ๖๓๒, ๖๓๕, ๖๘๖, ดู
ทุกข
ขัดสน, ๕๔๗, ๗๓๓
ขัดสมาธิ: -ขัดสมาธิเพชร, ๘๑๗; -เหตุผลและลักษณะการนั่ง,
๘๑๗
ขัตติยบริวาร, ๗๖๒
ขัตติยราช, ๑๔๙, ๔๘๙

๑๒๓๗
ขัตติยราชประเพณี: -ทางดานการปกครองในประเทศไทย,
๘๗๑
ขัตติยะ, ๕๓๖, ดู กษัตริย
ขั้น,ขั้นตอน: -ขั้นตอนของวิธีการวิทยาศาสตรและวิธีคิดแบบ
อริยสัจ, ๖๘๕–๖๘๖; -ขั้นแหงพัฒนาการในอริยธรรม
เกี่ยวกับเรื่องเทวดา, ๙๕๙
ขันติ: -รักษาผู้อื่นเท่ากับรักษาตนด้วย, ๗๖๒
ขันติ,ขันติญาณ, ๔๗; -ไวพจนของทิฏฐิ(อ), ๖๙๐
ขันติบารมี, ๖๕๒
ขันติโสรัจจะ, ๗๔๓
ขั้นที่มีศรัทธามั่นในพระตถาคต/ศรัทธาในพระรัตนตรัยไม่
หวั่นไหว=พระโสดาบันไม่หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวฤทธิ์ใด
ๆ, ๘๘๒
ขันธ ๕, ๔๙, ๖๘, ๗๒, ๘๕, ๙๔, ๙๖, ๑๐๕, ๑๓๙, ๓๗๔, ๓๗๗,
๓๘๖, ๓๘๘–๓๙๐, ๓๙๔–๓๙๖, ๔๑๙, ๔๒๑, ๔๔๓, ๔๔๔,
๔๔๗, ๔๕๔, ๔๗๗, ๔๙๔, ๕๙๑, ๕๙๒, ๖๓๕, ๖๕๓, ๖๘๙,
๗๐๒–๗๐๓, ๗๖๕, ๘๓๔, ๘๗๔, ๘๙๖–๘๙๗, ๙๐๑,
๑๐๕๐; -*, ๒๓๙, ๔๗๐, ๔๗๔, ๕๐๕, ๕๐๖; -ขันธ ๕ กับ
ความเปนตถาคต, ๕๐๗–๕๐๘; -ขันธที่เปนวิบาก, ๓๒๑; ความเขาใจของอริยบุคคล, ๔๗๒–๔๗๔; -ความยึดถือ
อัตตา, ๒๐๖, ๔๙๖–๕๐๐; -คําบรรยายทั่วไป, ๑๓–๒๗; ชาติ, ๑๗๒; -ตถาคตพนจากการนับดวยขันธ ๕ ทุกอยาง,
๕๐๙; -ไตรลักษณ, ๖๔–๖๕, ๑๖๔; -นิพพาน ดับขันธ, ๔๐๑;
-ในปุพเพนิวาสานุสติ, ๑๘๐; -ในอุปาทาน(อ), ๑๙๙; ปฏิจจสมุปบาท, ๑๖๔; -พิจารณาขันธ ในวิปสสนา, ๔๖๓–
๔๖๘, ๔๗๑; -พิจารณาแยกแยะใหเห็นภาวะเปนอนัตตา,
๖๒๙–๖๓๐, ๖๖๑; -รูขันธโดยไตรลักษณแลวอยูเปนสุข,
๖๓๓; -ไรแกนสารดังฟองน้ําเปนตน, ๖๓๐; -สังขารทุกขตา,
๑๖๐; -อุปปตติภพ, ๑๗๖
ขันธ๓. ดู ธรรมขันธ
ขันธปรินิพพาน, ๓๘๖, ๗๖๐; -*, ๓๙๔; -ขันธปรินิพพานของ
พระพุทธเจา, ๙๓๐; -ขันธปรินิพพานของพระพุทธเจา(อ),
๔๓๕
ขันธปวัตติ, ๙๔
ขันธวินิมุต(นิพพาน): -*, ๓๘๙
ขั้วสอง (ปฏิจจสมุปบาท), ๓๓๒
ขัอบัญญัต.ิ ดู วินัย
ขาดแคลนอาหาร: -ทําใหเจโตวิมุตติเสื่อมได, ๔๓๗
ขาดสูญ, ๑๑๐, ๒๓๓, ๖๖๒, ๑๐๐๙, ดู อุจเฉททิฏฐิ,อุจเฉทวาท
ข้าม: -ข้ามฝั่ง, ๖๗๓; -ธรรมสําหรับใช้ข้ามไป ไม่ใช่แบกไว้,
๕๓๑
ขายดักพรหม(พรหมชาล), ๕๐๔
ขายใยแมงมุม(นิมิต), ๘๒๐
ขาราชการ(กับฉันทะ), ๑๐๒๑
ขาว, ๗๓๔; -*, ๙๖๕

๑๒๓๘
ข้าวกล้า(อุปมา), ๕๗๓
ข้าวดี-ข้าวไม่ดี, ๖๕๖
ขาวดี-ขาวราย,ขาวสาร, ๖๗๗
ข้าวตัง, ๖๗๕
ข้าวฟ่าง, ๖๗๕
ข้าวสุก, ๑๐๖๐
ข้าศึก: -ข้าศึกภายใน, ๒๖๔; -ธรรมที่เปนขาศึก, ๘๒๗
ขิปปาภิญญา, ๘๔๑
ขีณาสพ, ๓๔๓, ๕๐๗, ๖๗๕, ๑๐๖๗, ๖๐๒–๖๐๖, ดู อรหันต; *, ๓๙๗, ๔๕๘; -ดับราคะ โทสะ โมหะ(อ), ๔๓๕; -ไม่มีโรค
ทางใจ(สุขภาพจิตสมบูรณ์), ๗๗๒
ขุดรอง(ศรัทธากับความคิด), ๖๒๔
ขุททกาปีติ: -*, ๘๒๖
ขุ่น,ขุ่นมัว(น้ํา-จิต), ๕๔๑, ๖๒๖
ขุนคลังแกว, ๑๐๒๗
ขุนนาง, ๗๙๘
ขุมทรัพย์: -มองคนชี้โทษเหมือนชี้ขุมทรัพย์, ๕๖๘
ขูเข็ญ, ๗๕๐
เขตแดน: -เขตแดนของมนุษยกับธรรมชาติ, ๒๓๘; -ตถาคตมี
ใจไร้เขตแดน, ๕๘๑; -ผู้อื่น, ๖๔๓
เขตบ้าน, ๖๗๓, ๖๗๔
เขมแข็ง, ๖๒๒, ๖๒๔, ๖๘๐, ๗๕๔, ๗๕๗, ๘๓๓
เขมงวด, ๖๘๖, ๖๔๐–๖๔๑
เข็มทิศ(อุปมาปญญา-สัมมาทิฏฐิ), ๕๕๖, ๘๒๕
เขมะ, ๒๔๗, ๒๔๘; -*, ๙๘๗; -พระอรหันต, ๓๗๓
เขากระตาย, ๖๖๗
เขาใจผิด: -วาการเปนอยูในขณะปจจุบัน ทําใหไมมีการ
วางแผนเตรียมการ, ๖๕๓–๖๕๔
เข้าถึงสัจจะ(การปฏิบัติ), ๕๙๕
เขียงสับเนื้อ(อุปมากาม), ๑๐๓๑
แข็งกระด้าง(ผลกรรม), ๒๘๔
แขงขัน, ๑๒๐, ๑๒๖; -ฉันทะกับระบบแขงขัน(อ), ๑๐๑๖
แข่งดี, ๒๖๓; -*, ๕๘๖
ไข, ๖๔๙–๖๕๐
ไข่(เปรียบร่างกาย), ๗๗๒
ไขน้ํา(อุปมาฝึกตน), ๕๗๑
ไขมุก(นิมิต), ๘๒๐
คจฺฉติ, ๔๘๑
คณนา(นับลมหายใจ), ๘๑๘–๘๑๙
คณะ(ปลิโพธ), ๘๐๓
คณะสงฆ, ๗๕๓, ๗๙๓
คดี, ๗๗๐, ๙๓๑, ๙๓๓
คติ, ๒๓๒, ๔๗๙, ๗๖๗; -กรณีที่ทั้งพรหมจารีและอพรหมจารี
มีคติเสมอกัน, ๖๗๐–๖๗๑; -คติของปรโตโฆสะและโยนิโส
มนสิการ, ๘๗๘; -คติสําหรับยุคปจจุบันจากคุณสมบัติพระ

พุทธธรรม
โสดาบัน, ๙๑๑–๙๑๒; -พระอรหันต์หลังสิ้นชีพ, ๕๑๐; เอตทัคคะทางมีคติ(อ), ๓๖๘
คติธรรม: -*, ๑๐๒๘; -เกี่ยวกับอํานาจและการปกครอง, ๗๕๓
คติธรรมดา, ๕๓๘, ๕๘๓, ๖๓๑, ๖๓๒, ๖๓๕, ๖๔๘, ๙๐๗
คตินิยม, ๗๐๒
คนเขลา(ผลาญประโยชน์), ๖๔๐
คนไข้, ๖๔๗
คนควา, ๕๙๖
คนงาน, ๕๗๓, ๗๔๓, ๗๓๗–๗๓๘; -หนาที่คนงานกับนายงาน,
๗๓๒
คนโง: -ดวยโยนิโสมนสิการ ฟงคนโงคนบาพูด ก็บรรลุธรรมได
, ๕๘๒
คนจน, ๗๔๕
คนเจ็บไข. ดูคนไข
คนชวนฉิบหาย, ๕๗๕
คนดี: -ควรคบหา เสวนา เอามารวมงาน, ๕๓๘–๕๓๙; -มีทุกข
แบบคนดี,ทุกขเพราะฉันทะก็ได, ๑๐๒๑, ๑๐๑๖–๑๐๑๗
คนดี แต่พูด(มิตรเทียม), ๕๗๕
คนเทขยะ, ๔๘๙
คนธรรพ, ๙๗๐
คนนอก(ชุมชนอารยะ), ๙๐๐; -*, ๙๐๑
คนบา. ดู คนโง
คนปอกลอก(มิตรเทียม), ๕๗๕
คนพบ, ๕๑๔, ๕๔๔, ๖๘๔, ๘๗๖, ๙๐๘; -พระพุทธเจาทรง
คนพบทางเกา, ๙๐๘
คนมี, ๗๔๕
คนแมนปน,แมนธนู(อุปมา), ๘๓๙–๘๔๑
คนรับใช้, ๕๗๓, ๗๔๓, ๗๓๗–๗๓๘; -*, ๕๘๐; -ในฐานะทิศ
เบื้องลาง, ๗๓๒
คนราย, ๖๕๗
คนรุนใหม, ๗๕๑
คนวัด, ๖๕๙
คนสัตว: -กับการกระทําและการเคลื่อนไหว, ๙๗๕; -เปน
อารมณของเมตตา, ๑๐๐๔–๑๐๐๕
คนหัวประจบ(มิตรเทียม), ๕๗๕
คนหาเหตุผล. ดู วิมังสา
คบ,คบหา, ๕๒๙, ๕๘๖, ๕๙๕, ๖๐๐, ๘๓๕, ๑๐๖๔, ๕๓๘–
๕๓๙, ๕๗๓–๕๗๕; -คบพาล คบบัณฑิต, ๕๖๘; -คบหาคน
ดี. ดู กัลยาณมิตร,ปรโตโฆสะที่ดี,เสวนาสัตบุรุษ; -แคไหน
จึงจะเปนการคบหา, ๕๘๒; -เงื่อนไขวาคนใดควรคบหา
หรือไม, ๖๖๔; -หลักธรรมและพุทธภาษิต, ๕๖๗–๕๖๙
คบเพลิงธรรม, ๑๔๗
คบเพลิงหญา(อุปมากาม), ๑๐๓๐
ครรภ, ๘๕, ๑๔๑
ครรภ์(ตั้งด้วยปัจจัย๓), ๑๐๒๖

ดัชนี
ครองจีวรคหบดีถวาย, ๖๗๓
ครองชีพประเสริฐ, ๕๓๓, ดู พรหมจรรย
ครองชีวิต, ๕๓๓, ๖๔๕
ครองชีวิตประเสริฐ, ๕๓๖, ดูพรหมจรรย
ครองผ้าบังสุกุล, ๖๗๓
ครองเรือน, ๕๓๓, ดู กามโภคี,คฤหัสถ,ฆราวาส; -พระพุทธเจ้า
สมัยทรงครองเรือน, ๖๔๔
ครอบครอง, ๖๔๖, ดู อนัตตา
ครอบครัว, ๕๓๕, ๕๘๐, ๖๗๗, ๗๒๘, ๑๐๖๓, ๖๖๔–๖๖๖; -*,
๖๔๒
ครอบงํา, ๖๗๖, ดูกิเลส,ตัณหา,อวิชชา,ฯลฯ
คร่ํา ๆ, ๖๖๙
คร่ําครวญ, ๕๘๖, ดู ปริเทวะ
คริสต: -*, ๗๑๔
ครุ, ๕๖๕
ครุกกรรม, ๓๒๒
ครุฑ, ๔๒๑
ครุโทษ, ๑๐๓๒
ครู,ครูอาจารย. ดู กัลยาณมิตร
คฤหบดี, ๑๓๗, ดูคหบดี
คฤหัสถ, ๑๑๓, ดู ชาวบาน; -*, ๘๘๔; -ขอที่ควรพิจารณา
เนืองๆ, ๓๒๐; -ความเปนคฤหัสถไมเกี่ยวกับการบรรลุ
นิพพาน, ๔๘๖–๔๘๘; -คําแนะนําในการถวายทานแด
พระภิกษุ, ๙๒๘–๙๒๙; -ทรงบัญญัติวินัยสงฆเพื่อ
อนุเคราะหคฤหัสถ, ๙๒๒; -ที่มาของคติวา คฤหัสถบรรรลุ
อรหัตตตองบวชวันนั้น(อ.), ๔๘๘; -เปนโสดาบันมาก, ๘๘๑;
-เปนอรหันตก็มี(อ.). ดู; -พรต/วัตร ไมจําเปนสําหรับ
คฤหัสถ, ๔๒๔; -วินัยสําหรับคฤหัสถ, ๙๑๘–๙๑๙; หลักการและเหตุผลที่ตองแสดงความเคารพแกพระภิกษุ,
๙๒๒–๙๒๔
คลองธรรม, ๕๕๗, ดู โลกียสัมมาทิฏฐิ; -คือความรับผิดชอบ
การกระทําตามหลักกรรม, ๖๙๑
คล่องเบา, ๖๔๙
คลอด, ๑๐๒๖
คลัง, ๗๓๓
คลังหลวง, ๕๓๖, ๑๐๒๖
คลายกําหนัด: -*, ๔๖๓
คลื่น(อุปมา), ๗๗๘
คลุกคลี, ๕๘๐, ๕๘๒; -*, ๑๐๐๙; -โทษของการคลุกคลีกับ
คฤหัสถ, ๕๗๗, ๕๗๘; -ภิกษุในอนาคตจะคลุกคลีกับ
ภิกษุณีเป็นต้น, ๖๕๙
คลุมเครือ,คิด: -*, ๖๘๐
ควรแกการงาน,ควรแกงาน, ๔๔๑, ๔๕๑, ๔๕๖, ๘๒๓, ดูกัมมนี
ยะ; -ประโยชนแทที่ตองการของการเจริญสมาธิ, ๗๙๒; -

๑๒๓๙
ลักษณะสําคัญของจิตที่เปนสมาธิ, ๔๘๔, ๗๘๙, ๘๕๑,
๗๘๕–๗๘๖
ควรแก่การลับ, ๖๗๔
ควร-ไมควร: -ความรูขั้นโลกียสัมมาทิฏฐิ, ๖๙๑, ๘๗๘
ควัน(นิมิต), ๘๒๐
ความคิด. ดู คิด,ความ,วิตักกะ,สังกัปป,โยนิโสมนสิการ
ความคิดปรุงแตง, ๗๗๓, ดู ปรุงแตง,สังขาร
ความจริง, ๑๐๑, ๑๒๑; -*, ๗๕
ความจํา ๒๑. ดู สติ,สัญญา
ความดี: -ความดีควรสั่งสม, ๓๒๐, ดู ดี,ความ,กุศล,บุญ
ความตาย, ๑๔๐, ๒๓๑
ความพรอม: -อินทรีย๕เปนเครื่องวัดความพรอม, ๘๒๘–
๘๓๒, ดู พรอม,ความ
ความรับผิดชอบ, ๒๘๕, ดู รับผิดชอบ,ความ,กรรม
ความรู, ๗๔๕, ๗๗๑, ดู รู,ความ; -ความรู12 รายการ, ๘๕๖; ความรูที่เปนปญญา, ๙๐๖; -เปนสิ่งหนึ่งที่ฉันทะตองการ,
๙๙๐–๙๙๑
ความสงบ, ๑๔๖
ความเห็นที่เขากันไดกับทฤษฎีของตน. ดู ทิฏฐินิชฌานักขันติ
ควาย, ๖๒๓
คเวสนา, ๖๘๕
คหบดี,คฤหบดี, ๕๙๒, ๕๙๕, ๖๐๒, ๖๖๙, ๖๗๓, ๗๓๗, ๗๔๑,
๑๐๒๙, ๑๐๔๔
คหบดีบุตร, ๕๗๕–๕๗๖
คหัฏฐวัตร, ๕๖๐
คัดเลือก(กับการไดรับผลกรรม), ๖๖๔
คัน. ดู โรคเรื้อน
คันถะ(ปลิโพธ), ๘๐๔
คันธฉันทะ, ๙๗๙
คันธตัณหา, ๑๗๒
คันธสัญเจตนา, ๒๗
คันธสัญญา, ๒๖, ๓๗
คันธะ, ๒๖, ๓๐, ดู กลิ่น; -*, ๓๔
คันธัพพะ: -*, ๑๐๒๖
คันธารีวิทยา, ๙๔๗
คับของ, ๖๒๖, ๖๔๕, ๖๓๔–๖๓๕, ดู ทุกข
คับคั่ง, ๖๕๖–๖๕๗
คับแคน, ๘๕, ๑๓๘, ๑๔๗, ๕๘๖, ๖๓๓, ๖๔๔, ๗๘๒, ๗๘๓,
๘๓๓, ดู อุปายาส
คับแค้นใจ, ๑๓๘
คัพภปริหรณมูลกทุกข, ๘๔
คัพภวิปตติมูลกทุกข, ๘๕
คัพภวุฏฐานมูลกทุกข, ๘๖
คัพภไสยกสัตว, ๑๗๗
คัพเภฐิติมูลกทุกข, ๘๖

๑๒๔๐
คัพโภกกันติมูลกทุกข, ๘๔, ๘๖
คัมภีร, ๖๗๖
คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา, ๕๗๔
คากรอง(ผ้า), ๖๗๕
ค้าขาย: -*, ๗๒๓; -บรรพชิตไม่พึงเอาธรรมมาค้าขาย, ๕๘๐
คาตอบแทน, ๗๓๔
คาถา, ๖๓๐, ๖๓๖–๖๓๗; -รู้อรรถรู้ธรรมแม้เพียงคาถาเดียว
ถ้าธรรมานุธรรมปฏิบัติ ก็เป็นพหูสูตทรงธรรม, ๖๓๗
คานิยม, ๕๘๐, ๗๕๑, ๗๗๓, ๘๗๗, ดู ทิฏฐิ; -การหลอหลอม
และแกไขโดยโยนิโสมนสิการหรืออโยนิโสมนสิการ, ๖๗๗;
-ความคิดของปุถุชน, ๗๐๕; -ความสําคัญ, ๖๙๐–๖๙๑; คานิยมแหงความสุจริต, ๖๙๕–๖๙๖; -ปุถุชนอยูใตอํานาจ
คานิยมแตโยนิโสมนสิการชวยใหพน, ๖๙๓; -เปน
โลกียทิฏฐิ, ๖๙๒; -ผลสําคัญจากปรโตโฆสะจากมิตร,
๕๘๒–๕๘๓
คาม, ๗๔๑, ๙๓๐, ๑๐๔๔; -*, ๖๖๘
คามณี, ๒๘๙
คามนิคม, ๙๓๐
คารวธรรม: -*, ๙๕๐
คารวะ, ๙๓๙, ดู เคารพ
คาวุต: -*, ๙๓๑
คําติชม: -ท่าทีวิธีปฏิบัติของชาวพุทธต่อคําติชม, ๕๙๔
คําถาม. ดู ปญหา; -คิดแบบตั้งคําถาม, ๖๒๙; -วิธีตอบ,
๖๖๖–๖๖๗; -วิมังสา, ๘๐๐
คํานวณ, ๗๓๕
คําพูด: -คําหยาบคายขัดขวางสมาธิ. ดู วาจา,ถอยคํา; -คําหยาบ
คายขัดขวางสมาธิ(อ), ๕๒๔
คําเรียก: -คําเรียกของผูบรรลุนิพพาน, ๓๔๓; -คําเรียกพระ
โสดาบัน, ๘๘๙
คําสอน, ๕๖๗, ๕๗๖, ๕๘๑, ๕๘๓, ๕๘๔, ๕๘๙, ๕๙๑, ๕๙๙,
๖๓๖, ๖๔๙, ๖๕๒, ๖๕๔, ๖๕๖, ๖๖๔, ๖๘๓, ๘๓๖, ๘๗๕,
๙๔๕; -การคัดลอกพระไตรปฎกมาอางไมครบความ อาจทํา
ใหเขาใจคําสอนผิด, ๖๗๕; -แงแตกตางระหวางธรรมกับ
วินัย, ๘๗๘, ๙๓๔–๙๓๘; -ตรงกับคําว่าศาสนา, ๔๗๒; เปนความหมายหนึ่งของ"วาทะ", ๖๖๐–๖๖๑; -มรรค=คํา
สอนภาคปฏิบัติทั้งหมด, ๕๒๕, ๘๕๒; -สอนความจริงที่เปน
ประโยชน, ๘๔๖–๘๔๘; -เหตุที่คําสอนดานจิตปญญา
มากกวาคําสอนเพื่อแกปญหาดานนอก, ๘๗๑; -เหตุที่ทําให
มนสิการคําสอนไดยาก, ๖๕๖–๖๕๗; -อริยสัจครอบคลุมคํา
สอนทั้งหมด, ๘๗๓; -อโศกมหาราชกับการเผยแพรคําสอน,
๘๗๑
คําแสดงคุณลักษณะ(ของพระอรหันต), ๓๖๕
คิด,ความ, ๗๐๒, ๘๖๐, ดู มโนกรรม,โยนิโสมนสิการ,วิตักกะ
,สังกัปป; -การคิดเหตุผลเกื้อกูลแกการรูสัจธรรม, ๗๗๕; ความคิดรับใชคน หรือคนรับใชความคิด, ๖๒๖; -คิดแบบ

พุทธธรรม
การคิดแบบปจจยาการแบบวิภัชชวาทแบบอรรถสัมพันธ
(อ), ๖๘๐; -คิดอยางอิสระอาศัยโยนิโสมนสิการ, ๖๗๙–
๖๘๑; -ทาทีแหงความคิด, ๖๗๖; -ลักษณะความคิดที่เปน
ปจจุบัน อดีต อนาคต ทางธรรมซึ่งตางจากที่เขาใจทั่วไป,
๖๕๔–๖๕๕; -ลักษณะความคิดที่มีอวิชชา/ตัณหาเป็น
ตัวเด่น, ๖๒๖; -วิธีแกไขความคิดอกุศล, ๖๕๐
คิดคนหาเหตุผล. ดู วิมังสา, ดู วิมังสา
คิดจดจอ. ดู จิตตะ
คิดตรองตามแนวเหตุผล. ดู อาการปริวิตักกะ
คิดถูกวิธ.ี ดู โยนิโสมนสิการ
คิดปรุงแตง. ดู ปรุงแตง
คิดปรุงแตง,ความ, ๒๓๒
คิดเปน. ดู โยนิโสมนสิการ
คิดไมถูกวิธี. ดู อโยนิโสมนสิการ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร, ๕๗๗, ดู ยา
คิหิวัตร, ๕๖๐
คิหิวินัย, ๗๒๙, ๙๑๘; -*, ๘๖๘
คิหิสุข, ๑๐๖๗
คุณ, ๑๐๐๑; -คุณของพระพุทธเจาเปนตนในอนุสติ, ๑๐, ๘๐๔–
๘๐๖; -คุณของพระพุทธเจาเปนตนในอนุสติ10, ๘๐๕; -คุณ
คืออัสสาทะ, ๖๔๒–๖๔๕, ดู อัสสาทะ; -เชื่อ/เห็นวามารดา
บิดามีคุณเปนตน เปนโลกียสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๓; -ปาณาติบาต
มีโทษมากนอยตามคุณของสัตว, ๗๒๗
คุณคา, ๒๔๖, ๔๙๑, ๕๒๖, ๕๓๑, ๖๔๐, ๖๔๒, ๖๖๐, ๖๖๑,
๗๑๕, ๗๑๗, ๗๒๗, ๗๓๕, ๗๖๙, ๘๐๐, ๘๒๙, ๘๖๓,
๘๖๘, ๗๙๗–๗๙๘, ดู ฉันทะ,อรรค; -ขอบเขตคุณคาของ
ทรัพย, ๗๔๔; -ความเคารพในคุณคาแหงปญญาของตน,
๕๙๖; -ความเพียรพยายามเปนเครื่องตัดสินคุณคาทาง
จริยธรรมของหลักกรรม, ๒๘๗; -ความรูคุณคาอยูขั้นโลกีย
สัมมาทิฏฐิ, ๖๙๑, ๘๗๘; -คุณคาของความมีกัลยาณมิตร,
๕๗๙; -คุณคาของชีวิต, ๕๓๗; -คุณคาคืออรรถ(อ), ๖๘๐; คุณคาทางจิตปญญาเนื่องดวยทรัพย, ๗๔๘; -คุณคา
ทางดานความงดงามออนโยนของชีวิต, ๖๗๖; -คุณคาทาง
สังคมของสติ, ๗๖๒; -คุณคาที่เดนของอริยสัจ, ๘๗๓; คุณคาในแงสนองความตองการ๒ประเภท, ๖๔๖, ดู คุณคา
แท-คุณคาเทียม; -ชีวิตที่ยังมีกามควรมีคุณคาทางจิตดวย,
๑๐๖๔; -พิจารณาคุณคาของปจจัย4, ๗๕๐; -วัดดวย
ตัณหา/วัดดวยปญญา, ๗๐๑
คุณคาแท-คุณคาเทียม: -ความหมายของคุณคาแท-คุณคา
เทียม, ๖๔๖, ๑๐๓๖; -คุณคาแทจริงแกชีวิต, ๙๘๙, ๑๐๒๐,
-เครื่องตีคาเพื่อวัดราคา, ๖๔๖; -วิธีคิดแบบมองคุณคาแทคุณคาเทียม, ๖๔๖–๖๔๗

ดัชนี
คุณโทษ: -เกณฑตัดสินดี-ชั่ว โดยพิจารณาคุณโทษตอชีวิตตอ
บุคคล ตอสังคม, ๒๖๒; -วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก,
๖๔๒–๖๔๕
คุณธรรม, ๖๖, ๑๑๕, ๑๒๔, ๑๒๗, ๓๖๖, ๕๐๔, ๕๑๙, ๕๓๕,
๕๕๙, ๕๖๕, ๕๗๐, ๖๒๗, ๖๕๓, ๖๖๔, ๖๗๖, ๖๙๓, ๖๙๖,
๗๒๘, ๗๓๕, ๗๕๕, ๗๕๗, ๗๘๘, ๘๐๖, ๘๗๗, ๘๘๗,
๘๘๘, ๘๙๓, ๙๐๒, ๙๐๔, ๙๐๗, ๙๑๙, ๙๔๐, ๙๔๘, ๙๘๐,
๙๘๘, ๑๐๐๔, ๑๐๐๕, ๑๐๐๗, ๑๐๑๘, ๑๐๒๗, ๑๐๕๕,
๙๒๒–๙๒๔, ๕๓๘–๕๔๐, ๗๐๖–๗๐๘, ๗๑๕–๗๑๖; -*,
๖๐๔, ๗๔๔, ๘๘๓, ๙๒๑; -คนโกรธทําลายคุณธรรมของ
ตนเอง, ๖๕๒; -ควรใหเทวดาชวยมนุษยดวยคุณธรรมของ
เทวดาเอง มิใชดวยการออนวอน, ๙๕๗–๙๕๘; -ความ
เชื่อมั่นในคุณธรรมเปนระดับโลกียสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๓; คุณธรรมของพระมหากษัตริยหรือผูปกครองบา นเมือง,
๘๗๑; -คุณธรรมของพระโสดาบัน, ๘๘๒–๘๘๕, ๘๙๐–
๙๐๒, ๙๐๒–๙๑๐; -คุณธรรมเดนในระดับตนคือศรัทธา,
๖๘๒; -คุณธรรมตางๆของกัลยาณมิตร, ๕๗๓; -คุณธรรมที่
เปนแกนของอัตถะ3, ๕๔๒; -คุณธรรมที่เปนพื้นใจกับระดับ
แสดงออก, ๗๐๙; -คุณธรรมเปนเครื่องกําหนดวามนุษยกับ
เทวดาใครเหนือกวา, ๙๕๖; -คุณธรรมเปนปาฏิหาริย, ๙๔๘;
-คุณธรรมพื้นฐานของอารยชน, ๘๗๔, ๘๘๕; -คุณธรรมมา
แทนตบะเปนตน, ๙๖๗; -ทรงสรรเสริญแต่ความก้าวหน้า
ในคุณธรรม, ๘๙๔; -เทียบมนุษย สวรรค อบาย ในแง
คุณธรรม, ๙๕๒, ๙๕๔; -ฝกตนใหกาวไป ไมตองรอเทวดา,
๙๖๓; -พิชิตมารหรือพรหมจะไหวก็ดวยคุณธรรม, ๙๕๗,
๙๖๕; -มงคลความศักดิ์สิทธิ์เกิดจากคุณธรรม(อ), ๙๖๑; ฤทธิ์อาจขัดขวางการบรรลุคุณธรรมที่สูงขึ้นไป, ๙๔๙; -วิธี
คิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม, ๖๕๑–๖๕๓; -สมานัตตตา
ขั้นสูงสุดมุงความเสมอกันโดยธรรม(อ), ๖๐๔; -สัจกิริยา
เปนวิธีหนึ่งซึ่งยอมรับได, ๙๖๗–๙๖๙
คุณบท: -คุณบทของพระอรหันต, ๓๖๕; -คุณบทแหงนิพพาน
และเทียบพระธรรม, ๓๓๓
คุณประโยชน, ๙๙๗, ๑๐๐๑, ๑๐๑๖
คุณภาพ: -คุณภาพของจิตใจ. ดู คุณภาพจิต; -คุณภาพของ
สัมมาทิฏฐิตางกันแตเริ่มถึงที่สุด, ๕๕๗; -คุณภาพทาง
อารมณอยางใหมเมื่อพนความเปนปุถุชน, ๖๗๖; -ผลของ
ตัณหา/ฉันทะตอคุณภาพของงาน, ๙๙๒, ๑๐๒๑
คุณภาพจิต, ๔๗๖, ๗๐๐, ๗๐๙, ๗๑๗, ๗๒๒, ๗๒๖, ๗๓๓,
๗๓๕, ๗๓๖, ๗๔๘, ๗๗๔, ๙๑๓, ๙๖๒, ๕๔๖–๕๔๘; -*,
๗๔๔; -คิดอดีตอนาคตดวยตัณหาทําลายคุณภาพจิต,
๖๕๙; -คุณภาพของจิตที่ดีงาม จิตเปนสมาธิและจิตที่
สมบูรณ, ๗๘๔–๗๘๗; -คุณภาพจิตมีผลตอความเปนไป
ทางกาย(อ), ๗๘๙; -นิวรณทําลายโพชฌงคสงเสริมคุณภาพ
จิต, ๘๓๓; -ผลกรรมระดับคุณภาพจิต, ๒๖๙; -โยนิโส
มนสิการแบบสร้างเสริมคุณภาพจิต, ๖๗๙; -อธิจิตตสิก

๑๒๔๑
ขา/สมาธิคื อ การศึก ษาดา นฝ กอบรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพจิต ,
๔๗๖, ๘๗๗, ๕๔๖–๕๔๘, ๘๖๙
คุณภาพชีวิต: -คุณภาพชีวิตเปนสิ่งประสงคของฉันทะ, ๙๗๖,
๑๐๑๖, ๑๐๒๐; -คุณภาพชีวิตเปนสิ่งประสงคของฉันทะ(อ),
๑๐๐๕; -ไตรสิกขาครอบคลุมการสรางเสริมคุณภาพชีวิต,
๘๗๗; -อยูในความหมายของอัตถะ โดยเฉพาะสัมปรายิกัต
ถะ, ๕๓๗, ๙๘๙
คุณลักษณะ, ๕๘๙, ๖๗๗, ดู คุณสมบัติ; -คุณลักษณะของ
โพชฌงคตรงขามกับนิวรณ, ๘๓๓
คุณวิเศษ, ๑๒๕, ๓๙๖, ๕๓๗, ๕๔๑, ๙๒๕, ๙๒๘; -ความเป็น
โสดาบันเลิศกว่าคุณวิเศษภายนอก, ๙๐๐; -เปนสิ่งประจักษ
แกตน ไมตองเชื่อตอพระศาสดา, ๖๐๒; -ผูที่ยังอวดก็คือ
ปุถุชนที่ไดคุณวิเศษขั้นโลกีย, ๙๒๘
คุณวุฒ,ิ ๙๔๐
คุณสมบัต,ิ ๑๐๕, ๑๔๗, ๖๓๒, ๖๔๑, ๖๖๕, ๘๒๑, ๕๗๓–๕๗๕;
-*, ๑๒๑, ๕๖๕; -การเขาใจอรรถธรรมเปนคุณสมบัติสําคัญ
ของคน, ๖๓๗; -คนมีคุณสมบัติเสมอกัน ไดรับผลตางกัน
เพราะมีปจ จัยอื่นรวมอีก, ๖๗๑; -คุณสมบัติของ
กัลยาณมิตร, ๕๖๙–๕๘๒; -คุณสมบัติของบัณฑิต, ๕๗๐–
๕๗๓; -คุณสมบัติของผู้บําเพ็ญเพียร, ๗๕๗; -คุณสมบัติ
ของผูปฏิบัติกรรมฐานใหไดผลเร็ว(อ), ๘๑๐; -คุณสมบัติ
ของผูสอนอยูในหลักมีกัลยาณมิตร(อ), ๕๖๕; -คุณสมบัติ
ของยอดกัลยาณมิตร, ๕๘๐–๕๘๒; -คุณสมบัติของอุบาสก
ที่ดี, ๙๖๐; -คุณสมบัติที่ทําใหเปนโสดาบัน, ๖๓๗–๖๓๘, ดู
โสตาปตติยังคะ; -คุณสมบัติพื้นฐานของอารยชน, ๘๘๒–
๘๘๕, ๙๐๒–๙๑๐, ดู โสดาบัน; -คุณสมบัติสูงสุดคือ
ปญญา, ๕๘๘; -จัดองคธรรมเขาตางหมวดตามคุณสมบัติ,
๘๒๔; -จิตที่เหมาะแกงานมีคุณสมบัติ8, ๔๘๔; -จิตที่เหมาะ
แกงานมีคุณสมบัติ9, ๗๘๕–๗๘๖; -พระพุทธเจาทรงเปน
ฌายี ฌานสีลี, ๗๙๓; -ศรัทธาเปนคุณสมบัติสําคัญยิ่งและ
เดนในระดับตนจนถึงขั้นโสดาบัน, ๖๘๒, ๙๐๘–๙๐๙; ศรัทธาไมเปนคุณสมบัติของพระอรหันต แตเปนอัสสัทธะ,
๕๘๙, ๖๐๒
คุณสมบัติเปน: -คุณสมบัติของธรรมวาเอหิปสสิโก, ๗๙๘
คุมขัง(อุปมาหลุดไดไมติดใจ), ๑๐๐๖–๑๐๐๗
คุ้มครองรักษา, ๕๓๖
คุมครองสัจจะ. ดู สัจจานุรักษ
คุมภัย, ๕๗๙
คูครอง, ๕๓๗, ๗๒๔, ๗๓๐, ๑๐๖๓
คูถ, ๑๐๖๒
คู้บรรลังก์, ๘๑๕, ๘๑๗
คูสวด: -*, ๙๒๕
คูสอง(คูเคียง), ๖๗๔–๖๗๕
เคยชิน, ๖๒๖, ๖๖๔, ๖๔๗–๖๔๘, ๗๗๓–๗๗๕; -สรางความ
เคยชินใหมแกจิต, ๗๗๔

๑๒๔๒
เคยยะ, ๑๕๑, ๖๓๖–๖๓๗
เครงครัด: -การปฏิบัติเครงครัดที่ถูกและผิด, ๖๔๐–๖๔๑
เครียด, ๘๓๖, ๑๐๖๓
เครื่องนุ่งห่ม(ของอัญเดียรถีย์), ๖๗๕
เครื่องปรุงของจิต, ๖๔๗, ดู และดู สังขาร
เครื่องผูกมัด, ๖๖๘, ดู และดู สังโยชน
เครื่องผูกมัด,ผูกรัด, ๑๓๙
เครื่องมือ, ๕๑๖, ๕๒๗, ๖๘๑, ๕๕๑–๕๕๒
เครื่องยนต์, ๑๐๑
เครื่องราง, ๙๖๑, ดู ของขลัง,มงคล
เครื่องเล่น(ของเล่น), ๑๐๒๗
เครื่องวัด: -เครื่องวัดตัวของโสดาบัน, ๘๙๒; -เครื่องวัด
สุขภาพจิตนิวรณ/โพชฌงค, ๘๓๓; -และปุถุชน, ๘๙๓
เครื่องหมาย(ความเปนพุทธศาสนิก), ๖๘๒
เครื่องหยูกยา, ๖๖๗, ดู คิลานปจจัย,เภสัช,ยา
เคลื่อนไหว(เปนการกระทํา), ๙๗๕
เคลือบแคลง. ดู กังขา,วิจิกิจฉา,สงสัย
เค้ามูล, ๕๙๘
เคารพ, ๑๒๓
เคารพ,ความ, ๕๙๖, ๖๙๖, ๘๙๗; -*, ๙๐๖; -การเคารพตามอายุ
สมาชิกภาพ, ๙๔๐; -การเคารพตามอาวุโสไมกระทบสังฆ
กรรม, ๙๒๔; -การเคารพพระรัตนตรัยอยูสวนไหนของ
มรรค, ๖๘๒; -ขอบเขตความหมายและแงที่ควรสังเกต,
๙๒๔; -ขอบเขตความหมายและแงที่ควรสังเกต(อ), ๖๓๗; ความเคารพกับเจตนารมณทางสังคม, ๙๒๒–๙๒๕; -ความ
เคารพออมนอมจัดเปนศีล, ๕๖๑; -คารวะ, ๙๓๙; -คารวะ 6,
๙๓๙; -เคารพกรรมสิทธิ์. ดู อทินนาทาน; -ทั้งผูแสดงความ
เคารพและผูรับความเคารพตางก็เคารพกันและกัน, ๙๔๓; เทวดาตองเคารพเชื่อฟงเจาบานที่มีคุณธรรม, ๙๕๖; -บุคคล
ที่ทั้งควรคบทั้งควรเคารพ, ๕๗๔; -ผลกรรม, ๒๘๔; -พึง
แยกเคารพกับแสดงความเคารพ, ๙๒๓; -ภิกษุพึงเคารพใน
อาหารบิณฑบาต, ๘๓๕; -มนุษยกับเทวดาพึงเคารพนับถือ
กันและกัน, ๙๕๗; -มนุษยฝกตนแลว เทพพรหมก็เคารพ
บูชา, ๘๖๔; -หลักการเคารพชวยคานหลักพึ่งตน(อ), ๙๕๐
เคารพธรรม เคารพวินัย, ๙๒๐, ๙๒๓, ๙๒๙, ๙๓๑, ๙๓๙,
๙๔๐; -การกราบไหวและเคารพกันโดยสาระก็มุงการเคารพ
ธรรม, ๙๔๓, ๙๒๔
เคารพสงฆ: -เปนเจตนารมณทางสังคมของศีล, ๙๓๔; พระพุทธเจ้าก็ทรงเคารพสงฆ์, ๙๓๐, ๙๓๙; -พระอรหันต
เปนตัวอยางการเคารพสงฆ, ๓๖๙
เคาะระฆัง. ดู ระฆัง
เคียว, ๖๒๓
แค้นเคือง, ๕๙๔, ๘๔๕, ดู โทสะ,พยาบาท,อาฆาต; -วิธีระงับ
ความแคนเคือง, ๖๕๐–๖๕๓
แคฝอย,ตน(อุปมา): -*, ๘๓๒

พุทธธรรม
แคลงใจ. ดู วิจิกิจฉา,สงสัย
โค, ๑๔๐, ๑๔๙
โค(อุปมา), ๕๘๒, ๖๕๑; -*, ๕๗๙
โคจร, ๑๔๓
โคจร(สัปปายะ เปนตน), ๓๖, ๕๖๖; -*, ๘๑๑
โคตร, ๑๕๑, ๓๑๙, ๗๔๔, ๘๔๗
โคตรภูญาณ, ๔๗๙
โคถึก(อุปมาเติบแก่แต่กาย), ๕๗๑
โคถึก., ๑๔๙
โคนไม้, ๑๔๘, ๘๑๕, ๑๐๔๖, ดู รุกขมูล; -กับความสงัดกิเลส,
๖๗๕
โคบาล(อุปมาพหูสูตที่ไดแตสอนเขา), ๕๘๒; -*, ๕๗๙
โคมัย(อุปมา), ๘๓๖–๘๓๘
โครงเรื่อง(ของ"พุทธธรรม"), ๘๗๓–๘๗๔
โครงสราง, ๖๔๗
โครักขกรรม, ๗๔๑, ๑๐๔๔
โคลนเลน(อุปมาช่วยคนอื่นไม่ได้), ๕๘๐
โควัตร, ๔๒๒
ใคร. ดู กาม,ราคะ,โลภะ
ใคร่ครวญ, ๕๙๕, ดู วิมังสา
ฆนสัญญา, ๗๒
ฆนะ(บังอนัตตลักษณะ): -*, ๑๐๕๔
ฆราวาส, ๙๓๘, ๖๖๙–๖๗๐
ฆราวาสกรรมฐาน: -*, ๖๖๙
ฆา,ฆาสัตว, ๘๙๖, ๑๐๐๐, ๗๑๘–๗๑๙; -การฆาไมบาปก็มี
หรือ?, ๑๐๕๓; -ความโลภทรัพยเปนเหตุแหงการฆาได
หรือ?, ๖๖๒; -ฆาตัวตายคืออะไร?, ๑๐๐๑; -พระฆาตัวตาย,
๔๓๘
ฆาตกรรม, ๗๒๖
ฆานวิญญาณ, ๒๗, ๓๐, ๑๗๑, ๕๐๖
ฆานสัมผัส, ๓๑
ฆานสัมผัสสชาเวทนา: -*, ๓๑
ฆานะ, ๒๖, ๓๐, ๑๗๑, ๓๓๐, ๕๐๖, ๖๖๖, ๖๘๙, ดู จมูก; -*,
๓๔, ๘๔๒
ฆานะสัมผัส, ๑๗๒
ฆานินทรีย, ๓๖, ๔๗๐
โฆษณา, ๕๖๓, ๑๐๖๔
งดงาม. ดู งาม
งดเว้น: -งดเว้นอกุศลเพราะกลัวหรือไม่, ๕๙๗; -ศีลไมแคบแค
งดเวน(อ), ๘๖๘
งมงาย, ๑๒๖, ๒๗๘, ๓๑๖, ๔๐๘, ๔๒๓, ๕๘๗, ๕๘๘, ๖๓๖,
๖๓๗, ๗๕๓, ๘๖๕, ๘๘๔, ๙๐๔, ๙๐๗, ๙๐๙, ๙๑๐, ๙๒๑,
๙๔๑, ๙๔๓; -*, ๙๐๑; -เกี่ยวกับศีลพรต, ๔๒๒; -ภิกษุบาง
รูปอยู่ป่าเพราะงมงาย, ๖๗๒

ดัชนี
งอกงาม, ๑๐๖๖, ๖๘๓–๖๘๔, ดู เจริญ,ฝกอบรม,พัฒนา,
ภาวนา,สิกขา,; -ความงอกงามของเด็ก, ๖๗๗; -ความงอก
งามทางอารมณและพุทธิปญญา, ๘๖๙; -ความงอกงามแหง
ปญญาและกุศลธรรม, ๖๗๗
งาน, ๕๒๗, ๕๔๗, ๕๕๔, ๖๔๖, ๘๐๐, ๘๐๒, ๘๓๓, ๘๓๖,
๖๔๘–๖๔๙, ๗๔๔–๗๔๖, ดู กรรม,กัมมันตะ,กิจ,ฉันทะ,
วิริยะ,สัมมาอาชีวะ,อาชีวะ,อุฏฐานสัมปทา; -กรรมฐาน,
๘๐๔; -คุณสมบัติกับการถูกเลือกไปทํางาน, ๖๗๒; -งานกับ
อิริยาบถ(อ), ๘๑๘; -งานของพระอรหันต-เทศนา ศึกษา
ปกครอง, ๓๖๙; -งานของโยนิโสมนสิการ 2 ชวง, ๖๗๖; งานฆราวาสกับงานบรรพชาอยางไหนมีผลมาก, ๖๖๙–
๖๗๐; -งานในฐานะปลิโพธของกรรมฐาน, ๘๐๔; -งานเพื่อ
งานหรืองานเพื่อผลประโยชน, ๑๐๖๔; -งานไม่อากูลเป็น
อุดมมงคล, ๗๔๕; -ฉันทะและวิริยะกับงาน, ๗๙๖–๗๙๘; ถูกกระทบจากภาวะสงครามกาม, ๑๐๖๔; -ทบทวน
ความหมายของงาน(อ), ๔๐๖; -เปนเหตุปรารภใหเกียจ
ครานหรือเพียรก็ได, ๖๔๘–๖๔๙; -ลักษณะเดนของสมาธิ
คือจิตควรแกงาน, ๗๘๕, ๘๖๘; -สติกําหนดงาน, ๗๗๐; สมาธิชวยใหงานมีประสิทธิภาพ, ๗๘๙; -อานาปานสติชวย
เกื้อกูล, ๘๑๓; -อิทธิบาทชวยใหทํางานอยางสุขและได
ความสําเร็จ, ๘๐๐
งาม,ความ: -ความงามกับฉันทะ, ๑๐๐๑–๑๐๐๓; -คุณคางอก
งามของชีวิตเมื่อพนความเปนปุถุชน, ๖๗๗; -งามใน
เบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด, ๕๗๗, ๘๙๕; -ในดินแดนแหง
กิจกรรมทางจิตปญญา, ๘๗๘
ง่าย: -พระพุทธเจ้าตรัสธรรมไว้ง่าย ไม่มีเงื่อนงํา, ๖๐๑
งู, ๖๕๗, ๑๐๓๑
เงาหนา(อุปมา), ๗๘๕–๗๘๖
เงิน,เงินทอง, ๕๒๗, ๑๐๑๓, ๑๐๒๖; -ตายเอาไปไม่ได้, ๓๒๐
เงินเดือน, ๙๘๙, ๑๐๒๑
เงียบเสียง, ๖๗๔, ดูปา,สงัด
เงื่อนไข: -คําสอนที่มีเงื่อนไขควรลอกมาใหชัด, ๖๗๕; -ผลงาน
ไมเปนที่ตองการของตัณหา แตเปนเพียงเงื่อนไขใหตอง
ทํางาน, ๙๗๑–๑๐๒๒; -วิภัชชวาท แงจําแนกโดยเงื่อนไข,
๖๖๔–๖๖๖
เงื่อนงํา: -การตอบปญหาที่มีและไมมีเงื่อนงํา, ๖๖๖; -ธรรมทรง
ประกาศไว้ชัดไม่มีเงื่อนไข, ๖๐๑
เงื่อนปม, ๑๒๐, ๑๒๗
เงื่อนปมแหงทุกข, ๘๔๕
แง,แงดาน, ๖๖๗, ๖๖๐–๖๖๑, ดู วิภัชชวาท; -*, ๖๘๐
แงเดียว-หลายแง: -หลายแง. ดู วิภัชชวาท
แงมุม. ดู วิภัชชวาท
แงเสีย. ดู อาทีนวะ
โง่,โง่เขลา,โง่เง่า, ๕๔๑, ๖๗๒; -*, ๕๘๖; -ไม่ถึงตัวโตก็ไม่เป็น
ผู้ใหญ่, ๕๗๑

๑๒๔๓
จงกรม, ๖๗๔, ๗๕๖; -*, ๘๑๘
จงใจ,ความ, ๙๙
จงรักภักดี, ๑๐๒๘
จตุกกนัย(ฌาน), ๔๒๔, ๘๒๑
จตุกกะ(อานาปานสติ): -*, ๘๑๖
จตุตถฌาน, ๔๒๔, ๔๔๖, ๖๐๒, ๗๗๙, ๘๐๖, ๘๑๓, ๑๐๒๕,
๑๐๖๑, ๑๐๖๘, ๘๒๑; -*, ๔๕๔, ๘๙๘; -เกี่ยวกับองคฌาน,
๘๒๖–๘๒๗; -ใชประโยชนไดเอนกประสงค, ๔๕๕; -ไดจตุตถ
ฌานแลวบรรลุอรหันตยังเปนปญญาวิมุต, ๔๕๕; -ในใน
คราวตรัสรู้, ๘๕๑; -พระพุทธเจาปรินิพพานเมื่อออกจาก
ฌานนี้(อ), ๔๓๕; -สมาธิในอรูปฌานเปนระดับจตุตถฌาน,
๔๕๕, ๔๘๕; -สุทธาวาส(อ), ๔๒๘
จตุตถฌานสุข, ๑๐๒๕
จตุธาตุววัฏฐาน, ๘๐๖, ๘๐๗–๘๐๙
จตุมคฺค: -*, ๘๓๙
จตุมรรค(ต่างกับอัฏฐังคิกมรรคอย่างไร), ๘๓๙
จตุโวการภพ, ๑๗๒
จน. ดู ยากจน
จมอยู่ในโคลนเลน(อุปมา), ๕๘๐
จมูก, ๘๕, ๓๙๒, ๓๙๓, ๔๗๑, ๗๕๐, ๗๕๕, ๗๕๗, ๗๗๓,
๙๐๑, ๑๐๒๖, ๑๐๓๐; -*, ๑๐๓๒; -เปนกรรมเกา, ๘๗๘
จร(ความหมายของ"จริยะ"): -*, ๕๓๓
จรณะ, ๔๗๕, ๘๙๑
จรถ ภิกฺขเว จาริก,ํ ๗๙๒
จรรย(=จริย), ๕๓๓
จรรยาบรรณ: -*, ๙๑๘; -จรรยาบรรณของนักบวช, ๕๘๐, ๗๓๔
จริง,ความ, ๕๒๖, ดู ธรรม,สัจจะ; -ความจริงเปดเผยตัวอยู
ตลอดเวลา, ๗๗๔; -ความจริงมีอยูตามธรรมดา, ๗๕๕–
๗๕๖; -ในแดนแหงกิจกรรมทางจิตปญญา, ๘๗๘; พระพุทธเจาสอนความจริงที่เปนประโยชน, ๘๔๗; -วิภัช
ชวาท พอดี ตรง เทาความจริง, ๖๗๒; -เห็นตามเปนจริง=
เห็นทั้งคุณและโทษ, ๖๔๒–๖๔๕
จริง-เท็จ: -ความรูขั้นความเชื่อและเหตุผลยังไมแน, ๕๙๓
จริต, ๖๕๓; -กรรมฐานเหมาะกับจริต อยาถือตายตัว, ๘๐๙; ตรวจสอบจริตกอนบอกกรรมฐาน, ๘๐๘; -ประเภท
ลักษณะทั่วไปและกรรมฐานที่เหมาะ, ๘๐๖–๘๐๙
จริต,เสีย, ๖๗๒
จริตนิสัย, ๗๕๑
จริมจิต,จริมวิญญาณ: -*, ๓๙๔
จริย,จริยะ, ๖๘๗; -วิเคราะหศัพทพรหมจริยะ(อ), ๕๓๓
จริยธรรม, ๑๑๒, ๑๑๕, ๑๒๔, ๑๒๗, ๔๙๐, ๕๓๓, ๕๙๑, ๗๐๔,
๘๔๔, ๙๘๕, ๙๘๘; -กิจกรรมที่เกิดจากตัณหากับฉันทะ,
๙๘๙–๙๙๑; -คริสตวาเกิดครั้งเดียว(อ), ๗๑๔; -ความดี
ความชั่ว, ๒๔๕; -ความแตกตางระหวางจริยธรรมแบบพุทธ
กับแบบเทวนิยม, ๗๑๘; -ความสําเร็จของปจจัยทางสังคม,

๑๒๔๔
๕๒๙; -ความสุขจําเปนสําหรับจริยธรรม, ๔๙๖, ๑๐๒๓,
๑๐๕๘–๑๐๕๙; -ความหิวเปนกลางทางจริยธรรม, ๙๙๓,
๙๙๘ ; -คํา กลา วหาวา พุท ธศาสนาเปน จริยธรรมแห ง
ความคิด, ๗๑๓; -คําจํากัดความแงที่สัมพันธกับสัจธรรม,
๕๓๕–๕๓๖; -คุณคาทางจริยธรรมของหลักกรรมตัดสิน
ดวยความเพียรพยายาม, ๒๘๘; -คุณคาทางจริยธรรมของ
หลักขันธ๕, ๒๕; -คุณคาทางจริยธรรมของหลักปฏิจจสมุป
บาท, ๑๕๘; -จริยธรรมกับการปฏิบัติธรรม, ๑๐๕๘; จริยธรรมขั้นความคิดกับขั้นปฏิบัติการ, ๗๐๙; -จริยธรรม
ความหมายกวางกวาศีลธรรม, ๕๓๕–๕๓๖; -จริยธรรมคือ
การใชกฎธรรมชาติใหเปนประโยชน, ๕๓๔; -จริยธรรมใน
ดินแดนกิจกรรมทางจิตปญญาของมนุษย, ๘๗๘; จริยธรรมพูดตามสมมติสัจจะ, ๑๖๕; -จุดหมายของ
จริยธรรม, ๕๓๖, ดูอัตถะ; -ในพุทธศาสนา พัฒนาการทาง
กายไมแยกจากจริยธรรม(อ), ๘๖๙; -ในพุทธศาสนา สัจ
ธรรมโยงถึงจริยธรรมเสมอ, ๕๐๑; -ในภาษาไทยจริยธรรม
ยังมีความหมายสับสน, ๕๓๕; -ปญหาทางจริยธรรมตอบ
งายดวยวิภัชชวิธี, ๘๗๘; -ผลทางจริยธรรมของตัณหากับ
ฉันทะ, ๙๙๐–๙๙๒; -พรหมจรรย=จริยธรรมประเสริฐ=
พุทธจริยธรรม, ๕๓๔, ๘๙๕; -พระโสดาบันมีความเขมแข็ง
ทางจริยธรรม, ๘๘๘, ๙๐๓, ๙๑๑, ๙๕๗, ๙๖๕; -พุทธธรรม
อาจจัดแยกเปนสัจธรรมและจริยธรรม, ๑๐; -มรรค=
จริยธรรมทั้งหมด, ๕๒๕, ๘๕๓, ๘๖๗; -มรรคในฐานะพุทธ
จริยธรรม, ๕๓๒–๕๓๖; -ระบบจริยธรรมพุทธวา กายวาจา
สัมพันธกับใจ, ๗๑๕; -ลักษณะการปฏิบัติหนาที่ของสติ,
๗๖๓; -วิเคราะหศัพทและความหมาย, ๖๘๗, ๕๓๓–๕๓๔;
-สติหรืออัปปมาทในแงจริยธรรม, ๗๕๙, ๗๖๓; -สรุป
จริยธรรม, ๑๑๕๔; -สัจกิริยาแสดงวาจริยธรรมยังมั่นคงใน
สังคม, ๙๖๙; -อัตตาและอนัตตาในแงจริยธรรม, ๔๔๐
จริยศึกษา, ๕๓๓
จริยา, ๗๖๑; -*, ๕๓๓
จริยา(คูกับจริต), ๗๙๒, ๘๐๓; -ตรวจสอบจริยากอนบอก
กรรมฐาน, ๘๐๘
จริยาวัตร, ๙๕๑
จอกแหน, ๖๕๑, ๗๘๖
จองจํา, ๘๖, ๗๒๕
จองล้างภายใน, ๒๖๔
จอแจ, ๖๕๖–๖๕๗
จอมปลวก, ๗๓๐
จักขุ, ๑๐๙
จักขุ,จักษุ, ๒๖, ๒๗, ๓๐, ๑๗๑, ๒๖๔, ๓๙๓, ๕๐๖, ๕๒๕,
๕๔๑, ๕๕๖, ๖๓๒, ๖๖๖, ๖๘๙, ๗๕๕, ๗๘๓, ๘๓๓, ๘๔๑,
๙๗๙; -*, ๓๔
จักขุนทรีย, ๓๖, ๔๗๐, ๗๕๕
จักขุประสาท, ๔๗๗

พุทธธรรม
จักขุวิญญาณ, ๒๗, ๓๐, ๑๗๑, ๓๓๑, ๔๖๕, ๔๗๗, ๕๐๖, ๖๓๒,
๘๔๑, ๙๗๙
จักขุสัมผัส, ๓๑, ๑๗๒, ๔๖๕, ๘๔๑
จักขุสัมผัสสชาเวทนา: -*, ๓๑
จักร(ในรอยพระพุทธบาท), ๙๗๐
จักร(สําหรับสังหาร), ๘๙๖
จักรแกว, ๑๐๒๗
จักรพรรดิ, ๕๔๗; -*, ๘๙๙; -ตัวอยางสุขอยางเยี่ยมของมนุษย,
๑๐๒๗–๑๐๒๘; -มีหนาที่จุนเจือคนยากไร, ๗๓๓; -โสดา
ปตติผลเลิศล้ํากวาความเปนจักรพรรดิ, ๘๘๖
จักรวรรดิวัตร, ๕๔๗, ๗๕๓, ๘๗๑
จักรวาล, ๙๑๑, ๙๕๒, ๙๕๗
จักษุ, ๒๓๓, ดู จักขุ
จัณฑาล, ๒, ๑๔๑, ๔๘๙
จัดการ, ๖๓๑, ๗๔๑, ๘๗๓, ๑๐๔๔
จัดหมวดหมู, จัดประเภท, ๖๒๙
จันทนแดง(อุปมา): -*, ๘๓๒
จันทร์, ๓๓๘, ๓๔๒, ๘๐๑, ๘๒๐, ๘๒๗, ๘๙๖, ๙๔๕
จับผิด: -*, ๕๘๖
จับหลักจับประเด็น: -*, ๖๘๐
จาคสัมปทา, ๕๓๘, ๗๔๒, ๙๑๒; -*, ๕๘๗
จาคะ, ๒๒๖, ๒๗๕, ๕๖๙, ๕๗๒, ๕๗๓, ๗๔๑, ๘๐๕, ๘๘๒,
๘๘๓, ๘๘๕, ๘๙๙, ๙๐๐, ๙๒๙, ๑๐๔๔, ๘๘๖–๘๘๘,
๘๙๑–๘๙๒; -*, ๒๔๒, ๕๘๗; -ความหมายสําหรับอุบาสก,
๙๐๐
จาคานุสติ, ๘๐๕, ๘๐๗–๘๐๙
จาตุมหาราชิกา, ๓๔๐; -*, ๙๕๒
จารก(คุก), ๒๒๙
จาริก, ๔๐๕, ๕๓๒, ๕๓๓, ๕๙๐, ๕๙๒; -ภิกษุจาริกไปรูปเดียว
ในทางที่ผิดก็ม,ี ๖๖๔; -ใหภิกษุจาริกไปเพื่อพหูชน, ๗๙๒
จารึก,จารึกศิลา(อโศก), ๗๕๓; -*, ๗๕๓
จํา. ดู สติ,สัญญา; -*, ๗๖๓
จํา,ความ, ๑๐๕
จําแนก(วิภัชชวาท), ๖๒๙, ๖๓๒, ๖๖๑–๖๖๖
จําแนกแจกธรรม, ๗๕๗
จําแนกตอบ. ดูวิภัชชพยากรณ
จําพรรษา, ๘๑๔
จําเพาะตน(รู้ประจักษ์ เลยขั้นศรัทธา), ๖๐๑
จําเลย, ๗๗๐, ๙๓๓
จําหมาย,ความ, ๗๒
จิต, ๑๓, ๒๕, ๔๑, ๖๘, ๑๐๑, ๑๐๕, ๒๔๕, ๒๘๙, ๔๗๖, ๔๘๔,
๔๙๗, ๕๗๙, ๕๙๑, ๕๙๙, ๖๒๔, ๖๕๐, ๖๖๒, ๖๖๘, ๖๗๓,
๖๘๖, ๖๘๙, ๗๐๒, ๗๑๐, ๗๔๗, ๗๕๖, ๗๖๓, ๗๖๗, ๗๖๙,
๗๗๐, ๘๑๔, ๘๒๔, ๘๒๖, ๘๓๓, ๘๓๙, ๘๖๐, ๘๖๒, ๙๓๓,
๙๖๕, ๑๐๐๙, ๑๐๒๕, ๑๐๔๗, ๙๗๘–๙๘๐, ๑๐๑๖–๑๐๑๗,

ดัชนี
๑๐๒๘–๑๐๒๙; -กอปญหาเกิดโรคจิต เพราะทํางานดวย
ตัณหา แตสุขภาพจิตดีเมื่อทํางานดวยฉันทะ, ๙๙๒; -กอ
ปญหาเกิดโรคจิต เพราะทํางานดวยตัณหาแตสุขภาพจิตดี
เมื่อทํางานดวยฉันทะ, ๑๐๐๘; -กอปญหาเกิดโรคจิตเพราะ
ทํางานดวยตัณหา แตสุขภาพจิตดีเมื่อทํางานดวยฉันทะ,
๑๐๒๐; -กายจิตสัมพันธถึงขั้นจิตชวยกาย(อ), ๗๘๙; -กาย
เหนื่อย จิตฟุงซาน กายสงบ จิตตั้งมั่น, ๗๘๑–๗๘๒; -การ
แกนิสัยความสั่งสมเคยชินของจิต, ๖๔๗–๖๔๘; -การชําระ
จิตมีความสําคัญในการแกปญหา, ๘๗๒; -การตั้งจิตในการ
ฟงธรรม(อ), ๕๘๖; -การตั้งจิตในการแสดงธรรม, ๕๗๘; การตั้งจิตไว้ผิดเป็นเหตุแห่งกรรมชั่วตั้งจิตไว้ชอบเป็นเหตุ
แห่งกรรมดี, ๖๒๐; -การเตรียมจิตให้พร้อมที่จะฟังอริยสัจ
ด้วยการฟังอนุปุพพิกถา, ๘๔๖; -การทําจิตใหเปนสมาธิ
และพัฒนาเปนขั้นๆ, ๗๘๑–๗๘๒; -การปฏิบัติต่อจิตใน
การเจริญสมาธิ, ๘๑๖, ๘๓๖–๘๓๘; -กําหนดจิตด้วยจิต,
๕๙๙; -เกื้อกูลแกจิตแกคุณภาพจิต. ดู กุศล; -ความขัดแยง
ในจิตใจเพราะกามสุข, ๑๐๕๕; -คําสอนดานจิตและปญญา
เปนดานใน, ๘๗๐; -จิต89หรือ121, ๒๗; -จิตกับผลเสียที่
เกิดจากนิวรณ, ๗๘๓, ๗๘๔–๗๘๖; -จิตขณะบรรลุมรรค
ผล, ๔๘๖; -จิตจะเปนสมาธิตองอาศัยอาหารใหกายมีกําลัง
(อ), ๔๕๑; -จิตที่เปนสมาธิสมบูรณขั้นฌานหรือจิตที่ควร
นําไปใชงานมีองคคือคุณสมบัติ, ๗, ๔๔๑, ๔๕๑, ๔๕๖,
๗๘๔; -จิตที่มีตอในใจไม่น้อมไปเพื่อเพียร, ๕๙๖; -จิตที่สติ
ทํากิจสมถะและวิปสสนา, ๗๗๖; -จิตในความหมายของ
กรรมฐาน, ๘๐๔–๘๐๕; -จิตในความหมายของสมาธิ,
๗๗๙–๗๘๐; -จิตในจิต และจิตในจิตภายนอก, ๗๖๘; -*,
๗๖๗; -จิตในเรื่องสติปฏฐานและการเปนจุดที่กําหนดของ
สติ, ๗๕๙, ๗๖๗, ๗๖๕–๗๖๖; -จิตในเวลาที่สติและโยนิโส
มนสิการทํางานในวิปสสนา, ๗๗๘; -จิตเปนกรรมนีย,
๗๘๙, ดู กัมมนียะ,ควรแกงาน; -จิตเป็นสมาธิตอนจะตรัสรู้
และหลุดพ้นแล้ว, ๘๕๑; -จิตเป็นสมาธิอาศัยสุขและสืบจาก
โยนิโสมนสิการได้, ๖๒๑; -จิตผองใสไปสุคติ, ๙๒๙; -จิตพ้น
จากอาสวะมิใช่ด้วยปรารถนาเอา, ๓๑๘; -จิตไม่ตั้งมั่น
วุ่นวาย, ๖๗๓; -จิตไม่ถูกอารมณ์ครอบงําก็ตั้งมั่น, ๔๖๙; จิตและปญญา, ๑๐๐๗; -จิตและปญญาในกระบวนการ
ศึกษา,หรือพัฒนาคน, ๘๗๘; -จิตหลุดพน ความหลุดพน
ของจิต. ดู เจโตวิมุตติ; -ใชปญญาชําระจิต, ๑๐๐๘; -ไดสุข
อยางใดก็ตาม จึงพึงเปนอิสระ ไมหมกติด, ๑๐๖๐; -ถาไมมี
ทางออกสําหรับผูผิดหวังจากกามสุขจะเกิดปญหาจิตอยาง
หนัก, ๑๐๖๕; -ทําจิตใหบริสุทธิ์ ชําระจิต. ดู ปญญา,สจิตตป
ริโยทปนะ,อธิปญญาสิกขา; -นิวรณทําลาย โพชฌงค
สงเสริมสุขภาพจิต, ๘๓๓; -ในอนาคตภิกษุจักมิไดอบรมจิต
, ๖๕๗–๖๕๘; -บําเพ็ญเพียรทางจิต, ๑๐๒๓; -ประโยชนของ
การมีจิตปสาทะ(อ), ๙๒๐; -ปญญาที่ทําจิตใหหลุดพน=
วิปสสนา, ๗๗๖; -ปัญญาบ่มจิตให้หลุดพ้น, ๗๘๗; -ปญหา

๑๒๔๕
ทางจิตจากปฏิกริยาตอกาม, ๑๐๖๖; -ผลสําเร็จทางจิตชวน
ใหหลงผิดเปนนิพพาน, ๔๙๕; -ผลสําเร็จอยางสูงทางจิต
(อภิญญา), ๗๘๘; -ผูบวชแลวถายังไมบรรลุสุขประณีต
กิเลสยอมครอบงําจิตได, ๑๐๒๔; -ฝกอบรมจิต. ดู จิตตวิ
สุทธิ,ภาวนา,สมถะ,สมาธิ,อธิจิตตสิกขา; -พระอรหันต์มี
อํานาจเหนือจิต, ๓๙๗; -ภาวะจิตเมื่อมีฉันทะตอธรรมชาติ,
๑๐๐๒, ๑๐๒๐; -เมื่อจิตและปญญาหลุดพนเปนอิสระ,
๘๖๒, ๘๗๖; -เมื่อมีสุข จิตก็เปนสมาธิ(สุขเปนปทัฏฐานของ
สมาธิ), ๑๐๒๓, ๗๙๕–๗๙๖; -เมื่อมีสุขจิตก็เป็นสมาธิ(สุข
เป็นปทัฏฐานของสมาธิ), ๖๒๑; -ยึดจิตเปนอัตตา, ๔๙๗; ยึดจิตเปนอัตตา(อ.), ๒๕; -รักษาจิตดวยสติ 4 สถาน,
๗๖๐–๗๖๒; -รู้จิตในเจโตปริยญาณ(อ), ๗๖๘; -เร้าจิตให้
เพียร, ๗๕๔; -ลักษณะของจิตที่ดีงาม จิตเปนสมาธิ และจิต
สมบูรณของพระอรหันต, ๔๔๑, ๗๘๔–๗๘๗; -ลักษณะ
ของจิ ต ที่ ดี ง าม จิ ต เป็ น สมาธิ แ ละจิ ต สมบู ร ณ์ ข องพระ
อรหันต์, ๔๕๑; -ลักษณะบางอย่างของจิตที่อบรมดีแล้ว,
๖๔๔, ๗๐๘; -สภาพจิตในการเปนอยูในขณะปจจุบัน, ๖๕๕;
-สมาธิหรืออธิจิตตสิกขาฝกปรือสมรรถภาพและคุณภาพจิต
, ๔๗๖, ๗๑๖, ๕๔๖–๕๔๘, ๘๖๙; -สัมมาสมาธิมุงทําจิตให
เหมาะเปนที่องคธรรมทั้งหลายมาทํางานรวมกันเพื่อบรรลุ
จุดหมาย, ๘๓๘; -สุขจากการพิจารณาจิตที่หลุดพน,
๑๐๖๗; -สุขประณีตอาศัยจิตสงบ, ๑๐๓๕; -เสวยสุขโดยไม
มีจิต 7 วัน(นิโรธสมาบัติ), ๗๙๑; -องคมรรคทั้งหมดเกิด
พรอมในขณะจิตเดียวกัน, ๘๓๙–๘๔๑; -องคมรรค
ทั้งหมดเกิดพรอมในขณะจิตเดียวกัน(อ), ๔๔๗; -อุปมาจิต
ไมขุนมัวและจิตเปนสมาธิ, ๗๘๗; -อุปมาจิตไมขุนมัวและ
จิตเปนสมาธิ(อ), ๗๘๖
จิตการุณย, ๖๕๒
จิตเขว, ๔๔๗
จิตควรแกการงาน. ดู ควรแกการงาน
จิตใจ, ๒๔๕, ๕๕๖, ๕๖๖, ๕๖๙, ๕๗๓, ๕๗๖, ๕๘๔, ๖๒๒,
๖๕๙, ๖๘๓, ๗๒๒, ๗๒๖, ๗๓๔, ๗๔๘, ๗๕๗, ๗๗๐,
๘๓๓, ๘๓๗, ๘๔๐, ๘๔๕, ๘๕๙, ๘๗๗, ๕๓๘–๕๔๐, ๕๔๕–
๕๕๓, ๖๕๔–๖๕๕, ๗๑๔–๗๑๗, ๘๖๑–๘๖๒, ๘๖๗–๘๖๙,
ดู จิต; -การใหผลของกรรมในระดับจิตใจ, ๒๖๙; -กินใช้
ทรัพย์ แต่จิตใจเป็นอิสระ, ๖๗๒; -ขีดจํากัดติดตันของ
ฤทธิ์และเทวดา, ๙๕๒, ๙๕๕; -คนที่ประพฤติดีทั้งกายวาจา
จิตใจก็ปลอดโปรงผองใสเปนคนนาเลื่อมใสรอบดาน, ๖๕๑;
-คนมีใจอิสระไมคิดเอาไมคิดเปน ทําดีเล็กนอยก็เปนสัมมา
ปฏิปทา, ๕๑๗; -ความเจริญงอกงาม/คุณคาทางจิตใจ,
๕๓๗, ดู สัมปรายิกัตถะ; -ความเปนอิสระทางจิตใจของ
ผูสอน, ๕๗๙–๕๘๐; -คุณคาของทรัพยในดานจิตใจ, ๗๓๖;
-จริยธรรมคลุมการปฏิบัติทางจิตและปญญาทั้งหมดดวย,
๕๓๔–๕๓๖; -จิตใจกวางขวางยิ่งใหญ(พรหม), ๗๐๗; จิตใจของผูศรัทธามั่นในพระรัตนตรัยยอมแข็งแรงเหมือนมี

๑๒๔๖
สุขภาพดี, ๘๖๕; -จิตใจของพระอรหันต, ๓๘๘; -จิตใจได
ประโยชนหรือโทษจากการรับรู, ๖๗๖; -จิตใจที่มีศรัทธา
สัมพันธกับความประพฤติ, ๕๑๙; -จิตใจในการทํางานของ
ไตรสิกขา, ๕๕๔; -จิตใจเปนอิสระจะไมหวังพึ่งฤทธิ์และ
เทวดา, ๙๖๐; -จิตใจเปนอิสระดวยปญญา, ๓๖๔; -จิตไมขุน
มัวจึงจะรูประโยชนตนประโยชนผูอื่นเปนตน, ๕๔๐; ตรวจสอบภิกษุว่ามีโลภะ โทสะ โมหะครอบงําจิตหรือไม่,
๕๙๕; -ทางสายกลาง ไมเอียงสุดทางดวยจิต, ๕๒๗; -ธรรม
เนนที่จิตใจ วินัยเนนที่ระบบ, ๘๗๘; -ปจจยาการแหงกรรม
ระดับจิตใจ, ๘๗๖; -ผลของโยนิโสมนสิการและอโยนิโส
มนสิการตอชีวิตจิตใจ, ๖๒๓; -ผลสําเร็จทางจิต=สัมปรายิ
กัตถะ, ๕๓๗; -พุทธศาสนาสอนใหแกปญหาเศรษฐกิจและ
สังคมที่ในจิตใจเทานั้นหรือ, ๘๗๐; -ภิกษุเปนผูนําทางจิตใจ,
๙๖๓; -โยนิโสมนสิการชวยใหบุคคลติดตอกับโลกอยาง
ถูกตองทางจิตใจ, ๖๗๖; -ฤทธิ์ขัดขวางการทําใจใหบริสุทธิ์,
๙๔๙; -ศีลธรรมไมมุงลึกทางจิตและปญญา, ๕๓๕; -สติชวย
ใหจิตใจโปรงเบาเปนอิสระ, ๗๖๔, ๗๖๘; -สติเปนที่พึ่งของ
ใจ, ๘๓๐; -สภาพของจิตใจที่ปลอยไปตามกระบวนการรับรู
ที่ตัณหาครอบงํา, ๗๗๒–๗๗๔; -สภาพจิตใจที่มีสติกํากับ,
๗๗๓–๗๗๕; -สมาธิในชีวิตประจําวันชวยใหจิตใจผอน
คลายสุขสบาย, ๗๘๘; -ใหประสบการณเปนประโยชนอยาง
เดียวไมเกิดพิษภัยแกจิตใจ, ๗๘๘
จิตใจไร้เขตแดน, ๕๘๑, ๖๔๓, ๑๐๔๙
จิตตกัมมัญญตา, ๒๗
จิตตนิยาม, ๒๓๖, ๒๓๗, ดู จิตนิยาม; -*, ๖๓; -จิตนิยามกับ
กรรมนิยาม, ๒๔๖
จิตตปสสัทธิ, ๒๗, ๘๓๖, ๘๓๔–๘๓๕
จิตตปาคุญญตา, ๒๗
จิตตภาวนา: -*, ๕๔๖
จิตตมุทุตา, ๒๗
จิตตลหุตา, ๒๗
จิตตวิสุทธิ, ๔๗๖, ๖๓๙
จิตตสมาธิ, ๗๙๖, ๗๙๙, ๑๐๑๑, ๘๐๑–๘๐๒; -*, ๔๖๑
จิตตสังขาร, ๑๗, ๑๗๑, ๘๑๕
จิตตสัมปทา, ๕๖๐
จิตตะ(อิทธิบาท), ๗๙๖, ๘๐๑, ๑๐๑๑; -วิธีทําใหเกิดสมาธิดวย
จิตตะ, ๘๐๐, ๗๙๘–๗๙๙
จิตตั้งมั่น. ดู สมาธิ
จิตตัสเสกัคคตา, ๗๗๘–๗๘๐
จิตตานุปสสนา, ๘๑๕, ๘๓๗
จิตตุชุกตา, ๒๗
จิตเต จิตตานุปัสสนา, ๔๖๑, ๗๕๙
จิตเตกัคคตา: -*, ๔๓๐, ๔๔๔
จิตเตจิตตานุปสสนา, ๗๖๕
จิตนิยาม, ๑๖๒; -*, ๖๙๙

พุทธธรรม
จิตนิสัย, ๖๗๗, ๗๗๔
จิตนุมนวล. ดู ควรแกการงาน,สมาธิ
จิตปญญา, ๑๑๔
จิตไปสูงไปวิเศษ, ๘๙๙
จิตพร้อมด้วยองค์ ๘, ๔๕๑, ๔๕๖, ๔๘๔, ๗๘๔
จิตพล่าน, ๑๐๖๒
จิตแพทย, ๗๖๙
จิตฟุ้งซ่าน(เหตุหนึ่งที่อยู่ป่า), ๖๗๒
จิตภาวนา, ๔๔๘, ดู จิตตภาวนา
จิตมั่นชอบ. ดูสัมมาสมาธิ
จิตมีอารมณหนึ่งเดียว. ดู สมาธิ,เอกัคคตา,จิตเตกัคคตา
จิตไรสํานึก(กลัว), ๔๐๐
จิตวาง, ๑๐๕๑
จิตวิเคราะห, ๗๖๙
จิตวิทยา, ๒๗๗, ๕๐๐, ๖๗๒; -*, ๑๐๑๖
จิตวิสุทธิ, ๗๘๗, ดู จิตตวิสุทธิ
จิตสํานึก, ๑๒๕, ๖๓๑
จิตสุดทาย. ดู จริมจิต
จิตหลุดพน. ดู เจโตวิมุตติ,อกุปปาเจโตวิมุตติ
จินตนาการ, ๗๖๘
จินตนาการ(ใหมีพระผูสราง), ๑๐๗
จินตามยปญญา, ๔๖
จีวรที่คหบดีถวาย, ๖๗๓
จีวรภาชก, ๓๖๗
จีวรสีคร่ํา: -*, ๓๖๘
จีวราธิมุต: -*, ๔๓๓
จุดชนวน, ๕๘๕
จุดเชื่อม,จุดเชื่อมตอ: -บุคคลกับโลก, ๖๗๖; -ปจจัยทางสังคม
กับปจจัยภายในตัว, ๕๘๔–๕๘๖
จุดตั้งตน,จุดแยก(โยนิโสฯ2แบบ), ๖๕๓
จุดหมาย, ๑๑๒, ๑๑๓, ๑๑๘, ๕๑๔, ๕๒๙, ๕๕๗, ๕๕๘, ๕๖๙,
๕๘๗, ๖๕๕, ๗๑๖, ๗๓๓, ๗๔๔, ๗๔๙, ๗๕๑, ๗๖๔, ๗๙๒,
๘๐๐, ๘๐๒, ๘๒๕, ๘๓๘, ๘๔๑, ๘๕๓, ๘๕๕, ๘๕๗, ๘๖๖,
๘๖๙, ๖๔๒, ดู อัตถะ,อรรถะ; -ของชีวิตมิใชกามสุข แตมี
๓ ขั้น, ๕๓๖–๕๔๓; -ของชี วิ ต มิ ใ ช ก ามสุ ข แต มี ๓ ขั้ น ,
๑๐๕๖; -ของชีวิตมิใชกามสุข แตมี๓ขั้น, ๕๘๓; -ของพุทธ
จริยธรรม, ๕๓๔–๕๔๓; -ของศรัทธา, ๖๘๑; -ของศีลธรรม
แคบตื้นกวาของจริยธรรม, ๕๓๕; -ขาดศรัทธาเปนอุปสรรค
ตอการกาวสูจุดหมาย, ๕๙๖; -ความสัมพันธกับการปฏิบัติ,
๘๖๓; -ความหมายของสิกขาสมบูรณเมื่อตอดวยจุดหมาย,
๕๔๖; -จุดหมายของสมาธิ=ยถาภูตญาณทัศนะ, ๗๘๗,
๘๒๕; -จุดหมายคือนิโรธ, ๖๓๔–๖๓๕; -จุดหมายชีวิตกับวิธี
ดําเนินชีวิตผอนใหสอดคลองกัน, ๕๓๙–๕๔๐; -ฉันทะเปน
แรงชักนําไป, ๗๙๖–๗๙๘; -ตัวอยางจุดหมายของขอธรรม
ตางๆ, ๖๓๘–๖๓๙; -แตศรัทธาอยางเดียวไมพอใหถึง

ดัชนี
จุดหมาย, ๖๐๑; -ในความหมายของอรรถ, ๖๓๖; -บางที่
ศรัทธาแรงถึงเร็วกวาปญญามาก, ๕๙๖; -เปนสัจฉิ
กาตัพพธรรม, ๘๕๘; -โยนิโสมนสิการนําสูจุดหมายของ
พุทธธรรม, ๖๑๙; -รูเขาใจจุดหมายจึงจะไดทางสายกลาง,
๖๔๐, ๕๒๕–๕๒๗; -สมาธิเปนวิธีการ ไมใชจุดหมาย,
๗๙๒; -สัมพันธกับความเปนอุปกรณแหงธรรม, ๕๓๑–
๕๓๒; -อาศัยศรัทธาแสดงวายังไมถึงจุดหมาย, ๕๘๘
จุดหมายสูงสุด, ๗๑๕, ๗๔๕, ๘๓๑, ๘๓๒, ๘๖๗; -ของ
พระพุทธศาสนา=อกุปปาเจโตวิมุตติ, อาสวักขยญาณ,
๗๙๐, ๘๒๒–๘๒๓; -ของพระพุทธศาสนาเปนสุขและถึง
ดวยสุข, ๑๐๒๓, ๑๐๕๙–๑๐๖๑; -ตองถึงดวยโยนิโส
มนสิการ, ๕๘๕; -ตองอาศัยแรงจูงใจ, ๑๐๒๑; -ปจจัย
แวดลอมสําคัญในการเขาถึงจุดหมายสูงสุด, ๗๕๗; สัมมาทิฏฐิชนิดโลกุตระจึงใหถึง, ๕๘๓
จุดหมายแหงชีวิตประเสริฐ, ๑๐๔
จุดออน: -ลักษณะโอนออนโยนผอนตามเปนจุดออนของพุทธ
ศาสนาหรือมีจุดยืนอยางไร. ดู อาทีนวะ; -ลักษณะโอน
ออนโยนผอนตามเปนจุดออนของพุทธศาสนาหรือมีจุดยืน
อยางไร(อ), ๙๖๑
จุติ, ๒๑๓, ๓๓๙, ๔๔๒, ๔๖๒, ๘๒๓, ๘๕๑, ๙๕๓, ดู
จุตูปปาตญาณ,นิพพาน; -*, ๙๕๔
จุติจิต,จุติวิญญาณ: -*, ๘๑๕
จุตูปปาตญาณ, ๓๗๒, ๔๑๙, ๔๕๑, ๔๕๔, ๘๒๓, ๘๕๑; -*,
๔๕๒; -จําเปนสําหรับการบรรลุนิพพานหรือไม, ๔๔๒
จูฬศีล: -*, ๗๓๔
จูฬโสดาบัน, ๔๗๗; -*, ๘๘๖
เจตจํานง,เจตนจํานง, ๒๓๘, ๗๑๕, ดู เจตนา
เจตนคติ, ๗๐๓
เจตนา, ๖๙, ๑๖๓, ๑๗๑, ๑๗๒, ๒๓๘, ๒๔๐, ๒๔๙, ๒๕๕,
๒๗๗, ๔๙๔, ๖๗๐, ๖๗๒, ๗๐๐, ๗๒๓; -*, ๔๔๔, ๗๑๔; กับกรรมในชวงกวางไกล, ๒๗๕; -ความหมาย ความสําคัญ
ความเปนตัวนําในสังขารและการทํากรรม, ๑๗, ๒๓; ความหมาย ความสําคัญ ความเปนตัวนําในสังขารและการ
ทํากรรม(อ.), ๑๗๑; -เจตนา ๖หมวด, ๒๗; -เจตนาเจตสิก,
๒๗; -เจตนาเปนกรรม, ๒๔๐, ๒๕๖, ๓๑๖; -เจตนามีใน
ฌาน, ๘๒๗; -เปนเกณฑตัดสินกุศล/อกุศล, ๒๖๑; -เปน
สาระของกรรมนิยาม, ๒๕๔; -เป็นสิ่งสําคัญในศีล เป็น
สาระของศีลและกําหนดโทษมากน้อยในการละเมิดศีล
, ๗๒๗, ๗๑๔–๗๑๗; -เปนสิ่งสําคัญในศีลเปนสาระของศีล
และกําหนดโทษมากนอยในการละเมิดศีล, ๗๒๒
เจตนางดเวน(เวรมณี). ดู ศีล
เจตนารมณทางสังคมของศีล, ๘๗๔, ๙๑๔–๙๔๐; -จะตองนํามา
จัดสังคมคฤหัสถชาวพุทธปจจุบัน, ๙๓๗; -โทษของการไม
เขาใจ, ๙๓๔–๙๓๗; -สรุปเนน, ๙๒๙, ๙๓๔

๑๒๔๗
เจตสิก, ๒๖, ๔๑, ๖๙; -*, ๑๓, ๔๔๗; -ความหมายหนึ่งในศีล
(อ), ๗๒๒; -ฉันทะในฐานะเจตสิก, ๙๗๙; -นามกาย=กอง
เจตสิก(อ), ๗๘๓; -ในความหมายของสมาธิ, ๗๗๙; -ใน
ฌานสมาบัติ(อ), ๔๔๔
เจตสิกสุข, ๑๐๖๗
เจโตปริยญาณ, ๔๑๙, ๔๕๔, ๗๙๐, ๘๒๓, ๙๔๖; -*, ๔๕๒,
๗๖๘
เจโตวสี, ๓๙๗
เจโตวิมุต, ๔๑๗
เจโตวิมุตติ, ๑๒๔, ๒๐๐, ๓๖๒, ๓๙๙, ๔๒๗, ๔๒๘, ๔๗๑,
๔๙๐, ๕๖๑, ๗๐๑, ๗๘๘, ๘๓๔, ๘๘๖, ๘๙๓, ๑๐๑๒; -*,
๔๑๑, ๕๘๘; -ความเขาใจผิดเกี่ยวกับเจโตวิมุตติ(อ), ๔๕๔;
-ความหมาย, ๔๒๙; -ความหมาย(อ), ๘๓๔; -เป็นเครื่อง
กําหนดความแตกต่างระหว่างปัญญาวิมุตกับอุภโตภาควิมุต
, ๔๗๔; -ผลของสมถะ, ๔๓๐; -อกุปปาเจโตวิมุตติ, ๔๕๓,
๔๖๐, ๕๓๒, ดู อกุปปาเจโตวิมุตติ
เจโตวิวัฏฏ: -*, ๓๖๘
เจโตสมถะ: -*, ๔๔๖
เจโตสมาธิ, ๙๔๗
เจ็บไข,ความ, ๘๖, ๑๔๓
เจ็บไข้,เจ็บป่วย, ๖๕๖, ๗๕๘, ๗๘๙, ๘๐๔, ๘๖๕, ๑๐๐๕,
๑๐๔๖, ๖๕๐–๖๕๑
เจรจาชอบ. ดูสัมมาวาจา
เจริญ, ๑๑๗, ๑๒๐, ๑๒๕, ๑๓๘, ๑๔๙
เจริญ,เจริญกาวหนา,เจริญงอกงาม, ๕๓๕, ๕๙๕, ๕๙๖, ๘๐๐,
๖๘๓–๖๘๔, ดู พัฒนา,ภาวนา; -คนและสิ่งตางๆควรเสพ
หรือไมอยูที่ทําใหกุศลธรรมและอกุศลธรรมเจริญหรือเสื่อม
, ๖๖๔, ๖๖๗–๖๖๙; -ความเจริญงอกงามของเด็ก, ๖๗๗; ความเจริญงอกงามแหงปญญาและกุศลธรรม, ๖๗๗; ความเจริญที่ควรสราง/ไมควรสราง, ๒๖๐; -ธรรมที่ให้เจริญ
อย่างเดียว ไม่เสื่อมเลย, ๓๙๖
เจริญกรรมฐาน,การ, ๖๘
เจริญใจ, ๕๗๓, ๘๙๘
เจริญปญญา. ดู พัฒนาปญญา,ภาวนา,วิปสสนา
เจริญสมาธิ. ดู สมาธิ,สมาธิภาวนา
เจา, ๗๙๘; -โยนิโสมนสิการทําใหคนเปนเจานายของความคิด,
๖๒๖
เจาการ, ๔๑๑, ๘๒๔, ๘๒๘, ดู อินทรีย
เจ้ากี้เจ้าการ, ๕๗๘, ๙๓๓
เจาของ,เจาของครอบครอง, ๙๗
เจาทรัพย, ๖๖๒
เจาใหญ, ๙๗, ดู อธิปไตย
แจกแจง, ๖๒๙, ๖๓๒, ๖๖๐, ดู วิภัชชวาท
โจทก, ๗๗๐, ๙๓๓

๑๒๔๘
โจร, ๓๙๘, ๖๕๒, ๗๔๓, ๙๖๖, ๑๐๐๕, ๑๐๓๑, ๖๖๒, ๗๓๗–
๗๔๑; -*, ๑๐๐๙
โจรกรรม, ๗๒๖
ใจ, ๑๐๕, ๑๐๙, ๑๒๓, ๑๒๗, ๑๔๐, ๓๑๖, ๓๒๐, ๓๙๓, ๔๖๙,
๔๗๑, ๕๔๑, ๕๔๖, ๕๘๙, ๖๗๐, ๖๗๔, ๖๘๕, ๗๒๘, ๗๕๐,
๗๕๕, ๗๗๓, ๘๔๑, ๘๖๔, ๘๗๘, ๙๐๑, ๑๐๓๐, ๑๐๖๗,
๖๕๐–๖๕๑, ๗๑๒–๗๑๓, ดู จิต,จิตใจ
ใจ,สิ่งที่รูดวย. ดู ธรรม,ธรรมารมณ
ฉกามาพจรสวรรค: -*, ๙๕๒
ฉนฺทมูลกา, ๘๔๒
ฉฬภิญญะ, ๔๑๙, ๔๓๖
ฉะฉาน, ๕๗๔
ฉันทนานัตต์, ๒๐๙
ฉันทปตถนา, ๙๘๔
ฉันทราคะ, ๒๔, ๕๓, ๕๕, ๒๐๗, ๖๔๒–๖๔๔; -*, ๕๗๑, ๙๗๙
ฉันทสมาธิ, ๗๙๖, ๗๙๘, ๘๐๑, ๙๙๓, ๑๐๑๑; -*, ๔๖๑, ๘๐๑
ฉันทะ, ๒๕๐, ๔๒๓, ๔๓๗, ๔๘๑, ๔๘๓, ๔๘๗, ๔๙๑, ๕๑๐,
๖๕๐, ๗๐๑, ๘๒๗, ๘๔๕, ๙๐๕, ๙๙๓, ๑๐๑๐; -*, ๑๑๘,
๔๔๔, ๕๒๓; -กระบวนธรรมแหงฉันทะ, ๑๐๐๕–๑๐๐๖; ความสั ม พั น ธ กั บ การกระทํ า อุ ต สาหะวิ ริ ย ะและโยนิ โ สมนสิการ, ๙๘๘; -ความหมายที่คลุมตัณหา ตรงกับตัณหา
และแยกตางจากตัณหา, ๙๘๘, ๑๐๐๕, ๙๗๒–๙๘๔,
๑๐๒๐, ๗๙๖–๗๙๗; -ความหมายที่คลุมตัณหา ตรงกับ
ตัณหาและแยกตางจากตัณหา(อ), ๙๘๔; -ความหมายที่
คลุมตัณหา ตรงกับตัณหาและแยกตางจากตางจากตัณหา,
๙๙๐; -ฉันทเจตสิก, ๒๗; -ฉันทะ3, ๙๗๘; -ฉันทะ๕(อ),
๙๘๗; -ฉันทะกับการกินและการสืบพันธุ, ๙๙๓–๑๐๐๐; ฉันทะกับการแกปญหาชีวิตและสังคม, ๑๐๒๑–๑๐๒๒; ฉั น ทะนํ า เข า กระบวนธรรมที่ นํ า ไปสู ก ารเรี ย นรู แ ละการ
ทํางาน(ตอจากตัณหา), ๑๐๑๕; -ฉันทะในธรรม, ๕๙๕,
๗๙๘; -ฉันทะเปนไปเพื่อคุณภาพชีวิต, ๑๐๐๕; -ฉันทะเปน
พื้นฐานของเมตตา, ๑๐๑๘, ๑๐๐๓–๑๐๐๕; -ฉันทะมุงอุดม
สภาวะและคุณคาสมบูรณ(ความดีเลิศ), ๑๐๑๘; -ฉันทะไม
อยากทําชั่ว แตอาจทําผิดพลาดได และทําใหคนดีมีทุกข,
๑๐๑๖–๑๐๑๗; -ฉันทะไมอยากทําชั่ว แตอาจทําผิดพลาด
ไดและทําใหคนดีมีทุกข, ๑๐๐๗, ๑๐๒๑; -ฉันทะสูญเสียไป
ในภาวะสงครามกาม, ๑๐๖๔; -ฉันทะอาจเกิดแทรกสลับ
และเปนปจจัยแกกันกับตัณหา, ๗๙๗, ๑๐๑๖, ๑๐๐๗–
๑๐๐๙, ๑๐๑๒–๑๐๑๔; -ตะวันตกมีฉันทะมาก ตะวันออก
หยอนฉันทะหรือ(อ), ๗๙๗; -ตัวอยางพฤติกรรมเทียบกับ
ตัณหา, ๑๐๒๑–๑๐๒๒; -ตารางเปรียบเทียบแสดงขอควร
ทราบทั่วไป(เทียบตัณหา), ๑๐๒๐; -ธรรมทั้งปวงมีฉันทะ
เป็นมูล, ๘๔๒, ๙๘๒; -ในแดนแหงกิจกรรมทางจิตปญญา,
๘๗๘; -บุคคลโสดาบันมีฉันทะมาก, ๙๑๑; -เปนอิทธิบาท
ชวยใหเกิดสมาธิและวิธีใชเพื่อสรางสมาธิ, ๙๙๓, ๑๐๐๘,

พุทธธรรม
๗๙๖–๗๙๘, ๗๙๙–๘๐๑; -ผลทางจริยธรรมและจิตใจ,
๑๐๒๐, ๙๙๐–๙๙๓; -ลัทธิผิดหลักกรรมทําให้คนไม่มี
ฉันทะ, ๒๘๖; -ศรัทธาเปนปจจัยแกฉันทะได(อ), ๑๐๐๘; หลักการปฏิบัติตอฉันทะ, ๑๐๑๔, ๑๐๒๐, ๑๐๑๐–๑๐๑๑; หลักการปฏิบัติตอตัณหาเพื่อใหใชเปนประโยชน, ๑๐๑๔; หลักตัดสินกิจกรรมวาทําดวยตัณหาหรือฉันทะ, ๙๘๙–
๙๙๑; -หลายประเภท(อ), ๙๘๐
ฉันทะ(ศัพทวินัย), ๙๓๒
ฉันทาคติ, ๒๕๐, ๗๐๗, ๗๒๙, ๘๘๔
ฉันมื้อเดียว: -*, ๙๒๑
ฉาบฉวย(พฤติกรรมตัณหา): -*, ๑๐๒๒
ฉ่ําชื่น,ฉ่ําชื่นใจ, ๗๘๑, ๖๔๒–๖๔๔
เฉกะ, ๒๔๗
เฉย ๆ, ๗๖๕, ๗๗๓, ๙๘๕
เฉยนิ่ง(เปนการกระทํา), ๙๗๕
เฉยๆ. ดู อทุกขมสุข,อุเบกขา
เฉาใจ, ๑๐๐๘
เฉื่อยชา, ๑๑๖
โฉงฉาง(พฤติกรรมตัณหา): -*, ๑๐๒๒
ชฎา, ๙๔๔
ชฎิล, ๙๖๖
ชนกกรรม, ๓๒๑
ชนจํานวนมาก. ดู พหูชน
ชนบท, ๖๕๗, ๖๗๓, ๗๕๘, ๗๖๒; -(ควรอยู่หรือไม่), ๖๖๗
ชนมายุ, ๑๐๒๘
ชนรุนหลัง, ๙๒๐; -ถือธุดงคเพื่อเปนตัวอยางอนุเคราะหชนรุน
หลัง, ๖๖๔
ชนวน, ๕๘๕
ชนะ, ๗๙๘–๗๙๙; -ไมโกรธตอบ=ชนะสงคราม, ๖๕๒
ชนะใจ, ๖๕๒
ชนิดเลิศ: -(ชาวบาน), ๖๗๒; -(ผูอยูปา), ๖๗๒
ชม(แงติ-ชมของกามโภคี๑๐), ๖๗๑–๖๗๒
ชรตา, ๒๖, ๔๑; -*, ๓๔
ชรา, ๘๕, ๙๔, ๑๔๕, ๕๖๖, ๗๔๕, ๗๕๘, ๘๔๗, ๘๔๙, ๘๕๒; ชราครอบงํา ทําใหหวั่นตอโลกหนา, ๒๘๑; -พึงคํานึงแล้วไม่
ประมาทเร่งเพียร, ๖๕๖
ชราทุกข, ๘๖
ชรามรณะ, ๓๗๘, ๕๑๓, ๕๑๕, ๖๐๑, ๖๒๔, ๑๐๓๐, ๕๑๗; ความหมายในชีวิตประจําวัน, ๑๘๒; -ความหมายยอ,
๒๓๐; -คําจํากัดความตามแบบ, ๑๗๒; -อธิบายชวงกวาง,
๑๗๔
ชวนขณะ: -*, ๘๑๒
ชวนจิต,ชวนเจตนา,ชวนวิถ,ี ๓๒๑
ชวนให้ปฏิบัติ, ๕๗๔

ดัชนี
ชวยเหลือ,ชวยเหลือเกื้อกูล, ๕๓๕, ๕๓๘, ๕๓๙, ๖๒๔, ๖๗๗,
๘๗๐, ๖๕๐–๖๕๑; -การชวยเหลือของมิตร มองในแง
การศึกษา, ๕๘๒; -การชวยเหลือจัดเปนศีล, ๕๖๑
ชองวาง(ที่หอหุมเปนเรือนและรางกาย), ๖๒๙–๖๓๐
ชอบใจ-ไม่ชอบใจ, ๖๕๕; -กระบวนการคิดแบบอวิชชา-ตัณหา,
๖๒๕–๖๒๖; -คิดตามอํานาจความชอบไมชอบ=ตกอดีต
ลอยอนาคต, ๖๕๕; -ดูพาล/บัณฑิตที่ทําเพียงด้วย
ความชอบใจไม่ชอบใจหรือไม่, ๕๗๒
ชอบธรรม, ๑๐๖๖; -(การแสวงทรัพย), ๖๗๑–๖๗๒
ชะตากรรม, ๒๓๘, ๙๕๖, ๑๐๕๙
ชักจูง, ๕๗๓, ๕๗๔, ๕๗๖, ๖๒๓, ๖๘๐, ๕๖๓–๕๖๕, ๕๘๒–
๕๘๓; -พระพุทธเจาสอนไมชักจูงใหเชื่อ, ๕๙๑
ชักนํา, ๕๘๒, ๖๔๗
ชัง, ๖๗๘, ดู โทสะ,พยาบาท
ชัฏ(ใครสาง), ๘๒๔
ชัย(ผูมีชัยทั้งโลกนี้โลกหนา), ๗๔๘
ชั่ว,ความ, ๕๑๕, ๕๕๕, ๕๙๘, ๖๕๐, ๖๕๒, ๖๗๘, ๖๘๐, ๕๙๑, ดู
กรรม,บาป,อกุศล; -ความชั่วตองมาจากอวิชชาตัณหา
อุปาทาน, ๑๐๐๖
ชั่ว-ดี. ดู ดี,ชั่ว
ชาคริยานุโยค: -*, ๗๘๗, ๙๐๑
ชาง, ๑๒๔, ๑๔๑
ช้าง(อุปมา), ๕๗๑, ๖๐๓; -*, ๘๓๒
ชาง,รอยเทา. ดู รอยเทาชาง
ชางถาก: -*, ๕๕๒
ชางปนหมอ(อุปมาวิตกวิจาร), ๘๒๖
ชางแปรนิสัย(ชาดก): -*, ๕๖๗
ช่างรถ, ๔๘๙
ช่างศร(อุปมา), ๕๗๑
ช่างสาน, ๔๘๙
ช่างหม้อ, ๑๔๐
ชางหูก, ๙๖๗
ชางอาชาไนย(ฟาผาไมสะดุง), ๗๙๕
ชาดก, ๖๕๒, ๙๖๘, ๖๓๖–๖๓๗; -*, ๒๗๑; -ชาดกเกี่ยวกับการ
คบหา(อ), ๕๖๗; -ตัวอยางเรื่องมนุษยชนะคําทํานายของ
เทวดา, ๙๕๖
ชาตัสสปราเธยยกทุกข, ๘๖
ชาตัสสูปนิพันธิกทุกข, ๘๖
ชาติ, ๘๔, ๑๑๓, ๑๓๘, ๑๔๑, ๑๔๗, ๑๕๑, ๓๗๘, ๔๖๒, ๕๑๓,
๕๑๕, ๕๖๖, ๖๐๑, ๖๐๓, ๘๔๖, ๘๔๗, ๘๔๙, ๘๕๒, ๑๐๓๐,
๕๑๗–๕๑๙; -*, ๘๗; -ความหมายในชีวิตประจําวัน, ๑๘๒;
-ความหมายยอ, ๒๓๐; -คํากําจัดความตามแบบ, ๑๗๒; ชาติเปนปจจัยแกชรามรณะ, ๑๘๔, ๑๘๙, ๑๙๒; -ชาติสิ้น
แล้ว, ๓๙๒, ๔๕๑; -ชาติสิ้นแลว(อ), ๔๖๓; -ชุมชนสงฆไมถือ

๑๒๔๙
ชาติชั้น, ๙๔๐; -เทียบชวงวิญญาณ, ๑๗๖; -นิพพานไมกําจัด
ชาติชั้น, ๔๘๗; -อธิบายชวงกวาง, ๑๗๔
ชาติก่อน-ชาติหน้า, ๑๘๐; -(การพิสูจนเพื่อศีลธรรม), ๗๕๑
ชาติตระกูล, ๗๕๑
ชาติเถระ, ๙๔๐
ชาติทุกข, ๘๖; -*, ๘๔
ชาตินิโรธ, ๔๗๒
ชาติน:ี้ -(กรรมใหผล), ๓๒๑
ชาตินี้(ทิฏฐธัมมิกะ), ๔๒๑
ชาตินี้-ชาติหนา, ๗๑๗, ๗๒๘, ๕๙๑
ชาติภพ, ๔๙๒
ชาติ-วุฒ,ิ ๙๔๐
ชาติหนา(กรรมใหผล), ๓๒๑
ชาย, ๓๒๐, ๗๒๕
ชายเขตบ้าน, ๖๗๓
ชายแดน, ๕๙๙, ๖๗๓
ชายฝง, ๖๕๑
ชาวชนบท, ๕๓๖, ๖๕๗
ชาวนิคม, ๕๓๖
ชาวบาน, ๕๓๕, ๕๓๙, ๕๖๑, ๖๗๐, ๗๔๘, ๘๓๖, ๑๐๖๑,
๑๐๖๗; -*, ๖๔๒; -ความเปนปจจุบันอยูที่กิจที่ทํา, ๖๕๖; คําสอนเกี่ยวกับกัลยาณมิตร, ๕๖๗–๕๖๙; -ชาวบานอยาง
เลิศใน 10 ประเภท, ๗๓๖; -ชาวบานอยางเลิศใน10ประเภท
, ๖๖๑; -ทรงย้ําใหภิกษุสอนอริยสัจแกชาวบาน, ๘๔๘; -พระ
ไมดีแยกวาชาวบาน(ในแงความสุข), ๑๐๖๑–๑๐๖๓; พระสงฆเปนกัลยาณมิตรของชาวบาน, ๕๗๗; -ศิลหรือวินัย
กับชาวบาน, ๙๑๙–๙๒๙; -ศีลสําหรับชาวบาน, ๗๒๙; หนาที่และความสัมพันธกับพระสงฆ, ๕๗๗–๕๗๘
ชาวพุทธ, ๕๓๙, ๕๘๓, ๗๑๘; -*, ๘๖๕; -ความเปนชาวพุทธใน
แงที่เกี่ยวกับเทวดา, ๙๕๙; -ชาวพุทธกับศรัทธา(อ), ๗๗๗; ชาวพุทธกับศีล/วินัย(อ), ๙๑๘; -ชาวพุทธทุกคนตองมี
ตถาคตโพธิสัทธา, ๙๑๐; -ชาวพุทธยังมักเลี่ยงการพิจารณา
เรื่องลัทธิผิดหลักกรรม(อ), ๘๖๐; -ชาวพุทธเองเขาใจสับสน
ในเรื่องตัณหา, ๙๗๑; -พระรัตนตรัยเปนหลักยึดเหนี่ยว
เบื้องตน/กิจตอพระรัตนตรัย, ๖๘๒–๖๘๓; -พระรัตนตรัย
เปนหลักยึดเหนี่ยวเบื้องตน/กิจตอพระรัตนตรัย(อ), ๘๖๔; ไมควรหยุดแคโลกียสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๔; -ไมใสใจสัมมาทิฏฐิ
ตางกันแตเริ่มถึงที่สุด, ๕๕๙; -ศีล ๕เปนกําหนดความ
ประพฤติอยางต่ํา, ๙๑๘; -หลักการปฏิบัติตอความสุข,
๑๐๖๒
ชาวโลก, ๘๓๒, ๖๘๓–๖๘๔
ชํานาญ(เกี่ยวกับฌาน). ดู วสี
ชํานาญเชิงปฏิบัติ(สิปปะ), ๗๔๖
ชําแรกกิเลส, ๗๕๗, ดู กิเลส,ปญญา
ชําแหละ(ศพ), ๗๗๐

๑๒๕๐
ชิวหา, ๒๖, ๓๐, ๑๗๑, ๓๓๐, ๕๐๖, ๖๘๙; -*, ๓๔, ๘๔๒
ชิวหาวิญญาณ, ๒๗, ๓๐, ๖๘, ๑๗๑, ๕๐๖
ชิวหาสัมผัส, ๓๑, ๑๗๒
ชิวหาสัมผัสสชา เวทนา: -*, ๓๑
ชิวหินทรีย, ๓๖, ๔๗๐
ชี้นํา, ๖๘๔
ชี้แนะ, ๖๖๗, ๖๘๐, ๖๗๖–๖๗๙
ชีเปลือย, ๖๔๑, ๙๔๔; -*, ๕๒๗
ชีไพร, ๗๙๒; -*, ๗๙๓
ชีวทัศน, ๔๖, ๑๕๘, ๑๖๓, ๔๙๑, ๕๔๐, ๖๙๐; -(พระอรหันต),
๓๗๘
ชีวะ, ๒๐๔, ๒๐๖, ๓๗๘, ๖๖๖, ๘๔๗, ๘๙๗
ชีวิต, ๖๘, ๖๙, ๑๐๕, ๑๐๘, ๑๑๖, ๑๒๗, ๑๔๕, ๑๖๔, ๕๑๓,
๕๒๗, ๕๓๕, ๕๔๖, ๕๔๘, ๕๗๖, ๕๘๔, ๖๓๕, ๖๔๗, ๖๕๖,
๖๖๘, ๖๘๓, ๖๙๐, ๖๙๙, ๗๑๒, ๗๑๗, ๗๒๔, ๗๒๖, ๗๓๓,
๗๔๕, ๗๔๗, ๗๕๐, ๗๕๗, ๗๖๖, ๗๗๓, ๘๐๐, ๘๓๓,
๘๕๐, ๙๐๓, และดู ปาณาติบาต,พรหมจรรย,โลก,ศีล
,สัมมาอาชีวะ; -*, ๕๖๗, ๗๑๔; -กามทําใหชีวิตขึ้นตอสิ่ง
ภายนอกและวนอยูแคกิจกรรมชั้นนอก, ๑๐๕๓; -การ
แกปญหาชีวิตดานใน-ดานนอก, ๘๗๐–๘๗๓; -การคิด
แบบอริยสัจเกี่ยวของกับชีวิตโดยตรง, ๖๓๕; -การมองโลก
และชีวิตของผูบรรลุนิพพานแลว, ๔๙๑; -การรับรูเพื่อ
ประโยชนแกสติปญญากับที่กอปญหาแกชีวิตจิตใจ, ๖๗๖; เกื้อกูลแกชีวิต. ดู กุศล,คุณภาพชีวิต; -คนบางพวกเอาชีวิต
เปนเปาระบายความชังกาม, ๑๐๖๕; -ความสําคัญชอง
มโนกรรมคือทิฏฐิที่มองเห็นโลกและชีวิตอยางไร, ๖๙๐; คุณคาของแรงงาน, ๗๓๓; -คุณคาความออนโยนของชีวิต
เมื่อพนความเปนปุถุชน, ๖๗๖; -คุณคาแทจริงแกชีวิตไดแก
อัตถะ, ๕๖๙, ๖๔๖, ๙๘๙; -จริยธรรม=ประยุกตความรูกฏ
ธรรมชาติเพื่อประโยชนแกชีวิตและสังคมมนุษย, ๕๓๔; จุดหมาย๓ขั้นของชีวิต, ๕๓๖–๕๔๓, ดู อัตถะ,อรรถะ; จุดหมายของพุทธจริยธรรมคือ ชีวิตที่อิสระไรทุกขไรปญหา
, ๕๓๔; -จุดหมายชีวิตกับวิธีดําเนินชีวิตผอนใหสอดคลอง
กัน, ๕๓๙–๕๔๐; -ฉันทะกับคุณคาแทแกชีวิต, ๑๐๐๕; ฉันทะกับคุณคาแทแกชีวิต(อ), ๑๐๑๖; -ฉันทะทําใหยอม
สละชีวิตได, ๗๙๘; -ชีวิตกับการกินและการสืบพันธุ, ๙๙๖–
๑๐๐๐; -ชีวิตกับสังคมและธรรมชาติ, ๖๙๘; -ชีวิตของ
พระสงฆ ใ นพระพุ ท ธศาสนา(มองในแง ค วามเข า ใจ
เกี่ยวกับสมาธิ), ๗๙๒–๗๙๓; -ชีวิตควรใหเปนอยางไร ชีวิต
ควรเปนอยูอยางไร โดยสรุป, ๘๗๔; -ชีวิตชนิดอยูเพื่อกิน
เสพ และภาวะสงครามกามที่ทําใหชีวิตเปราะ, ๑๐๖๔–
๑๐๖๕; -ชีวิตดีงามอาศัยปจจัย ทั้งในบุคคลและปจจัยทาง
สังคม, ๕๒๙; -ชีวิตที่กาวหนาในชุมชนอารยะจนกลายเปน
มงคลที่เทพยดาก็นบไหว, ๙๖๕; -ชีวิตที่ดีที่สุดลุไดดวยรู
ธรรมและใชธรรม, ๘๖๔; -ชีวิตที่เปนอยูดวยปญญา, ๒๘๒,

พุทธธรรม
๖๗๖, ๖๘๖, ๘๖๒, ๑๐๕๓–๑๐๕๗, ๗๗๓–๗๗๕; -ชีวิตที่มี
ตนเปนที่พึ่งคือมีธรรมเปนที่พึ่ง(อ), ๖๒๕; -ชีวิตที่หลุดพน
เปนอิสระ, ๘๗๗; -ชีวิตในสังคมสงฆกับสังคมคฤหัสถ,
๘๗๒; -ชีวิตแบบตัณหาพาไป(อันธพาลปุถุชน), ๘๖๕; -ชีวิต
พระสงฆในฐานะทักขิไณยอาศัยวัตถุแตนอยและเปนอิสระ
จากระบบของสังคม, ๔๐๗, ๕๗๗, ๗๓๕, ๗๔๘; -ชีวิต
มนุษยอยูกันอยางไรเพื่ออะไรและควรเปนอยูอยางไรจึงจะ
ปราศจากปญหาไรทุกข, ๘๔๔–๘๔๕; -ชีวิตและคุณธรรม
พื้นฐานของอารยชน, ๘๗๔, ๘๘๑–๙๑๓; -ชีวิตแหงความ
ยึดมั่นถือมั่น, ๑๖๘; -ดับกิเลส ชีวิตจึงจะหมดปญหา,
๑๐๒๓; -ตัวอยางกระบวนการแหงชีวิต, ๘๗๖; -ถวายชีวิต
เมื่อจะเรียนกรรมฐาน(อ), ๘๐๘; -ท่าทีของพระอรหันต์ต่อ
ชีวิต, ๓๙๗; -ทุกขพื้นฐานและประโยชนพื้นฐานของชีวิต,
๖๘๕; -โทษของกามเกิดจากการปฏิบัติผิดตอชีวิต, ๑๐๒๙;
-ธรรมเนนชีวิตดานใน วินัยเนนดานนอก, ๘๗๘; ประโยชนทางจิตปญญาเปนประโยชนแกนสารของชีวิต,
๘๗๑; -ปญหาชีวิตเกิดจากตัณหา, ๙๙๒; -ผลของโยนิโส
มนสิการและอโยนิโสมนสิการตอชีวิตจิตใจ, ๖๒๓; -ผูสอน
ควรมีชีวิตอิสระ, ๕๗๙–๕๘๐; -พรหมจรรย=ชีวิต
ประเสริฐ=การครองชีวิตตามหลั กพุทธศาสนาทั้งหมด=
มรรค, ๕๓๓, ๘๖๗; -พระโพธิสัตวสละชีวิตชวยแมแตศัตรู,
๖๕๒; -พึงปฏิบัติตอเรื่องฤทธิ์และเทวดาโดยไมใหเสียหาย
แกชีวิต, ๙๖๒; -มงคลที่ทําใหชีวิตประสบความสําเร็จ,
๗๔๕; -มนุษยดํารงชีวิตอยูในระดับตางๆกัน, ๘๗๒; มรรค=วิธีใชกฎธรรมชาติใหเปนประโยชนแกชีวิตจนถึง
ที่สุด, ๕๒๔–๕๒๕; -มรรคาพัฒนาชีวิตมีปญญาเปนหลัก(อ),
๑๐๒๒; -มองชีวิตตามสภาวะ, ๕๖๙, ๕๘๓; -เมื่อ
ถึงสัมปรายิกัตถะ ชีวิตไมวางเปลาไรคา, ๕๓๘; -ไม ค วร
เอากามสุ ข เป น จุ ด มุ ง หมายของชี วิ ต , ๑๐๕๖; -โยนิโส
มนสิการพึงใชในการดําเนินชีวิตทุกสวนทุกเวลา, ๕๘๗; เรียนรูและปฏิบัติใหถูกตองตอโลกและชีวิต, ๘๕๘–๘๖๐; ลักษณะของการมีชีวิตอยูในขณะปจจุบัน, ๗๗๐; -วิจิกิจฉา
สงสัยที่ไปที่มาของชีวิต, ๔๐๘; -ศีล/วินัย คุมชีวิตดานนอก,
๙๑๔, ๙๓๓; -ศีลเพื่อสงเสริมชีวิตและสังคม, ๗๒๘–๗๓๒;
-สติชวยใหประสบการณเปนประโยชนอยางเดียว ไมกอพิษ
อันตราย, ๗๘๘; -สัมปรายิกัตถะ=ประโยชนแกชีวิตดานใน
หรือดานคุณภาพชีวิต, ๕๓๗; -สุขไรอามิสชวยใหชีวิตสุข
พรอมกับคุมปญหาจากกามสุขไปดวย, ๑๐๕๖–๑๐๕๗; หนาที่ของกัลยาณมิตรชี้ไปที่โลกและชีวิต, ๕๘๕; -เหตุแหง
ทุกขชนิดยืนพื้นคูชีวิต, ๖๓๕; -ใหฉันทะเปนพลังนําการ
ดําเนินชีวิต, ๑๐๒๑; -อริยสัจเปนเรื่องของชีวิตของทุกคน
และใหจัดการกับชีวิตของตนดวยปญญาของมนุษยเอง,
๘๗๓; -อะไรเปนกฎเกณฑวัดความสุขและชีวิตที่ดีงาม,
๗๔๗
ชีวิตคูครอง, ๕๓๗, ๗๒๘

ดัชนี
ชีวิตประจําวัน, ๗๒, ๕๒๗, ๕๓๗, ๕๕๕, ๕๖๙, ๖๔๕, ๖๔๖,
๗๖๙, ๖๕๔–๖๕๕, ๖๕๔–๖๕๕; -กิจกรรมสามัญที่สุดคือการ
รับรูอารมณทางอายตนะ, ๗๗๓; -ขณิกสมาธิเปนไปไดใน
ชีวิตประจําวัน, ๗๘๐; -เจริญสมาธิในชีวิตประจําวันคือสราง
สมาธิดวยสติ, ๘๐๒; -ตัวอยางวิภัชชวาทในชีวิตประจําวัน,
๖๗๒; -ทิฏฐธัมมิกัตถะ(อ), ๑๐๑๕; -นิพพานใน
ชีวิตประจําวัน, ๓๘๗, ๓๙๐; -ประโยชนของสมาธิใน
ชีวิตประจําวัน, ๗๘๘–๗๘๙; -ฝกศีลดวยโยนิโสมนสิการ,
๖๙๗; -โยนิโสมนสิการพึงใชทุกเวลาในชีวิตประจําวัน,
๖๗๖; -สติปฏฐานหรือวิปสสนาปฏิบัติไดในชีวิตประจําวัน,
๗๖๖
ชีวิตประเสริฐ, ๙๐๕, ดู พรหมจรรย; -คือพรหมจรรย=มรรค=
จริยธรรมพุทธ, ๕๓๖; -ชีวิตประเสริฐเป็นไปได้หรือไม่ได้
เพราะอะไร, ๒๘๘; -เพื่อประจักษ์แจ้งอริยสัจเป็นต้น, ๘๔๖;
-มีอะไรเปนอานิสงส ยอด แกน อธิปไตย, ๘๔๓; -ไม่ขึ้น
ต่อปัญหาอภิปรัชญา, ๘๔๗
ชีวิตประเสริฐ(พรหมจรรย์), ๑๑๓, ๑๓๙
ชีวิตสวนตัว(พระอรหันต), ๓๖๖
ชีวิตหนา, ๔๒๑, ดู สัมปรายิกะ
ชีวิตอุดม, ๗๔๔
ชีวิตินทรีย, ๒๗, ๔๑, ๑๗๒
ชี้ให้ชัด, ๕๗๔
ชื่อเสียง, ๑๒๓, ๔๓๗, ๕๓๐, ๕๙๗, ๑๐๑๓
ชุมชน, ๑๒๕, ๕๔๒, ๕๔๗, ๖๔๙, ๗๒๒, ๘๗๑, ๘๗๒, ๙๐๓,
๙๐๔, ๙๓๒, ๙๓๓, ๙๑๗–๙๒๐; -(ควรอยู่หรือไม่), ๖๖๗; (ตามหลักสงฆ), ๖๘๓–๖๘๔; -(รูจักชุมชน), ๕๗๐; -(วินัย),
๘๗๘
ชุมชนชาวพุทธ,ชุมชนแบบพุทธ,ชุมชนพุทธ, ๔๐๔, ๙๓๗, ๙๔๐;
-ชุมชนแบบอยาง=สงฆ, ๖๘๓–๖๘๔; -ลักษณะของสมาชิก
และพัฒนาการ, ๙๕๙, ๙๖๕
ชุมชนภายหลัง, ๙๒๐; -ชุมชนผู้ที่เกิดภายหลังจะถือตัวอย่าง
พระเถระที่ย่อหย่อน, ๖๕๘
ชุมชนอารยะ: -ชุมชนกอนอารยะ, ๙๖๕; -ลักษณะสมาชิกและ
ขั้นทั้ง๓ของพัฒนาการ, ๙๕๙, ๙๖๕; -สมาชิกกลุมแรก=
โสดาบัน, ๘๘๑, ๘๘๕; -สัทธานุสารี ธรรมานุสารีก็รวมอยู
ดวย, ๘๘๖
ชุมชนอิสระ(=สงฆ), ๗๓๕, ๗๔๙, ๕๗๙–๕๘๐
ชุมชนอุดมคติของพุทธ, ๔๑๐
ชุมนุม: -*, ๖๐๔; -ไม่มีสัตบุรุษ ไม่เป็นสภา, ๕๗๑; -เวทนาเป็น
ที่ชุมนุมของธรรมทั้งปวง, ๘๔๒; -อิทธิพลของเพื่อนชุมนุม,
๕๘๒
ชู, ๑๐๓๒
เชน(ศาสนา): -*, ๓๓๗
เชาวน, ๕๕๔, ๗๕๑
เชิงตะกอน, ๗๔๕

๑๒๕๑
เชิงเทิน, ๕๙๙
เชื่อ, ๕๕๑, ๘๗๗, ดู ศรัทธา,ทิฏฐิ,สัมมาทิฏฐิ; -ความเชื่อเรื่อง
อิทธิปาฏิหารยและเทวดา, ๙๔๑–๙๗๐; -ความรูระดับความ
เชื่อและเหตุผลยังไมแน, ๕๙๓; -เชื่อ(ธรรม)กับเชื่อฟง(วินัย)
มีความหมายและการใชไมเหมือนกัน, ๙๓๙; -เชื่อ(ธรรม)
กับเชื่อฟง(วินัย)มีความหมายและการใชไมเหมือนกัน(อ),
๙๕๐; -เชื่อกรรม เชื่อคุณธรรม เปนโลกียสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๓;
-เชื่อกรรม(อ), ๔๐๕; -เชื่อกรรมเชื่อชาติหนาที่ถูกและผิด,
๒๘๔; -บุคคลโสดาบันเชื่อมั่นด้วยปัญญา จนไม่ต้องเชื่อ
คนอื่น, ๘๘๙; -ผลดีผลเสียของศรัทธาดิ่งไมใชเหตุผล,
๖๗๙–๖๘๑
เชือก(อุปมาสติ), ๗๗๖
เชื้อไฟ(ไฟที่จะแจมนวลหรือไม), ๑๐๓๔
เชื้อโรค, ๕๑๖, ๑๐๐๐
โชค,โชคชะตา, ๒๕๔, ๓๑๖, ๘๖๔, ๘๖๖, ๑๐๕๔, ๑๐๕๖; -คน
ไมมั่นคุณพระรัตนตรัยจึงหวังผลจากโชคชะตา, ๘๖๕–
๘๖๖; -ลัทธิรอคอยโชค(ผิดหลักกรรม), ๘๖๐; -วิธีแกปญหา
แบบพุทธไมซัดทอดไมนอนคอยโชคชะตา, ๘๗๐; -วิธีของ
หมอดูชาวพุทธ(อ), ๘๖๕
โชคเคราะห. ดู โลกธรรม
โชคลาง, ๙๑๑
โชคลาภ, ๔๒๓, ๙๕๐
ใชจาย, ๕๖๙, ๗๔๓–๗๔๔
ใชสอย(พิจารณาคุณคาแท-เทียม), ๖๔๖–๖๔๗
ไชนะ(เชน): -*, ๓๓๗
ซัดทอด(โชคชะตา), ๘๗๐
ซากศพ. ดู อสุภะ
ซื่อตรงตอสัจจะ, ๖๘๑
ซื่อสัตย, ๖๗๒, ๗๒๘, ๗๓๑
ซุง: -*, ๕๕๒
ซูบซีด, ๖๕๖
เซ็ง, ๗๘๓, ๘๔๕
เซนสรวง, ๙๕๔, ๙๕๕; -*, ๙๕๙, ๙๖๒; -ยังไมมั่นในพระ
รัตนตรัยก็ยังเซนสรวง, ๘๖๓–๘๖๕
ฌาน, ๓, ๔, ๑๒๑, ๑๒๒, ๒๕๐, ๓๓๐, ๔๑๒, ๔๑๓, ๔๒๘,
๔๓๓, ๔๓๘, ๔๔๑, ๔๗๗, ๔๘๒, ๔๙๘, ๕๖๐, ๕๖๑, ๗๕๐,
๗๘๒, ๘๐๔, ๘๒๙, ๘๔๑, ๘๕๑, ๙๒๕, ๙๓๒, ๙๔๖, ๙๔๘,
๑๐๒๕, ๑๐๔๖, ๑๐๔๗, ๑๐๕๒, ๑๐๖๗, ๑๐๕๖–๑๐๕๗,
๗๙๑–๗๙๓, ดู รูปฌาน,อรูปฌาน,สมถะ,สมาธิ,สมาบัติ; -*,
๓๖๘, ๔๓๓, ๔๓๕, ๔๔๖, ๔๔๙, ๔๕๙, ๗๘๓, ๘๑๖, ๙๓๑; ความเขาใจผิดบางอยางเกี่ยวกับฌาน, ๔๔๑; -ความหมาย
ของฌาน, ๘๒๑; -จิตเป็นสมาธิสมบูรณ์ถึงขั้นฌานมี
องค์ ๘, ๗๘๔; -เจาชายสิทธัตถะบําเพ็ญฌาน, ๑๐๕๙–
๑๐๖๑; -ฌาน กับอุปจารและอัปปนาสมาธิ, ๗๘๐; -ฌาน=
ที่สุดโลก, ๑๐๔๗; -ฌาน2ชุดเพงอารมณกับเพงลักษณะ,

๑๒๕๒
๔๒๕; -ฌาน๔กับฌาน ๕, ๔๒๔; -ฌาน๔กับฌาน๕, ๘๒๑,
๘๒๖; -ฌาน๔กับฌาน๕(อ), ๗๘๑; -ฌาน๔เปนคําจํากัด
ความของสัมมาสมาธิตามแนวพระสูตร, ๗๗๙; -ฌาน๔
เปนตทังคนิพพาน, ๔๐๐; -ฌาน๔เปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร,
๔๕๘, ๗๘๙, ๑๐๕๓, ๗๙๐–๗๙๑; -ฌาน๔เปนทิฏฐธรรม
สุขวิหาร(อ), ๔๖๘; -ฌาน๔เปนวิกขัมภนนิโรธ หรือวิขัมภน
วิมุตติ หลุดพนชั่วคราว, ๗๘๘, ๘๖๒; -ฌาน๔เปนวิกขัมภน
นิโรธหรือวิกขัมภนวิมุตติหลุดพนชั่วคราว, ๔๓๘; -ฌาน๔
เป น วิ ก ขั ม ภนนิ โ รธหรื อ วิ ขั ม ภนวิ มุ ต ติ ห ลุ ด พ น ชั่ ว คราว ,
๔๐๑; -ฌาน8, ๘๒๑; -ฌานกับการแบงประเภทพระอรหันต
และอริยบุคคลอื่นๆ, ๔๑๘, ๔๕๐; -ฌานกับวสี๕(อ), ๘๑๒; ฌานตอดวยวิปสสนา, ๘๒๓; -ฌานที่ตําหนิก็มี, ๔๒๕; ฌานเปนสุขัลลิกานุโยค, ๑๐๖๐; -นักฌาน(อ), ๓๖๘; -ใน
ฌานมีองคธรรมอื่นอีก มิใชเฉพาะองคฌาน, ๘๒๗; ในปจจยาการทางสังคม, ๒๑๐; -บัณฑิตไม่ บําเพ็ญฌาน
เพื่ออุปธิสุข แต่เพื่อสิ้นกิเลส, ๑๐๕๖; -บําเพ็ญวิปสสนาใน
ฌานไดหรือไม, ๔๔๒; -ประเภทและชั้นของฌาน, ๘๒๑; -ผู
ไดฌานทั้ง4=สุขา ปฏิปทา, ๘๔๑; -ผูไมไดฌานมากอน
ขณะถึงอริยมรรคจิตยอมถึงฌาน, ๔๕๘, ๔๘๖; พระพุทธเจาทรงนิยมฌาน, ๗๙๓; -พระอนาคามีที่ไมได
ฌานจะไปสุทธาวาสอยางไร(อ), ๔๒๘; -มีทั้งฌานและ
ปญญาชื่อวาอยูใกลนิพพาน, ๘๒๕; -รายชื่อฌาน๔และองค
ฌาน, ๔๒๔, ๘๒๕–๘๒๗; -ลักษณะความสุขในฌาน๔แต
ละขั้น, ๑๐๔๗; -วิปสสนาและมรรคผลก็เรียกวาฌานได,
๔๒๕; -สุขทุกขในฌานคืออะไร, ๑๐๔๙; -สุขในฌาน, ๓๗๔,
ดู ฌานสุข; -สุขเปนองคฌ าน และฌานเองก็เปนสุข,
๑๐๒๓; -เสียงเป็นข้าศึกแห่งฌาน(อ), ๘๑๗; -ออกจาก
ฌานคือจิตตกภวังค, ๔๘๒; -อาจหลงยึดเอาประสบการณ
ในฌานเปนอัตตา, ๔๙๗
ฌานกีฬา: -*, ๗๙๓
ฌานงฺค(องคฌาน), ๘๒๖
ฌานจตุกกนัย, ๔๒๔, ดู ฌาน๔
ฌานจิต, ๔๓๔; -*, ๘๑๒; -ฌานจิตที่เปนบาทของวิปสสนา, ๔๘๓
ฌานปญจกนัย, ๔๒๔
ฌานวิโมกข, ๘๓๖
ฌานวิสัย(เปนอจินไตย): -*, ๒๗๖
ฌานสมาบัติ, ๒๕๐, ๓๗๐, ๔๒๕, ๔๓๑, ๔๓๕, ๔๔๖, ๔๔๙,
๔๕๕, ๔๗๖, ๔๘๒, ๔๘๕, ๔๙๐, ๔๙๑, ๔๙๖, ๕๓๔, ๕๓๗,
๖๘๖, ๗๘๘, ๘๐๓, ๘๒๓, ๙๒๘, ๙๓๑, ๑๐๒๓, ๑๐๕๒, ดู
เรื่องทั่วไปดูที่ฌาน; -*, ๙๒๑, ๑๐๒๕; -ขมกิเลสไดชั่วคราว,
๙๕๒, ดู วิขัมภนนิโรธ; -ฌานสมาบัติกับพระปญญาวิมุต
และอุภโตภาควิมุต, ๔๕๐; -ไดหลังบรรลุมรรคผลมีหรือไม,
๔๔๒; -บําเพ็ญควบคูมากับวิปสสนา, ๔๕๘; -เปนวิหาร
ธรรมตางๆ, ๔๓๕, ๔๓๖; -ไมใชนิพพาน, ๔๓๖; -อาจติด
เพลินไดดังติดชมทัศนียภาพ, ๕๕๔

พุทธธรรม
ฌานสัมปยุตตธรรม, ๔๘๓
ฌานสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๓–๕๘๔
ฌานสีลี(พระพุทธเจา), ๗๙๓
ฌานสุข, ๑๐๒๕, ๑๐๕๓, ๑๐๖๘, ๑๐๕๖–๑๐๕๗; -*, ๑๐๓๓; ฌานสุขยังบกพรองกวานิพพานสุขอยางไร, ๑๐๔๖–
๑๐๔๙; -เทียบกับกามสุข, ๑๐๓๔; -เปนสุขเวทนา แตยัง
เปนทุกข, ๑๐๕๐–๑๐๕๑; -ไปกันไมคอยไดกับกามสุข
เพราะตองจิตสงบ, ๑๐๓๕; -ไมติดฌานสุข จึงมีสิทธิได
นิพพานสุข, ๑๐๕๒; -ลักษณะของฌานสุข โดยอุปมา,
๑๐๔๖; -ลักษณะรวมกับกามสุขคือเปนเวทนา, ๑๐๔๘
ฌานอัปปนา(ขณะจิตเดียว), ๔๘๑
ฌายี(นักฌาน), ๗๙๓
ญัตติ: -*, ๙๒๕
ญัตติ-กรรม, ๙๓๑
ญาณ, ๑๑๔, ๔๐๑, ๔๔๐, ๔๔๒, ๔๔๖, ๔๘๘, ๕๒๕, ๕๕๕,
๕๙๙, ๖๔๘, ๖๙๓, ๗๖๙, ๗๘๓, ๗๙๑, ๘๐๘, ๘๒๓, ๘๓๓,
๘๓๙, ๘๘๒, ๙๔๖; -*, ๔๙๙, ๘๓๓; -ญาณ๑๖และการ
จัดเป็นโลกีย์โลกุตร; -*, ๔๘๐; -ญาณ๒ของพระโสดาบัน
(อ), ๘๙๒; -ญาณเกี่ยวกับอริยสัจ โดยเฉพาะกิจญาณ,
๘๕๕–๘๕๘; -ญาณที่กําหนดสังขารเปนวิปสสนา(อ), ๔๓๐;
-ญาณในวิปสสนา. ดู วิปสสนาญาณ; -ญาณหยั่งรูความยิ่ง
และหยอนแหงบุคคล, ๖๗๐; -ในดินแดนแหงกิจกรรมทาง
จิตปญญาของมนุษย, ๘๗๘; -เปนจุดหมายของวิปสสนา,
๔๒๗
ญาณกถา: -*, ๖๓๒
ญาณกรณี, ๕๕๖
ญาณกิจ: -*, ๑๐๑๙
ญาณคลอยแกสัจจะ. ดู สัจจานุโลมิกญาณ; -*, ๕๘๔
ญาณจริต. ดู พุทธิจริต
ญาณทัศนะ,ญาณทัสสนะ, ๔๕๓, ๔๖๐, ๔๗๙, ๔๙๔, ๕๓๕,
๕๔๑, ๖๐๒, ๗๗๕, ๑๐๒๓, ๑๐๕๓, ดู ยถาภูตญาณทัส
สนะ; -กระบวนธรรมแหงญาณทัสสนะ, ๖๒๕; -ญาณทัศนะ
มรปริวัฏฏ3มีอาการ12ในอริยสัจ, ๘๕๖–๘๕๘; -ญาณ
ทัศนะวิเศษ, ๓๔๒, ๑๐๖๐; -ญาณทัสสนะของพระผูเหนือ
เทพ. ดู อธิเทวญาณทัสสนะ; -ในกระบวนการพัฒนา
ปญญา, ๖๘๐; -ในวิชชา๘ไดแกวิปสสนาญาณ(อ), ๔๕๒; ปญญาเจริญจนเปนญาณทัศนะ, ๖๐๑; -ยังไม่ใช่อานิสงส์
(สูงสุด)ของพรหมจรรย์, ๔๓๗, ๕๓๒; -สมาธิภาวนา
ประเภทที่2, ๗๙๐; -อาจสืบมาจากศรัทธาได, ๕๘๙
ญาณทัสสนวิสุทธิ, ๔๗๙
ญาณที่ไม่สาธารณะ, ๘๙๙
ญาณเห็นจุติอุบัต.ิ ดู จูตูปปาตญาณ
ญาตปริญญา: -*, ๘๘๖
ญาติ, ๘๕, ๘๖, ๖๐๑, ๖๕๒, ๗๑๒, ๗๔๕, ๘๔๘; -(ปลิโพธ),
๘๐๔; -*, ๘๘๘; -ควรชักชวนให้ตั้งอยู่ในองค์คุณของ

ดัชนี
โสดาบัน, ๘๘๑, ๙๑๒; -ความหมายศัพท(อ), ๗๔๖; -ญาติ
พวกพ้องมากดี เหมือนหมู่ไม้มากไม่กลัวลม, ๕๖๘; -อยู่
ร่วมกันเกินครึ่งเดือน=ญาติ, ๕๖๘; -อยู่ร่วมธีรชนดัง
สมาคมญาติ, ๕๖๘
ญาติพลี, ๗๔๓; -*, ๙๖๔
ญาติมิตร: -ควรมองเทวดาเปนญาติมิตร, ๙๕๙; -ควรใหอยูใน
อารยวัฒิ๕, ๙๑๒
ญาติสังคหะ: -*, ๗๔๖
ญาติสาโลหิต, ๘๔๗
ญายธรรม(+ความหมาย): -*, ๕๒๘
ญายะ, ๔๘๘; -*, ๕๒๘
ฎีกา, ๖๒๑
ฐปนะ, ๖๖๖–๖๖๗
ฐปนา(ในอานาปานสติ): -*, ๘๒๐
ฐปนียปญหา, ๖๖๖
ฐาน(ของสมาธิ), ๘๒๔
ฐานะ, ๕๓๗, ๕๖๙, ๕๗๓, ๕๗๖, ๕๘๐, ๕๘๘, ๕๙๐, ๖๔๔,
๖๔๖, ๖๗๗; -ฐานะที่แสดงความเป็นพาลหรือบัณฑิต,
๕๗๒; -ฐานะที่เห็นได้ยาก, ๘๕๐; -ฐานะไมเกี่ยวกับการ
บรรลุนิพพาน, ๔๘๗; -ไดฐานะกัลยาณมิตรเมื่อกอศรัทธา
ได, ๕๘๒
ฐานันดร(ของพระอรหันต), ๓๖๗
ฐิตะ, ๒๔๘; -*, ๗๘๔
ดนตรี, ๑๐๒๘
ดรุณวิปสสนา. ดู ตรุณวิปสสนา
ดลบันดาล, ๙๔, ๕๒๖, ๘๖๔, ๙๐๙, ๙๑๑, ๑๐๕๕, ๘๖๕–๘๖๖,
ดู บันดาล
ดวงชีวะ, ๑๐๐
ดวงดาว: -(นิมิต), ๘๒๐
ดวงตา(อุปมาคนหาทรัพย), ๗๓๖–๗๓๗
ดวงประทีป(อุปมาพระอรหันต์สิ้นชีพ), ๕๑๐
ดอกจําปา(อุปมา): -*, ๕๕๒
ดอกบัว(นิมิต), ๘๒๐
ดอกไม, ๗๓๐, ๘๒๐; -*, ๙๖๕
ดอกอุบล-ปทุม-บุณฑริก(อุปมา), ๕๘๑
ดัดลูกศร(อุปมาฝึกตน), ๕๗๑
ดับ, ๗๑, ๗๓, ๙๖, ๑๐๒, ๑๑๒, ๑๓๘; -ความหมายของนิพพาน
เกี่ยวกับดับ๓อยาง, ๑๐๒๓; -ดับวิตกวิจารได้ รู้ประจักษ์เอง,
๖๐๒
ดับกรรม, ๕๓๐
ดับกิเลส, ๓๘๖, ๔๐๑, ดูนิพพาน,นิโรธ
ดับทุกข, ๕๑๓, ๕๑๕, ๕๑๖, ๕๒๑, ๕๒๖, ๕๓๔, ๖๓๔, ๘๔๕,
๘๗๗, ๙๐๖, ๙๔๕, ๖๒๓–๖๒๕, ๖๘๕–๖๘๖; -(หลักปฏิบัติ
โดยใจความ). ดู นิพพาน,นิโรธ
ดับไฟ(อุปมา), ๘๓๗

๑๒๕๓
ดับภพ, ๒๓๓, ๕๙๒–๕๙๓
ดานดี-ดานเสีย, ๖๔๒, ดู อัสสาทะ,อาทีนวะ
ดาบส, ๑๐๙, ๙๖๗
ดาว, ๗๓
ดาวดึงส, ๙๕๓, ๑๐๒๙
ดําดิน(ฤทธ), ๙๔๗
ดําดิน(ฤทธิ์), ๘๐๑; -*, ๙๔๘
ดําเนินชีวิต, ๕๓๓, ๖๘๓, ดู ชีวิต
ดํารงมั่น. ดู อันตรธาน
ดําริ, ๕๕๑, ๗๐๒, ๑๐๒๖, ๑๐๖๒, ดู วิตก,สังกัปป; -ความดําริ
เป็นที่เกิดของกาม, ๑๐๒๖; -วิธีแกความดําริบาปอกุศล,
๖๕๐
ดําริชอบ. ดู สัมมาสังกัปปะ
ดิน, ๘๐๔, ๘๙๖, ๘๙๗
ดินฉาบ, ๖๓๐
ดินฟาอากาศ. ดู อุตุ
ดิรัจฉาน, ๘๙๐; -*, ๙๕๓; -ความแรงหรือเบาแหงโทษของ
ปาณาติบาต, ๗๒๖–๗๒๗; -ดิรัจฉานมีมนสิการแตไมมี
ปญญา, ๖๒๓; -ผลแหงทานแกดิรัจฉานเปนตน, ๙๒๘; สัทธานุสารีเป็นต้นพ้นแล้วจากกําเนิดดิรัจฉาน, ๔๗๑; -สี
หราชเป็นยอดดิรัจฉาน(อุปมา), ๘๓๒
ดิรัจฉานวิชา. ดู ติรัจฉานวิชา
ดี,ดีงาม, ๖๙, ๑๒๐, ๑๒๑, ๑๒๔
ดีกําเริบ, ๖๕๗
ดี-ชั่ว,ความดี-ความชั่ว, ๓๒๕, ๕๕๕, ๖๗๘, ๗๗๐, ๘๖๐, ดู
กรรม,กรรมดี,กรรมชั่ว,กุศล,บาป,บุญ,อกุศล; -การใชทรัพย
ทําดีหรือไมของกามโภคี๑๐, ๖๗๑–๖๗๒; -การประเมิน
ความดีความชั่วแบบวิภัชชวาท, ๖๖๐; -ตรวจสอบตถาคต,
๕๙๗; -ทําอยางสิ้นกรรม=ไมดีไมชั่ว, ๕๓๐–๕๓๑; -ใน
ดินแดนแหงกิจกรรมทางปญญา, ๘๗๘; -เปนเรื่องของ
มรรค, ๕๑๕; -มองหาแงดีของคนที่เราโกรธ, ๖๕๒; -สํานึก
รับผิดชอบดีชั่วเปนสัมมาทิฏฐิขั้นโลกีย, ๕๖๙, ๕๘๓, ๖๙๑
ดีเยี่ยม(ในบรรดาภิกษุอยู่ป่า), ๖๗๒
ดื่มน้ําเมา. ดู สุราเมรัย
ดื่มอยางวัว(ในอุปมา), ๖๕๑
ดื้อกระด้าง, ๒๖๓
ดุลย,ดุลยภาพ, ๑๐๖๗; -(การนั่ง), ๘๑๗
ดุสิต,ดุสิตกาย, ๖๗๐; -*, ๙๕๒
ดูถูก,ดูหมิ่น, ๒๖๓, ๒๘๓, ๕๙๗, ๖๗๗, ๑๐๓๑, ดู (ผลกรรม);
-*, ๑๐๐๓
ดูหนัง(ตัวอยางพฤติกรรมตัณหา-ฉันทะ), ๙๙๐
เด็ก, ๑๐๑๖; -ควรปลอยใหมีประสบการณเสรีหรือไม, ๖๖๔–
๖๖๖; -ตัวอยางพอแมเปนกัลยาณมิตรหรือบาปมิตรแกเด็ก
, ๖๗๖–๖๗๙; -มีปัญญาก็เป็นผู้ใหญ่, ๕๗๑
เด็กกําพรา(พระสารีบุตรบวชให), ๓๖๘

๑๒๕๔
เด็กตั้งไข(อุปมาอุปจารสมาธิ): -*, ๗๘๑
เด็กเล็ก(ตัวอยางพฤติกรรมฉันทะ), ๗๙๗
เด็กอ่อน, ๑๐๒๗
เดินทาง(อุปมา), ๖๔๖, ๖๕๐–๖๕๑; -ตัวอยางแสดงความตางปติ
กับสุข, ๘๒๗; -เหตุปรารภที่จะใหเกียจครานหรือเพียรก็ได
, ๖๔๘–๖๔๙
เดินน้ํา,เดินบนน้ํา, ๘๐๑, ๙๔๕–๙๔๗; -*, ๙๔๘
เดียงสา, ๑๐๒๗
เดียรถีย์, ๑๐๒, ๖๗๔, ๙๖๖; -*, ๙๒๑
เดือดร้อน, ๒๖๓, ๖๔๔, ดู ทุกข
แดด, ๖๔๗; -(อุปมา), ๖๕๖
แดนดง,แดนป่า,แดนไพร: -(ควรอยู่หรือไม่), ๖๖๗
แดนดง,แดนป่า,แดนไพร, ๖๗๓, ๖๗๔, ๖๕๖–๖๕๘
แดนมัจจุราช, ๖๗๓
ไดคิด, ๖๔๘, ดู สังเวค,สังเวช
ไดยิน, ๑๐๑๕, ๑๐๕๐
ตกเหว, ๕๕๔
ตติยฌาน, ๔๒๔, ๔๔๖, ๔๔๗, ๖๐๒, ๗๗๙, ๘๕๑, ๑๐๒๕,
๑๐๖๑, ๑๐๖๘, ๘๒๑; -(องคฌาน), ๘๒๖–๘๒๗; -*, ๔๒๘,
๔๕๗
ตติยฌานสุข, ๑๐๒๕
ตถตา, ๑๐๘, ๑๕๒
ตถะ, ๔๗๐
ตถาคต, ๖๓, ๑๕๐, ๔๘๙, ๕๐๕, ๕๒๕, ๘๑๔, ๘๙๐, ๘๙๔,
๘๙๖, ๙๐๐, ๙๐๓, ๑๐๔๘, ดู พระพุทธเจา; -*, ๓๘๙,
๙๐๙, ๙๒๐; -ตถาคต จะอุบัติหรือไม่ ปฏิจจสมุปบาทก็มี,
๑๕๒; -ตถาคตใช้ภาษาแต่ไม่ยึดติด, ๓๗๘; -ตถาคตเพียง
บอกทางให้, ๓๒๐, ๗๕๖; -ตถาคตไม่ติดโลกมีใจไร้พรมแดน
, ๕๘๑; -ตถาคตสรรเสริญการอนุเคราะห์สกุล, ๕๗๗; ตถาคตหลังจากตายเป็นอย่างไร, ๘๙๗; -ประโยชนของ
ศรัทธาที่แนวแน และโทษของการติดในบุคคล, ๕๙๙–
๖๐๑; -ไม่ตอบอัพยากตปัญหา, ๘๔๗; -เรียกอริยสัจเพราะ
ตถาคตเปนอริยะและเปนอริยะเพราะตรัสรูอริยสัจ, ๘๔๘–
๘๔๙; -วิธีตรวจสอบตถาคต, ๕๙๖–๕๙๘; -โสดาบันไม่
ประทุษร้ายตถาคต, ๘๙๘; -เหตุไดนามตถาคต, ๓๙๒
ตถาคตพลญาณ: -*, ๙๕๔
ตถาคตโพธิ, ๗๕๗, ๘๒๘; -*, ๘๑๐
ตถาคตโพธิสัทธา, ๘๒๘, ๙๐๘–๙๐๙; -*, ๘๙๔
ตถาคตภาษิต(ในอนาคตภิกษุไม่สนใจ), ๖๕๘
ตถาคตวิหาร: -(อานาปานสติสมาธิ), ๘๑๔; -*, ๔๗๑
ตถาคตสาวก(=อริยะ,สัตบุรุษ), ๕๖๔–๕๖๕
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, ๒๐๖, ๒๘๙, ๙๓๐
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ, ๑๐๕๑
ตทังคนิพพาน, ๔๐๐, ๖๓๓
ตทังคนิพพุต, ๑๓๘

พุทธธรรม
ตทังคนิโรธ, ๔๐๑, ๘๖๒
ตทังคปรินิพพาน: -*, ๔๐๑
ตทังควิมุตติ, ๔๓๘
ตน, ๑๒๕, ๑๓๗
ตน,ตนเอง. ดู อัตตา,อนัตตา; -คนโกรธทํารายตนเอง, ๖๕๒; ตนเปนที่พึ่ง, ๒๘๕, ๖๒๔–๖๒๕, ๖๓๒–๖๓๔; -ตนเปนที่พึ่ง
(อ), ๖๒๒; -ตนและบุคคลอื่น, ๖๗๗; -ทุกข์เพราะเห็นขันธ์
๕เป็นตน สุขเพราะเห็นว่าไม่เป็น, ๖๓๓; -โยนิโสมนสิการ
ทําใหพึ่งตนเองได, ๖๑๙; -อัตตัญุตา, ๕๖๙; -อัตตา(อ),
๔๐๘
ต้นกล้วย(อุปมาสังขาร), ๖๓๐
ต้นกําเนิด: -ของธรรมทั้งปวง=มนสิการ, ๘๔๒; -ต้นกําเนิด
ของโลก, ๙๔๔
ตนเคา, ๖๒๑, ๖๒๒; -*, ๖๔๐
ตนเดิมของสิ่งทั้งหลาย(ยึดอัตตา), ๔๙๗
ตนบัญญัต:ิ -(ติตถิยปริวาส)(อ), ๗๙๘; -(อิทธิปาฏิหาริยและดื่ม
สุรา), ๙๖๖
ต้นไม้(อุปมา), ๕๖๘, ๗๗๘
ตนไมมีผลดก(อุปมากามโทษ), ๑๐๓๑
ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์(ที่พึ่งผิด), ๘๖๔, ๙๑๒
ตนเลียบ(อุปมาคนตระหนี่), ๗๓๘
ตนหวา: -*, ๘๑๔
ตนหวา(อุปมา): -*, ๘๓๒
ต้นเหตุแห่งกรรม๓, ๒๖๕
ต้นอ้อสด(อุปมาปุถุชนเหี่ยวแห้ง), ๖๕๖
ตบะ, ๓, ๔, ๘๕, ๔๒๒, ๖๗๓, ๖๘๖, ๘๙๗, ๙๖๗; -*, ๕๒๗,
๙๖๔; -คนยังไม่รู้ตบะจะทําให้บริสุทธิ์ไม่ได้, ๙๔๔; -นิครนถ์
บําเพ็ญตบะเพื่อให้สิ้นกรรมเก่า, ๒๘๗, ๑๐๓๓; -นิครนถ
บําเพ็ญตบะเพื่อใหสิ้นกรรมเกา(อ), ๑๐๒๓, ๑๐๖๐; -ใน
พุทธกาลนักบวชนิยมบําเพ็ญตบะ, ๑๐๖๐; -บําเพ็ญตบะบีบ
เทวดา, ๙๕๔; -พระพุทธเจ้าติเตียนตบะทุกกรณีหรือไม่,
๖๖๙
ตรงไปตรงมา(วิธีของวิภัชชวาท), ๖๗๒
ตรรก, ๓๓๔, ๔๒๓, ๕๐๙, ๕๙๐, ๕๙๕
ตรวจตรอง(กิจของปญญา): -*, ๗๗๖
ตรวจสอบ,ตรวจตรา, ๖๘๕, ดู วิมังสา; -การตรวจสอบพระ
ศาสดากอนฟงธรรม, ๕๙๖–๕๙๘; -ตรวจสอบภิกษุก่อน
ศรัทธาขอเรียน, ๕๙๕; -ตรวจสอบภูมิปญญาคน๓ดาน(อ),
๖๘๐; -หลักตรวจสอบการสอน, ๕๘๐–๕๘๒
ตระกูล, ๕๔๐, ๕๗๐, ๕๗๓, ๖๗๓, ๙๒๘; -(ปลิโพธ), ๘๐๓; การใหผลของกรรม, ๒๗๓, ๒๘๔; -ความหมายคําวา
ตระกูล(อ), ๙๑๒
ตระกูลเลื่อมใส: -(เอตทัคคะ)(อ), ๓๖๘
ตระหนี,่ ๒๖๓, ๒๖๙, ๔๓๘, ๗๓๘, ดู มัจฉริยะ
ตระหนี,่ ความ, ๑๔๕

ดัชนี
ตรัสรู้, ๑๑๓, ๑๔๗, ๑๕๑, ๓๙๒, ๓๙๔, ๕๒๕, ๕๓๗, ๕๕๖,
๕๕๘, ๕๘๓, ๖๘๔, ๘๔๙, ๘๕๓, ๘๗๖, ๑๐๓๔, ๑๐๖๐,
๖๔๒–๖๔๓, ๘๓๒–๘๓๓, ดู โพธิ,อาสวักขยญาณ,
อรหัตตผล; -*, ๑๐๑๙, ๑๐๒๓; -การตรัสรูสืบเนื่องจาก
สัมมาทิฏฐิ, ๕๖๓; -การตรัสรูอาศัยความไมสันโดษในกุศล
ธรรม(อ), ๙๘๗; -การยืนยันการตรัสรูเปนกิจของพระ
ศาสดา, ๙๒๗; -เกณฑวัดความตรัสรู=ญาณ3, ๘๕๖–๘๕๘;
-ทั้ ง ก อ นและหลั ง ตรั ส รู ทรงอยู ด ว ยอานาปานสติ ม าก ,
๘๑๓–๘๑๔; -ธรรมสามัคคีในการตรัสรู, ๘๓๙; -บรรยาย
การตรัสรูของพระพุทธเจา, ๖๒๘, ๑๐๕๙–๑๐๖๑, ๘๕๐–
๘๕๑; -ปฏิญาณการตรัสรู้ต่อเมื่อรู้คุณโทษและทางออก
ของโลกและอุปาทานขันธ์ ๕, ๖๔๓; -ปัญญาเป็นใหญ่ใน
การตรัสรู้, ๖๐๓; -พระพุทธเจาตรัสรูอะไร?=อริยสัจ4=
ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน, ๘๕๐–๘๕๑; -พระพุทธเจา
ตรัสรูอะไร?=อริยสัจ๔=ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน, ๘๕๔;
-พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวกันจึงได้
ตรัสรู้, ๕๙๙; -พระพุทธเจายอมสิ้นพระชนมถาไมตรัสรู(อ),
๕๒๘; -พระโสดาบันเดินหน้าแนวดิ่งสู่ความตรัสรู้, ๘๙๗,
๙๑๑, ๘๘๙–๘๙๒; -ไม่ตรัสรู้อริยสัจ จึงเร่ร่อนตลอดกาล
นาน, ๘๔๖; -โยนิโสมนสิการแบบที่จําเปนสําหรับการตรัสรู,
๖๒๗; -สิ่งที่ตรัสรูมีมากมายที่สอนเพียงเล็กนอย, ๘๔๘
ตรัสรูฉับพลัน: -(เอตทัคคะ)(อ), ๓๖๘
ตราชั่ง, ๗๔๑, ๑๐๔๔; -(อุปมา), ๘๐๖
ตริตรึก. ดู วิตก,สัมมากัมมันตะ; -พระอรหันต์จะตริตรึกสิ่งใด
หรือไม่ตามประสงค์, ๓๙๗
ตรุณวิปสสนา, ๔๔๘, ๔๗๗
ตองการ,ความ(กําหนดคุณคาแท-เทียม), ๖๔๖
ตองการจะกระทํา,ความ. ดู กัตตุกัมยตาฉันทะ
ตอนรับแขก, ๕๔๗, ๗๔๓
ตอในใจ ๕, ๕๙๖
ตอบแงเดียว. ดู เอกังสพยากรณ
ตอบโดยยอนถาม. ดู ปฏิปจฉาพยากรณ
ตอบแทน, ๖๕๓; -การกระทําที่เป็นการตอบแทนคุณมารดา
บิดาแท้จริง, ๙๑๒
ตอบปญหา. ดู ปญหา,พยากรณ
ตะเกียง(อุปมา), ๕๘๒
ตะขาบ, ๖๕๗
ตะวันตก: -มองไตรสิกขาตามหลักวิชาการศึกษาตะวันตก,
๘๖๙; -มองพุทธศาสนา(อ), ๙๑๑; -มากกวาตะวันออกทั้ง
ฉันทะและตัณหา(อ), ๗๙๗
ตักกะ, ๕๙๐, ๗๐๒, และดู ตรรก
ตังขณิกปจจเวกขณ: -*, ๙๙๘
ตั้งมั่น, ๔๔๑, ๔๕๑, ๖๖๘, ๖๗๓, ดู สมาธิ,สมาหิตะ
ตั้งสมมติฐาน, ๖๘๕–๖๘๖
ตัณหักขยสุข: -*, ๙๐๐, ๑๐๕๗

๑๒๕๕
ตัณหักขยะ,ตัณหักขัย(นิพพาน), ๓๓๖; -*, ๑๐๕๗
ตัณหา, ๑๕, ๒๓, ๗๘, ๑๐๐, ๑๐๒, ๑๒๔, ๑๒๖, ๑๓๙, ๑๔๒,
๒๔๒, ๓๑๑, ๓๓๕, ๓๗๔, ๔๐๘, ๔๒๒, ๔๖๒, ๔๗๖, ๔๙๘,
๕๐๐, ๕๐๔, ๕๐๖, ๕๑๘, ๕๓๐, ๕๖๓, ๖๒๗, ๖๓๒, ๖๓๔,
๖๔๗, ๖๕๔, ๖๕๖, ๖๗๓, ๗๐๒, ๗๓๓, ๗๕๐, ๗๖๔, ๘๒๙,
๘๕๐, ๘๕๘, ๘๖๑, ๘๖๒, ๘๖๘, ๘๗๗, ๙๐๔, ๙๒๑,
๑๐๒๖, ๑๐๒๙, ๑๐๕๕, ๑๐๕๘, ๘๘๓–๘๘๔, ๖๙๙–๗๐๑; *, ๑๑๘, ๑๗๒, ๕๐๙, ๕๒๗, ๘๙๑, ๑๐๔๗, ๑๐๕๗; -ขอ
ควรทราบทั่วไปโดยตารางเปรียบเทียบ, ๑๐๒๐; -ความ
เขาใจในอนัตตตาชวยทําลายความเห็นแกตัว, ๑๓๕; ความคิดตกอดีตลอยอนาคตคือคิดตามแนวตัณหา, ๖๕๙,
๖๕๔–๖๕๕; -ความสัมพันธกับอวิชชา, ๑๗๕, ๑๙๖; ความหมายยอ, ๑๘๒, ๒๓๐, ๓๖๕, ๙๘๕, ๙๘๙, ๙๙๐,
๑๐๒๐; -คําจํากัดความตามแบบ, ๑๗๒; -ฉันทะที่ตรงกับ
ตัณหา, ๙๘๔, ๙๗๘–๙๘๐; -ตถาคตไม่มีตัณหาในการที่มี
ธรรมสะอาดหมดจด, ๕๙๘; -ตัณหา 6, ๑๗๒; -ตัณหา ๖,
๔๗๑; -ตัณหา๒(อ), ๙๘๗; -ตัณหา3และความหมาย, ๑๘๗,
๘๖๑; -ตัณหา๓และความหมาย(อ), ๙๘๗; -ตัณหา๓และ
ความหมาย(อ.), ๑๗๒; -ตัณหา๖; -*, ๙๘๕, ๑๐๑๐; -ตัณหา
กับการกินและการสืบพันธุ, ๙๙๓–๑๐๐๐; -ตัณหากับ
ฉันทะ ในฐานะแรงจูงใจคูปรับกัน, ๙๗๑–๑๐๒๒, ๗๙๖–
๗๙๗; -ตัณหากับในแงสัมพันธกับความหมายของนิพพาน,
๓๘๕; -ตัณหากับพฤติกรรมของปุถุชน, ๖๙๓; -ตัณหากับ
โยนิโสมนสิการแบบที่2, ๖๗๙; -ตัณหาเกิดขึ้นถาสนองระงับ
ไมไดปญหาเกิดขึ้นทันที, ๑๐๕๕; -ตัณหาเกิดจากอโยนิโส
มนสิการ, ๖๒๓–๖๒๕; -ตัณหาเกิดที่ไหน ตองการอะไร,
๙๘๕–๙๘๖; -ตัณหาเกิดแทรกสลับเปนปจจัยแกฉันทะได,
๗๙๗, ๑๐๐๗–๑๐๐๙, ๑๐๑๒–๑๐๑๔; -ตัณหาเกิดสืบจาก
อวิชชา อิงอาศัยเวทนา, ๘๖๐, ๙๘๔–๙๘๕; -ตัณหาในแง่
ความสัมพันธ์กับความหมายของนิพพาน, ๓๙๕; -ตัณหา
ในแง่สัมพันธ์กับความหมายของนิพพาน, ๘๕๓; -ตัณหาใน
ฐานะสมุทัยสวนหนาโรง, ๖๘๖, ๘๕๒; -ตัณหาในฐานะสมุทัย
สวนหนาโรง(อ), ๖๓๕; -ตัณหาปรุงเวทนา เวทนาก็ปรุง
ตัณหา, ๑๐๕๔; -ตัณหาเปนมูลรากของวัฏฏะ(อ), ๖๒๖; ตัณหาอาจใชในทางดีมีประโยชน, ๑๙๗, ๒๐๐; -ตัวอยาง
พฤติกรรมเทียบตัณหากับฉันทะ, ๑๐๒๑–๑๐๒๒; -ทําบุญ
ทําทานเพื่อทําลายการสั่งสมตัณหา, ๑๐๕๖–๑๐๕๗; -นิกัน
ติ=ตัณหาละเอียด(อ), ๔๔๘; -ในกระบวนการรับรู, ๓๒; -ใน
กระบวนธรรมที่ตางจากฉันทะ, ๑๐๑๕; -ในฐานะตัวการให
เกิดทุกข, ๑๙๙; -ในดินแดนแห่งกิจกรรมทางปัญญา,
๘๗๘; -เปนเครื่องตัดสินความเชื่อกรรมที่ผิด, ๒๘๔; -เป็น
ตัวการให้ได้ชื่อว่าอยู่เดียวจริงหรือไม่, ๖๗๔; -เปนตัวตีราคา
คุณคาเทียม, ๖๔๖, ๗๐๑; -เปนปหาตัพพธรรม, ๘๕๘; -เปน
ไวพจนของราคะ, ๔๒๙; -เป็นสมุทัยของสังขาร, ๔๖๗; เปนอยู โดยไม อ าศัย ตัณ หา และเป นอยูใ นขณะป จ จุบัน ,

๑๒๕๖
๗๖๘, ๗๗๐; -ผลทางจริยธรรม, ๙๙๐–๙๙๓; -พัฒนาการ
ทางกายที่ขาดจริยธรรม ยอมกลายเปนเครื่องมือของตัณหา
สําหรับยื้อแยงโลกามิส(อ), ๘๖๙; -โยนิโสมนสิการสกัดและ
แยงบทบาทกับอวิชชาตัณหา, ๖๒๗, ๖๒๕–๖๒๖; -ลด
ตัณหา ขัดการพัฒนาหรือไม, ๙๗๑; -ลักษณะความคิดที่มี
ตัณหาเปนตัวเดน, ๖๒๖, ๗๐๕; -หลักการปฏิบัติตอตัณหา
เพื่อใชใหเปนประโยชน, ๑๐๑๐; -หลักการปฏิบัติตอตัณหา
เพื่อใหใชเปนประโยชน, ๑๐๒๐, ๑๐๑๑–๑๐๑๓; -หลัก
ตัดสินกิจกรรมวาเกิดแรงจูงใจแบบไหน, ๙๘๙–๙๙๓; -หัว
เงื่อนหรือขั้วที่สองของปฏิจจสมุปบาท, ๓๓๒; -อธิบาย
เวทนาเปนปจจัยแกตัณหา ตัณหาเปนปจจัยแกอุปาทาน,
๑๗๓, ๑๘๔; -อยากนิพพานเปนตัณหาหรือ, ๙๗๑; อิทธิพลของตัณหาตอการแกปญหา, ๘๗๒
ตัณหาจริต: -*, ๑๗๗
ตัณหาฉันทะ, ๙๗๒–๙๘๐; -*, ๖๕๐, ๑๐๐๓, ๑๐๑๐, ๑๐๓๐
ตัณหาปตถนา, ๙๘๔
ตัณหามูลกธรรม ๙: -*, ๒๐๗
ตัณหาอุปาทาน, ๖๓, ดู ตัณหา,อุปาทาน
ตัดสินสัจจะ(ไมพึงใชศรัทธา), ๖๘๑
ตัตรมัชฌัตตตา(เจตสิก), ๒๗; -*, ๑๔, ๘๒๗
ตัทธิต: -*, ๔๐๕
ตัวการภายนอก, ๙๘, ๑๐๗
ตัวกู-ของกู(วิเคราะหคํา): -*, ๔๙๕
ตัวแกน, ๙๕, ๙๘, ๑๐๓, ๑๐๗, ๑๑๗
ตัวจริง(ที่คงที่ยั่งยืน), ๙๔
ตัวตน, ๑๐๘, ๑๑๐, ๑๒๗, ๑๓๖, ๔๔๘, ๔๙๐, ๖๓๕, ๖๕๐,
๖๗๔, ๗๐๑, ๘๕๐, ๘๖๒, ๘๖๖, ๑๐๐๖, ๙๒๒–๙๒๔,
๑๐๐๑–๑๐๐๓, ๗๖๗–๗๗๑, ๗๙๖–๗๙๗, ดู อัตตา
,อนัตตา; -ตัวตน2แบบในใจของคน, ๑๖๕; -ตัวตนกับ
คุณคาแทคุณคาเทียม, ๖๔๖; -วิธีคิดแยกแยะใหเห็นความ
ไมเปนตัวตน, ๖๒๙–๖๓๐; -สิ่งที่ถูกยึดถือเปนตัวตน,
๗๗๑
ตัวบงการ, ๑๓๘
ตัวบีบ, ๑๑๗
ตัวปน, ๑๒๖
ตัวสัตว,ตัวบุคคล, ๑๐๐, ๑๐๒
ตัวอยาง, ๖๕๒, ๖๕๙; -กัลยาณมิตร, ๕๖๕; -ตัววิธีอยางคิดแบบ
อริยสัจ, ๖๘๕; -ตัวอยางการใชโยนิโสมนสิการในคัมภีร(อ),
๖๒๓; -ตัวอยางของผูมีคุณสมบัติวจนักขโม(อ), ๕๗๔; -ตัว
อยางปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจําวัน, ๑๙๑
ตา, ๘๕, ๓๙๒, ๔๗๑, ๖๐๒, ๖๖๗, ๖๗๔, ๗๕๐, ๗๗๓, ๙๐๑,
๑๐๒๖, ๑๐๓๐, ๑๐๕๐, ดู จักขุ; -*, ๕๒๐, ๑๐๓๒; -เจริญ
อานาปานสติ ตาไม่เหนื่อย, ๔๖๑, ๘๑๓–๘๑๔; -ตรวจสอบ
ตถาคตด้วยสิ่งที่รู้ได้ด้วยตาหู, ๕๙๗; -ตาเปนกรรมเกา,
๘๗๘

พุทธธรรม
ตาข้างเดียว(อุปมาคนมีศรัทธา), ๖๐๑
ตาขายดักศาสดาจารย: -*, ๔๙๘
ตาณะ(นิพพาน), ๓๓๖
ตาดี(ในอุปมา), ๖๓๐
ตาเดียว(ในอุปมา), ๗๓๗
ตาทิพย, ๗๘๘, ๙๔๕, ดู ทิพพจักขุ,ทิพยจักษุ; -(ขุนคลังแกว),
๑๐๒๗
ตาบอด(อุปมา), ๗๓๗
ตาบอดถือตะเกียง(อุปมาพหูสูตไดแตสอน), ๕๘๒
ตาย, ๗๓, ๘๕, ๘๗, ๑๔๒, ๑๔๕, ๕๘๑, ๖๐๐, ๖๕๑, ๖๕๕,
๖๕๗, ๗๒๔, ๗๔๘, ๗๖๕, ๘๙๖, ดู วิภวตัณหา,อัพยากต
ปญหา,อุจเฉททิฏฐิ; -*, ๕๒๘, ๑๐๓๑; -คนฆาไมตองการ
ความตาย, ๑๐๐๐–๑๐๐๑; -คนทุกคนตองตายใชหรือไม,
๖๖๖; -เทียบความตายกับนิโรธสมาบัติ(อ), ๔๓๕; -ผลดี
ผลเสียของการระลึกถึงความตายดวยโยนิโสมนสิการและอ
โยนิโสมนสิการ, ๖๔๘; -ผลดีผลเสียของการระลึกถึงความ
ตายดวยโยนิโสและอโยนิโสมนสิการ, ๖๒๓; -พระอรหันต์
ไม่กลัวตาย, ๓๙๗; -พวกหนึ่งชื่นชมว่าตายแล้วอัตตาจะสูญ
, ๕๐๕; -มรณสติ, ๘๐๕; -ไม่รู้จะตายวันตายพรุ่ง, ๓๑๘; สัตว์หลังจากตาย มีหรือไม่, ๘๔๗
ตาวกาลิกโต, ๗๔
ต่ําทราม(มิใช่เพราะชาติตระกูล), ๓๑๙
ตําบล, ๑๐๑๖
ตํารา, ๕๗๙, ๕๘๓, ๕๙๐; -*, ๘๐๘
ตําหนิ(แงติชมกามโภคี๑๐), ๖๗๑–๖๗๒
ตําแหนง, ๕๒๗, ๑๐๑๓
ติ-ชม(ทาทีตอคําติชมพุทธศาสนา), ๕๙๔
ติด,ติดของ,คิดคาง,ติดใคร,ติดใจ-ขัดใจ,ติดพัน, ๖๕๕
ติด,ติดของ,ติดคาง,ติดใคร,ติดใจ-ขัดใจ,ติดพัน, ๖๒๖, ๖๔๓,
๖๗๑, ๖๗๗, ๖๗๔–๖๗๖, ๗๖๐–๗๖๒, ดู ราคะ,โลภะ
,โทสะ
ติดของ,ติดใคร, ๒๓๒, ๒๓๓
ติดใจ, ๖๘
ติดบุคคล(เปนอุปสรรคความหลุดพน), ๕๘๘, ๕๙๙–๖๐๑
ติดเพลิน, ๑๑๘, ๑๒๐, ๑๒๕
ติดลา: -*, ๕๒๗
ติตถิยปริวาส, ๗๙๘
ติเตียน, ๕๗๖, ๕๙๐, ๕๙๒; -ทาทีตอคําติเตียนพุทธศาสนา,
๕๙๔; -พระพุทธเจ้าติเตียนตบะทุกอย่างหรือไม่, ๖๖๙; ลักษณะภิกษุที่ควรติไม่ว่าอยู่ป่าอยู่บ้าน, ๖๗๓
ติรัจฉานโยนิกทุกข, ๘๖
ติรัจฉานวิชา: -*, ๙๕๐; -ตางจากปาฏิหาริย(อ), ๙๖๑; -อาจเกิด
จากปฏิบัติสมาธิผิด, ๖๔๐
ตีคลุม(ผิดหลักวิภัชชวาท), ๖๖๐–๖๖๑
ตื่น(ตื่นเองแล้วจึงปลุก), ๕๘๑

ดัชนี
ตื่นก็เปนสุข(เมตตา), ๖๕๓
ตื่นขาว, ๓๑๖
ตื่นแล้วเบิกบานแล้ว, ๘๙๑, ๘๙๔
ตุ้มหู, ๗๘๖
ตุลนา, ๔๖; -*, ๕๒๓, ๑๐๐๖
ตุลาการ, ๕๔๗
เตโช, ๔๐, ๓๙๐, ๘๐๔
เตโชธาตุ, ๒๖; -*, ๓๖๘
เต็มอิ่มทุกขณะ, ๘๔๕
เตรียมการ(ถูกหลักพุทธศาสนา), ๖๕๗, ๖๕๙
เตวิชชะ, ๔๒๑, ๔๓๖
เตา(อุปมาเกิดเปนคนไดยาก): -*, ๗๑๔
เตียง(อุปมาสติ), ๗๗๖
เตือนตน, ๖๕๒
แตกกายทําลายขันธ, ๕๙๑–๕๙๒, ดูตาย
แตกดับ,แตกสลาย, ๖๗, ๙๔, ๑๐๑, ๑๐๔, ๑๑๓, ๑๑๖
แตกตางระหวางบุคคล,ความ, ๕๗๐, ๖๔๑, ๖๕๓, ๖๗๐, ๖๕๐–
๖๕๑, ดู อินทรีย,ปฏิปทา4; -ตัวการคืออินทรีย๕, ๘๓๐; ตัวการคืออินทรีย๖, ๘๔๐
แตกแยก, ๖๕๗; -(นิครนถ)(อ), ๖๕๙
แตงตั้งเจาหนาที.่ ดู วินัย
แตงสรรค, ๖๖
ไตร่ตรอง, ๕๙๕, ๖๓๗, ดู วิมังสา
ไตรธาตุ, ๒๕๒
ไตรปฎก, ๙, ๕๐๔, ๕๓๘, ๕๖๓, ๖๐๑, ๖๔๘, ๗๑๔, ๘๗๕; -*,
๖๕๙, ๘๒๒; -การคัดลอกตัดความมาอาจทําใหเขาใจผิด,
๖๗๕; -การใชคําวานิพพาน, ๓๙๔; -ตัวอยางบาลีไมพบใน
พระไตรปฎกแตอางไวในวิสุทธิมัคค(อ), ๘๔๙; -ผูทรง
ไตรปฏกเปนกัลยาณมิตรได, ๘๐๔; -พระไตรปฎกฉบับ
ภาษาไทย(อ), ๕๘๑; -ศรัทธา๔ไมมาในพระไตรปฎก(อ),
๙๑๐; -ศีล ๕ในพระไตรปฎกนิยมเรียกอยางอื่น, ๕๖๐
ไตรปฎก,พระ, ๖๘, ๒๓๒
ไตรเพท, ๔๒๑
ไตรภพ, ๙๐๖
ไตรภูม,ิ ๑๐๖๗
ไตรมาส, ๘๑๔
ไตรลักษณ, ๗๓, ๑๓๖, ๑๖๔, ๒๐๕, ๒๒๓, ๔๔๓, ๔๔๗, ๔๘๓,
๔๙๘, ๔๙๙, ๕๖๒, ๘๐๗, ๘๓๓, ๘๘๓, ๑๐๕๐, ดู ไมเที่ยง
,อนิจจตา,ทุกข,ทุกขตา,อนัตตา,อนัตตตา; -*, ๘๒๐; ความหมายทุกข๓อยาง, ๑๖๐; -ไตรลักษณกําหนดประเภท
ของความหลุดพน(อ), ๔๑๖; -ไตรลักษณและปฏิจจสมุป
บาทครอบคลุมวิภาษวิธี, ๖๘๖; -ในคําจํากัดความสัมมา
ทิฏฐิ, ๖๘๙; -ในตารางสรุป, ๘๗๔; -ในสติปฏฐาน, ๗๖๗; เปนกฎธรรมชาติแมตถาคตไมอุบัติก็มีอยู, ๖๒; -พิจารณา
ไตรลักษณก็เรียกวาฌาน, ๔๒๕; -พิจารณาไตรลักษณก็

๑๒๕๗
เรียกวาฌาน(อ), ๘๒๕; -ไมเขาในความหมายของศีลธรรม,
๕๖๑; -สรุปผลการปฏิบัติสติปฏฐานในแงไตรลักษณ, ๗๗๑
ไตรวัฏฏ, ๑๗๖, ดู วัฏฏะ
ไตรวิชชา, ๔๒๑
ไตรสิกขา, ๔๖๓, ๔๗๕, ๕๔๒, ๗๑๕, ๙๓๘, ๕๒๑–๕๒๔, ดู
สิกขา ๓,อธิศีลสิกขา,อธิจิตตสิกขา,อธิปญญาสิกขา; -การ
จัดหมวดโดยเทียบกับมรรค, ๕๒๒, ๕๔๔–๕๔๖; ความสัมพันธกับมรรคและการฝกที่พรอมไปดวยกันกับ
มรรค, ๕๕๑–๕๕๗, ๖๙๕–๖๙๗; -ความหมายของสิกขา
และสาระสําคัญของไตรสิกขาแตละขอ, ๕๔๕–๕๔๘, ๘๖๙;
-ไตรสิกขากับการแบงประเภทของพระอริยบุคคล, ๔๐๘,
๔๑๑; -ไตรสิกขาครอบคลุมจริยธรรมทั้งหมด, ๕๓๖; ไตรสิกขาเทียบกับระบบบุญกิริยา๓, ๕๓๙–๕๔๐; ไตรสิกขาเปนระบบการปฏิบัติธรรมที่ครบถวนสมบูร ณ,
๕๔๔; -ไตรสิกขามองในแงของการศึกษา, ๖๙๔; -มรรคใน
ฐานะไตรสิกขา, ๕๔๓–๕๕๖
ถนน, ๖๕๑, ๖๗๗; -อุปมาขั้นตอนของการปฏิบัติตามหลัก
ไตรสิกขาและเจริญองคมรรค, ๕๔๔, ๕๕๓–๕๕๔
ถอ(อุปมาในอานาปานสติ), ๘๑๙
ถอนผมถอนหนวด, ๖๔๑
ถ่อย(ไม่ใช่เพราะชาติ), ๓๒๐
ถั่วหมัก(อุปมาอิ่มกายหนัก), ๖๔๙
ถากไม้(อุปมาฝึกตน), ๕๗๑
ถายทอด, ๕๔๘
ถาวร, ๑๐๓, ๑๑๐
ถิ่น, ๖๕๓, ๖๘๕; -(กรรมใหผล), ๒๗๓; -(ควรอยู่หรือไม่), ๖๖๗
ถีนเจตสิก, ๒๗
ถีนมิทธนิวรณ์, ๒๖๓
ถีนมิทธะ, ๘๓๕, ๘๙๕, ๑๐๔๖; -*, ๖๑๙, ๗๖๕; -ความหมาย,
๗๘๓; -โทษและอุปมาภาชนะและถูกสาหรายคลุม, ๗๘๖; แบ่งย่อยเป็น๒และอาหารอนาหาร, ๘๓๔; -เปนคูปรับของ
วิตก, ๘๒๘
ถีนะ, ๗๘๓
ถือ(ถือเขวถือผิดเกี่ยวกับศีลวัตร). ดู ปรามาส,สีลัพพตปรามาส
ถือครองผาบังสุกุล, ๖๔๑, ๖๕๑, ดู ผาบังสุกุล
ถือค้าง, ๑๓๗
ถือตัว, ๒๖๓, ๖๗๓, ดู มานะ
ถือตัว,ความ, ๑๑๐, ๑๑๕, ๑๒๖
ถือทรงผาบังสุกุล, ๔๒๒
ถือบิณฑบาต, ๔๒๒, ๖๗๓
ถือผิด: -*, ๑๑๘
ถือมั่น, ๑๐๐, ๑๑๒, ๑๑๘, ๑๓๗
ถือมั่นตัวตน, ๑๐๐
ถืออยูปา, ๔๒๒
ถืออํานาจ, ๑๑๕

๑๒๕๘
ถือเอาของที่เขามิไดให. ดู อนินนาทาน
ถูกกับใจคิด,ถูกใจ,ความ. ดู รุจิ
ถูกทําร้าย(สมุฏฐานหนึ่งของเวทนา), ๒๘๗
เถยยบริโภค, ๔๐๖
เถรกรณธรรม ๔, ๙๔๐
เถรธรรม ๑๐, ๙๔๐
เถรวาท๙: -เถรวาทเนนปญญา มหายานเนนกรุณา(อ), ๑๐๑๙;
-วิธีเจริญสมาธิแบบประเพณีเถรวาท, ๘๐๓–๘๒๐
เถรสองบาตร(ศีลวัตร), ๔๒๓
เถระ, ๖๖๐, ๘๑๐; -ในอนาคตพระเถระจะมัก มากชักนําในทาง
เชือนแช, ๖๕๘; -เหตุใหเปนเถระและเถระ3ประเภท, ๙๔๐
เถรี, ๔๘๘; -*, ๑๐๐๙
เถารัด, ๖๓๐
เถาวัฏฏนาวฬี, ๑๐๕๙
เถาวัลย์, ๑๐๕๙
แถลงเรื่องล้ําลึกได(กัลยาณมิตร), ๕๗๔
ไถหวาน, ๗๓๔; -(สําเร็จก็เปนฤทธิ์)(อ), ๘๐๑
ทดลอง,ทดสอบ, ๕๘๙, ๕๙๖, ๖๘๕–๖๘๖, ดู วิมังสา
ทนไดยาก: -*, ๗๕
ทนตอถอยคํา(กัลยาณมิตร), ๕๗๔
ทมนะ, ๙๖๖
ทมะ: -*, ๙๖๕
ทรงเจาเขาผี, ๒๗๗
ทรงธรรม(คาถาเดียวแต่เข้าใจและปฏิบัติถูก), ๖๓๗
ทรมาน, ๙๕๔, ๙๕๐–๙๕๑; -(ความหมาย), ๙๖๖
ทรมานตน,ทรมานกาย, ๖๘๖, ๘๕๐, ๘๖๖, ๙๕๔, ดู อัตตกิลม
ถานุโยค,ทุกรกิริยา; -*, ๙๒๑
ทรัพย์, ๑๔๑, ๑๔๕, ๓๙๘, ๔๙๑, ๕๓๗, ๕๓๘, ๕๓๙, ๕๖๙,
๕๗๖, ๗๑๒, ๗๒๔, ๗๒๖, ๗๓๐, ๗๙๘, ๘๗๐, ๙๐๖,
๑๐๒๗, ๑๐๓๑, ๑๐๓๔, ดู โภคะ; -การจัดทรัพยเพื่อใช
สอย(อ), ๙๑๘; -การละเมิดตอทรัพยสิน, ๙๐๔; -การ
แสวงหาและการใชจายทรัพยของกามโภคี, ๖๗๑–๖๗๒; เก็บรักษาสะสมทรัพย์อย่างผึ้งอย่างปลวก, ๗๓๐; ขอบเขตแหงคุณคาของทรัพย, ๗๔๔; -ขีดจํากัดของ
ความสุขจากทรัพย, ๑๐๓๓; -คฤหัสถ์ควรมีสุขในการมีและ
ใช้จ่ายทรัพย์, ๗๔๒; -ความหมายและการปฏิบัติตอทรัพย,
๗๓๕–๗๔๕; -โจรฆาเจาทรัพยเพราะโลภะหรือ, ๖๖๒; ทรัพย5ของพุทธอารยชน, ๘๘๗, ๘๙๕; -ทรัพย์๕ของ
พุทธอารยชน, ๙๐๒; -ทรัพย์๕ของพุทธอารยชน(อ.),
๘๙๔; -ทรัพย์ตายแล้วเอาไปไม่ได้, ๓๒๐; -ทรัพย์ประจําตัว
ของวรรณะ4, ๔๘๘; -ผู้ปกครองปล่อยให้มีคนไร้ทรัพย์จึง
เกิดอาชญากรรมแพร่หลาย, ๒๔๒; -ไม่พึงปรารถนาทรัพย์
โดยไม่ชอบธรรม, ๕๗๑; -วินัยของภิกษุ; -ทรัพยสินสวนตัว
หรือของสงฆ, ๗๕๓; -สรุปการปฏิบัติตอทรัพยของคฤหัสถ,
๗๕๑–๗๕๓; -หนาที่จักรพรรดิจัดสรรเพิ่มทรัพยแกผู

พุทธธรรม
ยากไร, ๗๓๓; -อาจไดทรัพยดวยเหตุปจจัยตางกัน, ๖๖๓; อุปมากามดังทรัพยสมบัติที่ยืมเขามา, ๑๐๓๐
ทรัพยากร, ๗๓๕
ทราม(มิใช่เพราะชาติ), ๓๑๙
ทฤษฎี, ๑๒๖, ๓๗๘, ๔๒๑, ๕๘๙, ๕๙๐, ๖๐๒, ๖๙๐, ๘๗๓; (=วาทะ), ๖๖๐
ทฤษฎี, ๕๙๓–๕๙๔, ดู ทิฏฐิ
ทวนกระแส, ๓๓๕
ทวยเทพ, ๗๕๓
ทวาร: -คุ้มครองทวาร, ๕๔; -ประเภทของความรู, ๔๐
ทศชาติ, ๙๖๘
ทศพล, ๑๔๗
ทศพิธราชธรรม, ๘๗๑
ทสสิกขาปทิก,-ปทิกา: -*, ๙๑๙
ทหาร, ๗๖๒
ทอง, ๑๐๒๖; -(อุปมานิวรณ์), ๗๘๖
ทอดธุระ,ไม่, ๕๙๙, ๖๕๘, ดู วิริยะ
ท้อถอย,ท้อแท้, ๑๑๓, ๑๕๐, ๖๕๖, ดู ถีนมิทธะ
ท่อนไม้, ๕๓๑, ดูที่ ศัสตรา
ทะนงตน-ตัว,ความ, ๑๑๐, ๑๒๖
ทะยาน,ทะยานอยาก, ๖๔๔, ดู ตัณหา
ทะยานอยาก, ๑๐๐, ๒๓๒
ทะเลทราย, ๘๒๗
ทะเลาะ. ดู วิวาท; -*, ๖๒๓
ทักขิณา,ทักษิณา, ๗๔๓, ๗๓๗–๗๓๘; -*, ๒๘๔
ทักขิไณย,ทักขิไณยบุคคล, ๓๔๔, ๘๙๗, ๙๖๙
ทัณฑกรรม(แกพระอรหันต), ๓๗๐
ทัณฑะ, ๗๑๒
ทันธาภิญญา, ๘๔๑
ทัพใหญ, ๑๐๒๗
ทัศนคติ, ๕๕๑, ๖๙๐, ๗๐๓, ๗๖๗, ๗๗๑, ๗๗๓, ๘๘๕; -การ
หล อ หลอมและแก ไ ขทั ศ นคติ ด ว ยโยนิ โ สมนสิ ก ารโดย
อาศัยมิตร, ๖๗๖–๖๗๙; -ทัศนคติของพุทธศาสนาตอ
ความสุข, ๑๐๕๙–๑๐๖๐; -ทัศนคติแบบสัจจานุรักข, ๕๙๓–
๕๙๔; -เปนผลสําคัญจากการเสวนามิตร, ๕๘๒–๕๘๓
ทัศนะ,ทัสสนะ, ๖๗๕, ๘๘๙; -ทัศนะตอโลกและชีวิต, ๖๙๐, ดู
ชีวทัศน,โลกทัศน; -ทัศนะแบบพุทธเกี่ยวกับการเสวย
ความสุข, ๑๐๖๓–๑๐๖๖; -ทัศนะหรือทัสสนะ=โสดาปตติ
มรรค, ๔๐๒; -ทัศนะหรือทัสสนะ=โสดาปตติมรรค(อ),
๘๘๖; -ทัสสนะเปนกิจของปญญา, ๘๒๙; -ผู้มีทัศนะ
สมบูรณ์=โสดาบัน(ทัสสนสัมบัน), ๑๕๒, ๘๘๙
ทัศนียภาพ, ๕๕๔
ทัสยุ, ๔๐๓
ทัสสนมูลิกา, ๕๙๘
ทัสสนสัมบัน(พระโสดาบัน), ๑๕๒, ๘๘๙; -*, ๘๘๙

ดัชนี
ทัสสนอริยะ(อารยชนโดยรูปลักษณ): -*, ๔๐๔
ทาง. ดู มรรค,มรรคา; -ทาง=คําแปลหนึ่งของโยนิ, ๖๒๑, ๖๒๒;
-อุปมาการฝกตามไตรสิกขาและเจริญมรรคดังทางสามชวง
, ๕๕๓–๕๕๔
ทางกราน(=กามสุขัลลิกานุโยค): -*, ๕๒๗
ทางกันดาร(อุปมากินอาหารดังกินเนื้อลูก): -*, ๗๑๘
ทางกาย, ๖๘๕, ๘๓๔, ๖๕๐–๖๕๑, ดู กาย
ทางเกรียม(=อัตตกิลมถานุโยค): -*, ๕๒๗
ทางเก่า(พระพุทธเจ้าค้นพบ), ๔๖๒, ๕๑๔, ๙๐๘
ทางไกลกันดาร(อุปมาเดินทางเสร็จ), ๑๐๔๖
ทางใจ, ๘๓๔, ดู ใจ
ทางดับกรรม, ๕๓๐, ดู มรรค
ทางดับทุกข. ดู มรรค
ทางดี-ทางเสีย, ๖๗๒, ดู อัสสาทะ,อาทีนวะ
ทางน้ํา,ทางบก,ทางอากาศ, ๕๓๒
ทางรอด. ดู นิสสรณะ
ทางรอดพน(ญายะ). และดู นิสสรณะ
ทางวาจา. ดู วาจา
ทางสายกลาง, ๕๑๐–๑๑๕๐, ดู มรรค,มัชฌิมาปฏิปทา; -ขยาย
ความเรื่องความเปนสายกลาง, ๕๒๕–๕๒๘; -ความหมาย
ทั่วไป ความเป็นคู่กับมัชเฌนธรรม และไม่ข้องแวะ
ที่สุด๒อย่าง, ๘๖๖; -ความหมายทั่วไป ความเปนคู
กับมัชเฌนธรรมเทศนา และไมของแวะที่สุด๒อยาง, ๕๑๔,
๘๗๗; -ความหมายทั่วไปความเปนคูกับมัชเฌนธรรม
เทศนา และไมของแวะที่สุด๒อยาง, ๘๕๓; -ความหมาย
ทั่วไปความเปนคูกับมัชเฌนธรรมเทศนาและไมของแวะ
ที่สุด๒อยาง, ๘๕๐; -ใชตรวจสอบความถูกตองพอดีของ
กิจกรรมและกิจการไดทุกอยาง, ๕๒๗; -ไมใชเรื่องเพียรเกิน
หรือหยอน(อ), ๕๒๘; -หลักกําหนดอยูที่หลักปฏิบัติถูก
ความมุงหมาย, ๖๔๐
ทางสายตรง(มรรค), ๔๘๗
ทางออก, ๖๔๒–๖๔๕, ดู นิสสรณะ; -ทางออกสําหรับผูผิดหวัง
จากกามสุข, ๑๐๖๕
ทาทาย, ๗๙๘, ๘๐๐, ดู วิริยะ
ทาที, ๕๔๖, ๕๔๘, ๖๒๖, ๖๓๑, ๖๓๕, ๖๗๗; -ทาทีของพุทธ
ศาสนาตอปญญา, ๘๓๒; -ทาทีตอกาลเวลา, ๖๕๕–๖๕๖; ทาทีตอคําติชมพุทธศาสนา, ๕๙๔; -ทาทีตอทรัพยสมบัติ,
๖๗๑–๖๗๒; -ทาทีตอโลกและชีวิตของปุถุชนกับพระ
อรหันต, ๓๗๖; -ทาทีตอโลกและชีวิตอยางมีสัมมาทิฏฐิ,
๗๐๑; -ทาทีแบบพุทธตอเทวดา, ๙๔๑, ๙๕๖–๙๖๕; -ทาที
แบบพุทธตออิทธิปาฏิหาริย, ๙๔๑–๙๕๒, ๙๕๘–๙๖๕; ทาทีแบบสัจจานุรักขตอความเชื่อเปนตน, ๕๙๓–๕๙๔; ทาทีแบบสัจจานุรักษตอความเชื่อเปนตน, ๖๘๑; -ทาทีแหง
การรับรูอยางมีปญญา, ๖๗๖; -ทาทีแหงปญญาและความ
เปนอิสระ, ๖๓๑

๑๒๕๙
ทาน, ๑๒๗, ๒๕๐, ๒๕๓, ๔๐๕, ๔๐๗, ๔๓๘, ๕๑๗, ๕๗๖,
๗๐๙, ๗๑๓, ๗๑๘, ๗๒๘, ๗๔๖, ๙๕๖, ๙๖๒, ๗๓๑–
๗๓๒; -การใหทานอยางสัตบุรุษ, ๙๐๖; -แกความโกรธดวย
ใหทาน, ๖๕๓; -ความหมายของทานในฐานะบุญกิริยา,
๕๓๙–๕๔๐; -ทานกับอทินนาทาน, ๗๑๖, ๗๒๓; -ทานจุดมุง
เพื่อสงฆ, ๙๒๖; -ทานในจาคานุสติ, ๘๐๕; -ทานในอนุบุพพิ
กถา, ๖๔๕; -ทานในอนุปุพพิกถา, ๘๔๖; -ทานเปน
ความหมายหนึ่งของพรหมจรรย(อ), ๕๓๓; -นัตถิกวาทเห็นว่า
ทานไม่มีผล, ๕๙๒, ๘๙๖; -บัณฑิตให้ทานมิใช่เพื่อให้อามิส
สุข, ๙๐๖; -บัณฑิตใหทานมิใชเพื่ออามิสสุข, ๑๐๕๖–
๑๐๕๗; -ผลกรรมของทาน, ๒๘๓; -สังฆทานมีผลมากกวา
ปาฏิปุคลิกทาน, ๙๒๘–๙๒๙; -สัมมาทิฏฐิขั้นโลกีย์ว่าทานมี
ผล, ๖๘๙; -เหตุที่คนใหทาน, ๙๑๓; -เหตุอยางหนึ่งที่ทรง
สอนใหทานในสงฆ, ๖๗๒–๖๗๔
ทานสังวิภาครัต, ๙๐๕
ทานั่ง(ในการเจริญสมาธิ), ๘๑๖–๘๑๘
ทายก, ๘๓๕
ทายใจ, ๗๘๘, ดู อาเทศนาปาฏิหาริย
ทายัชชบริโภค, ๔๐๗
ทายาท, ๓๑๖, ๗๓๐; -(ของกรรม), ๖๕๐
ทายิกา, ๘๘๒
ทารก, ๑๐๒๖
ทาส, ๔๒๓; -ความเปนทาสกับเสรีภาพ, ๖๙๙; -ทาสของกาม
กิเลสตัณหาทิฏฐิศีลพรต, ๗๗๐, ๘๖๑, ๘๘๓, ๑๐๓๑; -ทาส
ของทรัพย, ๗๔๖–๗๔๗; -ทาสของโลกและชีวิต, ๕๓๘; ทาสของวัตถุหรืออามิส, ๕๒๖, ๖๔๖, ๑๐๓๖, ๑๐๓๗,
๑๐๕๓; -พวกอารยันเหยียดเจาถิ่นเดิมของชมพูทวีปเปน
มิลักขะเปนทาส, ๔๐๓; -อโยนิโสมนสิการ ทําใหคนเปนทาส
ของความคิด, ๖๒๖; -อุปมาเมื่อพนความเปนทาส, ๑๐๔๖
ทํากิจ, ๑๑๓
ทําจิต, ๑๑๒
ทําใจ, ๖๗๗, ๖๔๗–๖๔๘, ดู มนสิการ
ทําชู้, ๘๙๖
ทําดีไดดี-ทําชั่วไดชั่ว, ๒๖๙, ๒๗๑, ๓๑๗, ๕๕๗; -ความเห็นวา
ทําดีไดดี-ทําชั่วไดชั่วเปนโลกียสัมมาทิฏฐิ มีกอนพุทธกาล
ยังไมพอที่จะเปนอธิปญญา, ๕๖๒, ๕๘๓; -ทําดีไมไดดี ทํา
ชั่วไดดีเปนความวิปริตที่อาจเกิดจากการบนบานเทวดาก็ได,
๙๕๕
ทํานาย,ทํานายทายทัก, ๗๓๔; -*, ๙๕๐
ทําในใจโดยแยบคาย. ดู โยนิโสมนสิการ
ทําบุญ,ทําทาน: -*, ๘๖๕
ทําบุญ,ทําบุญทําทาน, ๗๓๐, ๗๓๔, ๗๔๓
ทําบุญอุทิศใหผูลวงลับ: -*, ๙๖๔
ทําราย: -(คนโกรธทํารายตนเองกอนคนอื่น), ๖๕๒
ทําลายตนเอง(ทางระบายทุกข), ๑๐๕๕

๑๒๖๐
ทําใหเกิดมี. ดู ภาวนา,ภาเวตัพพธรรม
ทําใหแจง. ดู สัจฉิกิริยา
ทิฏฐิ,ทิฐ,ิ ๔๐๘
ทิฏฐธรรม, ๓๘๘, ๔๒๐, ๔๘๗; -*, ๔๓๕
ทิฏฐธรรมนิพพาน, ๔๐๐; -*, ๔๓๕
ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม, ๓๒๑
ทิฏฐธรรมสุขวิหาร(ปกติ=ฌาน๔), ๔๓๓, ๔๓๕, ๔๕๘, ๔๙๐,
๗๘๙, ๘๙๒, ๙๒๐, ๑๐๕๓, ๗๙๒–๗๙๓; -*, ๓๙๔, ๔๔๙,
๘๙๒; -ได้แก่อานาปานสติสมาธิ(ก็มี), ๘๑๔; -พระอรหันต์
โยนิโสมนสิการขันธ์๕, ๔๖๘; -สมาธิภาวนาประเภทที่1,
๗๙๐
ทิฏฐธัมมิกะ, ๓๘๗
ทิฏฐธัมมิกัตถะ, ๑๑๓, ๔๙๒, ๕๓๕, ๕๗๒, ๖๔๐, ๗๖๑, ๕๓๖–
๕๔๓, ๗๔๑–๗๔๒; -กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิมุงเพื่อ
ประโยชนระดับนี้, ๕๘๓; -ความมีกัลยาณมิตรสําหรับ
ชาวบานมุงประโยชนระดับทิฏฐธัมมิกัตถะและสัมปรายิกัต
ถะ, ๕๖๗, ๕๖๙, ๕๗๕–๕๗๖; -ความหมายของทิฏฐธัมมิกัต
ถะ, ๕๓๗; -ในแผนภูมิกระบวนการศึกษาและชีวิตประเสริฐ
, ๘๗๗; -ประโยชนของฉันทะในระดับทิฏฐธัมมิกัตถะ,
๑๐๑๕–๑๐๑๖; -หลักธรรมเพื่อไดทิฏฐธัมมิกัตถะ, ๕๓๘
ทิฏฐะ, ๔๓
ทิฏฐาสวะ, ๑๗๔, ๑๗๕
ทิฏฐิ, ๘๖, ๑๑๐, ๑๒๖; -ไวพจนของทิฏฐิ(อ), ๖๙๐
ทิฏฐิ,ทิฏฐิ: -การปฏิบัติสติปฏฐาน ไมอิงอาศัยทิฏฐิ, ๗๗๑; ความคิดของปุถุชนเปนไปตามทิฏฐิเชน คานิยม, ๗๐๕; อิทธิพลของทิฏฐิตอการแกปญหา, ๘๗๒
ทิฏฐิ,ทิฐิ, ๑๕, ๒๕๐, ๓๑๙, ๔๒๑, ๔๒๒, ๔๗๗, ๕๐๙, ๕๑๓,
๕๓๑, ๕๕๘, ๖๓๔, ๖๔๖, ๙๐๔, ๙๒๑, ๘๘๓–๘๘๔, ๕๙๒–
๕๙๓; -*, ๕๒๗, ๘๙๑, ๙๐๑, ๙๑๐, ๑๐๑๖; -การปฏิบัติสติ
ปฏฐาน ไมอิงอาศัยทิฏฐิ, ๗๖๘; -กาวจากศรัทธาสูทิฏฐิ
กอนถึงฌานทัสสนะ, ๕๘๙; -ความหมายและความสําคัญ
ของทิฏฐิ(มโนกรรม), ๒๔๓, ๖๙๐; -ทิฏฐิกับคําวาวาทะ,
๖๖๐; -ทิฏฐิต่างๆนอกพุทธศาสนาและทิฏฐิ, ๘๔๗, ๘๙๖–
๘๙๗; -ทิฏฐิที่เปนอริยะ,ทิฏฐิในความหมายที่ดี, ๘๘๓,
๘๘๙; -ทิฏฐิอาจเกิดดวยอิทธิพลจากมิตรหรือเสวนา,
๕๘๒–๕๘๓; -ในฐานะความรูประเภทหนึ่ง, ๓๙, ๔๔, ๔๖,
๙๐๕; -ในฐานะอุปาทานอยางหนึ่ง, ๑๘๔; -ภวทิฏฐิและวิ
ภวทิฏฐิครองใจเทพและมนุษย์, ๕๐๕; -ไวพจนของทิฏฐิ,
๔๗; -สมณพราหมณ์ติดข้องในทิฏฐิจึงทะเลาะวิวาทกัน,
๓๔๓
ทิฏฐิเจตสิก, ๒๗
ทิฏฐิฉันทะ: -*, ๙๘๐
ทิฏฐินิชฌานักขันติ, ๕๙๐, ๕๙๓–๕๙๔
ทิฏฐิมานะ, ๙๕๑, ๙๖๖

พุทธธรรม
ทิฏฐิวิสุทธิ: -ความหมายละลําดับในวิปสสนา, ๔๗๗; ความหมายและลําดับในวิปสสนา, ๖๓๒; -เปนอรรคคือ
จุดหมายของจิตวิสุทธิ, ๗๘๗; -เป็นอรรถคือจุดหมายของ
จิตวิสุทธิ, ๖๓๙
ทิฏฐิสัมบัน,บุคคล, ๘๘๙–๘๙๐, ๘๙๗–๙๐๐; -*, ๘๙๒
ทิฏฐิสัมปทา, ๕๖๐
ทิฏฐิสามัญญตา, ๘๘๓
ทิฏุปาทาน, ๑๗๒, ๑๗๓, ๑๙๗, ๑๙๙; -*, ๑๖๕
ทิฏธมฺมิก: -*, ๔๘๗
ทิฐิ,ทิฏฐิ: -ความเขาใจอนัตตาชวยทําลายทิฏฐิ, ๑๓๕; -ทิฏฐิกับ
การประจักษ์แจ้งนิพพาน, ๖๘๘
ทิฐิจริต,ทิฏฐิจริต: -*, ๑๗๗
ทิฐิสมบูรณ์(=ทิฏฐิสัมบัน), ๑๕๒
ทิพพจักขุ,ทิพยจักษุ, ๔๑๙, ๔๕๔, ๘๒๓; -*, ๔๕๕, ๙๕๔; ตัวอยางผูไดทิพยจักษุนานกอนเปนอรหันต(อ), ๔๕๗; ทิพยจักษุเปนญานทัสสนะและเปนยอดแหงโลกียอภิญญา,
๗๙๐
ทิพพโสต,ทิพยโสต,ทิพโสต, ๔๑๙, ๔๕๔, ๔๕๗, ๗๘๒, ๗๙๐,
๘๒๓; -*, ๔๕๒
ทิพย์, ๙๐๐, ๙๕๓, ๑๐๐๗, ๑๐๒๖, ๑๐๒๘, ๑๐๒๙
ทิพยวิหาร(ฌาน,สมาบัติ ๘), ๔๓๕, ๑๐๕๖–๑๐๕๗
ทิพยสมบัต,ิ ๙๕๕; -*, ๘๙๙
ทิพยสุข, ๑๐๓๒, ๑๐๒๘–๑๐๒๙, ๑๐๕๖–๑๐๕๗
ทิวาสัญญา, ๗๙๐
ทิวิยสุข: -*, ๑๐๕๗
ทิศ ๖(หลักธรรม), ๕๖๗, ๕๗๖, ๕๗๙, ๙๑๘, ๗๓๐–๗๓๒
ทิศ(อุปมาไฟดับไปทิศไหน), ๕๐๙
ทิศเบื้องขวา, ๕๗๙, ๗๓๑
ทิศเบื้องซ้าย, ๕๗๖, ๗๓๑
ทิศเบื้องบน, ๕๗๗, ๗๓๒
ทิศเบื้องหนา-หลัง-ลาง, ๗๓๐–๗๓๒
ทิศไม่มีภัย(นิพพาน), ๔๘๗
ทิศวัตร, ๔๒๒
ที่แจ้ง, ๑๐๔๖
ที่ดิน, ๑๐๒๖
ที่ทํางาน, ๕๔๘
ที่พึ่ง: -กรรมเป็นที่พึ่งพํานักของสัตว์, ๓๒๐, ๖๕๐; -การ
แกปญหาแบบพุทธไมหวังพึ่งการออนวอน, ๘๗๐; -ความดี
เป็นที่พึ่งของสัตว์ในปรโลก, ๓๒๐; -ความหมายของการมี
ตนเปนที่พึ่งและการมีตนมีธรรมเปนที่พึ่ง, ๖๒๔–๖๒๕,
๖๓๒–๖๓๔; -ความหมายของการมีตนเปนที่พึ่งและการมี
ตนมีธรรมเปนที่พึ่ง(อ), ๖๒๒, ๖๒๕; -ชาวบานขาดที่พึ่ง
เพราะพระสงฆคลุกคลีคฤหัสถ, ๕๗๗; -ที่พึ่งอันเกษมและ
ไม่เกษม, ๙๑๒, ๘๖๓–๘๖๖; -ที่พึ่งอันประเสริฐคือพึ่งตน,
๓๒๐

ดัชนี
ที่สุด๒: -ที่สุดในทางปฏิปทา(ขอปฏิบัติ), ๔๒๓, ๕๒๕, ๘๕๐; ที่สุดในทางปฏิปทา(ขอปฏิบัติ)(อ), ๕๒๗
ที่สุดโลก, ๕๑
ที่หมาย: -ของผู้บรรลุธรรมระดับต่างๆ, ๖๐๑
ที่อยู่อาศัย: -ชําระ ทําความสะอาดกอนฝกสมาธิ. ดู เสนาสนะ
,สัปปายะ; -ในอนาคตภิกษุจะเห็นแก่ที่อยู่หรูหรา, ๖๕๙; เปนปลิโพธอยางหนึ่ง, ๘๐๓; -สงัดกิเลสเพราะที่อยู่(บัญญัติ
เดียรถีย์), ๖๗๕; -อยางหนึ่งในปจจัย4, ๙๓๓
ทุกกฎ(อาบัติ), ๙๒๕
ทุกข, ๒๖, ๕๑, ๙๔, ๑๐๐, ๑๑๔, ๑๒๑, ๑๔๐, ๑๔๔, ๒๔๗,
๒๕๑, ๒๖๗, ๓๑๑, ๓๓๕, ๓๙๒, ๓๙๕, ๓๙๘, ๔๐๘, ๔๔๓,
๔๕๑, ๔๖๒, ๔๘๒, ๔๙๙, ๕๑๔, ๕๓๘, ๕๔๑, ๕๔๖, ๕๔๘,
๕๕๒, ๕๖๗, ๕๘๑, ๕๘๖, ๖๓๓, ๖๗๘, ๗๑๓, ๗๒๔, ๗๒๗,
๗๕๗, ๗๖๕, ๗๗๐, ๗๗๓, ๗๘๘, ๗๙๔, ๘๐๖, ๘๒๙,
๘๓๘, ๘๔๑, ๘๕๑, ๘๗๐, ๘๘๕, ๘๙๗, ๙๐๐, ๙๐๒, ๙๐๕,
๙๐๖, ๙๑๒, ๙๔๗, ๙๕๒, ๙๘๕, ๙๙๙, ๑๐๐๕, ๑๐๒๕,
๑๐๓๐, ๑๐๖๗, ๘๙๐–๘๙๒, ๙๗๘–๙๘๐, ๑๐๐๘–๑๐๑๐,
๑๐๑๓–๑๐๑๔, ๑๐๖๑–๑๐๖๓, ๕๒๕–๕๒๘, ๕๗๗–๕๗๘,
๖๒๓–๖๒๕, ๖๕๐–๖๕๓, ๖๗๖–๖๗๗, ๖๘๗–๖๘๘, ๖๙๙–
๗๐๑, ๗๔๗–๗๔๙, ๘๔๖–๘๔๘, ๘๗๖–๑๑๕๐; -(อิริยาบถ
บังทุกข), ๑๐๕๔; -*, ๑๒๒, ๔๔๔, ๗๘๐; -กระบวนการเกิด
ทุกขและดับทุกขแบบตางๆ, ๕๑๓, ๕๑๕, ๕๑๖–๕๒๒; -กาม
ทุกขเกิดจากปฏับัติผิดตอสิ่งทั้งหลาย, ๑๐๒๙–๑๐๓๑; กามมีทุกขมากกวาความหวานชื่น, ๑๐๒๔; -การเกิดทุกข
เพราะขาดโยนิโสมนสิการ, ๖๒๕–๖๒๖; -กิจในทุกขคือ
ปริญญา(กําหนดรู), ๖๓๔, ๘๕๔–๘๕๘; -โกรธเขา-ตัวเปน
ทุกขเอง, ๖๕๒; -ขอเสียของกามสุขที่ทําใหทุกขเกิดขึ้นได,
๑๐๕๓–๑๐๕๖; -ขันธกับอุปาทานขันธ หรือชีวิตกับชีวิตที่
เปนทุกข, ๒๔; -ความจนเปนทุกขในโลก, ๗๕๒; -ความดับ
ทุกขและการมีสุขเปนลักษณะสําคัญอยางหนึ่งของนิพพาน,
๑๐๒๓; -ความหมายของทุกข์ตามนัยอรรถกถา, ๖๔; จุดหมายของพุทธจริยธรรมคือความดับทุกข, ๕๓๔; จุดหมายของพุทธศาสนาลุถึงดวยสุขมิใชดวยทุกข, ๑๐๒๓,
๑๐๕๙–๑๐๖๑; -เจริญสติปฏฐานคืออยูอยางไมมีทุกขที่
จะตองดับ(ชีวิตที่มีสุข/ทุกขเปนพื้นฐาน), ๘๔๔–๘๔๕; ฉันทะเปนมูลแหงทุกข, ๙๗๙; -ฌานสมบัติไมชวยใหพนทุกข
ได จ ริ ง , ๔๒๘ ; -ตั ว อย า งอธิ บ ายการเกิ ด ทุก ข ใ น
วงจรปฏิจจสมุปบาท, ๑๘๒, ๑๙๐, ๑๙๒; -ถ้ากลัวทุกข์อย่า
ทํากรรมชั่ว, ๓๒๐; -ถาไมรูจักสุขไรอามิสกันบางเลย ทุกขละ
ปญหาจะหนักมาก, ๑๐๕๘; -ทํากรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
ทุกขเวทนาย่อมได้เสวยสุข, ๖๗๐; -ทิฏฐิว่าโลกเที่ยงเป็น
ต้นจะมีหรือไม่คนก็มีทุกข์อยู่นั่นเอง, ๘๔๗; -ทุกขกับการ
ยึดติดถือมั่นผลกรรม, ๒๗๔; -ทุกข์เกิดจากตัณหา สืบ
จากอวิชชา, ๑๐๕๕; -ทุกขเกิดจากเมตตาที่ไมบริสุทธิ์,
๑๐๐๔; -ทุกขดับหายดวยวิธีคิดแบบอริยสัจ, ๖๓๓–๖๓๕; -

๑๒๖๑
ทุกขตาหรือภาวะทุกข๓อยาง, ๑๖๐; -ทุกขตาหรือภาวะทุกข
๓อยาง(อ), ๓๘๕; -ทุกขที่แหงแลงเปนทุกขแทละเหี้ยมโหด
มาก, ๑๐๖๕; -ทุกขโทมนัสจากราคะ โทสะ โมหะ, ๔๐๑; ทุกข์โทมนัสจากราคะโทสะ โมหะ, ๒๖๗; -ทุกข์ในฌานคือ
อย่างไร, ๗๗๙, ๑๐๔๙; -ทุกขในฐานะเปนสวนเสียของโลก
และกามเปนตน, ๖๔๒–๖๔๕; -ทุกข์ในฐานะเวทนาอย่าง
หนึ่ง เกิดจากอะไรและสัมพันธ์กับปฏิฆานุสัย, ๑๖๘, ๗๖๕,
๗๗๐, ๗๗๓, ๙๘๕, ๑๐๐๕, ๑๐๒๙; -ทุกข์ในตารางสรุป,
๘๗๔; -ทุกข์ในไตรลักษณ์, ๓๗๙, ๔๙๙, ๖๓๑, ๖๓๒,
๙๗๘–๙๘๐; -ทุกขในระบบแขงขัน(อ), ๑๐๑๖; -ทุกขในแลว
พาใหทุกขนอกดว ย, ๑๐๕๒ ; -ทุกขในอริยสัจกับ
ในปฏิจจสมุปบาท, ๘๕๑–๘๕๓; -ทุกข์ในอริยสัจเช่น, ๔๕๑,
๘๙๗, ๘๙๙, ๖๓๔–๖๓๕, ๖๘๕–๖๘๖, ๘๔๙–๘๕๐, ๘๕๘–
๘๖๐; -ทุกขในอริยสัจเชน(อ.), ๘๙๙; -ทุกขแบบของคนดีซึ่ง
เกิดจากฉันทะ, ๑๐๒๑, ๑๐๑๖–๑๐๑๗; -ทุกขเปนปริญ
ไญยธรรม, ๘๕๘; -ทุกขเปนพื้นจิตของปุถุชน ความไรทุกข
เปนพื้นจิตของอริยชน, ๘๗๗, ดู อริยสัจ,ไตรลักษณ,เวทนา
,นิพพาน,สุข; -ทุกขเปนภาวะขาดอิสรภาพ, ๓๖๔; -ทุกข
ผอนคลายดวยวิธีคิดแบบสามัญลักษณ, ๖๓๑–๖๓๓; -ทุกข
พื้นฐานของชีวิต, ๖๘๕; -ทุกข์มีอวิชชาแฝงอยู่ด้วย, ๑๗๔,
๑๙๐; -ทุกขและสุขคืออะไร, ๑๐๔๖; -เทวดาเองก็ยังมีทุกข,
๙๕๕; -นิครนถวาสุขลุถึงไดดวยทุกข, ๑๐๓๓; -นิครนถวา
สุขลุถึงไดดวยทุกข(อ), ๑๐๒๓, ๑๐๖๐; -นิพพานดับทุกข
ไมใชดับอัตตา, ๕๐๕; -ในเรื่องการดับทุกข(นิโรธ)5ขั้น,
๘๖๒–๘๖๓; -บัญญัติสิกขาและแสดงธรรมเพื่อความสิ้น
ทุกข, ๘๔๓; -บัณฑิตถูกสุขทุกข์กระทบไม่ขึ้นๆลงๆ, ๕๗๐;
-พระโพธิสัตว์ดําริเกี่ยวกับทุกข์, ๔๖๒; -พระโสดาบันมีทุกข์
เหลืออยู่น้อยนิด, ๘๙๙; -พระอรหันต์ไม่มีทุกข์ทางใจ,
๓๙๘; -ภาวะที่จบสิ้นแห่งทุกข์(นิพพาน), ๓๓๘; -มองเห็น
นิพพานเป็นทุกข์จะก้าวหน้าในธรรมไม่ได้, ๓๗๓; มิจฉาทิฏฐิว่าเวียนว่ายตายเกิดไปทุกข์ก็หมดเอง, ๘๙๗; รับรูประสบการณในทางที่จะทําใหเกิดหรือไมใหเกิดทุกข,
๖๗๖–๖๗๗; -ฤทธิ์ดับทุกขไมได, ๙๔๕, ๙๔๗, ๙๕๒; โลกุตรสัมมาทิฏฐิชวยลดทุกขไดแทจริง, ๕๘๔; -วิธีแกทุกข
ที่ผิดคือระบายทุกขออกไปหรือทับถมตน, ๘๖๖; -วิธีดับ
ทุกขแกปญหาตามหลักกิจญาณ, ๘๕๕; -วิธีระบายและกลบ
ทุกขของคน, ๑๐๕๕; -สติปัฏฐานเป็นมรรคาเอกเพื่อให้
ทุกข์อัสดง, ๗๖๔, ๗๗๐; -สมาธิชวยใหผอนเบาทุกข, ๗๘๘;
-สัตบุรุษทํากิจเพื่อผู้ตกทุกข์, ๕๗๑; -สัตว์พ้นทุกข์ด้วย
อาศัยกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้า, ๕๖๖; -สิ่งที่ทําใหมนุษย
และเทพทุกขตถาคตหาทุกขไม, ๑๐๕๐; -สุขของปุถุชนคือ
การสรางทุกขขึ้นแลววิ่งตามดับ(หาสุขคือเราทุกข ไดสุขคือ
ดับทุกข), ๑๐๔๙, ๑๐๕๕, ๘๔๔–๘๔๕; -สุขที่เปนเวทนาคือ
สุขอาศัยอารมณเปนทุกขทั้งสิ้น, ๑๐๕๐; -เสรีภาพในการ
เปนทาสของกิเลสและความทุกข, ๖๙๙; -เหตุและวิบากของ

๑๒๖๒
ทุกข์, ๑๐๕๕; -อยู่อย่างมีศิษย์มีอาจารย์เป็นทุกข์, ๒๖๓; อุปมาทุกข๔ขอ, ๘๕๘; -เอกบุคคลมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นเพื่อ
ทุกข์แก่พหูชน, ๒๔๔
ทุกขกาย, ๘๕
ทุกขเกิดจากการเกิดอยูในครรภ, ๘๔
ทุกขเกิดจากการคลอด, ๘๕
ทุกขเกิดจากการบริหารครรภ, ๘๔
ทุกขเกิดจากการวิบัติของครรภ, ๘๕
ทุกขเกิดจากการอยูในครรภ, ๘๖
ทุกขเกิดจากการออกจากครรภ, ๘๖
ทุกขเกิดจากการออกมาภายนอก, ๘๕
ทุกขเกิดจากคนอื่นทําให, ๘๕
ทุกขเกิดจากทําตัวเอง, ๘๕
ทุกขของมนุษย, ๘๖
ทุกขของสัตวดิรัจฉาน, ๘๖
ทุกขของสัตวนรก, ๘๖
ทุกขของสัตวในแดนเปรต, ๘๖
ทุกขจร: -*, ๘๗
ทุกขจากคนอื่นทําให, ๘๖
ทุกขใจ, ๘๕
ทุกขซอนเรน, ๘๖
ทุกขโดยตรง, ๘๖
ทุกขโดยนิปริยาย, ๘๖
ทุกขโดยปริยาย, ๘๖
ทุกขโดยออม, ๘๖
ทุกขตา, ๖๗, ๗๔, ๗๕, ๗๗, ๑๐๓, ๑๐๘, ๘๘๓; -ทุกขตา3,
๑๖๐; -ทุกขตากับขันธ์๕, ๑๖๔
ทุกขตามสภาพสังขาร, ๗๙
ทุกขติดพันตัวของผูที่เกิดแลว, ๘๖
ทุกขที่ตัวทําแกตัวเอง, ๘๖
ทุกขทุกข, ๘๖, ๑๓๔; -*, ๓๘๕
ทุกขทุกขตา, ๑๖๐
ทุกขนิโรธ,อริยสัจ, ๑๕๔, ๒๒๙, ๔๕๑, ๘๕๑, ๘๔๖–๘๔๘, ดู
นิโรธ,อริยสัจ; -(ความหมาย), ๘๔๙–๘๕๐
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา: -อริยสัจ, ๔๕๑
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา,อริยสัจ, ๘๕๑; -(กิจ=ภาวนา), ๘๕๕–
๘๕๘, ดู มรรค,อริยสัจ; -(ความหมาย), ๘๔๙–๘๕๐; อริยสัจ, ๘๔๖–๘๔๘
ทุกขเนื่องจากตองขึ้นตอผูอื่นของผูที่เกิดแลว, ๘๖
ทุกขในไตรลักษณ, ๗๘
ทุกขในอริยสัจ๔, ๘๔
ทุกขปดบัง, ๘๖
ทุกขเปดเผย, ๘๖
ทุกขแฝง, ๗๙
ทุกขไมปดบัง, ๘๖

พุทธธรรม
ทุกขรวบยอด: -*, ๘๗
ทุกขลักษณะ, ๗๔, ๗๗; -(อิริยาบถบัง) (อ), ๑๐๕๔
ทุกขววัฏฐาน, ๔๗๗
ทุกขเวทนา, ๗๒, ๘๖, ๑๓๔, ๓๙๒, ๔๓๘, ๖๗๐, ๘๑๗, ๑๐๕๕,
๑๐๕๐–๑๐๕๑, ดู ทุกข; -(คราวทุกรกิริยา), ๑๐๖๐; -*, ๘๗
ทุกขเวทนีย, ๓๒๔
ทุกขสมุทัย, ๗๘
ทุกขสมุทัย,อริยสัจ, ๑๕๔, ๔๕๑, ๘๕๑, ๘๔๖–๘๔๘; -(กิจ=
ปหาน), ๘๕๔–๘๕๘, ดู อริยสัจ; -(ความหมาย), ๘๔๙–
๘๕๐; -*, ๖๓๕
ทุกขอริยสัจ, ๗๗, ดู ทุกข
ทุกขักขยะ(นิพพาน), ๓๓๖
ทุกขัง, ๑๐๓, ๑๒๐
ทุกขัง,ทุกข, ๒๐๕
ทุกขา ปฏิปทา, ๘๔๑
ทุกรกิริยา, ๑๔๗, ๘๕๑; -(สภาพพระวรกายคราวบําเพ็ญ),
๑๐๕๙; -*, ๑๐๒๓
ทุกฺข,ํ ทุกขัง, ๖๘๖, ๘๕๔
ทุกฺขมโต, ๗๔
ทุกฺขวตฺถุตาย, ๗๔, ๗๘
ทุกฺขวตฺถุโต, ๗๕
ทุกฺขาปฏิปทา: -*, ๑๐๒๓
ทุคติ, ๘๗, ๑๔๑, ๒๖๕, ๒๖๘, ๒๘๐, ๓๒๓, ๕๙๒, ๖๕๑, ๘๙๐,
๑๐๓๒; -(เพราะบาป), ๒๕๑; -(สัมพันธกับอวิชชา), ๑๗๗
ทุจริต, ๘๗, ๑๒๓, ๒๖๓, ๕๔๑, ๗๒๓, ๘๖๖; -*, ๑๐๑๖; -ความ
ใฝนิยมทุจริต, ๖๙๕; -ทุจริต๓, ๕๒๐; -ทุจริตเกิดจาก
ตัณหา หายเพราะฉันทะ, ๙๙๐–๙๙๒; -ทุจริตในภาวะ
สงครามกาม, ๑๐๖๔; -ทุจริตเพราะกาม, ๑๐๓๒; -ปติสุข
ประณีตชวยเสริมการเวนทุจริต, ๒๘๑
ทุติยฌาน, ๔๒๔, ๔๔๖, ๔๔๗, ๔๔๙, ๔๘๓, ๖๐๒, ๗๗๙, ๘๕๑,
๑๐๒๔, ๑๐๖๑, ๘๒๑, ดู ฌาน; -(องคฌาน), ๘๒๖–๘๒๗; *, ๔๒๘, ๔๕๗
ทุติยฌานสุข, ๑๐๒๔
ทุททสะ(นิพพาน), ๓๓๖
ทุน,ทุนทรัพย, ๕๒๗, ๕๔๗, ๗๕๒
ทุพภิกขภัย, ๙๒๕; -(อุปมาทุกข), ๘๕๘
ทุศีล, ๓๒๒, ๔๐๖, ๖๗๕, ๙๑๒; -ความทุศีลดับที่เจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติ, ๓๖๒; -ความทุศีลดับที่เจโตวิมุตติ ปญญา
วิมุตติ(อ), ๔๓๖; -ผลทานแกคนทุศีล, ๙๒๘
เทคนิค(มรรค), ๕๑๖
เทพ,เทพเจ้า, ๑๐๒, ๑๒๓
เทพ,เทพเจา,เทวดา, ๔๒๑, ๔๕๓, ๕๗๓, ๕๙๓, ๕๙๘, ๗๔๓,
๗๙๑, ๘๓๕, ๘๔๘, ๙๐๙, ๙๔๖, ๑๐๐๗, ๙๔๑–๙๔๔,
๙๕๒–๙๗๐, ๑๐๒๘–๑๐๒๙; -*, ๕๐๑, ๑๐๕๗; -การบวง
บําเรอเทพเจาก็จัดอยูในขอปฏิบัติเอียงสุด(อ), ๕๒๗; -การ

ดัชนี
แบงชั้นเทวดาจนถึงพรหม, ๙๕๒; -การใหผลของกรรม,
๒๗๓; -คนที่ออนวอนเทวดาแสดงวายังไมมั่นในคุณพระ
รัตนตรัย, ๘๖๓–๘๖๕; -คนยังไมรูไมเขาใจเทวดาก็ทําให
บริสุทธิ์หลุดพนไมได, ๙๔๔; -คนยังไมรูไมเขาใจเทวดาก็ทํา
ใหบริสุทธิ์หลุดพนไมได(อ), ๙๔๔; -ความเพียรพยายามของ
มนุษย เทพเกียดกันไมได, ๙๕๖; -จุดติดตันที่เทวดาชวย
มนุษยไมได๒ดาน, ๙๕๕–๙๕๖; -ชาวพุทธควรมีทาทีและ
ปฏิบัติตอเทวดาอยางไร, ๙๔๑, ๙๕๕–๙๕๘, ๙๕๘–๙๖๕; ชาวพุท ธอุทิศกุศลใหเทวดาได แตไมออนวอนหวัง พึ่ง ,
๙๖๒–๙๖๓; -ถาเทวดาจะชวยมนุษยก็ควรใหชวยดวย
คุณธรรมของเทวดาเอง, ๙๕๘; -เทพก็ถูกทิฏฐิครองใจ,
๕๐๕; -เทพทุกข์เพราะกามคุณารมย์เสื่อมสลาย, ๑๐๕๑; เทพและพรหมไมรูนิพพานและที่ดับธาตุ4, ๓๔๐; -เทวดา
ตองเคารพเชื่อฟงเจาบานที่มีคุณธรรม, ๙๕๖; -เทวดาตอง
เชื่อฟงพระโสดาบัน, ๘๘๘; -เทวดาทําใหไดไมเทากับที่
กรรมดี แ ละจิ ต ป ญ ญาของมนุ ษ ย ที่ ฝ ก แล ว จะทํ า ได เ อง ,
๘๖๔; -เทวดาที่ซุมประตู เทวดาตามปา เทวดามิจฉาทิฏฐิ
เทวดาอันธพาล, ๙๕๖; -เทวดามีจริงหรือไม?, ๙๔๑; -เทวดา
มีฐานะและขอไดเปรียบเสียเปรียบมนุษยอยางไร, ๙๕๒–
๙๗๐; -ในเทวตานุสติ, ๘๐๕; -บําเพ็ญศีลพรตดวยอยากไป
เกิดเปนเทพ, ๙๔๔; -บุญมีอุปการะแมแกเทพ, ๒๕๓; พระพุทธเจามีญาณและความบริสุทธิ์เหนือเทพ, ๙๖๙–
๙๗๐; -พระพุทธเจามีญาณและความบริสุทธิ์เหนือเทพ(อ),
๙๕๔; -พระพุทธเจาไมอางเทพเจา, ๙๐๙; -มนุษยปรับปรุง
ตนใหสูงกวาเทพได จนเทพพรหมเคารพบูชา, ๓๑๖, ๘๖๔,
๙๕๔, ๙๕๗, ๙๖๕; -ลัทธิวาสุขทุกขสุดแตเทพผูเปนใหญ
บันดาล(ผิดหลักกรรม), ๘๖๐; -วิธีที่มนุษยสัมพันธกับ
เทวดากอนพุทธกาลและโทษของความสัมพันธนั้น, ๙๕๕–
๙๕๖; -สภาพความสัมพันธผิดๆกับเทวดาบางอยางใน
ปจจุบัน(อ), ๙๕๘
เทพไท: -*, ๘๖๕
เทพนิกาย: -*, ๙๕๔
เทพบุตร, ๑๐๒๙
เทพสูงสุด, ๑๐๐, ๑๐๓
เทวคติ, ๙๕๖
เทวดา, ๑๐๘, ๑๔๓
เทวตานุสติ(จริตที่เหมาะและสมาธิที่สําเร็จ), ๘๐๕, ๘๐๗–๘๐๙
เทวตาพลี, ๗๔๓, ๙๖๔
เทวธรรม, ๘๓๕
เทวนิยม,ศาสนา(ศีลตางจากพุทธ), ๗๑๖–๗๑๘
เทวบัญชา, ๗๑๗
เทวประสงค, ๗๑๔, ๗๑๖–๗๑๘
เทวภูม.ิ ดู เทวดา
เทวฤทธิ,์ ๙๖๕
เทวโลก(การเกิดที่นั่น): -*, ๒๘๐

๑๒๖๓
เทววัตร, ๔๒๒
เทวโองการ(ขอไดเปรียบของศีลแบบนี้), ๗๑๔, ๗๑๖–๗๑๙
เทวะ, ๔๖๓, ๕๓๒, ๘๔๘, ๘๙๑, ๙๐๒, ๗๑๗–๗๑๘
เทวา: -*, ๘๖๕
เทวานุภาพ: -เปนคติศาสนาเกาพุทธเปนคติแหงกรรม, ๙๕๘; สิ่งที่เทวานุภาพทําใหไมได, ๙๖๕
เทศธรรม: -*, ๙๑๘
เทศนา(เปนงานหลักของพระอรหันต), ๓๖๘
เทศนานุกรม: -*, ๑๐
เทศะ. ดูกาลเทศะ
เทินศีรษะ, ๕๓๑
เที่ยง, ๗๔, ๑๐๓, ๑๓๖, ๘๙๖, ๘๙๗
เที่ยงแท้, ๑๓๘, ๑๔๕
เที่ยวกลางคืน(อบายมุข), ๕๗๕, ๗๒๙
เที่ยวบิณฑบาต, ๖๔๙
เที่ยวไปรูปเดียว, ๖๗๓
เทือกเขาใหญซับซอน(อุปมาในไตรสิกขา), ๕๕๓–๕๕๔
แทน(อุปมาสติ), ๗๗๖
โทมนัส, ๗๗, ๘๕, ๑๔๐; -*, ๘๗
โทษ, ๕๙๐, ๕๙๒, ๖๕๐, ๖๗๗, ๘๓๕, ๑๐๒๕, ๖๔๒–๖๔๕, ดู
อาทีนวะ; -*, ๕๒๗; -โทษของกาม, ๘๔๖, ๑๐๒๔, ๑๐๒๙–
๑๐๓๑; -โทษของการไมปฏิบัติตามหลักธรรมุธรรมปฏิบัติ,
๖๓๗; -โทษของพฤติกรรมตัณหา, ๙๙๐–๙๙๒; -โทษมาก
นอยของการละเมิดศีล ๕, ๗๒๗; -โทษอาจเกิดจากฉันทะ
ได, ๑๐๒๑; -พึงเทาทันเห็นโทษในทรัพยสมบัติ, ๖๗๒; -พึง
มองคนมีปัญญาชี้โทษเหมือนบอกขุมทรัพย์, ๕๖๘; -วัดมี
โทษ18ไมเปนสัปปายะ, ๘๑๐; -ศรัทธาไมประกอบดวย
ปญญาอาจมีโทษไดมาก, ๕๘๙
โทษทัณฑ(เพราะกาม), ๑๐๓๒
โทส, ๗๗๗
โทสจริต(ลักษณะและกรรมฐานที่เหมาะ), ๘๐๗–๘๐๙
โทสจิต, ๒๕๙
โทสเจตสิก, ๒๗
โทสะ, ๖๙, ๑๒๓, ๑๓๓, ๑๓๙, ๒๔๒, ๓๗๑, ๔๒๔, ๔๙๐,
๕๓๐, ๕๓๒, ๕๓๖, ๕๗๑, ๕๙๕, ๖๐๑, ๖๐๒, ๖๕๒, ๗๐๒,
๗๐๔, ๗๐๖, ๗๒๗, ๗๖๕, ๗๖๙, ๘๐๗, ๘๕๘, ๘๘๕, ๙๔๘,
๙๕๒, ๙๕๕, ๑๐๐๙, ๑๐๕๓, ๑๐๖๗, ๕๔๐–๕๔๑, ๕๔๓–
๕๔๔, ดู อกุศลมูล,กิเลส; -*, ๖๘๙, ๑๐๑๖; -ความดับที่
ตางกันระหวางผูเ ขา นิโ รธสมาบัติกับผูบ รรลุนิพพาน(อ),
๔๓๕; -โทสะกับความหมายเปนตนของนิพพาน, ๓๘๕,
๓๘๖, ๓๙๕; -โทสะกับอริยบุคคล, ๔๐๙; -โทสะเกิดจากรัก
รักเกิดจากโทสะ, ๖๐๐; -โทสะของพระโสดาบันมีแค่ไหน,
๘๙๗; -โทสะครอบงํา บังปญญา, ๓๖๕; -โทสะครอบงําสัตว์
, ๓๓๕; -โทสะเปนเหตุแทของการฆา, ๖๖๒; -โทสะเป็นเหตุ
หนึ่งแห่งกรรม, ๓๒๓, ๓๖๒, ๖๒๐; -โยนิโสมนสิการชวย

๑๒๖๔
ใหโทสะไมเกิดและเกิดแลวก็จะได, ๖๒๑; -ราคะกินความ
ถึงโทสะ, ๔๒๙
โทสักขัย, ๔๐๑
โทสาคติ, ๗๒๙, ๘๘๔
ไท, ๑๐๔๖; -(ศีลที่เปนไท), ๘๘๓
ไทย: -กรรมศรัทธากัมมัสสกตาสัทธาเปนตนเปนคําของไทย,
๕๘๓; -ขัตติยราชประเพณีไทยในการปกครอง, ๘๗๑; ความเชื่ อ ถื อ และความเข า ใจเกี่ ย วกั ย หลั ก ธรรมที่
แพร ห ลายในสั ง คมไทย ซึ่ ง ทํ า ให ค นนอกตํ า หนิ พุ ท ธ
ศาสนา, ๗๑๓–๗๑๕; -เทพเทวาในเมืองไทย(อ), ๘๖๕; ไทยพุทธสมัยกอนปฏิบัติตอเทวดาอยางไร. ดู ภาษาไทย; ไทยพุทธสมัยกอนปฏิบัติตอเทวดาอยางไร(อ), ๙๕๙; ประเพณีบวชเรียนกับสังคมไทย, ๑๐๖๖; -วิตกในภาษาไทย
กับในทางธรรม, ๘๒๖
ธนู: -(ทรัพย์ประจําตัวกษัตริย์), ๔๘๘; -(อุปมา), ๘๔๗
ธมฺมจฺฉนฺโท: -*, ๙๘๑
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน: -*, ๕๗๔
ธรรม, ๖๘, ๖๙, ๙๕, ๙๘, ๕๓๕, ๕๓๙, ๕๘๖, ๕๙๘, ๗๑๒,
๗๔๔, ๘๙๘, ๙๐๒, ๙๔๐, ๑๐๐๖, และดู พระธรรม; -"ผู้ใด
เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา", ๖๐๐; -*, ๖๒๕; -การตรวจสอบ
พระศาสดาจนเกิดศรัทธาวาธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัส
รูไวดีแลว, ๕๙๖–๕๙๘, ๕๙๖–๕๙๘; -การตรวจสอบภิกษุ
ก่อนเกิดศรัทธาเรียนธรรม, ๕๙๕; -การตั้งจิตในการแสดง
ธรรม, ๕๗๘; -การปฏิบัติที่ถูกคือธรรมเป็นผู้ลงโทษผู้ทําผิด
ไม่ใช่คนทําต่อกัน, ๙๓๐; -การมีตนเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นที่
พึ่งและความหมาย, ๓๒๐, ๓๗๔, ๙๓๐–๙๓๑, ๙๓๐–๙๓๑,
๖๓๒–๖๓๔, ๖๓๒–๖๓๔; -การมีตนเป็นที่พึ่ง มีธรรม
เป็นที่พึ่งและความหมาย(อ), ๖๒๕; -การรูความมุงหมาย
และปฏิบัติใหถูกตามหลักธรรมานุธรรมปฏิบัติ, ๖๔๐; -การ
สดับธรรมเปนตนในกระบวนธรรมแหงการศึกษา, ๕๘๔; ขอธรรมตางๆยิ่งมีอัสสาทะมีอาทีนวะ, ๖๔๕; -ความ
แตกตางและความสัมพันธระหวางธรรมกับวินัย, ๗๒๒,
๘๗๘, ๙๓๖, ๙๓๘, ๙๔๐; -ความเปนปจจุบันทางธรรมตาง
จากความเขาใจของคนทั่วไป, ๖๕๔–๖๕๕, ๖๕๔–๖๕๕; ความสงสัยในธรรมดีหรือชั่วหรือไม่, ๕๙๖, ๕๙๘; ความหมายของธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล, ๒๖๓; ความหมายของธรรมในธัมมัญูสําหรับราชา(อ), ๖๓๗; คุณบทของพระธรรมเทียบกับนิพพาน(อ), ๓๓๓; คุณสมบัติของธรรมที่เปนเอหิปสสิโก, ๗๙๘; -เคารพธรรม
กับเชื่อและเชื่อฟง, ๙๓๙; -จุดหมายของธรรมคือความสิ้น
ทุกข์โดยชอบ, ๙๔๔; -ฉันทะในธรรม, ๙๙๙; -ฉันทะใน
ธรรม(อ), ๙๘๑; -ชื่อเดิมของศีล ๕ คือธรรม ๕, ๙๓๘; -ชื่อ
เดิมของศีล ๕คือธรรม ๕, ๕๖๐; -ตถาคตหลุดพ้นจากธรรม
10, ๕๘๑; -ตัณหายอมเสียธรรมเพื่ออามิส ฉันทะยอมเสีย
อามิสไมยอมเสียธรรม, ๗๙๘, ๑๐๒๒; -ทรงแสดงธรรมที่ผู้

พุทธธรรม
ปฏิบัติบรรลุจุดหมายได้ในชาตินี้, ๔๘๗; -ทะเลาะกันเรื่อง
ธรรมคืออะไรเหมือนตาบอดคลําชาง, ๓๔๒; -ท่าทีต่อคําติ
ชมธรรม, ๕๙๔; -ที่เคารพกราบไหวกันนั้นมีสาระอยูที่การ
เคารพธรรม, ๙๒๒–๙๒๔, ๙๒๒–๙๒๔; -ธรรม 6 ที่ทําให้
สามารถปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่น, ๕๗๔; ธรรม=บุญ, ๒๕๓; -ธรรม=มรรค ผล นิพพาน, ๔๔๗; ธรรม2ที่พระพุทธเจ้ารู้ชัดคุณ, ๗๕๕; -ธรรม๒คือที่ควรเสพ
และไม่ควรเสพ, ๖๖๗; -ธรรมกับการใชแรงงานของสมณะ,
๗๒๙–๗๓๕; -ธรรมของผูแสดงธรรม, ๕๗๘, ๕๘๐–๕๘๒,
๕๘๐–๕๘๒; -ธรรมขั้นรูปาวจรและอรูปาวจรก็เป็นกามได้,
๑๐๒๖; -ธรรมขั้นศีล ศีลระดับธรรม, ๕๖๑, ๗๒๒, ๙๑๗,
๙๓๘ ; -ธรรมคื อ ธรรมหลั ก ใหญ = สติ ป ฏ ฐาน ,มรรค
,โลกุตรธรรม,อริยธรรมเปนตน(อ), ๖๓๖, ๙๐๑; -ธรรมคือ
ธรรมหลักใหญ=สติปฏฐาน=,มรรค,โลกุตรธรรม,อริยธรรม
, เปนตน(อ), ๙๐๑; -ธรรมคือธรรมารมณ, ๓๐, ๓๑, ๔๑,
๖๗๔, ๗๗๐; -ธรรมคือธรรมารมณ(อ.), ๓๔; -ธรรมคูกับ
อธรรม อรรถคูกับอนรรถ, ๖๔๑; -ธรรมเครื่องเจริญปญญา.
ดู ปญญาวุฒิธรรม; -ธรรมเครื่องอยู่ประจําของพระอรหันต์
, ๓๙๓; -ธรรมงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด, ๘๙๕; ธรรมตรัสไว้ง่ายชัดเปิดเผยไม่มีเงื่อนงํา, ๖๐๑; -ธรรมตางๆ
เปนอรรถเปนอานิสงสตอเนื่องกันไปตามลําดับ, ๖๓๘–
๖๓๙; -ธรรมถูกอุบาสิกาคนหนึ่งตัดพอ, ๖๗๐–๖๗๑; ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเปนมูล, ๙๘๒; -ธรรมทั้งปวงไมควรถือ
มั่น(อ), ๔๙๓; -ธรรมทั้งปวงรวมทั้งนิพพานเป็นอนัตตา,
๖๓, ๓๗๙, ๔๙๙; -ธรรมทั้งปวงรวมทั้งนิพพานเปนอนัตตา
(อ), ๔๙๙; -ธรรมทั้งหมด=ธรรมสําหรับรูเทาทันและธรรม
สําหรับปฏิบัติ, ๘๗๖–๑๑๕๐; -ธรรมที่คู่กับอรรถ, ๒๖๔,
๕๗๔, ๖๓๖–๖๔๑; -ธรรมที่คูกับอรรถ(อ), ๖๘๐; -ธรรมที่ใช
รวมกับสติในสติปฏฐาน, ๗๖๖–๗๖๗; -ธรรมที่ตรัสรูยาก
คือปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน, ๓๓๕; -ธรรมที่ตรัสรูยาก
คือปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน, ๘๕๔; -ธรรมที่ทําให้เป็น
พราหมณ์, ๓๑๗; -ธรรมที่เปนคุณสมบัติหลักของโสดาบัน.
ดู อารยวัฒิ๕; -ธรรมที่เป็นต้นกําเนิดของความสิ้นอาสวะ,
๗๐๙; -ธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงโดยวิจัย, ๔๖๗; -ธรรมที่
พระโสดาบันมีอยู่ ละแล้ว, ๘๙๖, ๘๙๗, ๘๙๘; -ธรรมที่
แสดงเปนกลางๆ. ดู มัชเฌนธรรมเทศนา; -ธรรมที่เหนือ
เหตุปจจัย(อ), ๘๖๔; -ธรรมที่ให้ยึดประโยชน์ได้ทั้ง2=อัปป
มาท, ๗๖๑; -ธรรมนี้สําหรับผูปรารภความเพียร, ๗๕๕; ธรรมใน "จริยธรรม", ๕๓๓; -ธรรมในขอความวา มีศีล มี
ธรรม มีปญญา หมายถึงธรรมฝายสมาธิ, ๘๙๓; -ธรรมในคํา
วา ธรรมฉันทะ, ๙๘๘; -ธรรมในธรรม(อ), ๗๖๗; -ธรรมเปน
ที่ตั้งแหงโพชฌงครายขอ, ๘๓๕–๘๓๖; -ธรรมเปนสิ่ง
ประสงคของฉันทะ, ๑๐๒๐; -ธรรมเปนอาหารอุดหนุนกัน,
๕๒๒; -ธรรมภาคปฏิบัติ=ไตรสิกขา=มรรค, ๕๒๔, ๘๖๗,
๙๓๘, ๘๗๖–๑๑๕๐; -ธรรมลวนๆเปนไป ไมมีผูทําและผู

ดัชนี
เสวยผลของกรรม(อ), ๕๐๑; -ธรรมและวินัยจะเลอะเลือน
ไปดวยกันเพราะภิกษุในอนาคตขาดการฝกอบรม, ๖๕๗–
๖๕๘, ๖๕๗–๖๕๘; -ธรรมวัดความเป็นผู้ใหญ่, ๕๗๑; ธรรมอุปมาเหมือนแพ สําหรับใช้ข้าม, ๕๓๑; -ธรรมเอกที่
ช่วยให้กุศลธรรมเกิดฯลฯ=กัลยาณมิตร, ๕๖๖; -ปฏิบัติ
ธรรมตองรูความสัมพันธและวัตถุประสงคของทุกขอธรรม,
๕๓๒; -ประมวลธรรมทั้งหมดตามแนวอริยสัจเปนปริญ
ไญยธรรมเปนตน, ๘๕๘; -พระพุทธเจาตรัสรูอะไร?2นัย,
๘๕๔; -พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้โดยดําเนินตามแนว
ธรรมอย่างเดียวกัน, ๕๙๙; -พระมีอุปการะแก่ชาวบ้านด้วย
การแสดงธรรม, ๕๗๗; -พระเสขะมั่นใจว่าพระพุทธเจ้า
แสดงธรรมที่ แ น่ แ ท้ ซึ่ ง ไม่ มี ส มณพราหมณ์ อื่ น สอนได้ ,
๔๗๐; -พระโสดาบันเป็นผู้ถึงแล้ว, ๘๘๙; -พระอรหันตเปน
ตัวอยางในการถือธรรมวินัยเปนใหญ, ๓๖๙; -พิจารณา
ธรรมตามหลักในกาลามสูตร, ๕๙๐; -พุทธพจนใหสาวก
จาริกแสดงธรรม, ๕, ๕๓๒, ๗๙๒; -พูดเป็นธรรม เป็น
สัตบุรุษ, ๕๗๑; -เพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ, ๖๔๘–
๖๕๐, ๖๔๘–๖๕๐; -ฟังธรรม สนทนาธรรมตามกาล, ๕๖๘;
-ภิกษุอุทิศตัวเพื่อกิจเกี่ยวกับธรรม อยูเพื่อธรรม หลอเลี้ยง
ธรรมแกสังคม. ดู ชุมชนอิสระ; -มีธรรม ๕ฟังธรรมย่อม
ถึงสัมมัตตนิยามได้, ๕๘๖; -ไม่พึงปรารถนาความสําเร็จเป็น
ต้นแก่ตนโดยไม่ชอบธรรม, ๕๗๑; -ไม่พึงเอาธรรมมา
ค้าขาย, ๕๘๐; -ยอดธรรมเพื่อตรัสรู้คือปัญญินทรีย์, ๖๐๓;
-โยนิโสมนสิการชวยใหเวไนยบรรลุธรรม(อ), ๖๒๓; -ระงับ
ธรรมที่เปนปฏิปกษดวยตทังคนิโรธ,ตทังควิมุตติ, ๘๖๒; ระงั บ ธรรมที่ เ ป น ปฏิ ป ก ษ ด ว ยตทั งฺ ค นิ โ รธ ,ตทั ง ควิ มุ ต ติ ,
๔๓๘; -ลักษณะของการที่ภิกษุปฏิบัติถูกต้องในการไปแสดง
ธรรม, ๓๙๗, ๕๗๘; -ลักษณะที่ภิกษุปฏิบัติถูกตองในการ
ไปแสดงธรรม, ๕๗๘; -เลาเรียน ปฏิบัติ สังคายนาธรรม
เปนตนก็เพื่อประโยชนสุขของพหูชน, ๙๓๙; -โลกมนุษย
เปนที่ทํามาหากรรม และเปนที่หวานธรรม, ๙๕๔; -วิจัย
ธรรมให้ถึงต้นเค้า, ๖๔๐; -สตรีที่ธรรมรักษา, ๗๑๒; -สมถะ
และวิปัสสนาเป็นธรรมเคียงคู่กันไป, ๘๔๑; -สรุปธรรม10
แง, ๘๔๒; -หนาที่ของทักขิไณยในการดํารงสืบทอดธรรม,
๔๐๖; -หนาที่ทางธรรมและทางวินัยของภิกษุตอคฤหัสถ,
๙๒๙; -หมวดธรรมที่มีศรัทธาจะตองมีปญญาอยูดวย,
๕๘๗
ธรรมกถา, ๔๓๔
ธรรมกถึก: -*, ๓๖๘, ๔๓๖, ๙๒๑
ธรรมของมนุษย์ยิ่งยวด, ๙๔๔, ดู อุตริมนุษธรรม
ธรรมขันธ๓, ๕๖๒; -(จัดองคมรรคเขา), ๕๔๔–๕๔๕
ธรรมขันธ๕, ๕๔๕
ธรรมคุณ๖, ๘๓๕
ธรรมจริยา, ๕๕๗, ๗๔๖; -ชื่อเรียกและที่มาตางๆ, ๕๖๐–๕๖๑; ธรรมจริยา๑๐=กุศลกรรมบถ๑๐, ๕๒๓–๕๒๔; -ปญหาการ

๑๒๖๕
จัดเขาในไตรสิกขา, ๕๖๐; -เปนสัปปุริสธรรม(อ), ๕๖๙; ศีลธรรมอยูภายในหลักธรรมจริยานี้, ๕๖๑; -สัมมาทิฏฐิ
ระดับนี้เปนโลกีย(อ), ๕๘๔
ธรรมจักร, ๑๔๗; -ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, ๙๗๙
ธรรมจักษุ, ๘๙๙; -(เกิด๒คราว)(อ), ๔๕๘; -(ความหมายแค
ไหน), ๘๘๗–๘๘๘
ธรรมเจดีย, ๓๙๖
ธรรมฉันทะ, ๙๗๘, ๙๘๐, ๙๘๔, ๙๘๘, ๙๙๐, ๑๐๒๑–๑๐๒๒,
ดู ฉันทะ; -เครื่องตัดสินความเชื่อกรรมวาถูกหรือไม, ๒๘๔;
-ธรรมฉันทะกับกรรม, ๒๘๑
ธรรมฉันทะ(อยากธรรมารมณ), ๙๗๙
ธรรมชาติ, ๑๑๙, ๕๑๓, ๕๑๔, ๕๓๔, ๕๕๑, ๕๖๙, ๕๙๑, ๖๘๕,
๗๑๗, ๗๒๒, ๗๔๗, ๗๙๕, ๘๖๘, ๑๐๒๑, ๑๐๖๓, ๕๑๖–
๕๑๗, ๖๓๑–๖๓๒, ๗๕๖–๗๕๗; -กสิณใชของธรรมชาติ
หรือแตงเอาก็ได, ๘๐๕; -การรูสภาวะของธรรมชาติเปน
สัมมาทิฏฐิระดับโลกุตระ, ๖๙๓; -การอยูกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ, ๑๓๔; -ฉันทะกับความงามของธรรมชาติ, ๗๙๘,
๑๐๐๑–๑๐๐๓; -ชีวิตแบบพุทธไมตัดขาดกับธรรมชาติ(อ),
๘๖๙; -ธรรมชาติกับการพัฒนาบุคคล, ๖๙๗–๖๙๘; ธรรมชาติกับมนุษยและสังคม, ๒๑๐, ๖๙๗–๖๙๙; ธรรมชาติเป็นฐานโยงของพระธรรมในพระรัตนตรัย
(อ), ๘๖๔; -ในดินแดนกิจกรรมทางจิตปญญาของมนุษย,
๘๗๘; -ฝกสมาธิโดยวิธีธรรมชาติ, ๗๙๕; -พุทธศาสนาสอน
เน น ด า นจิ ต ใจ เพราะย้ํ า เรื่ อ งธรรมชาติ ม นุ ษ ย ที่ ค งตั ว ,
๘๗๐–๘๗๑; -มนุษยควบคุมเอาชนะธรรมชาติไดจริงหรือ?,
๙๑๑; -มนุษยบังคับควบคุมเอาชนะธรรมชาติไดจริงหรือ?,
๑๖๗, ๘๗๗; -มัชเฌนธรรมเทศนาหรือปฏิจจสมุปบาท
แสดงกระบวนการของธรรมชาติลวนๆสวนมัชฌิมาปฏิปทา
หรือมรรคแสดงวิธีปฏิบัติของมนุษย อริยสัจนําความจริง
ของสิ่ ง เหล า นี้ ม าเสนอในรู ป ที่ เ อื้ อ ต อ การเข า ใจและใช
ประโยชน, ๘๕๒, ๘๖๑, ๘๗๓, ๕๑๓–๕๑๖, ๘๕๓–๘๕๔; ไมมีสิ่งเหนือธรรมชาติ, ๑๖๖; -วิภัชชวาทเปนวิธีคิดตรงตาม
ธรรมชาติแทๆ, ๖๗๒
ธรรมชาติแวดลอม. ดู อุต,ุ อุตุนิยาม
ธรรมญาณ: -*, ๘๙๒
ธรรมฐิติ, ๑๕๒
ธรรมฐิติญาณ, ๖๓๒
ธรรมดา, ๑๐๕, ๑๐๘, ๑๑๒, ๑๑๔, ๑๑๕, ๑๒๒, ๑๒๗, ๑๔๓,
๔๗๙, ๕๓๔, ๕๔๖, ๕๕๗, ๕๖๖, ๕๗๙, ๖๒๙, ๖๔๒, ๖๔๘,
๖๕๓, ๖๖๔, ๖๘๖, ๖๘๗, ๗๔๕, ๗๕๖, ๗๗๔, ๗๙๕, ๘๕๙,
๘๖๑, ๘๖๒, ๘๖๙, ๘๗๐, ๘๗๒, ๘๗๗, ๘๘๕, ๘๘๘,
๙๓๘, ๑๐๐๖, ๑๐๐๘, ๑๐๑๔, ๑๐๕๐, ๑๐๕๔, ๙๐๒–๙๐๔;
-*, ๘๑๗, ๙๐๙; -ความจริงคงอยูตามธรรมดา ไมเกี่ยวกับ
พระพุทธเจาอุบัติหรือไม, ๑๕๒, ๘๗๖; -ความหมายของ
ธรรม(อ), ๘๖๔; -ธรรมดาของธรรมชาติมีอิทธิพลบีบคั้น

๑๒๖๖
จิตใจเพราะตัณหาของมนุษยเอง, ๑๐๕๔; -ธรรมดาเป็นไป
เองว่า ผู้ที่ได้นิพพานไม่เสพกามสุข, ๑๐๕๓; -ธรรมดาแหง
เหตุปจจัยหรือแหงเหตุและผล, ๒๗๖, ๕๘๓, ๖๒๕, ๖๓๑,
๙๐๙; -มัชเฌนธรรมเทศนามีขอบเขตอยูแคธรรมดาของ
ธรรมชาติ, ๕๑๔; -ศีลวัตรที่ผิดวิสัยธรรมดา, ๖๔๑
ธรรมตัณหา,ธัมมตัณหา: -*, ๙๗๙
ธรรม-เถระ, ๙๔๐
ธรรมที่ควรกําหนดรู. ดู ปริญไญยธรรม
ธรรมที่ควรเจริญ. ดู ภาเวตัพพธรรม
ธรรมที่ควรทําใหแจง. ดู สัจฉิกาตัพพธรรม
ธรรมที่ควรละ. ดู ปหาตัพพธรรม
ธรรมที่ถูกปรุงแตง, ๖๖
ธรรมที่มีปจจัย, ๖๖
ธรรมที่ไมถูกปรุงแตง, ๖๖
ธรรมที่ไมมีปจจัย, ๖๖
ธรรมเทศกธรรม ๕, ๕๗๘
ธรรมเทศนา, ๖๔๕, ๙๓๘; -กรณีพระสารีบุตรฟงธรรมแลว
บรรลุอรหัตตผล, ๔๕๘; -ธรรมเทศนาที่บริสุทธิ์และไม
บริสุทธิ์, ๗๓๔, ๕๗๘; -ธรรมเทศนาที่เป็นสามุกกังสิกา,
๘๔๖; -เปนความหมายหนึ่งของพรหมจรรย(อ), ๕๓๓
ธรรมธารณา,ธัมมธารณา: -*, ๕๒๓, ๑๐๐๖
ธรรมนิชฌานักขันติ: -*, ๕๒๓
ธรรมนิยาม, ๑๕๒, ๑๖๒, ๘๗๖; -ธรรมนิยามคุมธรรมชาติ,
๖๙๙
ธรรมนูญ, ๙๓๓
ธรรมเนียม, ๕๗๐; -(การปกครอง)(อ), ๖๓๗; -(อริยชน),
๑๐๒๖
ธรรมบท, ๘๘๖, ๙๑๒, ๙๔๐; -*, ๙๘๑
ธรรมบมวิมุตติ. ดู วิมุตติปริปาจนิยธรรม
ธรรมบรรยาย, ๗๒๔
ธรรมปฏิบัต,ิ ๖๘
ธรรมปวัตติ, ๙๔
ธรรมเปนที่สงบ(นิพพาน), ๘๐๕
ธรรมเปนไปเพื่อประโยชนสุขปจจุบัน, ๗๔๑–๗๔๒
ธรรมเปนไปเพื่อประโยชนสุขภายหนา, ๗๔๑–๗๔๒
ธรรมภาษิต(เกี่ยวกับการคบหา), ๕๖๗–๕๖๙
ธรรมมรรคา, ๖๘๓
ธรรมมัจฉริยะ, ๘๘๔, ๘๙๘
ธรรมมาภิสมัย, ๘๙๙
ธรรมมีกถา, ๗๗๒
ธรรมมีอุปการะมาก. ดู พหุการธรรม-ปญญาวุฒิธรรม ๔; ธรรม๙มีโยนิโสมนสิการเป็นมูล, ๖๒๑; -ปญญาวุฒิธรรม๔
(อ), ๙๐๒; -อัปปมาทธรรมช่วยให้มรรคเกิด, ๗๖๑
ธรรมรถ, ๔๘๗
ธรรมราคะ, ๔๔๓

พุทธธรรม
ธรรมราชา, ๙๓๐
ธรรมฤทธิ,์ ๙๕๑, ๙๖๔
ธรรมววัตถาน, ๔๔๖
ธรรมวาที, ๑๕๑, ๓๗๘
ธรรมวิจัย: -ความสงัดกิเลส๓อย่างแบบของเดียรถีย์กับแบบ
ของภิกษุในธรรมวินัยนี้, ๖๗๕; -ธรรมวินัยเปนชื่อเดิมของ
พุทธศาสนาทั้งหมด, ๙๓๔; -พุทธดํารัสให้ถือธรรมวินัยเป็น
ศาสดา, ๙๓๐; -สังคีติสูตรปรารภใหมีการรอยกรองธรรม
วินัยแสดงวาสนับสนุนการคิดวางแผนกิจการ(อ), ๖๕๙; -สิ่ง
ที่หาไดยากเปนตนในธรรมวินัยนี้, ๖๓๙–๖๔๐
ธรรมวิจัย(สัมโพชฌงค), ๗๗๕, ๗๗๘, ๘๓๒–๘๓๘; -ควร
เจริญหรือไม่เวลาใด, ๘๓๗; -เปนความหมายหนึ่งของโล
กุตรสัมมาทิฏฐิและเปนโพธิ(อ), ๘๓๘
ธรรมวิชัย, ๘๗๑
ธรรมวิธ,ี ๑๐๒๗
ธรรมวินัย, ๑๔๗, ๒๓๑, ๓๖๗, ๔๗๒, ๔๘๘, ๔๘๙, ๕๐๕,
๕๗๘, ๖๐๑, ๖๖๗, ๗๔๙, ๗๕๔, ๗๘๐, ๘๐๑, ๘๑๕, ๘๔๓,
๘๙๐, ๘๙๘, ๙๒๔, ๙๒๖, ๙๒๘, ๙๓๘, ๑๐๔๖, ๑๐๖๑,
๘๙๑–๘๙๒, ๖๓๖–๖๓๗, ๖๕๖–๖๕๗, ๗๕๗–๗๕๙, ดู
ธรรม,วินัย; -*, ๔๗
ธรรมวิเศษ, ๙๒๖–๙๒๘
ธรรมสมุปบาท, ๑๓๗
ธรรมสวนะ,ธัมมัสสวนะ, ๕๔๐; -*, ๕๒๓, ๑๐๐๖
ธรรมสัญเจตนา, ๒๗
ธรรมสามัคคี: -ธรรมสามัคคี=โพธิ, ๘๓๙
ธรรมโสต, ๘๘๙
ธรรมหลักใหญ. ดูธรรม,ธรรมานุธรรมปฏิบัติ
ธรรมอรรถ: -*, ๖๓๖
ธรรมเอก, ๑๑๓; -เพื่อประโยชนสุขของพหูชนและตรงขาม, ๙๒๒
ธรรมโองการ: -*, ๗๕๓
ธรรมาธิปไตย, ๑๓๕, ๙๓๐
ธรรมานุธรรม: -*, ๖๓๖
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ, ๙๐๕; -*, ๕๘๕, ๙๐๑; -เกี่ยวเนื่องกับ
ความเขาใจอรรถ-ธรรม, ๑๑๕๔; -ความหมายและ
ความสําคัญ(อ), ๖๓๖; -ในหลักพระรัตนตรัย=เขารวมสงฆ
,ในหลักมัชฌิมาปฏิปทา=ตัวมรรค,, ๖๘๒–๖๘๓; -เปนหลัก
ปฏิบัติสําคัญยิ่งและหาไดยาก, ๖๓๙–๖๔๐; -เป็นองค์ธรรม
สําคัญของความเป็นพหูสูต, ๖๓๗
ธรรมานุธรรมปฏิปทา: -*, ๖๘๓
ธรรมานุสารี,ธัมมานุสารี, ๔๗๑, ๖๐๑, ๘๒๙, ๘๘๖, ๙๐๑
ธรรมายตนะ, ๔๑
ธรรมารมณ, ๒๖๔, ๓๙๓, ๔๖๙, ๕๐๖, ๖๘๙, ๗๕๕, ๙๘๕,
๑๐๓๐, ๑๐๕๑; -*, ๓๘๙, ๘๑๗, ๙๗๙; -ขอบเขต
ความหมายและประเภทของความรู(อ.), ๓๐, ๓๔
ธรรมุธัจจ,ธัมมุทธัจจะ: -*, ๔๗๘

ดัชนี
ธัมมตัณหา. ดู ธรรมตัณหา
ธัมมตัณหา,ธรรมตัณหา, ๑๗๒
ธัมมธารณา. ดู ธรรมธารณา
ธัมมนิชฌานักขันติ: -*, ๑๐๐๖
ธัมมปฏิสัมภิทา, ๔๑๘
ธัมมสัญญา, ๒๖
ธัมมัญญุตา,ธัมมัญญู, ๕๖๙; -ความหมายสําหรับภิกษุ, ๖๓๗; ความหมายสําหรับราชา(อ), ๖๓๗
ธัมมัฏฐิติญาณ, ๔๗๗
ธัมมัตถะ: -*, ๖๓๖
ธัมมัสสวนะ. ดู สัทธัมมัสสวนะ
ธัมมาทาส, ๘๙๒
ธัมมานุธัมมปฏิบัต.ิ ดู ธรรมานุธรรมปฏิบัติ
ธัมมานุปสสนา, ๘๑๖, ๗๖๕–๗๖๖; -(สติปฏฐาน), ๗๕๙
ธัมมานุสติ, ๘๐๕, ๘๐๗–๘๐๙
ธัมมานุสารี. ดู ธรรมานุสารี
ธัมมายตนะ. ดู ธรรมายตนะ; -*, ๓๘๙
ธัมมุทธัจจวิคคหิตมานัส, ๔๔๗
ธัมมุทธัจจะ. ดู ธรรมุทธัจจ
ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสนา, ๔๖๑
ธาตุ, ๙๖, ๒๐๙, ๖๗๘; -ธาตุ ๑๘(อ), ๒๐๙, ๔๗๐; -ธาตุ ๔, ๒๖,
๓๔๐, ๗๖๕, ๘๐๖, ๘๙๖, ๘๙๘, ๑๐๕๓; -*, ๖๔๓; -ธาตุ ๖,
๒๒๖, ๔๗๑; -พิจารณาแยกธาตุใหหายโกรธ, ๖๕๓
ธาตุกรรมฐาน,ธาตุกัมมัฏฐาน: -*, ๘๐๖
ธาตุนานัตต์, ๒๐๙
ธาตุมนสิการ, ๗๖๕, ๘๑๒; -*, ๖๕๒, ๘๐๖
ธาตุววัตถาน: -*, ๘๐๖
ธิติ(เอตทัคคะ): -*, ๓๖๘
ธีรชน, ๑๑๓, ๑๔๐, ๑๕๐, ๕๖๘, ๕๗๑, ๖๕๖; -*, ๑๐๓๐
ธุดงค, ๙๒๐; -*, ๔๓๖, ๖๗๒; -เงื่อนไขที่ตัดสินวาภิกษุใดควร
ถือหรือไม, ๖๖๔; -มหากัสสปเถระถือธุดงคเพื่อเปน
แบบอยางและเปนเอตทัคคะดานนี้, ๓๖๗; -มหากัสสปะถือ
ธุดงคเพื่อเปนแบบอยางและเปนเอตทัคคะดานนี้(อ), ๓๖๘
ธุระ(เอาธุระ,ไม่ทอดธุระ), ๕๙๙, ๗๕๔, ๗๕๗, ดู วิริยะ
ธุล,ี ๘๒๓
ธุวะ(นิพพาน), ๓๓๖
ธูป, ๗๑; -*, ๙๖๕
น เอโส เม อตฺตา, ๒๒๓
น จ กิญฺจิ โลเก อุปาทิยติ, ๗๖๘
น ยุชฺชติ: -*, ๕๐๘
น อุเปติ: -*, ๕๐๘
นกกะเรียน(อุปมา), ๕๗๑
นกแขกเตา(ชาดก): -*, ๕๖๗
นกพิราบกับกา(ชาดก): -*, ๕๖๗
นกมัยหก(อุปมา), ๗๓๘

๑๒๖๗
นกยูง(อุปมา), ๕๗๑
นคร, ๘๔๗; -(ควรอยูหรือไม)(อ), ๖๖๘
นตฺถิ อตฺตา กุโต นิรตฺตํ วา, ๑๐๖
นที(อุปมา), ๑๐๕๖
นมัสการ, ๕๘๖
นยวิปัสสนา, ๔๗๘
นยะ, ๕๙๐
นรก, ๘๗, ๑๐๐, ๑๒๓, ๑๔๑, ๒๕๓, ๒๖๘, ๒๘๐, ๓๒๓, ๔๗๑,
๕๙๒, ๖๕๑, ๘๙๐, ๘๙๗, ๙๕๓, ๑๐๓๒, ๗๑๗–๗๑๘; -*,
๒๘๐, ๘๙๙; -บางคนไปง่าย บางคนไปยาก, ๒๘๘; -บุคคล
สัทธานุสารีขึ้นไปพ้นนรก, ๔๗๑
นวกรรม(ปลิโพธ), ๘๐๓
นวกัมมิกะ, ๓๖๗
นวสีวถิกา, ๗๖๕
นวสีวถิกาปพพะ: -*, ๘๐๕
นหาตก, ๓๔๔
นหาตกะ, ๔๐๓
นอกใจ, ๗๒๔, ๗๒๘
นอง, ๖๗๗
น้องหญิง, ๑๐๑๒
นอน, ๖๕๑, ๑๐๔๖, ๖๔๘–๖๔๙; -*, ๘๑๘; -ถึงนอนคนเดียวก็
ไม่ชื่อว่าอยู่คนเดียว, ๖๗๓; -พระอรหันต์นอนหลับได้เสมอ
ทุกที,่ ๓๙๙
นอนใจ, ๑๑๖, ๑๑๘, ๑๕๐
นอนบนหนาม(วัตรเดียรถีย), ๖๔๑
น้อมดิ่ง, ๖๔๔, ดู วิมุตติ,อธิมุตติ
นอแรด(อุปมาเที่ยวไปผู้เดียว), ๕๖๘
นักกายกรรม(อุปมาสติ), ๗๖๒
นักคิด, ๗๕๓
นักโทษ, ๘๗๖
นักบวช: -ความเชื่อและขอปฏิบัติบางอยางของนักบวชภายนอก
, ๖๔๑; -จรรยาบรรณของนักบวช, ๕๘๐, ๗๓๔; -ตัวอยาง
นักบวชเสื่อมจากฌาน, ๑๐๓๕; -นักบวชก็ยังเกี่ยวของกับ
กามคุณ(อ), ๑๐๓๕; -นักบวชกอนพุทธกาลนิยมกับ
อิทธิปาฏิหาริย(อ), ๗๙๒; -นักบวชในพุทธกาลนิยมตบะ,
๑๐๖๐; -นักบวชภายนอกจะมาบวชในพุทธศาสนาตอง
ประพฤติติตถิยปริวาส, ๗๙๘; -ผลทานแกนักบวชภายนอก,
๙๒๘; -สุขของนักบวช, ๑๐๖๗
นักปฏิบัติ(ลักษณะนักปฏิบัติพุทธธรรม), ๗๕๓
นักปรัชญา, ๙๘
นักปราชญ, ๙๘, ๑๐๕
นักพรต(กับฌานกีฬา): -*, ๗๙๓
นักเรียน, ๘๐๐, ๑๐๑๖; -(กับฉันทะ), ๑๐๒๑
นักเลงการพนัน, ๗๔๑–๗๔๒
นักเลงสุรา, ๗๔๑–๗๔๒

๑๒๖๘
นักวัดคน, ๖๗๑
นักวิชาการ, ๕๓๕
นักวิทยาศาสตร (อุปมาในสติปฏฐาน), ๗๗๐
นักศึกษา(กับฉันทะ), ๑๐๑๓, ๑๐๒๑
นั่ง, ๖๕๑, ๖๗๓, ๘๑๗, ๑๐๔๖
นัตถิกทิฏฐิ,นัตถิกวาท, ๑๐๑, ๕๙๒, ๖๖๐, ๘๙๖; -*, ๒๐๑
นัตถิกวาท,นัตถิกทิฏฐิ, ๒๐๕
นัตถิตา, ๒๐๑
นั่นของเรา,นั่นเป็นตัวตนของเรา, ๕๐๗
นันทิ, ๓๔๐, ๔๘๒, ๖๗๔, ๙๗๙, ๑๐๓๐; -*, ๓๙๕
นันทิราคะ, ๕๕
นับถือ: -(คนกับเทวดา), ๙๖๒; -(นับถือพระรัตนตรัย), ๖๘๒
นาค, ๔๒๑, ๙๖๗
นางแกว, ๑๐๒๗
นางฟา, ๑๐๐๗, ๑๐๑๒
น่าเชื่อ, ๕๙๐
นาดี(อุปมาคนดีรวย), ๗๕๒
นาถกรณธรรม(๑๐), ๕๔๒, ๕๖๗; -*, ๕๘๗, ๙๓๒
นานัตต์, ๒๐๙
นานัตตสัญญา, ๔๑๒, ๑๐๒๕
นานาพรรณ, ๖๕๑
นาบุญ, ๔๐๕, ๘๙๑
นาภี, ๔๒๓
นาม, ๑๐๑, ๑๗๑, ๓๑๙, ๔๒๑, ๖๓๐, ๖๖๑, ๖๓๒, ดู นามรูป; *, ๑๓
นามกาย, ๔๑๓, ๔๑๙, ๔๗๐; -*, ๔๓๕, ๗๘๓
นามขันธ, ๒๒; -*, ๓๔, ๔๔๓
นามธรรม, ๑๓, ๙๔, ๑๐๑, ๔๒๙, ๔๓๕, ๔๗๗, ๔๗๘, ๖๓๐,
๖๓๒, ๗๔๙, ๘๑๒, ๕๓๓–๕๓๔, ๗๗๑–๗๗๒
นามรูป, ๙๖, ๔๐๑, ๔๖๒, ๔๗๗, ๔๗๘, ๕๑๘, ๖๓๕; -*, ๘๔๒;
-การแยกแยะในการเจริญวิปสสนา, ๖๓๒; -คําจํากัดความ
และความหมาย, ๑๗๑, ๑๘๒, ๒๓๐; -นามรูปดับที่ไหน,
๓๔๑; -แยกแยะสัตวบุคคลโดยวิภัชชวาท, ๖๖๑; -อธิบายใน
วงจรปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๓; -อธิบายในวงจรปฏิจจสมุป
บาท, ๑๘๓, ๑๙๑; -อธิบายในวงจรปฏิจจสมุปบาท, ๑๘๖; อภิธรรมนิยมแยกแยะเปนนามรูป, ๖๒๙
นามรูปปริคคหะ,-ปริเคราะห, ๖๓๐, ๖๓๒
นามรูปปริจเฉท,-ปริเฉท, ๖๓๒; -*, ๖๓๐
นามรูปปริจเฉทญาณ, ๔๗๗
นามรูปปัจจัยปริคคหญาณ, ๔๗๗
นามรูปปจจัยปริคคหะ, ๖๓๒
นามรูปววัฏฐาน,ววัตถาน, ๔๗๗, ๖๓๐, ๖๓๒
นามและรูป: -*, ๑๓

พุทธธรรม
นาย: -ควรเปนนายเหนือทรัพย, ๖๗๒; -โยนิโสมนสิการทําให
คนเปนนายของความคิด, ๖๒๖; -หนาที่นายบํารุงรับใชและ
คนงาน, ๗๓๒
นายกรัฐมนตรี(อุปมาสติ), ๗๖๔
นายประตู(อุปมาสติ), ๗๕๙, ๗๖๓
น่าเลื่อมใส, ๖๕๑; -(ผลกรรม), ๒๘๓
นาฬิกา, ๘๗๖
น้ํา, ๖๕๑, ๗๔๓, ๘๐๔, ๘๙๖–๘๙๗, ๕๓๑–๕๓๒, ๗๓๗–๗๔๑;
-อุปมาการใชโพชฌงคดังเอาน้ําสาดไฟ, ๘๓๖–๘๓๘; อุปมาคนสามัคคีดังน้ํากับน้ํานม, ๖๕๗, ๗๕๘; -อุปมาจิตไม่
ขุ่นมัวหรือมีสมาธิเหมือนน้ําใสสงบ, ๕๔๑, ๕๕๕, ๗๘๔; อุปมาจิตไมขุนมัวหรือมีสมาธิเหมือนน้ําใสสงบ(อ), ๗๘๖; อุปมาจิตสมาธิมีกําลังดังน้ําไหลทางเดียว, ๗๘๕; -อุปมาใจ
มีนิวรณเหมือนน้ํามีสิ่งเจือปนปดบังตางๆ, ๗๘๕–๗๘๖; อุปมาพระพุทธเจาเปนตนไมติดโลกดังบัวไมติดน้ํา, ๓๗๑,
๕๘๑, ๙๗๐; -อุปมาเลือกเอาแตสวนดีของคนเหมือนกอบ
น้ํานอยในที่มีโคลนตม, ๖๕๑
น้ําใจ, ๕๓๙, ๕๗๖, ๑๐๖๔
น้ํานมมารดาคือโลหิต, ๑๐๒๖
น้ํามัน, ๕๑๖
น้ําเมา, ๕๗๕
น้ําศักดิ์สิทธิ,์ ๓๑๗
นิกาย(เถรวาท-มหายาน): -*, ๑๐๑๙
นิคม, ๕๙๕, ๗๓๘, ๗๔๑, ๗๖๒, ๘๔๗, ๑๐๒๖, ๑๐๔๔; -*,
๖๖๘
นิครนถ, ๗๐๘; -*, ๓๓๗, ๓๙๓, ๑๐๖๑; -แตกแยกกันเปนเหตุ
ปรารภสังคีติสูตร(อ), ๖๕๙; -ถือลัทธิกรรมเกา(ปุพเพกต
วาท)(อ), ๘๖๐; -ถือวาสุขลุถึงไดดวยทุกข, ๑๐๓๓; -ถือวา
สุขลุถึงไดดวยทุกข(อ), ๑๐๒๓, ๑๐๖๐; -สอนหลักการสิ้น
กรรมตางจากพุทธ, ๕๓๐
นิคหะ, ๒๘๖
นิจจสัญญา, ๔๐๑, ๔๗๖, ๔๗๘
นิจจะ(นิพพาน), ๓๓๗
นิจฉาตะ(พระอรหันต), ๒๔๘, ๓๗๓
นิจศีล: -*, ๗๒๓
นิชฌาน, ๔๖
นิชฌามปฏิปทา: -*, ๕๒๗, ๖๔๑
นิติบัญญัต,ิ ๕๔๗, ๗๑๘, ๙๓๓
นิททรถะ, ๒๔๗
นิทานสมภพ(แห่งทุกข์), ๑๐๕๕
นินทา, ๑๔๖, ๕๗๕
นิปปปัญจะ(นิพพาน), ๓๓๖
นิปปริยายกถา(อภิธรรมเทศนา), ๔๘๓
นิปปริยายทุกข, ๘๖
นิปปติกสุข, ๑๐๖๗

ดัชนี
นิปปีติการัมมณสุข, ๑๐๖๗
นิปเปสิกตา, ๗๕๐
นิปริยาย,นิปปริยาย, ๔๒๗, ๔๘๓, ๔๘๕; -*, ๔๓๕, ๕๓๓
นิปุณะ(นิพพาน), ๓๓๖
นิพพาน, ๖๖, ๖๙, ๑๐๒, ๑๐๔, ๑๓๘, ๑๓๙, ๑๔๕, ๔๒๕, ๕๒๕,
๕๓๖, ๕๔๑, ๕๔๖, ๕๕๖, ๕๖๒, ๖๐๑, ๖๔๐, ๖๔๒, ๖๔๔,
๗๐๘, ๗๕๐, ๗๘๒, ๗๘๓, ๗๙๔, ๘๐๘, ๘๒๙, ๘๓๓,
๘๓๕, ๘๓๘, ๘๗๔, ๘๙๙, ๑๐๖๑; -*, ๓๔, ๖๗, ๒๔๘,
๕๐๖, ๕๒๘, ๙๐๑, ๙๕๐, ๙๕๔, ๑๐๐๕, ๑๐๕๗; -การใช
ตัณหาละตัณหาเพื่อลุนิพพาน, ๑๐๑๑; -การบรรลุนิพพาน
ถ้าทิฏฐิถูกเป็นไปได้ ถ้าทิฏฐิผิดไม่มีทางสําเร็จ, ๖๘๘; -การ
เปนโสดาบันเปนปฐมทัศนแหงนิพพานเปนการเขาสูกระแส
นิพพาน, ๘๘๖; -การเปนอยูที่เรียกวาใกลหรือไกลนิพพาน,
๘๒๕; -คนมุงนิพพานแมทําความดีอะไรเล็กนอยก็เปนการ
ปฏิบัติถูกตอง, ๕๑๗; -ความเขาใจผิดถือเอาวิปสสนูปกิเลส
เปนนิพพาน, ๔๔๕, ๔๔๗; -ความรูสึกของคนปจจุบันตอ
นิพพาน, ๘๘๑; -ความหมายของนิพพานโดยวิเคราะหศัพท,
๓๘๕; -คําเรียกนิพพานเปนมหานคร, ๓๓๖, ๕๐๔, ๘๘๑; คําเรียกผูบรรลุนิพพาน, ๓๔๓; -คุณบทของนิพพาน, ๓๓๓;
-จะตรัสจะตอบเรื่องใดหรื อไมอยูที่วาจะเปนไปเพื่อการ
บรรลุนิพพานหรือไม, ๘๔๗–๘๔๘; -ฉันทะในนิพพาน,
๙๘๑; -นิพพาน=นิโรธแห่งภพ, ๔๗๒; -นิพพาน=นิสสรณ
นิโรธหรือนิสสรณวิมุตติ, ๔๐๒, ๔๓๙, ๘๖๓; -นิพพาน=
ปรมัตถะ, ๕๓๖–๕๓๘; -นิพพาน=วิมุตติอยางหลังในวิมุตติ
๒อยาง(อ), ๔๓๒; -นิพพาน=สิ้นอาสวะ(อ), ๔๓๕; -นิพพาน
2อยาง, ๔๒๐; -นิพพาน๓อยาง(อ), ๓๘๖; -นิพพานกับ
ปรินิพพาน(อ), ๓๙๑; -นิพพานในความหมายของนิโรธ
อริยสัจ, ๘๕๐, ๕๑๓–๕๑๔; -นิพพานประจักษไดในชีวิตนี้,
๔๘๗; -นิพพานเปนทั้งสุขและภาวะพรอมที่จะเสวยสุข,
๑๐๕๒; -นิพพานเปนบรมสุข, ๑๐๒๓; -นิพพานเป็น
ปริโยสานของธรรมทั้งปวง, ๘๔๒; -นิพพานเปนภาวะไร
โรค มีสุขภาพจิตสมบูรณเปนความสุขจากการไมมีที่คันที่
จะตองเกา, ๑๐๓๒–๑๐๓๓; -นิพพานเปนสัจฉิกาตัพพธรรม
, ๘๕๘; -นิพพานเป็นสิ่งที่เห็นยากเข้าใจยาก, ๘๕๐, ๘๕๓;
-นิพพานเป็นอรรถคือจุดหมายของวิมุตติ, ๖๓๙; -นิพพาน
ไมใชเรื่องดับหรือทําลายอัตตา, ๕๐๔; -นิพพานไมเปนผล
ของมรรค, ๓๔๒; -นิพพานสุขเลิศอยางไร, ๑๐๔๗–๑๐๕๒;
-นิพพานอยางเดียวมอง2ดาน, ๓๘๕; -นิพพานอยางเดียว
มอง๒ ดาน, ๓๙๐; -ในอุปสมานุสติ, ๘๐๕; -บัณฑิตทําทาน
บําเพ็ญฌานเพื่อนิพพาน, ๑๐๕๖; -บางกรณีที่มีนิพพาน
เปนอารมณ, ๔๓๓; -บางกรณีที่มีนิพพานเปนอารมณ(อ),
๔๓๕; -ปญหาเรื่องสอุปาทิเสสและอนุปาทิเสส, ๔๒๐; -เปน
สิ่งที่พระพุทธเจาตรัสรูคูกับปฏิจจสมุปบาท, ๑๕๓, ๓๓๕,
๘๕๑, ๘๕๓–๘๕๔; -ผอนใหเห็นนิพพานเปนขั้นตอนดวย
หลักนิโรธ5หรือวิมุตติ5, ๘๖๒–๘๖๓; -มิลินทปญหา

๑๒๖๙
คฤหัสถไดเปนอรหันตตองบวชในวันนั้น(อ), ๙๒๓; ลักษณะสําคัญ๓อยางของนิพพานที่เนื่องจากความหมายวาดับ
, ๑๐๒๓; -ลัทธิมิจฉาทิฏฐิบางอยางยึดถือภาวะในฌานเปน
นิพพาน, ๔๒๘; -วิมุตติญาณทัสสนะเพื่ออนุปาทา
ปรินิพพาน, ๖๓๙; -สติปัฏฐานเป็นมรรคาเอกเพื่อลุ
นิพพาน, ๗๖๔; -สุขบางอยางชวยใหบรรลุนิพพาน, ๑๐๓๔; หลักฐานแสดงวานิพพานเปนอนัตตา, ๔๙๙; -เหตุที่ผูบรรลุ
นิพพานไมเสพกามสุขและเห็นอนัตตาแตไมฆาคน, ๑๐๕๓;
-เห็นนิพพานเปนสุขจึงจะปฏิบัติถูกตอง, ๓๗๓; -อยาก
นิพพานเปนตัณหาหรือไม, ๙๗๑, ๑๐๐๙; -อยู่เป็นสุขด้วย
สัมมาปัญญา=ตทังคนิพพาน, ๖๓๓; -เอานิพพานเปน
อารมณของสมาธิ(อ), ๗๘๐
นิพพานคามินีปฏิปทา(=ธรรมานุธรรมปฏิบัติ): -*, ๖๘๓
นิพพานธรรม: -*, ๖๗
นิพพานธรรม(=ธรรม): -*, ๖๓๖
นิพพานธาตุ. ดู นิพพาน; -การใชคําและวิวัฒนาการการใชคํา,
๓๙๑, ๓๙๔
นิพพานนคร, ๓๓๖
นิพพานสุข, ๑๐๕๓, ๑๐๕๖–๑๐๕๗; -ไดนิพพาน=เสวยสุขได
ทุกอยางทุกระดับ(ถาตองการ), ๑๐๕๓; -นิพพานสุขไมเปน
เวทนา, ๑๐๔๘; -ไมติดฌานสุขจึงมีสิทธิไดนิพพานสุข,
๑๐๕๓
นิพพานาภิรัต(พระพุทธเจา): -*, ๑๐๐๙
นิพพิทา, ๒๓๑, ๔๙๒, ๕๐๕, ๕๙๓, ๑๐๖๑, ๕๑๗–๕๑๙, ๘๔๗–
๘๔๘; -เปนอรรถของยถาภูตญาณทัศนะและมีวิราคะเปน
อรรถ, ๖๓๘–๖๓๙; -สืบจากโยนิโสมนสิการก็ได้, ๖๒๑
นิพพิทาญาณ, ๔๗๙
นิพพิทานุปัสสนาญาณ, ๔๗๙
นิพพุตะ(พรอรหันต), ๒๔๘
นิพพุตะ(พระอรหันต), ๓๗๓
นิพพุติ(นิพพาน), ๓๓๖
นิพเพธภาคิยสมาธิ: -*, ๔๐๑
นิพเพธภาคิยสัญญา: -*, ๔๐
นิพเพธิกปญญา: -*, ๙๐๒
นิพัทธทุกข์: -*, ๘๗
นิพฺพานธมฺโม อตฺตสฺเสว อภาวโต อตฺตสฺุโ: -*, ๖๗
นิพฺพานปริโยสานา, ๘๔๒
นิพฺเพธิกปฺโ: -*, ๘๘๙
นิพฺเพธิกา: -*, ๘๙๕
นิมนต, ๖๗๓, ๙๒๙; -*, ๖๔๒
นิมมานรดี: -*, ๙๕๒
นิมิต, ๑๒๖, ๑๔๗
นิมิต(หลายนัย), ๔๓๓, ๔๓๔, ๔๖๖, ๗๕๐, ๗๕๕, ๗๕๗, ๗๗๖,
๘๐๘, ๘๓๖, ๙๔๖; -*, ๔๑๘, ๔๕๙, ๗๙๕; -นิมิต3, ๘๑๑; นิมิตกับอุปจารและอัปปนาสมาธิ(อ), ๗๘๑; -นิมิตเกิดจาก

๑๒๗๐
สัญญา, ๘๒๐; -ภิกษุในอนาคตจะทําเลศนัยหาลาภ, ๖๕๙; เห็นตายแลว เกิดดวยสมาธิ อาจถูกนิมิตหลอกเอา, ๒๘๐; อัปปมัญญาสีมสัมเภทเปนนิมิต(อ), ๘๑๒; -อาการเกิดและ
ลักษณะของนิมิต, ๘๑๙–๘๒๐
นิยม,ความ(อิทธิพล), ๕๘๒
นิยมน, ๒๓๙
นิยยานิกสมาธิ: -*, ๗๘๐
นิยาม, ๕๘๖, ๙๐๒–๙๐๔; -นิยาม5, ๑๖๒
นิรัตตัง,นิรัตตา, ๕๐๑
นิรันดร, ๑๐๐, ๖๖๒, ๙๕๕, ๑๐๐๙
นิรามิส, ๗๖๕, ๘๓๖, ๑๐๕๔, ๑๐๕๘, ๑๐๖๘
นิรามิสตรสุข, ๑๐๖๗
นิรามิสสุข, ๑๒๗, ๑๓๒, ๓๗๔, ๑๐๔๗, ๑๐๖๗; -(ฌาน), ๘๖๒;
-*, ๔๙๖
นิรามิสอุเบกขา, ๑๐๖๘
นิราส,นิราสา(พระอรหันต), ๓๗๒
นิรุตติปฏิสัมภิทา, ๔๑๘
นิรุปตาปะ(นิพพาน), ๓๓๗
นิรุปธิสุข, ๑๐๖๗
นิรูปธิบุญ, ๒๕๑
นิโรธ, ๗๗, ๒๓๑, ๓๓๖, ๓๙๕, ๔๔๗, ๔๗๒, ๕๕๑, ๕๙๓,
๗๕๕, ๘๗๔, ๘๙๗, ๘๙๙, ๙๓๑, ๑๐๖๑, ๕๑๓–๕๑๘,
๖๘๗–๖๘๘, ๘๔๖–๘๔๘; -*, ๔๖, ๔๓๕, ๘๙๙; -กิจใน
นิโรธ=สัจฉิกิริยา, ๖๓๕, ๘๕๔–๘๕๘; -ความเชื่อมตอ
ระหวางกระบวนการธรรมชาติของนิโรธกับวิธีปฏิบัติของ
มนุษยตามมรรค, ๕๑๕–๕๑๖; -ความหมายทางปฏิบัติและ
กิจ, ๖๓๕; -ความหมายและแนวอธิบายสังเขป, ๘๕๐,
๘๖๑–๘๖๓; -จํากัดความด้วยปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร,
๔๖๒, ๕๑๓, ๘๕๒; -ญาณ3, ๘๕๖–๘๕๘; -เทียบปฏิจจสมุป
บาท, ๘๕๑–๘๕๓; -นิโรธ5(+วิมุตติ5), ๔๐๑, ๘๖๒–๘๖๓; นิโรธเปนสัจฉิกาตัพพธรรม, ๘๕๘; -นิโรธแห่งภพ=
นิพพาน, ๔๗๒, ๕๐๕; -นิโรธแห่งเวทนา, ๔๖๑; -ในวิธี
แกปญหาตามหลักกิจญาณ, ๘๕๕; -ในวิธีคิดแบบอริยสัจ,
๖๓๓–๖๓๕; -ในวิธีคิดแบบอริยสัจเทียบวิธีวิทยาศาสตร,
๖๘๕–๖๘๖; -ปญหาการแปลคําวานิโรธ(=การทําใหไมเกิด
ทุกขหรือไมมีทุกขที่จะตองดับ), ๓๒๘, ๘๔๕; -เป็นธรรมที่
ไม่เคยได้ยินมาก่อน, ๔๖๒; -ลักษณะทั่วไปและเหตุที่ตอง
ตอดวยมรรค, ๕๑๔; -อุปมา๔อยาง, ๘๕๘
นิโรธสมาบัติสุข, ๗๙๐, ๑๐๕๗, ๑๐๕๘
นิโรธสมาปติสุข, ๑๐๖๘
นิโรธสัญญา, ๘๓๗
นิโรธอริยสัจ. ดู นิโรธ
นิโรธอริยสัจจ, ๕๑๓
นิวรณ, ๓๖๕, ๔๐๑, ๔๒๕, ๔๒๖, ๔๓๘, ๔๕๓, ๕๒๐, ๕๙๙,
๗๙๐, ๘๔๖, ๙๐๗, ๙๒๐, ๙๗๘, ๑๐๔๖; -*, ๑๗๘, ๒๔๗,

พุทธธรรม
๕๔๑, ๕๕๕, ๙๕๒; -การชําระจิตไมใหมีนิวรณ=
ชาคริยานุโยค, ๗๘๖; -ขณะฟงธรรมดวยดี นิวรณอาจระงับ
และโพชฌงคอาจเจริญบริบูรณ, ๘๓๗; -ขั้นตอนที่ระงับ
นิวรณไดและการบรรลุอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิ, ๕๖๐,
๗๘๐, ๘๑๑, ๘๒๐; -ขั้นตอนที่ระงับนิวรณไดและการบรรลุ
อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิ(อ), ๘๒๖; -ความเป็นคู่ปรับกัน
ระหว่างนิวรณ์๕กับองค์ฌาน๕, ๘๒๘; -ความหมายโดย
สาระและตามพุทธพจน, ๗๘๓–๗๘๕; -คูปรับและคูปราบ
ของนิวรณ๕คือโพชฌงค7, ๘๓๒–๘๓๔; -โทษตางๆของ
นิวรณและอุปมาตางๆ, ๗๘๔–๗๘๖; -นิวรณ10, ๘๓๔; นิ ว รณ ๕ ที่ เ ริ่ ม ด ว ยอภิ ช ฌากั บ ที่ เ ริ่ ม ด ว ยกามฉั น ท ( อ) ,
๗๘๓; -นิวรณ๖(คือ+อวิชชา)(อ), ๗๘๓; -เปนเครื่องชี้ความ
ตางระหวางพระเสขะกับพระอรหันต(อ), ๔๗๑; -เป็น
หัวข้อในธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน(อ), ๗๖๕; -โยนิโส
มนสิการทําใหละนิวรณและไมเกิดนิวรณ, ๖๒๑; -ลักษณะ
หรือบุคลิกภาพของคนมีนิวรณ, ๗๘๘; -อาหารของนิวรณ์
คืออโยนิโสมนสิการ, ๖๑๙; -อาหารของนิวรณคืออโยนิโส
มนสิการ(อ), ๖๒๓; -อาหารและอนาหารของนิวรณ, ๘๓๔–
๘๓๕
นิวาสี, ๙๓
นิสสรณนิโรธ(=นิพพาน), ๘๖๓
นิสสรณปญญา, ๗๓๖, ๗๔๗, ๑๐๓๖
นิสสรณวิมุตติ(=อนุปาทิเสสนิพพาน), ๔๓๙; -*, ๓๙๑
นิสสรณะ, ๑๐๒๕, ๑๐๕๑, ๑๐๕๖, ๖๔๒–๖๔๕; -*, ๗๐๖; ความหมาย, ๖๔๒; -ในการตรัสรู้ ต้องรู้ชัดคุณโทษและ
นิสสรณะของธรรมทั้งหลายเช่นอุปาทานขันธ์ ๕,อายตนะ
ภายใน๖,อินทรีย์๕,อินทรีย์๖,เวทนา,วิญญาณัฏฐิติ,โลก,
กามและนิสสรณะของทุกข์คือชรามรณะ, ๔๗๑, ๖๔๓–
๖๔๔; -ในการตรัสรู้ต้องรู้ชัดคุณโทษและนิสสรณะของ
ธรรมทั้ง หลายเช่นอุปาทานขัน ธ์ ๕ ,อายตนะภายใน๖,
อินทรีย์๕,อินทรีย์๖,เวทนา,วิญญาณัฏฐิติ,โลก,กามและ
นิสสรณะของทุกข์คือชรามรณะ, ๔๗๔
นิสัย(ศัพท์วินัย), ๖๕๘
นี่ของเรา,นี่เป็นตัวตนของเรา, ๘๙๖
นีล, ๘๐๕
นุ่งห่ม, ๖๗๕, ๖๗๗, ดู เครื่องนุมหม,จีวร
นุงหมผาบังสุกุล, ๖๔๑, ดู ผาบังสุกุล
นุ่งห่มหนังเสือ, ๙๔๔
นุมนวล, ๔๔๑, ๖๗๒, ดูมุทุภูตะ,ควรแกงาน
เนกขัมมธาตุ(=กุศลธรรมทั้งปวง): -*, ๗๐๔
เนกขัมมวิตก, ๗๐๔, ๗๐๘, ๗๐๙, ๗๘๒
เนกขัมมสังกัปป, ๗๐๔, ๗๐๒–๗๐๓, ๗๐๕–๗๐๗
เนกขัมมสุข, ๑๕๐, ๑๐๒๔, ๑๐๓๔, ๑๐๖๗

ดัชนี
เนกขัมมะ, ๔๔๕, ๕๙๒, ๗๐๖, ๘๐๘, ๘๔๖, ๙๔๘; -เนกขัมมะ
= อโลภะ(อ), ๗๐๔; -เนกขัมมะ=อุเบกขา(อ), ๗๐๖; -มาคู่
กับกาม, ๖๔๔
เนกขัมมานิสังสะ, ๖๔๕
เนตํ มม, ๒๒๓
เนติ เนติ, ๓
เนรเทศ, ๗๒๕
เนรมิต, ๘๙๗; -*, ๙๔๘
เนรยิกทุกข, ๘๖
เนวสัญญานาสัญญายตน, ๔๕๐; -*, ๔๓๖
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ, ๔๔๖, ๑๐๒๕
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาปตติสุข, ๑๐๒๕
เนวสัญญานาสัญญายตนะ, ๔๐๑, ๔๑๒, ๔๓๖, ๔๔๒, ๔๕๒,
๔๕๖, ๔๘๒, ๔๘๓, ๘๐๖, ๘๑๓, ๘๒๑, ๑๐๔๘; -*, ๔๗๔
เนวสัญญานาสัญญี, ๒๒๖
เนโสหมสฺม,ิ ๒๒๓
เนื้อ, ๖๓๐, ๖๗๗, ๗๕๕; -บางคนเจริญแต่เนื้อ ปัญญาไม่เจริญ
, ๕๗๑; -อุปมากามโทษดังชิ้นเนื้อที่เหยี่ยวคาบมา, ๑๐๓๐
เนื้อปา(อุปมาวิธีปฏิบัติตอกามคุณ), ๑๐๓๕–๑๐๓๖
เนื้อฟาน(อุปมาใหญ่ที่ปัญญาความสามารถ), ๕๗๑
เนื้อสัตว(อุบากสกไมควรขาย): -*, ๗๒๓
เนื้อหนัง, ๑๐๒๙, ๑๐๖๗
เนื้อหา, ๙๓๖; -(จริยธรรมกวางกวาศีลธรรม), ๕๓๕–๕๓๖
แนวการสอนธรรมแบบหลัก(=อนุบุพพิกถา), ๖๔๕
แนวความคิด, ๕๑๓, ๖๖๔–๖๖๖, ๖๗๖–๖๗๙
แนวธรรม: -แนวธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ปฏิบัติเพื่อ
ตรัสรู้อย่างเดียวกัน, ๕๙๙; -แนวธรรมแบบ อรรถ
ธรรมานุธรรมปฏิบัติมาในบาลีมากยิ่ง, ๖๓๘
แนวแน, ๖๕๐, ดู สมาธิ
แนวปฏิบัติธรรม, ๖๓๗, ดู ปฏิบัติธรรม
แนววิธ,ี ๖๕๓
แนะนํา, ๕๗๓, ๕๘๔, ๕๘๖, ๖๒๕, ๖๘๐, ๖๘๔, ๕๖๓–๕๖๕, ดู
กัลยาณมิตร
แนะนําประโยชน์,มิตร, ๕๗๕, ๕๗๗
โน จัฏฐาเน นิโยชะเย, ๕๗๔
โนมเอียง,ความ, ๖๖๔–๖๖๖
บก: -อุปมามรรคไมใชสําหรับยึดดังเกยแพที่ใชแลวไวบนบก
ไมแบกไป, ๕๓๑–๕๓๒; -อุปมาไมรูนิพพานดังปลาไมรูจัก
บก, ๓๓๔
บกพรอง,สวน, ๖๗๒, ๖๓๔–๖๓๕, ดู อาทีนวะ
บทกวี, ๖๕๘
บทธรรม, ๖๐๓
บทบัญญัติ, ๖๔๑, ๗๙๓, ๙๑๗, ๙๒๕, ๙๒๑–๙๒๒, ดู วินัย; *, ๗๙๒; -ปญหาดานนอกของสังคม มิใชเรื่องที่จะวาง
บทบัญญัติไวตายตัว, ๘๗๐

๑๒๗๑
บทบาท, ๕๘๗, ๖๕๓, ๗๕๗, ๗๗๓, ๘๗๘; -การชวงชิงบทบาท
ระหวางอวิชชาตัณหากับโยนิโสมนสิการ, ๖๒๕–๖๒๖; บทบาทของศรัทธาในกระบวนการพัฒนาปญญา, ๖๒๓,
๕๘๗–๕๘๙; -อวิชชาตัณหาเปนเจาบทบาทใหญในวัฏฏะ
(อ), ๖๒๖
บทเรียน, ๑๒๑
บทเรียน(ประโยชนของอดีต), ๖๕๔
บนบาน, ๙๕๕, ดูเซนสรวง,ออนวอน; -การบนบานแสดงวายัง
ไมมั่นในพระรัตนตรัย, ๘๖๓–๘๖๕
บ่ม(ไตรสิกขา), ๕๕๕
บรมกุศล, ๓๔๓
บรมเทพ, ๔๓๔
บรมธรรม, ๑๐๓, ๑๐๕, ๑๑๒
บรมศาสดา, ๘๖๔, ดู ศาสดา,พระพทุธเจา,ตถาคต
บรมสัจจ์(นิพพาน), ๓๓๖, ๓๘๒
บรมสุข(นิพพาน), ๓๓๖
บรรทัดฐาน(ของสมาธิ=สุข), ๗๙๖
บรรพชน, ๕๗๓
บรรพชา, ๑๐๕๙, ๖๖๙–๖๗๐, ดู บวช
บรรพชากรรมฐาน: -*, ๖๖๙
บรรพชาสุข, ๑๐๖๗
บรรพชาอุปสมบท, ๗๙๘
บรรพชิต, ๕๒๕, ๕๗๐, ๖๖๗, ๗๒๗, ๗๔๙, ๘๔๘, ๑๐๒๔,
เทียบ คฤหัสถ ดู นักบวช; -ข้อที่บรรพชิตควรพิจารณา
เนือง ๆ, ๓๒๐; -จรรยาบรรณของบรรพชิต, ๕๘๐; -ตองได
สุขประณีตจึงจะไมเวียนกลับหากาม, ๑๐๕๘; -บรรพชิตกับ
คฤหัสถ์อาศัยกัน, ๕๗๗; -บุญมีอุปการะแมแกบรรพชิต,
๒๕๓; -พรหมจรรยไมใชเพียงครองเพศบรรพชิต, ๕๓๓; พราหมณ์ว่าคฤหัสถ์เหนือกว่า พุทธว่าอยู่ที่ปฏิบัติถูกหรือ
ผิด, ๖๖๙; -ไม่ว่าบรรพชิตไม่ว่าคฤหัสถ์ปฏิบัติถูกก็สําเร็จ
ปฏิบัติผิดก็เหลวเหมือนกัน, ๕๒๘
บรรพชิตสุข, ๑๐๖๗
บรรยากาศ, ๕๔๘, ๘๐๘, ๘๓๖
บรรลังก,นั่งคู, ๘๑๗
บรรลุนิพพาน(วิจารณศัพท), ๔๘๑
บริกรรมกสิณ: -*, ๔๕๙
บริกรรมนิมิต, ๘๑๑
บริกรรมภาวนา, ๘๑๑
บริกรรมสมาธิ, ๘๑๑; -ตัวอยางจากคัมภีร, ๗๘๒; -เปนขณิกส
มาธิ, ๗๘๑
บริการ, ๕๔๐, ๗๓๕; -*, ๗๔๕
บริขาร ๘, ๗๕๓
บริขาร(ของจิต), ๙๑๓
บริขาร(ของสมาธิ), ๘๓๘; -*, ๔๑๘
บริจาค, ๗๔๔, ๙๐๕; -*, ๘๖๕

๑๒๗๒
บริภาษ, ๗๕๘
บริโภค, ๕๖๙, ๖๕๙, ๗๓๘, ๗๕๐, ๘๕๑, ๑๐๓๖, ๗๓๔–๗๓๖; *, ๘๖๙; -การบริโภค4แบบของภิกษุสามเณร, ๔๐๖; -การ
บริโภคปจจัย4เฉพาะอยางยิ่งอาหาร โดยพิจารณาคุณคา
แทคุณคาเทียม, ๖๔๖–๖๔๗; -การบริโภคปจจัย๔เฉพาะ
อย า งยิ่ ง อาหาร โดยพิ จ ารณาคุ ณ ค า แท คุ ณ ค า เที ย ม(อ) ,
๙๙๘; -หลักการบริโภคของทักขิไณย, ๔๐๖
บริมุตติ, ๔๒๑, ๔๒๒
บริวาร, ๑๐๓๔, ๑๐๕๖; -ธรรมอื่นลวนเปนบริวารของปญญา
(อ), ๘๓๒
บริษัท, ๕๒๘, ๕๓๓; -*, ๓๖๘
บริสุทธิ์, ๔๒๑, ๕๓๓, ๕๗๗, ๖๔๑, ๘๔๑, ๘๖๘, ๘๗๖, ๘๙๖,
๕๙๑, ๖๗๖–๖๗๗, ๗๑๔–๗๑๕, ๗๒๘–๗๒๙, ๘๖๑–๘๖๒,
ดู ปริสุทธะ; -การสอนของภิกษุที่บริสุทธิ์และไมบริสุทธิ์,
๕๗๘; -ความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน, ๓๒๐; ความบริสุทธิ์แหงอาชีวะของภิกษุ, ๗๕๐; -ตรวจสอบภิกษุ
ก่อนศรัทธาเรียนธรรม, ๕๙๕; -ถายังไมรูไมเขาใจ จะ
บําเพ็ญตบะจะบวงสรวงหรือใหเทวดาก็ทําใหบริสุทธิ์หลุด
พนไมได, ๙๔๔–๙๔๕; -ปญญาบริสุทธิ์และกระบวน
ความคิดบริสุทธิ์, ๖๑๙, ๖๒๖; -สติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา,
๗๗๙, ดู จตุถฌาน; -สติปัฏฐานช่วยให้บริสุทธิ์, ๗๖๔,
๗๗๑; -สัตว์บริสุทธิ์ด้วยอะไร, ๗๔๔; -สีลัพพตปรามาสคือ
ถือวาบริสุทธหลุดพนไดเพียงดวยศีลและวัตร, ๔๒๒
บริหาร, ๕๔๗, ๙๓๓; -(ราชการ), ๘๗๑; -กรรมฐานที่ตอง
บริหาร, ๘๐๖; -เวทนาเกิดจากการบริหารตนไม่สม่ําเสมอก็
มี, ๒๘๗
บริหารครรภ, ๘๔
บริหารรางกาย, ๘๖
บวงบําเรอ(มีผลหรือไม): -*, ๖๖๙
บวงรัด, ๑๐๓๕
บวงสรวง, ๙๔๔, ๙๕๔, ดู ออนวอน; -*, ๘๖๕
บวช, ๑๔๗, ๔๘๙, ๗๐๖, ๗๑๓, ๗๙๘, ๑๐๖๗; -การบวชทําได้
ยากและสิ่งที่ผู้บวชทําได้ยาก, ๖๔๐; -คติวาคฤหัสถเปน
อรหันตตองบวชวันนั้น(อ), ๙๒๓; -บวชดวยศรัทธา
(เอตทัคคะ)(อ), ๓๖๘; -บวชมิใช่เพื่อเห็นแก่ปัจจัย4, ๖๖๘; บวชแลวถาไมไดสุขประณีต กิเลสจะครอบงําอาจเวียนกลับ
ได, ๑๐๒๔, ๑๐๕๘; -บวชแล้วไม่ได้สมณธรรม แย่กว่า
ชาวบ้าน, ๑๐๖๒; -บวชสึกๆ๗ครั้งจึงบรรลุอรหัตก็มี,
๑๐๖๕; -พุทธศาสนามิไดมุงใหคนบวชกันหมด, ๗๔๘
บวชเรียน,ประเพณีไทย: -เปนการศึกษามวลชนและการเตรียม
คนเขาสูสังคม ของชาวไทยโบราณ, ๑๐๖๖; -วิธีปฏิบัติตอ
ประเพณีนี้ในปจจุบัน ในปจจุบันเพื่อใหชอบธรรมแกบุคคล
และกอประโยชนสุขแกสังคมไมใชปฏิบัติเพียงโดยไมรูหรือ
ความอยากใหเปนอยากไมใหเปน, ๑๐๖๖
บังคับควบคุมตน. ดู สัญญมะ

พุทธธรรม
บังคับใหเชื่อ, ๕๘๘, ๖๘๐
บังสุกุล, ๔๒๒, ดู ผาบังสุกุล
บัญญัติ, ๔๑, ๙๕, ๑๕๑, ๑๖๓, ๑๘๖, ๕๑๐, ๕๓๓, ๖๐๑, ๗๒๒,
๘๔๓, ๘๔๗, ๘๗๑, ๙๔๘, ดู วินัย; -*, ๕๒๗, ๖๗๘; บัญญัติเกี่ยวกับความสงัดกิเลสแบบเดียรถียกับแบบพุทธ,
๖๗๕; -บัญญัติตถาคตด้วยอะไร, ๕๐๙; -บัญญัติทางศาสนา
เปนตนจัดเขาในพวกมติของวิญู, ๒๖๒; -บัญญัติเป็นกาล
วินิมุตและเป็นอนัตตา, ๔๙๙; -บัญญัติเปนกาลวินิมุตและ
เปนอนัตตา(อ.), ๓๑๔; -แยกใหถูกระหวางดีชั่วที่เปน
บัญญัติของสังคมที่เปนกรรมนิยาม, ๒๕๕; -ระวังความ
สั บ สนระหว า งบั ญ ญั ติ กั บ ตั ว สิ่ ง นั้ น เช น ร า งกายไม เ ที่ ย ง
ไมใชบัญญัติวารางกายไมเที่ยง, ๓๑๔; -วิธีบัญญัติวินัยสงฆ
ของพระพุทธเจา, ๙๑๙; -วิธีบัญญัติวินัยสงฆของ
พระพุทธเจา(อ), ๖๙๙; -สําหรับวินัยใชวาบัญญัต,ิ ๙๓๘
บัญญัติแหงอัตตา, ๑๑๐
บัณฑิต, ๑๑๓, ๑๔๑, ๑๕๐, ๕๓๖, ๕๖๕, ๕๗๙, ๕๙๕, ๕๙๙,
๙๐๖, ๘๙๖–๘๙๗, ดู เทียบ พาล; -การคบหาบัณฑิต,
๕๖๗–๕๖๙; -การคบหาบัณฑิตในกระบวนการศึกษา,
๕๘๒; -การยอมรับของบัณฑิตเปนเกณฑตัดสินความดี
ความชั่วอยางหนึ่ง, ๒๖๑; -ความหมายลักษณะคุณสมบัติ
ของบัณฑิต, ๖๘๗, ๕๓๖–๕๓๘, ๕๗๐–๕๗๓; -ความหมาย
ลักษณะคุณสมบัติของบัณฑิต(อ), ๕๖๕; -คําพูดของบัณฑิต
เปนแกนสาร, ๒๖๖; -ธรรมที่ตรัสรู้นั้นบัณฑิตจึงเข้าใจได้,
๕๐๙; -ธรรมที่ตรัสรู้นั้นบัณฑิตพึงเข้าใจได้, ๓๓๔; -บัณฑิต
ทําทาน บําเพ็ญฌานมิใช่เพื่ออามิสสุข, ๑๐๕๖; -บัณฑิตไม่
ควรท้อแท้, ๖๕๖; -บัณฑิตสุขทุกข์ ไม่ขึ้นๆลงๆ, ๑๗๘
บัณฑิตเสวนา: -*, ๕๖๕
บันดาล, ๙๖, ๘๖๐, ๘๖๔, ๘๗๓, ๙๕๖, ๑๐๒๖, ๘๖๕–๘๖๖, ดู
เทวดา,สิ่งศักดิ์สิทธิ์,อิทธิปาฏิหาริย
บันได(ศรัทธาสูปญญา), ๕๘๗, ๖๘๑
บันเทิง, ๕๘๒, ๖๕๗
บัวไม่ติดน้ํา(อุปมาผู้หลุดพ้น), ๙๗๐
บากบั่น, ๕๙๙, ๗๕๔, ๗๕๕, ๗๕๗, ดู วิริยะ
บาตร, ๖๕๖, ๙๖๖; -(ไมจันทน), ๙๒๕
บาท: -บาทแหงวิปสสนา,อภิญญา,นิโรธสมาบัติ, ๔๕๕, ๗๙๑; ศีลวัตรเปนบาทของสมาธิ, ๔๒๓; -สมาธิหรือฌานสมาบัติ
มุงใหเปนบาทของวิปสสนา, ๔๗๖, ๔๘๕, ๕๖๒, ๗๘๘,
๗๙๐–๗๙๑; -สมาธิหรือฌานสมาบัติมุงใหเปนบาทของ
วิปสสนา(อ), ๔๔๔
บาท(รู้คาถา๔บาทเข้าใจจริงปฏิบัติถูกก็พอ), ๖๓๗
บาทฐาน, ๔๑๘, ๔๒๓, ๗๐๖, ๗๑๗, ๗๙๐
บ้าน, ๖๗๔, ๗๒๕, ๗๓๑, ๑๐๑๖, ๑๐๒๖, ๑๐๔๖, ๑๐๖๒
บานเมือง, ๕๔๗, ๗๕๒, ๑๐๑๖
บาป, ๑๗๒, ๑๘๘, ๒๔๑, ๕๖๘, ๖๕๐, ๖๗๓, ๖๙๑, ๗๑๘,
๗๕๐, ๗๕๔, ๗๕๕, ๗๘๑, ๙๕๓, ๑๐๕๓, ๑๐๕๙, ๕๔๓–

ดัชนี
๕๔๔, และดู อกุศล เทียบ บุญ,กุศล; -*, ๗๑๔; ความหมายของบาป, ๗๑๗; -ความเห็นผิดว่าบาปไม่มี, ๘๙๖;
-สงสัยพระพุทธเจาไมเปนบาป, ๕๙๘
บาปกรรม, ๘๕, ๒๔๓, ๒๕๓, ๓๑๗, ๓๙๖, ๕๙๑, ๗๒๙
บาปธรรม, ๒๕๓, ๙๕๓
บาปอกุศลธรรม, ๙๘๐, ๑๐๓๐; -บาปอกุศลธรรมดับไม่เหลือ
ในเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ, ๔๓๖
บารมี, ๖๕๒
บาลี, ๘๗, ๒๓๓, ๒๔๕, ๒๕๓, ๕๖๗, ๕๘๓, ๖๓๗, ๖๔๕, ๖๖๗,
๖๗๕, ๗๖๘, ๗๘๑, ๗๘๗, ๗๙๐, ๘๐๐, ๘๗๕, ๖๒๖–๖๒๙,
๖๓๒–๖๓๔, ๖๓๘–๖๓๙, ๖๕๕–๖๕๖; -*, ๗๕, ๕๗๔, ๖๐๔,
๖๒๑, ๖๖๔, ๘๐๕, ๘๐๖, ๘๔๐; -ตัวอยางบาลีที่หาไมพบ
แตอางในวิสุทธิมัคค(อ), ๘๔๙
บําเพ็ญประโยชน, ๕๓๑, ๗๕๑, ๗๙๕; -*, ๗๔๕; -ไมโกรธ
ตอบ=บําเพ็ญประโยชนแกทั้งสองฝาย, ๖๕๒
บําเพ็ญพรต. ดู พรต
บําเพ็ญเพียร. ดู เพียร
บําเพ็ญเพียรทางจิต, ๑๐๒๓
บํารุงบําเรอ, ๑๒๖
บํารุงบําเรอ,บําเรอตน, ๕๔๐, ๖๔๔, ๖๘๖, ๘๖๕–๘๖๖
บําเรอ(เทพเจา,สิ่งบูชา), ๕๒๗, ๖๖๘–๖๖๙
บิณฑบาต, ๓๙๗, ๔๒๑, ๕๗๗, ๖๔๙, ๖๗๐, ๖๗๓, ๗๓๔,
๗๔๙, ๗๕๘, ๘๑๔, ๙๒๘, ๙๖๗, ดูอาหาร; -*, ๔๓๓, ๔๓๖;
-การบริโภคของภิกษุสามเณร4แบบ, ๔๐๖; -ความหมาย
ของบิณฑบาต, ๔๐๗; -เคารพในอาหารบิณฑบาต, ๘๓๕; ในอนาคตภิกษุจะประกอบอเนสนาเพราะเห็นแก่อาหาร
อร่อย, ๖๕๙; -บัญญัติเดียรถีย์สงัดกิเลสเพราะบิณฑบาต,
๖๗๕; -บิณฑบาต 2 คราวสําคัญที่ถวายแด่พระพุทธเจ้า,
๓๙๔; -บิณฑบาต2คราวสําคัญที่ถวายแดพระพุทธเจา,
๓๙๑; -บิณฑบาตที่ควรเสพไม่ควรเสพ, ๖๖๗; -เหตุควร
คํานึงเพื่อไม่ประมาทเร่งเพียร, ๖๕๖
บิดา, ๘๖, ๕๙๒, ๖๕๒, ๖๗๐, ๖๘๙, ๗๑๒, ๗๔๖, ๘๙๖,
๑๐๒๖; -(ปิตุฆาต), ๘๙๘
บิดามารดา, ๗๔๕–๗๔๖, ดู บิดามารดา; -*, ๘๖๘
บีบคั้น, ๙๔, ๑๒๓, ๖๓๑, ๖๗๘, ๖๓๒–๖๓๕, ดู ทุกข; -อโยนิ
โสมนสิการทําใหคนถูกความคิดบีบคั้น, ๖๒๖
บีบคั้นกดดันขัดแยง, ๗๑, ๑๐๔
บีบบังคับ, ๖๘๐, ๙๕๗; -*, ๗๑๐
บีบเบียน, ๑๒๗
บุคคล, ๑๒๔, ๖๓๗, ดู สังคม,วินัย,ธรรม,แตกตางระหวาง
บุคคล; -การจัดลําดับองคธรรมในมรรคตามที่สัมพันธกัน
ในตัวบุคคล, ๕๕๑; -การถือวัตรขึ้นกับความแตกตาง
ระหวางบุคคล, ๖๔๑; -การพัฒนาบุคคล, ๖๙๗–๖๙๘; -เกิด
ทุกขเกิดปญหาเพราะปฏิบัติผิดตอโลกและชีวิต, ๑๐๒๙; ควรมีความสุขอันชอบธรรม, ๑๐๖๒; -ความแตกตาง

๑๒๗๓
ระหวางบุคคลเกี่ยวกับความตองการทรัพย, ๗๓๖–๗๓๗; คุณคาของบุคคลผูเลิศคือเกิดประโยชนแกพหูชน, ๓๖๖; คุณสมบัติในดานความเขาใจอรรถธรรม, ๖๓๗; -จุดเชื่อม
บุคคลกับโลก, ๖๗๖; -ใชโยนิโสมนสิการตรวจสอบภูมิ
ปญญาของบุคคล(อ), ๖๘๐; -ไตรสิกขามองบุคคลใน
สภาพแวดลอมทางสังคม, ๕๕๒; -ทานใหเคารพสงฆมิใช
เคารพบุคคล, ๙๓๑; -ธรรมเนนที่บุคคล วินัยเนนที่ระบบ
หรือสังคม, ๘๗๘, ๙๓๖; -บางแงเกี่ยวกับความแตกตาง
ระหวางบุคคล, ๖๕๓, ๖๗๐, ๖๕๐–๖๕๑; -บุคคล ผูที่ไดรับ
ยกยองสูงสุดในพุทธศาสนา คือผูมีปญญา, ๕๘๘; -บุคคล
กับสังคมใครปรุงแตงใคร, ๖๙๘; -บุคคลต่างประเภท
เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อทรัพย์, ๗๓๖; -บุคคลที่จะได้ผลใน
การฟังสัทธรรม, ๕๘๖; -บุคคลที่เป็นสัปปายะในการเจริญ
กรรมฐาน(อ), ๘๑๑; -บุคคลมีคุณสมบัติเสมอกัน แตมีขอ
ตางอยางอื่นจึงไดรับผลไมเหมือนกัน, ๖๗๑; -ปจจัยแหง
สัมมาทิฏฐิที่เปนฝายภายในบุคคล, ๕๖๓, ดู โยนิโส
มนสิการ; -ปุคคลัญุตา, ๕๗๐; -ผลเสียจากการวุนวายกับ
เทวดาและอิทธิปาฏิหาริย, ๙๔๒; -พัฒนาการของบุคคล
ตั้งแตปฏิสนธิ, ๑๐๒๙; -ศรัทธาเปนอุปกรณสําคัญแตถา
กลายเปนการติดในบุคคล ก็กลายเปนอุปสรรคตองละ ,
๕๘๘, ๕๙๘–๖๐๑; -สิ่งที่เชื่อมบุคคลกัลยาณมิตรแลวโยงสู
โยนิโสมนสิการ คือศรัทธา, ๖๘๒–๖๘๓; -หลักการที่วาควร
คบบุคคลหรือไม, ๖๖๔; -หลักการที่วาควรคบบุคคลหรือไม
(อ), ๖๖๗; -องคมรรคขั้นศีลขยายออกเปนขอปฏิบัติทั้งเพื่อ
บุคคลและเพื่อสังคม, ๗๑๑
บุคคลหาได้ยาก(ผู้ธรรมานุธรรมปฏิบัติ), ๖๔๐
บุคลิกภาพ, ๑๐๑, ๑๘๔, ๒๗๐, ๓๓๒, ๔๘๖, ๔๙๑, ๗๑๘,
๗๘๘, ๑๐๐๘, ดู ภพ,อุปปตติภพ; -การกอบุคลิกภาพใน
กระบวนการปฏิจจสมุปบาท, ๑๘๔, ๑๘๖; -การใหผลของ
กรรมในระดับบุคลิกภาพ, ๒๓๘, ๒๕๘; -บุคลิกภาพของผู
บรรลุนิพพาน, ๓๔๓, ๓๗๖; -โลกุตรสัมมาทิฏฐิเปลี่ยน
บุคลิกภาพไดอยางมาก, ๖๙๓; -สติปฏฐานชวยใหมี
บุคลิกภาพใหม, ๗๗๒
บุคลิกลักษณะ, ๙๒๗
บุญ, ๖๖, ๑๗๒, ๑๘๘, ๒๔๑, ๓๑๗, ๕๐๖, ๕๓๗, ๖๘๙, ๗๓๔,
๗๔๒, ๙๐๖, ๙๖๒, ๑๐๔๓, ๗๐๒–๗๐๓, ดู กุศลเทียบบาป
,อกุศล; -*, ๘๖๕; -การทําบุญดวยอวิชชากับการทําที่ถูกตอง
, ๕๑๗; -การทําบุญแบบคากําไร, ๒๗๘; -ความหมายและ
ความตางจากกุศล, ๗๑๗; -ความเห็นผิดว่าบุญไม่มี, ๘๙๖; บัณฑิตไมทําบุญเพื่อเห็นแกอามิสสุข, ๑๐๕๖–๑๐๕๗; บุญเปนชื่อของความสุข, ๑๐๒๓; -บุญเปนโลกียอํานวย
วิบากแกขันธ, ๒๕๒, ๖๘๙; -อริยสาวกทําบุญไมหวัง
ผลตอบแทน, ๘๘๘
บุญกรรม, ๒๕๓

๑๒๗๔
บุญกิริยา: -ท่านสอนให้ไม่ประมาทในบุญกิริยา, ๕๓๖; -บุญ
กิ ริ ย าคื อ ระบบผ อ นของไตรสิ ก ขาเน น ๒อั ต ถะแรกมุ ง
สําหรับคฤหัสถ, ๕๓๙–๕๔๐; -บุญกิริยาเปนไวพจนหนึ่งของ
กุศลธรรม, ๕๓๙, ๕๓๖
บุญกิริยาวัตถุ(๓,๑๐), ๒๕๒, ๒๕๔, ๓๒๒, ๕๓๙–๕๔๐
บุญขัยมรณะ, ๒๕๓
บุญเขต, ๖๘๓
บุญธรรม(ไมเปนศัพททางธรรม), ๒๕๓
บุญบาป, ๖๙๑, ๗๑๘–๗๑๙; -(ไมติด), ๓๗๑
บุณฑริก(อุปมาไม่ติดโลก), ๕๘๑, ๙๗๐
บุตร, ๘๗, ๕๓๓, ๕๗๑, ๗๔๕, ๙๗๙; -(ต้องให้เรียน), ๗๔๖
บุตรคฤหบดี, ๕๙๕
บุตรธิดา, ๖๕๒, ๗๓๐; -*, ๘๖๘
บุตรภรรยา, ๕๗๓, ๗๔๓, ๗๔๖, ๗๓๗–๗๓๘; -ควรตั้งใหอยู
ในอารยวัฒิ๕, ๙๑๒
บุตรี, ๗๒๕
บุถุชน, ๕๒๕, ดูปุถุชน
บุพกิจ(ของผูเขานิโรธสมาบัติ), ๔๘๕
บุพนิมิต: -กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการเป็นบุพนิมิตของ
มรรคและโพชฌงค์, ๕๒๙, ๖๑๙, ๕๖๖; -สัมมาทิฏฐิเป็น
บุพนิมิตของการตรัสรู้อริยสัจ, ๖๘๘; -อัปปมาทเป็น
บุพนิมิตของอริยมรรค, ๗๖๐
บุพนิมิตแหงมัชฌิมาปฏิปทา, ๕๖๓–๖๐๖, ๖๐๗–๖๘๖
บุพภาค: -*, ๖๓๖; -การละนิวรณ๕เปนบุพภาคของอัปปนา
สมาธิ, ๕๖๐; -บุพภาคแหงมัชฌิมาปฏิปทาเชื่อมตอบุคคล
กับโลก, ๖๗๖; -บุพภาคแหงมัชฌิมาปฏิปทาในทางปฏิบัติ,
๖๘๓; -โยนิโสมนสิการเปนบุพภาคของปญญา, ๑๐๑๖; ศรัทธาอยูในสวนบุพภาคของมัชฌิมาปฏิปทา, ๖๘๒; อุปจารสมาธิเปนบุพภาคของอัปปนาสมาธิ, ๗๘๐
บุพภาคของการศึกษา, ๘๗๔, ๕๖๓–๖๐๖, ๖๐๗–๖๘๔
บุพเหตุ, ๔๕๖
บุรุษ, ๔๘๗, ๗๒๖; -คนมีแต่ศรัทธาเหมือนบุรุษตาเดียว,
๖๐๑; -ความเพียรเรี่ยวแรงของบุรุษ, ๗๕๕; -คู่บุรุษ4ใน
สาวกสงฆ์, ๘๙๑; -อุปมาคนรอคําตอบอัพยากตปัญหาดัง
บุรุษต้องศรไม่ยอมถอนเกี่ยงรอคําตอบว่าใครยิง, ๘๔๗
บูชา, ๕๓๙, ๕๗๐, ๖๘๙, ๘๓๕, ๘๙๖, ๙๓๐, ๕๙๑–๕๙๒,
๖๖๘–๖๖๙; -*, ๙๖๕; -การบูชาจะดีก็เพราะทํากรรมดี,
๓๑๘; -คนบูชาเทวดา เทวดาก็บูชาคน, ๙๖๒; -เทพพรหม
บูชามนุษยที่ฝกอบรมแลว, ๘๖๔, ๙๕๓, ๙๖๕
บูชาธรรม, ๔๐๗
บูชาไฟ, ๗๑๑, ๙๔๔
บูชายัญ, ๒, ๖, ๒๖๐, ๒๖๒, ๓๙๘, ๔๐๕, ๙๔๔, ๙๕๔, ๙๖๖–
๙๖๘, ดู มหายัญ; -*, ๙๖๒, ๙๖๕
เบญจขันธ, ๓๘๖
เบญจกัลยาณธรรม, ๗๒๗

พุทธธรรม
เบญจขันธ, ๗๒, ๗๘, ๑๓๙, ๔๐๙, ๔๗๘, ดู ขันธ; -*, ๙๘๓; บุญเปนโลกียอํานวยผลแกเบญจขันธ, ๒๕๑; -เบญจขันธ์
ว่างเปล่าดังฟองน้ําเป็นต้น, ๖๓๐
เบญจโครส: -*, ๕๗๙
เบญจธรรม(คู่กับเบญจศีล), ๗๒๗
เบญจศีล, ๔๒๒, ๗๑๑, ๘๙๕; -(=อริยธรรม), ๙๑๓; -(คูกับ
เบญจธรรม), ๗๒๗, ดู ศีล ๕
เบาใจ,ความ, ๗๔
เบิกบาน, ๑๑๒, ๑๑๔, ๑๒๐, ๑๒๒, ๑๒๗, ๕๓๔, ๕๔๖, ๗๔๘,
๗๘๕, ๗๙๗, ๘๕๐, ๘๖๒, ๘๖๘, ๘๗๖, ๘๗๗, ๙๑๑
เบียดเบียน, ๑๒๓, ๑๒๕, ๕๒๗, ๕๓๕, ๕๓๙, ๕๔๑, ๕๗๒,
๕๘๔, ๖๘๐, ๖๘๖, ๗๐๘, ๗๑๕, ๗๒๒, ๗๔๗, ๗๘๒,
๗๙๕, ๘๒๔, ๘๗๐, ๕๙๑, ๖๔๖–๖๔๗, ดู ศีล; -การไม
เบียดเบียนตนเปนการปฏิบัติธรรมอยางหนึ่ง, ๑๐๖๖; เกณฑต่ําที่สุดของศีลคือการไมเบียดเบียน, ๘๖๘; เบียดเบียนตนและผู้อื่นเป็นเกณฑ์ตัดสินกรรมดีกรรมชั่ว
อย่างหนึ่ง, ๒๖๗; -ผลกรรมแห่งการเบียดเบียนสัตว์,
๒๘๓; -มนุษยเบียดเบียนกันเพราะกาม, ๑๐๓๑; -อันธพาล
ปุถุชนพรอมที่จะเบียดเบียนใครๆเพื่อเห็นแกตน, ๘๖๕
เบื่อ,เบื่อหน่าย, ๗๔๗, ๘๓๔, ๘๔๕, ๘๕๐, ๘๖๑, ๘๖๖, ๙๘๖,
๑๐๒๔, ๑๐๖๕; -เพราะในโลกมีอาทีนวะ ความเบื่อหน่าย
จึงมีได้, ๖๔๓
เบื้องหน้า, ๖๔๔, ๖๗๐, ดู สัมปรายิกัตถะ,ทิศเบื้องหนา
แบก(อุปมาธรรมกับแพ), ๕๓๑
แบงปน, ๘๘๓, ดู ทาน,จาคะ; -การปฏิบัติตอทรัพยของกาม
โภคี๑๐, ๖๗๑–๖๗๒; -คุณลักษณะของโสดาบัน, ๘๘๗,
๘๙๓, ๙๐๐, ๙๑๑, ๙๐๕–๙๐๖
แบบแผน, ๕๒๗, ๕๔๖, ๕๖๙, ๖๓๒, ๙๒๑, ดู วินัย; -*, ๘๐๘; การเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผน, ๘๐๓–๘๑๒; -แบบ
แผนการดําเนินชีวิต=พุทธจริยธรรม, ๕๓๔; -แบบแผนของ
อริยชน, ๑๐๔๗, ดู อริยวินัย
แบบอยาง, ๖๘๔, ๖๙๖; -วิภัชชวาทเปนแบบอยางของการ
ตรงไปตรงมา, ๖๗๒; -หลักของวินัยอยางหนึ่งคือการทํา
เพื่อเปนแบบอยางแกอนุชน, ๙๒๐
โบกขรณี, ๖๕๑; -*, ๘๙๙
โบราณ, ๑๐๘
โบราณาจารย, ๗๖๗
ใบกลวย(อุปมา): -*, ๗๖๗
ใบคา(อุปมาคบคนชั่ว), ๕๖๘
ใบประดูลาย(อุปมาสิ่งที่สอน), ๘๔๘
ใบไม้, ๕๓๑; -(อุปมาคบคน), ๕๖๘
ใบสําคัญ(ตัวอยางพฤติกรรมตัณหา-ฉันทะ), ๑๐๑๓
ปกครอง, ๑๒๕, ๑๔๙, ๒๑๐, ๕๙๗, ๖๕๘, ๙๓๓, ๑๐๒๒,
๑๐๒๗, ดู วินัย; -*, ๗๙๒; -การปกครองเปนงานอยางหนึ่ง
ของพระอรหันต, ๓๖๙; -ตัวอยางพฤติกรรมของผูปกครอง

ดัชนี
ที่มีฉันทะ, ๑๐๒๒; -ถาเขาใจสาระของวินัยแลวก็เอามา
จัดการปกครองบานเมืองได, ๕๔๗; -ธรรมของจักรพรรดิ,
๕๔๗, ๗๓๓, ๘๗๑; -ในพุทธกาล ชมพูทวีปมีการปกครอง
๒แบบและทาทีพุทธบางอยางตอการปกครอง, ๗๕๓; -วิธี
ปกครองโดยสงฆ, ๙๓๐–๙๓๑; -วิวัฒนาการของสังคมใน
การเกิดมีผูปกครอง, ๒๑๐, ๘๗๖; -วิวัฒนาการของสังคม
ในการเกิดมีผูปกครอง(อ), ๗๕๒; -หนาที่ของผูปกครอง
เกี่ยวกับทรัพย, ๗๕๒; -อโศกมหาราชและขัตติยราช
ประเพณีไทย, ๘๗๑
ปกิณณกเจตสิก, ๒๗, ๙๗๙
ปกิณณกโสภณเจตสิก, ๒๗
ปกิณณกอกุศลเจตสิก, ๒๗
ปกิรณกทุกข์: -*, ๘๗
ปคุณ, ๒๔๗
ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูห:ิ -*, ๓๓๓
ปญฺญุตฺตรา, ๘๔๒
ปฏิปกษ, ๖๘
ปฏิกิริยา, ๑๑๔, ๗๗๐, ๗๗๓; -ปฏิกิริยาตอกามสุข, ๑๐๖๕–
๑๐๖๘
ปฏิกูล, ๓๗๑, ๖๗๗, ๘๐๖
ปฏิกูลมนสิการ, ๖๗๗, ๗๖๕
ปฏิฆนิมิต: -*, ๘๓๔
ปฏิฆสัญญา, ๔๑๒, ๑๐๒๕
ปฏิฆะ, ๑๘๘, ๒๒๗; -(สังโยชน), ๔๑๑; -*, ๔๐๘, ๔๗๓
ปฏิฆานุสัย, ๑๖๙, ๓๗๔, ๔๖๘
ปฏิจจสมุปบัน, ๔๖๗, ๕๐๖
ปฏิจจสมุปบันธรรม, ๒๐๓, ๒๐๕, ๔๔๘, ๔๖๗, ๕๐๑
ปฏิจจสมุปบาท, ๖๒, ๓๔๑, ๔๐๘, ๔๓๓, ๔๕๔, ๔๖๓, ๕๑๓,
๕๑๘, ๖๐๑, ๖๒๔, ๖๓๒, ๖๘๖, ๘๗๔, ๘๘๓, ๘๙๑, ๙๐๗,
๙๘๕, ๕๑๘–๕๑๙, ๕๒๑–๕๒๒, ดู ปจจยาการ,อิทัปปจจย
ตา; -*, ๔๗๐; -กรรมในฐานะสวนหนึ่งแหงปฏิจจสมุปบาท,
๑๗๖, ๒๓๔, ๒๔๑, ๓๐๑, ๓๑๙; -เขาใจปฏิจจสมุปบาทแลว
ไดประโยชนจากหลักกรรม, ๒๘๘; -ความรูปฏิจจสมุป
บาทเปนสัมมาทิฏฐิ, ๖๘๙; -คําจํากัดความและ
ความหมายหัวขอองคธรรมของปฏิจจสมุปบาท, ๒๓๐; โดยตรง, ๑๙๓; -ตัวอยางปฏิจจสมุปบาทแหงการกอทุกข
จากกาม, ๑๐๒๙; -ปฏิจจสมุปบาทที่เริ่มจากอโยนิโส
มนสิการ, ๖๒๓–๖๒๕; -ปฏิจจสมุปบาทเทียบกับอริยสัจ,
๘๕๑–๘๕๔; -ปฏิจจสมุปบาทแนวดับทุกขที่ตางออกไป,
๕๑๗–๕๒๓; -ปฏิจจสมุปบาทในฐานะมัชเฌนธรรม
เทศนา, ๘๕๓; -ปฏิจจสมุปบาทในฐานะมิจฉาปฏิปทาและ
สัมมาปฏิปทา, ๕๑๗; -ปฏิจจสมุปบาทในฐานะสมุทัยแบบ
กระบวนการหลังโรง, ๖๘๖, ๘๕๒, ๘๖๑, ดู ปฏิจจสมุป
บาทสมุทยวาร ; -ปฏิจ จสมุปบาทในฐานะสมุ ทัย แบบ
กระบวนการหลังโรง(อ), ๖๓๕; -ปฏิจจสมุปบาทเปนกฎ

๑๒๗๕
ธรรมชาติ, ๖๒, ๑๕๒, ๕๑๓–๕๑๔; -ปฏิจจสมุปบาทเปน
กระบวนธรรมแกนกลางของอริยสัจและเปนเนื้อหาทาง
วิชาการ, ๘๕๓–๘๕๔; -ปฏิจจสมุปบาทเปนธรรมที่
พระพุทธเจาตรัสรูคูกับนิพพาน, ๑๕๓, ๓๓๕, ๘๕๔, ๘๕๐–
๘๕๑; -ปฏิจจสมุปบาทเปนไปไดในขณะจิตเดียว, ๑๕๗; ปฏิจจสมุปบาทฝายดับคือความหมายของนิโรธ, ๘๕๑–
๘๕๓, ดู ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร; -เปนกฎเดียวกับไตร
ลักษณ, ๖๒, ๖๘๖; -เปนวิภัชชวิธีแบบหนึ่ง(อ), ๖๒๙; -ผู้ใด
เห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรม, ๑๕๒; -ลึกซึ้งเข้าใจ
ยาก, ๑๕๓; -ลึกซึ้งเขาใจยากมาก, ๘๕๑; -วิธีคิด
แบบปฏิจจสมุปบาท, ๖๒๘, ๖๖๓; -สรุปผลการปฏิบัติสติ
ปฏฐานตามแนวปฏิจจสมุปบาท, ๗๗๑–๗๗๒; -หลักแจง
หัวขอหรือหลักประยุกต, ๑๕๔; -หลักทั่วไป, ๑๕๔
ปฏิจจสมุปบาท สมุทยวาร, ๒๒๙, ๓๒๗, ๕๑๓, ดูปฏิจจสมุป
บาท; -(๔ แบบ); -*, ๓๒๙
ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร, ๒๒๙, ๕๑๓, ๘๕๑–๘๕๓, ดู
ปฏิจจสมุปบาท
ปฏิจฉันนทุกข, ๘๖
ปฏิญาณ(พระพุทธเจ้า): -ดวยการมีอธิเทวญาณทัศนะ, ๙๕๓–
๙๕๕; -ด้วยการรู้ประจักษ์คุณโทษทางออกของโลกและ
อุปาทานขันธ์ ๕, ๖๔๓; -ด้วยความหยั่งรู้อริยสัจ๔, ๔๖๐,
๘๔๖, ๘๕๖; -ปฏิญาณการตรัสรู้ด้วยความชํานาญในอนุ
ปุพพวิหารสมาบัติ๙, ๔๕๓; -ปฏิญาณวาไมวกกลับหากาม
เพราะรู คุ ณ โทษทางออกของกามและประสบป ติ สุ ข ที่
ประณีตกวา, ๖๔๔–๖๔๕
ปฏิบัติ, ๘๗๓, ๕๖๙–๕๗๐, ดู ปฏิบัติธรรม,ภาวนา,ปฏิปทา; การเป น อยู ใ นขณะป จ จุ บั น คื อ คิ ด ในทางปฏิ บั ติ กิ จ หรื อ
เกี่ยวกับการปฏิบัติได, ๖๕๙, ๖๕๕–๖๕๖; -กิจตอมรรคคือ
การปฏิบัติหรือภาวนา, ๖๓๕, ๑๑๕๔; -ธรรม, ๘๗๖–๑๑๕๐;
-ธรรมขั้ น ปฏิ บั ติ สํ า หรั บ ปฏิ บั ติ ห รื อ ภาคปฏิ บั ติ ทั้ ง หมด=
มรรค=มัชฌิมาปฏิปทา, ๘๖๗, ๖๘๕–๖๘๖; -ปฏิบัติโดยรู
จุดหมายจึงจะเปนทางสายกลาง, ๖๔๐; -ปฏิบัติถูกตองตอง
เปนไปตามหลักธรรมานุธรรมปฏิบัติ, ๖๓๖; -พิจารณาว่าสิ่ง
ใดควรถือปฏิบัติหรือไม่ตามหลักกาลามสูตร, ๕๙๐; -ไม่ว่า
คฤหัสถ์ไม่ว่าบรรพชิตจะสําเร็จผลหรือไม่อยู่ที่ปฏิบัติถูกหรือ
ผิด, ๖๖๙; -สงฆคือหมูชนผูปฏิบัติตามมรรค, ๖๘๔; -หลัก
ปฏิบัติเพื่อความดับทุกขโดยใจความ, ๘๗๗
ปฏิบัติการ: -คุณธรรมในใจกับจริยธรรมภาคปฏิบัติการ, ๗๐๙;
-ปฏิบัติการแกปญหา. ดูมรรค; -ปฏิบัติการของผูเสวยกาม
ในสังคม, ๑๐๒๙; -ปญญาภาคปฏิบัติการ, ๗๗๗–๗๗๘; ภาคปฏิบัติการของโยนิโสมนสิการ, ๖๒๗; -มรรควาโดย
ปฏิบัติการ, ๘๓๙
ปฏิบัติคลอยตามอรรค. ดูโยนิโสมนสิการ
ปฏิบัติคลอยตามอรรถ: -*, ๖๓๖
ปฏิบัติงาย(สุขา ปฏิปทา), ๘๔๑

๑๒๗๖
ปฏิบัติตามลําดับขั้น. ดู อนุปุพพปฏิปทา; -*, ๕๙๕
ปฏิบัติธรรม, ๕๓๓, ๕๔๐, ๕๕๑, ๕๖๒, ๕๗๗, ๕๘๒, ๕๘๘,
๖๔๘, ๗๐๖, ๗๑๕, ๗๑๖, ๗๓๕, ๗๖๔, ๗๘๐, ๘๐๓, ๘๒๔,
๘๒๘, ๘๓๐, ๘๖๖, ๘๖๗, ๙๙๙, ๑๐๐๖, ๑๐๐๙, ๑๐๒๓,
๑๐๒๔, ๑๐๒๕, ๑๐๓๓, ๙๗๙–๙๘๑, ๕๕๕–๕๕๖, ๖๔๐–
๖๔๑, ๗๕๖–๗๕๗, ๗๙๒–๗๙๓, ๗๙๘–๗๙๙; -*, ๙๙๗; การปฏิบัติธรรมที่สําเร็จ แยกเปนปฏิปทา4, ๘๔๐; -การ
ปฏิบัติธรรมมีขึ้นไดทุกที่ทุกเวลา, ๘๐๐; -ขั้นตอนของ
ความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม, ๕๘๔–๕๘๖; -ความสุข
เปนสาระจําเปนของการปฏิบัติธรรม, ๑๐๕๘; -ในการปฏิบัติ
เมื่อพูดถึงสติก็เล็งถึงปญญาดวย, ๗๗๕; -ปฏิบัติธรรมตอง
รูจุดหมายและความสัมพันธของธรรมนั้นๆใหเปนไปตาม
อรรถธรรมสัมพันธ และธรรมานุธรรมปฏิบัติ, ๕๓๖, ๕๓๑–
๕๓๒, ๖๓๖–๖๓๗; -ปฏิบัติธรรมตองรูจุดหมายและ
ความสัมพันธของธรรมนั้นๆใหเปนไปตามอรรถธรรมสัมพันธ
และธรรมานุธรรมปฏิบัติ(อ), ๕๗๔; -ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร
(แงหนึ่ง), ๙๓๙; -ปฏิบัติธรรมใหถูก ตองใหอริยสัจแตละขอ
ตรงกับกิจของมัน, ๘๕๔; -ปฏิบัติผิดหลักพุทธธรรม เพราะ
เขาใจความคิดขณะปจจุบันผิด, ๖๕๓–๖๕๔; -ผูให
การศึ ก ษาหรื อ สอนการปฏิ บั ติ ธ รรมมี ห น า ที่ ป ลุ ก ฉั น ทะ ,
๑๐๒๑; -โยนิโสมนสิการแบบที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติ
ธรรม, ๖๒๗; -ระบบปฏิบัติธรรมที่ครบถวนคือไตรสิกขา,
๕๔๔; -ศรัทธาในกระบวนการปฏิบัติธรรม, ๕๘๗–๕๘๙; สัมมาทิฏฐิเปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติธรรม, ๕๖๓; สํ า หรั บ คฤหั ส ถ ผ อ นลงมาโดยให วิ ธี ก ารสอดคล อ งกั บ
จุดหมายเปนระบบบุญกิริยา, ๕๓๙–๕๔๐
ปฏิบัติธรรมถูกหลัก. ดู ธรรมานุธรรมปฏิบัติ
ปฏิบัติธรรมนอยคลอยแกธรรมใหญ. ดู ธรรมานุธรรมปฏิบัติ
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม. ดู ธรรมานุธรรมปฏิบัติ
ปฏิบัติธรรมหลักยอยคลอยแกหลักใหญ. ดู ธรรมานุธรรม
ปฏิบัติ
ปฏิบัติบูชา, ๘๓๕
ปฏิบัติผิด(มิจฉาปฏิบัติ), ๔๘๘
ปฏิบัติยาก(ทุกขา ปฏิปทา), ๘๔๑
ปฏิปทา, ๑๓๙, ๕๔๑, ๖๒๕, ๗๖๖, ๘๕๐, ๘๙๗, ๘๙๙, ดู
ปฏิบัติ,ปฏิบัติธรรม,ขอปฏิบัติ,มรรค; -*, ๖๓๖, ๘๙๙; -การ
กาวจากสภาวธรรม(นิโรธ)สูปฏิปทา(มรรค), ๕๑๖; -เข้าสู่
ปฏิปทาที่ไม่ผิดพลาด, ๗๐๙; -ความหมายของปฏิปทา,
๕๑๔; -ปฏิปทา2 มิจฉาปฏิปทาและสัมมาปฏิปทา, ๕๑๖; ปฏิปทา๒; กรานและเกรียม(อ), ๕๒๗, ๖๔๑; -ปฏิปทาของ
ชาวพุทธมีความสุข, ๑๐๖๐; -ปฏิปทาของพระสงฆ
รายละเอียดไมตองเหมือนกัน, ๗๙๒; -ปฏิปทาของเศรษฐี
ชาวพุทธ(อ), ๗๕๒; -ปฏิปทาเพื่อละฉันทะ, ๑๐๑๑; ปฏิปทาสู่สมุทัยและนิโรธแห่งเวทนา, ๔๖๑; -ปฏิปทาใหถึง
นิโรธ(ใหถึงความดับทุกขหรือทุกขนิโรธ). ดู มรรค; -อิทธิ

พุทธธรรม
บาท=ปฏิ ป ทาสู อิ ท ธิ แ ละมรรค=ปฏิ ป ทาให ถึ ง อิ ท ธิ บ าท
ภาวนา, ๘๐๑–๘๐๒
ปฏิปทา๔(ตัวการ=อินทรีย๕), ๘๒๙, ๘๔๐
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ, ๔๗๘, ๖๓๙
ปฏิปปสสัทธินิโรธ,ปฏิปสสัทธินิโรธ, ๔๐๒, ๘๖๓
ปฏิปปัสสัทธิวิมุตติ,ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ, ๔๓๙
ปฏิปกษ, ๙๔๘; -(ของนิวรณ), ๘๒๘; -(สมาธิ), ๗๘๓–๗๘๔
ปฏิปัสสนา(อานาปานสติ): -*, ๘๒๐
ปฏิปัสสัทธิ(นิพพาน), ๓๓๗
ปฏิปุจฉาพยากรณ, ๖๖๖–๖๖๗
ปฏิปุจฉาพยากรณียปญหา, ๖๖๖
ปฏิผล: -*, ๙๒๕
ปฏิภาคนิมิต. ดู นิมิต; -กรรมฐานใดใหสําเร็จไดและเหตุผลที่
ใหสําเร็จไดหรือไมได, ๘๑๑–๘๑๒; -เกิดในอุปจารสมาธิ
และเสพตอไปในอัปปนาภาวนา, ๗๘๐, ๘๑๑, ๘๑๙–๘๒๐
ปฏิภาณ, ๕๖๘, ๕๖๙, ๘๙๔; -(เอตทัคคะ)(อ), ๓๖๘
ปฏิรูปเทสวาส, ๒๗๑
ปฏิลาภฉันทะ: -*, ๙๘๗
ปฏิโลม, ๔๕๓, ๔๗๔, ๖๐๑, ๘๕๐
ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท, ๑๕๔
ปฏิวัต:ิ -*, ๗๑๑
ปฏิเวธอริยะ: -*, ๔๐๔
ปฏิสงฺขา โยนิโส: -*, ๖๔๗, ๑๐๓๖
ปฏิสนธิ, ๑๗๔, ๒๓๒, ๓๒๑; -*, ๓๙๓
ปฏิสนธิปุนภพ: -*, ๑๘๒
ปฏิสนธิวิญญาณ, ๑๗๓
ปฏิสังขรณ์, ๑๔๙
ปฏิสังขา: -*, ๖๒๑
ปฏิสังขาญาณ,ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ, ๔๗๙
ปฏิสังขาโย: -*, ๙๙๘
ปฏิสัญจิกขณา: -*, ๖๒๑
ปฏิสัมภิทัปปัตตะ, ๔๑๙
ปฏิสัมภิทา(๔), ๔๑๙; -*, ๓๖๘, ๔๑๘; -แสดงความสําคัญ
ของการเข้าใจอรรถสัมพันธ์, ๖๓๗
ปฏิเสธ, ๗๔; -ความหมายเชิงปฏิเสธของสติ, ๗๕๙, ๗๖๓; เหตุผลที่คําจํากัดความศีลเปนความปฏิเสธ, ๗๑๔–๗๑๗; เหตุผลที่ปฏิเสธลัทธิผิดหลักกรรม๓, ๘๖๐
ปฏิเสวนา, ๖๔๖
ปฐพี, ๗๔๕
ปฐมฌาน, ๔๐๐, ๔๐๑, ๔๒๔, ๔๒๗, ๔๔๗, ๔๔๙, ๔๕๘, ๖๐๒,
๗๗๙, ๗๘๒, ๘๔๑, ๘๕๑, ๑๐๒๔, ๑๐๔๘, ๑๐๖๑, ๘๒๑; *, ๔๒๘, ๔๓๕, ๔๓๖, ๔๕๗, ๘๘๔, ๘๙๘; -ขั้นตอนของการ
ปฏิบัติ, ๘๑๙–๘๒๐; -ถาไมไดฌานมากอนพอถึงอริยมรรค
ยอมได, ๔๕๘; -เปนขั้นเริ่มรูปาวจรสมาธิ, ๘๑๑; -สิทธิธัตถ
กุมารได้แต่ยังเยาว์, ๑๐๖๐; -สิทธิธัตถกุมารไดแตยังเยาว

ดัชนี
(อ), ๘๑๔; -องคฌาน, ๔๒๔, ๘๒๖–๘๒๗; -อาสวักขัยใน
ปฐมฌาน, ๔๔๓
ปฐมฌานวิปสสนาปญญา, ๔๘๓
ปฐมฌานสุข, ๑๐๒๔
ปฐมทัศนแหงนิพพาน(=โสดาปตติมรรค), ๘๘๖
ปฐมเทศนา, ๕๒๕, ๘๕๔
ปฐมยาม, ๔๕๑
ปฐมวัย, ๖๕๖, ๗๕๘
ปฐวี, ๔๐, ๓๙๐, ๘๐๔
ปฐวีธาตุ, ๒๖
ปณิธาน,ประณิธาน, ๓๑๘, ๔๒๒
ปณิธ:ิ -*, ๙๗๘
ปณีตะ(นิพพาน), ๕๐๕
ปตฺต,ปตฺต,ิ ๔๘๑
ปตฺถนา(ความปรารถนา)๒, ๙๗๑
ปถ: -*, ๖๒๑
ปถมนสิการ: -*, ๖๒๒
ปทปรมะ(คิดเองไมเปน), ๕๘๕
ปทะ(นิพพาน), ๓๓๗
ปทัฏฐาน: -*, ๕๘๔, ๙๗๙, ๙๙๓; -ปทัฏฐานของวิปสสนา เชน
ฌาน, ๔๗๖; -ปทัฏฐานของวิปสสนาเชน ฌาน, ๔๘๔; ปทัฏฐานของวิปัสสนาเช่นฌาน, ๗๙๑; -ปทัฏฐานของ
สติ, ๗๖๓; -ปทัฏฐานของสมาธิ=สุข, ๘๒๕; -ปทัฏฐาน
ของอภิญญา, ๗๙๑
ปทุม, ๑๔๕
ปทุม(อุปมาไม่ติดโลก), ๕๘๑, ๙๗๐
ปธาน, ๗๕๗; -*, ๕๒๓, ๑๐๐๖; -ปธาน4โดยความหมายและวา
เปนมัชฌิมาปฏิปทา, ๗๕๕; -ปธาน๔โดยความหมายและวา
เปนมัชฌิมาปฏิปทา(อ), ๕๒๗; -โพชฌงคเปนยอด
ของปธาน, ๘๓๘
ปธานสังขาร, ๑๐๑๑, ๗๙๘–๗๙๙; -*, ๔๖๑; -ความหมาย,
๘๐๑–๘๐๒
ปธานิยังคะ: -*, ๘๙๔
ปปฺจสฺาสงฺขา: -*, ๓๔
ปปญจธรรม, ๒๒๔
ปปญจสัญญา, ๑๕, ๓๕, ๓๗, ๔๓, ๒๒๔
ปปญจะ, ๓๕, ๒๒๔, ๓๓๖
ปปญจะ,ปปญจธรรม, ๑๒๖
ปภัสสร, ๒๔๗
ปยิรุปาสน,ปยิรุปาสนา: -*, ๕๒๓, ๑๐๐๖
ปรการวาท, ๒๐๒, ๒๘๕
ปรจิตตวิชานน, ๙๔๖
ปรโตโฆสะ, ๒๗๐, ๖๙๑, ๘๖๖, ๘๗๔–๘๗๕, ดู กัลยาณมิตร,
ศรัทธา,; -*, ๖๖๗, ๙๐๑; -ขั้นตอนในกระบวนการของ
การศึกษา, ๘๗๗; -คติคนเปนไปตามสภาพแวดลอม,

๑๒๗๗
๘๗๘; -ความรูประเภทสุตะเปนปรโตโฆสะ, ๔๗; -ความรู
ประเภทสุตะเปนปรโตโฆสะ(อ), ๘๘๗; -ความหมาย
เบื้องตน, ๕๖๓–๕๖๔; -เทียบกับหลักโสตาปตติยังคะหรือ
กระบวนการพัฒนาปญญา, ๖๘๓; -ปรโตโฆสะที่ดีเปนที่ให
บุคคลติดตอกับโลกอยางถูกตองโดยทางสังคม, ๖๗๖; -ปร
โตโฆสะที่ดีเปนแหลงของศรัทธาชวยใหเกิดสัมมาทิฏฐิได
เพียงขั้นโลกียแตชวยกระตุนโยนิโสมนสิการได, ๖๒๒,
๕๕๙, ๕๘๔–๕๘๕, ๑๑๕๔, ๖๙๑–๖๙๒; -ปรโตโฆสะอยาง
เดียวไมพอใหบรรลุสัจธรรม, ๘๗๘; -ปรโตโฆสะอาศัย
ศรัทธาเปนทางเดิน, ๖๒๕; -ศรัทธาเชื่อมบุคคลกับปรโตโฆ
สะที่ดีและโยงสูโยนิโสมนสิการ, ๖๘๒–๖๘๓
ปรทวุตฺตา: -*, ๓๙๖
ปรนนิบัต,ิ ๗๓๑
ปรนเปรอ, ๑๐๐, ๑๑๖, ๕๔๐, ๖๔๖, ๗๕๐, ๗๔๖–๗๔๗, ๘๔๔–
๘๔๕, ดู กาม,กามคุณ,กามสุข
ปรนิมมิตวสวัตดี, ๙๕๗; -*, ๙๕๒
ปรมสุข(นิพพาน), ๓๓๖
ปรมัตถ,ปรมัตถ: -ปรมัตถ=นิพพาน,เชน, ๓๘๒
ปรมัตถ,ปรมัตถะ, ๓๑๓, ๓๓๖, ๓๘๒, ๓๘๗, ๔๒๐, ๔๙๒,
๖๔๐, ๕๓๖–๕๔๓, ดู อัตถะ,อรรถะ; -*, ๔๘, ๓๘๕; ความหมายในฐานะประโยชนหรือจุดหมายสูงสุด, ๕๓๘; คําสอนแกภิกษุมุงปรมัตถ, ๕๖๙; -คูกับสมมติเชน, ๓๑๓; คูกับสมมติเชน(อ.), ๔๘; -ปรมัตถะ=นิพพาน,เช่น, ๓๓๖,
๕๓๗; -ประโยชนของฉันทะในระดับปรมัตถ, ๑๐๑๖–
๑๐๑๗; -เปนขอพิเศษของพุทธศาสนา, ๕๓๘; -สัจจานุโล
มิกญาณเขาแนวสูการบรรลุปรมัตถะ, ๕๘๓
ปรมัตถเทศนา, ๔๙
ปรมัตถสัจจะ(๒นัย), ๔๙, ๕๙๕
ปรมาตมัน, ๑๐๕
ปรโลก, ๑๔๐, ๑๔๒, ๑๔๖, ๔๒๑, ๘๙๖, ๕๙๑–๕๙๒; -*, ๔๐๕;
-ขอคิดเกี่ยวกับปรโลก, ๕๙๑; -ความเห็นว่าปรโลกมีเป็น
โลกียสัมมาทิฏฐิ, ๖๘๙; -บุญเป็นที่พึ่งในปรโลก, ๓๒๐; ปรโลกไม่ใช่นิพพาน, ๓๓๘
ปรหิตปฏิบัติ: -ปรหิตปฏิบัติสําเร็จดวยกรุณา(อ), ๑๐๑๙; -ผู
หลุ ด พ น หมดภาระของตนแล ว บํ า เพ็ ญ แต ป รหิต ปฏิ บั ติ
ตอไป, ๓๖๕, ๓๖๗, ๘๖๒
ประ(นิพพาน), ๓๓๗
ประกาศธรรม,ประกาศพระศาสนา: -ทรงประกาศพระศาสนา
เพื่อประโยชนสุขของพหูชน, ๓๖๖, ๙๓๙; -พุทธดําริในการ
ที่จะประกาศธรรม, ๘๕๐–๘๕๑, ๘๕๓–๘๕๔; -พุทธพจนสง
สาวกออกประกาศพระศาสนา, ๕, ๕๓๒
ประกาศิต, ๙๕๖
ประจบ, ๗๓๔, ๗๕๐; -*, ๗๑๐
ประจักษ, ๑๒๗, ๑๕๐, ๕๕๖, ๕๕๘, ๕๖๑, ๖๘๐, ๘๔๒, ๕๘๕–
๕๘๖, ๕๘๗–๕๙๐, ๖๔๓–๖๔๔; -รู้เห็นประจักษ์จนไม่ต้อง

๑๒๗๘
อาศัยศรัทธา, ๓๗๙, ๖๐๑–๖๐๓; -อุปมาการรูนิพพาน
ประจักษเฉพาะตัว, ๓๘๙
ประจักษกับตัว, ๔๑๓, ดู กายสักขี
ประจักษ์แจ้ง, ๑๑๓, ๑๑๘, ๑๕๐, ๖๑๙, ๖๓๕, ๖๘๒, ๖๘๓,
๘๔๒, ๘๕๕, ๖๔๘–๖๔๙, ดู สัจฉิกิริยา
ประชา,ประชาชน, ๑๒๕, ๑๔๑, ๑๔๗, ๕๓๑, ๕๔๗, ๖๕๗,
๗๒๖, ๗๕๓, ๗๕๘, ๗๙๓, ๘๔๘, ๘๕๐, ๙๑๙, ๑๐๒๒, ดู
คฤหั ส ถ ,ชาวบ า น ,ชาวโลก ,มนุ ษ ย ,โลก ,สั ง คม ; -การ
เกี่ยวของกับของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์ปาฏิหาริย, ๙๕๐; -ขอ
ที่ภิกษุพึงปฏิบัติเกี่ยวกับเทวดาฤทธิ์และมงคล, ๙๖๔; ความสัมพันธกับภิกษุเพื่อประโยชนแกสงฆ, ๙๒๖; -ความ
อยูดีและความพรอมเพรียงหรือไมของประชาชนเปนขอ
ควรคํานึงในการบําเพ็ญเพียรของสงฆ, ๖๕๖–๖๕๗ ,
๗๕๗–๗๕๘; -พระสงฆควรปฏิบัติตอประชาชนอยางไร,
๙๒๙; -มรรคและไตรสิกขาจัดในรูปที่ผอนใหเหมาะสําหรับ
ประชาชน, ๘๖๗, ๕๒๓–๕๒๔, ๕๓๙–๕๔๐; -ศีลสําหรับ
ประชาชน, ๗๑๙, ๗๒๙
ประชาราษฎร, ๑๐๒๘
ประชุม, ๙๔, ๙๖, ๙๘, ๑๐๒, ๑๕๑, ๓๙๖, ๕๔๗, ๙๓๒, ๙๓๓
ประณิธาน. ดู ปณิธาน
ประดู่ลาย(ในอุปมา), ๘๔๘
ประเด็น: -*, ๖๘๐
ประตูเมือง(อุปมา), ๕๙๙, ดู นายประตู
ประทุษราย, ๕๔๐, ๖๕๒, ดูโทสะ,ศีล ๕
ประเทศ,ประเทศชาติ, ๒๗๒, ๕๔๗, ๑๐๑๕, ๑๐๒๖
ประพฤติ, ๑๓๙, ๑๔๑, ๑๔๗, ๕๓๓, ๕๓๕, ๕๓๘, ๕๓๙, ๕๔๖,
๕๖๑, ๗๔๖, ๗๙๕, ๕๕๕–๕๕๖, ๖๕๐–๖๕๑, ๗๔๒–๗๔๔, ดู
กรรม ,กายกรรม ,วจี ก รรม ,มโนกรรม ,ศี ล ,สุ จ ริ ต ,ทุ จ ริ ต ,
ธรรมจริยา,พรหมณจรรย,ปฏิบัติ
ประพฤติวัตร, ๘๕
ประเพณี, ๕๔๗, ๕๗๐, ๖๓๐, ๗๒๘, ๙๘๕, ๑๐๖๖, ๖๒๔–
๖๒๕, ๖๙๘; -(ความสัมพันธมนุษยกับเทวดา), ๙๕๘; -(บวช
เรียน), ๙๒๑; -(บวชเรียน)(อ), ๙๓๗; -(ปฏิบัติวิปสสนา),
๖๓๒; -(ราช)(อ), ๖๓๗; -(วงศตระกูล), ๙๑๓; -การปกครอง
ของไทย, ๘๗๑
ประมวล,ประมวลกฏหมาย, ๙๑๗; -(เทียบวินัย), ๙๑๙; -(ศีล
แบบเทวโองการ), ๗๑๗
ประมวลธรรม(เปน๔หมวดและ๑๐แง), ๘๔๑–๘๔๓
ประมวลบทบัญญัต,ิ -สิกขาบท(=วินัย), ๙๓๘, ๙๑๘–๙๑๙
ประมาณ,รูจัก, ๕๖๙, ๑๐๓๖, ดู รูจักประมาณตน,มัตตัญุตา
,โภชเนมัตตัญุตา; -*, ๖๔๗
ประมาท, ๒๖๓, ๔๓๘, ๕๗๖, ๖๗๓, ๗๒๔, ๗๓๑, ๗๓๘, ๗๔๓,
๘๓๐, ๙๕๓, ๙๖๗, ๑๐๑๖, ดู ไมประมาท,อัปปมาท; -*,
๙๒๑; -ความประมาทของชาวพุทธ, ๙๓๗; -ทั้งที่เทวดาวา

พุทธธรรม
ชนะ แตประมาทก็แพ, ๙๕๖; -ทั้งมนุษยและเทวดาพากัน
ประมาท, ๙๕๕, ๙๖๕; -อินทรพรหมก็ยังประมาท, ๙๕๕
ประมุข(ของธรรมทั้งปวง=สติ), ๘๔๒
ประเมิน, ๖๖๐–๖๖๑
ประยุกต, ๕๓๙, ๕๕๑, ๗๑๑, ๗๑๓, ๗๑๖, ๕๓๔–๕๓๕; -มรรค
และจริยธรรมเปนขั้นประยุกต, ๕๑๕
ประโยชน, ๑๐๐, ๑๒๑, ๑๒๕, ๑๓๗, ๑๔๐, ๑๔๒, ๑๕๑, ๓๖๖,
๕๒๕, ๕๕๑, ๕๖๔, ๕๖๘, ๕๖๙, ๕๗๓, ๕๗๖, ๕๘๓, ๕๘๗,
๖๒๕, ๖๒๗, ๖๔๕, ๖๕๖, ๖๕๙, ๖๖๓, ๘๗๓, ๘๙๕, ๙๗๕,
๙๘๕, ๙๙๗, ๕๓๐–๕๓๑, ๕๓๔–๕๓๕, ๕๓๖–๕๔๓, ๕๘๒–
๕๘๓, ๕๘๘–๕๙๐, ๕๙๙–๖๐๑, ๖๔๗–๖๔๘, ๘๖๓–๘๖๔, ดู
อัตถะ,อรรถะ,คุณคา,จุดหมาย; -*, ๖๒๓, ๖๘๐, ๑๐๑๖; การคิดเตรียมปกปองประโยชนสวนรวม, ๖๕๗–๖๕๙; ความมี กั ล ยาณมิ ต รและโยนิ โ สมนสิ ก ารเป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์ยิ่งใหญ่, ๕๖๖, ๖๒๐; -ชาวพุทธถือประโยชน์เป็น
ตัวฤกษ์, ๓๑๘; -บัญญัติหามอุตริมนุษยธรรมและแสดง
ฤทธิ์ก็เพื่อประโยชนสวนรวม, ๙๒๕–๙๒๖; -ประโยชนตน
บริบู ร ณ แล ว จึง สามารถทํ า เพื่ อ ประโยชน ผู อื่น ได เ ต็ มที่ ,
๘๖๒; -ประโยชนทั่วๆไปของการมีกัลยาณมิตร, ๕๗๙; ประโยชนทางจิตปญญาเปนแกนสารแทของชีวิตมนุษย,
๘๗๑, ๘๗๒; -ประโยชนที่ควรถือเอาจากทรัพย, ๗๔๓–
๗๔๔; -ประโยชนที่เปนคุณคาแทคุณคาเทียม, ๖๔๖; ประโยชน์ที่เป็นจุดหมายของพรหมจรรย์คืออะไร, ๔๓๗; ประโยชนในความหมายของคําวาอรรถ, ๓๖๖, ๖๓๖; ประโยชนในแงละระดับตางๆของสมาธิทั้งโดยสรุปและ
เตรียมบาลีตามอรรถกถา, ๗๘๗–๗๙๓; -เป็นบัณฑิต
เพราะบรรลุประโยชน์2หรือเพราะคิดการเพื่อประโยชน์แก่
ชาวโลก, ๕๗๒; -พยายามทําโดยคํานึงถึงความเป็น
ประโยชน์ ห รื อ ไม่ เ ป็ น เครื่ อ งแสดงความเป็ น พาลและ
บัณฑิต, ๕๗๒; -พระพุทธเจาสอนแตความจริงที่เปน
ประโยชน, ๘๔๖–๘๔๘; -พระพุทธเจาสอนเพื่อประโยชนแก
ผูฟง ไมชักจูงใหเชื่อ, ๕๙๑; -พระอรหันตทําประโยชนตน
เสร็จสิ้นแลว, ๓๖๕; -โพชฌงคชวยขอปฏิบัติอื่นใหเกิด
ประโยชนมาก, ๘๓๗; -ภิกษุที่จะสามารถปฏิบัติเพื่อ
ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่น, ๕๗๔; -มิตรดีในระดับทิฏฐธัม
มิกัตถะและสัมปรายิกัตถะ, ๕๗๕–๕๗๖; -โยนิโสมนสิการ
ใชประโยชนไดทุกที่ทุกเวลา, ๖๗๖; -โยนิโสมนสิการใหมี
การรั บ รู เ พื่ อ ประโยชน ท างสติ ป ญ ญาและเป น ไปเพื่ อ
ประโยชนสุข, ๖๗๖–๖๗๗; -ราคะ โทสะ โมหะ ตัณหา
นิวรณ๕ครอบงําแลวไมรูจักประโยชนตน ประโยชนผูอื่น
และประโยชนทั้งสองฝาย, ๓๖๕, ๗๘๕–๗๘๖; -สติมี
ประโยชน์ที่ต้องใช้ทุกกรณี, ๘๓๐, ๘๓๘; -สรุปศรัทธาในแง
การใชประโยชน3ระดับ, ๖๗๙–๖๘๑; -สละโภคะมาบวช
แล้วประโยชน์ที่มุ่งของเพศสมณะก็ไม่สําเร็จก็นับว่าแย่ที่สุด
, ๑๐๖๓; -สอนมุงเพื่อประโยชนแกผูรับคําสอน, ๕๗๘

ดัชนี
ประโยชน์ตน, ๑๔๘, ๕๔๒, ดูอัตตัตถะ
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย, ๑๔๘, ๕๔๒, ดู อุภยัตถะ
ประโยชนที่ลึกล้ํา, ๑๑๓
ประโยชน์เบื้องหน้า, ๑๑๓; -ภายหนา,-โลกหนา,-ลึกล้ํา, ๔๒๐,
๕๓๗, ดู สัมปรายิกัตถะ
ประโยชนปจจุบัน: -บัดนี้,-ขั้นตน,-โลกนี้, ๔๒๐, ๕๓๗,
ดูทิฏฐธัมมิกัตถะ
ประโยชน์ผู้อื่น, ๑๔๘, ๕๔๒, ดู ปรัตถะ,ปรหิต
ประโยชนสามัญ, ๑๑๓
ประโยชนสุข, ๑๑๒, ๕๔๖, ๖๔๖, ๖๗๗, ๗๑๓, ๗๑๕, ๘๖๖,
๘๖๘, ๙๐๓, ๑๐๑๘, ๑๐๒๑, ๑๐๖๓, ๑๐๖๖, ๗๓๔–๗๓๖,
๗๕๑–๗๕๓, ดู ประโยชน,อัตตะ,อรรถะ; -*, ๑๐๐๔,
๑๐๖๔; -เจตนารมณอยางหนึ่งของศีล/เนนวินัยความ
รั บ ผิ ด ชอบต อ ประโยชน สุ ข ร ว มกั น และกั น ของพหู ช น ,
๘๗๘, ๙๓๔; -ทรงสงพระสาวกออกจาริกเพื่อประโยชนสุข
ของพหูชน, ๔, ๗๙๒; -ธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนสุข
ปจจุบันและภายหนาของคฤหัสถ, ๗๔๑–๗๔๒; -ผูหลุดพน
แลว มีปญญาและกรุณาเปนแรงนําชีวิตไปในการบําเพ็ญ
ประโยชนสุขแกผูอื่นอยางบริบูรณ, ๘๖๑–๘๖๒; พระพุทธเจา พระอรหันต มหาบุรุษ สงฆและคติการปฏิบัติ
เพื่อ ประโยชนสุ ข ของชาวโลก ของประชาชน ของสัง คม
ของสวนรวม ของสงฆแกผูอื่น แกเทวะและมนุษยทั้งหลาย,
๔๐๗; -พระพุทธเจา พระอรหันต มหาบุรุษ สงฆและคติ
การปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน ของชาวโลก ของ
ประชาชน ของสังคม ของสวนรวม ของสงฆแกผูอื่น แกเท
วะและมนุษยทั้งหลาย, ๙๓๙; -พระพุทธเจา พระอรหันต
มหาบุรุษ สงฆและคติการปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหู
ชน ของชาวโลก ของประชาชน ของสังคม ของสวนรวม
ของสงฆแกผูอื่น แกเทวะมนุษยทั้งหลาย, ๔๐๕; พระพุ ท ธเจ า พระอรหั น ต มหาบุ รุ ษ สงฆ และคติ ก าร
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ประโยชน สุ ข ของพหู ช น ของชาวโลก ของ
ประชาชน ของสังคม ของสวนรวม ของสงฆ แกผูอื่น แก
เทวะและมนุษยทั้งหลาย, ๙๑๙–๙๒๖, ๙๒๙–๙๓๓
ประโยชนสูงสุด, ๕๓๘, ๑๐๑๑, ดู ปรมัตถะ
ประวัติการแสวงหาสัจธรรม, ๘๕๒
ประวัติศาสตร, ๑๐๘
ประวิจาร, ๖๘๕
ประสบการณ, ๕๕๘, ๕๗๙, ๖๒๕, ๖๙๐, ๗๖๘, ๙๐๗, ๙๒๕,
๙๒๗, ๙๓๓, ๑๐๒๙, ๑๐๕๓, ๑๐๕๐–๑๐๕๑; -การรับรูที่
ไดรับประโยชนหรือโทษจากประสบการณ, ๖๗๖–๖๗๗; การหลงยึ ด เอาประสบการณ ดื่ ม ด่ํ า เคลิ บ เคลิ้ ม หรื อ
ประสบการณในฌานเปนอัตตาเปนนิพพาน, ๔๔๑; ตัว อยางวิภัชชวาทเด็กควรไดรับประสบการณอ ยางเสรี
หรือไม, ๖๖๔–๖๖๖; -ประสบการณลวนๆกับประสบการณที่
เปนภาพปรุงแตง, ๗๗๓; -ประสบการณอยางเดียวกันคน

๑๒๗๙
มองแลวปรุงแตงเห็นไปคนละอยาง, ๖๔๗; -สมาธิชวยให
สามารถใชประสบการณในทางที่เปนประโยชนอยางเดียว,
๗๘๘
ประสาท(๕), ๒๖, ๗๐๒, ๑๐๐๖, ๑๐๒๙; -*, ๘๔๒
ประสิทธิภาพ, ๗๘๙; -ภาวะจิตดีงาม/สมาธิเสริมประสิทธิภาพ
ในการเรียน การทํางาน, ๑๐๕๒
ประเสริฐ, ๕๒๘, ๕๓๓, ดู อริยะ,เลิศ; -คนทรามประเสริฐเพราะ
กรรมมิใช่เพราะชาติตระกูล, ๓๑๙; -คนทรามหรือประเสริฐ
เพราะกรรมมิใชเพราะชาติตระกูล, ๓๑๖; -ชาวบานชนิด
ประเสริฐสุด, ๖๗๒; -ปญญาเปนองคธรรมประเสริฐสุด(อ),
๘๓๒; -ผูมีปาฏิหาริยครบสามประเสริฐสุด, ๙๔๘; -พระอยู่
ป่าชนิดประเสริฐสุด, ๖๗๒
ประหมา(ไมขึ้นตอเหตุผลแท), ๔๙๕
ประหยัด, ๕๓๘
ประหาร, ๗๒๕, ๘๗๖
ปรัชญา, ๕๐๔, ๕๓๕, ๗๕๓, ๙๔๓, ๑๐๕๙; -การพิจารณา
นิพพานในแง ของปรัช ญาพนขอบเขตของพุทธธรรม(อ),
๓๙๕; -ปรัชญาสายหนึ่งๆเทียบไดกับวาทะหนึ่งๆ, ๖๖๐
ปรัตถะ, ๑๑๓, ๑๔๘, ๖๔๐, ๕๔๒, ดู ประโยชน,อัตตะ,อรรถะ; คุณธรรมแกนนําของปรัตถะคือกรุณา, ๓๘๑, ๕๔๒; -พระ
อรหันตพรอมที่สุดสําหรับการบําเพ็ญปรัตถะ, ๓๖๕, ๓๖๗;
-สาระของปรัตถะคือชวยใหเขาพึ่งตนได, ๕๔๒
ปรับใจ, ๑๑๘
ปรับปรุงตนเอง, ๖๗๒
ปรับภายนอก, ๑๑๙
ปรับภายใน, ๑๑๙
ปรัมปรา, ๕๙๐
ปรากฏการณ, ๖๒๘, ๖๓๒, ๖๖๒, ๗๐๒, ๘๗๗; ปรากฏการณ์คล้ายกันอาจเกิดจากเหตุปัจจัยต่างกัน
พึงจับเหตุปัจจัยให้ถูกต้อง, ๖๖๓
ปราชญ์, ๑๔๐, ๑๔๔, ๕๑๐, ๕๓๖, ๕๖๘, ๕๗๒, ๗๒๗, ๗๔๕,
๙๔๐; -แยงขอตําหนิของปราชญตะวันตกวาพุทธศาสนา
เปนคําสอนปฏิเสธถอนตัวเปนตน, ๗๑๓
ปราณยาม(ข้อต่างจากอานาปานสติ): -*, ๘๑๖
ปรามฏ, ๔๒๓
ปรามาส, ๔๒๒; -*, ๓๙, ๘๙๑
ปราโมทย, ๔๓๓, ๔๔๖, ๖๒๑, ๑๐๔๖, ๕๑๗–๕๑๙, ๕๒๑–
๕๒๒; -(ในการเกิดสมาธิ), ๗๙๕; -(เพื่อปีติ), ๖๓๙; -*,
๘๒๕, ๙๒๐, ๙๘๔, ๙๙๓, ๑๐๐๙
ปรายนะ(นิพพาน), ๓๓๖
ปรารถนา,ความ. ดู ฉันทะ,ตัณหา; -ความปรารถนา๒ประเภท
คือตัณหากับฉันทะ, ๙๗๑; -ความปรารถนาของพาลกับ
บัณฑิต, ๕๗๐; -ความสําเร็จมิใชเพียงดวยปรารถนา แต
ตองปฏิบัติ, ๓๑๘; -บางท่านอยู่ป่าด้วยความปรารถนาลามก,
๖๗๒; -ปรารถนานิพพานเปนฉันทะหรือตัณหา, ๑๐๐๙

๑๒๘๐
ปราศรัย, ๕๗๐, ๕๗๓; -บัณฑิตไมปราศรัยอยากไดกาม(อ),
๖๔๒
ปราศสิ่งมัวหมอง. ดู วิคตูปกิเลส
ปราสาท๓ฤดู, ๑๐๒๘
ปริกขีณภวสังโยชน์, ๓๔๓
ปริคคหะ, ๒๐๗
ปริจฉินนากาส(กสิณ), ๘๐๕
ปริญญา, ๗๘
ปริญญา(กิจในทุกข), ๑๓๐, ๔๖๖, ๖๓๕, ๘๕๔–๘๖๐, ดู กิจใน
อริยสัจ; -จะชื่อว่าปริญญากามต่อเมื่อรู้ส่วนดีส่วนเสียและ
ทางออกตามเป็นจริง, ๖๔๔; -ปริญญา3, ๔๗๕
ปริญญา(ความหมายปจจุบัน), ๑๐๑๓
ปริญญากิจ, ๗๘, ๘๘
ปริญเญยยธรรม,ปริญไญยธรรม, ๔๐, ๔๓, ๘๕๔–๘๕๘
ปริฺเยฺย,ํ ๘๕๔
ปริณายกแกว, ๑๐๒๗
ปริตตกุศล, ๗๙๑
ปริตสฺสติ,ปริตสฺสนา: -*, ๓๙๒
ปริเทวะ, ๘๕, ๑๓๘, ๓๗๘, ๓๙๘, ๔๖๒, ๕๐๓, ๕๖๖, ๖๒๔,
๖๓๓, ๗๖๔, ๘๔๗; -*, ๘๗
ปรินิพพาน, ๑๔๗, ๒๑๑, ๓๙๔, ๔๓๘, ๔๔๑, ๔๔๓, ๕๙๓,
๖๐๑, ๙๒๘, ดู นิพพาน; -*, ๔๘๘, ๕๘๑; -การใชคํา
นิพพานกับปรินิพพาน(อ), ๓๙๐; -ปรินิพพานประจักษ์เอง,
๓๙๒
ปรินิพพานจิต, ๔๒๑
ปริปกกเวทนีย, ๓๒๔
ปริปุจฉา, ๔๖; -*, ๘๐๘
ปริพาชก, ๑๐๙, ๓๔๒, ๖๗๐, ๘๑๔, ๘๔๒, ๙๐๐, ๑๐๔๖,
๑๐๔๘, ๑๐๖๐; -*, ๔๙๙; -ความสงัดกิเลสตามบัญญัติของ
ปริพาชก, ๖๗๕
ปริยัต,ิ ๖๖, ๙๒๗; -(ปลิโพธ), ๘๐๔
ปริยัติธรรม: -*, ๓๓๓
ปริยาย, ๔๖๙, ๔๘๓, ๔๘๕, ๖๐๒, ดู นิปริยาย; -*, ๔๓๕
ปริยายกถา(พระสูตร), ๔๘๓
ปริยายทัสสาวี, ๕๗๘
ปริยายทุกข, ๘๖
ปริเยสนฉันทะ: -*, ๙๘๗
ปริเยสนา(ต่อจากตัณหา), ๒๐๗, ๙๘๗, ๑๐๒๐, ๙๘๙–๙๙๐; *, ๙๙๔
ปริเยสนานานัตต์, ๒๐๙
ปริโยทาตะ(จิตสมาธิ), ๒๔๘, ๔๘๔; -*, ๗๘๔
ปริโยสาน(นิพพาน), ๓๓๗
ปริวัฏ,ปริวัฏฏ์(๓), ๔๖๐, ๘๔๖, ๑๑๕๔; -*, ๙๕๔
ปริวาส, ๗๙๘
ปริวีมังสา: -*, ๖๒๑

พุทธธรรม
ปริสัญญุตา, ๕๗๐
ปริสุทธะ(จิตสมาธิ), ๒๔๘, ๔๘๔; -*, ๗๘๔
ปริฬาหนานัตต์, ๒๐๙
ปรีชา, ๖๗๓, ๘๒๔, ๘๓๕
ปรีชาญาณ, ๕๓๔, ๘๗๗, ๙๐๘, ๙๐๙; -*, ๕๓๐
ปรึกษา, ๕๖๕, ๕๗๔, ๕๘๖, ๖๒๕
ปรุงแตง, ๖๙, ๗๒, ๑๐๖, ๒๖๓, ๓๙๗, ๔๔๓, ๔๔๘, ๖๓๑,
๖๖๐, ๖๔๗–๖๔๘, ๖๕๓–๖๕๔, ๖๖๔–๖๖๖, ดู สังขาร; -การ
ปรุงแต่งที่เป็นอกุศลเป็นอันตรายปกปิดอย่างหนึ่ง, ๒๖๓;
-แงตางของการปรุงแตงดวยอวิชชากับดวยตัณหา, ๖๒๖
ปรุงแปร, ๖๙
ปรุปกกมมูลกทุกข, ๘๕
ปรูปกกมทุกข, ๘๖
ปลงใจ, ๑๑๘
ปลงตก, ๖๓๑
ปลดปลอย(จิต): -*, ๘๓๔
ปลน, ๖๖๒, ๑๐๓๑
ปลวก(อุปมาขยันกอทรัพย), ๗๓๐
ปลอดกิเลส, ๑๑๕
ปลอดทุกข, ๑๑๔, ๑๑๗
ปลอดโปรง, ๑๑๒, ๑๑๔, ๑๑๗, ๑๒๗, ๕๓๔, ๕๔๘, ๕๕๕,
๖๕๐–๖๕๑
ปลอดโปรงโลงใจ,ความ, ๗๔
ปลอดภัย, ๗๔, ๑๐๐, ๑๒๒, ๑๒๕, ๓๓๗, ๘๐๐, ๖๕๖–๖๕๗, ดู
เขมะ,เกษม
ปลอยวาง, ๑๒๔, ๔๔๖, ๘๒๙
ปล่อยอินทรีย,์ ๖๗๓
ปลา, ๕๔๑; -*, ๗๘๖
ปลาเน่า(อุปมาคบคนชั่ว), ๕๖๘
ปลายจมูก(อานาปานสติ), ๘๑๙
ปลายผักหญ้า, ๖๕๙
ปลายสุด, ๑๔๐, ๒๓๑
ปลิโพธ, ๙๔๙; -ปลิโพธ ๑๐ประการ, ๘๐๓–๘๐๔; -ฤทธิ์เปน
ปลิโพธของวิปสสนา(อ), ๗๙๓
ปลุกใจ, ๑๒๕, ๖๒๓
ปลุกเรา, ๖๒๒, ๖๒๕, ๖๗๘
ปลุกเราคุณธรรม,วิธีคิด, ๖๔๗–๖๕๓
ปลุกเราใจ. ดู สังเวค,สังเวช
ปลุกให้ร่าเริง, ๕๗๔
ปลูกปา: -*, ๗๔๕
ปวดศีรษะ(กายจิตสัมพันธ), ๗๘๙
ปวย,ปวยไข, ๑๐๐๐, ๖๕๐–๖๕๑, ดู พยาธิ
ปวัตติกาล, ๓๒๑
ปวารณา: -*, ๘๘๘, ๙๒๕
ปวิเวก(แบบพุทธกับเดียรถีย), ๖๗๕

ดัชนี
ปวิเวกสุข, ๑๐๓๔
ปศุสัตว: -*, ๙๒๑
ปสาท(ประสาท), ๔๑
ปสาทนียธรรม(๑๐), ๙๒๕; -*, ๙๓๑
ปสาทะ, ๕๙๘, ๕๙๙, ๙๑๙
ปหาตพฺพํ, ๘๕๔
ปหาตัพพธรรม, ๔๐, ๘๕๔–๘๕๘; -*, ๑๐๑๐
ปหาน,ปหานะ(กิจในสมุทัย), ๓๓๗, ๖๓๕, ๗๕๐, ๘๕๕–
๘๖๐, ดู กิจในอริยสัจ
ปหานปธาน, ๗๕๔–๗๕๕
ปหานปริญญา, ๔๗๖
ปโหติ: -*, ๖๘๘, ๘๓๙
ปองกัน, ๑๑๗, ๑๑๙, ๑๕๐
ปองกัน(ภัยที่ยังไมมาถึง), ๖๕๖–๖๕๙
ป้อม, ๕๙๙
ปคคหะ(กิจของวิริยะ), ๘๒๘–๘๒๙
ปจจนีกธรรม,ปจจนึกธรรม, ๔๓๔, ๔๕๕
ปจจยาการ, ๑๕๖, ดู ปฏิจจสมุปบาท; -ตัวอยางปจจยาการแบบ
ตางๆ, ๘๗๖; -โยนิโสมนสิการแบบปัจจยาการ(อ), ๖๘๐
ปัจจเวกขณ์: -*, ๖๒๑, ๘๒๐
ปจจเวกขณญาณ, ๔๘๐, ๑๐๖๗; -*, ๕๕๖
ปัจจเวกขณวสี: -*, ๘๑๒
ปจจเวกขณสัมมาทิฏฐิ: -*, ๕๘๔
ปัจจัตตญาณ, ๖๐๑
ปจจัตตบุคคล, ๘๗๘
ปจจัตตัง เวทิตัพพัง วิญูห,ิ ๓๘๗, ๔๐๑
ปจจัย, ๗๖, ๗๙, ๑๑๕, ๑๓๖, ๔๖๒, ๕๓๙, ๕๘๒, ๕๘๕, ๖๒๘,
๖๓๑, ๖๓๘, ๖๔๔, ๖๕๐, ๗๙๖, ๗๙๙, ๘๔๐, ๘๗๗, ๘๙๖,
๙๙๙, ๑๐๕๐, ๑๐๕๔, ๖๐๐–๖๐๑, ๖๒๓–๖๒๕, ๖๓๒–
๖๓๔, ๖๖๒–๖๖๓, ๘๖๐–๘๖๑, ดู ปฏิจจสมุปบาท,สังขาร,
เหตุ,ปจจัยสี;่ -*, ๕๐๑; -24แบบปฏฐาน, ๑๗๘; -ความหมาย
ละความตางจากเหตุ, ๑๙๓; -ความหมายและความตางจาก
เหตุ, ๑๕๗; -จุดเชื่อมปจจัยทางสังคมกับปจจัยในตัวบุคคล,
๕๘๔–๕๘๖; -ทรัพยเปนปจจัยอุดหนุนเทานั้น, ๗๕๑–
๗๕๓; -ปัจจัย๓ที่ให้ตั้งครรภ์, ๑๐๒๖; -ปัจจัยของกรรมชั่ว,
๖๒๐; -ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกประสานกัน, ๖๒๕;
-มิตรหรือเสวนาเปนปจจัยแกศรัทธา, ๕๘๒; -สืบหาปจจัย
ทั้งดานมนุษย(สมุทัย)และปจจัยที่เกี่ยวของ, ๖๓๕
ปจจัยทางสังคม, ๕๖๓, ดู กัลยาณมิตร,ปรโตโฆสะ
ปจจัยปริคคหะ,-ปจจัยปริเคราะห, ๖๓๒
ปจจัยปจจเวกขณ, ๗๕๐
ปจ จัย ภายนอก. ดู กั ลยาณมิต ร ,ปรโตโฆสะ,เทวดา ,สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์,อิทธิปาฏิหาริย; -ขั้นศรัทธาอาศัยปจจัยภายนอก
จึงเสื่อมได, ๖๐๑; -นิสัยหวังพึ่งปจจัยภายนอก, ๘๖๔; -ยัง

๑๒๘๑
ไมมั่นในพระรัตนตรัย จึงหวังพึ่งปจจัยภายนอก, ๘๖๕,
๘๖๗
ปจจัยภายใน(ตัวบุคคล), ๕๖๓, ดู โยนิโสมนสิการ
ปจจัยแวดลอม, ๗๕๓, ๘๔๔; -ปจจัยแวดลอมทางสังคมกับการ
ใหผลของกรรม, ๒๗๐; -ปจจัยแวดลอมมีความสําคัญตอ
การเขาถึงจุดหมายของพุทธธรรม, ๗๕๗
ปัจจัยสันนิสิตศีล, ๔๗๖, ๗๕๐; -*, ๘๖๙
ปจจัยสัมพันธ, ๒๓๕; -(วิธีคิด), ๖๒๘
ปจจัยสี,่ ๔๗๖, ๗๔๙, ๗๓๒–๗๓๓; -*, ๘๖๙, ๘๘๘, ๙๙๘; -ใน
แงวินัย/ศีลสําหรับภิกษุสงฆ, ๗๕๐, ๙๓๓; -ในหลักเกี่ยวกับ
ทักขิณา, ๔๐๕; -ปจจัยสี่ที่ควรเสพและไมควรเสพ(อ), ๖๖๗;
-ปจจัยสี่สําคัญตอการเจริญกรรมฐาน, ๘๑๐; -พิจารณาให
เปนการบริโภคดวยปญญา/คุณคาแทคุณคาเทียม, ๑๐๓๖,
๖๔๖–๖๔๗; -พุทธศาสนายอมรับความจําเปนของปจจัยสี่,
๗๔๖; -ภิกษุพึงรูประมาณในการรับปจจัยสี่, ๕๖๙
ปจจัยแหงนามรูป, ๔๗๗, ดู นามรูป,นามรูปปจจัยปริคคห
ญาณ
ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ๒, ๘๖๖, ๕๕๙, ๕๖๓–๖๘๖, ดู
กัลยาณมิตร,ปรโตโฆสะ,โยนิโสมนสิการ; -*, ๘๘๗, ๙๐๑;
-แงที่สัมพันธกับหลักพระรัตนตรัย, ๖๘๑–๖๘๔; -หลัก
ทั่วไป, ๕๖๓–๕๖๔
ปัจจุบัน, ๑๒๖, ๔๖๔, ๔๗๒, ๕๐๗, ๕๙๙, ๖๓๐, ๘๔๗, ๑๐๖๐,
๕๙๑, ๕๙๒–๕๙๓; -การกําหนดอารมณปจจุบันในสติปฏ
ฐาน, ๘๔๕; -การคิดในแนวทางของปญญา คิดปรารภเพื่อ
ทํากิจหนาที่จัดเปนปจจุบัน, ๖๕๙, ๖๕๔–๖๕๖; -คนมักเลี่ยง
หนีความรับผิดชอบตอปจจุบัน, ๘๖๐; -เมื่ออกุศลธรรม
ครอบงําแล้ว แม้ปัจจุบันก็อยู่เป็นทุกข์, ๒๖๕; -ลักษณะ
การคิดและการเปนอยูปจจุบันในทางธรรมซึ่งตางจากที่มัก
เขาใจกันทั่วไป, ๖๕๔–๖๕๕, ๗๗๐; -เหตุใดสติตามทัน
ในขณะปจจุบัน จึงเปนหลักสําคัญของวิปสสนา, ๗๗๒–
๗๗๘; -องคธรรมสวนปจจุบันของปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๕; อย่ามัวอาลัยอดีตหวังอนาคต เร่งทํากิจปัจจุบัน, ๓๑๘; อยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบันจึงผ่องใส, ๓๗๒; -อยู่ในปัจจุบัน
คือความหมายของการอยู่เดียวที่แท้, ๖๗๔
ปจจุบันธรรม, ๖๕๔
ปจจุบันผล, ๑๗๕, ๑๗๖
ปจจุบันเหตุ, ๑๗๕, ๑๗๖
ปจจุปฏฐาน: -(ของสมาธิ), ๘๒๕; -*, ๙๗๙
ปจเจกบุคคล, ๕๓๔
ปจเจกพุทธเจา, ๙๒๗–๙๒๘; -*, ๘๑๗; -ทรงฌานกีฬา(อ),
๗๙๓; -อยูในความหมายของคําวาอริยะและสัตบุรุษ, ๔๐๔,
๙๑๓, ๕๖๔–๕๖๕; -อาศัยโยนิโสมนสิการอยางเดียว ไม
ตองพึ่งปรโตโฆสะ คือเริ่มที่ปญญาไมผานศรัทธา(อ), ๕๓๐,
๕๕๘; -อาศัยโยนิโสมนสิการอยางเดียว ไมตองพึ่งปรโตโฆ
สะคือเริ่มที่ปญญา ไมตองผานศรัทธา, ๕๘๘

๑๒๘๒
ปัจฉิมยาม, ๔๕๑
ปัจฉิมวาจา(ของพระพุทธเจ้า), ๗๖๐
ปจฉิมาชนตา, ๑๒๕
ปจฉิมาชนตานุกัมปา, ๓๖๖
ปญจกนัย(ฌาน), ๔๒๔, ๘๒๑, ๘๒๖
ปญจกัชฌาน, ๘๒๑, ดู ปญจกนัย
ปญจทวาร, ๔๐, ๔๒; -*, ๓๗
ปญจทวาริกสัญญา: -*, ๓๗
ปญจมฌาน, ๘๒๑
ปญจโวการภพ, ๑๗๒
ปญญา, ๑๐๐, ๑๐๕, ๑๐๘, ๑๓๒, ๑๙๐, ๒๒๖, ๒๔๗, ๒๗๔,
๒๘๒, ๓๓๒, ๓๗๗, ๓๘๑, ๔๒๑, ๔๔๐, ๔๔๘, ๔๙๔, ๕๐๔,
๕๒๐, ๕๓๐, ๕๔๐, ๕๔๑, ๕๖๔, ๕๖๖, ๕๖๘, ๕๗๒, ๕๗๙,
๕๘๔, ๕๙๖, ๕๙๘, ๖๒๙, ๖๓๔, ๖๔๐, ๖๕๖, ๖๗๑, ๗๓๓,
๗๓๕, ๗๔๙, ๗๕๑, ๗๗๑, ๗๗๓, ๗๘๒, ๗๙๔, ๘๐๗,
๘๒๕, ๘๕๒, ๘๖๔, ๘๖๗, ๘๗๔, ๘๘๒, ๘๘๓, ๙๐๑,๙๐๓,
๙๐๕, ๙๑๑, ๙๒๐, ๙๒๙, ๙๓๓, ๙๓๘, ๙๔๙, ๙๕๒, ๙๖๓,
๑๐๑๔, ๑๐๓๐, ๑๐๔๗, ๑๐๖๗, ๘๘๕–๘๘๖, ๘๘๖–๘๘๘,
๘๘๙–๘๙๓, ๘๙๓–๘๙๕, ๘๙๘–๙๐๐, ๙๐๖–๙๐๘, ๙๑๑–
๙๑๓, ๑๐๐๗–๑๐๐๘, ๑๐๑๐–๑๐๑๒, ๕๒๑–๕๒๔, ๕๓๕–
๕๓๖, ๕๓๘–๕๓๙, ๕๔๕–๕๔๘, ๕๕๒–๕๕๓, ๕๖๑–๕๖๒,
๕๗๐–๕๗๑, ๕๗๓–๕๗๕, ๕๘๒–๕๘๓, ๖๔๑–๖๔๓, ๖๘๗–
๗๐๙, ๗๑๔–๗๒๓, ๗๔๑–๗๔๒, ๗๔๖–๗๔๗, ๗๕๖–
๗๕๘, ๘๓๕–๘๓๖, ๘๓๙–๘๔๑, ดู จิตปญญา,ญาณ,วิชชา,
วิปสสนา,สัมมาทิฏฐิ,อธิปญญาสิกขา; -*, ๒๔๒, ๔๓๕,
๕๘๗, ๙๐๑; -กระบวนการพัฒนาปญญา, ๖๑๙, ๖๒๔,
๗๐๒, ๘๗๗, ๕๕๘, ๖๗๙–๖๘๓; -กัลยาณมิตรและศรัทธา
ในกระบวนการพัฒนาปญญา, ๕๖๕, ๕๖๗, ๕๘๗–๕๘๙,
๖๘๐–๖๘๒, ๖๘๒–๖๘๓; -การคิดแบบปจจุบันคือคิดดวย
ปญญา, ๖๕๔, ๖๕๖, ๖๕๙; -กิเลสมีในตนหรือไม่ รู้ด้วย
ปัญญามิใช่ด้วยศรัทธา, ๖๐๒; -คนที่อบรมกายศีลจิต
ปัญญาแล้วกับคนไม่ได้อบรมทํากรรมอย่างเดียวกันได้รับ
ผลไม่เท่ากัน, ๒๘๙; -ความต่างจากโยนิโสมนสิการ,
๖๒๓; -ความสัมพันธประสานและเสริมกันระหวางสติกับ
ปญญา, ๗๗๐, ๘๐๒, ๘๒๒, ๗๖๓–๗๖๔, ๗๖๖–๗๖๘,
๗๗๕–๗๗๖; -ความสัมพันธประสานและเสริมกันระหวาง
สมาธิกับปญญาเริ่มแตเรื่องนิวรณ, ๘๒๕, ๗๘๓–๗๘๙,
๗๙๔–๗๙๕; -ความสําคัญของปญญา, ๙๐๗, ๕๕๖; -ความ
สิ้น อาสวะสํา เร็จด้วยปัญญา นิโรธสมาบัติก็ต้องต่อด้วย
ปัญญา, ๔๕๓, ๔๖๐, ๘๒๓; -ความสิ้นอาสวะสําเร็จดวย
ปญญา นิโรธสมาบัติก็ตองตอดวยปญญา(อ), ๔๓๕; ความหมาย/ความแตกตางจากสัญญาและวิญญาณ, ๔๐,
๕๔๖, ๘๒๙, ๙๐๖–๙๐๘; -แงที่ศรัทธาเสริมหรือเปน
อุปสรรคตอปญญา, ๘๖๕, ๕๙๕–๖๐๑; -ชาวพุทธเชื่อมั่นใน
ปญญาของมนุษย, ๙๐๘–๙๐๙; -ชีวิตที่เปนอยูดวยปญญา,

พุทธธรรม
๑๓๔, ๕๔๘, ๖๗๖, ๖๘๖, ๖๙๙, ๗๗๐, ๘๗๗, ๙๕๐,
๑๐๑๗–๑๐๑๙, ดู (=ทางสายกลาง); -ใชปญญาชักนําสมาธิ
ก็ได(วิมังสา), ๗๙๙; -ตําแหนงฐานะในบุญกิริยาในมรรค
และในไตรสิกขา, ๕๔๐, ๘๖๘, ๕๔๔–๕๔๖, ๕๕๒–๕๕๙; ทาทีแหงปญญาและการปฏิบัติดวยปญญา, ๖๓๑, ๖๗๖; ทํากรรมดวยปญญาเพื่อความสิ้นกรรมคือเพื่อความดีงาม
และประโยชนบริสุทธิ์, ๒๗๕; -ทุกหมวดธรรมที่มีศรัทธา
ตองมีปญญา แตที่มีปญญาไมจําเปนตองมีศรัทธา, ๕๘๗; ธรรมเปนฐานสําคัญโยนิโสมนสิการอยูฝายปญญาอัปปมาท
อยูฝายสมาธิ, ๗๖๐; -ในดินแดนแหงกิจกรรมทางจิต
ปญญา, ๘๗๘; -ในอนาคตภิกษุทั้งหลายจะมิไดอบรมกาย
ศีลจิตปญญา, ๖๕๗–๖๕๘; -บทบาทของปญญาในเกณฑ
ตัดสินความดีชั่ว, ๒๖๑; -บัณฑิตคือผูดําเนินชีวิตดวย
ปญญา, ๕๔๘, ๕๗๐; -ปจจัยสันนิสิตศีลสําเร็จดวยปญญา,
๗๕๐; -ปญญา ๓ ประเภท, ๔๖; -ปญญากับกุศลและความ
เปนกุศล, ๒๔๗; -ปญญากับกุศลและความเปนกุศล(อ),
๙๘๗; -ปญญากับฉันทะและการชวยไมใหฉันทะพลาด,
๙๘๘, ๑๐๐๐, ๑๐๑๗, ๑๐๒๐, ๑๐๐๕–๑๐๐๖; -ปญญาเกิน
ศรั ท ธาเหมื อ นโรคเกิ ด จากยาแต ใ นวิ ป ส สนาไม เ ป น ไร ,
๘๓๐; -ปญญาของพระพุทธเจาและพระอรหันตไมมี
อหังการมมังการ(อ), ๑๐๑๙; -ปัญญาคู่กับกรุณา เป็น
พุทธคุณหลักและย้ําต่างกันในเถรวาทกับมหายาน ,
๘๖๒, ๑๐๑๘–๑๐๒๐; -ปญญาเจตสิก, ๒๗; -ปญญาทําให
ไมติดอารมณอดีตอนาคต, ๓๗๒; -ปญญานําสูวิมุตติแลว
ทําใหเกิดแรงจูงใจอยางใหมคือกรุณา, ๓๖๔; -ปญญาในชื่อ
วาสัมปชัญญะ, ๗๖๗, ๗๗๕; -ปญญาในชื่อวาอภิญญา(อ),
๘๔๒; -ปญญาในฐานะความรูประเภทหนึ่ง, ๓๘, ๓๙; ป ญ ญาในฐานะที่ เ ป น วิ ป ส สนาเช น ในกระบวนวิ สุ ท ธิ ๗ ,
๔๓๑, ๔๔๑, ๗๗๕, ๘๖๓, ดูวิปสสนา; -ปญญาในฐานะที่
เปนวิปสสนาเชนในกระบวนวิสุทธิ๗(อ), ๔๒๗; -ปญญาใน
ฐานะธรรมวิจัย, ๘๓๓; -ปญญาในฐานะอินทรียอยางหนึ่ง
กับการแบงขั้นของพระอริยบุคคล, ๘๒๘–๘๓๒; -ปญญา
ประเสริฐกวาทรัพยและควรใหทรัพยเสริมปญญา กินใช
โดยมีปญญาทําตนใหเปนอิสระ, ๖๗๒, ๗๓๖, ๗๔๕; ปญญาเปนคุณธรรมแกนของอัตตัตถะ, ๕๔๒; -ปญญาเปน
เครื่องกําหนดคุณคาแทคุณคาเทียม, ๖๔๖, ๗๐๑; -ปัญญา
เป็นเครื่องวัดความเป็นผู้ใหญ่, ๕๗๑; -ปญญาเปนตัว
ตัดสินในการเขาถึงจุดหมายของพุทธธรรม, ๘๒๒, ๘๓๒–
๘๓๓; -ปญญาเปนตัวแปรในกระบวนกรรมนิยาม, ๒๕๖,
๒๖๐; -ปญญาเปนตัวแปรในกระบวนกรรมนิยาม(อ.),
๒๕๖; -ปญญาเปนองคธรรมหลักในการพัฒนาชีวิตเปน
ยอดธรรมในการตรัสรู, ๘๒๒, ๖๐๒–๖๐๖, ๘๓๒–๘๓๓,
๘๔๓; -ปญญาเปนองคธรรมหลักในการพัฒนาชีวิตเปน
ยอดธรรมในการตรัสรู(อ), ๑๐๒๒; -ปัญญาสําหรับอุบาสก,
๙๐๐; -ปญญาหลุดพนจากกิเลส/ความหลุดพนทางปญญา,

ดัชนี
๘๗๖, ดู ปญญาวิมุตติ; -ปญญาเห็นอนัตตาทําใหหมด
ความเห็นแกตัว, ๑๓๓, ๔๔๐; -ปาฏิหาริยและเทวดาเองก็
อับจนในดานปญญา มนุษยฝกตนไดดวยปญญา ไมตอง
รอเทวดา, ๙๕๒, ๙๕๕; -ปาฏิหาริยและเทวดาเองก็อับจนใน
ดานปญญา มนุษยฝกตนไดดวยปญญาไมตองรอเทวดา,
๙๖๕; -ปาฏิหาริยและเทวดาเองก็อับจนในดานปญญามนุษย
ฝกตนไดดวยปญญา ไมตองรอเทวดา, ๙๖๓; -เป็ น
ความหมายหนึ่งของโยนิ(อ), ๖๒๑; -ผลกรรมที่ทําให้มี
ปัญญาน้อยปัญญามาก, ๒๘๔; -ผลทางปญญาที่ตางกัน
ระหวางศรัทธากับโยนิโสมนสิการ(อ), ๗๗๗; -มองด้วย
ปัญญาเห็นโลกดังท่อนใบไม้ใหญ่, ๓๙๘; -มารหมิ่นว่าสตรี
มีปัญญาแค่๒นิ้วภิกษุณีว่าในการหยั่งรู้สัจธรรม ไม่มีความ
เป็นหญิงไม่มีความเป็นชาย, ๔๘๘; -มิจฉาสังกัปปดับ
ปญญา, ๗๐๘; -เมื่อปัญญารู้ประจักษ์ก็ไม่ต้องอาศัยศรัทธา,
๖๐๓; -โยนิโสมนสิการในฐานะบุพภาคของปญญา วิธีการ
แหงปญญา และในกระบวนการพัฒนาปญญา, ๑๐๑๖,
๕๖๓–๕๖๔, ๖๒๕–๖๒๖, ๗๗๗–๗๗๘; -โยนิโสมนสิการใน
ฐานะบุ พ ภาคของป ญ ญาวิ ธี ก ารแห ง ป ญ ญาและใน
กระบวนการพัฒนาปญญา, ๖๑๙, ๖๘๐; -รู้ปฏิจจสมุปบาท,
๔๖๒; -โลกุตรสมาธิเจริญเองกับการเจริญปญญา ไมตอง
แยกพูด(อ), ๘๐๓; -วิธีการแหงปญญา(แบบพุทธกับ
วิทยาศาสตร), ๘๗๓, ๖๘๕–๖๘๖; -ศรัทธาที่ถูกตองเกื้อกูล
กันกับปญญาหรือเปนขั้นหนึ่งของการพัฒนาการทางปญญา
, ๙๑๑, ๙๓๙, ๙๐๘–๙๐๙; -ศรัทธาที่ไมถูกทางอาจเสื่อม
เพราะปญญา, ๔๓๗; -ศรัทธามั่นในพระรัตนตรัย=ปญญา
เจริญถึงขั้นแกปญหาตามแนวอริยสัจ=จัดการกับชีวิตดวย
ปญญาของมนุษยเอง, ๘๖๕, ๘๗๑, ๘๗๓; -ศีล สมาธิ
ปญญากับการแบงขั้นของพระอริยบุคคล, ๔๐๘, ๔๐๙,
๔๑๑; -สนามปฏิบัติการทางปญญา, ๘๑๓, ๘๒๒, ๘๓๒–
๘๓๘, ๘๓๘–๘๓๙; -สมาธิบ่มปัญญา ปัญญาบ่มจิตให้หลุด
พ้น, ๓๗๑, ๕๕๕, ๗๘๗; -สมาธิเพื่อปัญญา(ปัญญาเป็นที่
หมายของสมาธิ), ๗๘๗, ๗๙๐, ๗๙๓, ๘๒๒, ๗๗๙–๗๘๐,
๗๘๔–๗๘๕; -สมาธิลวนๆไมพอใหถึงนิโรธสมาบัติตอง
อาศัยปญญาชวยสมาธิ, ๔๓๕; -สัมมาทิฏฐิเปนไวพจนของ
ปญญา, ๖๙๓; -หลักการพัฒนาปญญา, ๕๘๕–๕๘๖, ๖๓๘–
๖๔๑; -เหตุใดนิยมใหเจริญสมาธิเปนฐานกอนเจริญปญญา
, ๗๙๔–๗๙๕; -ใหมีปญญาที่จะสลัดตัวจากกามสุขได,
๑๐๓๕
ปญญาขันธ, ๕๔๔–๕๔๕
ปัญญาจักษุ, ๕๘๖, ๘๘๘
ปญญาตรัสรู. ดู โพธิ
ปญญาแตกฉาน. ดู ปฏิสัมภิทา
ปญญาแนวโลกุตร, ๙๑๑
ปัญญาพละ, ๖๘๙
ปญญาพาตัวรอด. ดู นิสสรณปญญา

๑๒๘๓
ปญญาภาวนา, ๕๓๕, ๕๔๐; -*, ๕๔๖
ปัญญายิ่ง, ๔๘๗, ดู อภิญญา
ปญญาวิมุต: -พระปญญาวิมุตกับอุภโตภาควิมุต, ๔๗๔
ปญญาวิมุต(บุคคล), ๔๕๙, ๘๒๓, ๑๐๖๘; -ไดเจโตวิมุตติดวย,
๔๓๑; -ปญญาวิมุต5, ๔๕๐, ๔๘๒; -มีมากกวาอุภโตภาค
วิมุต, ๔๓๖; -แยกคําปญญาวิมุตกับปญญาวิมุตติ(อ), ๔๒๙
ปัญญาวิมุตติ, ๒๐๐, ๓๖๒, ๓๙๙, ๔๔๐, ๔๔๑, ๔๖๐, ๕๖๑,
๗๐๑, ๘๙๓, ๑๐๑๒, ดู เจโตวิมุตติ,วิมุตติ; -*, ๕๘๘; กําหนดความต่างระหว่างพระเสขะกับอเสขะ, ๔๗๑; -ความ
เขาใจผิดเกี่ยวกับปญญาวิมุตติ(อ), ๔๕๔; -ความหมาย,
๔๒๙; -ผลของวิปสสนา, ๔๓๐
ปญญาวิสุทธิ: -*, ๕๒๒
ปญญาวุฒิ, ๙๔๐
ปัญญาวุฒิธรรม(๔), ๖๓๗, ดู กระบวนการพัฒนาปญญา,โส
ตาปตติยังคะ; -*, ๕๘๕, ๙๐๒
ปญญาสัมปทา, ๕๓๘, ๗๔๒; -*, ๕๘๗
ปญญาสิกขา(คํานอกบาลี): -*, ๕๔๕
ปัญญินทรีย์, ๔๗๐, ๖๐๓, ๖๘๙, ๗๗๕, ๘๒๙, ๙๘๐, ๘๓๒–
๘๓๓
ปญหา, ๑๑๗, ๑๒๖, ๕๐๕, ๕๑๓, ๕๑๕, ๕๒๖, ๕๓๔, ๕๔๖,
๕๕๒, ๕๕๗, ๕๖๓, ๕๘๐, ๖๖๓, ๖๗๐, ๗๐๑, ๗๑๕, ๗๒๖,
๗๔๕, ๗๔๘, ๗๖๙, ๗๗๔, ๘๐๐, ๘๓๘, ๘๔๐, ๑๐๒๑,
๑๐๐๘–๑๐๑๐, ๑๐๑๓–๑๐๑๔, ๘๕๑–๘๕๓, ดู ทุกข; -กาม
สุขกอปญหาสุขไรอามิสดับปญหาและชวยประกันไมใหคน
ทําชั่วเพราะกามสุข, ๑๐๕๕, ๑๐๕๖, ๑๐๕๘, ๑๐๖๓; -การ
รั บ รู ช นิ ด ที่ เ ป น ประโยชน ท างสติ ป ญ ญากั บ ที่ ก อ ป ญ หา ,
๖๗๖, ๖๗๗; -เกณฑวัดความสําเร็จในการแกปญหา,
๘๕๖–๘๕๘; -แกปญหาแบบพุทธหรืออริยสัจคือแกตาม
เหตุปจจัยโดยใชสติปญญาของมนุษยเอง, ๘๖๑, ๘๖๔,
๘๗๐–๘๗๓; -ขอควรคํานึงบางอยางในการแกปญหา,
๖๔๒; -คุณคาแทคือคุณคาที่ชวยแกปญหาของมนุษย,
๖๔๖; -จัดเขาในพวกปริญไญยธรรม, ๘๕๘; -ดับกิเลส
หมดเหตุกอปญหา, ๑๐๒๓; -ตัวอยางใชวิภัชชวาทตอบ
ปญหา, ๖๖๔–๖๖๖; -ถาไมมีทางออกสําหรับผูผิดหวังจาก
กามสุขจะเกิดปญ หาทางจิตและปญ หาสังคมอยางหนัก,
๑๐๖๕; -ธรรมแกปญหาจากภายใน วินัยแกปญหาจาก
ภายนอก, ๘๗๘; -บัณฑิตกับการตั้งและตอบปัญหา, ๕๗๐;
-บุคคลผูพรอมที่สุดที่จะแกปญหาชีวิตและสังคม, ๘๔๕; ปฏิจจสมุปบาทคือวงจรแหงปญหา, ๑๙๒; -ปญญาคือ
ความรูที่ใชแกปญหาได, ๙๐๗; -ปญหา=การขาดอิสรภาพ,
๓๖๔; -ปญหาการแปลคําวานิโรธ, ๒๒๙, ๓๒๘, ๘๔๕; ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ, ๘๗๔, ๙๗๑–๑๐๒๒; -ปญหาจาก
กาม และแนวทางที่กามสุขกอทุกขกอปญหา, ๑๐๒๙–
๑๐๓๑, ๑๐๕๓–๑๐๕๖; -ปญหาจากการกลบระบายเปลื้อง
ทุกขของบุคคล, ๘๔๕, ๑๐๕๕; -ปญหาจากความรักความ

๑๒๘๔
เมตตาที่ไมบริสุทธิ์, ๑๐๐๔; -ปญหาชีวิตกับปญหาสังคมเกิด
สืบจากตัณหา, ๙๘๖, ๙๙๒, ๙๙๙, ๑๐๐๘; -ปญหาชีวิตกับ
ปญหาสังคมเกิดสืบจากตัณหา(อ), ๗๙๗; -ปญหาทางจิต
จากปฏิกิริยาตอกามสุข, ๑๐๖๖; -ปญหาที่เกิดจากสุตะคือ
ความรูแบบเลาเรียน, ๙๐๕, ๙๑๐; -ปญหาในความหมาย
ของทุกข, ๕๑๓, ๕๑๕, ๖๓๕, ๘๔๙, ๘๕๕, ๘๕๙; -ปญหา
และวิธีตอบปญหา๔แบบ, ๖๖๖–๖๖๗; -ปญหาสังคมจะแก
ไมเสร็จถาสรางฉันทะไมได, ๑๐๒๑; -พระพุทธเจาไมสน
พระทั ย ป ญ หาทางอภิ ป รั ช ญาทรงสอนแต สิ่ ง ที่ เ ป น
ประโยชนแกปญหาได, ๘๔๗–๘๔๘; -โยนิโสมนสิการชวย
แกปญหา, ๖๒๖; -วิธีแกปญหาตามหลักกิจญาณ, ๑๑๕๔; วิธีคิดแบบแกปญหา, ๖๓๓–๖๓๕, ๖๘๕–๖๘๖; -หา
ความสุขดว ยการสนองตัณหา ตัณ หาเกิดขึ้นสนองระงับ
ไมได ก็เกิดปญหา, ๘๔๕, ๑๐๕๖
ปญหาชีวิต, ๙๐๖, ดู ชีวิต,ปญหา
ปญหาทางจริยธรรม, ๘๗๘, ดู จริยธรรม
ปญหาทางเศรษฐกิจ, ๗๓๕, ดู ทรัพย,ปญหา
ปญหาที่ไมตรงพยากรณ. ดู อัพยากตปญหา
ปญหาพยากรณ4, ๖๖๖
ปญหาสังคม, ๒๐๙, ๒๒๓, ดูปญหา,สังคม
ปฏฐานนัย, ๑๗๘
ปตติทาน: -*, ๙๖๕
ปสสนะ, ๔๖
ปสสัทธะ, ๒๔๗
ปสสัทธิ, ๒๔๙, ๓๓๖, ๕๘๘, ๖๒๑, ๖๓๙, ๘๓๑, ๘๓๖, ๕๑๗–
๕๑๙, ๘๓๒–๘๓๘, ๘๓๔–๘๓๕; -*, ๖๑๙, ๗๖๖; -ควร
เจริญหรือไมเวลาใด, ๘๓๖–๘๓๘; -ในกระบวนธรรมเกิด
สมาธิ, ๗๙๕
ปสสาวะ, ๘๖, ๑๐๖๐; -*, ๘๗
ปสสาสะ. ดูอัสสาสะ
ปา, ๑๒๓, ๕๓๕, ๕๖๘, ๖๗๓, ๗๒๕, ๗๓๕, ๘๑๕, ๙๑๒,
๑๐๓๑, ๑๐๔๖, ๑๐๖๓, ๖๕๖–๖๕๘; -*, ๓๖๘, ๗๔๕; -ความ
มีใจใฝรักการอยูปาก็เปนเจโตวิมุตติไดอยางหนึ่ง, ๔๓๔; เดียรถีย์ว่าสงัดกิเลสเพราะป่า, ๖๗๕; -ถือวาภิกษุอื่นไมได
อยูปาอยางตน=เปนอสัตบุรุษ(อ), ๔๓๖, ๙๒๑; -ทานแกพระ
อยูปาอยูถิ่นบานขอใหเปนพระดีก็ดีทั้งนั้น, ๙๒๙; -เทวดากับ
พระที่ไปอยูปา, ๙๕๖; -นับถือป่าเขาเป็นที่พึ่งที่ผิด, ๘๖๔; นิพพานแปลวาไมมีปากิเลสก็ได(อ), ๓๘๕; -พระป่ากับพระ
บ้านอย่างไหนดี, ๖๗๒, ๖๗๔; -พระปาไมอาจตัดความ
รับผิดชอบทางสังคม, ๗๙๒; -พระพุทธเจาทรงเสพ
เสนาสนะปาเพื่อประโยชนแกคนรุนหลัง, ๓๖๗; -พระอยูปา
พระพุทธเจาสรรเสริญก็มี ติก็มี, ๖๖๓; -ภิกษุอยู่ป่า๕
ประเภท, ๖๗๒; -ภิกษุอยูปาควรไมประมาทเรงเพียร, ๖๕๗;
-ไมใชพระทุกองคควรอยูปา, ๗๙๒; -หลักเกณฑ์ว่าแดนป่า
ใดควรอยู่หรือไม่, ๖๖๗

พุทธธรรม
ปากกาล(กรรม), ๓๒๑
ปากทานปริยาย(กรรม), ๓๒๒
ปากมาก, ๖๗๓
ปากัฏฐาน(กรรม), ๓๒๒
ปาจิตตีย, ๙๒๕
ป่าชัฏ, ๖๗๕
ป่าช้า, ๖๗๕, ๘๙๖
ปาฏิบุคลิกทาน,-ปุคลิก, ๙๒๘, ดู เทียบ/สังฆทาน
ปาฏิปุคลิก, ๙๒๘
ปาฏิโมกข์, ๑๕๑, ๗๕๐, ดู ปาติโมกข; -*, ๖๙๙
ปาฏิโมกขสังวรศีล, ๗๒๐, ๗๕๐, ดูปาติโมกขสังวรศีล
ปาฏิหาริย, ๓, ๔, ๖๔๐, ดู อิทธิปาฏิหาริย,อาเทศนาปาฏิหาริย,
อนุสาสนีปาฏิหาริย; -ความหมาย, ๙๔๘; -ปาฏิหาริย๓,
๙๔๕–๙๔๗
ปาฐะ: -*, ๘๗
ปาณะ, ๘๙๖
ปาณาติบาต, ๒๑๑, ๒๔๒, ๒๘๒, ๒๘๗, ๒๘๙, ๓๙๙, ๗๑๒,
๗๑๔, ๗๒๙, ๘๙๐, ๘๙๕, ๙๐๐, ดู ศีล ๕; -โทษมากโทษ
นอยและองคของการละเมิด, ๗๒๓–๗๒๗
ปาณาติปาตา เวรมณี, ๗๑๐
ปาติโมกข, ๓๖๙, ๕๖๖, ๖๕๗, ๘๗๑, ๙๓๐
ปาติโมกขสังวรศีล, ๔๗๖, ๕๖๑–๕๖๒
ปาทกัชฌาน, ๔๘๓
ปาปชน, ๗๖๑
ปาปมิตร, ๓๘, ๗๖๑, ดู มิตรเทียบกัลยาณมิตร; -ปาปมิตรหนุน
อกุศลกรรม, ๖๒๓; -พอแมบางคนทําตนเปนปาปมิตรของ
ลูก, ๖๗๖–๖๗๙; -หมายถึงผู้ชักนําให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ,
๕๘๒, ๖๙๑
ปาปสหาย, ๗๖๑
ปาพจน: -*, ๔๗
ปาระ(นิพพาน), ๓๓๖
ปาราชิก, ๙๒๕
ปาริสุทธิ: -*, ๘๒๐
ปาริสุทธิศีล ๔, ๔๒๒, ๔๗๖, ๗๕๐; -*, ๕๒๒
ปาริหาริยกรรมฐาน, ๘๐๖
ปาล: -*, ๕๓๓
ปิฏกสัมปทาน, ๕๙๐
ปดตา(อุปมา), ๘๖๓
ปตติวิสยิกทุกข, ๘๖
ปตุฆาตกรรม, ๓๒๑
ปย: -*, ๗๑๔
ปยรูป สาตรูป: -*, ๙๘๕
ปยวชฺช: -*, ๕๗๖
ปิยวาจา, ๕๗๖, ๖๕๓, ๗๐๙, ๗๓๑–๗๓๒
ปยวิปโยค, ๘๕; -*, ๘๗

ดัชนี
ปยะอปยะ: -*, ๑๐๐๓
ปิโย, ๕๗๓
ปิสุณาย วาจาย เวรมณี, ๗๑๐
ปิสุณาวาจา, ๒๘๙, ๗๒๓–๗๒๔
ปต, ๘๐๕
ปต,ิ ๒๗, ๔๒๔, ๔๓๔, ๔๕๒, ๔๘๑, ๔๘๓, ๗๗๙, ๗๘๑, ๗๙๗,
๘๓๗, ๑๐๔๖, ๑๐๔๙, ๑๐๖๐, ๑๐๖๗, ๑๐๒๔–๑๐๒๕,
๕๑๗–๕๑๙, ๘๒๑, ดู ปสสัทธิ,สุข,สมาธิ; -*, ๕๘๘, ๖๑๙,
๗๖๖, ๘๒๕; -กําหนดปีติในอานาปานสติ, ๘๑๕; -ความตาง
จากสุข, ๘๒๖; -ความหมายเปนตนในฐานะองคฌาน,
๘๒๕–๘๒๗; -ความหมายเปนตนในฐานะองคโพชฌงค,
๘๓๒–๘๓๘; -ในกระบวนธรรมเกิดสมาธิ, ๗๙๕; -ปติ๕
อยางตามที่พระอรรกถาจารยจําแนกไว(อ), ๘๒๖; -ปติจาก
กามคุณเหมือนไฟมีควันเพราะมีเชื้อหญาไม, ๑๐๓๔; -ปีติ
เพื่อปัสสัทธิ, ๖๓๙; -ปติสุขที่ไมอาศัยกาม, ๑๐๒๔, ๑๐๓๔;
-เปนคูปรับของพยาบาท, ๘๒๘; -มีปติเปนภักษา, ๗๘๙; สืบจากโยนิโสมนสิการก็มี, ๖๒๑
ปติปราโมทย(ทํางานดวยฉันทะ), ๙๙๓, ๑๐๐๘
ปีศาจ, ๑๔๑
ปฬนฏ, ๗๖
ปุคคลัญญุตา, ๕๗๐
ปุญญาภิสังขาร, ๑๗๑, ๒๕๒, ๒๕๔, ๓๙๒, ๕๑๗; -*, ๑๗๑; เนื่องจากอวิชชา, ๒๕๒, ๕๑๗
ปุญญาภิสันทะ: -*, ๒๕๓
ปุตตสิเนหิ, ๗๐๗
ปุถุชน, ๖๙, ๙๘, ๑๐๕, ๑๑๕, ๑๑๗, ๑๕๐, ๔๗๑, ๔๙๑, ๕๐๐,
๕๐๔, ๖๓๓, ๖๙๓, ๗๒๗, ๗๔๙, ๗๘๙, ๘๐๔, ๘๘๑, ๘๙๕,
๙๐๕, ๙๔๓, ๑๐๐๔, ๑๐๐๗, ๑๐๑๙, ๑๐๒๔, ๑๐๔๙,
๑๐๕๖, ๑๐๖๑, ๑๐๖๗, ๑๐๓๔–๑๐๓๕; -*, ๔๓๓, ๔๔๖; การเปนอยูดวยปญญาหรืออารมณ, ๖๗๖–๖๗๗; -การแยก
เรียกและใชคําปุถุชน อริยะ และทักขิไณย, ๔๐๔; -การรับรู
การคิดและพฤติกรรมตามปกติ ถูกอวิชชาตัณหาอุปาทาน/
คานิยมความเคยชินครอบงํา โดยมีอโยนิโสมนสิการชักนํา
และไมมีสติกํากับ หรือ คิดพูดทําเพื่อสนองตัณหาทิฏฐิ,
๖๒๕–๖๒๖; -การรับรูการคิดและพฤติกรรมตามปกติถูก
อวิชชาตัณหาอุปาทาน/คานิยมความเคยชินครอบงํา โดย
มีอโยนิโสมนสิการชักนําและไมมีสติกํากับ หรือคิดทําพูด
เพิ่อสนองตัณหาทิฏฐิ, ๖๙๓; -การรับรูการคิดและ
พฤติกรรมตามปกติถูกอวิชชาตัณหาอุปาทาน/คานิยมความ
เคยชินครอบงํา โดยมีอโยนิโสมนสิการชักนําและไมมีสติ
กํากับ หรือคิดพูดทําเพื่อสนองตัณหาทิฏฐิ, ๓๗๗, ๗๐๓,
๗๐๕, ๗๗๓; -ขอตางจากอริยชนที่สําคัญ, ๘๗๗; -คฤหัสถ
อริยะไหวภิกษุปุถุชน ภิกษุอริยะออนไหวภิกษุปุถุชนแก,
๙๒๓; -คําจํากัดความของปุถุชนโดยองคประกอบ, ๘๒๙,
๙๐๐; -คําจํากัดความของปุถุชนโดยองคประกอบ(อ), ๙๐๑;

๑๒๘๕
-เครื่องวัดความเจริญของปุถุชน, ๘๙๓; -จะตองมีสุขไรอามิส
หรื อ ป ติ ป ระณี ต ไว บ า งเพื่ อ ช ว ยเสริ ม คุ ณ ค า ชี วิ ต และมี
ทางออกในการหาความสุขไมหลงใหลไมทําชั่วเพราะกาม,
๑๐๕๖; -จะตองมีสุขไรอามิสหรือปตีประณีตไวบางเพื่อชวย
เสริ ม คุ ณ ค า ชี วิ ต และมี ท างออกในการหาความสุ ข ไม
หลงใหล ไมทําชั่วเพราะกาม, ๑๐๕๘; -ญาณหัวตอความ
เปนปุถุชนกับอริยภูมิ, ๔๗๙; -ตางจากอริยชนในแงการ
กระทําคือทํากรรมดีชั่วกลั้วกิเลส, ๓๖๒, ๕๓๐, ๙๙๙,
๑๐๑๐, ๑๐๑๑, ๑๐๑๔; -ต่างจากอริยสาวกในแง่ที่ไม่รู้ทัน
และพอกพูนทิฏฐิ, ๓๗๘; -ทานแกปุถุชนมีผลแคใด, ๙๒๘;
-เทวดาสวนใหญเปนปุถุชน, ๙๕๒, ๙๕๕–๙๕๖; -ปุถุชนกับ
ความสุข ลักษณะที่ตองอาศัยเวทนาและอารมณและระดับ
ความสุขที่สามารถเสวย, ๑๐๕๐; -ปุถุชนตามปกติ มีแต
กรุณาเทียม(อ), ๑๐๑๙; -ปุถุชนถึงไดอภิญญาก็เกิดโทษและ
เสื่อมได, ๔๕๙, ๙๔๕, ๙๔๘–๙๕๐; -ปุถุชนพหูสูตรอาจสอน
กรรมฐานเกงกวาพระอรหันตหลายทาน, ๘๐๔; -ปุถุชนยัง
ยึดติดศีลวัตร, ๔๒๔; -ปุถุชนระดับตางๆเชนกัลยาณปุถุชน
และอัสสุตวา ปุถุชน, ๘๖๕; -ปุถุชนระดับตางๆเชนกัลยาณ
ปุถุชนและอัสสุตวาปุถุชน, ๙๑๓; -ปุถุชนระดับตางๆเชน
กัลยาณปุถุชนและอัสสุตวาปุถุชน(อ), ๘๘๖; -ปุถุชนเห็น
ขันธ์๕เป็นอัตตา, ๔๖๗; -ปุถุชนอาจมองภาวะจิตใจพระ
อรหันตไมเขาใจหรือเขาใจผิด, ๓๙๙; -ปุถุชนอาจมองภาวะ
จิตใตพระอรหันตไมเขาใจหรือเขาใจผิด, ๔๔๑; -พระปุถุชน
มีเชื้อที่จะอวดอุตริมนุสสธรรม, ๙๒๘; -พฤติกรรมในการ
กิน การสืบพันธุ, ๙๙๓–๑๐๐๐; -ภิกษุสามเณรปุถุชน
บริโภคหรือไมก็เปนหนี้, ๔๐๖; -เห็นสุขทุกขขัดกับพระ
อรหันต, ๓๗๒; -อานิสงสของสมาธิสําหรับปุถุชน, ๗๙๑,
๘๒๑; -อาศัยกัลยาณมิตรชวยปลุกโยนิโสมนสิการ, ๕๘๕; อุปมาความตางระหวางปุถุชนกับผูบรรลุนิพพาน, ๓๘๙
ปุถุชนกัลยาณกะ: -*, ๘๘๖
ปุถุชนภูมิ, ๔๗๑
ปุถุชนสุข, ๑๐๓๔
ปุถุตตะ, ๒๐๑
ปุพเปตพลี: -*, ๙๖๔
ปุพพเปตพลี, ๗๔๓
ปุพพันตะ: -*, ๑๗๑
ปุพพันตาปรันตะ: -*, ๑๗๑
ปุพเพกตวาท, ๑๐๓
ปุพเพกตวาท,กตเหตุวาท, ๘๖๐
ปุพเพนิวาสานุสติญาณ,นุสสติญาณ, ๓๗๒, ๔๕๑, ๖๕๔, ๗๙๐,
๘๒๓, ๘๕๑; -*, ๔๕๒; -จําเปนสําหรับการบรรลุนิพพาน
หรือไม, ๔๔๒
ปุยนุนปุยฝาย(นิมิต), ๘๒๐
ปุริมจิต,ปุริมวิญญาณ, ๔๒๑
ปุริสปุคคลปโรปริยญาณ, ๖๗๐

๑๒๘๖
ปุริสภาวะ, ๔๑
ปุริสภูมิ ๘, ๘๙๗
ปุริสินทรีย, ๒๖; -*, ๓๔
ปุฬุวกะ: -*, ๘๐๕
เป็นอยู:่ -ดวยความรูเทาทันธรรมดา, ๘๗๗, ดูธรรมดา; -ด้วยใจ
ไร้เขตแดน, ๖๔๓, ดู ใจ; -ดวยปญญา, ๖๗๖, ๗๗๐, ดู
ปญญา; -ในขณะปจจุบัน, ๖๕๔–๖๕๙, ๗๗๐, ดู ปจจุบัน; อย่างมีทุกข์/ความไร้ทุกข์เป็นพื้นฐาน, ๘๔๕, ดู ทุกข
เปยฺยวชฺช: -*, ๕๗๖
เปรต, ๘๖, ๑๔๑; -*, ๙๕๓
เปรตวิสัย, ๔๗๑, ๘๙๐
เปรมปรีย,์ ๖๗๔
เปรียง: -*, ๙๖๕
เปลวควัน(นิมิต), ๘๒๐
เปลวเทียน(อุปมาสมาธิ), ๗๘๗
เปลี่ยนแปลง, ๖๓๑, ๖๘๖, ดู อนิจจตา,ทุกขตา,วิปริณาม
เปลือกปอกรอง, ๖๗๕
เปาหมาย, ๖๒๒, ๖๓๔, ๖๓๖, ๖๔๐, ดู จุดหมาย
เปิดเผย: -*, ๘๑๐; -ความเปิดเผยเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่ง
ของผู้ที่จะบรรลุวิมุตติได้ในเวลาไม่นาน, ๗๕๗; -ธรรมนี้
เปิดเผยไม่มีเงื่อนไข, ๖๐๑
แปง(อุปมา), ๗๘๗, ๑๐๔๖
แปรปรวน, ๗๔, ๗๙, ๑๑๒, ๑๓๘, ๑๔๖, ๖๓๑, ๖๓๓, ๑๐๕๐, ดู
อนิจจตา,ทุกขตา,วิปริณาม
แปรสภาพ, ๗๔
แปลความหมาย, ๗๗๓
แปลงตัว: -*, ๙๔๘
โปรงโลง, ๕๓๘, ๑๐๔๙, ๑๐๕๒, ดูเบิกบาน,อิสระ,วิมุตติ,
นิพพาน,อนังคณะ
ผงธุลี(อุปมา), ๘๒๓
ผดุงธรรม, ๗๓๔, ๗๔๖–๗๔๗
ผนวช, ๖๘๖, ๘๕๑, ดู บวช
ผม, ๖๔๑, ๖๕๓, ๖๕๖, ๖๗๗; -(ขนเล็บ)(อ), ๘๓๕
ผมคน(ผ้ากัมพล), ๖๗๕
ผมหงอก(ไม่วัดความเป็นผู้ใหญ่), ๕๗๑
ผรณาปีติ(มีในฌาน): -*, ๘๒๖
ผรุสวาจา, ๒๘๙, ๗๒๓–๗๒๔
ผรุสวาท, ๒๑๑, ๒๔๒
ผรุสาย วาจาย เวรมณี, ๗๑๐
ผล, ๑๑๘; -เกณฑกําหนดวาขอปฏิบัติหรืองานใดมีผลหรือไม
มากหรือนอย, ๖๖๘–๖๖๙; -ความเห็นว่าทานเป็นต้นมีผล
ไม่มีผล, ๕๙๒, ๖๘๙, ๘๙๖; -จับเหตุปจจัยใหลงกับตัวผล,
๖๖๓; -ทํามีสมาธิดวยอิทธิบาทไดผลงานดี, ๗๙๘; -ทุกข
และนิโรธเปนผล, ๖๓๔; -บรรลุตางกันเพราะอินทรียตางกัน
, ๘๓๐; -เปนความหมายหนึ่งของอรรถ, ๖๓๖; -ผลของการ

พุทธธรรม
รักษา/ละเมิดศีล, ๗๑๖–๗๑๗; -ผลของกุศลเปนสุข(อ),
๙๘๗; -ผลของไตรสิกขาตามลําดับ, ๗๘๗; -ผลของ
พรหมจรรย์, ๕๓๒; -ผลของสมาธิภาวนา, ๗๙๑; -ผล
คล้ายกันอาจเกิดจากเหตุปัจจัยต่างกันและเหตุปัจจัย
เดียวกันอาจมีผลรวมต่างกันเพราะมีปัจจัยอื่นร่วม,
๖๖๓; -ผลดีรายจากตัณหา/ฉันทะ, ๙๙๐–๙๙๓; -ผลที่มุง
หมายของขอธรรมตางๆ, ๖๓๘–๖๔๑; -ผลเสียจากฉันทะที่
ถูกตัณหาแทรกซอนหรือขาดปญญา, ๑๐๒๑; -ผลเสียจาก
ฉันทะที่ถูกตัณหาแทรกซอนหรือขาดปญญา(อ), ๑๐๑๖; พิจารณาผลรายของความคิดอกุศลเชนความโกรธ, ๖๕๐,
๖๕๒; -สืบจากผลไปหาเหตุ, ๖๒๘; -สืบสาวจากผลไปหาเหตุ,
๖๘๕, ๖๓๓–๖๓๕
ผล(ในมรรคผล), ๗๕๐, ๖๘๓–๖๘๔; -*, ๓๙๕, ๔๓๒, ๘๒๐,
๘๘๘, ๙๘๑; -เขาใจผิดเอาวิปสสนูปกิเลสเปนผล, ๔๔๗; ความหมายของมรรคผล(เทียบมรรคมีองค ๘), ๘๓๙; ผล=ปฏิปปสสัทธิวิมุตติ, ๘๖๓; -วิมุตติ=ผล, ๓๘๑, ๔๓๙; สมถะวิปสสนามาคูกันในผลดวย, ๔๓๐; -สมถะวิปสสนามา
คูกันในผลดวย(อ), ๔๔๗
ผลกรรม, ๘๖, ดู กรรม; -*, ๘๗
ผลญาณ(=ปญญาวิมุตติ), ๔๓๐, ๔๗๙; -*, ๕๕๖
ผลตอบแทน, ๗๑๗, ๗๑๘, ๗๙๘, ๘๐๐; -อาชีวะเพื่อ
ผลตอบแทนแรงงานแต แ รงงานของภิ ก ษุ มิ ใ ช เ พื่ อ
ผลตอบแทนทางอาชีวะ, ๗๔๘, ๗๓๓–๗๓๔
ผลประโยชน, ๕๓๐, ๕๔๐, ๕๗๘, ๙๒๖, ๑๐๒๑–๑๐๒๒,
๑๐๖๔–๑๐๖๕
ผลปญญา(=ปญญาวิมุตติ), ๔๓๐
ผลไม้กรอง(ผ้า), ๖๗๕
ผลไมที่หลนเอง(วัตรกิน): -*, ๙๒๑
ผลไมหลนเอง(วัตรกิน), ๖๔๑, ๖๗๕
ผลวิบาก, ๕๙๑–๕๙๒
ผลสมจริง, ๕๘๑
ผลสมังคี(๔): -*, ๔๑๐, ๔๗๑
ผลสมาธิ(=เจโตวิมุตติ), ๔๓๐
ผลสมาบัต,ิ ๔๓๓, ๔๕๘, ๔๘๕; -*, ๔๓๕, ๔๔๙, ๑๐๕๗
ผลสมาบัติสุข, ๑๐๕๘
ผลสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๓–๕๘๔
ผลสําเร็จ(ทางจิต), ๕๓๗, ๖๘๖, ๗๘๘, ๗๙๐, ๗๙๔, ดูสมาบัติ,
อภิญญา,จิต; -ผลสําเร็จของภิกษุพึงเปนไปเพื่อสงฆ, ๙๒๖;
-ผลสูงสุดของสมถะและสมถะ+วิปสสนา, ๘๒๑
ผลสุข: -*, ๑๐๕๗
ผลเหตุสนธิ, ๑๗๙
ผลิต,การ, ๔๐๖, ๗๓๓, ๗๓๕
ผสฺสสมุทยา, ๘๔๒

ดัชนี
ผองใส, ๖๘, ๘๕, ๑๑๒, ๑๑๔, ๑๑๗, ๑๒๐, ๑๒๒, ๑๒๕, ๑๒๗,
๕๓๔, ๕๓๘, ๕๔๘, ๕๘๔, ๖๕๖, ๗๔๘, ๖๕๐–๖๕๑, ดู เบิก
บาน,ปริโยทาตะ
ผอนคลาย. ดู ปสสัทธิ
ผักดอง, ๖๔๑
ผักหญ้า, ๖๕๙
ผัดเพี้ยน, ๑๑๙, ๑๔๒
ผันแปร, ๖๗, ๗๖, ๑๐๓, ๑๒๗
ผันพิสดาร. ดู ปปญจะ
ผัสสนานัตต์, ๒๐๙
ผัสสะ, ๒๗, ๙๙, ๔๖๒, ๕๑๘, ๗๔๕, ๑๐๑๕, ๑๐๕๐; -*, ๔๔๔;
-ความหมายในการรับรู, ๓๑; -คําจํากัดความและ
ความหมายในปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๒, ๑๘๒, ๒๓๐; ตัวอยางคําถามจากความเขาใจผิด, ๖๖๗; -เป็นสมุทัยของ
ธรรมทั้งปวง, ๘๔๒; -อธิบายในวงจรปฏิจจสมุปบาท,
๑๗๓, ๑๘๓, ๑๘๗, ๑๙๑; -อวิชชาสัมผัส, ๔๖๗
ผัสสายตนะ, ๓๖, ๕๒, ๔๖๙
ผาเกา(อุปมา), ๖๕๑
ผ้าแกมกัน, ๖๗๕
ผาขาวลวน(อุปมา), ๑๐๔๗
ผาคากรอง, ๖๔๑
ผาตัด, ๕๑๖
ผานุงหม. ดู จีวร; -*, ๘๓๕
ผาบังสุกุล, ๖๕๑, ๖๕๙, ๖๗๓, ๖๗๕, ๙๒๘, ดู บังสุกุล; -*,
๔๓๖, ๖๔๑, ๙๒๑
ผ้าป่าน, ๖๗๕
ผ้าเปลือกไม้, ๖๗๕
ผาสุก, ๗๕๐, ๗๕๘, ๘๑๐, ๘๓๗, ๙๒๑, ๖๔๖–๖๔๗; -คนที่
สนทนากันผาสุก, ๕๗๕; -เหตุควรคํานึงแลวเรงเพียรเพื่อ
วาแมเหตุนั้นเกิดขึ้นก็จะอยูผาสุก, ๖๕๖–๖๕๗
ผาสุกวิหาร, ๘๓๗
ผาสุวิหาร, ๘๙๔
ผ้าห่อศพ, ๖๗๕
ผาเหลืองหอยคอ, ๙๒๘
ผิดหวัง, ๑๓๘, ๖๒๖, ๖๓๓, ดู อุปายาส
ผิวเผิน(จากตัณหา): -*, ๑๐๒๒
ผิวพรรณ, ๓๗๒, ๖๕๒, ๖๕๖, ๗๘๙; -(ทิพย), ๙๕๓; -(ผล
กรรม), ๒๘๓
ผี: -*, ๙๖๕
ผีสางเทวดา. ดู เทวดา
ผึ้ง(อุปมาขยันหาทรัพย), ๗๓๐
ผุสติ, ๔๘๑
ผุสนา(อานาปานสติ): -*, ๘๒๐
ผูกโกรธ, ๒๖๓, ๒๖๙
ผูเขียน: -*, ๖๕๐

๑๒๘๗
ผูครองแผนดิน. ดู ราชา,กษัตริย,จักรพรรดิ
ผูครองเรือน. ดู คฤหัสถ,กามโภคี
ผูครอบครอง, ๙๔
ผูคุม, ๘๗๖
ผูจงใจ,ผูเจตนา, ๙๘
ผู้เดินทาง, ๑๐๒
ผูเดียว(ที่ดีและไมดี), ๖๗๔–๖๗๕
ผูทรงศีล, ๙๖๒
ผู้ทํา,ผู้ทํากรรม, ๑๐๒
ผู้ทุกข์, ๑๐๒
ผูนํา, ๑๒๕; -(จะนําทางเชือนแช), ๖๕๘; -(เห็นผิด), ๙๓๙
ผู้นิพพาน, ๑๐๒
ผูบรรลุจุดหมายแหงชีวิตประเสริฐ,ผูปฏิบัติถูกตองแลว, ๑๐๔
ผูบริหาร, ๑๒๕
ผูบังคับบัญชา(กับฉันทะ), ๑๐๒๒
ผูปฏิบัติเพื่อสกทาคามิผล, ๔๑๐
ผูปฏิบัติเพื่อโสดาปตติผล, ๔๑๐
ผูปฏิบัติเพื่ออนาคามิผล, ๔๑๐
ผูปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล, ๔๑๐
ผูปวย, ๕๑๖, ดู คนเจ็บไข,คนไข
ผู้ร่วมงาน, ๗๔๓, ๘๔๘, ๘๘๑, ๗๓๗–๗๓๘
ผูวิเศษ, ๙๕๑
ผูสราง,ผูสรางสรรคบันดาล,ผูบันดาล, ๑๐๓
ผูสรางกฎ,ผูวางกฎ, ๑๐๗
ผูสรางโลก, ๙๕๒, ๙๕๔
ผู้สร้างสังสาระ, ๑๐๒
ผูสอน, ๕๔๘, ๕๕๘, ๕๖๕, ดู กัลยาณมิตร,ครู,อาจารย
ผูเสวย, ๙๓, ๙๗, ๑๓๘
ผู้เสวยผล, ๑๐๒
ผู้ใหญ่: -(เครื่องวัด), ๕๗๑; -(ที่แท), ๙๔๐; -(บาปกัลยาณมิตร), ๖๗๗; -(อุปมาสมาธิ)(อ), ๗๘๑
เผยแผ, ๑๒๕
เผยแพร, ๖๘๓, ๘๗๑
เผา, ๑๐๐๑
เผาผลาญ, ๗๘๙, ดูไฟธาตุ
เผือกมัน, ๖๗๕
เผื่อแผ, ๖๗๗, ๖๗๑–๖๗๒, ดู ทาน,จาคะ,แบงปน
แผนการ, ๖๓๕, ดู วางแผน,เตรียมการ
แผนดิน, ๕๔๗, ๖๕๙, ๗๑๑, ๗๔๕, ๘๒๔
แผนดินไหว, ๓๙๒, ๙๖๗
โผงผาง, ๖๗๒
โผฏฐัพพะ, ๖๘๙, ๗๐๒
โผฏฐัพพตัณหา, ๑๗๒
โผฏฐัพพสัญเจตนา, ๒๗
โผฏฐัพพสัญญา, ๒๖, ๓๗

๑๒๘๘
โผฏฐัพพะ, ๒๖, ๓๐, ๒๓๒, ๒๓๓, ๓๙๓, ๔๖๙, ๔๗๑, ๔๙๑,
๕๐๖, ๗๕๕, ๗๘๓, ๙๗๙, ๙๘๕, ๑๐๕๑, ๑๐๕๔, ๑๐๒๖–
๑๐๒๗, ๑๐๒๘–๑๐๒๙; -*, ๓๔
ไผ่, ๗๖๒
ฝน,ฝนดี,ฝนแล้ง,ฝนใหญ่(อุปมา), ๗๔๒, ๘๑๓, ๘๕๘, ๑๐๔๕
ฝั่ง, ๕๓๑, ๖๓๙, ๖๗๓
ฝงโนน (นิพพาน), ๓๓๖
ฝน: -(อุปมากาม), ๑๐๓๐
ฝนเพอ, ๖๕๔–๖๕๕, ดู เพอฝน
ฝนราย,ไม(อานิสงคเมตตา), ๖๕๓
ฝ่ายใน, ๕๓๖, ๗๖๒
ฝมือ(สิปปะ), ๗๔๕–๗๔๖
ฝีร้าย(ในใจ), ๕๘๖
ฝก,ฝกปรือ,ฝกอบรม,ฯลฯ, ๕๓๔, ๕๔๖, ๗๔๕, ๗๕๑, ๗๗๕,
๘๕๕, ๙๕๗, ๕๖๓–๕๖๕, ๘๖๗–๘๖๘, ดูภาวนา,สิกขา,ทมะ
,พัฒนา; -กระบวนการฝกคน, ๘๗๗; -ในอนาคต ธรรม
และวินัยจะเลอะเลือน เพราะภิกษุสามเณรขาดการฝกฝน
อบรม, ๖๕๗–๖๕๘; -ฝกปรือสติปญญา, ๘๖๔; -ฝกฝน
อบรมปญญา. ดู วิปสสนา,อธิปญญาสิกขา; -พระพุทธเจ้า
ทรงฝึกพระองค์แล้วจึงทรงสอนให้ฝึก, ๕๘๑; -ศัพทธรรม
เกี่ยวกับการฝกอบรม(อ), ๙๖๕; -องคธรรม๒อยางระบบ
การฝกอบรม, ๕๒๑
ฝึก,ฝึกปรือ,ฝึกอบรมฯลฯ: -มีตอในใจจะไม่น้อมไปเพื่อการ
ฝึกฝนอบรม, ๕๙๖
ฝก,ฝกฝน, ๖๙, ๑๓๖
ฝกจิต,ฝกอบรมจิต, ๕๓๕–๕๓๖
ฝกตน,ฝกอบรมตน, ๔๙๔, ๕๔๐, ๕๗๑, ๖๔๑, ๖๗๓, ๖๗๗,
๗๑๕, ๗๑๗, ๗๔๔, ๙๒๐, ๙๒๙, ๑๐๖๖, ๙๐๘–๙๐๙,
๑๐๖๑–๑๐๖๓; -การฝึกตนเป็นลักษณะของบัณฑิต, ๕๗๑;
-ฝกตนดีแลว แมแตเทพพรหมก็บูชา, ๘๖๔
ฝกสมาธิ. ดู สมาธิ,สมาธิภาวนา,สมถะ
ฝกหัดยิงแมน(อุปมาธรรมสามัคคี), ๘๔๐
ฝืดเคือง, ๗๔๑, ๑๐๔๔, ดู ยากจน,ยากไร
ฝน, ๖๘๕, ๑๐๖๖
ฝุน,ฝุนละออง, ๖๗๗, ๘๑๓, ๘๓๖–๘๓๘
ฝูงปลา, ๕๔๑
ใฝด,ี ๑๒๔
ใฝดี,ใฝธรรม,ใฝรู,ใฝสัจจะ, ๕๓๗, ๙๘๘, ๑๐๑๖, ดู ธรรม
ฉันทะ,กุศลฉันทะ,ฉันทะ
ใฝ่ทะยาน, ๖๔๔
ใฝรัก, ๖๗๗
ใฝ่สงัด, ๖๗๒
ใฝสัมฤทธิ์(เสียเพราะตัณหา มาดวยฉันทะ), ๙๙๐–๙๙๒
พญานาค, ๙๖๗
พญามัจจุราช, ๑๔๕, ดู มัจจุราช

พุทธธรรม
พญาสีหมฤคราช. ดู สีหมฤคราช
พญาสีหราช. ดู สีหราช
พต(วัตร), ๔๒๒
พนทุกข, ๘๗๗, ดู ทุกข,หลุดพน,วิมุตติ
พนัน, ๕๗๕, ๗๒๙, ๙๗๗, ๑๐๐๕
พยัญชนะ, ๕๗๗, ๕๙๘, ๖๕๘, ๘๙๕, ๙๒๗; -*, ๖๕๕
พยับแดด, ๑๓๙, ๖๓๐
พยัปปนา, ๗๐๒
พยากรณ์, ๔๔๕, ๘๓๑, ๘๙๐–๘๙๒; -เจริญปญญินทรียอยาง
เดียวพยากรณอรหัตได, ๖๐๒–๖๐๖; -ทรงพยากรณคติ
ของสาวก, ๖๗๐–๖๗๑; -ปญหาที่ทรงพยากรณและไม
พยากรณ, ๘๔๗–๘๔๘; -พยากรณ์อรหัตผลไม่ต้องอาศัย
ศรัทธา, ๖๐๒
พยาธิ, ๗๕๘, ๘๔๙; -*, ๘๕
พยาธิทุกข, ๘๖; -*, ๘๗
พยาน, ๗๑๒; -(กายสักขี), ๔๑๓; -(เท็จ), ๗๒๗; -(ในธรรม),
๔๕๗
พยาบาท, ๒๔๒, ๒๔๙, ๒๘๙, ๔๒๕, ๔๓๔, ๔๓๘, ๕๖๐, ๗๐๗,
๘๙๕, ๙๔๘, ๑๐๒๔, ๑๐๔๖, ๑๐๖๒, ๗๐๔–๗๐๕, ๗๓๗–
๗๔๑, ดู เทียบเมตตา; -*, ๔๐๘, ๔๐๙, ๔๕๘, ๖๑๙, ๖๔๔; ความหมายในฐานะนิวรณ, ๗๘๓; -โทษและอุปมา, ๗๘๕–
๗๘๖; -แบ่งย่อยเป็น๒พร้อมทั้งอาหารอนาหาร, ๘๓๔; ปติเปนคูปรับได, ๘๒๘; -ผลกรรมของพยาบาท, ๒๘๓; ระงับดวยเมตตา, ๑๐๐๒
พยาบาทนิวรณ์, ๒๖๓, ดู นิวรณ
พยาบาทวิตก, ๗๐๒, ๗๐๘, ๗๕๕
พยาบาทสังกัปป, ๗๐๒, ๗๐๕
พยาบาล, ๕๑๖
พยายาม, ๘๗, ๑๑๓, ๑๒๓, ๗๕๔, ๘๐๑, ดู เพียร
พยายามชอบ. ดูสัมมาวายามะ
พรต, ๔๐๘, ๔๒๒, ๖๔๑, ๘๙๗, ๙๔๔, ๙๕๔, ๙๖๗, ๖๖๘–
๖๖๙, ดู วัตร,สีลัพพตปรามาส; -*, ๙๒๐
พรรษา, ๑๔๗, ๘๑๔, ๙๒๒
พรหม, ๘, ๑๐๒, ๑๐๘, ๑๔๓, ๓๗๙, ๔๕๓, ๕๐๔, ๕๙๘, ๘๑๔,
๘๔๘, ๘๘๖, ๙๐๒, ๙๔๗, ๙๕๒–๙๕๔; -*, ๓๘๙, ๔๙๘,
๕๐๑, ๑๐๕๘; -กรรมแยงคําสอนพราหมณที่วาพรหมเปน
ผูสราง(อ.), ๒๘๔; -ความหมายของคําวาพรหมในพุทธ
ศาสนา, ๗๐๗, ๕๓๓–๕๓๔; -พรหมชวยมนุษยไมไดเทากับ
ที่กรรมดีและจิตปญญาของมนุษยทําไดเอง, ๘๖๔; -พรหม
ยังไมรูธรรมดาธรรมชาติเพียงพอยังมีความเห็นผิด หลง
อายุของตน ตองถูกทรมานยังไมกลาสูหนามาร, ๓๓๙; พรหมยังไมรูธรรมดาธรรมชาติเพียงพอยังมีความเห็นผิด
หลงอายุของตน ตองถูกทรมานยังไมกลา สูหนา มาร(อ),
๙๕๔; -มนุษยฝกตนใหประเสริฐกวาไดจนเทพพรหมพึงนบ
ไหว, ๓๑๖, ๘๖๔, ๙๕๗

ดัชนี
พรหมจรรย, ๑๐๒, ๑๑๓, ๑๕๑, ๓๒๐, ๓๔๔, ๓๗๐, ๓๘๖,
๓๙๒, ๓๙๖, ๔๒๒, ๔๕๑, ๔๗๕, ๔๘๗, ๕๖๐, ๕๙๖, ๖๐๒,
๖๔๗, ๘๙๕, ๘๙๗, ๑๐๑๒, ๑๐๕๘, ๙๓๘–๙๓๙, ๕๓๓–
๕๓๔, ๕๓๖, ดู ชีวิตประเสริฐ,จริยธรรม,มรรค; -*, ๔๗,
๘๘๔; -ความมีกัลยาณมิตร=พรหมจรรย์ทั้งหมด, ๕๓๖,
๕๖๖, ๗๖๑, ๕๒๘–๕๒๙; -เงื่อนไขที่พระพรหมจรรยคือ
พระศาสนาจะชื่อวามั่นคงแพรหลาย, ๕; -จะประพฤติ
พรหมจรรยอยูไมไดดีถาไมบรรลุปติสุขประณีตที่ไมตอง
อาศัยกาม, ๑๐๒๔, ๑๐๕๘; -จุดหมายของพรหมจรรยผอน
ใหไดเปน๓ขั้น, ๕๓๖; -ในอนาคตภิกษุจะประพฤติ
พรหมจรรย์โดยไม่ยินดี, ๖๕๙; -พรหมจรรยคือพระศาสนา
นี้ เพื่อประโยชนสุขของพหูชนเกื้อกูลแกเทวะมนุษยทั่วไป,
๓๖๖, ๓๗๐, ๕๓๒; -พรหมจรรยคือมรรค=จริยธรรม
ประเสริฐหรือระบบพุทธจริยธรรมทั้งหมดอันกวางขวางกวา
ศีลธรรม, ๘๖๗, ๕๓๒–๕๓๖; -พรหมจรรยชนิดที่เปนขอ
ปฏิบัติเอียงสุดก็มี(อ), ๕๒๗; -พรหมจรรยนี้ประพฤติเพื่อ
ละฉันทะ, ๑๐๑๐–๑๐๑๑; -พรหมจรรยนี้ประพฤติเพื่ออนุ
ปาทาปรินิพพาน(อ), ๓๙๐; -พรหมจรรย์นี้เพื่อประจักษ์แจ้ง
อริยสัจ๔, ๘๔๖; -พรหมจรรย์นี้มีอกุปปาเจโตวิมุตติเป็น
แก่นเป็นจุดหมาย, ๕๓๒; -พรหมจรรยนี้ไมขึ้นตอกับ
ป ญ หาอภิ ป รั ช ญาซึ่ ง จะไม ท รงตอบเพราะไม เ ป น อาทิ
พรหมจรรย, ๘๔๗–๘๔๘; -พรหมจรรย์เป็นไปได้ตาหูไม่ได้
ถู ก ล่ า มเพราะไม่ ไ ด้ ขึ้ น กั บ ทิ ฏ ฐิ ว่ า ชี ว ะกั บ สรี ร ะเป็ น อั น
เดียวกันเป็นต้น, ๒๐๔; -พรหมจรรย์เป็นไปได้เพราะตาหู
ไม่ได้ถูกล่ามเพราะไม่ได้ขึ้นกับทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นอัน
เดียวกันเป็นต้น, ๒๘๘; -พรหมจรรยมีผลทั้งนั้นหรือไม,
๖๖๘–๖๖๙; -พรหมจริยะ=เสฏฐจริยะ(อ), ๕๓๓; -พระสงฆ์มี
หน้าที่แสดงธรรมประกาศประพฤติพรหมจรรย์แก่ชาวบ้าน
ทั้งพระสงฆ์และชาวบ้านต่างอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อาศัย
กัน, ๕๗๗; -มนุษยเหนือเทวดาในขอที่มีการประพฤติ
พรหมจรรยคือปฏิบัติตามมรรค, ๙๕๒–๙๗๐; -วิเคราะห
ศัพท คําแปล ความหมายของพรหมจรรย(อ), ๕๓๓; -สทาร
สันโดษก็เปนพรหมจรรย, ๗๒๘; -สรุปพรหมจรรยโดย
ใจความ, ๘๗๗; -สังคหวัตถุ4ก็เป็นพรหมจรรย์(อ), ๖๐๔; อาทิพรหมจรรยนัยหนึ่ง, ๓๙๖
พรหมจริยปริโยสาน, ๕๓๖
พรหมจริยะ, ๘๖๗, ๘๗๗, ๕๓๓–๕๓๔, ๕๓๖, ดู พรหมจรรย
พรหมจริยา, ๕๓๓
พรหมจาริน,ี ๕
พรหมจารี, ๕, ๕๓๓, ๕๓๔, ๕๗๔; -*, ๘๑๐; -กรณีที่พรหมจารี
(อีกความหมายหนึ่ง)อพรหมจารีมีคติเสมอกัน, ๖๗๐–
๖๗๑; -ความหมายตามพุทธพจน์, ๕๓๒
พรหมชาล, ๕๐๔; -*, ๔๙๘
พรหมทัณฑ: -*, ๙๒๔
พรหมเทพ, ๓๔๐

๑๒๘๙
พรหมปาริสัชชา, ๗๙๑
พรหมภพ มีธรรม๕ ถาปรารถนา ไปไดแน): -*, ๘๙๓
พรหมลิขิต: -*, ๗๗๗
พรหมโลก, ๓๔๐, ๔๓๘, ๗๙๑, ๘๐๑, ๙๔๕; -(มารรังครวญถึง),
๙๕๗
พรหมวัตร, ๔๒๒
พรหมวิหาร, ๔๑๒, ๘๐๖, ๘๓๗; -*, ๖๕๒; -ความหมายที่
แปลวาธรรมของผูเปนใหญ, ๗๐๗; -ต้องใช้ให้ครบทั้ง ๔
ข้อ, ๗๐๐; -ในฐานกรรมฐาน. ดู อัปปมัญญา4; -เปน
คุณธรรมพื้นใจอยูฝายสัมมาสังกัปปตองสัมพันธกับสังคห
วัตถุที่เปนจริยธรรมภาคปฏิบัติการ, ๗๐๖, ๗๐๙; -พรหม
วิหาร=พรหมจรรย(อ), ๕๓๓; -พรหมวิหารบางครั้งเป็นชื่อ
ของ อานาปานสติสมาธิ, ๘๑๔
พรหมวิหารธรรม, ๕๓๕, ๑๐๐๑; -ทั้ง๔ขอมีฉันทะเปนจุดตั้งตน
(อ), ๑๐๐๔
พรหมสัมมาทิฏฐิ,พรหมมิจฉาทิฏฐิ, ๙๖๗
พรหมัน, ๓
พรอม,ความ, ๕๓๘, ๖๗๙, ๙๖๐, ๑๐๖๕, ๖๖๔–๖๖๖, ดู อินทรีย
พร้อมเพรียง, ๑๕๑
พร้อมเพรียง,ความ, ๓๙๖, ๗๕๘, ดู สามัคคี,วินัย,สงฆ
พระ, ๘๓๖, ดู ภิกษุ
พระเจา, ๑๐๗
พระเถระ, ๑๒๕
พระธรรม, ๑๑๕, ๑๔๑, ๔๐๘, ๗๘๔, ๘๙๒, ๘๙๖, ๘๙๘, ๙๐๐,
๙๐๘, ๙๑๒, ๙๓๙, ดู ธรรม,พระรัตนตรัย; -*, ๒๘๒; -คุณ
บทของพระธรรมเทียบกับของนิพพาน; -(อ), ๓๓๓; ธรรมคุณ๖, ๘๙๑; -พระธรรมในฐานะองคแหงพระ
รัตนตรัยและความหมายของศรัทธาตอพระธรรมในแงเปน
คุณสมบัติของชาวพุทธ, ๙๐๒; -พระธรรมในฐานะองคแหง
พระรัตนตรัยและความหมายของศรัทธาตอพระธรรมใน
แงเปนเครื่องนําเขาสูมรรคและเปนฐานแหงพัฒนาการใน
กระบวนการศึกษา, ๖๘๑–๖๘๔; -พระธรรมในฐานะองค
แหงพระรัตนตรัยและเปนสรณะอันเกษมซึ่งทําใหดับทุกข
แกปญหาไดถูกตองตามหลักอริยสัจ, ๘๖๔; -พระธรรม
ในธัมมานุสติ, ๘๐๕; -สาระของการนับถือพระธรรมในหลัก
พระรัตนตรัย(อ), ๘๖๔
พระบรมศาสดา, ๖๖๙, ดู พระศาสดา
พระบาท,รอย, ๙๗๐
พระบานพระปา, ๖๖๑, ๖๗๓
พระปจเจกพุทธเจา. ดู ปจเจกพุทธเจา
พระผูเปนเจา, ๑๐๕, ๒๑๑, ๔๓๔
พระผู้มีพระภาค: -เจ้า, ๕๓
พระผู้มีพระภาค,-เจ้า, ๑๕๑, ๕๗๘, ๕๘๑, ๕๙๘, ๖๐๐, ๖๐๓,
๗๕๖, ๗๗๒, ๙๐๘, ๙๓๐, ๙๔๖, ๕๙๗–๕๙๙, ๖๖๙–๖๗๐,

๑๒๙๐
๘๔๖–๘๔๙, ดู พระพุทธเจา; -ทรงแสดงธรรมแน่แท้จริง,
๔๗๐
พระผูสราง(กับปฏิจจสมุปบาท), ๑๕๘
พระพักตร์, ๕๙๗
พระพุทธเจา, ๘๗, ๙๙, ๑๐๙, ๑๑๓, ๑๑๕, ๑๒๑, ๑๓๙, ๑๔๑,
๒๓๐, ๒๗๓, ๔๒๑, ๖๓๐, ๖๓๕, ๖๔๑, ๖๔๕, ๖๔๘, ๖๖๔,
๖๗๐, ๗๑๑, ๗๒๘, ๘๐๘, ๘๓๓, ๘๕๙, ๘๗๔, ๘๘๙, ๘๙๑,
๘๙๒, ๘๙๖, ๙๐๐, ๙๐๒, ๙๐๘, ๙๑๒, ๘๓๕–๘๓๖, ดู พระ
รัตนตรัย,ตถาคตโพธิสัทธา; -*, ๒๘๒, ๖๒๓, ๘๑๖; -กรณี
ที่คําวาอริยะและสัตบุรุษหมายถึงพระพุทธเจา, ๔๐๔, ๙๑๓,
๕๖๔–๕๖๕; -กอนตรัสรูเคยทรงเขาใจผิดวาสุขลุไดดวย
ทุกข, ๑๐๕๙; -กอนตรัสรูเคยทรงเขาใจผิดวาสุขลุไดดวย
ทุกข(อ), ๑๐๒๓; -การตั้งคณะสงฆ การบัญญัติวินัย ทาที
ตอทรัพย, ๗๕๓; -การตั้งคณะสงฆ การบัญญัติวินัย ทาที
ตอทรัพย(อ), ๖๙๙; -แกความโกรธโดยการระลึกถึงการ
บําเพ็ญบารมีเสียสละของพระพุทธเจา, ๖๕๒; -ความตรัสรู
สําเร็จดวยมีฉันทะ, ๑๐๒๒; -ความหมายของศรัทธาตอ
พระพุทธเจาองคแหงพระรัตนตรัย ในแงเปนเครื่องนําเขา
สูมรรคและชักนําพัฒนาการในกระบวนการศึกษา, ๖๘๑–
๖๘๔; -คําบรรยายการตรัสรู, ๘๕๐–๘๕๑; -คําสรรเสริญ
ของนิครนถ, ๗๐๘; -เคยทรงเปนกิงกุสลานุเอสี(อ), ๑๐๐๕;
-เคยทรงสอนใชอุบายลอดวยรางวัล/การใชตัณหาละตัณหา
, ๑๐๑๒; -ตรัสทาทีตอคําติชมพระองคและพระธรรม
พระสงฆ, ๕๙๔; -ตรัสวา"ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเรา",
๖๐๐; -ตัวอยางการพัฒนาสมาธิจากมูลสมาธิถึงอัปปนา
สมาธิ ตามประวั ติ ก ารบํ า เพ็ ญ เพี ย รของพระพุ ท ธเจ า ,
๗๘๑–๗๘๒ ; -ตัวอยางทรงแสดงธรรมโดยใหผูฟงมี
อิสรภาพในการใชปญญาของเขาเอง, ๕๘๖; -ตัวอยาง
พระพุทธเจาทรงแผเมตตา(อ), ๗๐๘; -ไตรสิกขามิใชแคศีล
๕ศีล ๑๐สมาบัติ ๘และความเชื่อกรรมวาทําไดดี ทําชั่วได
ชั่ว ซึ่ ง มี ค นอื่ น สอนได อ ยู แ ล ว ไม ว า พระพุ ท ธเจ า จะอุ บั ติ
หรือไม, ๕๖๒; -ทรงค้นพบทางเก่าที่พระพุทธเจ้าปางก่อน
เคยดําเนิน, ๔๖๒, ๕๑๔, ๙๐๘; -ทรงเคารพธรรมเมื่อสงฆ
ใหญขึ้นก็ทรงเคารพสงฆ, ๙๓๐; -ทรงเคารพธรรมและเมื่อ
สงฆใหญขึ้นก็ทรงเคารพสงฆ, ๙๓๙; -ทรงชี้วิธีแกปญหา
ของมนุษยตามหลักเหตุปจจัยทั้งภายในภายนอก โดยถือ
จิตปญญาเปนหลัก, ๘๗๐–๘๗๒; -ทรงใชโยนิโสมนสิการ
อยางเดียวก็พอ คือเริ่มที่ปญญา ไมตองผานศรัทธา, ๕๘๘;
-ทรงใชโยนิโสมนสิการอยางเดียวก็พอ คือเริ่มที่ปญญา ไม
ตองผานศรัทธา(อ), ๕๕๘; -ทรงใชวิธีตอบดวยการยอนถาม
บอย, ๖๖๗; -ทรงใชสมาธิเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหาร ทรง
เปนฌายี ฌานสีลี โดยที่สมาธิชวยเสริมการบําเพ็ญกิจเพื่อ
พหูชนไมปรากฎทรงฌานกีฬา, ๗๙๐; -ทรงใชสมาธิเพื่อ
ทิฏฐธรรมสุขวิหาร ทรงเปนฌายี ฌานสีลี โดยที่สมาธิชวย
เสริ ม การบํ า เพ็ ญ กิ จ เพื่ อ พหู ช นไม ป รากฏทรงฌานกี ฬ า ,

พุทธธรรม
๗๘๙, ๗๙๒–๗๙๓; -ทรงติเตียนตบะทุกอยางหรือไม, ๖๖๙;
-ทรงบํ า เพ็ ญ แบบอย า งแห ง การแสดงธรรมและอาชี ว ะ
บริสุทธิ์, ๗๓๔; -ทรงบําเพ็ญประโยชนโดยไมเปนกรรมดี,
๕๓๑; -ทรงบําเพ็ญพุทธกิจเพื่อประโยชนสุขของพหูชน,
๙๒๐, ๙๓๙; -ทรงบําเพ็ญพุทธกิจเพื่อประโยชน์สุขของพหู
ชน(อ), ๓๖๖; -ทรงปฏิญาณโพธิญาณเพราะญาณทัศนะ
ครบ12อาการในอริยสัจ, ๘๕๖; -ทรงปฏิบัติตอฤทธิ์อยางไร
และไดแสดงฤทธอะไรบาง, ๙๖๖, ๙๕๐–๙๕๑; -ทรง
ประพฤตินําในการรับผิดชอบตอสงฆและประโยชนสุข
แหงสงฆ, ๙๒๙–๙๓๐; -ทรงปรารภอดีตอนาคตเปนการ
สนับสนุนการคิดวางแผนเตรียมการ(อ), ๖๕๙; -ทรงเปน
กัลยาณมิตรองคเอกและคุณสมบัติที่ทรงเปนเชนนั้น, ๘๐๔,
๕๖๖, ๕๘๐–๕๘๒, ๖๘๓–๖๘๔; -ทรงเปนพุทธะพนความ
เปนมนุษยและเทวดา, ๙๖๙–๙๗๐; -ทรงเปนวิภัชชวาที
มิใชเอกังสวาท, ๖๖๐, ๖๖๙; -ทรงพยากรณคติของสาวกที่
ตาย และมีอุบาสิกาหนึ่งตัดพอในคําพยากรณนั้น, ๖๗๐–
๖๗๑; -ทรงมีญาณทัศนะเหนือเทพจึงปฏิญาณการตรัสรู,
๙๕๓–๙๕๕; -ทรงมีบุพโยคะสําหรับวิชชาอภิญญา, ๔๕๖; ทรงมี พ ระป ญ ญาและกรุ ณ าบริ สุ ท ธิ์ เ ป น พุ ท ธคุ ณ หลั ก ๒
อยาง(อ), ๑๐๑๙; -ทรงไมสันโดษในกุศลธรรมจึงไดตรัสรู
(อ), ๙๘๗; -ทรงยกยองหรือติเตียนคนมีหรือไม, ๗๕๑; ทรงย้ําใหพระสอนอริยสัจแกชาวบาน, ๘๔๘; -ทรงเลา
ประวัติของพระองคที่เคยพรั่งพรอมดวยกามสุข การสละ
ออกผนวชจนตรัสรู, ๑๐๒๘, ๑๐๕๙–๑๐๖๑; -ทรงเลา
ประวัติของพระองคที่เคยพรั่งพรอมดวยกามสุข การสละ
ออกผนวชจนตรัสรู(อ), ๕๒๘; -ทรงวางระบบสงฆใหเปน
ชุมชนอิสระ, ๕๘๐; -ทรงสรรเสริญพระอยูปาก็มี ไม
สรรเสริญก็มี บางองคจะไปอยูปาไมทรงอนุญาต, ๖๖๓,
๗๙๒; -ทรงสอนแตความจริงที่เปนประโยชน สิ่งที่ตรัสรูมี
มาก ทรงสอนเพี ย งเล็ ก น อ ย ไม ส นพระทั ย ป ญ หา
อภิปรัชญา, ๘๔๖–๘๔๘; -ทรงเสพเสนาสนะปาเปน
แบบอยางเพื่อประโยชนแกชนรุนหลัง, ๓๖๗; -ทรงแสดงกา
ลามสูตร, ๕๙๐–๕๙๒; -ทรงแสดงธรรมแมเคารพแกคน
ขอทาน(อ), ๙๒๓; -ทรงแสดงมัชเณนธรรม, ๖๖๓; -ทรงให
ตรวจสอบพระองคกอนสดับธรรมสงสัยพระพุทธเจาไม
เปนบาป, ๕๙๖–๕๙๘; -ทรงอยูดวยอานาปานสติมากทั้ง
กอนและหลังตรัสรู ทรงไดปฐมแตยังเปนพระกุมารก็ดวย
อานาปานสติ เคยประทับในปาหลีกเรน3เดือนก็อยูดวยอา
นาปานสติ, ๘๑๓–๘๑๔; -เทวดายุเศรษฐีใหเลิกเกี่ยวของ
กับพระพุทธเจา, ๙๕๖; -ในพุทธานุสติ, ๘๐๕; -ปจฉิมวาจา
พระพุทธเจา, ๗๖๐; -ผลทานแกพระพุทธเจา, ๙๒๘; -พระ
ฉวี ผุ ดผ อ งพิ เ ศษ2คราว บิ ณ ฑบาตมี ผ ลเสมอกั น 2คราว
สังเวชนียสถานและเหตุหนึ่งที่ทรงไดนามตถาคต, ๓๙๑; พระพุทธเจาจะอุบัติหรือไม ธรรมดาก็คงอยูอยางนั้นทรง
เปนผูคนพบ, ๑๕๒, ๗๕๖, ๘๗๖; -พระพุทธเจ้าทุกพระองค์

ดัชนี
ตรัสรู้ตามแนวธรรมเดียวกัน, ๕๙๙; -พระพุทธเจาเทานั้นใช
เนวสั ญ ญานาสั ญ ญายตนะทํ า อนุ ป ทธรรมวิ ป ส สนาได ,
๔๘๕; -พระพุทธเจาในฐานะองคแหงพระรัตนตรัย สรณะ
อั น เกษมซึ่ ง ทํ า ให ดั บ ทุ ก ข แ ก ป ญ หาได ถู ก ต อ งตามหลั ก
อริยสัจ, ๘๖๔; -พระพุทธเจาในฐานะองคแหงพระรัตนตรัย
และความหมายของศรั ท ธาต อ พระพุ ท ธเจ า ในแง เ ป น
คุณสมบัติของพุทธอารยชน, ๙๐๒; -พระสารีบุตรแสดง
ความเลื่อมใสยิ่งในพระองค, ๕๙๘–๕๙๙; -พระโสดาบัน
เลื่อมใสมั่นในในพระพุทธเจ้าและบทพุทธคุณ9, ๘๙๑; พุทธพจนสงสาวกประกาศพระศาสนา, ๕, ๗๙๒, ๕๓๒–
๕๓๓; -เมื่อตรัสรูใหม ไมทรงนอมพระทัยที่จะประกาศ
ธรรม, ๓๓๔; -แมการติดในพระองคก็ทรงใหละ, ๕๘๘,
๕๙๙ –๖๐๑ ; -ไม ท รงสนับ สุน นการบํา เพ็ญ สมาธิ เ พื่ อ
ประโยชนบางอยาง ไมทรงสนับสนุนอิทธิปาฏิหาริย, ๗๙๒;
-ยืนยันทรงไมวกเวียนหากามเพราะบรรลุสุขที่ประณีตกวา
, ๖๔๒–๖๔๕; -ยืนยันพระองควาทรงมีสุขอยางยิ่ง, ๑๐๓๓–
๑๐๓๔; -แรงหนุนการปฏิบัติธรรมที่ทรงย้ําบอย, ๘๒๔; ลักษณะหรืออาการที่ทรงสอน๓อยาง, ๕๘๐–๕๘๒; -สาระ
ของการนับถือพระพุทธเจาในหลักพระรัตนตรัย(อ), ๘๖๔; สิ่งที่ตรัสรูคืออริยสัจ4/ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน, ๘๕๐–
๘๕๑; -สิ่งที่ตรัสรูคืออริยสัจ๔/ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน,
๘๕๔; -สิ่งที่ทําใหตรัสรูจําเพาะอานาปานสติสมาธิและ
โยนิโสมนสิการปฏิจจสมุปบาท(อ), ๖๒๙; -เหตุผลที่ทรง
แสดงอริยสัจตามลําดับขออยางที่เปนอยู, ๘๕๘–๘๗๐; -อยู
ในสมาธิไมทรงไดยินเสียงฟาผา, ๗๙๔; -อรหัตตผลและ
คุณวิเศษตางๆรูประจักษไดในตนไมตองอาศัยศรัทธาใน
พระองค, ๖๐๑–๖๐๓; -อริยสัจเป็นสามุกกังสิกาเทศนาของ
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย, ๘๔๖; -อริยสัจเปนหลักที่แสดงตาม
แนวการแสวงสัจธรรมของพระพุทธเจา, ๖๘๕, ๘๕๓–๘๕๔
พระพุทธศาสนา. ดู พุทธศาสนา
พระภิกษุสงฆ. ดู ภิกษุสงฆ
พระภูมิเจาที:่ -*, ๙๕๙
พระมารดา, ๑๔๗
พระรัตนตรัย, ๓๙๖, ๔๑๐, ๕๓๘, ๗๙๕, ๘๘๒, ๘๙๔, ๙๐๐,
๙๑๑, ๙๖๕, ๘๖๕; -*, ๒๘๒; -ความสัมพันธระหวางพระ
รั ต นตรั ย กั บ การดํ า เนิ น มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทา และเที ย บกั บ
หลั ก โสตาป ต ติ ยั ง คะหรื อ กระบวนการพั ฒ นาป ญ ญา ,
๖๘๒–๖๘๓; -ความสําคัญสูงสุดของความเชื่อในพระ
รัตนตรัย, ๙๐๙; -ความหมายของพระรัตนตรัยในฐานะ
สรณะอันเกษมชวยใหแกปญหาดับทุกขถูกตองตามหลัก
อริยสัจ, ๘๖๕; -ความหมายของศรัทธาในพระรัตนตรัยใน
ฐานะเครื่ อ งนํ า เข า สู ม รรคและชั ก นํ า พั ฒ นาการใน
กระบวนการศึกษา, ๖๘๑–๖๘๔, ๖๘๑–๖๘๔; -คุณของพระ
รัตนตรัยชวยการฝกจิตคนสัทธาจริตไดดี, ๘๐๗; -ถามี
ศรั ท ธามั่ น ในพระรั ต นตรั ย โลกธรรมย อ มไม อ าจทํ า ให

๑๒๙๑
หวั่นไหว, ๘๖๕; -ถายังหวังพึ่งออนวอนเทพเจาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ก็แสดงวายังไมมั่นในคุณพระรัตนตรัย, ๙๖๐, ๘๖๔–๘๖๖;
-สาระของการนั บ ถื อ พระรั ต นตรั ย คื อ ความมั่ น ใจใน
ศักยภาพสูงสุดของมนุ ษยที่พระพุทธเจาไดทรงแสดงให
ปรากฏนําไวเปนตัวอยาง มั่นใจวาความจริงความดีงามแท
อยูที่ธรรมดาของธรรมชาติ ซึ่งประจักษไดเองดวยปญญา
ทุกสิ่งเปนไปตามเหตุปจจัยและมั่นใจวาสังคมดีงามสูงสุด
ทุกคนรวมสรางไดดวยการทําธรรมใหประจักษตามวิถีแหง
พระพุทธะ(อ), ๘๖๔; -หลักและความหมายของศรัทธาใน
พระรัตนตรัยในแงเปนคุณสมบัติของพุทธอารยชน, ๙๐๙,
๙๐๒–๙๐๔
พระราชา, ๑๔๗
พระวินัย, ๖๘
พระเวท, ๗, ๔๒๑, ๙๔๔
พระศาสดา, ๑๒๕, ๔๐๘, ๕๘๘, ๘๘๔, ๘๙๗, ๙๓๙, ๙๕๐,
๕๙๖–๕๙๘, ๖๐๐–๖๐๓, ดู ศาสดา,พระพุทธเจา; -*, ๘๑๐;
-การติดในองคพระศาสดาตองละ, ๕๘๘, ๕๙๙–๖๐๑; -คุณ
วิเศษณรูประจักษในตนไมตองเชื่อตอพระศาสดา, ๖๐๑–
๖๐๓; -ตรวจสอบพระศาสดากอนสดับธรรม, ๕๙๖–๕๙๘
พระศาสนา, ๑๕๑, ดู ศาสนา
พระสงฆ์, ๑๑๕, ๑๔๑
พระสงฆ(ภิกษุทั้งหลาย), ๗๑๖, ดูภิกษุ,ภิกษุสงฆ,บรรพชิต; -*,
๗๙๒ , ๘๖๘ ; -ความสั มพันธกับชาวบานในฐานะ
กัลยาณมิตรและทิศเบื้องบน, ๗๓๒, ๕๗๗–๕๗๘; -ชีวิต
ความเปนอยู มองจากแงสมาธิ, ๗๙๒–๗๙๓; -ดําเนิน
ปฏิปทาตางๆกันตามความถนัดและความพรอม, ๗๙๒; ตองรับผิดชอบตอสวนรวม, ๗๙๓, ดู สงฆ; -เทียบกับลัทธิ
ศาสนาอื่นยุคพุทธกาล นับวามีความเปนอยูผอนสบายไม
เครียด, ๑๐๖๐; -ไมควรมองศีล/วินัยแคบเพียงแงลบ,
๕๖๑; -เหตุผลที่ชาวบานเชื่อวาศักดิ์สิทธิ์(อ), ๙๖๑
พระสงฆ(องคแหงพระรัตนตรัย), ๔๐๘, ๘๘๔, ๘๙๒, ๘๙๖,
๙๐๐, ๙๐๘, ๙๑๒, ๙๓๙, ๘๙๗–๘๙๙, ๙๐๒–๙๐๔, ดู สงฆ
,พระรัตนตรัย; -คําสรรเสริญพระสงฆวา สุปฏิปนฺโน ภคว
โต สาวกสงฺโฆ, ๔๐๓; -ในฐานะองคแหงพระรัตนตรัย และ
ความหมายของศรัทธาตอพระสงฆในแงเปนคุณสมบัติของ
พุทธอารยชน, ๙๐๓; -ในฐานะองคแหงพระรัตนตรัย และ
ความหมายของศรัทธาตอพระสงฆในแงเปนเครื่องนําเขา
สูมรรคและชักนําพัฒนาการในกระบวนการศึกษา, ๖๘๑–
๖๘๔; -ในฐานะองคแหงพระรัตนตรัย สรณะอันเกษมซึงนํา
ทางใหแกปญหาดับทุกขตามหลักเหตุปจจัยของอริยสัจ ,
๘๖๔; -ในสังฆานุสติ, ๘๐๕; -สังฆคุณ9, ๘๙๑; -สาระของ
การนับถือพระสงฆ(อ), ๘๖๔
พระสัพพัญญูพุทธเจ้า, ๑๐๙
พระสัมพุทธเจ้า, ๑๔๗
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, ๑๐๙, ๑๕๑

๑๒๙๒
พระสูตร, ๑๕๐, ๒๓๐, ดู สูตร
พระอริยะ. ดูอริยะ
พระอาทิตยพันธุ,์ ๑๓๙
พราน, ๔๘๙, ๑๐๓๖; -*, ๙๒๓
พราหมณ, ๓๗๙, ๔๐๓, ๔๒๑, ๕๗๗, ๕๙๒, ๕๙๘, ๖๔๔, ๖๗๓,
๗๙๘, ๙๔๗, ๙๗๐, ๑๐๖๐, ๑๐๑๐–๑๐๑๑, ๗๑๑–๗๓๕,
๘๔๗–๘๔๘, ดู วรรณะ; -*, ๙๕๙, ๙๖๒; -การเลียนศัพทใน
ศาสนาพราหมณแตใชในความหมายใหม, ๘, ๔๐๓; -การ
เลียนศัพทในศาสนาพราหมณแตใชในความหมายใหม(อ),
๓๔๔; -กําเนิดพราหมณ ในปจจยาการทางสังคม, ๒๑๐; ใชคําวาพราหมณหมายถึงพระอรหันต, ๓๔๔, ๓๖๙; บัญญัติทรัพย์ประจําวรรณะและมีภิกขาจารเป็นทรัพย์ของ
วรรณะตน, ๔๘๘; -เปนพราหมณโดยมิใชโดยชาติกําเนิด
แตดวยกรรมดวยธรรม, ๘; -เป็นพราหมณ์มิใช่โดยชาต
กําเนิด แต่ด้วยกรรมด้วยธรรม, ๓๑๙; -เป็นพราหมณ์มิใช่
โดยชาติกําเนิด แต่ด้วยกรรมด้วยธรรม, ๓๑๙; -เป็น
พราหมณ์ มิ ใ ช่ โ ดยชาติ กํ า เนิ ด แต่ ด้ ว ยกรรมด้ ว ยธรรม ,
๓๑๗; -เปนวรรณะสูงในแงทิฏฐธัมมิกะ, ๔๒๑; -มีมติวา
คฤหัสถดีกวาบรรพชิต งานฆราวาสมีผลกวางานบรรพชา,
๖๖๙–๖๗๐; -วิวาทกันเพราะกาม, ๑๐๓๑; -ศาสนา
พราหมณ, ๔๐๓; -ศาสนาพราหมณ(อ), ๓๔๔, ๙๖๔; อย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นพราหมณ์แท้ และบรรลุประโยชน์
ของความเป็นพราหมณ์, ๑๕๓; -อย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็น
พราหมณ์แท้และบรรลุประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์,
๖๔๓; -ออกบวชในธรรมวินัยนี้เสมอกันกับทุกวรรณะอื่น,
๓๒๐; -อิศวรนิรมิตวาทเปนลัทธิของพราหมณ(อ), ๘๖๐
พฤติกรรม, ๑๐๐, ๑๒๖, ๔๙๑, ๔๙๕, ๕๔๒, ๕๕๒, ๕๘๒, ๕๘๕,
๖๙๘, ๗๑๗, ๗๑๘, ๗๒๖, ๗๖๓, ๗๖๔, ๗๗๑, ๗๘๘,
๘๗๗, ๙๘๕, ๑๐๐๔, ๑๐๐๕, ๑๐๑๒, ๑๐๑๔, ๑๐๑๗,
๖๙๑–๖๙๒; -ตัวอยางพฤติกรรมเนื่องดวยตัณหาเทียบกับ
ฉันทะ, ๑๐๑๕, ๙๘๙–๙๙๓, ๑๐๒๑–๑๐๒๒; -เปนจุด
กําหนดของสติ, ๗๖๖; -ผลของโยนิโสมนสิการและอโยนิโส
มนสิการตอพฤติกรรม, ๖๒๓, ๖๙๓; -พฤติกรรมเกี่ยวกับ
คานิยม, ๖๙๔; -พฤติกรรมเกี่ยวกับคุณคาแทคุณคาเทียม,
๖๔๖; -พฤติกรรมของปุถุชน, ๖๙๓; -พฤติกรรมที่เปนภัยซึ่ง
เกิดจากการกลบกามทุกข, ๑๐๕๕; -พฤติกรรมในการกิน
และการสืบพันธุ, ๑๐๖๓–๑๐๖๔; -พฤติกรรมหลังการหลุด
พนซึ่งดําเนินไปดวยปญญาและกรุณา, ๘๖๒; -อาจเกิด
พฤติกรรมวิปริตจากความยึดมั่นในความไมยึดมั่น, ๔๙๔
พฤติการณ(เกี่ยวกับของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์), ๙๕๐
พลววิปสสนา, ๔๗๘
พละ 5, ๔๖๗
พละ ๕: -*, ๔๖๓
พละ(๕), ๘๒๔; -*, ๕๘๗, ๘๓๙; -พลอยเจริญเต็มบริบูรณ์
เพราะเจริญมรรค, ๘๔๑; -พละ=มัชฌิมาปฏิปทา(อ), ๕๒๗

พุทธธรรม
พลัง, ๑๑๔, ๒๗๕, ๖๒๔, ๖๗๙, ดู พละ
พลังของพระมหากษัตริย 5, ๘๗๑
พลังงาน(ใชนอยเพราะสมาธิ), ๗๘๙, ๘๑๓
พลังจิต, ๗๘๔, ๗๘๘, ๗๙๔, ๙๖๓, ดู สมาธิ
พลัดพราก, ๘๕, ๑๑๒, ๑๑๔, ๑๑๘
พลี(๕), ๗๔๓; -*, ๙๖๔; -พลีกรรมเทวดาแคใดพระพุทธเจา
อนุญาต, ๙๖๒
พวงดอกไม(นิมิต), ๘๒๐
พหินิกขมนมูลกทุกข, ๘๕
พหุการธรรม๔: -*, ๕๖๗, ๙๐๒
พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย, ๓๖๖, ๗๙๒
พหุลกรรม, ๓๒๒
พหุลธัมมีกถา(ไตรสิกขา), ๕๕๕
พหุลีกรณ, ๔๖
พหุเวทนีย, ๓๒๔
พหูชน, ๑๒๑
พหูชน(หลักเป็นอยู่และบําเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์สุขของพหู
ชน), ๒๔๕, ๔๖๓, ๗๑๒, ๗๙๒, ๗๙๓, ๙๒๐, ๙๒๒, ๙๒๙,
๙๓๙, ดู ประโยชนสุข
พหูสูต, ๑๕๑, ๕๖๕, ๕๗๓, ๘๘๗, ๘๙๕, ๙๒๗; -*, ๓๖๘, ๔๓๖,
๙๒๑, ๙๓๑; -ควรคบมิตรที่เป็นพหูสูตๆสอนผู้อื่นได้ทั้งที่
ตนไม่ได้บรรลุ แท้ปุถุชนก็อาจสอนได้ดีกว่าพระอรหันต์,
๕๖๘, ๘๐๔; -ควรคบมิตรที่เปนพหูสูตๆสอนผูอื่นไดทั้งที่
ตนไมไดบรรลุ แทปุถุชนก็อาจสอนไดดีกวาพระอรหันต(อ),
๕๗๙; -ควรคบมิตรที่เปนพหูสูตๆสอนสอนผูอื่นไดทั้งที่ตน
ไม ไ ด บ รรลุ แท ปุ ถุ ช นก็ อ าจสอนได ดี ก ว า พระอรหั น ต ,
๕๘๒; -ถ้าเข้าใจอรรถธรรมและปฏิบัติถูกหลักแม้เพียงรู้
คาถาเดียวก็เป็นพหูสูต, ๖๓๗; -เสนาสนะที่เหมาะพึงมีพระ
เถระพหูสูต, ๘๑๐
พอ. ดู พอแม
พอคา(กับฉันทะ), ๑๐๒๑
พอดี, ๖๔๖, ๖๗๒, ๕๒๕–๕๒๖; -*, ๕๒๘
พอแม, ๒๑๑, ๖๕๒, ๗๓๓, ๘๖๖, ดู มารดาบิดา; -*, ๖๐๔; ความรักของพอแม, ๑๐๐๓; -พระจักรพรรดิกับราษฏรรัก
กันเหมือนพอกับลูก, ๑๐๒๘; -พอแมในฐานะกัลยาณมิตร
หรือบาปมิตร, ๕๖๕, ๖๗๖–๖๗๙
พักผอน. ดู ทิฏฐธรรมสุขวิหาร
พัฒนา, ๖๙, ๑๑๖, ๑๑๙, ๑๒๐, ๑๒๓, ๘๗๓, ๑๐๑๖, ดู ภาวนา,
สิกขา,ทมะ,ฝก,ฝกอบรม; -กระบวนการพัฒนาคน3ดาน,
๘๗๗; -ประโยชน์อย่างหนึ่งของสมาธิคือการพัฒนา
บุคลิกภาพ, ๗๘๘; -พัฒนาจิตปญญา, ๘๗๗, ๑๐๐๗; พัฒนาตนเอง/ชีวิต/คุณธรรม, ๖๒๗, ๙๐๔, ๙๐๗–๙๐๙; มนุษยมีวิสัยแหงการพัฒนาตนไดมาก, ๙๕๔; -มรรคาแหง
การพัฒนาชีวิตมีปญญาเปนหลัก(อ), ๑๐๒๒; -ใหละลด
ตัณหา ขัดการพัฒนาหรือไม, ๙๗๑

ดัชนี
พัฒนาการ: -ความเชื่อเปนขั้นหนึ่งของพัฒนาการทางปญญา,
๙๓๙, ดู พัฒนาปญญา; -ไตรสิกขากับพัฒนาการตามหลัก
วิชาการศึกษาสมัยใหม, ๘๖๙; -พัฒนาการของชีวิตจิตใจ
กับทาทีตอสิ่งตางๆ, ๓๗๖; -พัฒนาการของบุคคล๓ดาน
อาศัยปจจัย๒อยาง, ๘๗๗; -พัฒนาการของบุคคลตั้งแต
เกิดในครรภ, ๑๐๒๙; -พัฒนาการของบุคคลสัมพันธกับ
สังคมและธรรมชาติพัฒนาการที่ถูกตองและวิธีสุดโตง ,
๖๙๗–๖๙๘; -พัฒนาการของบุคคสัมพันธกับสังคมและ
ธรรมชาติพัฒนาการที่ถูกตองและวิธีสุดโตง, ๖๙๓; พัฒนาการทางจิตกับสภาพกายจิตสัมพันธ(อ), ๗๘๙; พัฒนาการทางจิตปญญากับความจําเปนของวัตถุ, ๗๔๗,
๗๔๙; -พัฒนาการในอริยธรรมที่เกียวกับทาทีตอเทวดาและ
อิทธิปาฏิหาริยมี๓ขั้น, ๙๖๕, ๙๕๘–๙๖๐; -สังคมสงฆและ
สั ง คมทั่ ว ไปประกอบด ว ยสมาชิ ก ซึ่ ง มี พั ฒ นาการทางจิ ต
ปญญาในระดับตางๆกัน, ๘๖๔, ๘๗๒, ๙๐๓
พัฒนาปญญา, ๕๖๕, ๕๘๑, ๕๙๖, ๖๐๑, ๖๑๙, ๕๕๗–๕๕๙,
๕๘๕–๕๘๙, ๖๓๗–๖๓๘, ๖๗๙–๖๘๓, ดู ปญญา,
กระบวนการพั ฒนาป ญ ญา ,ปญ ญาวุ ฒิธ รรม,ศรั ทธา,ปร
โตโฆสะ,กัลยาณมิตร,โยนิโสมนสิการ; -*, ๕๖๗
พันธสัญญา(ทางสังคม), ๒๕๕
พันธุ, ๙๙๖
พันธุกรรม, ๒๓๖
พับปญหา. ดู ฐปนะ
พากเพียร, ๑๑๖
พาณิชยกรรม, ๗๔๑, ๑๐๔๔
พายเรือเก็บผัก(อุปมาสติเปนตน), ๗๗๘
พาล, ๑๗๘, ๗๔๕, ๑๐๖๑, ๘๙๖–๘๙๗, เทียบ บัณฑิต
,สัตบุรุษ; -กับการทํากรรมและรับผลกรรม, ๒๖๘; -การคบ
คนพาล, ๕๖๘; -ภิกษุพาล, ๕๗๐; -ลักษณะตางๆ, ๒๖๖,
๕๗๐–๕๗๒
พาลปุถุชน, ๑๔๕
พาหุสัจจะ, ๗๔๖, ๘๘๗; -*, ๕๘๗
พิการ, ๘๗๖
พิจารณา, ๖๒๑, ๖๗๖, ๘๓๓, ดู โยนิโสมนสิการ,มนสิการ,ปจจ
เวกขณ; -คุณคาแทคุณคาเทียม, ๖๔๖–๖๔๗; -ในสติปฏ
ฐานเชน, ๗๕๙, ๗๖๙–๗๗๑; -ในอานาปานสติ, ๘๑๖; พิจารณาคดี. ดู วินัย; -สิ่งที่ควรพิจารณาเนือง ๆ, ๓๒๐
พิณ(อุปมา), ๗๕๖
พิธีกรรม, ๙๖๑; -*, ๙๒๕; -ความเสื่อมแหงเจตนารมณของศีล/
วินัย, ๙๓๗; -พิธีกรรมของพราหมณ(อ.), ๒๘๔; -พิธีชําระ
ตนใหบริสุทธิ์. ดู โสไจยกรรม; -พิธีมอบตัวและรับ
กรรมฐาน, ๘๐๘
พิธีการ, ๙๒๑
พิธีรีตอง, ๔๐๘
พิพากษา, ๗๗๐, ๗๑๗–๗๑๘

๑๒๙๓
พิษ, ๕๑๖, ๖๕๗, ๑๐๐๐; -(จากประสบการณ), ๗๘๘
พิสูจน, ๕๕๘, ๕๗๘, ๖๘๕, ๙๔๒, ๕๘๗–๕๙๐, ๕๙๕–๕๙๖, ดู
ธรรม
พีชนิยาม, ๑๖๒, ๒๓๖, ๒๓๗, ๒๗๒; -*, ๖๒, ๖๙๙
พี่นอง, ๖๕๒, ๗๑๒, ๑๐๓๑
พี่เลี้ยง, ๖๔๑
พึ่ง(พระรัตนตรัย/สิ่งภายนอก), ๙๕๔, ๙๕๗, ๘๖๓–๘๖๕, ดู ที่
พึ่ง
พึ่งตน, ๓๒๐, ๖๙๒; -การพึ่งตนเปนคุณคาอยางหนึ่งของหลัก
กรรม, ๓๑๖; -ความหมายอยางหนึ่งของการพึ่งตนไดและ
พึ่งตนก็คือธรรม, ๓๗๔, ๖๓๒–๖๓๔; -ความหมายอยาง
หนึ่งของการพึ่งตนไดและพึ่งตนก็คือธรรม(อ), ๖๒๒, ๖๒๕;
-ธรรมที่ทําใหพึ่งตนได. ดู นาถกรณธรรม; -หวังพึ่งเทวดา
ปาฏิหาริยขัดหลักพึ่งตน/วิธีปฏิบัติที่ถูกตอง, ๙๕๐, ๙๕๕,
๙๖๓–๙๖๔
พึ่งธรรม, ๓๒๐, ๖๓๓, ดู ที่พึ่ง; -*, ๖๒๕
พืช, ๕๑๐, ๗๑๕, ๘๗๖
พื้น(อุปมาศีล), ๘๒๔
พื้นจิต,พื้นนิสัย. ดู จริยา,จริต
พุทธ,พุทธะ, ๘๖๕, ดู พระพุทธเจา; -*, ๘๖๙
พุทธกัลยาณมิตร, ๖๘๓
พุทธกาล, ๒, ๙๙, ๙๒๖, ๙๔๕; -*, ๗๑๑, ๙๕๔; -กอนพุทธกาล
ฌานสมาบั ติ ค วามเห็ น ว า ทํ า ดี ไ ด ดี ทํ า ชั้ ว ได ดี มี อ ยู แ ล ว
นักบวชทําสมาธิมุงเอาฤทธิ์เลนฌานกีฬา(อ), ๕๘๔, ๗๙๒,
๗๙๓; -กอนพุทธกาล ฌานสมาบัติความเห็นวาทําดีไดดีทํา
ชั่วไดดีมีอยูแลว นักบวชทําสมาธิมุงเอาฤทธิ์เลนฌานกีฬา,
๔๒๘; -ในพุทธกาลก็มีภิกษุสงสัยวากรรมกับอนัตตาขัดกัน
พระโสดาบั น ส ว นมากเป น คฤหั ส ถ นั ก บวชยั งนิ ย มตบะ
ชมพูทวีปมีการปกครอง๒แบบคนมากสละโลกามิสดว ย
ฉันทะในธรรม คําวาบุญบาปพุทธศาสนารับเอามาใชแปลง
ความหมายจากเดิมบาง วิธีสัมพันธกับเทวดาเปลี่ยนไป เท
วานุภาพเปลี่ยนมาสูกรรม, ๒๕๔, ๓๑๑, ๗๕๓, ๗๙๘, ๙๕๔,
๑๐๖๐, ๘๘๑–๘๘๒
พุทธกิจ, ๙, ๓๖๖, ๖๕๔, ๙๕๑; -*, ๗๑๑, ๑๐๑๙
พุทธคุณ, ๘๑๑, ๘๓๕
พุทธจริยธรรม, ๘๗๗, ๑๐๒๓, ๕๓๒–๕๓๖, ดู พรหมจรรย
,มรรค
พุทธจริยา, ๙
พุทธดําริ: -(ในการออกผนวช/ประกาศธรรม), ๘๕๐–๘๕๑
พุทธดําริ(ในการออกผนวช/ประกาศธรรม), ๘๕๓
พุทธธรรม, ๑, ๑๐๓, ๑๐๖, ๑๑๐, ๑๑๔, ๗๑๑, ๗๑๕, ๗๕๓,
๗๕๗, ๗๕๙, ๗๙๒, ๘๕๔, ๙๕๒, ๑๐๑๔, ๑๐๑๙, ๗๖๒–
๗๖๔, ๘๒๒–๘๒๓, ดู พุทธศาสนา,พระพุทธเจา,ธรรม,
ธรรมวินัย; -*, ๑๐๒๒; -การเนนความสําคัญของปญญา
และโยนิโสมนสิการคอยชี้ขอบเขตความสําคัญของศรัทธา,

๑๒๙๔
๕๘๕, ๕๙๖, ๖๐๑, ๖๑๙, ๖๘๕, ๕๘๗–๕๘๙; -ขอสังเกตบาง
ประการในการศึ ก ษาพุ ท ธธรรมเกี่ย วกับ หลัก การทั่ว ไป
ขอบเขต ชีวิตที่ดีและจุดหมาย, ๘๗๖–๑๑๕๐; -พุทธ
ประสงคในการแสดงพุทธธรรม, ๑๕๘; -ลักษณะทั่วไปๆ, ๖;
-เหตุผลที่แสดงคําสอนสําคัญหลายอยางในรูปคําปฏิเสธ,
๗๐๔–๗๐๕, ๗๑๔–๗๑๘; -เหตุผลที่แสดงมัชฌิมาปฏิปทา
ตอจากมัชเฌนธรรมเทศนามรรคตอจากทุกขสมุทัยนิโรธ,
๕๑๓–๕๑๔
พุทธบริษัท, ๙๒๒
พุทธบัญญัติ, ๙๒๒, ๙๔๐; -(ไมใหเหยียบผืนผาในที่นิมนต),
๙๖๑; -(ไมใหอวดอุตริฯและแสดงฤทธิ์), ๙๒๕
พุทธบาท, ๙๖๗
พุทธบิดา, ๑๔๗; -*, ๘๑๔
พุทธบุตร: -*, ๘๑๗
พุทธปฏิปทา, ๗๕๑
พุทธประวัต,ิ ๓๙๑, ๗๙๓, ๘๕๑
พุทธประสงค(แหงพุทธธรรม), ๑๕๘
พุทธปรินิพพาน, ๙๓๐
พุทธปจฉิมวาจา: -*, ๖๕๖
พุทธพจน, ๗๘, ๙๔, ๙๙, ๑๐๖, ๑๒๔, ๑๒๖; -*, ๑๒๑
พุทธพจน(ใหไมใชภาษาพระเวท), ๗
พุทธภาวะ: -*, ๙๐๙, ๑๐๑๙
พุทธภาษิต, ๕๗๙, ๕๖๗–๕๖๙
พุทธมรรคา, ๙๕๒
พุทธมามกะ, ๑๔๕
พุทธวิสัย(เปนอจินไตย): -*, ๒๗๖
พุทธศาสนา, ๕๐๔, ๕๒๕, ๕๗๖, ๖๓๘, ๖๔๐, ๖๗๕, ๖๘๖,
๘๖๔, ๑๐๑๖, ๑๐๒๑, ๑๐๖๖, ๕๘๔–๕๘๕, ๖๕๓–๖๕๔; -*,
๗๑๑, ๘๖๕, ๘๖๙; -การปฏิบัติตามหลักการและเขาถึง
จุ ด หมายของพุ ท ธศาสนาไม ต อ งเกี่ ย วข อ งกั บ สิ่ ง เหนื อ
สามัญวิสัย ทาทีตอปาฏิหาริยและความสัมพันธกับเทวดา
จึงเปลี่ยนใหม, ๙๔๑–๙๗๐; -การรักษาศีลนอกแนวทาง
พุทธศาสนา, ๙๒๐–๙๒๒; -การรักษาเอกภาพคือสาวกให
ตรงตามพระศาสดาไม มี ห น า ที่ ยื น ยั น การตรั ส รู ข องตน ,
๙๒๗; -ความแตกตางระหวางศีลแบบพุทธกับเทวนิยม,
๗๑๖–๗๑๘; -ความมุงหมายในการบําเพ็ญสมาธิก็ตางกับ
ลัทธิศาสนาเกากอน อันแสดงออกในชีวิตของพระสงฆดวย,
๗๘๘, ๗๙๒–๗๙๓; -จะตองเขาใจเจตนารมณของวินัยและ
หลักสงฆแลวนําออกปฏิบัติ พุทธศาสนาจึงจะแสดงตัวได
ชัดทั้งในดานแนวคิดและปฏิบัติการทางสังคม, ๖๘๓, ๘๗๑,
๙๓๗; -จะตองเขาใจเจตนารมณของวินัยและหลักสงฆแลว
นําออกปฏิบัติ พุทธศาสนาจึงจะแสดงตัวไดชัดทั้งในดาน
แนวคิดและปฏิบัติการทางสังคม(อ), ๗๙๓; -จัดจุดหมาย
ชีวิตเปน๓ขั้นและขั้นปรมัตถเปนขอพิเศษของพุทธศาสนา
, ๕๓๖–๕๔๓; -จุดหมายและระบบปฏิบัติทั้งหมดขึ้นตอ

พุทธธรรม
หลักการแหงตถาคตโพธิ, ๙๐๙; -ถือวาสังคมประกอบดวย
มนุ ษ ย ที่ มี ร ะดั บ พั ฒ นาการทางจิ ต ป ญ ญาต า งๆกั น การ
แกปญหาเอาใจใสดานจิตปญญามากถือเปนแกนของเรื่อง,
๘๗๒; -ทาทีตอคําติชมพุทธศาสนา, ๕๙๔; -ทาทีตอวัตถุ
ทรั พ ย อํ า นาจการหาเลี้ ย งชี พ ความจนความมี แ ละ
ครอบครัว, ๘๗๑, ๗๒๙–๗๕๓; -ทาทีที่ใหความสําคัญแก
ปญญา ลดความสําคัญแกศรัทธา, ๕๕๕, ๕๖๓, ๕๘๘,
๗๘๕, ๘๓๒, ๑๐๑๖, ๕๘๔–๕๘๕; -ทาทีที่ใหความสําคัญแก
ปญญา ลดความสําคัญแกศรัทธา(อ), ๗๗๗, ๑๐๑๙; ธรรมวินั ยคื อหลั ก การที่ ค รอบคลุ มพุ ท ธศาสนาทั้ง หมด ,
๘๗๘; -นิยมสุขหรือนิยมทุกข สรุปทัศนะตอการเสวย
ความสุข, ๑๐๒๓–๑๐๒๔, ๑๐๕๙–๑๐๖๖; -บางแงที่
ตะวันตกมอง, ๗๑๓; -บางแงที่ตะวันตกมอง(อ), ๙๑๑; -บาง
ทีเรียกวาอริยวินัย, ๙๓๙; -เปนกรรมวาท กิริยวาท วิริยวาท
, ๖; -เปนวิภัชชวาท, ๖๖๐; -เปนศาสนาหรือปรัชญา, ๑; -เปน
ศาสนาแหงการปฏิบัต,ิ ๒๘๐; -พึงแยกลัทธิกรรมเกาออกให
ดีจากหลักกรรมในพุทธศาสนา(อ), ๘๖๐; -พุทธจริยธรรม
หรือระบบการครองชีวิตแบบพุทธทั้งหมดไดแกพรหมจรรย
หรือมรรคอันเปนธรรมภาคปฏิบัติทั้งหมด, ๕๒๕, ๘๕๓,
๘๖๗, ๕๓๓–๕๓๖; -พุทธศาสนาเกิดมีและอยูมาเพราะการ
บํ า เพ็ ญ กิ จ ด ว ยป ญ ญาและกรุ ณ าซึ่ ง กลายเป น จุ ด เน น ที่
ตางกันใน๒นิกาย(อ), ๕๘๔; -มองความสําคัญของ
สภาพแวดลอมและปจจัยทางสังคม, ๕๒๙, ๗๕๗; -มีชื่อ
หนึ่งวาขณิกวาท, ๖๖๒; -มีหลักการพื้นฐานวา สัจธรรมมีอยู
ตาม ธรรมดา ศาสดาเพียงคนพบ จึงเปนแตผูบอกทางให
ทุกคนตองเพียรปฏิบัติเอง ไมมีการออนวอน, ๗๕๕–๗๕๖;
-ยอบรับเอาขอปฏิบัติเขมงวดบางอยางเขามาและโอนออน
ในเรื่องเทวดาปาฏิหาริยเปนตนโดยไมใหเสียหลักการ(อ),
๙๖๑; -ยอมรับเอาขอปฏิบัติเขมงวดบางอยางเขามา และ
โอนอ อ นในเรื่ อ งเทวดาปาฏิ ห าริ ย เ ป น ต น โดยไม ใ ห เ สี ย
หลักการ(อ), ๖๔๑; -เรื่องอัตตาอนัตตาเปนจุดสําคัญที่แสดง
ความตางจากศาสนาอื่น, ๕๐๔; -เรื่องอัตตาอนัตตาเปน
จุดสําคัญที่แสดงความตางจากศาสนาอื่น(อ), ๔๙๘; -วิธี
แกปญหาแบบพุทธสูหนาความจริงตามที่มันเปน, ๑๐๖๖,
๘๗๐–๘๗๓; -วิภวทิฏฐิใกลเคียงกับพุทธศาสนา(อ), ๕๐๔; วิวัฒนาการวัฒนธรรมหลังพุทธกาล(อ), ๙๑๐; -สมณธรรม
ในพุทธศาสนาเทียบลัทธิอื่นสมัยเดียวกันนับวาผอนสบาย,
๑๐๖๐; -สิ่งที่มากับพุทธศาสนาไมใชโลกียอภิญญาและ
แม แ ต กั มมั ส สกตาสั ม มาทิ ฏฐิ ซึ่ ง มี อ ยูแ ล ว ก อ นและนอก
พุทธศาสนา, ๙๔๕; -เห็นพุทธศาสนามองโลกแงรายเพราะ
ไมเขาใจหลักกิจในอริยสัจ, ๘๕๔; -อริยสัจจซึ่งเปนหลักที่
คลุมคํ าสอนในพุทธศาสนาไดทั้งหมดแสดงลักษณะของ
พุทธศาสนาที่สอนแตความจริงที่เปนประโยชน, ๘๗๓,
๘๔๖–๘๔๘
พุทธศาสนา,พระ, ๑๐๐, ๑๐๓, ๑๐๘, ๑๑๔, ๑๑๘

ดัชนี
พุทธศาสนิกชน, ๗๑๓, ดู ชาวพุทธ,อุบาสก,อริยสาวก; -(สรณ
คมน), ๖๘๒
พุทธสาวก, ๑๐๒, ๓๖๖, ๖๐๒, ๖๗๒, ๙๑๓, ๙๒๐, ๙๕๗,
๘๘๑–๘๘๒; -*, ๔๐๔, ๗๙๓
พุทธอุปฐาก, ๓๗๐
พุทธโอวาท(เกี่ยวกับความโกรธ), ๖๕๒
พุทธานุสติ,พุทธานุสสติ, ๘๐๕, ๘๐๗–๘๐๙; -*, ๗๖๓
พุทธิจริต, ๘๐๗–๘๐๙
พุทธิปญญา, ๘๖๙
พุทโธ(วากํากับลมหายใจ)(อ), ๘๑๘
พูด, ๕๗๑, ๖๕๓, ๗๔๖, ๘๖๐, ๖๗๒, ดู วาจา,วจีกรรม,กรรม
,ศีล,สัมมาวาจา; -*, ๖๘๐
พูดคํามีประโยชน. ดู สัมผัปปลาปะ,อัตถสัญหิตาวาจา
พูดคําสมานสามัคคี. ดู ปสุณาวาจา,สมัคคกรณีวาจา
พูดคําสัตย. ดู มุสาวาท,สัจจวาจา
พูดคําสุภาพ. ดูผรุสวาจา,สัณหวาจา
พูดคําหยาบ. ดู ผรุสวาจา
พูดเท็จ, ๘๙๖, ดู มุสาวาท
พูดเพอเจอ. ดู สัมผัปปลาปะ
พูดมีเหตุผล. ดูสัมผัปปลาปะ
พูดสอเสียด. ดู ปสุณาวาจา
พูดอยางรักกัน. ดู ปยวาจา
พูดอวดอุตริมนุสสธรรม, ๙๒๕, ๙๒๗, ดู อุตริมนุสสธรรม
พฺยตฺต: -*, ๙๒๕
เพงลักษณะ(ฌานวิปสสนา), ๔๒๕
เพงอารมณ(ฌานสมถะ), ๔๒๕
เพชฌฆาตภายใน, ๒๖๔
เพลง, ๑๐๕๒
เพศ, ๕๖๙, ๗๒๔, ๗๒๖, ๑๐๐๓, ๑๐๖๓, ๑๐๖๖; -*, ๑๐๓๕
เพศคฤหัสถ. ดู คฤหัสถ
เพศสัมพันธ, ๙๙๖, ๑๐๖๓
เพียร, ๔๑๗, ๔๓๗, ๔๖๗, ๕๖๗, ๕๗๑, ๕๙๕, ๖๑๙, ๖๒๒,
๖๕๘, ๘๒๔, ๘๒๘, ๘๓๓, ๙๘๐, ๑๐๖๐, ๗๕๔–๗๕๙,
๗๘๑–๗๘๒, ดู วิริยะ,ปธาน,สัมมาวายามะ,สัมมัปปธาน,
เพียรพยายาม; -*, ๔๕๑, ๖๒๕; -ความเพียร๔อยาง, ๗๕๕;
-ความเพียรต้องทําเอง ตถาคตเพียงบอกทาง, ๗๕๖; คุณสมบัติของผูบําเพ็ญเพียร และสมัยที่เหมาะหรือไม
เหมาะที่จะบําเพ็ญเพียร, ๗๕๗–๗๕๘; -คุณสมบัติของผู
บําเพ็ญเพียร และสมัยที่เหมาะหรือไมเหมาะที่จะบําเพ็ญ
เพียร(อ), ๘๑๐; -ดูพาลหรือบัณฑิตที่ความเพียร, ๕๗๒; เปนองคธรรมใชประจําในสติปฏฐาน, ๗๖๖–๗๖๘; -พึงคบ
คนมีความเพียร, ๕๖๙; -พุทธพจน์ให้เร่งเพียร, ๓๑๘,
๘๔๘, ๖๕๕–๖๕๗; -เพียรไมยอมถอยหลังกับเพียรพอดีๆ,
๗๕๕–๗๕๗; -เรื่องเดียวกัน คนหนึ่งมองแลวเกียจคราน

๑๒๙๕
อีกคนหนึ่งมองแลวเพียร, ๖๔๘–๖๕๐; -ศรัทธาทําให้เพียร,
๕๙๙; -หลักปฏิบัติที่จะให้ความเพียรมีผล, ๑๐๖๑
เพียร,พยายาม, ๘๗, ๑๑๙, ๑๓๙, ๑๕๑
เพียรกําจัด,เพียรละ. ดูปหานปธาน
เพียรเจริญ,เพียรสราง. ดู ภาวนาปธาน
เพียรเด็ดเดี่ยว(เอคทัคคะ): -*, ๓๖๘
เพียรปองกัน,เพียรระวัง. ดูสังวรปธาน
เพียรพยายาม, ๔๘๗, ๖๘๐, ๘๖๗, ๙๐๘, ๙๐๙, ดู วิริยะ,ปธาน,
สัมมาวายามะ; -การบนบานเทวดาขัดหลักเพียรพยายาม,
๙๕๕; -ความเพียรพยายามต้องทําเอง ตถาคตเป็นเพียงผู้
บอกทางให้, ๓๒๐; -เปนเกณฑกําหนดการปฏิบัติตอเทวดา
ฤทธิ์มงคลเปนตน, ๙๖๓–๙๖๔; -เปนเกณฑตัดสินคุณคา
ของหลักกรรม, ๒๘๗, ๓๑๖; -เปนเครื่องกําหนดวามนุษย
กับเทพใครจะเหนือกวา, ๙๕๖; -พุทธอารยชนหวังผลสําเร็จ
และแกปญหาดวยเพียรพยายามทําตามเหตุผล, ๘๖๕,
๘๗๐, ๙๑๑; -ไมตองรอเทวดา อยูรวมโลกดวยไมตรีก็พอ
ความเพียรของมนุษยก็เกียดกันไมได, ๙๖๓, ๙๕๖–๙๕๘
เพียรรักษา,เพียรอนุรักษ,เพียรสงเสริม. ดู อนุรักขนาปธาน
เพียรสรางสรรค. ดูปธานสังขาร
เพื่อน, ๕๖๕, ๗๒๙, ๑๐๓๑, ดู มิตร,กัลยาณมิตร,คบหา,เสวนา;
-*, ๕๒๙, ๘๖๘; -อิทธิพลตอทิฏฐิหรือคานิยม, ๕๘๒
เพื่อนแกเจ็บตาย, ๕๘๓
เพื่อนพรหมจารี,เพื่อนพรหมจรรย์, ๒๖๙, ๕๗๔, ๕๙๖, ๗๕๗
เพื่อนมนุษย, ๗๕๒, ๑๐๐๒, ๑๐๑๓, ๖๗๖–๖๗๙, ๗๔๖–๗๔๗
เพื่อนร่วมงาน, ๕๗๓, ๕๗๖, ๑๐๒๒, และดู ผูรวมงาน
เพื่อนรวมชาติ, ๑๐๑๓
เพื่อนรวมทุกข(เชนเทพพรหม), ๙๕๒, ๙๕๗, ๑๐๐๒
เพื่อนรวมโลก,เพื่อนรวมสังสารวัฏ, ๑๐๐๒
แพ,แพน้อย(อุปมา), ๕๓๑, ๕๖๙
แพทย, ๕๑๖, ๖๓๕, ๗๗๐, ๘๕๓, ๘๖๐, ๘๘๒, ๑๐๑๓
แพร(สื่อมวลชน), ๖๖๔–๖๖๖
แพศย์, ๑๔๑, ๓๒๐, ๔๐๓, ๘๔๗, ดู วรรณะ; -ทรัพย์ประจําตัว
คือกสิกรรม, ๔๘๘; -ในปจจยาการทางสังคม, ๒๑๐
แพะ, ๖๒๓
โพชฌงค(๗), ๒๔๓, ๔๖๗, ๕๙๙, ๗๕๕, ๗๗๕, ๘๒๘, ๕๒๐–
๕๒๒, ๘๒๔; -*, ๒๔๗, ๔๖๓, ๕๘๗, ๗๙๕, ๘๓๙, ๙๔๘; กัลยาณมิตรเป็นบุพนิมิตของโพชฌงค์, ๕๖๖; -ความหมาย
หัวขอและความเปนปฏิปกษกับนิวรณ, ๘๓๒–๘๓๔; -แต
ละขอสงผลตอกัน อรรถกถาพรอมในขณะจิตเดียว, ๘๓๖–
๘๓๗; -ทําวิชชาวิมุตให้บริบูรณ์, ๘๑๔, ๘๓๖; -ธรรมเปน
ที่ตั้งแหงโพชฌงครายขอ, ๘๓๕–๘๓๖; -นิวรณทําลาย
โพชฌงคสงเสริมคุณภาพสุขภาพจิต, ๘๓๓; -ปฏิบัติพรอม
ไปกับธรรมอื่นไดประโยชนมาก, ๘๓๗; -เป็นความหมาย
ของภาวนาปธานและเป็นกรรมไม่ดําไม่ขาว เป็นต้น,
๘๓๘; -เปนมัชฌิมาปฏิปทา(อ), ๕๒๗; -เปนสนาม

๑๒๙๖
ปฏิบัติการทางปญญา, ๘๓๒–๘๓๘; -เปนหัวขอในสติปฏ
ฐาน(อ), ๗๖๖; -พลอยเจริญบริบูรณ์เพราะเจริญมรรค,
๘๔๑; -โพชฌงค14, ๘๓๔; -เมื่อจิตเปนอยางไร ควรเจริญ
โพชฌงคขอใด, ๑๑๕๔; -โยนิโสมนสิการคําคัญที่สุดให้เกิด
โพชฌงค์, ๖๑๙; -โยนิโสมนสิการสําคัญที่สุดใหเกิดโพชฌงค
, ๖๒๑; -สติปัฏฐานทําให้โพชฌงค์บริบูรณ์, ๘๑๔, ๘๓๖; อาหารและอนาหาร, ๘๓๕; -อินทรียออนแกดวยโพชฌงค,
๘๓๑
โพธะ, ๘๓๒
โพธิ, ๔๗, ๘๙๔, ๙๐๐, ๙๐๘, ๙๑๑, ๙๐๘–๙๑๐, ดู ตรัสรู
,ตถาคตโพธิ; -โพธิ=ธรรมวิจัย(อ), ๘๓๘; -โพธิ=ธรรม
สามัคคี(อ), ๘๓๙; -ลุดวยกรรมสูงสุด, ๒๗๕; -ลุดวยสุข,
๑๐๒๓
โพธิ(ความตรัสรู้), ๑๑๓
โพธิญาณ, ๑๑๓, ๑๐๒๒
โพธิปกขิยธรรม(๓๗), ๘๓๕, ๘๓๘; -*, ๔๖๓, ๘๓๙, ๙๐๑; เกิดพรอมในมรรคขณะจิตเดียว, ๘๓๙; -เกิดพรอมใน
มรรคขณะจิตเดียว(อ), ๔๔๗; -เนื่องอยูกับมรรคมีองค ๘
และพลอยเจริญบริบูรณเพราะเจริญมรรค, ๘๔๑–๘๔๒; ปัญญาเป็นยอดของทั้งหมด, ๘๓๒; -เปนมัชฌิมาปฏิปทา
(อ), ๕๒๗; -หมายเฉพาะอินทรีย๕(อ), ๘๓๒
โพธิมรรคา, ๑๐๒๒
โพธิสัตว์, ๕๕, ๖๕๒, ๗๐๘, ๘๑๔, ๙๖๘, ๑๐๕๙, ๖๔๒–๖๔๔; *, ๒๓๖, ๒๔๒; -ทรงคิดเกี่ยวกับทุกข์ของโลก, ๘๒, ๔๖๒; สละชีวิตบําเพ็ญประโยชนเพราะฉันทะ, ๑๐๒๒; -อยู่ด้วย
อานาปานสติมาก, ๘๒, ๔๖๒
โพธิสัตวภาษิต, ๒๗๒
ไพบูลย์, ๕๙๖, ๘๐๑, ดู อนุรักขนาปธาน
ไพรสณฑ์, ๘๑๔
ไพเราะ, ๖๗๒; -(เสียงพิณ), ๗๕๖–๗๕๗
ฟองน้ํา(อุปมา), ๖๓๐
ฟง(แสดงภูมิปญญา): -*, ๖๘๐
ฟังตามกันมา, ๕๙๐, ๕๙๓–๕๙๔, ดู อนุสสวะ
ฟังธรรม, ๕๘๖, ๖๓๗, ๗๙๙, ๘๐๗, ดู สดับธรรม,สัทธัมมัสสว
นะ; -ฟังธรรมตามกาลเป็นอุดมมงคล, ๕๖๘; -อาจให
โพชฌงค๗บริบูรณในขณะนั้น, ๘๓๗; -อาศัยโยนิโส
มนสิการ(อ), ๖๒๓
ฟังสัทธรรม. ดู สัทธัมมัสสวนะ,สดับธรรม; -คนอย่างไหนฟัง
แล้วจะบรรลุสัมมัตตนิยาม, ๕๘๖
ฟน, ๖๕๐, ๖๕๓
ฟา(เทวดา), ๘๗๐
ฟาผา(ไมไดยิน,ไมสะดุง), ๗๙๕
ฟนจากไข, ๖๔๙–๖๕๐
ฟืนเผาผี(อุปมาภิกษุไม่ดี), ๑๐๖๒

พุทธธรรม
ฟุงซาน, ๕๕๕, ๕๖๒, ๕๘๖, ๖๒๓, ๖๒๖, ๖๔๕, ๖๕๔, ๖๕๕,
๖๗๓, ๗๕๗, ๗๖๓, ๗๖๕, ๑๐๒๔; -(ควรใช้โพชฌงค์ข้อใด),
๘๓๗, ดู อุทธัจจะ,สมาธิ; -*, ๖๔๐
ฟุมเฟอย, ๕๓๘, ๕๔๐, ๗๔๑, ๑๐๔๔
ฟูมฟองแม่น้ํา, ๖๓๐
เฟนธรรม. ดู ธรรมวิจัย
เฟ้นหามรรค,ขั้น, ๖๘๕
ไฟ, ๑๐๒, ๗๔๓, ๘๐๔, ๘๙๖, ๘๙๗, ๗๓๗–๗๔๑; -การบูชาไฟ,
๗๑๑, ๙๔๔; -อุปมากามสุขดังเปลวไฟที่มัวควัน, ๑๐๓๔; อุปมาขณิกสมาธิเปนตน, ๗๘๑; -อุปมาลุนิพพานกับไฟดับ,
๓๓๖; -อุปมาวิธีโหมไฟกับการปฏิบัติตอจิต, ๘๓๖–๘๓๘; อุปมาสัมมาทิฏฐิและปญญาดังไฟสองทาง, ๕๕๖, ๘๒๕
ไฟกิเลส: -*, ๘๗
ไฟธาตุ,ไฟเผาผลาญ,ไฟย่อยอาหาร, ๖๕๖, ๗๕๗
ไฟธาตุ,ไฟเผาผลาญ,ไฟยอยอาหาร(อ), ๘๑๐
ไฟฟา, ๕๑๖
ไฟราคะ: -*, ๓๙๔
ไฟราคะ,ไฟโทสะ, ๘๖
ไฟไหม, ๑๐๓๑
ภคินี, ๘๙๔
ภพ, ๑๓๙, ๑๔๖, ๓๑๗, ๓๒๐, ๓๔๐, ๓๘๙, ๓๙๕, ๓๙๘, ๔๔๓,
๔๖๒, ๔๗๗, ๔๗๙, ๔๙๐, ๕๑๐, ๕๑๘, ๕๓๕, ๕๘๖, ๗๙๗,
๘๖๑, ๙๑๓, ๙๕๓, ๙๗๙, ๙๘๖, ๑๐๓๐, ๑๐๕๖; -*, ๔๓๖,
๔๖๙, ๘๙๖; -การใหผลของกรรม, ๒๗๒; -ความสัมพันธ
กับสังขาร, ๑๗๖; -คําจํากัดความและความหมาย, ๑๗๒,
๑๘๒, ๒๓๐; -ถาทําดวยปรารถนาภพ แมแตเจริญอภิญญา
ก็เปนมิจฉาปฏิปทา, ๕๑๗; -นิพพานคือความดับภพ
โดยเฉพาะอนุปาทิเสสนิพพานเปนภาวะสิ้นภพปราศจากภพ
, ๓๓๕, ๓๘๗, ๓๙๕; -นิพพานคือความดับภพ โดยอนุปาทิ
เสสนิพพานเป็นภาวะสิ้นภพปราศจากภพ, ๔๗๒; -พระ
โสดาบันมีภพอย่างมาก๗ไม่ยังภพที่๘ให้เกิด, ๘๙๗, ๘๙๙;
-ภาวะดับภพ มีหรือไมมี, ๕๙๒–๕๙๓; -อธิบายใน
วงจรปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๓, ๑๘๔, ๑๙๒; -อานิสงสอยาง
หนึ่งของสมาธิคือการไดภพวิเศษ, ๗๙๑
ภพนี้(ทิฏฐธรรม), ๓๒๑
ภพหนา. ดู ชาติหนา,โลกหนา,สัมปรายิกะ
ภพใหม่, ๙๐๖
ภยญาณ,ภยตูปัฏฐานญาณ, ๔๗๙
ภยฏเน, ๗๖
ภยาคติ, ๗๒๙, ๘๘๕
ภรรยา, ๑๔๔, ๕๓๓, ๗๒๔, ๗๒๘, ๗๔๓, ๗๔๕, ๗๓๗–๗๓๘;
-*, ๘๖๘; -ชีวิตคูกับสามีและการอนุเคราะหกัน, ๗๒๘,
๗๓๑; -รักดวยเมตตาหรือตัณหา, ๑๐๐๒; -สันโดษด้วย
ภรรยาตน, ๖๗๐, ๗๒๘, ดู สทารสันโดษ; -สันโดษดวย
ภรรยาตน(อ), ๕๓๓

ดัชนี
ภริยาสิเนหะ, ๗๐๗
ภว, ๒๓๒
ภวจักร, ๑๗๕, ๑๗๗
ภวฉันทะ: -*, ๙๗๙
ภวตัณหา, ๕๐๑, ๘๔๙, ๑๐๑๓, ดู ตัณหา; -*, ๕๐๖, ๑๐๑๐; กับการกินและการสืบพันธุ, ๙๙๔, ๑๐๐๐; -กับการกินและ
การสืบพันธุ(อ), ๙๙๗; -เกิดจากอโยนิโสมนสิการ, ๖๒๓–
๖๒๕; -ความหมาย, ๑๘๗, ๕๐๕, ๘๖๑; -ความหมาย(อ),
๙๘๗; -ความหมาย(อ.), ๑๗๒; -เจาของบทบาทอยากดีแบบ
หนึ่ง แมแตอยากเปนอรหันตและสงเสริมโดยระบบแขงขัน,
๑๐๐๗; -เจาของบทบาทอยากดีแบบหนึ่ง แมแตอยากเปน
อรหันตและสงเสริมโดยระบบแขงขัน(อ), ๑๐๑๖; -เป็น
พวกปหาตัพพธรรม, ๘๔๒, ๘๕๘; -ภวตัณหาตัวการนําสู
สุคติ, ๑๗๗
ภวทิฏฐิ, ๕๐๑; -*, ๔๖, ๙๘๗
ภวนิโรธ, ๕๐๕, ๖๐๑
ภวเนตติ, ๓๘๘
ภวรตา, ๒๓๑
ภวราคสังโยชน: -*, ๙๙๓
ภวสัมมุทิตา, ๒๓๑
ภวะ, ๕๐๕
ภวังค(กับสมาธิและฌาน): -*, ๗๘๑, ๘๑๒; -ในฌานจิตตก
ภวังคก็คือออกจากฌาน, ๔๘๒; -ในพระไตรปฎก ภวังค
หรือภวังคจิตมีในคัมภีรปฏฐานเทานั้น, ๔๘๔
ภวังคจิต, ๒๓๖, ๔๘๔
ภวาภวะ,ภวาภโว, ๒๓๑
ภวาภเว, ๒๓๒
ภวาย วิภวาย วา ตณฺหา, ๒๓๒
ภวารามา, ๒๓๑
ภวาสวะ, ๑๓๘, ๑๗๔, ๑๗๕, ๓๗๑, ๔๕๑, ๕๕๕, ๗๘๗, ๘๕๑
ภเว ตณฺหา, ๒๓๓
ภักดี, ๕๗๑, ๕๗๓, ๗๑๔, ๗๒๘, ๗๑๖–๗๑๘
ภักษา: -(ของเดียรถีย์), ๖๗๕; -(ปติ), ๗๘๙
ภังค, ๒๒๙
ภังคญาณ,ภังคานุปัสสนาญาณ, ๔๗๙
ภัตตุเทศก, ๓๖๗, ๓๖๙, ๕๖๑
ภัพพรูปตา, ๕๙๐
ภัย, ๗๔, ๗๖, ๑๑๖, ๑๔๐, ๕๓๑, ๕๘๘, ๗๓๑, ๗๕๘, ๗๘๒,
๘๓๕, ๘๖๔, ๑๐๓๑, ๕๗๕–๕๗๖; -ควรคิดปองกันภัยภาย
หนา, ๖๕๔, ๖๕๖–๖๕๙; -พระอริยะไร้ภัย/พระอรหันต์ไม่กลัว
ภัย, ๓๙๗, ๓๙๘; -ภัยที่เกิดข้างใน, ๒๖๔; -อุปมาคนหนีภัย
ซุกแตหนา, ๘๖๓; -อุปมาทุกข, ๘๕๘
ภัยเวร(คูกับศีล ๕), ๕๖๐, ๘๘๕, ๘๙๐, ๘๙๑–๘๙๒
ภัยอนาคต. ดู อนาคตภัย
ภัยอันตราย,ภยันตราย, ๗๔๓, ๗๔๗, ๘๐๐, ดู ภัย

๑๒๙๗
ภัสสะ(สัปปายะ): -*, ๘๑๑
ภาคภูมิใจ, ๗๕๑, ๑๐๐๘
ภาชนะ(ในอุปมา), ๖๕๑; -(สําริด), ๘๒๖
ภาพ, ๖๒๕, ๖๕๓, ๖๗๕, ๗๙๗
ภาพของอัตตา, ๑๐๖, ๑๑๐
ภาพตัวตน, ๗๒
ภาพพจน, ๖๒๖, ๗๗๔
ภาพรวม, ๑๑๐
ภายนอก, ๙๕, ๙๘, ๑๐๐, ๑๑๕, ๑๒๖
ภายนอก-ภายใน,ภายใน-ภายนอก, ๖๗๖, ๖๘๕, ๗๖๘, ๘๓๔; องคประกอบภายนอกภายใน. ดู ปรโตโฆสะ,โยนิโ ส
มนสิการ
ภายใน, ๙๕, ๙๘, ๑๐๐, ๑๒๔, ๑๒๗, ๑๓๘
ภาระ(ดูพาลและบัณฑิต), ๕๗๐–๕๗๑
ภาวนา, ๔๖, ๗๐๙, ๗๕๐, ๑๐๒๓, ๑๐๕๖, ดู ฝก,ศึกษา,สิกขา
,พัฒนา; -*, ๔๓๖, ๙๖๕; -ความหมายในฐานะบุญกิริยา,
๕๔๐; -เทียบความหมายกับสิกขา(อ), ๕๔๖; -โพชฌงคเปนวิธี
กําจัดอาสวะดวยภาวนา, ๘๓๘; -ภาวนา(เจริญกรรมฐาน)๓
ขั้น, ๘๐๔, ๘๑๑–๘๑๒; -ภาวนา=มรรคที่สูงกวาโสตาปตติ
มรรค, ๔๐๒; -ภาวนาคือฝกอบรม4ดาน(กาย-ศีล-จิตปญญา-ภาวนา)เชน, ๖๕๗–๖๕๘; -ภาวนาในฐานะกิจตอ
มรรค, ๖๓๕, ๘๕๕, ๘๕๘
ภาวนาปธาน, ๗๕๔–๗๕๕; -(=โพชฌงค), ๘๓๘
ภาวนามยปญญา, ๔๖
ภาวนีโย(กัลยาณมิตร), ๕๗๓
ภาวะ, ๖๗, ๖๘, ๗๗, ๑๑๑, ๑๑๔, ๑๒๖, ๒๓๑, ๕๖๙, ๕๘๓,
๖๒๙, ๖๓๒, ๖๓๕, ๖๔๑, ๖๔๒, ๖๔๕, ๖๘๕, ๗๖๗, ๗๗๙,
๗๘๐, ๘๒๒, ๘๒๓, ๘๒๕, ๘๓๙, ๘๔๕, ๘๕๐, ๘๖๓, ๖๖๑–
๖๖๓; -ภาวะมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช, ๘๐๖,
๘๒๑; -ภาวะไมมีอะไร(อากิญจัญญายตนะ), ๘๐๖, ๘๒๑; ภาวะสงบ(นิพพาน), ๘๓๕
ภาวะจิต, ๕๖๐, ๗๘๑, ๗๘๘, ๗๙๒, ๘๔๐, ๘๒๑, ดู จิต,สมาธิ;
-ตอสิ่งทั่วไปเปนฉันทะ ตอสัตวบุคคลเปนเมตตา, ๑๐๑๘; เปนที่กําหนดอยางหนึ่งของสติ, ๗๖๖; -ภาวะจิตที่เปนสมาธิ,
๗๘๔; -ภาวะจิตปลอดโปร่ง=โยคเกษม, ๖๖๗
ภาวะดับทุกข,-ไรทุกข,-หมดหรือปราศปญหา, ๕๑๔, ๖๓๕,
๘๔๕, ๘๕๕, ๘๖๑, ๘๖๓, ดู นิโรธ
ภาวะดีงามสมบูรณ(สิ่งประสงคของฉันทะ), ๗๙๖–๗๙๗
ภาวะบําราศฉันทราคะ, ๖๔๒–๖๔๔, ดู ฉันทราคะ
ภาวะบีบคั้น, ๘๔๙, ดูทุกข; -*, ๘๓๔
ภาวะปราศจากทุกข, ๗๒
ภาวะปลอดปญหา. ดู นิสสรณะ,นิโรธ
ภาวะปลอยวาง(โวสสัคคะ), ๔๔๖, ๘๒๙
ภาวะมีสัญญาก็ไมใชไมมีก็ไมใช. ดู เนวสัญญานาสัญญายต
นะ

๑๒๙๘
ภาวะมีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช, ๘๐๖
ภาวะไมมีอะไรเลย, ๘๐๖, ดู อากิญจัญญายตนะ
ภาวะสงครามกาม, ๑๐๖๔
ภาวะสงบ(นิพพาน), ๘๓๕
ภาวะสมบูรณ, ๑๑๔
ภาวะหมดทุกข,-หมดสิ้นปญหา. ดู ภาวะดับทุกข,นิโรธ
ภาเวตพฺพ,ํ ๘๕๔
ภาเวตัพพธรรม, ๔๐, ๔๓, ๘๕๘
ภาษา: -ปฏิสัมปทาอยางหนึ่ง, ๔๑๘; -ภาษากับพระอรหันต,
๓๗๘; -ภาษาธรรม ภาษาทางธรรม, ๕๓๑, ๖๖๔
ภาษาไทย: -*, ๗๕; -กามในภาษาไทยความหมายแคบกวาทาง
ธรรม(อ), ๖๔๒; -วิตกในภาษาไทย ความหมายไมตรงกัน
นักกับทางธรรม, ๘๒๖; -ศีลธรรมเปนคําไทย เกิดขึ้นใน
ภาษาไทย, ๕๖๑; -สังเวชในภาษาไทยความหมายแปรไปจาก
ทางธรรม(อ), ๖๔๘
ภาษิต, ๑๕๐, ๖๓๗; -*, ๑๓๗, ๑๔๒
ภาษี: -*, ๙๖๔
ภิกขาจาร(ทรัพย์ของพราหมณ์), ๔๘๘
ภิกษุ, ๕, ๑๐๒, ๑๑๓, ๒๕๓, ๔๔๕, ๔๖๓, ๕๒๙, ๕๓๓, ๕๓๕,
๕๖๑, ๕๖๙, ๖๓๐, ๖๔๔, ๗๓๓, ๗๖๑, ๗๘๑, ๘๐๑, ๘๒๔,
๘๓๖, ๘๔๓, ๙๑๘, ๙๓๐, ๑๐๔๖, ๑๐๖๑, ๕๖๓–๕๖๔,
๕๙๔–๕๙๘, ๖๐๐–๖๐๖, ๖๑๙–๖๒๐, ๖๓๒–๖๓๔, ๖๓๖–
๖๓๗, ๖๔๗–๖๕๑, ๖๕๖–๖๕๙, ๗๕๔–๗๕๕, ๗๕๗–๗๕๘,
๘๑๓–๘๑๔, และดู พระสงฆ,บรรพชิต; -*, ๖๔๑, ๘๘๔,
๙๒๔; -การคลุกคลีกับคฤหัสถ์, ๕๗๘, ๕๘๐; -การตรวจสอบ
ภิกษุกอนขอเขาศึกษาธรรม, ๕๙๔–๕๙๕; -การบัญญัติวินัย
สําหรับภิกษุ, ๙๒๑; -เกณฑ์กําหนดว่าแดนป่าใดควรอยู่
หรื อ ไม่ ตลอดจนอาหารของใช้ บุ ค คลที่ ค วรใช้ ค วรคบ
หรือไม่, ๖๖๗; -ความเปนทักขิไณยและการบริโภคปจจัยสี่,
๔๐๖; -ความมีกัลยาณมิตรสําหรับภิกษุเนนปรมัตถ, ๕๖๙,
๕๖๓–๕๖๔; -ความสัมพันธและหนาที่ตอชาวบานเพื่อ
ประโยชนแกสงฆและประชาชน, ๙๒๖, ๙๒๙, ๕๗๗–๕๗๘;
-ความหลุดพ้นของภิกษุหรือของอุบาสกไม่ต่างกัน, ๔๘๘; คําสอนของภิกษุไมใชมาตรฐานความประพฤติสําหรับคน
ทั่วไป, ๘๗๒; -เงื่อนไขที่รูปใดควรถือธุดงคเปนตนหรือไม,
๖๖๔; -ตอในใจทําให้ไม่งอกงามในธรรมวินัย, ๕๙๖; ตัวอยางภิกษุปราศรัยเพราะอยากไดกาม(อ), ๖๔๒; -ถ้ามี
เพียงศรัทธาก็เหมือนคนตาเดียว, ๖๐๑; -ทรงย้ําใหภิกษุ
สอนอริยสัจแกชาวบาน, ๘๔๘; -ทานแกพระใดมีผลมาก,
๙๒๘; -ในอนาคตภิกษุขาดการฝกอบรมจะทําใหธรรมและ
วินัยเลอะเลือน, ๖๕๗–๖๕๘; -บวชๆสึกๆเปนการฝกจน
ไดผลก็มี, ๑๐๖๕; -บางรูปไมเหมาะที่จะอยูปา แตถึงอยูปา
ก็ตัดความรับผิดชอบตอสวนรวมไมได, ๗๙๒–๗๙๓; -พระ
อยูเดียวดีก็มีเลวก็ม,ี ๖๗๔–๖๗๕; -ภิกษุกับความสงัดกิเลส,
๖๗๕; -ภิกษุกับติรัจฉานวิชา และขอพึงปฏิบัติตอประชาชน

พุทธธรรม
เกี่ยวกับเทวดาฤทธิ์มงคล, ๙๖๓; -ภิกษุกับสังฆกรรมและ
กิ จ ธุ ร ะในสงฆ การที่ ต อ งร ว มและรั บ ผิ ด ชอบกิ จ การ
สวนรวม, ๗๙๓, ๙๓๒–๙๓๓; -ภิกษุกับสังฆกรรมและกิจ
ธุระในสงฆ การที่ตองรวมและรับผิดชอบกิจการสวนรวม
(อ), ๙๒๕; -ภิกษุกับอริยวงศ, ๗๔๔–๗๔๕; -ภิกษุกับอริ
ยวงศ(อ), ๔๓๖; -ภิกษุที่สามารถปฏิบัติเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลแก่ตนและผู้อื่น, ๕๗๔; -ภิกษุอยูปาควรเรงเพียร
พระปามี๕ประเภทพระพุทธเจาสรรเสริญก็มี ไมสรรเสริญก็
มี เทียบกับพระบานอยางไหนดี, ๖๕๗, ๖๖๓, ๖๗๒; มิจฉาชีพของภิกษุ, ๗๓๔; -มีแตบริขาร8, ๗๕๓; -มีเทศนา
บริสุทธิ์หรือไม่, ๕๗๘; -ไมมีภิกษุไดรับการแตงตั้งเปน
หัวหนาแทนพระศาสดาแตมีภิกษุที่สงฆจะเอาเปนหัวหนา
การปกครองและลงโทษโดยสงฆ, ๙๒๔; -ไมมีภิกษุไดรับ
แตงตั้งเปนหัวหนาแทนพระศาสดา แตมีภิกษุที่สงฆจะเอา
เปนหัวหนา การปกครองและลงโทษโดยสงฆ, ๙๓๐–
๙๓๑; -ลักษณะภิกษุพาล, ๕๗๐; -วิธีเจริญสมาธิตามแบบ
แผนทานมุงสําหรับภิกษุ, ๘๐๓; -วิธีที่ภิกษุจะตรวจสอบพระ
ศาสดา, ๕๙๖–๕๙๘; -วินัยของภิกษุมีทั้งศีลและวัตร, ๔๒๒;
-หลักการแสดงความเคารพกันตามแกออนพรรษา, ๙๒๒,
๙๔๐; -หามรับอาหารจากเสกขสมมต, ๘๘๗; -เหตุผลที่
คฤหัสถเคารพพระสงฆ, ๙๒๒–๙๒๔
ภิกษุณี, ๕, ๔๔๕, ๔๖๓, ๕๓๓, ๕๔๗, ๖๕๙, ๖๗๔, ๙๒๕, ๙๒๘,
๙๓๐; -การอนุญาตใหภิกษุณีบวช, ๔๘๘; -ระลึกถึง
คุณธรรมของผู้อื่นก็ทําให้สุขสบาย, ๘๙๔
ภิกษุณีสงฆ, ๕๔๗, ๙๑๙, ๙๒๘; -*, ๙๒๔
ภิกษุสงฆ, ๓๖๙, ๕๔๗, ๗๒๐, ๗๔๙, ๘๖๖, ๙๑๘, ๙๒๘,
๗๔๔–๗๔๕, ดู พระสงฆ,ภิกษุ,สงฆ; -*, ๙๒๔; -คําในสมัย
ตอมาเรียกภิกษุสงฆ วาสมมติสงฆ, ๔๑๐; -ทาทีตอคําติ
เตียนสรรเสริญของคนภายนอก, ๕๙๔; -บัญญัติวินัยไวเปน
ระบบแกปญหาจากดานนอก, ๘๗๑; -มีหนาที่นําประชาชน
ใหพัฒนาในอริยธรรม, ๙๖๐; -ลักษณะบางอยางแหงความ
เปนอยูของภิกษุสงฆในพุทธศาสนา, ๓๙๖; -ศีลสําหรับภิกษุ
สงฆ , ๗๔๘ –๗๕๐ ; -หนา ที่ ใ นฐานะมิ ตรแท แ ละ
ความสัมพันธกับชาวบาน, ๕๗๗–๕๗๘; -ใหภิกษุสงฆนําใน
ระบบเต็ ม แผนของไตรสิ ก ขาส ว นคฤหั ส ถเ น นระบบบุ ญ
กิริยา, ๕๔๐
ภิกษุสามเณร, ๔๐๖, ดู ภิกษุ,สามเณร
ภิกษุสาวก(เครื่องวัดความประพฤติ), ๓๖๖
ภิญโญภาพ,ภิยโยภาพ, ๗๕๔, ๘๐๑
ภูเขา, ๘๖๔, ๙๑๒
ภูต, ๒๓๑, ๘๙๗; -*, ๔๗๐, ๕๐๕
ภูตกสิณ, ๘๐๔, ๘๐๗–๘๐๙
ภูมิ, ๙๕๓; -การใหผลของกรรม, ๒๗๓; -ภูมิสามกับบุญและ
กุศล, ๒๕๒; -อานาปานสติเปนภูมิมนสิการของมหาบุรุษ(อ),
๘๑๗

ดัชนี
ภูม,ิ ภูมิ๓,ภูมิ๔: -*, ๖๖
ภูมิคุมกัน,ตานทานโรค(สมาธิ), ๗๘๘, ๗๘๙
ภูมิธรรม, ๑๑๙, ๑๒๑, ๗๒๒, ๗๙๑, ๘๘๑, ๘๘๖, ๙๔๐, ๑๐๓๖
ภูมิปญญา, ๕๗๓; -(โยนิโสมนสิการตรวจสอบ)(อ), ๖๘๐
ภูมิศาสตร, ๙๒๗
ภูมิหลัง, ๗๗๓
เภสัช, ๔๒๑, ดู คิลานเภสัช,ยา,ปจจัยสี่
โภคทรัพย,โภคสมบัติ, ๘๗, ๑๔๔, ๑๔๙
โภคสัมปทา, ๗๓๙
โภคสุข, ๗๔๒–๗๔๔
โภคะ, ๘๗, ๑๑๓
โภคะ,โภคทรัพย,โภคสมบัติ, ๒๕๓, ๗๒๙, ๘๘๗, ๑๐๖๓,
๖๗๑–๖๗๒, ๗๓๖–๗๔๔; -ผลกรรมให้โภคะมากโภคะน้อย,
๒๘๓; -ผู้ปรารถนา พึงไม่ประมาท, ๕๓๖; -ไม่ใช่เครื่อง
ตัดสินความทรามหรือประเสริฐ, ๓๑๙; -รายละเอียด,
๗๕๖, ดู ทรัพย
โภชนะ, ๖๔๙, ๗๓๔, ดู บิณฑบาต,อาหาร; -การฝึกสมาธิ
ต้องการสัปปายะด้านโภชนะด้วย(อ), ๘๑๑; -โภชนะ
ประณีตชวยปสสัทธิ, ๘๓๖
โภชเนมัตตัญุตา, ๙๙๘; -(ความหมาย)(อ), ๖๔๗; -*, ๘๖๙,
๙๙๘, ๑๐๓๖
โภวาที, ๓๑๙
มคฺควิท:ู -*, ๔๗๔
มงคล, ๗๔๖; -ขอที่ภิกษุและชาวบานพึงปฏิบัติในเรื่องมงคล,
๙๖๓–๙๖๔; -ความหมายจําเพาะเทียบกับอิทธิปาฏิหาริย
และติรัจฉานวิชา(อ), ๙๖๑; -พุทธานุญาตที่ผอนปรน
เกี่ยวกับการถือมงคลและการแปรขยาย, ๙๖๐–๙๖๒; มงคลแท้จริงอยู่ที่การทําความดี ชาวพุทธไม่ถือมงคลตื่น
ข่าว มุ่งจากการกระทํา ไม่หวังพึ่งมงคล, ๓๑๗; -มงคล
แท้จริงอยู่ที่การทําความดี ชาวพุทธไม่ถือมงคลตื่นข่าว มุ่ง
ผลจากการกระทํา ไม่หวังพึ่งมงคล, ๘๙๗, ๙๖๐, ๙๖๓; มงคลแทจริงอยูที่การทําความดี ชาวพุทธไมถือมงคลตื่น
ขาว มุงผลจากการกระทํา ไมหวังพึ่งมงคล(อ), ๙๑๐; -ยัง
หวังผลจากมงคล แสดงวายังไมมั่นในพระรัตนตรัย, ๘๖๕
มชฺเฌน ธมฺมํ เทเสติ: -*, ๒๐๑, ๕๑๓
มณิกาวิทยา, ๙๔๗
มณี(นิมิต), ๘๒๐
มติ: -(สงฆ); -*, ๙๒๕; -*, ๖๕๐
มนตร์, ๗๘๕
มนสิการ, ๙๙, ๑๗๑, ๔๑๒, ๔๔๗, ๔๘๑, ๖๔๔, ๖๗๔, ๗๙๐,
๘๓๐, ๘๓๗, ๙๔๖, ๑๐๒๕, ๖๔๙–๖๕๓, ๖๕๖–๖๕๗,
๘๑๓–๘๑๔, ๘๑๙–๘๒๐, ดู โยนิโสมนสิการ; -*, ๘๑๗; การขาดมนสิการเปนอนาหารของโพชฌงค, ๘๓๔–๘๓๕; ความหมายไวพจนและความตางจากปญญา, ๖๒๑, ๖๒๓; ความหมายไวพจนและความตางจากปญญา(อ), ๖๒๑; -

๑๒๙๙
เป็นต้นกําเนิดของธรรมทั้งปวง, ๘๔๒; -มนสิการโดยแยบ
คาย. ดู โยนิโสมนสิการ; -มนสิการในสมถะ, ๗๗๗; มนสิการมีในฌาน, ๘๒๗; -มนสิการวาดวยปญญา=โยนิโสมนสิการ, ๗๗๘
มนสิการเจตสิก, ๒๗
มนสิการสมฺภวา, ๘๔๒
มนินทรีย, ๓๖, ๔๗๐
มนุษย, ๘๖, ๘๗, ๑๑๐, ๑๑๙, ๑๒๓, ๑๔๘, ๒๓๑, ๔๕๓, ๔๖๓,
๕๒๗, ๕๒๙, ๕๓๒, ๕๓๗, ๕๔๐, ๕๔๖, ๕๘๕, ๖๔๖, ๖๕๓,
๖๗๔, ๗๕๘, ๘๔๘, ๘๕๒, ๘๕๙, ๘๙๑, ๙๗๐, ๑๐๒๖,
๕๑๗, ๕๕๑–๕๕๒, ดู สัตว,ประชาชน,โลก,สังคม; -การคา
ขายมนุษย(อ), ๗๒๓; -ขอไดเปรียบเสียเปรียบเมื่อเทียบกับ
เทวดา, ๙๕๒–๙๗๐; -ความสัมพันธที่ถูกตองกับเทวดาทั้ง
ทาทีและวิธีปฏิบัติในเรื่องเทวดาและอิทธิปาฏิหารย, ๙๔๑–
๙๗๐; -ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคมและธรรมชาติ
ตามหลักปจจยาการ, ๒๑๐; -แงที่มนุษยตางจากธรรมชาติ
พรอมทั้งความสัมพันธกับธรรมชาติและสังคม, ๖๙๗–
๖๙๙; -แดนแหงกิจกรรมทางจิตปญญาของมนุษย, ๘๗๘; ถาไมรูจักสุขไรอามิสบาง การแกงแยงกามสุขก็จะครอบงํา
ชะตากรรมของโลกมนุษยตลอดไป, ๑๐๕๙; -ธรรมทั้งหมด
ในรูปที่มนุษยเกี่ยวของคืออริยสัจ๔, ๘๕๔; -บุญมีอุปการะ
แกมนุษย, ๒๕๓; -ประโยชนทางจิตปญญาเปนแกนสารเนื้อ
แทของชีวิตมนุษย, ๘๗๑; -ปาณาติบาตคํานึงถึงสัตวมนุษย
เปนหลัก แตก็ขยายไปถึงสัตวดิรัจฉานดวย, ๗๒๖–๗๒๗;
-พระพุทธเจาประกาศอิสรภาพใหแกมนุษยทามกลางเทวดา
และอิทธิปาฏิหาริย, ๙๔๑; -พระพุทธเจาพนเหนือภาวะอยาง
มนุษยและเทวดา, ๙๗๐; -พระสงฆ์คลุกคลีกับชาวบ้าน
เรียกว่าถูกมนุษย์จับไว้, ๕๗๘; -พุทธจริยธรรมคือมรรคเปน
กระบวนวิธีของมนุษยในการนําเอาความรูกฎธรรมชาติมา
ใชใหเปนประโยชนเพื่อแกปญหาและทําชีวิตใหดีงาม, ๕๒๖,
๕๑๔–๕๑๖, ๕๓๔–๕๓๕, ๖๘๕–๖๘๖; -มนุษยบังคับ
ควบคุมธรรมชาติไดจริงหรือ?, ๑๖๗; -มนุษย์เป็นทุกข์
เพราะกามคุณารมย์เสื่อมสลาย, ๑๐๕๑; -มนุษยเปนสัตว
เจริญทางจิตปญญา ตัณหาก็พลอยละเอียดซับซอนยิ่งขึ้น
ดวย, ๑๐๐๗–๑๐๐๘; -มนุษยเปนสุคติ, ๓๒๒; -มนุษย
เป น อยู กั น อย า งไร เพื่อ อะไร และควรเป น อยู อ ย า งไร ,
๘๔๔–๘๔๕; -มนุษยฝกอบรมใหประเสริฐได จนเทพพรหม
เคารพบูชา, ๓๑๖, ๘๖๔, ๙๕๔, ๙๕๗, ๙๖๕; -มนุษย์และ
เทพถูกทิฏฐิ2อย่างครอบงําใจจึงไม่เห็นความจริง, ๕๐๕; โลกมนุษยเปนชุมทางที่ทั้งชาวสวรรคและชาวอบายมาทําหา
กรรม และเปนที่หวานธรรม, ๙๕๔; -วิสัยความสามารถและ
ความมั่นใจในศักยภาพของตน, ๙๕๔, ๙๖๕, ๙๐๒–๙๐๔; วิสัยความสามารถและความมั่นใจในศักยภาพของตน
(อ), ๘๖๔; -วิสัยอํานาจของมนุษยภายในความแวดลอม
ของธรรมชาติและกฎธรรมชาติ, ๒๓๘, ๖๙๗–๖๙๙; -เวลา

๑๓๐๐
มองเหตุแหงทุกขและวิธีแก มนุษยมักมองแบบซัดทอด
ออกไปข า งนอกอย า งเดี ย ว จึ ง เที่ ย วแสวงหาที่ พึ่ ง ผิ ด ,
๘๕๙–๘๖๑, ๘๖๓–๘๖๕; -สภาพและความตองการของ
สังคมมั่นใจยุคปจจุบัน, ๙๑๐, ๑๐๖๔; -สังคมประกอบดวย
มนุษยที่มีพัฒนาการทางจิตปญญาอยูในระดับตางๆกัน,
๗๔๙, ๘๗๒; -หลักสงฆแสดงวาตามหลักพุทธศาสนา
มนุษยที่ดีมีสวนอยูในสังคม, ๖๘๓; -เหตุปจจัยของทุกข
หรือปญหามีทั้งดานนอกดานใน แตเหตุปจจัยภายในของ
มนุ ษ ย เ องเป น ตั ว ยื น โรงที่ ต อ งเรี ย นรู วิ ธี อ ริ ย สั จ ไว แ ก ,
๘๗๐–๘๗๑; -เหตุปจจัยของทุกขหรือปญหามีทั้งดานนอก
ดานในแตเหตุปจจัยภายในของมนุษยเองเปนตัวยืนโรงที่
ตองเรียนรูวิธีอริยสัจไวแก, ๖๓๕, ๖๘๕; -อริยสัจคือวิธี
แก ป ญ หาแบบพุ ท ธซึ่ ง มนุ ษ ย พั ฒ นาจิ ต ป ญ ญาจน
แกปญหาไดเอง, ๘๖๐–๘๖๑, ๘๗๐–๘๗๓
มนุษยชาติ, ๑๐๘, ๗๓๕, ๗๔๖
มนุษยธรรม(=กุศลกรรมบถ๑๐), ๕๒๓
มนุษยภูม,ิ ๙๕๓, ดู มนุษย
มนุษยสมบัต,ิ ๕๓๕
มนุษยสัตว(=สัตวมนุษยและสัตวอื่นๆ), ๕๘๓
มนุษยสุข: -*, ๑๐๕๗
มโน, ๓๐, ๑๗๑, ๒๐๓, ๓๓๐, ๕๐๖, ๖๘๙, ดู ใจ,จิต; -*, ๒๕,
๓๔, ๘๔๒
มโนกรรม, ๒๖๓, ๓๑๘, ๗๔๓, ๗๖๔, ๙๓๐, ๙๖๗, ๑๐๔๓, ดู
กรรม; -มโนกรรมในรูปของทิฏฐิเชนคานิยมสําคัญที่สุดยิ่ง
กวากายกรรมวจีกรรม, ๖๙๐
มโนทวาร, ๔๑, ๔๒, ๑๘๖; -*, ๗๒๙
มโนทุจริต, ๒๖๓, ๕๗๐, ๕๙๒, ๖๕๑, ๗๖๑
มโนภาพ, ๑๐๕, ๗๗๖
มโนมยาภินิมมาน,มโนมยิทธิ: -*, ๔๕๒
มโนมัยกาย: -*, ๓๖๘
มโนวิญญาณ, ๒๗, ๓๐, ๑๗๑, ๕๐๖
มโนสังขาร, ๒๙, ๒๐๓, ๒๔๓, ๒๘๕, ๙๔๖
มโนสัญเจตนา, ๒๙, ๒๐๓; -*, ๑๗๑
มโนสัมผัส, ๓๑, ๑๗๒
มโนสัมผัสสชา เวทนา: -*, ๓๑
มโนสุจริต, ๕๗๐, ๕๙๒, ๖๕๑, ๗๖๑
มมังการ, ๑๒๖, ๕๘๙, ๗๐๕
มรณกรรม, ๘๙๘
มรณทุกข, ๘๖
มรณภาพ, ๘๙๔
มรณสติ, ๘๐๕–๘๐๙; -เปนสัพพัตถกกรรมฐาน, ๘๐๖
มรณสัญญา(ทุกขา ปฏิปทา), ๘๔๑
มรณะ, ๘๕, ๘๗, ๑๔๑, ๒๖๘, ๒๘๐, ๓๒๓, ๕๖๖, ๘๔๗, ๘๔๙,
๘๕๒
มรดก, ๗๓๗, ๗๔๕, ๘๓๕

พุทธธรรม
มรรค, ๗๗; -การเชื่อมตอระหวางกระบวนธรรมตามธรรมชาติ
ของนิโรธกับกระบวนวิธีปฏิบัติแหงมรรคของมนุษย, ๕๕๑;
-การที่ เ ริ่ ม ด ว ยสั ม มาทิ ฏ ฐิ และเจริ ญ ไปจนจบด ว ย
สัมมาทิฏฐิ(=เนนความสําคัญของปญญา), ๕๑๕; -สมถะ
และวิปสสนามาคูกันในมรรคและเปนองคมรรค(อ), ๔๔๗
มรรค ผล: -มรรค ผลยังเปนทุกข, ๑๖๐
มรรค มีองค์ ๘, ๘๘๙
มรรค(=มรรค), ๕๖๖; -เหตุที่มรรคมาในลําดับสุดทาย, ๘๖๓
มรรค(๓นัย), ๑๙๓, ๔๐๙, ๔๑๘, ๕๑๗, ๕๒๒, ๕๖๓, ๗๐๔,
๗๕๐, ๗๕๙, ๗๙๓, ๘๒๔, ๘๔๖, ๘๗๔, ๖๘๗–๖๘๘, ดู
ม ร ร ค มี อ ง ค ๘ ,อ ริ ย ม ร ร ค ,อ ริ ย อั ฏ ฐั ง คิ ก ม ร ร ค ,
มัชฌิมาปฏิปทา,อริยสัจ,มรรคา; -*, ๕๐๖, ๕๒๗; -การ
เชื่อมตอระหวางกระบวนธรรมตามธรรมชาติของนิโรธกับ
กระบวนวิธีปฏิบัติแหงมรรคของมนุษย, ๕๑๓–๕๑๖; -การ
ดําเนินมรรคตองอาศัยตถาคตโพธิสัทธา, ๙๑๐; -การที่เริ่ม
ดวยสัมมาทิฏฐิ และเจริญไปจนจบดวยสัมมาทิฏฐิ(=เนน
ความสําคัญของปญญา), ๕๕๖–๕๕๙; -กิจตอมรรคคือ
ภาวนาแปลวาเจริญไดแกปฏิบัติหรือลงมือทํา, ๖๓๕, ๘๕๕–
๘๕๘; -ความสัมพันธกับพระรัตนตรัยในฐานะเครื่อง
นําเขาสูมรรค, ๖๘๑–๖๘๔; -ความหมายของมรรค(ใน
อริยสัจ/มีองค ๘)พรอมทั้งแนวอธิบาย, ๘๕๐, ๕๑๔–๕๑๕,
๘๖๓–๘๖๙; -ฉันทะเปนองคธรรมในขณะแหงมรรคทั้ง๔
และเปนมรรคทั้ง๔และเปนมรรค(อ), ๙๘๑; -ดังนั้นมรรคจึง
เปนภาเวตัพพธรรม, ๘๕๘; -ทัสสนะ=มรรคแรก,ภาวนา=
มรรคสูงสาม, ๔๐๒; -เทียบระบบมรรคกับระบบบุญกิริยา,
๕๓๙–๕๔๐; -ธรรมจักษุไดแกมรรคใดบาง(อ), ๘๘๘; -เนื่อง
ดวยสังคมทางกัลยาณมิตร, ๕๒๘–๕๓๐; -ในการคิดแบบ
อริยสัจและเทียบวิธีวิทยาศาสตร, ๖๘๖, ๖๓๓–๖๓๕; -ใน
ฐานะไตรสิกขา การจัดเทียบองคธรรมและความประสาน
สัมพันธในทางปฏิบัติระหวางไตรสิกขากับองคมรรค, ๘๖๗,
๕๔๓–๕๕๖, ๖๙๕–๖๙๗; -ในฐานะทางสิ้นกรรม, ๕๓๐–
๕๓๑; -ในฐานะมรรคาสูจุดหมายชีวิตคืออรรถะตางๆ,
๕๓๖–๕๔๓; -ในฐานะมัชฌิมาปฏิปทา, ๘๕๓, ๕๒๕–๕๒๘;
-ในฐานะสัมมาปฏิปทา, ๕๑๗; -ในฐานะอุปกรณมิใช
สําหรับยึดแบก, ๕๓๑–๕๓๒; -ในวิธีแกปญหาตามหลักกิจ
ญาณและการตรวจสอบดวยหลักญาณ3, ๘๕๕–๘๕๘; ปฏิบัติโดยเริ่มที่โยนิโสมนสิการ, ๖๒๔; -เป็นมรรคาสําหรับ
ละโลภะ โทสะ โมหะ, ๕๔๑; -เปนหลักกลางในฝายวิธีการ
หรือภาคปฏิบัติประยุกตขยายไดอีกมาก, ๕๔๙–๕๕๑; -ฝก
ไตรสิกขา ก็คือทําใหระบบการดําเนินชีวิตกลายเปนระบบ
ของมรรค, ๘๖๙; -มรรค=ธรรมานุธรรมปฏิบัติ(อ), ๖๘๓; มรรค=พรหมจรรย คื อ ระบบจริ ย ธรรมหรื อ คํ า สอน
ภาคปฏิบัติทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวกับวิธีใชกฎธรรมชาติใหเปน
ประโยชนมากที่สุด, ๘๖๗, ๕๒๔–๕๒๕, ๕๓๒–๕๓๖; มรรคคือวิธีปฏิบัติ(สมถะวิปสสนา)4แบบ, ๔๔๕; -มรรคจะ

ดัชนี
เปนอยางไรก็สัมพันธกับฌานที่เปนบาท, ๔๘๓, ๔๘๕; มรรคเจริญบริบูรณ ก็ทําใหโพธิปกขิยธรรมทั้ง3๗พลอย
เจริ ญ บริ บูร ณ ดว ย และในขณะแห ง มรรคขณะจิ ต เดี ย ว
องคมรรคและโพธิปกขิยธรรมทั้งหมดเกิดทํางานพรอม
ครบถวน, ๘๓๙, ๘๔๑; -มรรคเจริญบริบูรณ์เริ่มแต่ปฏิบัติ
ถูกต้องต่อกระบวนการรับรู้, ๘๔๑; -มรรคเป็นองค์ ๘เป็น
มรรคเก่า พระพุทธเจ้าเพียงค้นพบและบอก, ๔๖๒; -มรรค
มีองค ๘กับมรรค4ตางกันหรือไมอยางไร, ๘๓๙; -มรรคมี
องค ๘เปนมรรคาเกา พระพุทธเจาเพียงคนพบและบอก,
๕๑๔–๕๑๕; -เมื่อเขาสูมรรคแลว ก็เปนเรื่องขององคธรรม
ภายในเฉพาะตัวของบุคคล, ๖๗๖; -เมื่อมรรคเจริญถึงที่
องคมรรคทั้ง8ทํางานพรอมสําเร็จในขณะเดียวกัน เรียกวา
เปนมรรคชนิดที่คูกับผลซึ่งแบงเปนมรรค4, ๘๓๙; -ไมใช
ทาง8สายแตเปนสายเดียว มีองคประกอบ, ๕๔๔; -วิชชา=
มรรค, ๓๘๑; -วิมุตติในหนึ่ง=มรรค, ๔๓๙; -วิวัฏฏนา=
มรรค(อ), ๘๒๐; -ศรัทธาไมเปนองคมรรคแตชวยเชื่อมตอ
ใหเขาสูมรรค, ๕๘๘; -ศีลที่เป็นองค์แห่งมรรค, ๙๑๗; สมถะและวิ ปส สนามาคู กัน ในมรรคและเปน องคม รรค ,
๔๓๐; -สมุจเฉทนิโรธ/สมุจเฉทวิมุตติ=มรรค, ๔๐๑, ๘๖๓;
-สังขารุเปกขาญาณ เปนวิปสสนาที่เชื่อมถึงมรรค, ๔๗๙; สัตบุรุษ=ผูประกอบดวยมรรคมีองค๘(อ), ๕๖๙; -โสดาใน
โสดาบัน=มรรค, ๘๘๙; -หลงผิดเอาวิปสสนูปกิเลสเปน
มรรค, ๔๔๗; -อสามายิกวิมุตติ=มรรค๔ผล๔(อ), ๔๓๒; อุปมา๔อยาง, ๘๕๘
มรรค(อวัยวะสืบพันธุ), ๗๒๖
มรรคญาณ, ๔๗๙; -*, ๔๔๗
มรรคปญญา: -*, ๖๔๐
มรรคผล, ๑๐๙, ๔๒๗, ๔๔๗, ๔๔๘, ๔๖๐, ๔๗๗, ๖๙๒, ๙๒๕,
๙๗๑; -*, ๔๔๖, ๕๘๔, ๘๒๐, ๙๐๑; -กรณีที่เรียกมรรคผล
วาฌานก็มี, ๔๒๕; -ขณะจิตที่บรรลุเปนอัปปนา, ๔๔๙,
๔๘๖; -ความหลงผิดเกี่ยวกับมรรคผลนิพพาน, ๔๔๕; ญาณที่พิจารณามรรคผลนิพพาน, ๔๘๐; -ไดมรรคผลแลว
เจริญสมถะเพิ่มเติมไดหรือไม, ๔๔๒
มรรคภาวนา, ๖๒๔, ๖๘๘
มรรคมีองค ๘, ๒๔๓, ๓๔๔, ๔๖๒, ๔๖๗, ๖๒๔, ๘๐๒, ๘๕๘,
๘๖๖, ๘๙๒, ๙๑๓, ดู มรรค; -*, ๔๖๓, ๕๖๙, ๙๐๑
มรรควิธ,ี ๖๔๒, ๘๕๕
มรรคสมังคี ๔: -*, ๔๗๑
มรรคสมังคี(๔): -*, ๔๑๐, ๘๓๙
มรรคสมาธิ: -*, ๔๒๘, ๘๐๓
มรรคสัจจ, ๔๗๗
มรรคสุข: -*, ๑๐๕๗
มรรคา(=มรรค), ๔๐๔, ๔๒๓, ๔๗๗, ๕๑๕, ๕๒๕, ๕๓๐, ๕๓๒,
๕๔๑, ๕๘๙, ๖๘๔, ๗๔๔, ๘๕๕, ๘๖๒, ๘๘๑, ๘๘๔, ๘๘๖,
๙๐๕, ๙๑๐, ๙๕๐, ดู มรรค; -ความกาวหนาในมรรคา,

๑๓๐๑
๕๕๗; -โพชฌงค๗เปนมรรคาใหถึงอสังขตะ, ๘๓๘; มรรคาของอารยชนเริ่มดวยปจจัยทางสังคม, ๕๒๙, ดู
กัลยาณมิตร,ปรโตโฆสะ; -มรรคาเพื่อละฉันทะ, ๑๐๑๑; มรรคาแห่งการตรัสรู,้ ๑๐๖๐; -มรรคาแหงการพัฒนาชีวิตมี
ปญญาเปนหลัก. ดู ปญญา; -มรรคาแหงการพัฒนาชีวิตมี
ปญญาเปนหลัก(อ), ๑๐๒๒; -สติปัฏฐานเป็นมรรคาเอก,
๗๖๔; -อิทธิบาทเป็นมรรคา, ๘๐๑
มรรยาท,มารยาท, ๕๓๙, ๕๔๗, ๕๗๐; -*, ๙๖๑
มรสุมชีวิต, ๘๖๕
มฤตยู, ๑๔๐
มลทิน, ๕๗๑, ๘๑๑, ๘๙๓, ๙๐๐, ๙๔๐
มลทินภายใน, ๒๖๔
มเลจฉะ, ๔๐๓
มวลชน, ๑๐๖๖; -*, ๑๐๒๒
มหัคคตาเจโตวิมุตติ, ๔๓๔
มหากษัตริย(สุขนอยกวาพระพุทธเจา), ๑๐๓๓–๑๐๓๔, ดู
กษัตริย, ราชา
มหากัลป ๘๔๐,๐๐๐, ๘๙๗
มหากิริยาจิต: -*, ๑๒๒
มหาโจร(ภิกษุผูอุตริมนุษยธรรม), ๙๒๕
มหาตมะ(ไปนรกยาก), ๒๘๙
มหานคร, ๕๕๓–๕๕๔
มหาบพิตร, ๕๓๖, ๖๖๐, ๗๖๑
มหาบุรุษ, ๓๔๓, ๓๙๙; -*, ๘๑๗; -เปนกัลยาณมิตร, ๕๖๕; เป็นนายของความคิด, ๓๙๗
มหาบุรุษลักษณะ, ๙๖๖
มหาปฐพี, ๙๑๒; -*, ๘๙๙
มหาพรหม(เห็นผิด), ๓๔๐
มหาโพธิ,ตน, ๙๖๙
มหาภูต,มหาภูตรูป(๔), ๒๖, ๑๗๑, ๓๔๐; -(กสิณ), ๘๐๔; -*,
๒๕
มหาเมฆ(อุปมาสัตตบุรุษ), ๕๗๓
มหายัญ, ๙๑๓, ดู ยัญ,บูชายัญ
มหายาน, ๘; -*, ๑๐๑๙
มหาศีล: -*, ๗๓๔, ๙๖๑
มหาสัตว, ๒๔๒
มหาสาวก, ๓๖๘, ๘๓๕, ๙๕๑
มหาอํามาตย์, ๖๗๔
มเหศักดิ,์ ๓๙๘
มองแงเดียวหลายแง. ดูวิภัชชวาท; -*, ๖๘๐
มองแงราย, ๖๒๓
มองตามเปนจริง, ๖๔๒–๖๔๕, ๖๗๖–๖๗๙, ดู วิปสสนา,โยนิโส
มนสิการ,วิภัชชวาท,ยถาภูตญาณทัศนะ
มอบตัว(กรรมฐาน), ๘๐๘
มะเดื่อ(อุปมา), ๗๔๑, ๑๐๔๔

๑๓๐๒
มะมวงรสวิเศษ(ชาดก): -*, ๕๖๗
มักงาย(พฤติกรรมตัณหา): -*, ๑๐๒๒
มักน้อย, ๕๖๖, ๖๗๒, ๗๓๕, ๗๔๙
มักมาก(ในอนาคตพระเถระจะนํา), ๖๕๘
มัคคจิต, ๔๘๖
มัคคววัฏฐาน, ๔๗๗
มัคคสมังคี. ดู มรรคสมังคี
มัคคสมาธิ. ดู มรรคสมาธิ
มัคคสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๓–๕๘๔
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ, ๖๓๒, ๖๓๙
มั่งมี, ๖๔๖, ๗๕๑, ดู ทรัพย
มังสจักษุ, ๘๘๘
มังสวณิชชา: -*, ๗๒๓
มัจจุราช, ๑๓๙, ๑๔๒, ๑๔๔, ๓๑๘, ๖๕๕, ๖๗๓
มัจฉริยเจตสิก, ๒๗
มัจฉริยะ, ๒๐๗, ๒๔๙, ๘๘๔, ๘๘๕, ๘๙๓, ๙๑๒, ๑๐๐๓, และ
ดู โสดาบัน
มัชชวณิชชา: -*, ๗๒๓
มัชฌิมยาม, ๔๕๑
มัชฌิมศีล: -*, ๗๓๔
มัชฌิมา,ความเปน(ของมัชฌิมาปฏิปทา), ๖๔๐
มัชฌิมาปฏิปทา, ๔, ๖, ๑๐, ๑๙๓, ๒๓๑, ๔๐๔, ๔๒๓, ๘๖๖,
๘๗๔, ๕๑๑–๕๕๙, ดู มรรค,ทางสายกลาง; -การเตรียมเขา
สูมัชฌิมาปฏิปทา, ๖๗๙–๖๘๑; -การนับถือพระรัตนตรัยอยู
ที่สวนไหนของมัชฌิมาปฏิปทา, ๖๘๒; -ความเขาใจเบื้องตน
อื่นๆรวมทั้งระบบของมัชฌิมาปฏิปทา, ๕๒๔–๕๕๙; -ความ
ตอเนื่องและความเปนคูกับมัชเฌนธรรมเทศนา6, ๖๘๗,
๕๑๓–๕๒๔, ๘๕๓–๘๕๔; -ความเทียบเทาธรรมานุธรรม
ป ฏิ บั ติ แ ล ะ เ ที ย บ กั บ โ ส ต า ป ต ติ ยั ง ค ะ ห รื อ
กระบวนการพัฒนาปญญา, ๖๘๓; -ความสําคัญของศรัทธา
ในระบบของมัชฌิมาปฏิปทา, ๖๘๒; -ความหมายและความ
เปนมัชฌิมาของมัชฌิมาปฏิปทา, ๕๑๔, ๖๔๐, ๘๕๐, ๘๖๖,
๕๒๕–๕๒๖; -ใชพิจารณาความถูกตองของกิจกรรมและ
กิจการไดทุกอยาง, ๕๒๗–๕๒๘; -ในฐานะที่เปนมรรคคือ
วิธีปฏิบัติของมนุษยและมรรคในฐานะมัชฌิมาปฏิปทา,
๕๑๔–๕๑๖, ๕๒๕–๕๒๘; -บุพนิมิตหรือบุพภาค2อยาง,
๕๖๓–๖๐๖, ๖๐๗–๖๘๖; -บุพภาคในฐานะจุดเชื่อมตอ
บุคคลกับโลก, ๖๗๖; -ปุถุชนกับมัชฌิมาปฏิปทา, ๘๖๕; สรุปสาระที่ควรสังเกต, ๘๗๖–๑๑๕๐; -อรรถกถาเรียก
ปฏิจจสมุปบาทเปนมัชฌิมาปฏิปทาก็มี(อ.), ๒๐๑
มัชเฌนธรรม, ๔, ๖; -วิธีคิดแบบมัชเฌนธรรม, ๖๖๓
มัชเฌนธรรมเทศนา, ๖, ๑๐, ๑๑, ๒๓๑, ดู สัจจธรรม,
สภาวธรรม,เทียบ มัชฌิมาปฏิปทา; -ความสัมพันธกับ
มัชฌิมาปฏิปทา, ๖, ๖๘๗, ๘๕๓, ๕๑๓–๕๑๔; -ความหมาย
และเหตุผลที่เรียกในหลักการทั่วไป, ๒๐๑, ๕๑๓–๕๑๔; -วิธี

พุทธธรรม
คิดแบบมัชเฌนธรรมเทศนา, ๖๖๓; -สรุปสาระที่ควรสังเกต,
๘๗๗
มัตตัญญุตา, ๕๖๙
มั่นคง,ความ, ๖๔๖, ๖๘๐; -(ทางอารมณ), ๗๘๘
มั่นใจ, ๖๘๐, ๕๘๗–๕๙๐, ดู ศรัทธา
มันตาภาสา: -*, ๗๒๓
มัยหก,นก(อุปมา), ๗๓๘
มัยหัง มัยหัง, ๗๓๘
มัวเมา, ๑๑๔, ๑๔๙, ๒๖๓, ๖๔๖, ๖๔๗, ๖๗๑, ๘๕๙, ๘๗๒,
๑๐๑๖, ๑๐๒๖, ๑๐๕๑, ๑๐๕๖, ๑๐๖๓, ๗๔๖–๗๔๗, ๗๖๐–
๗๖๒, ๘๖๕–๘๖๖, ดู ประมาท,กาม; -*, ๔๓๗, ๕๖๙,
๑๐๓๑
มากับคนเลี้ยง(ชาดก): -*, ๕๖๗
มาแกว, ๑๐๒๗
มาตรการ, ๕๔๗, ๖๙๙
มาตรฐาน, ๕๔๔, ๖๓๒, ๖๙๑, ๘๖๗, ๘๗๒; -มาตรฐานทาง
สังคมเปนเกณฑอยางหนึ่งสําหรับตัดสินดีชั่ว, ๒๖๒; มาตรฐานวัดความเสื่อมของสังคม, ๗๒๖
มาตุฆาต, ๓๒๒
มานเจตสิก, ๒๗
มานสังโยชน: -*, ๙๙๓
มานะ, ๑๕, ๒๓, ๑๐๐, ๑๒๖, ๑๓๙, ๒๕๐, ๕๗๐, ๖๓๔, ๖๔๖,
๗๐๕, ๙๐๙, ๙๔๙, ๙๖๓, ๑๐๐๘; -*, ๑๐๑๖; -บทบาทใน
ฐานะปปญจะ, ๓๕, ๓๗; -มาจากตัณหา จัดเขาพวกโลภะ
(อ), ๙๙๓; -อิทธิพลตอการแกปญหา, ๘๗๒
มานะอหังการ: -*, ๙๒๓
มานานุสัย, ๑๒๖, ๗๐๕
มานุสกทุกข, ๘๖
มายา,มารยา, ๒๖๓, ๔๘๗, ๗๕๗; -*, ๘๑๐, ๙๗๘
มายากล, ๑๓๙, ๖๓๐, ๙๔๗
มาร, ๕๒, ๙๖, ๑๔๓, ๒๓๑, ๓๓๙, ๓๗๙, ๔๓๘, ๔๕๓, ๔๘๘,
๕๙๘, ๘๔๘, ๙๖๖, ๑๐๓๖; -*, ๙๘๔; -เปนเทพสูงสุดชั้น
กามาจร ยิ่งใหญที่สุด รังครวญถึงพรหม และมนุษยที่ฝก
ตนยอมปราบได, ๓๓๙; -เปนเทพสูงสุดชั้นกามาจร ยิ่งใหญ
ที่สุดรังครวญถึงพรหมและมนุษยที่ฝกฝนยอมปราบได,
๙๕๗
มารดา, ๘๗, ๕๙๒, ๖๕๒, ๖๘๙, ๗๑๒, ๗๔๖, ๘๙๖; -*, ๘๖๘; การปลงชีวิตมารดา, ๘๙๘; -ตั้งครรภ์ด้วยปัจจัย๓, ๑๐๒๖;
-พระอรหันต์มีจิตเมตตาต่อปวงสัตว์ดังมารดาถนอมบุตร,
๓๙๙
มารดาบิดา, ๗๔๓, ๘๙๘, ๗๓๗–๗๓๘, ดู พอแม; -ในฐานะทิศ
เบื้องหนา, ๗๓๐; -บุตรควรตอบแทนคุณโดยให้ตั้งอยู่ใน
อารยวัฒิ๕, ๙๑๒; -อิทธิพลในการกอทิฏฐิ, ๕๘๒
มารยา. ดู มายา
มารยาท. ดู มารยาท

ดัชนี
มาอาชาไนย, ๗๙๕
มิจฉัตตะ ๑๐: -*, ๔๓๔
มิจฉา, ๖๙๐
มิจฉากัมมันตะ, ๕๑๗, ๖๓๘, ๖๘๘
มิจฉาชีพ, ๗๒๓, ๗๓๔, ๙๖๔, ดู มิจฉาอาชีวะ; -มิจฉาชีพของ
ภิกษุ/สมณะ(อ), ๙๖๑
มิจฉาญาณ, ๖๓๘
มิจฉาทิฏฐิ,มิจฉาทิฐิ, ๒๐๕, ๒๑๑, ๒๔๒, ๔๖๗, ๕๑๗, ๖๓๘,
๖๗๕, ๖๘๘, ๖๙๑, ๗๖๑, ๘๘๓, ๕๒๗–๕๒๘, ดู ทิฏฐิ; -*,
๔๐๐, ๕๐๔, ๘๙๖, ๙๑๐; -ความสัมพันธกับมิจฉาสังกัปป,
๗๐๓; -ฌานสมาบัติไมชวยใหพนได, ๔๒๘; -ปฏิบัติสมาธิ
ผิด เจริญปัญญาพลาดก็อาจให้เกิดมิจฉาทิฏฐิได้, ๖๔๐; ปจจัย๒แหงมิจฉาทิฏฐิ, ๕๖๔; -ปจจัย๒แหงมิจฉาทิฏฐิ(อ),
๕๖๓; -มีผลสําคัญตอการใหผลของกรรม, ๓๒๓; -ไม่
เกี่ยวกับชาติตระกูล, ๓๑๙; -อิทธิพลของปาปมิตรและเปน
เครื่องตัดสินความเปนปาปมิตร, ๕๘๒
มิจฉาธรรม, ๒๑๑
มิจฉาปฏิบัต,ิ ๔๙๖
มิจฉาปฏิปทา, ๕๑๖, ๕๑๗, ๕๒๘, ๑๐๓๔, ดู เทียบ สัมมา
ปฏิปทา
มิจฉาวณิชชา๕: -*, ๗๒๓
มิจฉาวาจา, ๕๑๗, ๖๓๘, ๖๘๘
มิจฉาวาทะ๔(เกี่ยวกับกรรม): -*, ๘๖๐
มิจฉาวายามะ, ๕๑๗, ๖๓๘
มิจฉาวิมุตติ, ๖๓๘; -*, ๔๓๔
มิจฉาสติ, ๕๑๗, ๖๓๘; -*, ๙๙๙
มิจฉาสมาธิ, ๕๑๗, ๕๒๘, ๖๓๘; -*, ๗๗๙
มิจฉาสังกัปป, ๕๑๗, ๖๓๘, ๖๘๘; -แกดวยโยนิโสมนสิการ,
๗๐๘; -ความสัมพันธกับมิจฉาทิฏฐิ, ๗๐๓; -มิจฉาสังกัปปะ
๓อยาง, ๗๐๒
มิจฉาอาชีวะ, ๕๑๗, ๖๓๘, ๖๙๕, ๗๑๐–๗๑๑
มิใชตน,มิใชตัวตน,ไมใชตัวตน, ๗๒, ๑๐๙, ๑๑๒
มิตร, ๕๗๓, ๖๒๔, ๗๒๕, ๗๔๕, ๘๔๘, และดูกัลยาณมิตร; -*,
๕๒๙; -การกระทําใดของมิตรสําคัญในแงของการศึกษา,
๕๘๒–๕๘๓; -ควรชวนให้ตั้งอยู่ในคุณของโสดาบัน, ๘๘๑,
๙๑๒; -ความดีเป็นมิตร, ๒๖๘; -พุทธศาสนาใหทุกคนเปน
มิตรกัน, ๕๗๖; -มิตรชนิดใดมีอิทธิพลที่สุดในการกอทิฏฐิ,
๕๘๒; -มิตรที่ควรคบและวิธีปฏิบัติตอมิตรตามหลักทิศ๖,
๕๗๖, ๗๓๑; -มิตรแทมิตรเทียมและลักษณะ, ๕๗๕; -มิตร
แทมิตรเทียมและลักษณะ(อ), ๙๑๘; -หน้าที่ของพระสงฆ์
ต่อชาวบ้านตรงกับมิตรแท้แบบแนะนําประโยชน์, ๕๗๗; หลักธรรมและพุทธภาษิตเกี่ยวกับมิตร, ๕๖๗–๕๖๙
มิตรภาพ, ๑๑๕, ๑๐๖๔
มิตรสหาย, ๑๔๔, ๖๐๑, ๗๔๓, ๘๔๗, ๗๓๗–๗๓๘, ดู มิตร; (ทิศเบื้องซาย), ๗๓๑; -*, ๗๔๖

๑๓๐๓
มิต,ิ ๗๖๔; -*, ๑๐๓๒
มิทธเจตสิก, ๒๗
มิทธะ, ๗๘๓, ดู ถีนมิทธะ
มิลักขะ, ๔๐๓
มิฬหสุข, ๑๐๓๔
มีคู่สอง(ความหมายทางธรรม), ๖๗๔
มีบุญ, ๗๕๑
มี-ไมมี(สิ่งทั้งหลายมีจริงหรือไม), ๒๐๑, ๕๐๑, ๖๖๓
มืด,มืดบอด, ๔๖๕, ๕๘๖, ๖๗๙
มือซายขวา(ในอุปมา), ๖๒๓
มุงหมาย,ความ, ๖๘๓, ดู อรรค,อัตถะ,อรรถธรรมสัมพันธ; -*,
๖๘๐; -ความมุ่งหมายของสมาธิ, ๘๒๕, ๗๘๗–๗๙๓; ความสัมพันธธรรมกับอรรถ, ๖๓๗; -วิธีคิดแบบหลักการ
และความมุงหมาย, ๖๓๖–๖๔๑
มุญจิตุกัมยตาญาณ, ๔๗๙
มุตติ(นิพพาน), ๓๓๖, ๔๒๑
มุตะ(ประเภทความรู), ๔๓
มุทิตา, ๑๓๔, ๒๔๙, ๔๑๒; -(กรรมฐาน), ๘๐๕–๘๐๙, ดู พรหม
วิหาร,อัปปมัญญา; -ในการฝกอบรมเด็ก, ๗๐๐
มุทิตาจิต, ๔๓๔
มุทิตาเจตสิก, ๒๗
มุทิตาเจโตวิมุตติ, ๔๓๔, ๔๔๓
มุท,ุ ๒๔๗
มุทุภูตะ(จิตสมาธิ), ๒๔๘, ๔๘๔; -*, ๗๘๔
มุนี, ๑๔๕, ๒๒๖, ๔๒๑, ๔๒๒, ๖๗๓
มุสาวาท, ๒๐๗, ๒๑๑, ๒๘๗, ๒๘๙, ๗๑๓, ๗๒๙, ๗๓๐, ๘๙๐,
๘๙๕, ๙๐๐, ๗๒๓–๗๒๗; -องค4ของการละเมิด, ๗๒๗
มุสาวาทา เวรมณี, ๗๑๐
มูควัตร: -*, ๙๒๑
มูรธาภิเษก, ๔๘๙
มูล,มูลราก. และดู กุศลมูล,อกุศลมูล; -ความดําริเป็นรากเหง้า
ของกาม, ๑๐๒๖; -ฉันทะเปนมูลแหงทุกข, ๙๗๙; -ธรรม๙มี
โยนิโสมนสิการเป็นมูล, ๖๒๑; -ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเป็น
มูล, ๘๔๒, ๙๘๒; -มูล๒ของภวจักร, ๑๗๗; -โยนิโส
มนสิการเป็นมูลของกุศลธรรม, ๖๒๐; -โยนิโสมนสิการเปน
มูลเหตุแหงศรัทธาได(อ), ๖๒๕; -โยนิโสมนสิการและอ
โยนิโสมนสิการเปนมูลแหงวิวัฏฏและวัฏฏะ, ๖๒๓–๖๒๕; อวิชชาเปนมูลรากของตัณหา, ๘๖๑, ๙๘๕; -อวิชชาและ
ตัณหาเปนมูลของวัฏฏะ(อ), ๖๒๖
มูลการณ, ๑๕๖, ๑๕๘, ๑๗๘, ๒๐๕
มูลโค, ๑๐๒, ๖๗๕, ๗๑๑
มูลฐาน, ๕๙๘, ดู มูล,สมุฏฐาน
มูลสมาธิ(การพัฒนาจนเปนอัปปนา), ๗๘๑–๗๘๒
มูลเหตุ, ๒๖๑, ๖๓๕, ๖๕๐, ๘๕๕
เมฆ, ๘๒๐, ๘๗๖

๑๓๐๔
เมตตา, ๖๙, ๑๑๕, ๑๓๔, ๑๔๓, ๒๔๙, ๒๗๕, ๓๙๙, ๔๑๒,
๔๓๘, ๔๔๕, ๔๕๙, ๔๙๑, ๕๒๔, ๕๓๕, ๖๒๔, ๖๕๐, ๖๕๒,
๗๐๒, ๗๓๒, ๘๐๖, ๘๘๓, ๙๐๕, ๙๔๓, ๙๔๗, ๙๔๘, ๙๕๖,
๙๕๗, ๙๖๓, ๙๖๔, ๙๖๖, ๑๐๖๔, ๑๐๐๑–๑๐๐๔, ๗๐๔–
๗๐๙, ดู พรหมวิหาร,เมตตากรุณา; -(กรรมฐาน), ๗๗๗; *, ๒๔๒, ๖๔๒, ๗๒๙, ๘๑๒, ๘๓๔; -การฝกอบรมเด็ก,
๖๙๙–๗๐๑; -ความสัมพันธกับฉันทะและแงที่เหมือนหรือ
ตางกัน, ๑๐๑๘, ๑๐๐๑–๑๐๐๕; -ความหมาย, ๑๐๐๓,
๗๐๖–๗๐๘; -จริยาที่เหมาะกันและสมาธิที่ใหสําเร็จ,
๘๐๗–๘๐๙; -ตัวอยางเรื่องพระพุทธเจาแผเมตตา(อ),
๗๐๘; -เปนธรรมของผูใหญใชหรือไม, ๗๐๗; -เปนสัพพัต
ถกกรรมฐาน, ๘๐๖; -เมตตา=อพยาบาทธาตุ(อ), ๗๐๔; เมตตาของพอแม, ๑๐๐๓–๑๐๐๔; -เมตตาอาจใหชองแก
ราคะ, ๒๕๐; -สมบัติและวิบัติของเมตตา, ๗๐๗, ๑๐๐๒; สอนดวยจิตเมตตา, ๕๗๘; -อานิสงสของเมตตา, ๖๕๓
เมตตากรุณา,การุณย, ๒๗๕, ๕๔๐, ๕๔๘, ๕๗๓, ๕๗๗, ๖๗๗,
๗๘๘, ๙๐๖, ๙๑๓, ดู เมตตา,กรุณา; -คนที่ทรามกวาเรา
ควรคบตอเมื่อจะอนุเคราะหเขาดวยเมตตากรุณา, ๕๗๕; คนที่ ไ ม มี ดี อ ะไรเลย เราควรคิ ด ในทางเมตตากรุ ณ า ,
๖๕๐–๖๕๑; -ในฐานะข้อหนึ่งของเบญจธรรม, ๗๒๘; ผลกรรม, ๒๘๓; -มีคนนอกติเตียนเมตตากรุณาแบบของ
พระพุทธศาสนา, ๗๑๔
เมตตากายกรรม, ๘๘๓, ๙๓๒
เมตตาจิต, ๔๓๔, ๗๖๒, ๙๒๔, ๙๖๒
เมตตาเจโตวิมุตติ, ๔๓๔, ๔๔๓, ๖๒๑, ๗๘๑; -*, ๙๔๘
เมตตาพรหมวิหาร, ๖๗๗; -*, ๖๕๒
เมตตามโนกรรม, ๘๘๓
เมตตาวจีกรรม, ๘๘๓
เมถุน,เมถุนธรรม, ๕๓๓, ๖๗๐, ๙๗๙
เมา(ความรู ศีล ฌาน ฤทธิ์ อาหาร ฯลฯ), ๗๒๗, ๘๓๔, ๙๔๙,
๙๕๑
เมืองแกว (นิพพาน), ๓๓๖, ๕๐๔
เมืองชายแดน(อุปมา), ๕๙๙
เมืองหลวง(พระจะมาออกัน), ๖๕๘–๖๕๙
แม่, ๑๐๓๑, ดู มารดา,พอแม
แมงปอง, ๖๕๗
แม่ทัพใหญ่(มัจจุราช), ๖๕๕
แมนปน,แมนธนู(อุปมา), ๑๑๕๔
แมน้ํา(อุปมา), ๗๗๘, ๗๘๕, และดู น้ํา,คงคา
แม่น้ําศักดิ์สิทธิ,์ ๓๑๗; -*, ๓๔๔
แมบท(การปฏิบัติธรรม/วิปสสนา), ๕๔๔, ๖๓๒
แมลงเล็ก ๆ, ๗๙๗
แมว(ในอุปมา), ๕๙๙
โมกขะ(นิพพาน), ๓๓๖
โมฆบุรุษ, ๕๐๖, ๖๗๐

พุทธธรรม
โมฆะ, ๕๘๑
โมหจริต, ๘๐๗–๘๐๙; -*, ๘๑๗
โมหะ, ๒๐, ๒๗, ๖๙, ๑๒๓, ๑๓๓, ๑๓๙, ๒๔๒, ๓๓๕, ๓๗๑,
๓๘๕, ๓๘๖, ๓๙๕, ๔๒๒, ๔๒๔, ๔๙๐, ๕๓๐, ๕๓๒, ๕๓๖,
๕๗๑, ๕๙๕, ๖๐๑, ๖๐๒, ๖๕๐, ๗๖๕, ๘๐๗, ๘๘๕, ๘๙๗,
๙๔๘, ๙๕๒, ๙๕๕, ๑๐๐๙, ๑๐๖๗, ๕๔๐–๕๔๓, ดู อวิชชา,
ราคะ,โทสะ,กิเลส,; -*, ๔๓๕, ๖๘๙; -กับสัมมาทิฏฐิ, ๗๐๖; กับอริยบุคคล, ๔๐๙, ๔๑๑; -ครอบงําใจบังปญญา, ๓๖๕; ถือศีลวัตรดวยโมหะ, ๔๒๓; -ในประเภทของความรู, ๓๙; เป็นเหตุแห่งกรรม, ๓๒๓, ๓๖๒, ๖๒๐; -ละและทําใหไมให
เกิด ดวยโยนิโสมนสิการ, ๖๒๑; -สัมพันธกับอุเบกขา/อทุก
ขมสุข, ๑๘๗
โมหักขัย, ๔๐๑
โมหาคติ, ๗๒๙, ๘๘๕
ไม, ๑๐๓๔
ไมกระทํา(เปนการกระทําอยางหนึ่ง), ๓๖๓
ไม่กระวนกระวาย, ๓๙๒, ดู กระวนกระวาย
ไมกลัว(พระอรหันต). ดู กลัว
ไม่กินปลาไม่กินเนื้อ(ไม่ทําให้เกิดปัญญารู้สัจธรรม), ๙๔๔
ไมคงตัว, ๑๐๔, ๑๑๖
ไมคงที่, ๗๑, ๑๐๔, ๑๑๖
ไมชักนําในอฐาน(กัลยาณมิตร), ๕๗๔
ไม่ใช่ตัวตน, ๑๐๙, ๑๒๖
ไมตรี, ๑๑๕, ๑๒๗, ๕๓๗, ๕๓๙, ๗๐๔, ๗๐๗, ๗๐๘, ๘๐๖,
๙๔๗, ๙๕๙, ๑๐๐๑, ดู เมตตา
ไมตรีจิต, ๓๙๙, ๖๕๓, ๙๕๗, ๙๖๒, ๙๖๔, ๑๐๖๔, ดู เมตตา
ไม่ถือมั่น, ๓๙๒, ๓๙๕, ๔๖๑, ดู ยึดมั่น,ถือมั่น,อุปาทาน
ไม่ทุกข์ไม่สุข, ๘๔๑, ดู อทุกขมสุขเวทนา,อุเบกขา
ไมเที่ยง, ๙๔, ๑๑๖, ๑๒๑, ๔๓๘, ๔๔๓, ๔๗๑, ๔๘๒, ๔๙๙,
๖๔๒, ๖๔๕, ๖๖๖, ๖๘๖, ๖๘๙, ๗๔๗, ๘๑๖, ๘๔๙, ๘๙๗,
๙๐๑, ๑๐๓๓, ๑๐๔๗, ๑๐๕๐, ๙๗๘–๙๘๐, ๕๒๓–๕๒๖,
๖๒๙–๖๓๐, ดู อนิจจัง,อนิจจตา; -*, ๔๔๔, ๕๖๙, ๑๐๓๑
ไมเบียดเบียน, ๙๑๔, ดู เบียดเบียน,ศีล
ไม่ประมาท, ๕๔, ๑๒๑, ๑๒๙, ๑๓๙, ๔๖๗, ๔๖๙, ๕๗๑, ๖๒๓,
๖๔๕, ๖๔๘, ๖๕๔, ๖๕๖, ๗๐๘, ๗๘๒, ๘๐๕, ๘๒๔, ๙๕๐,
๙๖๓, ๑๐๓๕, ดู อัปปมาท.เทียบประมาท; -*, ๗๙๕; -คํานึง
ภัยอนาคตและไมพึงประมาท, ๖๕๖–๖๕๗; -ในผัสสายตนะ
, ๔๖๙; -มีกัลยาณมิตรแล้วพึงอยู่โดยไม่ประมาท, ๕๓๖
ไมเปนตัวตน, ๑๑๔
ไม้ไผ่, ๗๖๒
ไมมีทางเปนไปได. ดูอฐานะ,อภัพพะ
ไม่มีเสื่อม, ๑๕๑
ไมยั่งยืน, ๑๑๒
ไมยึดติด,ไมยึดมั่น, ๑๑๒, ๑๒๔
ไมแยบคาย, ๙๙

ดัชนี
ไม่ระย่อ, ๑๑๓
ไมละเมิดของรัก. ดูกาเมสุมิจฉาจาร
ไมโลภจัด. ดู อนภิชฌา
ไมสด,ไมแหง(อุปมา), ๘๓๖–๘๓๘
ไม่สันโดษ, ๗๕๕, ดูสันโดษ,อสันตตุฏฐี
ไม่สุขไม่ทุกข์, ๑๐๓๐, ดู อทุกขมสุข,อุเบกขา
ไมเห็นแกตัว(ดวยศรัทธาหรือปญญา), ๔๔๐, ๔๙๐, ดู เห็นแก
ตัว,จาคะ,ทาน,อนัตตา
ไม่เหมาะแก่งาน, ๖๔๙, ดู ควรแกงาน
ยํ ทุกฺขํ ตทนตฺตา, ๑๐๓
ยกตนขมผูอื่น, ๔๒๓, ๕๗๘, ๖๔๖, ๙๒๑, ๙๔๙, ๑๐๑๖, ดู
มานะ
ยกตัวกดเขาไว้, ๒๖๓, ๒๖๙
ยกวัตร, ๖๐๐
ยถากรรม, ๑๒๘
ยถาปจฺจยปวตฺติโต, ๙๘
ยถาภูตญาณ, ๔๗๗, ๖๓๒
ยถาภูตญาณทัศนะ,ทัสสนะ, ๔๖๐, ๔๙๒, ๕๑๘, ๕๑๙, ๕๑๘–
๕๑๙, ดู ญาณทัศนะ; -เปนที่หมายของสมาธิและเปนไป
เพื่อนิพพิทา, ๗๘๗, ๘๒๕, ๖๓๘–๖๓๙
ยทนิจฺจํ ตํ ทุกฺข,ํ ๗๗, ๑๐๓
ยป: -*, ๕๓๓
ยมกปาฏิหาริย, ๙๖๖
ยศ,ยศศักดิ์, ๕๒๗, ๕๓๕, ๕๓๗, ๘๙๕, ๙๐๕, ๙๑๑, ๙๒๑,
๑๐๓๔, ๑๐๕๖; -*, ๔๓๓, ๕๖๙; -ได้ด้วยการปฏิบัติ มิใช่
เพียงปรารถนา, ๓๑๘; -ทาทีพุทธตอยศศักดิ์, ๗๕๒–๗๕๓;
-ผลกรรม, ๒๗๐
ยอด,ยอดธรรม, ๖๐๓, ๖๒๐, ๖๗๕, ๘๓๒–๘๓๓, ๘๔๓
ยอนถาม. ดู ปฏิปุจฉาพยากรณ
ยอยอาหาร. ดู ไฟธาตุ
ย่อหย่อน(พระเถระจะนํา), ๖๕๘
ยักษ์, ๑๔๑, ๙๖๗, ๙๗๐
ยังชีพ,ยังชีวิต, ๖๔๗, ๖๗๕, ดู เลี้ยงชีพ,อาชีวะ,สัมมาอาชีวะ
,ทรัพย
ยั่งยืน, ๙๔, ๑๐๔, ๑๑๒, ๑๓๘
ยัญ, ๒, ๖, ๒๖๐, ๒๖๒, ๓๙๘, ๙๔๔, ๙๕๔, ๙๖๖–๙๖๘, ดู บูชา
ยัญ; -*, ๒๘๔, ๙๖๔
ยัญพิธ,ี ๘, ๔๐๕
ยับยั้งไมตอบ. ดู ฐปนะ
ยา,ยารักษาโรค, ๕๑๖, ๖๔๗, ๖๕๑, ๖๖๗, ๘๓๐, ๘๕๓, ๘๕๘,
๙๓๓, ๑๐๐๐, ดู เภสัช,คิลานเภสัช,ปจจัยสี่
ยากจน,ยากไร, ๒๔๒, ๔๐๗, ๕๔๗, ๗๓๓, ๖๗๖–๖๗๙, ดู
ทรัพย; -ความจนเปนทุกในโลก และเปนเหตุสําคัญอยาง
หนึ่งของอาชญากรรม, ๗๕๒; -ในปจจยาการทางสังคม,

๑๓๐๕
๒๑๑; -หนาที่ผูปกครองอยางหนึ่งคือ แกไมใหมีความ
ยากจนระบาด หาทางใหคนมีทรัพยโดยขยัน(อ), ๗๕๒
ยาง(ภักษาเดียรถีย์), ๖๗๕
ยาจโยคะ: -*, ๙๐๖
ยาถาวสมาธิ: -*, ๗๘๐
ยาถาวะ, ๕๐๕
ยาน,ยานพาหนะ, ๕๓๒, ๗๕๘, ๗๘๑; -สมยาน/วิปสสนายาน,
๔๔๕, ๔๔๙
ยาพิษ, ๖๖๕; -*, ๗๒๓
ยาม, ๓๑๘, ๔๕๗
ยามา: -*, ๙๕๒
ยาเสพติด, ๑๐๐๕, ดู เสพติด,สิ่งเสพติด
ยิง(อุปมา), ๘๔๐
ยินดี, ๖๔๐, ๖๗๓, ๑๐๔๖
ยินดียินราย, ๖๒๖, ๑๐๓๐, ดู ติดใจ,ขัดใจ,รับรู,อายตนะ
,อารมณ
ยึดติด,ยึดติดถือมั่น, ๑๐๐, ๑๑๘, ๑๒๖, ๑๓๗
ยึดติด,ยึดถือ,ยึดติดถือมั่น,ยึดมั่นถือมั่น, ๑๓๔, ๔๙๐, ๕๓๐,
๕๓๘, ๕๘๓, ๖๒๙, ๘๕๐, ๘๗๗, ๗๔๖–๗๔๗, ๗๖๖–๗๖๘,
๗๗๐, ดูอุปทาน,อภินิเวส, ดู อุปาทาน,อภินิเวส; -กับระดับ
จิตตางๆกันของอริยบุคคล, ๔๙๕; -ความยึดติดถือกับผล
กรรม, ๒๗๔; -ความยึดมั่นเกี่ยวกับอัตตา การถืออัตตาไม
มีเลยที่จะไมกอทุกข, ๔๙๙, ๕๐๓; -ความยึดมั่นในความไม
ยึดมั่น, ๗๔๘; -ความหมายแงหนึ่ง, ๘๖๒; -ชีวิตแหงความ
ยึดมั่นถือมั่น, ๑๖๘; -ดับความยึดมั่นภาพอัตตา ไมใชดับ
อัตตา, ๕๐๕; -ธรรมทั้งปวงไมควรถือมั่น(อ), ๔๙๓; -ธรรม
มิใช่สําหรับยึดถือไว้, ๕๓๑; -อาจเกิดจากปฏิบัติศีลผิด,
๖๔๑
ยึดถือ, ๙๕, ๑๐๐, ๑๐๑, ๑๓๘
ยึดเหนี่ยว(หลักของชาวพุทธ), ๖๘๒
ยืน, ๑๐๔๖
ยุคนัทธสมถวิปสสนา, ๔๕๘
ยุคสมัย, ๘๗๑
ยุง, ๖๔๖
ยุ้งฉาง, ๕๓๖, ๗๖๒
ยุติธรรม, ๗๓๕
ยุทธวิธี (=ฤทธิ์): -*, ๘๐๑
เยนกามังคม(พระอรหันต), ๓๗๖
เย่อหยิ่ง(ผลกรรม), ๒๘๓
เยาว์, ๖๕๖, ๗๕๘
เยาวชน, ๖๗๗, ๑๐๖๖
แยกธาตุ, ๖๕๓
แยกแยะ, ๖๒๙, ๖๓๒, ๖๖๐, ๖๖๑, ดู จําแนก,วิภัชชวาท; -*,
๖๘๐
แยกแยะตอบ. ดู วิภัชชพยากรณ

๑๓๐๖
แยบคาย ,ทําในใจ-พิจารณา. ดู โยนิโสมนสิการ
โยคเกษม, ๑๕๐, ๔๖๙, ๘๑๔; -*, ๙๘๔
โยคเกษมธรรม: -*, ๑๐๐๙
โยควิธ,ี ๖๘๖
โยคะ, ๖๙, ๕๖๖; -*, ๘๑๖
โยนิ(ความหมายศัพท), ๖๒๑
โยนิโส, ๖๒๑, ๖๒๓; -*, ๖๔๐
โยนิโส ปฏิสงฺขา: -*, ๑๐๓๖
โยนิโส มนสิการ: -เปนปทัฏฐานของกุศลธรรม.
โยนิโสปฏิสังขา: -*, ๖๔๗, ๙๙๘
โยนิโสมนสิการ, ๑๓๙, ๖๔๗, ๖๕๐, ๖๕๓, ๖๖๕, ๖๗๖, ๖๗๗,
๖๘๐, ๖๘๒, ๖๘๓, ๖๘๔, ๖๙๑, ๗๐๒, ๘๒๔, ๘๖๖, ๘๗๔,
๘๗๕; -กับการเกิดกรุณา, ๘๙๑; -กัลยาณมิตรมีหน้าที่ช่วย
ปลุกโยนิโสมนสิการและขอบเขตที่ช่วยได้, ๖๒๑; -การทํา
หน้ า ที่ ส กั ด และแย่ ง บทบาทกั บ อวิ ช ชาตั ณ หา หั ก ล้ า ง
ความคิดสนองตัณหา, ๖๓๓; -การที่โยนิโสมนสิการเปนตัว
ชี้ขาดและเปนความหมายของการพึ่งตน, ๖๒๒; -ขอบเขต
ความหมายและความเปนปจจัยแกกันกับศรัทธา/ผลที่ตาง
กับ ศรัท ธา , ๖๒๑; -ความแตกต่ า งจากปั ญ ญา
ความสัมพันธ์กับปัญญาและลักษณะการทํางานของ
โยนิโสมนสิการ, ๖๒๓; -ความสัมพันธกับสัมมาสังกัปปะ
สัมมาทิฏฐิ และศีล, ๖๔๑; -ความหมายและความเปนปจจัย
แหงสัมมาทิฏฐิ, ๙๐๗; -ตัวอยางในคัมภีรแสดงการใชใน
ลักษณะตาง ๆ, ๖๒๕; -ตัวอยางในปญหาทางการศึกษา
สมัยใหม, ๖๒๖; -ตัวอยางผลดีในการใชพิจารณาความตาย,
๖๒๘; -ถ้าขาดโยนิโสมนสิการจะปฏิบัติธรรมเขวได้ทุกตอน
เช่น ถือศีลวัตรผิด, ๖๒๐; -ทําให้คนพ้นอํานาจตัณหาและ
อิทธิพลของสังคม/มองเลยสังคมไปถึงธรรมชาติ, ๖๓๔; ทําใหพระพุทธเจาบรรลุ อนุตร วิมุตติ, ๙๙๙; -ธรรมที่ทุก
คนควรโยนิโสมนสิการ, ๕๑; -ธรรมมีอุปการะมาก๙ ถึง
วิ มุ ต ติ มี โ ยนิ โ สมนสิ ก ารเป น มู ล , ๑๐๐๕ ; -ใน
กระบวนการพั ฒ นาป ญ ญาหรื อ กระบวนการธรรมแห ง
การศึกษา โดยเฉพาะเปนจุดเริ่มของการศึกษา(อ), ๕๘๔; ในการฝึกให้เกิดฉันทะ, ๒๐๕; -ในหลักพระรัตนตรัยและ
การดําเนินมัชฌิมาปฏิปทา, ๖๔๑; -เป็นตัวนําสู่โลก
กุ ต รสั ม มาทิ ฏ ฐิ ซึ่ ง ให้ ถึ ง จุ ด หมายของพุ ท ธศาสนา ,
๕๑๙; -เปนบุพภาคของปญญา; -*, ๘๘๗; -เปนปทัฏฐาน
ของกุศลธรรม, ๔๖; -เปนสมุฏฐานของฉันทะ และใน
กระบวนธรรมแหงการเกิดฉันทะ, ๕๘; -เปนสวนที่ปลอยให
ผูศึกษาเปนอิสระในการใชปญญาของเขาเอง, ๕๘๘; -พึงใช
ในการดําเนินชีวิตทุกสวนทุกเวลา, ๖๑๙; -มีความหมาย
เทากับเปนการบําเพ็ญวิปสสนาเปนตัวทําใหวิปสสนาตาง
จากสมถะ และการรวมงานกับสติในการเจริญวิปสสนา,
๖๒๔; -โยนิโสปฏิสังขา เป็นไวพจน์หนึ่ง, ๙๐๑; -สามแบบ
อาจใช้เป็นพื้นตรวจสอบภูมิปัญญาของบุคคล, ๖๓๘; -

พุทธธรรม
อัจฉริยบุคคลเช่นพระพุทธเจ้าใช้โยนิโสมนสิการอย่าง
เดียวหยั่งรู้สัจธรรมได้, ๕๒๑, ดู ปจจัยของสัมมาทิฏฐิ
,สัมมาทิฏฐิ,ปรโตโฆสะ,กัลยาณมิตร
โยนิโสมนสิการพหุล: -*, ๖๒๓
โยนิโสสัมมัปปธาน, ๖๑๙
โยนิโสอุปปริกขา, ๔๖; -*, ๖๓๐
รกชัฏ(ใครสาง), ๘๒๔
รกชัฏ, ๑๓๘
รถ, ๙๖, ๑๔๖
รถ,รถยนต์,รถประจําทาง, ๖๓๐, ๖๔๖, ๗๘๘
รถไร้เสียง(อุปมา), ๔๘๗
รมไม, ๖๕๑
รมเย็น, ๕๓๕
รวงขาว(ในอุปมา), ๖๒๓
รวม(มีสวนรวม). ดู พระสงฆ
รวมมือ, ๕๔๐, ๗๔๖
รวมสุขรวมทุกข,มิตร, ๕๗๕–๕๗๖
รวย, ๗๔๘, ดู ทรัพย,ยากจน
รส, ๒๖, ๓๐, ๓๓, ๖๘, ๙๖, ๑๑๔, ๑๒๗, ๒๖๔, ๔๖๕, ๔๖๙,
๔๗๑, ๕๐๖, ๖๘๙, ๗๐๒, ๗๕๐, ๗๕๕, ๗๘๓, ๙๗๙, ๙๘๕,
๙๙๓–๑๐๐๐, ๑๐๒๖–๑๐๒๗, ๑๐๕๐–๑๐๕๒; -*, ๔๓๓,
๙๗๙; -ในอนาคต พระจะเห็นแก่รสเลิศ ทําอเนสนา, ๖๕๙;
-รส ๒ อย่าง, ๖๖๗; -รสของกาม, ๑๐๒๙; -รสคือกิจของ
สมาธิ, ๘๒๕; -รสอรอยของโลก, ๑๐๒๔
รสฉันทะ, ๙๗๙
รสชาติ, ๖๗๖
รสตัณหา, ๑๗๒; -*, ๖๔๗
รสสัญเจตนา, ๒๗
รสสัญญา, ๒๖, ๓๗
รอน, ๖๘๕
ร้อน,ร้อนแดด,ร้อนเป็นไฟ, ๖๔๖, ๖๕๐–๖๕๑
รอยกรอง(ธรรมวินัย): -*, ๖๕๙
รอยเทาโค(อุปมา), ๖๕๑
รอยเท้าช้าง(อุปมา), ๖๐๓, ๗๖๐, ๘๔๖; -*, ๘๓๒
ร้อยปี, ๖๗๓
ระฆัง(อุปมา), ๘๒๐
ระดมความเพียร(=วิริยารัมภะ), ๗๕๗, ๘๐๑, ๘๓๖, ๖๔๘–
๖๕๐, ดู เพียร วิริยะ
ระดมทุกข(ปฏิกิริยาตอกาม), ๑๐๖๕
ระดมแรง, ๖๖๙–๖๗๐
ระดับ: -ระดับของสมาธิ, ๗๘๐; -ศรัทธาเปนคุณธรรมเดน
ระดับเบื้องตน, ๖๘๒
ระบบ, ๕๒๐, ๕๒๕, ๕๒๗, ๕๒๙, ๖๓๒, ๘๗๑, ๘๗๓, ๘๗๘,
๙๒๑, ๙๓๖, ๑๐๔๗, ๑๐๕๙, ๕๑๖–๕๑๗, ดู วินัย; -จุดหมายของระบบชีวิต. ดูอัตถะ,อรรถะ; -ฐานะของศรัทธา

ดัชนี
ในระบบของพุทธธรรม/ระบบแหงมัชฌิมาปฏิปทา, ๖๘๒,
๕๘๗–๕๘๙; -บุคคลกับเสรีภาพหรือเปนทาสของระบบ,
๖๙๙; -ฝกตามระบบการศึกษาของไตรสิกขาแลว ระบบการ
ดําเนินชีวิตกลายเปนระบบของมรรค, ๘๖๙; -ระบบการ
ครองชีวิตแบบพุทธ ระบบจริยธรรมแบบพุทธหรือระบบ
พุทธจริยธรรม. ดู พรหมจรรย,มรรค; -ระบบการศึกษา
สําหรับปฏิบัติธรรมที่ผอนลงมา. ดู บุญกิริยา; -ระบบ
การศึกษาสําหรับสรางอารยชน. ดู มรรค,ไตรสิกขา; -ระบบ
ตาง ๆ ในโลกอาจเคลื่อนคลาดไดเพราะมนุษยออนวอน
เทวดา, ๙๕๖; -ระบบธรรมภาคปฏิบัติทั้งหมด. ดู มรรค; ระบบปฏิบัติธรรมเต็มรูป. ดู ไตรสิกขา; -ระบบระบอบเกิด
จากกรรม, ๒๗๕; -วินัยคือระบบระเบียบ, ๒๕๖, ๗๒๒,
๘๗๑, ๘๗๘, ๙๓๓–๙๓๗, ๕๔๖–๕๔๘
ระบบกลาง(ภาคปฏิบัติ=ไตรสิกขา), ๘๖๗
ระบบการแกปญหา(ดานนอกคูกับดานใน), ๘๗๑
ระบบการครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย), ๕๓๓, ๘๗๗
ระบบการทางสังคม(วินัย), ๕๔๗
ระบบการเนินชีวิตที่ดีงาม(พรหมจรรย/มรรค), ๕๓๕, ๘๖๗,
๘๖๙
ระบบการปกครอง(วินัย), ๕๔๗
ระบบการปฏิบัติธรรม, ๕๓๕, ๕๔๔
ระบบการเผาผลาญ. ดู ไฟธาตุ
ระบบการฝกปรือคุณธรรมในจิตใจ, ๙๔๐
ระบบการฝกอบรม(ไตรสิกขา), ๘๖๗
ระบบการเมือง(อันใดไปกันไดกับพุทธ), ๗๕๒
ระบบการศึกษาอบรม, ๕๖๕, ๖๑๙, ๘๖๗, ๕๔๓–๕๕๖
ระบบการหายใจ, ๘๑๓
ระบบของพุทธธรรม, ๕๘๗
ระบบของสังคม,ระบบทางสังคม, ๔๐๗, ๕๔๗, ๕๘๐, ๗๓๕
ระบบแขงขัน(กับฉันทะ): -*, ๑๐๑๖
ระบบความคิด,ระบบคําสอน(=วาทะ), ๖๖๐
ระบบความประพฤติ, ๗๑๑
ระบบความสัมพันธทางสังคม, ๙๔๐
ระบบงาน(ตัณหากับฉันทะ), ๙๙๒
ระบบจริยธรรม(มรรค/พรหมจรรย), ๕๓๔, ๗๑๗, ๘๕๓, ๘๖๗
ระบบชีวิต, ๘๗๘; -ของอารยชน, ๙๓๘; -แบบชุมชนอิสระของ
สงฆ, ๔๐๗, ๕๗๙–๕๘๐; -ภิกษุตองรับผิดชอบตอสวนรวม,
๗๙๓; -ระบบชีวิตแบบพุทธ, ๙๓๔, ๙๓๗, ๙๖๐
ระบบชุมชน, ๘๗๘
ระบบบริหารราชการ, ๘๗๑
ระบบแบบแผน, ๘๗๑, ๖๙๘
ระบบปฏิบัติการ, ๘๗๘
ระบบปฏิบัติธรรม. ดู ระบบการปฏิบัติธรรม
ระบบพื้นฐาน(มรรค), ๕๑๖–๕๑๗

๑๓๐๗
ระบบวิธีการ: -วิธีประพฤติปฏิบัติ(มรรคและขยายจากมรรค),
๕๑๕, ๕๓๔, ๘๕๓, ๕๒๑–๕๒๔
ระบบเศรษฐกิจ (อันใดไปไดกับพุทธ), ๕๔๗, ๗๕๓
ระบบสังคม, ๕๔๗, ๘๗๘
ระบบแหงเหตุผล, ๘๗๓
ระบอบ(สามัคคีธรรม/ราชาธิปไตย), ๗๕๓
ระบอบการปกครอง, ๙๔๒
ระบาย(ทุกข), ๑๑๕, ๑๐๖๕
ระเบียบ, ๕๓๘, ๕๓๙, ๕๔๖, ๕๕๒, ๖๔๑, ๘๗๘, ๘๘๔, ๙๑๔, ดู
วินัย,ศีล; -คิดมีระเบียบ/ไมเปนระเบียบ, ๖๑๙, ๖๒๑–๖๒๓,
๖๒๕–๖๒๖; -ศีลเปนระเบียบกลาง, ๖๔๑
ระเบียบขอบังคับ. ดู ศีล,วินัย,สิกขาบท,บัญญัติ
ระเบียบวินัย, ๕๓๘, ๕๓๙, ๕๔๖, ๕๗๐, ๗๒๒, ๗๔๕, ดู วินัย; การพัฒนาดานระเบียบวินัย, ๘๗๗; -ความจําเปนที่ตองมี,
๖๙๘; -อธิศีลสิกขา, ๘๖๘
ระเบียบสังคม, ๕๔๗, ดู วินัย
ระลึก,ระลึกได. ดู สติ; -*, ๗๖๓
ระลึกชอบ. ดู สัมมาสติ
ระลึกชาติได, ๒๗๗, ๗๘๘, ๙๔๕, ดู ปุพเพนิวาสานุสติญาณ
ระแวง, ๖๕๖, ๘๖๐, ๑๐๖๔
รัก, ๖๕๗, ๗๕๘, ๗๙๘, ๑๐๕๔, ดู เมตตา,สิเนหะ,ราคะ; เมตตากับรักอกุศล และของพอแม, ๑๐๐๑–๑๐๐๓; ตัวอยางอริยสาวกที่รักภักดีมั่น, ๗๒๘; -ทุกคนรักสุข
เกลียดทุกขเหมือนกัน, ๘๗๐; -มีแต่ความรักในพระ
ศาสดา=มีตาเดียว, ๖๐๑; -รักเกิดจากโทสะ โทสะเกิดจากรัก,
๖๐๐; -รักในตถาคต และเมื่อศรัทธากลายเปนรักบุคคล,
๕๙๙–๖๐๑; -รักในตถาคต และเมื่อศรัทธากลายเปนรัก
บุคคล(อ), ๔๑๔; -อานิสงฆเมตตา, ๖๕๓
รักดี,รักธรรม, ๙๗๘, ๑๐๒๑, ดู กุศลฉันทะ,ธรรมฉันทะ,ฉันทะ;
-*, ๑๐๒๒
รักษา, ๑๒๓, ๕๓๖, ๖๘๓, ๗๖๒
รักษาทรัพย, ๗๔๑–๗๔๒
รักษาโรค, ๗๓๔, ดู แพทย; -*, ๙๕๐
รักษาศีล,รักษาอุโบสถ: -*, ๘๖๕
รักสัจจะ, ๖๘๑, ดู ธรรมฉันทะ,ฉันทะ
รัง(ผึ้ง), ๗๓๐
รัฏฐาธิบดี, ๑๔๑
รัฐ, ๑๒๕, ๕๗๑, ๑๐๒๖, ๗๕๑–๗๕๓
รัฐศาสตร: -*, ๖๓๗
รัตตัญู(เอตทัคคะ): -*, ๓๖๘
รัตนตรัย. ดูพระรัตนตรัย
รัตนะ๗(จักรพรรดิ), ๑๐๒๗
รับใช, ๕๔๐, ๕๖๑, ๗๓๔, ดู ไวยาวัจจกรรม; -*, ๗๔๕
รับประทานอาหาร(กับสภาพจิต), ๑๐๕๑

๑๓๐๘
รับผิดชอบ, ๖๕๖, ๗๐๐, ๕๔๐–๕๔๑, ๗๑๕–๗๑๖, ๗๔๖–๗๔๙,
๗๙๘–๘๐๐, ดูกรรม,กัมมัสสกตาญาณ,วินัย; -การหวังพึ่ง
เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และลัทธิหลักกรรมตาง ๆ แสดงการที่
คนพยายามเลี่ยงหนีความรับผิดชอบ, ๘๖๐, ๘๖๓; -ความ
สํานึกรับผิดชอบตอการกระทําตามหลักกัมมัสสกตาญาณ=
โลกิยสัมมาทิฏฐิ, ๕๖๙, ๘๗๗, ๕๘๓; -เจตนารมณอยาง
หนึ่งของวินัย/ศีลคือความรับผิดชอบตอสวนรวม/สังคม,
๘๖๘, ๘๖๙, ๘๗๘, ๙๒๙, ๗๙๒–๗๙๓; -เปนคุณคาอยาง
หนึ่งของหลักกรรม, ๓๑๖; -พระอรหันตนําในความ
รับผิดชอบตอสวนรวม, ๓๙๙; -อุเบกขาคือทาทีเพื่อใหคน
อื่นรูจักรับผิดชอบตนเอง, ๗๐๐
รับฟงผูอื่น, ๖๘๐
รับรู, ๗๖๘, ๗๗๔, ๘๔๕, ดูผัสสะ,โยนิโสมนสิการ; -*, ๕๒๐; การรับรูโดยมีโยนิโสมนสิการหรืออโยนิโสมนสิการ/การรับรู
ดวยปญญาและลักษณะ, ๕๘๗, ๖๕๓, ๖๗๖–๖๗๗
รากเงา,รากเหงา. ดู มูล
ราคจริต,ราคจริยา, ๘๐๖–๘๐๙
ราคะ, ๓๓๕, ๓๗๑, ๓๘๕, ๓๘๖, ๓๘๗, ๓๙๕, ๔๒๔, ๔๓๐,
๔๓๔, ๔๖๔, ๕๓๒, ๕๗๑, ๖๐๑, ๖๐๒, ๖๔๔, ๖๗๗, ๗๐๒,
๗๐๔, ๗๖๑, ๗๖๕, ๘๐๗, ๘๘๕, ๙๔๗, ๙๕๕, ๑๐๐๓,
๑๐๒๖, ๑๐๒๘, ๑๐๖๒, ๕๔๐–๕๔๑, ๕๔๓–๕๔๔, ๗๖๘–
๗๖๙, ดูโลภะ,อกุศลมูล,กิเลส; -*, ๔๓๕, ๖๕๐, ๗๐๖; -กับ
อริยบุคคล, ๔๐๙, ๔๑๑; -ครอบงําใจ บังปญญา, ๓๖๕; -เจ
โตวิมุตติ/สมถะระงับราคะ, ๔๒๙; -ดับไมเหลือในเจโต
วิมุตติปญญาวิมุตติ(อ), ๔๓๖; -ตรวจสอบตถาคต, ๕๙๗; บุคคลโสดาบันไม่มีราคะแรงขนาดให้ถึงอบาย, ๘๙๗; -เปน
ตัวกาม(อ), ๑๐๓๐; -เปนไวพจนของตัณหา, ๙๗๘; -เปน
ศัตรูของเมตตา, ๑๐๐๒; -โยนิโสมนสิการทําใหราคะไมเกิด,
๖๒๑
ราคักขัย(นิพพาน), ๔๐๑
ราคานุสัย, ๑๖๘, ๓๗๔, ๔๖๗
รางกระดูก(อสุภะ): -*, ๘๐๕
รางกาย, ๖๙, ๘๖, ๑๐๕, ๑๐๙, ๑๔๗, ๒๓๑, ๗๔๕, ๗๕๐,
๗๕๗, ๗๖๕, ๗๗๒, ๘๔๐, ๘๖๐, ๘๗๐, ๘๙๘, ๑๐๕๒,
๖๔๖–๖๔๙, ดู กาย; -*, ๘๓๕; -กายจิตสัมพันธ สมาธิชวย
สุขภาพและแกโรค, ๗๘๙; -กายเหนื่อยจิตก็ฟุง กายสงบจิต
ก็เปนสมาธิได, ๗๘๑–๗๘๒; -กายเหนื่อยจิตก็ฟุ้ง การสงบ
จิตก็เป็นสมาธิได้, ๗๘๗, ๗๙๖; -การใหผลของกรรม,
๒๗๒; -ความหิวและพฤติกรรมในการกิน, ๙๙๔–๑๐๐๐; ความใหญ่มิใช่วัดด้วยกาย, ๕๗๑; -ชําระใหสบายกอนเจริญ
กรรมฐาน, ๘๑๐; -ชําระใหสบายกอนเจริญกรรมฐาน(อ),
๘๓๕; -ถึงป่วยกาย ก็อย่าให้ใจป่วย, ๗๗๒; -ถึงเห็นก็ไม่ชื่อ
ว่าเห็นพระพุทธเจ้า, ๖๐๐; -ในกายคตาสติและจตุธาตุววัฏฐาน, ๘๐๕; -เปนจุดกําหนดอยางหนึ่งของสติ, ๗๖๕, ๗๗๒;
-พระอรหันต์ไม่ติดใจห่วง, ๓๙๘; -รางกายกับบัญญัติวา

พุทธธรรม
รางกาย, ๓๑๔; -ศีล(ขอ ๑)มีสาระคือ ไมประทุษราย
เบียดเบียนชีวิตรางกาย, ๕๔๐; -ศีล(ขอ๑)มีสาระคือ ไม
ประทุษรายเบียดเบียนชีวิตรางกาย, ๗๒๔; -สติชวยรางกาย
ได, ๗๖๔; -อุปมานิวรณ์และโพชฌงค์อาศัยอาหาร, ๖๑๙
รางวัล, ๗๑๘, ๗๙๗, ๑๐๒๑, ๑๐๑๑–๑๐๑๓
ราชการ, ๗๔๑, ๗๔๓, ๗๖๔, ๑๐๒๗, ๑๐๔๔; -*, ๙๖๔
ราชกิจ, ๑๔๙
ราชฎร,ราษฎร, ๗๕๓, ๑๐๒๒, ๑๐๒๗
ราชธานี, ๑๐๒๖
ราชบริษัท, ๙๔๗
ราชบุรุษ: -*, ๕๘๐
ราชประเพณี, ๘๗๑; -*, ๖๓๗
ราชพลี, ๗๔๓; -*, ๙๖๔
ราชสกุล, ๗๑๒
ราชสมบัต,ิ ๑๔๑, ๙๑๒, ๑๐๒๒
ราชสังคหวัตถุ(๔), ๘๗๑; -*, ๕๔๗
ราชสีห์(อุปมา), ๕๗๑
ราชอาณาเขต, ๑๐๒๗
ราชอาณาจักร, ๘๗๑
ราชอํานาจ, ๑๐๒๗, ๑๐๓๓
ราชา, ๑๔๑, ๕๗๓, ๕๙๙, ๖๗๔, ๗๒๕, ๗๔๓, ๗๔๕, ๗๓๗–
๗๔๑, ดูกษัตริย; -การเกิดมหาชนสมมตในวิวัฒนาการของ
สังคม, ๘๗๖; -ความหมายของธัมมัญูในแงของราชา(อ),
๖๓๗; -แปลวาผูยังประชาราษฎรใหยินดีดวยสังคหวัตถุ4(
อ), ๖๐๔; -วิวาทกันเพราะกาม, ๑๐๓๑; -สุขนอยกวา
พระพุทธเจา, ๑๐๓๓–๑๐๓๔
ราชาธิปไตย, ๒, ๗๕๓
ราตรี(อุปมา), ๘๒๗
ราตรีเดียวเจริญ/ประเสริฐ, ๓๑๘; -*, ๖๕๕
ร่านรน, ๒๖๓
รายได้-รายจ่าย, ๗๔๑, ๗๔๔, ๑๐๔๔
ราเริง, ๘๓๖, ดูเบิกบาน
ราวป่า, ๖๗๔, ดู ปา
ราษฎร,ราษฎร. ดูประชาชน
ราหุล, ๑๔๗
รํา, ๖๗๕
ร่ํารวย, ๑๔๑
ริมฝปากบน(อานาปานสติ), ๘๑๙
ริษยา, ๒๖๓, ๒๘๓, ๔๓๔, ๕๗๐, ๖๔๖, ๖๗๘, ๘๖๐, ๑๐๒๑,
๑๐๓๑, ๑๐๖๔, ดูอิสสา,อรติ
รื่นรมย์, ๔๖๙, ๖๔๔, ๖๔๗, ๖๕๑
รื่นเริง(พระกับชาวบ้าน), ๕๗๘
รุกขมูล: -*, ๔๓๖, ๖๗๒, ๙๒๑
รุจิ(ไวพจนของทิฏฐิ), ๔๗, ๕๙๓–๕๙๔; -*, ๖๙๐
รุนแรง,ความ(อาจเกิดจากฉันทะได), ๑๐๒๑; -*, ๑๐๑๖

ดัชนี
รู,ความ(=ความรู), ๖๗๖, ๙๘๕; -กิจกรรมทางจิตปญญา,
๘๗๘; -ขั้นโลกียะและโลกุตระ, ๕๘๓; -ชีวิตเคลื่อนไหวตอง
อาศัยความรู, ๑๐๕๓; -ระดับความเชื่อ/เหตุผลยังไมแน,
๕๙๓
รูความแตกตางระหวางบุคคล, ๖๗๐, ดูแตกตางระหวางบุคคล
,ความปุริสปุคคลปโรปริยญาณ,อินทริยปโรปริยัตตญาณ
,อินทรีย
รูความมุงหมาย. ดูอัตถัญญตา
รูคิด,ความ(วิธีตรวจสอบพื้นเพ): -*, ๖๘๐
รูจักกาล. ดูกาลัญญตา
รูจักคิด, ๕๔๘, ๕๘๒, ดูโยนิโสมนสิการ
รูจักชุมชน. ดูปริสัญุตา
รูจักตน. ดูอัตตัญุตา
รูจักบุคคล. ดูปุคคลัญุตา
รูจักประมาณ, ๕๖๙, ๗๓๕, ๑๐๖๓, ดูมัตตะญุตา โภชเน
มัตตัญุตา; -*, ๖๔๗
รูจักผล. ดูอัตถัญุตา
รูจักพูด(กัลยาณมิตร), ๕๗๔, ๗๔๖
รูจักเหตุ. ดูธัมมัญุตา
รู้จําเพาะตน(ปัจจัตตญาณ), ๖๐๑
รูแจง, ๕๖๑; -*, ๖๘๐
รูแจง,รูชัด, ๑๐๕, ๑๒๑
รูใจคนอื่น, ๙๔๕, ดูเจโตปริยญาณ
รูตามสภาวะ, ๖๕๓, ดู โยนิโสมนสิการ
รูเทาทัน, ๑๒๒, ๑๔๕, ๖๔๘, ๖๗๑, ๗๗๗, ๖๒๙–๖๓๔, ๖๖๒,
ดูธรรมดา,คติธรรมดา,สภาวะ; -ธรรมสําหรับรูเทาทัน,
๘๗๖; -เปนอยูดวยความรูเทาทันธรรมดา, ๘๗๗
รูธรรม(คูกับรักธรรม): -*, ๑๐๒๒
รูป, ๙๔, ๙๖, ๑๐๕, ๑๑๔, ๑๒๖, ๔๙๑, ๖๓๐; -ไร้แก่นสารดังฟูม
ฟองแม่น้ํา, ๖๓๐
รูป(ขันธ/อารมณ/อื่นๆ), ๑๔, ๒๖, ๑๗๑, ๒๖๔, ๓๑๑, ๓๙๓,
๔๒๑, ๔๔๓, ๔๖๙, ๔๗๗, ๔๙๑, ๔๙๘, ๕๘๑, ๖๕๐, ๖๖๑,
๖๗๔, ๖๘๙, ๗๐๒, ๗๕๐, ๗๕๕, ๗๖๘, ๗๘๓, ๗๙๐, ๘๔๑,
๙๗๙, ๑๐๕๑, ๑๐๕๔, ๘๙๖–๘๙๗, ๙๘๔–๙๘๕, ๑๐๒๖–
๑๐๒๗, ๑๐๒๘–๑๐๒๙, ๖๓๒–๖๓๔, ดูขันธ ๕,เบญจขันธ,
อายตนะ,อารมณ, อินทรย,นามรูป; -*, ๑๓, ๓๔; -การ
พิจารณาแยกแยะในวิปสสนา, ๖๓๐, ๖๓๒; -นามและรูปดับ
ที่ไหน, ๓๔๑; -ในวิโมกข, ๔๑๒; -รูป ๒ อย่างที่ควรเสพไม่
ควรเสพ, ๖๖๗; -ส่วนดีส่วนเสีย, ๖๔๓
รูป(ขันธ/อารมณ/อื่นๆ): -*, ๔๐๘, ๔๓๓
รูปกาย, ๑๔๖, ๒๗๓, ๔๑๙
รูปขันธ, ๑๗๓, ๑๘๖, ดูขันธ ๕; -*, ๓๔
รูปงาม: -*, ๙๕๑
รูปฉันทะ, ๙๗๙
รูปโฉม, ๑๐๒๘

๑๓๐๙
รูปฌาน(๔), ๔๐๑, ๔๐๘, ๔๑๘, ๔๓๓, ๔๔๓, ๔๕๐, ๔๘๒,
๔๘๕, ๘๒๑, ๑๐๒๕, ๑๐๓๖, ๑๐๔๗, ๑๐๕๗, ๑๐๖๗, ดู
ฌาน; -*, ๔๒๘, ๔๓๕; -เปนรูปาวจรกุศลกรรม, ๓๒๒; -เปน
วิกขัมภนนิโรธ, ๔๐๑; -เปนสมถะ, ๔๒๖; -รูปฌาน๕, ๔๒๔,
๘๒๑; -วิมุตติ, ๔๓๘; -สุขในรูปฌาน, ๗๙๐, ๑๐๒๕, ๑๐๕๗
รูปเดียว(การอยู่), ๖๗๓
รูปตัณหา, ๑๗๒, ๒๓๓; -*, ๙๗๙
รูปธรรม, ๙๔, ๑๐๑, ๓๑๔, ๔๐๘, ๔๒๔, ๔๒๖, ๔๒๙, ๔๓๕,
๔๔๔, ๔๕๒, ๔๗๗, ๔๗๘, ๕๓๓, ๖๓๐, ๖๓๒, ๖๗๘, ๘๑๒,
๘๗๘, ๙๘๕, ๑๐๖๗, ๗๗๑–๗๗๒, ดู รูป; -*, ๑๓, ๒๓๙,
๔๔๓
รูปธาตุ, ๒๓๒, ๒๕๒
รูปแบบ, ๔๐๘, ๕๑๖, ๖๔๑, ๖๗๖, ๘๗๘, ๙๓๖, ดูวินัย
รูปพรหม: -*, ๙๕๒, ๑๐๕๘
รูปภพ, ๑๗๒, ๒๓๓, ๓๒๒, ๔๐๘
รู้ประจักษ์, ๑๕๐, ๖๔๓–๖๔๔, ดูประจักษ
รูประมาณในอาหาร. ดู โภชเนมัตตัญุตา; -*, ๙๐๑
รูปราคะ, ๒๒๕, ๔๐๘, ๔๓๕; -*, ๔๗๓, ๙๘๗
รูปราง(กันการไดรับผลกรรม), ๖๖๔
รูปลักษณะ, ๖๘๕; -*, ๘๓๔
รูปวิบัติ(กรรม), ๒๗๓
รูปศัพท, ๖๒๑; -*, ๘๔๒
รูปสมบัติ(กรรม), ๒๗๓
รูปสมาบัติ: -*, ๔๑๔, ๔๔๖
รูปสัญเจตนา, ๒๗
รูปสัญญา, ๒๖, ๓๗, ๔๑๒, ๔๕๒, ๑๐๒๕
รูปอุปาทานขันธ์, ๘๔๒
รูปสส กัมมัญญตา, ๒๖, ๔๑
รูปสส มุทุตา, ๒๖, ๔๑; -*, ๓๔
รูปสส ลหุตา, ๒๖, ๔๑; -*, ๓๔
รูปาธิมุต: -*, ๔๓๓
รูปารมณ, ๒๓๓, ๖๓๒, ดูรูป
รูปารัมมณสุข, ๑๐๖๗
รูปาวจร, ๒๕๒, ๙๕๗, ๑๐๒๖; -*, ๙๕๒
รูปาวจรกิริยาจิต, ๒๒๘
รูปาวจรกุศลกรรม, ๓๒๒
รูปาวจรจิต, ๒๗, ๕๖๒
รูปาวจรวิบากจิต, ๒๒๘
รูปาวจรสมาธิ(เริ่มแตปฐมฌาน), ๘๑๑
รูยิ่ง, ๘๔๗–๘๔๘, ดูอภิญญา
รูเร็ว-รูชา, ๘๔๑
รูสึก,ความ, ๗๒, ๑๐๕, ๑๑๔; -*, ๗๕
รูสึกทุกข,ความ, ๗๒, ๗๔, ๘๖
รูสึกบีบคั้น,ความ, ๗๔, ๑๑๔
รูสึกสุข,ความ, ๗๕, ๗๙

๑๓๑๐
รูหลัก. ดูธัมมัญุตา
เรา, ๖๖๕
'เรา' (ความยึดถือ). ดู อหังการ,มานะ,อัสมิมานะ
เร้ากุศล(วิธีคิด), ๖๒๒, ๖๔๗–๖๕๓, ดู วิธีคิดแบบเรากุศล
เราใจ, ๖๒๓
เราเป็นนั่น,เราเป็นนี่, ๘๙๖, ดูเอโสหมสมิ,อหังการ,มานะ
,อัสมิมานะ
เร่าร้อนกาม,ความ, ๖๔๔
เร้าให้กล้า, ๕๗๔
เริงใจ, ๕๙๔
เริ่มระดมเพียร, ๖๔๘–๖๕๐, ดูเพียร,ระดมความเพียร
เรียกรองเชิงบีบบังคับ(ตบะ), ๙๕๔
เรียน, ๘๐๗
เรียนตามกันมา, ๕๙๓, ดู อนุสสวะ
เรียนรู, ๖๘๑–๖๘๔
เรียบรอย, ๖๕๐–๖๕๑; -*, ๑๐๒๒
เรือ, ๕๓๑, ๗๗๘, ๘๑๙
เรื่องราว, ๗๕๐, ๖๔๘–๖๕๐
เรื่องเหนือสามัญวิสัย, ๘๗๔, ๙๔๑–๙๗๐
เรื้อน. ดูโรคเรื้อน
เรือน(ออกบวช), ๖๖๘
เรือนชั้นมียอด. ดูกูฏาคาร
เรือนว่าง, ๑๔๘, ๘๑๕, ๑๐๔๖
แรกนา: -*, ๘๑๔
แรง(อุปมา), ๑๐๓๐
แรงความเพียรประกอบการ(ปธานสังขาร), ๘๐๒
แรงงาน, ๕๒๗, ๘๗๗; -ความทางอาชีวะและสําหรับภิกษุ,
๗๔๘, ๗๓๒–๗๓๖; -ความทางอาชีวะและสําหรับภิกษุ(อ),
๔๐๖
แรงจูงใจ, ๑๑๘, ๑๒๒, ๖๔๘; --(แรงชักจูง). ดูฉันทะ,ตัณหา; ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ, ๘๗๔, ๙๗๑–๑๐๒๒; -แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติศีลแบบเทวนิยม กับแบบพุทธ, ๗๑๗; แรงจูงใจไรสํานึก, ๗๗๑
แรงดลใจ(สังเวช): -*, ๘๓๖
โรค, ๖๓๕, ๗๔๗, ๘๓๐, ๑๐๐๐, ๑๐๐๒, ๑๐๑๓–๑๐๑๔,
๗๕๗–๗๕๘, ดูสุขภาพจิต; -กับกิจกรรมเพศสัมพันธ,
๙๙๖; -ทําใหเจโตวิมุตติเสื่อมได, ๔๓๗; -ผลกรรมโรคมาก
โรคน้อย, ๒๘๓; -ภาวะไรโรค = นิพพาน, ๑๐๔๘–๑๐๕๐; โรค ๒ อยาง (ทางกาย ทางจิต) พระอรหันต ไมมีโรคทาง
จิต, ๗๗๑–๗๗๓; -โรค2อย่าง (ทางกาย ทางจิต) พระ
อรหันต์ ไม่มีโรคทางจิต, ๕๘๖; -โรคทําใหคิดฆาตัวตาย,
๑๐๐๑; -โรคนอย. ดู สุขภาพดี; -สติปฏฐานชําระลางโรคใน
จิต, ๗๗๒; -สมาธิชวยกัน/แกโรคกายจิต, ๗๘๘–๗๘๙; อุปมาเกี่ยวกับอริยสัจ, ๘๕๓, ๘๕๘, ๘๖๐

พุทธธรรม
โรคจิต(เพราะตัณหา/ระบบแขงขัน), ๑๐๒๐, ๙๙๑–๙๙๔; -*,
๑๐๑๖
โรคประสาท, ๖๒๓
โรคเรื้อน(อุปมาสุข), ๑๐๓๒–๑๐๓๓
โรคลม, ๖๕๗
โรงเรียน, ๖๗๗, ๑๐๑๖
โรงลาน, ๖๗๕
โรธ, ๒๒๙
โรมัน,อักษร: -*, ๖๒๑
โรยฝุน(อุปมา), ๘๓๖–๘๓๘
ไร้แก่นสาร, ๖๓๐, ดู แกนสาร
ไร้เขตแดน,จิตใจ, ๕๘๑, ๖๔๓, ดูจิตใจ
ไรตัว,ไรตัวตน, ๖๗, ๑๐๔
ไรทุกข, ๘๓๘, ๘๔๕, ๘๖๔, ๘๗๗, ดู ทุกข,นิโรธ,ดับทุกข
ไรสาระ (เรื่องไมตองตอบ), ๖๖๗, ดูปญหา
ฤกษ,ฤกษยาม, ๗๓๔
ฤดู,ฤดูกาล, ๖๔๗
ฤทธานุภาพ, ๕๒๖, ๙๐๒, ๙๑๑, ๙๖๕
ฤทธิ์, ๑๐๙, ๓๙๘, ๔๙๕, ๗๘๐, ๗๘๘, ๗๙๔, ๗๙๖, ๘๒๓,
๙๒๕, ดู อิทธิปาฏิหาริย,อิทธิวิธี; -*, ๑๐๓๔; -ความหมาย
ของฤทธิ์, ๘๐๑; -ความหมายของฤทธิ์(อ), ๙๕๑; -ตามปกติ
เทานั้นที่เทวดามีฤทธิ์อํานาจเหนือกวา มนุษย, ๙๕๖; ปฏิบัติผิดในเรื่องสมาธิอาจทําให้มัววุ่นกับเรื่องฤทธิ์, ๖๔๐;
-พระพุทธเจาและพระสาวกปฏิบัติตอฤทธิ์อยางไร, ๙๕๐–
๙๕๑; -เมาฤทธิ์, ๙๔๙; -ฤทธิ์ ๑๐ ประเภท(อ), ๘๐๑; -ฤทธิ์
๒ (อริยะ/อนารยะ), ๔๕๙; -ฤทธิ์ ๒ อยางที่คนสามัญทํากัน
ไดดี, ๙๕๑, ๙๖๔; -ฤทธิ์ ๒(อริยะ/อนารยะ), ๙๔๗; -ฤทธิ์๔
ของจักรพรรดิ, ๑๐๒๗; -ฤทธิ์ของปุถุชนก็เสื่อมได(อ),
๙๕๒; -ฤทธิ์ของปุถุชนเสื่อมได, ๔๒๗, ๙๔๙; -ฤทธิ์เปน
ปลิโพธสําหรับวิปสสนาของปุถุชน, ๘๐๔; -ฤทธิ์ผันแผก(อ),
๙๔๘
ฤาษี, ๔๒๓, ๔๒๗, ๙๑๓, ๙๕๒, ๙๕๖, ๙๖๗, ๑๐๓๕; -พระสงฆ
ปลีกตัวจากสังคมอยางฤาษีชีไพรไมได, ๗๙๒; -พวกฤาษีชี
ไพรชอบฌานกีฬา(อ), ๗๙๓
ลงโทษ, ๒๑๐, ๗๑๘, ๙๓๓, ดู วินัย; -*, ๙๒๕; -การที่ธรรม
ลงโทษโดยสงฆ, ๙๓๐–๙๓๒; -พระอรหันตถูกสงฆลงโทษ,
๙๓๑–๙๓๒
ลงมือทํา,ลงมือปฏิบัต,ิ ๖๘๕–๖๘๖, ดู ภาวนา,มรรค
ลบหลู่, ๒๖๓, ๒๖๙; -*, ๕๘๖
ลปนา, ๗๕๐
ลภติ, ๔๘๑
ลม, ๖๔๗, ๖๕๗, ๘๐๔, ๘๙๖–๘๙๗
ลมหายใจ, ๔๘๓, ดูอานาปานสติ
ลหุ, ๒๔๗
ลหุโทษ, ๑๐๓๒

ดัชนี
ลอ(ธรรมดุจลอ/นิมิต), ๘๒๐; -*, ๕๖๗
ลอมฟาง, ๖๗๕
ลอย(ความรูสึกตัวลอยในอานาปานสติ), ๘๒๐
ลอยบาป. และดู ลางบาป; -*, ๓๔๔
ละ. ดูปหาน
ละคร(อุปมา), ๗๗๐
ละเมิด, ๗๑๗, ๗๒๒, ๙๐๓–๙๐๔, ดูวีติกกมะ,ศีล
ละโมบ, ๑๐๖๒, ดูโลภ
ละหอย, ๖๕๔–๖๕๕
ลักขณรูป ๔, ๔๑
ลักขณูปนิชฌาน, ๔๒๕; -*, ๘๒๕
ลักขโมย,ลักทรัพย, ๘๗๖, ๘๙๖, ๖๖๒–๖๖๓, ดูอทินนาทาน
ลักษณะ, ๖๘, ๗๕, ๗๗, ๙๘, ๑๑๕, ๑๑๗, ๑๑๘, ๖๒๒, ๖๗๕,
๖๖๔–๖๖๖; -การสอนของพระพุทธเจา, ๕๘๐–๕๘๒, ๘๔๖–
๘๔๘; -ของการที่ศรัทธาเชื่อมกับโยนิโสมนสิการ๒อยาง,
๖๘๐; -ของการรับรูดวยโยนิโสมนสิการ/การเปนอยูดวย
ปญญา, ๖๗๖; -ของความคิดที่เปนปจจุบันอดีตอนาคต
ในทางธรรม, ๖๕๔–๖๕๕; -ของความคิดที่อวิชชาเดนหรือ
ตัณหาเดน, ๖๒๖; -ของบัณฑิตและพาล, ๕๗๐–๕๗๑; -ของ
พระสงฆในดานนอก, ๖๘๔; -ของโยนิโสมนสิการ๒แบบ,
๖๗๙; -ของโยนิโสมนสิการ๔อยาง, ๖๒๒; -ของโยนิโส
มนสิการแบบเสริมสรางกุศล, ๖๕๓; -ของสมาธิ/จิตเปน
สมาธิ, ๘๒๕, ๗๘๔–๗๘๕; -ชีวิตพระสงฆเกื้อกูลแก
ชาวบานแตตองอิสระ, ๕๗๗; -ในสนธิ ๕ ของกรรมฐาน
(อ), ๘๐๘; -วิเคราะหลักษณะหลายดานของวิภัชชวาท,
๖๖๑, ๖๗๒
ลักษณะนิสัย, ๘๖๐, ๘๐๗–๘๐๘
ลักษณะสามัญ, ๗๑, ๗๗
ลังเล. ดู วิจิกิจฉา
ลัทธิ: -(พุทธกาล), ๓; -(อัตตา), ๔๗
ลัทธิ,เจาลัทธิ, ๑๐๕, ๑๐๘
ลัทธิ๓(พุทธกาล), ๕๙๐, ๖๙๐, ๘๖๐, ดูทิฏฐิ; -การเป็นโสดาบัน
ประเสริฐกว่าคุณวิเศษในลัทธิอื่น ๆทั้งหมด, ๙๐๐; -ฌาน
สมาบัติมีในลัทธิภายนอก, ๔๒๘; -ลัทธิไหววอนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ,์ ๙๖๙
ลัทธิกรรม, ๑๐๓
ลัทธิเกา. ดูปุพเพกตวาท
ลัทธิคอยโชค. ดูอเหตุวาท
ลัทธินิครนถ, ๑๐๓; -*, ๘๖๐
ลัทธินิยม, ๑๒๖
ลัทธินิยม(ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง), ๔๙๒, ๙๔๑–๙๔๓
ลัทธิพระเปนเจา. ดูอัศวรนิรมิตวาท
ลัทธิพราหมณ. ดู พราหมณ; -*, ๘๖๐
ลัทธิฤาษีชีไพร, ๔๙๖

๑๓๑๑
ลัทธิศาสนา: -วิธีสัมพันธกับเทวดาในลัทธิศาสนาเกากอนพุทธ
ที่เปนกรรมวาที, ๙๕๔, ๙๕๘; -หลักสําหรับผูยังไมนับถือ
ลัทธิศาสนาใด ๆ, ๕๙๒–๕๙๓
ลัทธิศาสนา(จําพวกอาตมวาท), ๑๐๓
ลัทธิเศรษฐกิจ(ยกยองคนทําลายมาก), ๗๓๕
ลัทธิเสี่ยงโชค, ๑๐๓
ลัทธิอาชีวก: -*, ๘๖๐
ลัทธิฮินดู, ๑๐๓
ลา(มีมนสิการ), ๖๒๓
ลางบาป. และดู ลอยบาป; -*, ๗๑๔
ลาภ, ๓๙๗, ๕๒๗, ๕๓๕, ๕๓๗, ๕๗๘, ๖๗๓, ๙๐๕, ๙๑๑,
๙๒๑, ๙๒๖, ๙๖๔, ๑๐๕๖; -*, ๓๖๘, ๕๖๙, ๙๖๑; -ต่อจาก
ปริเยสนา ในปัจจยาการสังคม, ๒๐๗; -ตอจากปริเยสนา
ในปจจยาการสังคม(อ), ๙๘๗; -ในอนาคตภิกษุจะทําเลศ
นัยหาลาภ, ๖๕๙; -เปนคุณสมบัติพิเศษอยางหนึ่งของภิกษุ
(อ), ๔๓๖; -ผลกรรม, ๒๗๐
ลาภตอลาภ(มิจฉาอาชีวะ), ๗๓๔, ๗๕๐; -*, ๗๑๐
ลาภนานัตต์, ๒๐๙
ลาภมัจฉริยะ, ๘๘๔, ๘๙๘
ลาภสักการะ, ๔๓๗, ๕๓๒, ๙๔๙, ๙๕๕; -ไดมาดวยอวดคุณ
วิเศษแลวเขาเลื่อมใสถวายไมบริสุทธิ์, ๙๒๘
ลามก, ๒๕๑
ลาสิกขา, ๒๕๓, ๖๐๐, ๖๕๙, ๗๕๖, ๑๐๖๕
ลําดับ: -การใชวิธีคิดแบบตางๆ ในวิปสสนา, ๖๓๒; -ขอปฏิบัติ
ตามลําดับ(อ), ๕๒๓, ๑๐๐๖; -ขั้นตอนในการฝกสมาธิตาม
แบบแผน, ๘๐๓; -คิดเปนลําดับ/มีลําดับ, ๖๒๒, ๖๒๖; ลําดับของศรัทธา ในพุทธธรรม, ๕๘๗–๕๘๙; -ลําดับธรรม
ในกระบวนธรรมแหงการศึกษา(อ), ๕๘๔; -แสดงธรรม
ตามลําดับ, ๕๗๘
ลําดับขณะ(วิภัชชวาท), ๖๖๒
ลําดับญาณ, ๔๗๕, ๖๓๒; -*, ๔๘๐
ลําพอง, ๕๙๔, ๖๗๓
ลําเอียง, ๕๔๘, ๕๘๙, ๖๐๐, ดูอคติ
ลิงคอริยะ: -*, ๔๐๔
ลิงเฝ้าสวน(อุปมา), ๖๔๐
ลิ้น, ๘๕, ๓๙๒, ๓๙๓, ๔๖๕, ๔๗๑, ๖๕๙, ๗๕๐, ๗๕๕, ๗๕๗,
๗๗๓, ๙๐๑, ๑๐๒๖, ๑๐๓๐, ดู ชิวหา; -*, ๑๐๓๒
ลิ้นดุนเพดาน, ๖๕๐
ลึกลับ, ๑๐๕๕, ดู อิทธิปาฏิหาริย, สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ลูก, ๗๓๓, ๑๐๐๓, ๑๐๒๘, ๑๐๓๑; -พอแมเปนกัลยาณมิตร
หรือปาปมิตร, ๖๗๖–๖๗๙
ลูกไกตัวพี่(พระพุทธเจา), ๙๐๘
ลูกคา, ๑๐๒๑
ลูกเดือย, ๖๗๕
ลูกนอง: -*, ๕๘๐

๑๓๑๒
ลูกวัว, ๗๗๖; -*, ๖๓๗
ลูกศรอาบยาพิษ(อุปมา), ๑๖๘, ๘๔๗
เลน, ๕๘๒, ๑๐๒๗
เลนส์นูน, ๑๐๒
เลศนัย(นิมิตหาลาภ), ๖๕๙, ๗๕๐; -*, ๗๑๐
เลหกล, ๖๗๒
เลาเรียน, ๒๑๐, ๕๔๘, ๖๓๗, ๖๘๓, ๗๗๕, ๘๐๔, ๘๓๓, ๘๓๖,
ดู สุตะ,พหูสูต,สิกขา,เรียน; -ทาทีตอสิ่งที่ไดเลาเรียนมา,
๕๙๓–๕๙๔; -เปนปลิโพธได, ๘๐๔; -ภิกษุอนาคตจะสนใจ
เรียนต่อเรื่องภายนอก, ๖๕๘; -เลาเรียนธรรมเพื่ออะไร,
๙๓๙; -สมาธิชวยประสิทธิภาพ, ๗๘๙; -อาจเปนการปฏิบัติ
เอียงสุดได(อ), ๕๒๗; -อิทธิบาท, ๘๐๐, ๘๐๒
เลาเรียนตอกันมา. ดู อนุสสวะ
เล่าลือ, ๕๙๐
เลี้ยงงาย, ๗๔๘
เลี้ยงชีพ, ๘๗
เลี้ยงชีพ,เลี้ยงชีวิต, ๕๓๘, ๕๓๙, ๕๕๒, ๕๖๑, ๕๗๙, ๗๓๓,
๗๔๑, ๗๕๐, ๗๕๒, ๘๗๒, ๘๘๓, ๙๐๓, ๑๐๓๑, ๑๐๔๔, ดู
อาชีวะ,สัมมาอาชีวะ,ทรัพย; -*, ๗๙๒
เลี้ยงชีพชอบ. ดู สัมมาอาชีวะ
เลี้ยงดู, ๖๖๔
เลี้ยงตน, ๖๗๑–๖๗๒
เลียนแบบ, ๕๘๒, ๕๘๕, ดู ปรโตโฆสะ,กัลยาณมิตร
เลือกตั้ง(ปจจยาการสังคม), ๒๑๐, ๘๗๖
เลือด, ๖๗๗, ๗๕๕
เลื่อมใส, ๑๑๕, ๕๗๘, ๕๘๒, ๕๘๖, ๕๘๘, ๕๘๙, ๕๙๑, ๕๙๖,
๖๔๔, ๖๕๑, ๗๕๐, ๗๕๘, ๘๔๖, ๙๑๙, ๙๒๒, ๕๙๘–๖๐๐,
ดู ปสาทะ,ศรัทธา; -*, ๓๖๘; -เลื่อมใสการปฏิบัติเครงแตผิด
, ๖๔๑; -สิกขาฝ่ายอภิสมาจารเพื่อความเลื่อมใส, ๘๔๓
เลื่อย, ๖๕๒, ๘๑๙
โลก, ๕๑, ๗๒, ๑๐๓, ๑๐๘, ๑๒๗, ๑๔๓, ๕๑๓, ๕๒๖, ๕๓๐,
๕๓๒, ๕๓๕, ๕๔๖, ๕๔๘, ๕๘๔, ๕๘๖, ๖๓๕, ๖๔๐, ๖๙๐,
๗๒๗, ๗๕๗, ๘๔๘, ๘๖๕, ๘๗๘, ๘๙๖, ๙๐๕, ๑๐๐๒,
๑๐๒๑, ๑๐๕๔, ๑๐๕๘, ๕๓๖–๕๔๐, ๖๕๕–๖๕๖, ดู สังคม
,พหูชน,ประชาชน,ชีวิต, ดู สังคม,พหูชน,ประชาชน,ชีวิต; *, ๗๑๔; -การเขาใจและทาทีของการรูเทาทันเห็นโลกและ
ชีวิต ตามที่เปน/วิปสสนา, ๔๒๗, ๕๐๕, ๕๖๙, ๕๘๓, ๖๙๙,
๘๖๒, ๙๑๑, ๙๐๗–๙๐๘, ๘๕๘–๘๖๐; -ความเห็น/คําถาม
เรื่องโลกเที่ยงโลกไมเที่ยง ฯลฯ, ๓๗๘, ๘๔๗, ๘๙๗; ความเห็น/คําถามเรื่องโลกเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯลฯ, ๒๐๖; จุดเชื่อมตอบุคคลกับโลก, ๖๗๖; -ชะตากรรมของโลกกับ
การหาความสุขของมนุษย, ๑๐๕๙; -ตถาคตไม่ติดโลก,
๕๘๑, ๙๗๐; -ทาทีของปุถุชนกับพระอรหันตตอโลกและ
ชีวิต, ๓๗๖; -ที่สุดโลก=ฌาน พนใยติดโลก=หมดอาสวะ,
๑๐๔๗; -โทษของกามเกิดจากปฏิบัติผิดตอโลก, ๑๐๒๙,

พุทธธรรม
๑๐๓๑; -ธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่โลก, ๒๖๔; บุคคลโสดาบันรูจักโลกแทจริง, ๘๘๓; -ปัญหาเกี่ยวกับต้น
กําเนิดเป็นต้นของโลก ไม่เกี่ยวกับหลักการและจุดหมาย
ของพุทธศาสนา, ๙๔๔; -ผู้ถือเอาสาระในโลกได้, ๕๗๒,
๘๙๓; -พระพุทธเจาและสาวกบําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนแก
โลก, ๙๒๐, ดู พหูชน; -พระโพธิ์สัตว์คิดเกี่ยวกับทุกข์ของ
โลก, ๔๖๒; -พระอรหันตเกี่ยวของกับโลกคือสิ่งแวดลอม,
๓๘๘; -พระอรหันตเขาใจโลกและชีวิตตามเปนจริง, ๓๗๘;
-เพราะไมเขาใจกิจในอริยสัจจึงวาพุทธศาสนามอง โลกใน
แงราย, ๘๕๔; -มนุษยเห็นโลกเปนอยางไร, ๗๐๑; -มองโลก/
ทาทีตอโลก, ๔๙๑, ๕๐๐; -มองโลกตามเปนจริง=สัมมาทิฏฐิ
, ๘๖๙; -โลกของธรรมชาติ/โลกแหงเจตนจํานง/โลกแหง
วัตถุ, ๒๕๔, ๒๗๗; -โลกคือกามคุณ, ๑๐๔๗; -โลกเป็นไป
ตามกรรมเพราะกรรม, ๓๑๙; -โลกแหงความลึกลับ, ๒๗๘;
-สวนดีสวนเสียและทางออกของโลก, ๖๔๒–๖๔๓; -สังขาร
คือโลกและชีวิต, ๔๔๑; -หนาที่ของกัลยาณมิตรคือชี้ไปที่
โลกและชีวิต, ๕๘๕
โลกจินตา(อจินไตย): -*, ๒๗๖
โลกทัศน, ๔๖, ๑๕๘, ๑๖๓, ๔๙๑, ๕๔๐, ๖๙๐; -(พระอรหันต),
๓๗๘
โลกธรรม, ๑๑๔, ๑๔๕, ๗๐๑, ๗๔๘, ๘๖๔, ๙๑๑; -*, ๘๗; -ผล
กรรมระดับโลกธรรม, ๒๗๐; -ไมอาจทําผูมั่นในพระ
รัตนตรัยใหหวั่นไหว, ๘๖๕; -ลอยพนโลกธรรม, ๔๙๑
โลกธาตุ, ๙๖๗; -*, ๒๓๖
โลกนาถ(สําเร็จดวยกรุณา): -*, ๑๐๑๙
โลกนิรุต,ิ ๔๙, ๓๗๘
โลกนิโรธ, ๒๐๑
โลกนี,้ ๓๓๘, ๖๘๙, ๗๔๘, ๘๙๖, ดู ทิฏฐธรรม,ชาติน,ี้ โลกหนา
โลกบัญญัต,ิ ๔๙, ๓๗๘
โลกบาล, ๙๖๘
โลกพิภพ, ๙๕๒
โลกมนุษย, ๑๐๒๗, ดู มนุษย
โลกวัตถุธาตุ, ๙๔๗
โลกโวหาร, ๔๙, ๓๗๘
โลกสมัญญา, ๔๙, ๓๗๘
โลกสมุทัย, ๑๕๗, ๒๐๑
โลกสวรรค, ๒๘๐, ๒๘๒–๒๘๔, ๓๒๓, ๕๙๑, ดู สวรรค,สุคติ
โลกหนา, ๒๘๑, ๔๒๐, ๗๔๘, ดู ชาติหนา; -การพิสูจน, ๒๗๘; คําสอนที่ไมอางโลกหนา, ๕๙๒; -เชื่อวามีโลกหนาจัดเขา
โลกียสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๓; -โลกหนา=สัมปรายิกะ, ๔๒๑
โลกาธิปไตย, ๙๖๗
โลกานุกมฺปาย, ๓๖๖
โลกาภิวัตน, ๑๑๒๕
โลกามิส, ๗๙๘, ๗๔๗–๗๔๙; -*, ๘๖๙
โลกายัต, ๒๐๑

ดัชนี
โลกิยฌานสุข: -*, ๑๐๕๗
โลกิยฌานสุข,-สมาธิ,-สมาบัติสุข,-สัมมาทิฏฐิ. ดู โลกีย,โลกีย,
โลกียะ
โลกิยสมาธิ, ๔๐๑
โลกิยสมาบัติสุข: -*, ๑๐๕๗
โลกิยะ, ๑๑๓, ๖๔๗, ๘๓๕, ดู โลกีย
โลกีย,โลกียะ, ๕๓๑, ๕๖๙, ๘๘๗, ๙๒๘, ๙๔๕, ๙๗๑, ๑๐๖๗,
๕๘๒–๕๘๔, ดู โลกียสัมมาทิฏฐิ, เทียบ โลกุตระ; -ฝกขั้น
สมาธิขั้นโลกีย, ๘๐๓–๘๒๐; -สมถะลวนสูงสุดแคโลกีย
กําเริบได, ๘๒๑–๘๒๓; -สัมมาทิฏฐิระดับโลกีย์, ๕๕๗; สัม มาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีว ะ ที่เปนโลกียะ ,
๗๑๐; -อภิญญาที่เปนโลกีย, ๗๘๘, ๗๙๔
โลกียกุศล, ๒๕๒
โลกียญาณ: -*, ๔๘๐
โลกียธรรม, ๖๖, ๑๒๑, ๑๒๔
โลกียนิโรธ, ๔๐๒
โลกียปญญา, ๙๐๗, ๙๑๑
โลกียปุถุชน, ๙๑๑, ๙๒๗, ๑๐๕๑; -*, ๔๔๖
โลกียวิชชา, ๔๑๙
โลกียวิญญาณ ๓๒: -*, ๑๗๑
โลกียวิมุตติ, ๔๓๓, ๔๓๘
โลกียสมาธิ, ๘๐๓
โลกียสมาบัติ(๘), ๔๓๓, ๔๓๗, ๔๘๔, ๑๐๓๓
โลกียสัมมาทิฏฐิ, ๗๐๑; -ความสัมพันธกับปรโตโฆสะ, ๕๘๔; ความสัมพันธกับปรโตโฆสะ(อ), ๕๕๙; -ความสัมพันธกับ
โยนิโสมนสิการ, ๖๒๔, ๖๗๙; -ความหมายและสาระสําคัญ,
๒๘๒, ๘๗๗, ๕๘๒–๕๘๔, ๖๙๑–๖๙๒, เทียบ โลกุตร
สัมมาทิฏฐิ; -ความอิงอาศัยศรัทธา, ๖๘๐; -เทียบในแดน
แหงกิจกรรมทางจิตปญญา, ๘๗๘
โลกียสัมมาสังกัปป, ๗๐๒–๗๐๓
โลกียสุข, ๘๘๕, ๙๐๖, ๙๐๗, ๑๐๒๔, ๑๐๖๗; -*, ๘๘๓
โลกียอภิญญา(๕), ๔๑๘, ๔๓๖, ๔๕๔, ๔๗๖, ๗๙๐, ๙๔๕,
๙๔๘, ดู อภิญญา; -มีแมภายนอกและมีมากอนพุทธศาสนา
, ๔๕๙
โลกียะ, ๖๖
โลกุตตรกุศลจิต, ๒๒๘
โลกุตตรจิต, ๒๗
โลกุตตรธรรม, ๖๖, ๑๒๑, ๑๒๔
โลกุตตรมรรค, ๔๐๑
โลกุตตรวิบากจิต, ๒๒๘
โลกุตตรวิมุตติ, ๔๓๒, ๔๓๙
โลกุตตรสุข, ๑๐๒๔, ๑๐๖๗; -*, ๑๐๕๗
โลกุตตระ, ๖๖, ๑๒๑
โลกุตร,โลกุตตระ: -สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะที่
เปนโลกุตระ, ๗๑๐

๑๓๑๓
โลกุตรกุศล,โลกุตตรกุศล, ๒๕๒
โลกุตรญาณ: -*, ๔๘๐
โลกุตรธรรม,โลกุตตรธรรม(๙), ๒๘๒, ๔๘๘, ๘๓๕; -*, ๓๓๓; เปนสิ่งที่คนตองการ ชวยคนดีใหไมทุกขหรือชวยใหทําดีได
โดยไมมีทุกข, ๑๐๑๗; -เมื่อธรรมมาคูกับอนุธรรม ธรรม
หมายถึงโลกุตรธรรมหรืออริยธรรม(อ), ๖๓๖; -โลกุตรธรรม
บางอยางยังเปนทุกข, ๑๖๐; -อริยโลกุตรธรรมเป็นทรัพย์
ประจําตัวของมนุษย์ทุกคน, ๔๘๙
โลกุตรนิโรธ, ๔๐๒
โลกุตรปญญา, ๗๙๕
โลกุตรผล, ๘๖๓
โลกุตรมรรค, ๗๖๔, ๘๖๓; -*, ๕๒๘
โลกุตรสมาธิ: -*, ๘๐๓
โลกุตรสัมมาทิฏฐิ,โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ, ๒๘๒, ๗๐๑, เทียบ
โลกียสัมมาทิฏฐิ; -ความหมาย ลักษณะ สาระสําคัญ, ๖๙๒,
๘๗๗, ๕๘๓–๕๘๔; -ตองอาศัยโยนิโสมนสิการ, ๕๘๕,
๖๗๙, ๖๙๒; -ตองอาศัยโยนิโสมนสิการ(อ), ๕๕๙; -เทียบใน
ดินแดนแหงกิจกรรมทางจิตปญญา, ๘๗๘; -พนจากอํานาจ
ปรุงแตงของสังคม, ๖๙๓
โลกุตรสัมมาสังกัปป, ๗๐๒–๗๐๓
โลกุตรสุข, ๘๘๔, ๘๘๕
โลกุตรอภิญญา, ๙๔๕, ๙๔๘
โลกุตระ,โลกุตตระ, ๔๐๒, ๔๘๑, ๕๓๑, ๕๕๗, ๕๖๙, ๕๘๓,
๘๓๕, ๘๘๗, ๙๑๑, ๙๗๑, ๑๐๖๗, เทียบ โลกีย; -*, ๖๓๖,
๘๓๘; -ในอนาคตภิกษุขาดการศึกษาอบรมจะไม่สนใจคํา
สอนที่เป็นโลกุตระ, ๖๕๘; -โลกีย=อริยะ, ๔๐๔
โลภ,โลภะ, ๑๓๓, ๒๔๒, ๓๗๑, ๔๓๘, ๔๔๕, ๔๙๐, ๕๓๐, ๕๓๖,
๕๘๔, ๕๙๕, ๖๔๖, ๗๐๖, ๗๕๒, ๗๘๓, ๘๕๘, ๘๗๐, ๘๘๕,
๙๕๒, ๑๐๐๙, ๑๐๕๔, ๕๔๐–๕๔๓, ๗๐๒–๗๐๓, ดูราคะ
,อกุศลมูล,กาม,อภิชฌา,กิเลส; -*, ๒๔๙, ๖๕๐, ๖๘๙; -ควร
ใหเปนปจจัยแกฉันทะ, ๘๐๐; -เครื่องตัดสินดีชั่ว, ๒๘๔; แคไหนจึงจะผิดกรรมบถ, ๕๖๐; -โจรฆาเจาทรัพยเพราะโล
ภะจริงหรือ, ๖๖๒; -เปนไวพจนของตัณหา, ๙๗๘; -เปน
สมุฏฐานของมานะ(อ), ๙๙๓; -เป็นเหตุแห่งกรรม, ๓๒๓,
๓๖๒, ๖๒๐; -โลภะ=ราคะ(อ.), ๒๕๐; -โลภะเปนปจจัยให
เกิดโทสะได, ๖๖๒
โลภเจตสิก, ๒๗
โลภทรัพย์, ๗๔๔
โลภมูล: -*, ๙๙๓
โลภสหรคต: -*, ๙๙๓
โลภะ, ๑๒๓, ๑๓๙
โลหิต, ๘๐๕, ๘๙๘, ๑๐๒๖
โลหิตกะ: -*, ๘๐๕
วงจร, ๑๐๒, ๑๑๖
วงจรกิเลส(ที่อาจเกิดพิเศษแกคนดี), ๑๐๑๖–๑๐๑๗

๑๓๑๔
วงจรจิต(กระบวนการรับรูของปุถุชน), ๗๗๔
วงจรชีวิต(ชนิดมีทุกข์เป็นพื้นฐาน), ๘๔๕
วงจรปฏิจจสมุปบาท, ๓๓๒, ๑๐๒๙, ดู ปฏิจจสมุปบาท
วงพระจันทร,วงพระอาทิตย(นิมิต), ๘๒๐
วจนักขโม(กัลยาณมิตร/เนนความหมาย): -*, ๕๗๔
วจีกรรม, ๒๔๓, ๒๖๓, ๖๙๐, ๗๐๙, ๗๑๑, ๗๔๓, ๗๖๔, ๙๓๐,
๑๐๔๓, ดู กรรม; -กรณีที่พลอยกลายเป็นสัมมาวาจาไปเอง
, ๕๕, ๘๔๑
วจีทุจริต, ๒๖๓, ๕๗๐, ๕๙๒, ๖๕๑, ๗๑๐, ๗๖๑, ดู ทุจริต
,สัมมาวาจา
วจีวิญญัต,ิ ๒๖, ๔๑; -*, ๑๗๑
วจีสมาจาร, ๕๙๕, ๗๒๔–๗๒๖
วจีสังขาร, ๑๗, ๒๙, ๑๗๑, ๒๐๓, ๒๔๓, ๒๘๕, ๖๖๐, ๗๐๒
วจีสัญเจตนา, ๒๙; -*, ๑๗๑
วจีสุจริต(๔), ๕๗๐, ๖๕๑, ๗๖๑, ๘๙๒, ดูสุจริต,สัมมาวาจา; -*,
๗๒๓, ๙๑๗
วจฺฉกํ สกฺกจฺจํ อุปนิชฺฌายติ: -*, ๖๓๗
วณิชชา: -*, ๗๒๓
วตฺต: -*, ๕๓๓
วยะ, ๒๒๙
วรรณกสิณ, ๔๑๒, ๘๐๕, ๘๐๗–๘๐๙
วรรณะ, ๑๐๓
วรรณะ(๔), ๒, ๔, ๒๑๑, ๔๐๓, ๔๒๑, ๗๙๓, ๙๔๐; -*, ๗๑๑,
๙๑๘; -กรรมปฏิเสธวรรณะ, ๓๑๖; -เปนสังคมนิยมน,
๒๖๐, ๒๖๒; -วรรณะไมเกี่ยวกับการบรรลุนิพพาน, ๔๘๗; วรรณะไม ใช เ ครื่ อ งตั ดสิ นความประเสริฐ /ออกบวชแล ว
เสมอกัน/ความเสมอภาคกันในมติพุทธ, ๔๘๘
วรรณะ(ผิวพรรณ,ได้ด้วยปฏิบัติ), ๓๑๘
วสี ๕(ฌาน): -*, ๘๑๒
วัง, ๗๙๘
วัฏฏทุกข, ๒๕๑
วัฏฏมูลกทุกข, ๘๗
วัฏฏะ, ๑๐๒, ๑๘๖, ๒๑๐, ๓๓๕, ๖๐๑, ดู ไตรวัฏฏ; -*, ๓๓๒,
๕๒๗, ๗๘๐; -วัฏฏะ ๓; -*, ๑๗๗; -วัฏฏะ๓, ๒๓๔,
๔๗๗; -*, ๑๘; -อโยนิโสมนสิการ/อวิชชาตัณหา เปนมูล
แหงวัฏฏะ, ๖๒๓–๖๒๕; -อโยนิโสมนสิการ/อวิชชาตัณหา
เปนมูลแหงวัฏฏะ(อ), ๖๒๖; -อะไรเปนเงื่อนตน, ๑๗๘
วัฒนธรรม, ๕๔๗, ๖๒๔, ๖๙๑, ๙๘๕, ๑๐๖๖, ๖๖๔–๖๖๖,
๖๙๘; -วัฒนธรรมประเพณีเปนเกณฑตัดสินดีชั่วในฐานะ
มติของวิญู, ๒๖๒
วัณณมัจฉริยะ, ๘๘๔, ๘๙๘
วัด๑(อาราม), ๕๓๕, ๘๐๓, ๙๓๓, ๑๐๑๖; -*, ๑๐๑๑; -วัดที่
เหมาะแกการเจริญกรรมฐาน, ๘๑๐; -สภาพเมื่อวัดคับคั่ง
จอแจ, ๖๕๖–๖๕๗
วัด2(ไมควรชอบเปนนักวัดคน), ๖๗๑

พุทธธรรม
วัตตา(กัลยาณมิตร), ๕๗๔
วัตถุ, ๑๐๒, ๑๐๙, ๑๒๐, ๑๒๕, ๔๙๕, ๕๓๗, ๕๔๗, ๗๓๓,
๗๓๕, ๗๗๐, ๘๗๗, ๙๑๑, ๑๐๓๖, ๑๐๓๗; -*, ๙๕๑; ความอยูดีพรั่งพรอมทางวัตถุ/ความเปนทาสของวัตถุ/การ
บริโภควัตถุ, ๔๙๒, ๖๔๖, ๖๙๐, ๑๐๕๔–๑๐๕๕; -ความอยูดี
พรั่งพรอมทางวัตถุ/ความเปนทาสของวัตถุ/การบริโภควัตถุ
(อ), ๘๖๙; -พุทธศาสนาไมเอียงสุดทั้งทางวัตถุและทางจิต/
การยอมรับความจําเปนของวัตถุและทาทีตาง ๆ ตอวัตถุ,
๕๒๖, ๗๔๖–๗๔๗; -สงฆพึ่งวัตถุนอย, ๗๔๘
วัตถุกาม, ๙๐๗, ๑๐๒๖
วัตถุธรรม, ๘๑๒
วัตถุประสงค, ๕๘๘, ๕๓๐–๕๓๒, ดู จุดหมาย; -การปฏิบัติ
ธรรม, ๘๓๘; -ปฏิบัติธรรมตองรูวัตถุประสงคทั้งทั่วไปและ
จําเพาะของแตละขอธรรม, ๕๓๒; -วัตถุประสงคของการ
เจริญสมาธิ, ๗๘๗–๗๙๑; -วัตถุประสงคของการบัญญติขอ
วินัย, ๙๑๙, ๙๒๑; -วัตถุประสงคที่ตางกันของการ
แสดงปฏิจจสมุปบาท กับอริยสัจ, ๘๕๑–๘๕๔
วัตถุมงคล. ดู มงคล
วัตร, ๑๕๐, ๓๑๗, ๔๐๘, ๖๐๐, ๖๔๑, ๖๕๑, ๗๔๔, ๗๙๘, ดู
พรต ,ศี ล วั ต ร ,สี ลัพ พตปรามาส ; -การรั ก ษาวั ต รของ
อริยบุคคล, ๙๒๑; -ความตางจากศีล; -*, ๙๒๐; -นิครนถ
ประพฤติวัตรทรมานตน, ๑๐๓๓; -ในเรื่องสีลัพพตปรามาส,
๔๒๑–๔๒๔, ๙๒๐–๙๒๒; -วัตรเขมงวดเปนปฏิกิริยาตอ
กามก็มี, ๑๐๖๕; -วัตรที่หามก็มี(อ), ๙๒๑; -วัตรประพฤติ
เพื่อผูกคนไว้กับคนก็มี/เป็นเอียงสุดก็ได้/กลายเป็นเครื่อง
มัดไว้ก็ได้, ๖๗๓; -วัตรประพฤติเพื่อผูกคนไวกับคนก็มี/เปน
เอียงสุดก็ได/กลายเปนเครื่องมัดไวก็ได(อ), ๕๒๗, ๙๔๙
วัตรปฏิบัต,ิ ๘๐๔
วันพรุ่ง(มรณะ), ๖๕๕
วัปปมงคล, ๑๐๖๐
วัย, ๕๗๑
วัยวุฒิ, ๙๔๐
วัว, ๖๒๓
วัสดุอุปกรณ, ๕๓๙, ๖๔๖
วาง, ๙๗, ๑๐๑; -*, ๖๗
วางใจ, ๑๑๘
วางใจ,วางทาที, ๕๘๔, ๖๒๖, ๖๓๑, ๖๓๔, ๖๕๖, ๘๖๐, ๑๐๒๙,
๖๗๖–๖๗๙
วางใจเปนกลาง, ๔๗๙, ดู อุเบกขา
ว่างเปล่า, ๔๖๔, ๖๓๐
ว่างเปล่า(จากตัวตน), ๑๓๙
วางแผน: -*, ๑๐๒๒; -ความเขาใจผิดวาพุทธศาสนาสอนใหคิด
แตปจจุบัน ทําใหไมวางแผน แตความจริงตรงขาม, ๖๕๙,
๖๕๓–๖๕๔

ดัชนี
วาจา, ๖๙, ๓๒๐, ๕๔๖, ๕๕๖, ๖๗๐, ๗๑๕, ๗๒๒, ๗๒๙, ๗๔๕,
๘๖๘, ๘๗๐, ๘๗๗, ๘๘๓, ๙๑๔, ๙๐๓–๙๐๔, ๕๓๕–๕๓๖,
๕๓๙–๕๔๐, ๕๕๒–๕๕๓, ๖๕๐–๖๕๑, ๗๑๑–๗๑๒, ดู
กรรม
วาจางาม, ๕๗๔
วาจาชอบ. ดู สัมมาวาจา
วาจาสอเสียด. ดู ปสุณาวาจา
วาจาหยาบ. ดู ผรุสวาจา
วาจาอาจหาญ(อาสภิวาจา), ๕๙๘
วาดภาพ(ในใจ): -*, ๘๓๔
วาทะ, ๕๙๐, ๕๙๑–๕๙๒, ดู ทิฏฐิ; -*, ๕๒๗; -ความหมายและ
ไวพจน(ทิฏฐิ), ๖๖๐; -ความหมายและไวพจน(ทิฏฐิ)(อ.),
๒๐๑; -มิจฉาวาทะผิดหลักกรรม๓-๔พวก(อ), ๘๖๐
วายน้ํา(อุปมาฝกสมาธิ), ๘๑๗
วายามะ, ๗๖๓, ๙๗๙, ๙๘๘, ดู เพียร
วาโย, ๔๐, ๓๙๐, ๘๐๔, ดูวาโย
วาโยธาตุ, ๒๖
วาระจิต, ๕๙๗
วาเหว, ๖๒๖
วิกขัมภนนิโรธ, ๔๐๑, ๔๒๖
วิกขัมภนปรินิพพาน: -*, ๔๐๑
วิกขัมภนวิมุตติ, ๔๒๖, ๔๓๘, ๗๘๘, ๘๒๒
วิกขัมภนะ, ๔๑๙
วิกขายิตกะ(อสุภะ): -*, ๘๐๕
วิกขิตตกะ(อสุภะ): -*, ๘๐๕
วิการรูป ๓, ๔๑
วิกุพพนฤทธิ:์ -*, ๙๔๘
วิคคหิต: -*, ๔๔๕
วิคตูปกิเลส(จิตสมาธิ), ๒๔๘, ๔๘๔; -*, ๗๘๔
วิเคราะห, ๙๔, ๙๘, ๑๒๑, ๖๑๙, ๖๒๙, ๖๓๒, ๖๓๕, ๗๐๒,
๗๗๖, ๘๕๕, ๗๗๐–๗๗๒, ดู วิภัชชวาท; -*, ๗๖๗; -เปน
ความหมายของวิชชวาท/การวิเคราะหแบบ ตาง ๆ /ความ
ตรงความจริง, ๖๖๑–๖๖๖; -เปนความหมายของวิภัชชวาท/
การวิเคราะหแบบ ตาง ๆ /ความตรงความจริง, ๖๗๒
วิเคราะหขอมูล,ขั้น, ๖๘๕–๖๘๖
วิ่งเลยไป(วิภวทิฏฐิ): -*, ๕๒๗
วิจฉิททกะ: -*, ๘๐๕
วิจัย, ๔๖, ๘๓๔–๘๓๕, ดูธรรมวิจัย; -ธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดง
โดยวิจัย, ๔๖๗; -วิจัยธรรมให้ถึงต้นเค้า, ๖๔๐; -ศรัทธาตอง
เปนชนิดที่หมุนวิจัย, ๕๘๘
วิจาร, ๔๕๒, ๔๘๑, ๖๐๒, ๗๗๙, ๗๘๑, ๘๒๗, ๘๓๔, ๙๔๖,
๑๐๒๔, ๑๐๔๖, ๑๐๖๐, ๘๒๑, ดู ฌาน,องคฌาน; -คูปรับ
ของวิจิกิจฉา, ๘๒๘; -ในฐานะวจีสังขาร, ๖๖๐; -ในฐานะองค
ฌาน/ความหมาย, ๔๒๔, ๘๒๕–๘๒๗
วิจารเจตสิก, ๒๗

๑๓๑๕
วิจารณ, ๕๘๘, ๗๗๐, ๗๑๓–๗๑๕
วิจารณญาณ, ๑๔๐, ๕๓๘, ๕๗๒; -*, ๙๐๖
วิจิกิจฉา, ๑๓๙, ๒๒๗, ๒๔๙, ๔๔๖, ๔๗๒, ๘๘๒, ๘๘๔, ๘๘๕,
๘๙๕, ๘๙๗, ๑๐๔๖; -*, ๔๗๓, ๖๑๙, ๗๖๕; -ความหมาย
ในฐานะ นิวรณ, ๗๘๔; -ความหมายในฐานะ สังโยชน,
๔๐๘, ๔๐๙, ๔๑๑, ๘๘๔; -โทษของวิจิกิจฉา, ๗๘๖; แบงยอยเปน ๒/อาหารอนาหาร, ๘๓๔–๘๓๕; -เปนคูปรับ
กับวิจาร, ๘๒๘; -ละได้ด้วยมนสิการอริยสัจ, ๖๓๔
วิจิกิจฉาเจตสิก, ๒๗
วิจิกิจฉานิวรณ์, ๒๖๓
วิจิตร(อารมณ์), ๓๗๗; -*, ๑๐๓๐
วิชชา, ๓๒๕, ๓๖๕, ๓๘๑, ๓๘๒, ๔๒๗, ๔๒๙, ๔๓๐, ๔๓๕,
๔๕๑, ๔๖๑, ๔๘๔, ๔๙๒, ๕๓๖, ๕๕๖, ๖๘๘, ๗๔๔, ๗๘๘,
๘๕๑, ๘๙๑, ดู ปญญา,มรรค,วิมุตติ; -ต้องอาศัยทิฏฐิ
ถูกต้อง, ๖๘๘; -ในแดนแหงกิจกรรมทางจิตปญญา, ๘๗๘;
-ในสมุจเฉทวิมุตติ, ๔๓๙; -เป็นจุดมุ่งของวิปัสสนา, ๔๓๐;
-เปนสัจฉิกาตัพพธรรม, ๘๕๘; -เมื่อปญญาเปนวิชชาและ
ตอกับวิมุตติ, ๓๖๕, ดู วิชชามุตติ; -วิชชา=มรรค, ๔๒๙; วิชชาตัดวงจรปฏิจจสมุปบาท, ๑๙๓
วิชชา ๘: -*, ๔๕๒
วิชชา๓, ๔๑๙, ๔๓๖; -ตอจากจรณะ/ตอจากฌาน๔, ๔๗๕; บรรลุติดตอกันหรือหางกันก็ได, ๔๕๗; -วิชชา ๒ แรก
จําเปนสําหรับวิชชาที่ ๓ หรือไม, ๔๕๓
วิชชาภาคิยธรรม๒ (สมถะ+วิปัสสนา), ๔๓๐
วิชชาภาคิยสัญญา, ๓๘; -*, ๔๐
วิชชาวิมุตติ, ๗๙๐, ดู วิชชา,วิมุตติ; -กระบวนธรรมแหงวิชชา
วิมุตติ, ๖๒๕; -เป็นสัจฉิกาตัพพธรรม, ๘๔๒, ๘๕๘; โพชฌงค์ทําให้วิชชาวิมุตติบริบูรณ์, ๘๑๔, ๘๓๒, ๘๓๖; อาหารของวิชชาและวิมุตติ, ๕๒๐–๕๒๒
วิชา(สรางสมาธิในการเรียน), ๘๐๐
วิชาการ, ๕๖๑, ๖๗๙, ๗๔๖, ๗๘๓, ๙๐๗, ๑๐๖๖, ดู วิทยาการ,
พาหุสัจจะ,สิปปะ,สุตะ; -(ปฏิจจสมุปบาท), ๘๕๓–๘๕๔
วิชาการศึกษา(มองดูไตรสิกขา), ๘๖๙
วิชาชีพ, ๕๔๘, ๗๓๔, ๙๐๕, ๗๔๕–๗๔๖, ดู อาชีวะ
,สัมมาอาชีวะ
วิชายนมูลกทุกข, ๘๕
วิญญ,วิญญูชน, ๓๓๓
วิญญาณ, ๑๒๖, ๑๓๙, ๒๕๒, ๓๑๑, ๔๓๓, ๔๔๓, ๔๖๒, ๔๗๗,
๔๙๘, ๕๐๗, ๕๑๐, ๕๑๓, ๕๑๕, ๕๘๑, ๖๓๐, ๖๓๓, ๖๘๙,
๗๖๘, ๗๙๐, ๘๐๖, ๘๒๑, ๘๙๑, ๙๐๑, ๑๐๒๕, ๘๙๖–
๘๙๗, ๕๑๗–๕๑๙, ดู ขันธ,ปฏิจจสมุปบาท; -*, ๔๐๘,
๔๔๔, ๙๘๕; -ความหมายในฐานะขันธหนึ่ง, ๑๕, ๒๗; ความเห็นผิดว่าวิญญาณดวงนี้แหละเร่ร่อนท่องเที่ยวไป
เสวยผลกรรม, ๕๐๖; -คําจํากัดความและความหมาย
ในปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๑, ๑๘๒, ๒๓๐; -ต้องรู้ทั้งส่วนดี

๑๓๑๖
ส่วนเสียและทางออก, ๖๔๓; -ในฐานะความรูประเภทหนึ่ง,
๓๘, ๔๐; -ไร้แก่นสารดังมายากล, ๖๓๐; -วิญญาณ๖, ๒๗,
๑๗๑, ๔๗๑, ๙๐๑; -วิญญาณดับที่นิพพาน, ๓๔๑; -วิญญาณ
อันอนันต(ในอรูป), ๘๐๖, ๘๒๑, ๑๐๒๕; -อธิบายใน
วงจรปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๒, ๑๘๕, ๑๙๑; -อยูในธาตุ, ๑๕; อยูในธาตุ(อ.), ๒๐๙
วิญญาณ๖: -*, ๙๘๕
วิญญาณขันธ, ๒๖๓, ดู วิญญาณ,ขันธ; -*, ๑๓
วิญญาณฐิติ,วิญญาณัฏฐิติ ๗, ๔๗๔; -*, ๒๘๐
วิญญาณสุดทาย(จริมวิญญาณ), ๔๒๑
วิญญาณอุปาทานขันธ์, ๘๔๒, ดู วิญญาณ,ขันธ
วิญญาณัญจายตนสมาบัติสุข, ๑๐๒๕
วิญญาณัญจายตนสมาบัต,ิ ๑๐๒๕
วิญญาณัญจายตนะ, ๓๓๘, ๔๑๒, ๔๔๒, ๔๔๖, ๔๕๐, ๔๕๒,
๘๐๖, ๘๒๑; -*, ๔๔๔
วิญญาตะ(ประเภทของความรู), ๔๓
วิญญู,วิญญูชน, ๔๘๗, ๕๗๘, ๕๙๐, ๗๓๘, ๗๕๗, ๘๘๓,
๘๙๑, ๕๙๒–๕๙๓, และดู บัณฑิต,สัตบุรุษ
วิญู/วิญญชน: -วิญญยอมรับหรือไม/มติของวิญญ เปน
เกณฑตัดสินดีชั่วอยางหนึ่ง, ๒๖๑, ๒๖๒
วิตก, ๔๕๒, ๔๘๑, ๔๘๓, ๖๐๒, ๗๗๙, ๗๘๑, ๗๙๐, ๘๒๗,
๘๓๔, ๙๔๖, ๑๐๒๔, ๑๐๔๖, ๑๐๖๐, ๘๒๑; -*, ๕๗๘; คูปรับกับถีนมิทธะ, ๘๒๘; -ในฐานะจริต, ๘๐๗; -ในฐานะ
วจีสังขาร, ๖๖๐; -ในฐานะองคฌานและความหมาย, ๔๒๔,
๘๒๕–๘๒๗; -ในภาษาไทยความหมายเพี้ยนไป, ๘๒๖; วิตก ๓ อย่าง, ๗๘๒; -วิตก๖อยาง(อ), ๙๘๕; -อัปปนาเปน
ไวยพจนของวิตก(อ), ๔๔๙
วิตกกังวล: -*, ๑๐๑๖
วิตกจริต(ลักษณะและกรรมฐานที่เหมาะ), ๘๐๗–๘๐๙
วิตกเจตสิก, ๒๗
วิตักกะ(=วิตกหรือตริตรึก), ๓๔, ๗๐๒, ๘๒๖; -*, ๘๔๒
วิถ,ี ๔๘๓, ๗๙๓
วิถีจิต: -*, ๘๑๒
วิถีชีวิต, ๖๙๐, ๗๑๗, ๑๐๑๕, ดู ชีวิต,กรรม; -กรรมกับวิถีชีวิต
ของมนุษย, ๒๓๘; -แบบใดเปนพุทธหรือมิใชพุทธ(อ),
๗๙๓; -ผลกรรมระดับวิถีชีวิต, ๒๗๐
วิทยา, ๗๔๖
วิทยาการ, ๕๒๗, ๕๔๘, ๙๑๑, ดู วิชาการ,สิปปะ,สุตะ
วิทยาธร, ๙๖๗
วิทยาศาสตร, ๗๓, ๒๗๗, ๖๘๕–๖๘๖
วิทยุ(ตัวอยางพฤติกรรมฉันทะ/ตัณหา), ๑๐๑๔–๑๐๑๕
วิธี,วิธีการ(=มรรค), ๕๑๔, ๕๑๖, ๕๒๕, ๕๒๗, ๕๓๑, ๕๕๑,
๕๗๙, ๘๕๒, ๘๕๘, ๘๗๐, ๖๒๐–๖๒๓, ๖๓๔–๖๓๕, ๘๕๕–
๘๕๖, ดู มรรค,วิธีปฏิบัติ; -กระบวนวิธี, ๖๘๕; -เปน
ภาเวตัพพธรรม, ๘๕๘; -โยนิโสมนสิการเปนวิธีการใหแก

พุทธธรรม
ปญญา, ๗๗๘; -วิธีกลบเปลื้องระบายทุกขของมนุษย,
๑๐๕๖; -วิธีการแบบวิทยาศาสตร/วิธีวิทยาศาสตร, ๖๘๕–
๖๘๖; -วิธีแกไขความคิดอกุศล, ๖๕๐–๖๕๓; -วิธีดําเนิน
ชีวิต=มรรค, ๕๑๔; -วิธีทดสอบศาสดา, ๕๙๖; -วิธีแบบ
วิทยาศาสตร/วิธีวิทยาศาสตร, ๙๔๒; -สมาธิยังอยูขั้นวิธีการ
ไมใชจุดหมาย, ๗๙๒
วิธีการสอน,วิธีสอน, ๕๖๕; -เหตุผลในการเรียงลําดับขอของ
อริยสัจ, ๘๕๗–๘๖๓
วิธีการแหงปญญา, ๕๖๓, ๕๙๘, ๙๑๑, ๖๐๗–๖๘๔, ๖๘๕–
๖๘๖, ดู โยนิโสมนสิการ
วิธีการแหงศรัทธา, ๕๖๓–๕๖๔, ดูปรโตโฆสะ,กัลยาณมิตร; -*,
๕๕๙
วิธีแกปญหา. ดู มรรค,อริยสัจ; -ธรรมแกจากภายใน วินัยแก
จากภายนอก, ๘๗๘; -วิธีแกปญหาตามหลักกิจญาณ,
๘๕๕–๘๕๖; -วิธีแกปญหาทุกอยางที่สมเหตุผลตองดําเนิน
ตาม แนวอริยสัจ, ๘๗๓; -วิธีแกปญหาแบบพุทธ, ๘๗๐–
๘๗๓; -วิธีแกปญหาแบบอารยชน(โดยใจความ), ๘๗๗; -วิธี
คิดแบบแกปญหา=แบบอริยสัจ, ๖๘๕–๖๘๖
วิธีคิด(ตามหลักโยนิโสมนสิการ). ดู โยนิโสมนสิการ; -โดยสรุป
๒ ประเภทใหญ, ๖๒๕–๖๒๙, ๖๗๗–๖๗๙; -แบบอริยสัจ
เทียบแบบวิทยาศาสตร, ๖๘๕–๖๘๖
วิธีตอบปญหา. ดู ปญหา
วิธีปฏิบัติ: -ธรรมเปนหลักการวินัยเปนวิธีปฏิบัติ, ๘๗๘; -ใน
การคิดแบบอริยสัจ, ๖๓๔–๖๓๕; -วิธีปฏิบัติที่ทั้งไดผล และ
ตนก็ไมทุกข, ๖๓๒; -สองแบบในการบรรลุจุดหมายของ
พุทธศาสนา(สมถะ+วิปสสนา), ๘๒๓; -อริยสัจ ๓ ขอแรกวา
ดวยธรรมดาธรรมชาติมรรควาดวยวิธีปฏิบัติของมนุษย,
๕๑๔–๕๑๖, ดู มรรค
วิธีวิทยาศาสตร, ๙๔๒, ๖๘๕–๖๘๖
วิธีสอน. ดูวิธีสอน
วินย: -*, ๙๖๕
วินยาธิมุต: -*, ๔๓๓
วินัย, ๑๕๑, ๒๕๐, ๓๖๗, ๓๖๙, ๕๓๘, ๕๓๙, ๕๔๖, ๕๗๐,
๖๙๕, ๗๑๒, ๗๑๘, ๗๔๖, ๗๕๓, ๘๒๔, ๘๗๒, ๘๘๓,
๙๑๔–๙๔๐, ๗๑๙–๗๒๓, ดู ศีล,ธรรม; -*, ๔๓๓, ๘๑๕; การเทียบความหมายและขอบเขตกับศีล/วินัยเปนศีล ศีล
ระดับวินัย, ๗๒๒, ๙๑๗–๙๑๙; -การรักษาวินัย, ๙๑๙–
๙๒๑, ๗๔๘–๗๕๐; -ความเขาใจแคบเรียวเกี่ยวกับวินัย,
๕๖๑; -ความเขาใจแคบเรียวเกี่ยวกับวินัย(อ), ๕๔๗; -ความ
จําเปนตองมีวินัย, ๖๙๘; -ความหมายและสาระของวินัย/
ความสัมพันธและแงที่ตางกับธรรม, ๘๗๘, ๙๓๓–๙๓๗,
๙๓๘–๙๓๙, ๕๔๖–๕๔๘; -จะตองเอาเจตนารมณของวินัย
ไปจัดระเบียบสังคมพุทธ(คฤหัสถ), ๕๔๗, ๙๓๗; -ตัวอยาง
สาระของวิ นั ย และความสั ม พั น ธ กั บ ธรรมในเรื่ อ งความ
เคารพ, ๙๔๐, ๙๒๒–๙๒๕; -ถามองขามวินัย ก็ไมเขาใจ

ดัชนี
แนวคิดทางสังคมของพุทธ, ๘๗๑; -ถามองขามวินัย ก็ไม
เขาใจแนวคิดทางสังคมของพุทธ(อ), ๙๑๔; -โทษของการไม
เขาใจสารัตถะของวินัย, ๙๓๔–๙๓๗; -เนื่องในอธิศีลสิกขา/
การพัฒนาดานวินัย, ๖๙๖, ๘๗๘, ๖๙๘, ๘๖๗–๘๖๙; -เปน
คุณธรรมแกนของอุภยัตถะ, ๕๔๒; -เปนเครื่องธํารงรักษา
สังคมและลักษณะดานนอกของสงฆ, ๖๘๓–๖๘๔; -เปน
ตัวอยางการที่พระพุทธเจาทรงวางระบบแกปญหาจากดาน
นอก, ๘๗๑; -วัตถุประสงคของการบัญญัติวินัย, ๙๑๙,
๙๒๑; -วิธีบัญญัติสิกขาบท, ๙๑๙; -วินัยกับความเชื่อ,
๙๓๙; -วินัยกับเสรีภาพ, ๖๙๙; -วินัยของคฤหัสถหรือ
ชาวบาน, ๙๑๘–๙๑๙; -วินัยของพระอริยะ, ๗๙๑, ดูอริย
วินัย; -วินัยของภิกษุ, ๔๒๒, ๙๑๙; -วินัยของภิกษุเปน
ตัวอยางของวินัยที่จัดวางไวแลว, ๙๓๓; -วินัยจัดวางใหสงฆ
เปนชุมชนอิสระ, ๕๘๐; -วินัยเปนสังคมนิยมน, ๒๕๗; -วินัย
เพื่อสังวร, ๖๓๙; -วินัยมุงความรับผิดชอบตอสวนรวมแหง
สงฆ และไมใหพระสงฆ ตัดความรับผิ ดชอบทางสังคม,
๙๒๙–๙๓๓, ๗๙๒–๗๙๓; -วินัยสรางเสริมศีล, ๕๔๗; -ศีล
สวนที่จัดระเบียบจัดสรรสภาพแวดลอมทางสังคม=วินัย,
๕๔๖–๕๔๘; -หนาที่ทางวินัยของภิกษุตอชาวบาน, ๙๒๙; เหตุที่ธรรมและวินัยจะเลอะเลือน, ๖๕๗–๖๕๘
วินัยเทศนา, ๙๓๘
วินัยธร: -*, ๓๖๘, ๙๒๑
วินัยบัญญัต,ิ ๙๓๓, ๙๓๘; -*, ๗๙๒
วินัยปฎก, ๔๙๙, ๘๗๑, ๘๕๐–๘๕๑; -*, ๔๑๖, ๘๖๘
วินัยสงฆ, ๘๘๗; -*, ๖๙๙
วินิจฉัย, ๑๓๙, ๑๔๔, ๒๐๗, ๖๓๕, ๗๗๐, ๗๗๖, ๘๕๕; -การ
วินิจฉัยดวยวิภัชชวาท, ๖๖๔, ๖๖๐–๖๖๑, ๖๗๒; -วินิจฉัยดี
ชั่ว กุศลอกุศล, ๙๙๙
วินิบาต, ๘๗, ๒๖๘, ๒๘๐, ๒๘๒–๒๘๔, ๓๒๓, ๕๙๒, ๖๕๑,
๘๙๐, ๑๐๓๒
วินีต: -*, ๙๖๕
วินีลกะ(อสุภะ): -*, ๘๐๕
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส,ํ ๗๖๘
วิบัติ. ดูเทียบ สมบัต;ิ -วิบัติ ๔ ที่หนุนการใหผลกรรมฝาย
ชั่ว, ๒๗๒–๒๗๕, ๓๒๒; -วิบัติของเมตตา, ๗๐๗, ๑๐๐๒; วิบัติแหงอาชีวะ, ๗๓๔
วิบาก, ๑๐๒, ๑๓๘, ๒๔๓, ๒๔๗, ๒๕๑, ๒๘๘, ๓๑๓, ๓๑๙,
๖๘๙, ๘๙๖, ๑๐๕๗, ๕๙๑–๕๙๒, ๗๐๒–๗๐๓, ดู กรรม
,ผล; -*, ๖๖, ๙๕๔; -กรรมมีวิบาก และไมมีวิบาก,
๓๒๔; -วิบาก๒ส่วนของศรัทธาเป็นต้น, ๕๙๓; -วิบาก๒
อย่างของทุกข์, ๑๐๕๕; -วิบากของกรรม, ๓๒๓, ๕๐๖; วิบากของกรรม(อ), ๔๐๕; -วิบากในฐานวิปากวัฏฏ(ใน
ไตรวัฏฏ), ๒๓๔; -วิบากในฐานวิปากวัฏฏ(ในไตรวัฏฏ)(อ.),
๑๘
วิบากจิต, ๒๗

๑๓๑๗
วิปฏิสาร: -*, ๘๗
วิปฏิสาร,ไม(อรรถของสังวร), ๕๑๙, ๖๓๙, ดู อวิปปฏิสาร
วิปปมุตต, ๒๔๘
วิปริณามฏ, ๗๖
วิปริณามทุกข: -*, ๓๘๕
วิปริณามทุกขตา, ๑๖๐
วิปริณามทุกขตา,วิปริณามทุกข, ๗๙, ๘๖
วิปริณามธมฺม,ํ ๖๘๖
วิปริต, ๑๐๓๒, ๑๐๖๓
วิปริเยส: -*, ๕๐
วิปลาส ,วิปลลาส ๓, ๕๐–๕๑
วิปสสนา, ๑๑๔, ๑๒๑, ๔๒๖, ๔๓๔, ๔๙๐, ๔๙๖, ๕๖๒, ๖๓๐,
๗๙๐, ๗๙๕, ๘๑๓, ๙๔๙, ดู ปญญา ,เทียบ สมถะ; -*,
๔๐๑, ๔๓๓, ๕๕๕, ๖๔๐, ๘๑๖, ๘๘๖, ๑๐๒๒, ๑๐๕๗; กรณีปลีกยอยที่เรียกวิปสสนาเปนฌานอยางหนึ่ง, ๔๒๕; ขั้นตอนวิธีคิดในการเจริญวิปสสนา, ๖๓๑–๖๓๓; -ความ
ตางกับสมถะในดานอารมณ, ๗๗๖–๗๗๘; -ความหมาย
และหลักการทั่วไปของวิปสสนา, ๔๒๗, ๔๖๐; -คําวาสมาธิ
หมายถึงวิปสสนาก็มี(อ), ๗๘๐; -เทียบกับองคมรรค, ๔๔๗;
-ในวิปสสนา ปญญาแรงไปไมเปนไร, ๘๓๐; -บทบาทของ
สติในวิปสสนา เทียบกับในสมถะ, ๗๗๖; -บางทีใชคําวา
โยนิโสมนสิการแทนคําวาเจริญวิปสสนา(อ), ๖๒๓; -ปญญา
กับสติในวิปสสนา, ๘๒๒; -ผลสําเร็จทางจิตเมื่อสมถะได
วิปสสนาควบดวย, ๘๒๒; -เมื่อเจริญมรรค ๘ วิปัสสนา
เจริญเข้าคู่กับสมถะไปเอง, ๘๔๑; -โยนิโสมนสิการเปนองค
ธรรมพิเศษที่ใหวิปสสนาตางจากสมถะ, ๗๗๗; -โยนิโส
มนสิการระดับเจริญวิปสสนา, ๖๗๗–๖๗๙; -ฤทธิ์เปนปลิ
โพธฺของวิปสสนา, ๘๐๔; -ฤทธิ์เปนปลิโพธฺของวิปสสนา(อ),
๗๙๓; -ลักษณะที่ตางจากสมถะ(อ), ๖๗๘; -วิธีปฏิบัติและ
สมถะ+วิปสสนากับวิปสสนาลวน, ๘๔๑, ๘๒๒–๘๒๓; วิปสสนา=ปญญา/จุดมุง=ญาณ/นําสูปญญาวิมุตติ, ๔๒๗,
๔๓๐; -วิปสสนา=ปญญา/จุดมุง=ญาณ/นําสูปญญาวิมุตติ
(อ), ๔๒๗; -วิปสสนาควบคูกับสมถะ, ๔๔๗, ๔๕๘; วิปสสนาควบคูกับสมถะ(อ), ๔๔๖; -วิปสสนาคือปญญาที่ใช
เพื่อเขาถึงจุดหมายของพุทธธรรม, ๘๒๒; -วิปัสสนาช่วย
หนุนสัมมาทิฏฐิให้เจริญยิ่งขึ้นไป, ๗๐๑; -วิปสสนาโดย
สาระของสติปฎฐาน, ๗๖๖–๗๗๓; -วิปสสนาเปน
ภาเวตัพพธรรม/ธรรมที่พึงเจริญดวยอภิญญา, ๘๔๑–
๘๕๘; -ศีลธรรมไมคลุมถึงวิปสสนา แตพุทธจริยธรรมคลุม
วิปสสนาดวย, ๕๓๕; -สติกับโยนิโสมนสิการเกื้อกูลกันใน
วิปสสนา, ๗๗๘; -สติปฎฐานใชเปนวิปสสนาได, ๗๖๔; สมาธิมีอานิสงสคือเปนบาทของวิปสสนา, ๗๘๘, ๗๙๐–
๗๙๑; -สมาธิอยางต่ําที่ใชเปนฐานเริ่มได, ๔๔๙, ๔๗๖,
๗๘๐, ๗๙๔; -เหตุใดสติตามทันปจจุบันจึงเปนหลักสําคัญ

๑๓๑๘
ของวิปสสนา, ๗๗๒–๗๗๘; -อะไรเปนตัววิปสสนา, ๗๗๕,
๗๗๖
วิปสสนาญาณ, ๕๖๒; -*, ๔๖, ๕๘๔; -ไดแก ญาณทัสสนะ(อ),
๔๕๒; -ไดแก อนุโลมิกาขันติ(อ), ๓๗๔; -วิปัสสนาญาณ
๑๐; -*, ๔๘๐; -วิปสสนาญาณ๙, ๔๗๕, ๔๗๖, ๔๗๗; วิปสสนาญาณออน ๆ, ๔๔๘, ๔๗๘
วิปสสนาธรรม(เปนอนุธรรม): -*, ๖๓๖
วิปสสนาปญญา, ๔๓๕, ๔๘๓, ๘๖๓, ๘๖๗
วิปัสสนาปาทกฌาน, ๔๘๓
วิปัสสนาปาทกสมาบัติ, ๔๘๓
วิปสสนาปุพพังคมสมถะ, ๔๖๐
วิปสสนาภาวนา, ๕๔๘; -เปนอนุธรรม(อ), ๖๓๖
วิปสสนายานิก, ๔๕๘, ๔๖๐; -ขณะจิตที่บรรลุมรรคผล, ๔๘๖
วิปสสนาวิถ,ี ๔๔๘
วิปสสนาสมาธิ, ๗๘๐; -*, ๔๐๑, ๗๖๖; -กับพระสุกขวิปสสก,
๔๑๘; -คืออะไร, ๗๘๒
วิปสสนาสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๓–๕๘๔; -*, ๖๙๓
วิปสสนาสุข, ๔๙๖; -*, ๑๐๕๗
วิปสสนูปกิเลส(๑๐), ๔๔๘, ๔๗๗; -*, ๔๔๕, ๑๐๕๗
วิปากทุกข: -*, ๘๗
วิปากวัฏฏ, ๑๗๖, ๖๓๒, ดู ไตรวัฏฏ
วิปากสัทธา(คําใหมของไทย): -*, ๙๑๐
วิปุพพกะ(อสุภะ): -*, ๘๐๕
วิพากษวิจารณ, ๕๗๔, ดู วิจารณ
วิภพ, ๒๓๓
วิภพ,วิภวะ, ๓๔๐, ๕๐๕, ๙๘๖
วิภวํ,วิภวะ, ๒๓๑
วิภวตัณหา, ๑๘๗, ๑๙๒, ๕๐๐, ๕๐๕, ๘๔๙, ๘๖๑, ๙๘๖; -*,
๑๗๒; -กับการกิน, ๑๐๐๐; -ความหมาย, ๑๘๗, ๕๐๕,
๘๖๑; -ความหมาย(อ), ๙๘๗; -ความหมาย(อ.), ๑๗๒; อยากเปนอรหันตอาจเปนวิภวตัณหาได(อ), ๑๐๐๗
วิภวทิฏฐิ. ดู อุจเฉททิฏฐิ; -*, ๔๖
วิภวอภินันท, ๒๓๑
วิภวาย, ๒๓๒
วิภวาย ตณฺหา, ๒๓๒
วิภเว ตณฺหา, ๒๓๓
วิภัชชพยากรณ, ๖๖๖–๖๖๗
วิภัชชพยากรณียปญหา, ๖๖๖
วิภัชชวาท,วิภัชชวาที, ๙๙๙, ๖๖๐–๖๗๙; -ความหมาย, ๖๖๐; ทําใหการวินิจฉัยเรื่องตาง ๆ ชัดเจนเทาความจริง, ๖๗๒; เปนชื่อหนึ่งของพุทธศาสนา, ๖๖๐; -พระพุทธเจ้าเป็นวิภัช
ชวาที, ๖๖๐, ๖๖๙; -วิธีคิด/โยนิโสมนสิการแบบภัชชวาท,
๖๖๐–๖๗๙; -วิธีคิด/โยนิโสมนสิการแบบภัชชวาท(อ), ๖๘๐
วิภัชชวิธ,ี ๖๘๖, ๘๗๘; -*, ๖๒๙
วิภัชชะ, ๖๒๙, ๖๖๐

พุทธธรรม
วิภาษวิธี, ๖๘๖
วิมริยาทิกตจิต, ๒๔๘
วิมริยาทิกเตน เจตสา: -*, ๑๐๔๙
วิมังสา, ๔๖, ๖๘๕, ๗๙๖, ๘๐๑, ๑๐๑๑, ๗๙๘–๘๐๐
วิมังสาสมาธิ, ๗๙๙, ๘๐๑, ๑๐๑๑; -*, ๔๖๑
วิมุตติ, ๓๒๕, ๓๓๒, ๓๖๕, ๓๘๑, ๓๘๒, ๔๒๑, ๔๒๗, ๔๙๒,
๕๑๘, ๕๑๙, ๕๓๖, ๕๖๖, ๕๗๒, ๗๘๘, ๘๓๒, ๕๒๑–๕๒๒,
ดู วิชชาวิมุตติ; -*, ๕๕๕; -ความหมาย๒นัย(อ), ๔๓๒,
๔๓๓; -ความหมายกลาง, ๔๒๙; -ฉันทะเปนวิมุตติก็มี(อ),
๙๘๑; -บรรลุอนุตรวิมุตติด้วยโยนิโสมนสิการ, ๖๑๙; ปญญาเพื่อวิมุตติ, ๖๔๐; -เปนจุดหมายของพุทธธรรม/แกน
ของพรหมจริยะ, ๘๒๒, ๘๔๓; -เป็นสัจฉิกาตัพพธรรม/พึง
ประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญา, ๘๔๒, ๘๕๘; -เปนอรรถของ
วิราคะ/มีอรรถคือวิมุตติญาณทัสสนะหรือนิพพาน, ๖๓๘–
๖๓๙; -ผูมีองคคุณ ๕ บรรลุวิมุตติไดเร็ว(อ), ๘๑๐; วิมุตติ=ปรมัตถะ, ๕๓๘; -วิมุตติ=วิสุทธิ, ๔๒๒; -วิมุตติ๕. ดู
นิโรธ ๕; -วิมุตติกับวิโมกข, ๔๑๑; -วิมุตติของพระหรือของ
คฤหัสถ์ก็เหมือนกัน, ๔๘๘; -วิมุตติที่สมบูรณตองครบสอง
อยาง, ๔๓๑; -วิมุตติไมมีขอแตกตางในเรื่องวรรณะ, ๔๒๑; สัมผัสธรรมด้วยวิมุตติ, ๘๔๓; -สืบจากโยนิโสมนสิการได้,
๖๒๑; -อาหารของวิชชาและวิมุตติ, ๑๑๕๔
วิมุตติญาณทัศนะ,ทัสสนะ, ๕๖๖, ๑๑๕๔; -*, ๔๙๓, ๕๒๑; -เปน
อรรถของวิราคะ/มีอรรถคืออนุปาทาปรินิพพาน, ๖๓๘–
๖๓๙
วิมุตติปริปาจนิยธรรม: -*, ๔๓๘
วิมุตติวิสุทธิ: -*, ๕๒๒
วิมุตติสุข, ๑๐๕๒, ๘๕๐–๘๕๑; -*, ๑๐๕๗
วิมุตฺติสารา, ๘๔๒
วิโมกข, ๔๓๒, ๗๕๐, ดู วิมุตติ; -*, ๔๓๕; -วิโมกข ๓(อ), ๔๑๖;
-วิโมกข๘, ๔๗๔; -*, ๔๓๐; -วิโมกขขอ๔-๗ในวิโมกข๘=
อรูปฌาน, ๔๒๔
วิโมกขมุข: -*, ๘๓๐
วิรชะ(นิพพาน/พระอรหันต), ๒๔๘, ๓๗๓
วิราคสัญญา, ๘๓๗
วิราคะ, ๘๐, ๑๕๓, ๒๓๑, ๔๐๒, ๔๖๓, ๕๐๕, ๕๙๓, ๖๒๑,
๗๕๕, ๑๐๖๑, ๕๑๗–๕๑๙, ๖๓๘–๖๓๙, ๘๔๗–๘๔๘, ดู
วิมุตติ,นิพพาน; -ฉันทะ=วิราคะ ก็มี(อ), ๙๘๑; -เป็น
ไวพจน์ของนิพพาน, ๘๕๓; -วิราคะ=มรรค, ๔๒๙
วิราคา วิมุจฺจติ: -*, ๔๒๙
วิริยฉันทะ: -*, ๙๘๐
วิริยพละ, ๗๕๔
วิริยสมตา: -*, ๕๒๘
วิริยสมาธิ, ๗๙๖, ๗๙๘, ๘๐๑, ๑๐๑๑; -*, ๔๖๑
วิริยสัมโพชฌงค์, ๗๕๔, ๘๓๗, ดู วิริยะ

ดัชนี
วิริยะ, ๔๖๑, ๔๘๑, ๔๘๓, ๕๔๗, ๗๕๔, ๗๙๖, ๘๐๑, ๑๐๐๐,
๑๐๑๑, ดูเพียร; -*, ๔๒๗, ๔๔๔, ๕๗๓, ๕๘๗, ๖๑๙, ๗๕๗,
๗๖๖, ๙๐๑; -ความสัมพันธกับฉันทะ, ๗๙๙, ๙๗๙, ๙๘๘; ความหมายเปนตน ในฐานะอิทธิบาทอินทรียและโพชฌงค,
๗๙๘, ๘๒๘–๘๓๒, ๘๓๒–๘๓๘; -ชวยใหอาชีวปาริสุทธิศีล
สําเร็จ, ๗๕๐; -ตองอาศัยปญญาเปนหลัก, ๖๐๓; -มีในฌาน,
๘๒๗; -วิธีใชสรางสมาธิ, ๗๙๘–๘๐๐; -สืบจากศรัทธาได
(อ), ๕๘๘; -อยูในหลายหมวดธรรม ตางกันอยางไร, ๘๒๔
วิริยะเจตสิก, ๒๗
วิริยารัมภะ, ๗๕๔–๗๕๕, ดู ระดมความเพียร,เพียร,วิริยะ; -*,
๕๘๗
วิริยินทรีย์, ๔๗๐, ๗๕๔, ๘๒๘, ๖๐๒–๖๐๖, ๘๓๒–๘๓๓, ดู
อินทรีย,วิริยะ
วิวัฏฏ. เทียบ สังสารวัฏ
วิวัฏฏนา(อานาปานสติ): -*, ๘๒๐
วิวัฏฏ, ๓๒๗, ๓๓๑; -*, ๓๓๒; -กระบวนธรรมแหงวิวัฏฏ/มี
โยนิโสมนสิการเปนมูล, ๓๓, ๓๕, ๓๖, ๖๒๓–๖๒๕; -ไวพจน
ของนิพพาน, ๓๓๗
วิวัฒนาการ, ๑๐๘, ๕๔๗, ดู ปจจยาการ; -การใชคําวานิพพาน
๒ อยาง, ๓๙๔; -ตัวอยางแสดงวิวัฒนาการของสังคม,
๘๗๖
วิวาท, ๒๐๗, ๖๕๗, ๗๕๘, ๙๓๙, ๙๔๒, ๙๖๓; -ระงับวิวาทดวย
โยนิโสมนสิการ(อ), ๖๒๓; -วิวาทกันเพราะกาม, ๑๐๓๑; วิวาทกันเพราะทิฏฐิหรือทฤษฎี, ๓๔๓; -ศีลวัตรที่เปนเหตุ
วิวาทกัน, ๔๒๓
วิวาทมูลกทุกข์: -*, ๘๗
วิเวก, ๑๕๐, ๔๐๒, ๔๙๕, ๗๕๕, ๗๗๙, ๑๐๖๐, ดู นิโรธ ๕ ,
ปวิเวก; -*, ๔๓๘
วิสมโลภะ(ละโมบ), ๒๑๑
วิสวณิชชา: -*, ๗๒๓
วิสังขาร, ๖๓, ๖๖, ๑๐๔
วิสังขาร(=อสังขตธรรม), ๔๙๙
วิสัชชนฉันทะ: -*, ๙๘๗
วิสัญุต, ๒๔๘
วิสัตติกา: -*, ๑๐๔๗
วิสัย, ๓๖, ๑๐๙, ๑๑๗, ๑๒๒, ๖๕๓; -วิสัยกวางสุดแหงบาป
กุศลและคุณธรรมคือโลกมนุษย, ๙๕๔; -วิสัยของมนุษยกับ
วิสัยของธรรมชาติ, ๒๓๘; -วิสัยความสามารถของมนุษย,
๙๐๒–๙๐๔; -ศีลวัตรที่ผิดวิสัยธรรมดา, ๖๔๑
วิสุทธิ ๗, ๔๗๕
วิสุทธิ ๙, ๔๗๕
วิสุทธิ(=นิพพาน), ๓๒๕, ๓๓๒, ๔๒๑, ๔๒๒, ๕๓๖
วิสุทธิ๗, ๘๖๗; -*, ๕๓๒; -ความหมาย, ๔๗๕; -เปนแมบทใน
การเจริญวิปสสนา, ๖๓๒
วิสุทธิคุณ: -*, ๑๐๑๙

๑๓๑๙
วิหร(=จร): -*, ๕๓๓
วิหาร. ดูวัด
วิหารธรรม, ๔๕๒, ๗๙๔, ๘๙๔, ๘๑๒–๘๑๕; -*, ๔๖๘; -วิหาร
ธรรมส่วนมากของพระโพธิสัตว์=อานาปานสติ, ๔๖๑
วิหารสมาบัติ: -*, ๑๐๖๕
วิหิงสา, ๔๓๔, ๔๓๘, ๗๐๔–๗๐๕; -*, ๖๔๔
วิหิงสาวิตก, ๗๐๓, ๗๐๘, ๗๕๕
วิหิงสาสังกัปป, ๗๐๓, ๗๐๕
วีมังสนา, ๖๘๕
วีมังสา,วีมังสาสมาธิ. ดู วิมังสา,วิมังสาสมาธิ
วีมังสาสมาธิ, ๗๙๖
วีรตีเจตสิก, ๒๗
วีรบุรุษ,วีรสตรี, ๑๐๐๗
วุฏฐานคามินีวิปสสนา, ๔๗๙
วุฏฐานวสี: -*, ๘๑๒
วุฒิ๑วุฒิธรรม๔, ๕๖๗; -*, ๕๘๕, ๙๐๒
วุฒิ๒ ๓-๔, ๙๔๐
วุสิตพรหมจรรย์, ๓๔๓
วุสิตวันต์, ๓๔๓
เวชยันต์, ๑๔๖
เวท,พระ, ๒, ๗, ๔๒๑, ๙๔๔
เวทกะ, ๙๓
เวทคู, ๓๔๔, ๔๐๓, ๔๒๑
เวทนา, ๑๒๖, ๒๘๗, ๓๑๑, ๓๗๔, ๓๘๗, ๔๓๓, ๔๓๘, ๔๔๓,
๔๕๘, ๔๖๒, ๔๗๒, ๔๗๕, ๔๘๕, ๔๙๑, ๔๙๘, ๕๑๘, ๕๘๑,
๖๒๙, ๖๓๐, ๖๔๖, ๖๔๗, ๖๖๗, ๖๘๙, ๗๖๘, ๗๗๐, ๗๙๐,
๘๔๑, ๙๗๙, ๑๐๐๐, ๑๐๐๒, ๑๐๐๔, ๑๐๑๕, ๑๐๒๕,
๑๐๓๐, ๑๐๕๗, ๑๐๖๘, ๘๙๖–๘๙๗, ๙๙๖–๙๙๘, ๑๐๐๖–
๑๐๐๗, ๑๐๑๘–๑๐๑๙, ๖๓๒–๖๓๔; - ที่มุงที่อิงของตัณหา,
๙๘๕–๙๘๖; -*, ๔๐๘, ๔๓๕, ๔๔๔, ๖๒๕, ๘๒๗, ๙๘๕; การกําหนดเวทนาโดยสติสัมปชัญญะ, ๔๖๗; -การทํากรรม
กับการเสวยเวทนา, ๒๘๘, ๖๗๐; -ความหมายในฐานะขันธ
หนึ่ง, ๑๖; -คําจํากัดความและความหมายในปฏิจจสมุป
บาท, ๑๗๒, ๑๘๒, ๒๓๐, ๑๐๕๐; -คุณค่าอย่างหนึ่งของ
อาหาร=เพื่อระงับเวทนาเก่าใหม่/ยาก็เพื่อกําจัดเวทนาจาก
อาพาธ, ๖๔๗; -ตัณหาปรุงเวทนา เวทนาก็ปรุงตัณหา,
๑๐๕๔; -ติดเวทนาในอรูปฌานเปนอุปาทานอยางเลิศ,
๔๓๖; -ถามวาใครเสวยเวทนา เปนคําถามที่ผิด, ๖๖๗; -ที่
มุงที่อิงของตัณหา, ๙๘๙, ๑๐๒๐; -ในกระบวนธรรม
แบบปจจยาการทางสังคม, ๒๐๙, ๑๐๒๐; -ในเรื่องสติ
ปฏฐาน, ๗๕๙, ๗๖๘, ๗๖๕–๗๖๖; -ในเรื่องสติปฏฐาน(อ),
๗๖๗; -พระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยรู้เวทนาตามเป็นจริง ทั้งแง่ดี
แง่เสียเป็นต้น, ๔๖๑, ๖๔๓; -ไร้แก่นสารดังฟองน้ําฝน,
๖๓๐; -ลักษณะการเสวยเวทนาของพระอรหันต, ๓๘๘,
๓๙๒; -เวทนา๓, ๓๑, ๑๘๗, ๖๗๐, ๑๐๕๐; -เวทนา๕, ๓๑; -

๑๓๒๐
เวทนา๖, ๓๑, ๑๗๒, ๔๗๑; -เวทนาเกิดจากสมุฏฐานได้
หลายอย่าง มิใช่เกิดจากกรรมอย่างเดียว, ๑๘๑, ๒๘๗; เวทนาดับในสัญญาเวทยิตนิโรธ, ๘๒๒; -เวทนาดับใน
สัญญาเวทยิตนิโรธ(อ), ๔๓๕; -เวทนาเป็นที่ชุมชนของ
ธรรมทั้งปวง, ๘๔๒; -เวทนาเรียกเปนวิมุตติไดบาง
ความหมาย(อ), ๔๓๒; -สังขารเกิดจากตัณหาที่อาศัยเวทนา
ซึ่งเนื่องมาแต่อวิชชาสัมผัส, ๔๖๗; -สุขที่เป็นเวทนาอาศัย
อารมณ์ เป็นทุกข์ทั้งสิ้น, ๑๐๕๐; -สุขระดับเวทนา/สุขที่ไม
เปนเวทนา, ๑๐๔๘–๑๐๕๒; -สุขเวทนาก็เป็นทุกข์ในแง่ที่
เป็นสังขาร, ๖๔๔; -อธิบายในวงจรปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๓,
๑๘๗, ๑๙๑, ๙๘๕
เวทนาขันธ, ๔๑, ๑๗๑, ๑๗๓, ๑๘๖, ๒๖๓, ดู เวทนา; -*, ๑๓
เวทนาทางกาย,-ทางทวาร ๕,-ทางใจ, ๓๙๒
เวทนาทางกาย,-ทางทวาร๕,-ทางใจ, ๑๖๘
เวทนาที่สุดเพียงกาย,-เพียงชีวิต, ๓๙๒
เวทนานานัตต์, ๒๐๙
เวทนานุปสสนา, ๗๕๙, ๗๖๕, ๘๑๕
เวทนาสโมสรณา, ๘๔๒
เวทนาสุ เวทนานุปัสสี, ๔๖๑
เวทนาอุปาทานขันธ์, ๘๔๒
เวทนีย, ๓๒๔
เวทมนต์, ๑๔๑
เวทยิต, ๓๘๗, ๓๙๒
เวทยิตสุข ๒, ๑๐๕๗
เวทัลลกถา, ๑๕๐
เวทัลละ, ๑๕๑, ๖๓๖–๖๓๗; -กล่าวพลาดถลําสู่ธรรมที่ผิดโดย
ไม่รู้ตัว, ๖๕๘
เวนชั่ว, ๕๓๕, ๗๑๒–๗๑๕
เวไนย,เวไนยชน, ๕๑๔, ๕๘๕, ๘๖๑, ๘๘๖; -เวไนยบุคคลอาศัย
โยนิโสมนสิการ(อ), ๖๒๓
เวร,เวรภัย, ๓๑๗, ๕๔๘, ๕๙๑, ดู ภัยเวร; -เวรระงับดวยโยนิโส
มนสิการ(อ), ๖๒๓
เวรมณี, ๗๑๐
เวลา, ๕๒๗, ๕๗๐, ดู กาล
เวสารัชชกรณธรรม: -*, ๕๘๗
เวหัปผละ, ๓๓๙
เวียนตายเวียนเกิด, ๑๐๐
เวียนวายตายเกิด, ๒๗๗, ๘๙๗, ดู สังสารวัฏ
แว่นแคว้น, ๗๔๕
แวนสองธรรม. ดู ธัมมาทาส
โวสสัคคะ(ภาวะปลอยวาง), ๔๐๒, ๗๘๐
โวหาร, ๓๑๙, ๖๓๔; -โวหารโลกกับพระอรหันต, ๓๗๘
โวหารเทศนา(=พระสูตร), ๔๙
โวหารสัจจะ(=สมมติสัจจะ), ๔๘

พุทธธรรม
ไวพจน: -ของตัณหา(รวมทั้งฉันทะ), ๑๐๐๒; -ของตัณหา
(รวมทั้งฉันทะ) (อ), ๙๗๙; -ของทิฏฐิหรือทฤษฎี เชน วาทะ
,ลัทธิ, ๖๖๐; -ของนิพพาน(อ), ๑๐๕๗; -ของมนสิการ, ๖๒๑;
-ของโยนิโสมนสิการ, ๖๒๑; -ของโยนิโสมนสิการ(อ), ๙๙๘,
๑๐๓๖; -ของสมาธิ=เอกัคคตา, ๗๘๔; -ของสัมมาทิฏฐิ=
ปญญา, ๖๙๓; -ของโสดาบัน, ๘๘๙–๘๙๐; -อัปปนา=วิตก
(อ), ๔๔๙
ไวยากรณ, ๖๓๖–๖๓๗
ไวยาวัจกรรม, ๕๔๐
ศพ, ๗๖๕, ๗๗๐, ดู อสุภะ; -*, ๘๐๕
ศร,ลูกศร(อุปมา), ๑๖๙, ๘๔๗
ศรเสียบใจ,ศรแทงใจ, ๓๙๙, ๕๘๖
ศรัทธา, ๖๙, ๑๔๑, ๑๕๑, ๓๑๗, ๔๐๕, ๔๓๓, ๔๓๔, ๔๓๗,
๔๖๑, ๔๗๒, ๔๙๐, ๕๓๗, ๕๔๘, ๕๖๙, ๕๗๙, ๖๔๑, ๗๔๑,
๘๐๗, ๘๘๒, ๘๘๕, ๘๙๒, ๙๐๘, ๙๑๐, ๙๑๙, ๙๒๙, ๙๔๖,
๙๕๖, ๙๖๓, ๑๐๐๖, ๑๐๔๔, ๑๐๖๕, ๘๘๖–๘๘๘, ๘๙๓–
๘๙๕, ๘๙๘–๙๐๑, ๙๐๒–๙๐๔, ๙๑๑–๙๑๒, ๕๑๗–๕๒๓,
๕๗๓, ดู สัทธา , เทียบ ปญญา; -*, ๔๒๗, ๗๕๗, ๘๑๐,
๘๙๑, ๙๐๖, ๙๕๐, ๑๐๐๘; -การตรวจสอบภิกษุ/ตรวจสอบ
พระตถาคตกอนเกิดศรัทธาเขาหาขอเลาเรียน, ๕๙๕–
๕๙๘; -ขั้นที่มีศรัทธามั่นในพระตถาคต/ศรัทธาในพระ
รัตนตรัยไมหวั่นไหว=พระโสดาบันไมหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เทวฤทธิ์ใด ๆ, ๖๘๒, ๙๖๕, ๘๙๐–๘๙๒, ๘๖๕–๘๖๖; -ขั้นที่
มี ศ รั ท ธามั่ น ในพระตถาคต/ศรั ท ธาในพระรั ต นตรั ย ไม
หวั่นไหว=พระโสดาบันไมหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวฤทธิ์ใด ๆ
(อ), ๔๑๔; -ความสัมพันธกับกุศลศีลและอวิปฏิสาร, ๕๑๖–
๕๒๐; -ความหมายของศรัทธาในพระรัตนตรัย, ๘๘๒,
๙๐๙, ๙๐๒–๙๐๔, ๖๘๑–๖๘๔; -ความหมายของศรัทธาใน
พระรัตนตรัย(อ.), ๒๘๒; -ความหมายเปนตนของศรัทธา
ในฐานะเปนอินทรีย, ๔๑๘, ๘๒๘–๘๓๒; -ความหมายเปน
ตนของศรัทธา ในฐานะเปนอินทรีย(อ), ๔๑๙; -ตถาคตโพธิ
ศรัทธาและความสําคัญอยางยิ่งในพุทธศาสนา, ๙๐๘–
๙๐๙; -ถาใช ศรัทธาอยางถูกตองปญญาเจริญจนเปน
ฌาณทัสสนะ, ๖๐๑; -ทาทีตอศรัทธาของตน/ไมเอาศรัทธา
ของตนตัดสินสัจจะ/ศรัทธามีวิบาก ๒ สวน, ๖๘๑, ๕๙๓–
๕๙๔; -เทียบฐานะกับโยนิโสมนสิการในกระบวนการพัฒนา
ปญญา, ๖๑๙; -ในแดนแหงกิจกรรมทางจิตปญญา, ๘๗๘; บางครั้ ง ศรั ท ธาแรง ป ญ ญาด อ ย ถึ ง จุ ด หมายเร็ ว กว า มี
ปญญามาก, ๕๙๖; -ปญญาชวยใหศรัทธาเจริญถึงขั้นเปน
อภิศรัทธาคือยิ่งหรือเหนือศรัทธา, ๘๒๙; -ผลดีผลเสียของ
ศรัทธาแบบไมใชเหตุผ ล/ศรัทธาแบบภั กดีในศาสนาเท
วโองการ/ศรัทธาในการปฏิบัติศีลแบบพุทธที่ตองเขาใจ,
๖๗๙–๖๘๑, ๗๑๔–๗๑๘; -ผลทางปญญาที่ตางกับโยนิโส
มนสิ ก าร/ศรั ท ธาที่ ต อ หรื อ ไม ต อ กั บ โยนิ โ สมนสิ ก าร(อ) ,
๗๗๗; -พระอรหันตพนขั้นมีศรัทธา/ไมตองมีศรัทธา/

ดัชนี
ศรัทธาไมเปนคุณสมบัติของพระอรหันต, ๓๗๘, ๖๐๒; พุทธพจนแสดงหลักศรัทธา, ๕๘๙–๕๙๔, ๕๘๙–๕๙๔; -มี
แตศรัทธา เหมือนมีตาขางเดียว ตองมีคนชวยระวัง และไป
ไดแคสวรรค, ๖๐๑; -โยนิโสมนสิการก็เปนปจจัยสงเสริม
ศรัทธาได(อ), ๖๒๕; -รูประจักษคุณวิเศษตาง ๆ ใจตนเอง
ไมตองอาศัยศรัทธา, ๖๐๑–๖๐๓; -ศรัทธา ๔ ชุดที่จัด
จําแนกไว้ในวงการชาวพุทธไทย(อ), ๙๑๐; -ศรัทธากับ
การจัดประเภทของความรู, ๓๘; -ศรัทธาคล้อยตามปัญญา
จะพอเหมาะพอดีได้ผลก็เพราะมีปัญญาเป็นหลัก, ๖๐๓,
๘๓๒; -ศรัทธาเชื่อมกับโยนิโสมนสิการ๒ ลักษณะ, ๖๘๐; ศรัทธาตอบุคคล ใชถูกก็เปนประโยชน แตถากลายเปน
ติดบุคคล ก็กลายเปนอุปสรรคตองละ, ๕๙๘–๖๐๑; ศรัทธาทําใหไมเห็นแกตัว, ๔๔๑; -ศรัทธาที่ประสงคในพุทธ
ศาสนาคือศรัทธาที่เปนบุพภาคของปญญา, ๒๘๒, ๕๕๘,
๙๑๑, ๙๐๘–๙๐๙; -ศรัทธาที่ประสงคในพุทธศาสนาคือ
ศรัทธาที่เปนบุพภาคของปญญา(อ), ๗๗๗; -ศรัทธานําสู
ปญญาได๒ทาง, ๕๘๘; -ศรัทธาเปนองคธรรมเดนสําคัญยิ่ง
ในขั้ น ต น ของกระบวนการพั ฒ นาป ญ ญา สามารถเป น
สัมมาทิฏฐิ(ระดับโลกีย)นําเขาสูมรรค, ๕๘๔, ๖๘๒, ๕๕๘; ศรั ท ธาเป น องค ธ รรมเด น สํ า คั ญ ยิ่ ง ในขั้ น ต น ของ
กระบวนการพัฒนาปญญา สามารถเปนสัมมาทิฏฐิ(ระดับ
โลกีย)นําเขาสูมรรค(อ), ๖๙๑; -ศรัทธาเปนอวิชชาที่ไมมืด
ตื้อ, ๕๑๘; -ศรัทธาผิดยิ่งชักชา แตขาดศรัทธาก็เปน
อุปสรรคในการพัฒนาปญญา, ๕๙๖; -ศรัทธามีในฌาน/เปน
องคฌาน(อ), ๘๒๖; -ศรัทธามีประโยชนมากในขั้นศีลธรรม/
ในการฝกศีล/ปาฏิโมขสังวรศีลสําเร็จดวยศรัทธา, ๖๙๕,
๗๕๐; -ศรัทธาไมเพียงพอที่จะทําใหปญญาเจริญถึงที่สุด/
ไมพอใหเกิดโลกุตรสัมมาทิฏฐิ, ๕๕๘, ๖๙๒; -ศรัทธาสราง
ปติสุข ทําใหเกิดวิริยะ นําไปสูสมาธิ/สมถะลวนศรัทธาแก
ไมเปนไร, ๕๘๘, ๘๓๐, ๘๓๖; -ศรัทธาสําหรับอุบาสก,
๙๐๐; -สรุปศรัทธาในกระบวนธรรมแหงการศึกษา/การใช
ประโยชน ๓ ระดับ, ๕๘๔–๕๘๖, ๖๗๙–๖๘๑; -สรุป
ศรัทธาในกระบวนธรรมแหงการศึกษา/การใชประโยชน ๓
ระดับ, ๘๗๗; -หมวดธรรมที่มีศรัทธาตองมีปญญาดวย แต
มีปญญาไมจําตองมีศรัทธา, ๕๘๗; -หลักศรัทธาโดยสรุป/
วิธีปฏิบัติตอศรัทธา, ๖๘๑, ๕๘๗–๕๘๙; -แหลงของศรัทธา
คือปรโตโฆสะ/เสวนากัลยาณมิตรคือวิธีการแหงศรัทธา/
ศรัทธาทําใหไดฐานะกัลยาณมิตร/ศรัทธาเชื่อมกัลยาณมิตร
กั บ บุ ค คล/กั ล ยาณมิ ต รอาศั ย ศรั ท ธาช ว ยปลุ ก โยนิ โ ส
มนสิการ, ๕๗๓, ๖๒๒, ๖๘๐, ๘๖๗, ๕๕๙, ๕๖๓–๕๖๕,
๖๒๔–๖๒๕; -อัจฉริยบุคคลบางคนไมตองอาศัยศรัทธา/เริ่ม
ที่ปญญาไมผานศรัทธาก็ได/บางครั้งไมตองเนน เปนเพียง
องคธรรมผาน/ไมเปนองคของมรรค, ๕๕๘, ๕๘๕–๕๘๖
ศรัทธาจริต, ๘๐๗, ดู สัทธาจริต
ศรัทธาเจตสิก, ๒๗

๑๓๒๑
ศรัทธาญาณวิปยุต, ๕๕๘
ศรัทธาญาณสัมปยุต, ๕๕๘
ศรัทธาธิมุต: -*, ๓๖๘
ศรัทธาสัมปทา, ๕๓๘, ๙๑๒
ศรุติ(สุติ/สุตะ), ๔๗, ๔๒๑
ศักดิ์สิทธิ์, ๑๒๓, ๒๕๔, ๓๑๖, ๔๐๘, ๔๙๕, ๕๒๖, ๙๑๒, ๙๖๐,
๑๐๕๕, ๘๖๓–๘๖๔, ดู สิ่งศักดิ์สิทธิ์,เทวดา,อิทธิปาฏิหาริย;
-*, ๙๖๑
ศักยภาพ(ของมนุษย/คติจากพระพุทธเจา), ๙๐๙, ๙๖๕; -*,
๘๖๔
ศัตรู, ๒๖๔, ๖๒๓, ๑๐๐๒, ๑๐๐๐–๑๐๐๑, ๖๕๒–๖๕๓, ๗๘๓–
๗๘๔
ศัพท์, ๖๓๐, ๗๐๔–๗๐๕
ศัลยแพทย์, ๘๔๗
ศัสตรา,ศัสตราวุธ, ๔๙๔, ๗๑๒, ๑๐๓๑
ศากยบุตร, ๑๐๖๐
ศาล, ๙๓๓
ศาสดา, ๑๔๘, ๓๙๘, ๔๗๒, ๕๙๒, ๖๕๒, ๖๖๙, ๗๕๓, ๗๕๗,
๗๘๔, ๘๓๕, ๘๘๓, ๘๘๖, ๙๓๙, ๘๘๙–๘๙๑, ดู พระ
ศาสดา,พระพุทธเจา; -*, ๖๕๙; -ฐานะเปนผูคนพบ, ๗๕๖; ตาขายดักศาสดาจารยชั้นเลิศ(อ), ๔๙๘; -ธรรมวินัยเป็น
พระศาสดาแทน, ๙๓๐; -เป็นไปไม่ได้ที่พระโสดาบันจะกลับ
กลายไปถือศาสดาอื่น, ๘๙๘; -ผูปฏิบัติธรรมตองเปนผู
เปดเผยตัวตามเปนจริงตอพระศาสดาและเพื่อนพรหมจารี
(อ), ๘๑๐; -พระศาสดาเปนกัลยาณมิตร(อ), ๕๒๙; พิจารณาคําสอนของต่างศาสดาที่ขัดกัน, ๒๘๙; -มีภิกษุ
หลงไปว่าคําสอนกรรมกับอนัตตาขัดกัน, ๓๑๑; -สาวก
ยืนยันคําสอนใหตรงกับดํารัสของพระศาสดา ไมใชอางการ
บรรลุของตน, ๙๒๗
ศาสตร, ๗๓๕, ๘๗๘
ศาสน, ๘๖๖
ศาสนกิจ, ๑๐๑๙
ศาสนทายาท, ๙๒๔
ศาสนา, ๑๕๑, ๕๙๑, ๖๐๑, ๗๔๓, ๘๑๐, ๙๒๖, ๑๐๕๙, ดู พุทธ
ศาสนา; -เชื่อคําสอนคุณธรรมของศาสนา ก็เขาโลกียสัมมา
ทิฏฐิ, ๕๘๓; -ประโยชนแกศาสนาในการบัญญัติวินัย, ๙๑๙;
-ประโยชน์ของสมาธิที่เป็นจุดหมายและอุดมคติของศาสนา
, ๗๘๗; -พุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการปฏิบัติ, ๒๘๐; ศรั ท ธาในศาสนาไม เ ป น เกณฑ สํ า หรั บ ยกย อ งอย า งสู ง ,
๕๘๘; -ศาสนา=วาทะ, ๖๖๐; -ศาสนาคือคําสอน, ๔๗๒,
๕๙๙, ๘๘๖, ๘๙๐; -ศาสนาคือพรหมจรรย, ๓๖๖, ๔๓๗,
๔๖๓, ๕๓๓; -ศาสนาที่เชื่อในอัตตา(อ), ๔๙๘; -ศาสนามีคํา
สอนสากลกับไมสากล, ๗๑๘; -ศาสนาอื่นที่เปนกรรมวาทีก็
มีกัมมัส สกตาญาณ(อ), ๕๘๔; -สงสาวกออกประกาศพระ

๑๓๒๒
ศาสนา, ๙๓๙; -สืบตอพระศาสนา, ๙๒๖; -หลักศาสนาจะ
คลาดเคลื่อนเพราะสาวกอวดอุตริมนุสสธรรม, ๙๒๗
ศาสนาเทวนิยม(ศีลตางจากพุทธ), ๗๑๖–๗๑๘
ศาสนาพราหมณ, ๒, ดู พราหมณ
ศาสนาฮินดู, ๑๐๓
ศาสนิก, ๗๑๔, ดู ชาวพุทธ
ศิลปวิทยา, ๕๔๘, ๕๗๙, ๗๓๐, ๗๔๙, ๙๐๔–๙๐๕, ๗๔๕–๗๔๖
ศิลปวิทยาการ, ๕๓๙, ๖๙๘; -มุงแกแตปญหาดานนอก, ๘๗๑,
๘๗๓
ศิลปะ, ๗๓๔, ๗๔๑, ๑๐๔๔; -ของนักกายกรรม, ๗๖๒; -ทํา
สําเร็จ ก็เรียกวาฤทธิ์(อ), ๘๐๑; -ในแดนแหงกิจกรรมทาง
จิตปญญาของมนุษย, ๘๗๘
ศิลาจารึก(อโศก), ๗๕๓
ศิษย์, ๕๗๓, ๗๖๒, ๑๐๑๖, และดู อาจารย; -*, ๘๖๘; -การ
อนุเคราะหกันกับครูอาจารยตามหลักทิศ๖, ๕๗๙, ๗๓๑; เปนปลิโพธ, ๘๐๔; -มีศิษย์อยู่ร่วม, ๒๖๓; -เรียนกรรมฐาน,
๘๐๘
ศีรษะโล้น, ๙๔๔
ศีล, ๘๖, ๑๑๓, ๑๑๕, ๑๒๗, ๑๔๕, ๑๕๐, ๒๕๓, ๓๓๐, ๔๐๖,
๔๐๘, ๔๕๙, ๕๑๙, ๕๓๖, ๕๔๕, ๕๔๘, ๕๕๒, ๕๗๒, ๕๙๘,
๖๕๒, ๖๗๑, ๖๗๕, ๗๐๔, ๗๔๑, ๗๔๔, ๗๖๓, ๘๓๕, ๘๓๙,
๘๖๙, ๘๗๔, ๘๘๕, ๘๙๗, ๙๐๒, ๙๐๗, ๙๑๐, ๙๒๙, ๙๓๓,
๙๓๘, ๙๔๖, ๙๕๗, ๙๖๔, ๑๐๔๔, ๑๐๕๖, ๘๘๒–๘๘๓,
๘๘๖–๘๘๘, ๘๙๑–๘๙๒, ๘๙๓–๘๙๕, ๘๙๘–๙๐๐, ๙๐๓–
๙๐๔, ๙๑๑–๙๑๒, ๕๒๑–๕๒๔, ๕๓๘–๕๓๙, ๕๖๑–๕๖๒,
๕๗๐–๕๗๑, ๕๗๓–๕๗๕, ดู อธิศีลสิกขา,วินัย,ไตรสิกขา,
สิกขา,วัตร,พรต; -*, ๕๘๗, ๘๖๕, ๙๓๑; -การปฏิบัติศีลตอง
ใหถูกหลักธรรมานุธรรมปฏิบัติ/โทษของการปฏิบัติผิดหลัก
, ๖๔๐–๖๔๑; -การปฏิบัติศีลอาศัยสัมมาทิฏฐิเปนจุดเริ่ม/
การฝกศีลตองประกอบดวยและตองใหเกิดสัมมาทิฏฐิ จึง
จะไดผลจริง และศีลก็ชวยหนุนสัมมาทิฏฐิ, ๕๕๗, ๖๙๙,
๗๐๑, ๖๙๔–๖๙๗; -การแปลศีลวาขอหามนั้นยังแคบและ
คลาด/และอยาลืมรวมถึงอาชีวะดวย, ๕๖๑; -การแปลศีลวา
ขอหามนั้นยังแคบและคลาด/และอยาลืมรวมถึงอาชีวะดวย
(อ), ๘๖๘; -การรักษาศีลดวยสักวาหามโดยไมสรางฉันทะ
ไมอาจใหสําเร็จผลดวยดี, ๑๐๒๑; -กุศลศีลมีอรรถคือเพื่อ
อวิปฏิสาร, ๕๑๙; -ขอไดเปรียบของศีลแบบเทวโองการ,
๗๑๘–๗๑๙; -ความตางของการรักษาศีลของปุถุชนกับของ
อริยบุคคล, ๙๑๙–๙๒๑; -ความแตกตางระหวางศีลแบบ
พุทธกับศีลแบบศาสนาเทวนิยม, ๗๑๖–๗๑๘; -ความ
สมบูรณ์ด้วยศีลมิใช่เป็นอานิสงส์หรือจุดหมายของพุทธ
ศาสนา, ๕๓๒; -ความหมายของศีล ในสีลวิสุทธิแหงวิสุทธิ
๗, ๔๗๖; -ความหมายของศีลระดับวินัย, ๙๑๙, ๕๔๖–
๕๔๘; -ความหมายพื้นฐานของศีล/คําสรุปและสาระ, ๗๒๒,
๗๒๙; -คําสอนของพระพุทธเจาเกี่ยวกับศีล สมาธิ ปญญา

พุทธธรรม
มีมากมายกวาเรื่องชาติหนา นรก สวรรค, ๒๘๐; -จะตอง
เอาเจตนารมณทางสังคมของศีลมาสรางสังคมแบบพุทธ,
๕๔๗, ๙๓๗; -เจตนารมณของศีลระดับวินัย/เจตนารมณ
ทางสังคมของศีล, ๙๒๙, ๙๓๔, ๕๔๖–๕๔๘; -ชําระศีลกอน
เจริญสมาธิตามแบบ, ๘๐๓; -ใชติรัจฉานวิชาเลี้ยงชีพเปน
มิจฉาชีพ(อ), ๙๖๑; -ถือผิดเปาหมายกลายเปนลัทธิเอียงสุด
(อ), ๕๒๗; -โทษของการไมเขาใจเจตนารมณทางสังคม
ของศีล, ๙๓๔–๙๓๗; -ธรรมที่ภิกษุผู้มีศีลควรโยนิโส
มนสิการ, ๔๖๘; -ในอนาคตภิกษุจะไมไดอบรมศีล, ๖๕๗–
๖๕๘; -ผลทานแกคนมีศีล, ๙๒๘; -ผูที่ประพฤติศีลวัตรเพื่อ
มุงผูกประชาชนไวกับตนก็มี(อ), ๙๔๙; -ผู้อบรมกายศีลจิต
ปัญญาแล้วกับผู้มิได้อบรม เสวยผลกรรมไม่เหมือนกัน ,
๒๘๙; -ฝกศีลเปนขั้นพัฒนาการทางสังคมและทางกาย/คํา
สอนขั้นศีลเปนดานนอก, ๘๗๐; -ฝกศีลเปนขั้นพัฒนาการ
ทางสั ง คมและทางกาย/คํ า สอนขั้ น ศี ล เป น ด า นนอก(อ) ,
๘๖๙; -พระอรหันตกับศีล, ๓๖๒; -เมื่อจัดธรรมเปนธรรม
และอนุธรรม ศีลจัดเปนอนุธรรม(อ), ๖๓๖; -ศีล ๒ ระดับ/
ศีลที่ยังเปนธรรม กับศีลที่เปนวินัย, ๗๑๗, ๗๒๒, ๙๓๔,
๙๑๗–๙๑๙; -ศีลกลาง ๆ เนื่องดวยธรรมชาติของมนุษย,
๘๗๐; -ศีลกับสัมมาสังกัปป, ๗๐๕; -ศีลเจริญบริบูรณตั้งแต
อริยบุคคลระดับตน/ศีลกับระดับพระอริยบุคคล, ๔๐๘,
๔๐๙, ๔๑๑; -ศีลดับที่เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ(อ), ๔๓๖; ศีลตามแนวศีล ๕/ธรรมจริยา หรือ กุศลธรรมบถ ๑๐/
กรรมกิเลส ๔, ๕๖๐–๕๖๑; -ศีลที่เปนไท, ๘๘๓; -ศีลธรรมก็
คือศีลหรือธรรมขั้นศีล, ๕๓๕, ๕๖๑; -ศีลในกรรมบถ/ศีลที่
เปนองคแหงมรรค/ศีลมีอาชีวะเปนที่ ๘/ศีลประเภทอาจาระ
(อ), ๙๑๗, ๙๑๘; -ศีลในขอบเขตความหมายของจริยธรรม,
๕๓๕–๕๓๖; -ศีลในความหมายของ องคมรรค/การจัดองค
มรรคเขาหมวดศีล, ๕๕๓, ๕๖๑, ๕๔๔–๕๔๕, ๗๐๙–๗๕๓; ศีลในความหมายของบุญกิริยา, ๕๓๙–๕๔๐; -ศีลใน
ความหมายของอธิศีลสิกขา/อุปมาการฝกเหมือนขับรถทาง
ชวงแรก, ๕๖๑, ๘๖๘, ๘๗๗, ๕๔๕–๕๔๘, ๕๕๓–๕๕๔; -ศีล
ในสีลานุสติ, ๘๐๕, ๘๐๗; -ศีลในอนุปุพพิกถา, ๖๔๕, ๘๔๖;
-ศีลบ่มสมาธิ สมาธิบ่มปัญญา, ๕๕๕, ๗๘๗; -ศีลเปนการ
ฝกและปฏิบัติระดับที่ศรัทธาสําคัญและเกื้อกูลมาก/ปุถุชน
รักษาศีลสําเร็จดวยศรัทธา, ๖๘๐, ๖๙๕, ๗๑๘, ๗๕๐,
๕๘๘–๕๙๐; -ศีลเปนจุดหัวตอที่กฎเกณฑของมนุษยเขาไป
เกี่ยวของกับธรรมชาติ, ๒๕๖; -ศีลเป็นฐานรองรับกระบวน
ธรรมที่ให้เกิดสมาธิ/ศีลช่วยเปิดทางแก่สมาธิ, ๕๕๕, ๗๙๕,
๕๔๙–๕๕๑, ๘๒๔; -ศีลพื้นฐาน, ๗๒๓–๗๒๙; -ศีลเพื่อ
เสริมความดีงามของชีวิตและสังคม, ๗๒๘–๗๓๒; -ศีลและ
วั ต รกั บ สี ลั พ พตปรามาส/ศี ล ที่ ก ลายเป น ปกติ / ความ
แตกตางระหวางศีลกับวัตร, ๔๒๑–๔๒๔, ๙๒๐–๙๒๒; -ศีล
และวัตรกับสีลัพพตปรามาส/ศีลที่กลายเปนปกติ/ความ
แตกตางระหวางศีลกับวัตร(อ), ๙๒๐; -ศีลสําหรับประชาชน

ดัชนี
, ๗๑๙–๗๓๒; -ศีลสําหรับภิกษุสงฆ, ๗๔๘–๗๕๐; -ศีล
สําหรับอุบาสก/อุบาสกพรอมดวยศีลนั้นแคไหน, ๕๖๐,
๙๐๐; -ศีลองคมรรคที่จําแนกเปนโสไจยกรรมหรือ กุศล
กรรมบถ, ๗๑๒–๗๑๓; -ศีลอย่างเสขะ, ๔๗๑; -สังคหวัตถุ
จัดอยูฝายศีล, ๗๐๙; -สาระโดยย่อของศีล, ๘๗๗; -สํานึก
๒ ดาน ในการรักษาศีล/วินัย, ๙๑๙; -สุขจากความมีศีล(อ),
๑๐๓๔; -เหตุที่คําจํากัดความองคมรรคขั้นศีลมีลักษณะ
เปนคําปฏิเสธ, ๗๑๔–๗๑๗
ศีล ๑๐, ๕๔๐, ๕๖๒, ๗๒๐, ๙๐๔; -*, ๙๑๙
ศีล ๒๒๗, ๗๒๐, ๙๐๔
ศีล ๕, ๔๐๔, ๗๒๐, ๘๘๓, ๘๘๕, ๘๙๕, ๙๑๗–๙๑๘, ๗๒๓–
๗๒๙, ดู ศีล ,เบญจศีล; -*, ๘๖๘; -ความเปนมาของการใช
คํา/ศีล ๕ ไมใชชื่อเดิมแท/ชื่อเรียกตาง ๆ, ๙๓๘; -ความ
เปนมาของการใชคํา/ศีล ๕ไมใชชื่อเดิมแท/ชื่อเรียกตาง ๆ,
๕๖๐; -ตอมาจัดเบญจธรรมขึ้นมาคู, ๗๒๘; -เปนเกณฑ
มาตรฐานต่ําสุดของความประพฤติของมนุษย, ๗๒๖; -เปน

ศีลสําหรับคฤหัสถโสดาบันกัลยาณชนและชาวพุทธทั่วไป/
เปนอริยธรรม, ๕๖๐, ๘๖๖, ๘๘๓, ๘๘๕, ๘๙๕, ๙๐๐,
๙๑๓, ๙๐๓–๙๐๔; -มีแมภายนอกและกอนพุทธศาสนา/
อธิศีลแคนี้และไมใชแคนี้, ๕๖๒; -สภาพสังคมที่ไรศีล ๕,
๗๒๕–๗๒๗; -สาระสําคัญ, ๕๓๙, ๕๔๐, ๙๐๓–๙๐๔; -องค
ของการละเมิดศีล ๕/การละเมิดที่ มีโทษมากโทษนอ ย,
๗๒๖–๗๒๗
ศีล ๘, ๕๔๐, ๗๒๐, ๙๐๔; -*, ๙๑๘
ศีลขันธ, ๕๔๔–๕๔๕
ศีลธรรม, ๔๐๕, ๕๕๗, ๗๐๑, ๗๐๔, ๗๑๑, ๗๒๘, ๘๖๖, ๙๑๐,
๑๐๖๓, ๑๐๖๖, ดูศีล; -*, ๑๐๑๕; -การใหผลของกรรม
สัมพันธกับสภาพศีลธรรมของสังคม, ๒๗๒; -ขอบเขต
ความหมายที่แคบกวาจริยธรรม/เปนคําไทยเทานั้น/วิจารณ
การใชคํา, ๕๖๑, ๙๓๘, ๕๓๕–๕๓๖; -เปนขั้นที่อาศัยศรัทธา
ศรั ท ธาสํ า คั ญ มาก และเป น ระดั บ ของโลกี ย สั ม มาทิ ฏ ฐิ ,
๖๙๑, ๕๘๘–๕๙๐; -โลกุตรสัมมาทิฏฐิใหผลทางจริยธรรม
ดีกวาระดับศีลธรรมสามัญ, ๕๘๔; -ศีลธรรมของมรรคมิใช
เปนเพียงปฏิเสธ, ๗๑๔; -อยูในแดนของสัมปรายิกัตถะ,
๕๓๗
ศีลพรต, ๔๐๘, ๘๘๔, ดู ศีลวัตร
ศีลวัตร, ๑๘๔, ๙๒๙, ๑๐๓๓, ดู สีลัพพตุปาทาน,สีลัพพตปรา
มาส; -มีผลทั้งนั้นหรือไม, ๖๖๘–๖๖๙; -ศีลวัตรที่ถือพลาด
เปนสีลัพพตปรามาส, ๖๔๑; -อาจกลายเป็นเครื่องมัดคนไว้
ก็ได้, ๖๗๓
ศีลสังวร,สีลสังวร, ๘๒๔, ดู ศีลวัตร; -*, ๕๕๕
ศีลสัมปทา,สีลสัมปทา, ๕๓๘, ๕๖๐, ๗๔๒, ๙๑๒; -*, ๕๘๗,
๙๒๑; -มิใช่อานิสงส์หรือจุดหมายของพรหมจรรย์, ๔๓๗
ศึกษา, ๑๕๐, ๑๕๑, ๔๐๙, ๕๒๗, ๕๕๘, ๖๒๔, ๖๓๑, ๗๒๒,
๗๔๑, ๗๔๕, ๗๕๕, ๗๘๑, ๗๙๙, ๙๐๓, ๙๒๔, ๙๓๓,

๑๓๒๓
๑๐๐๕, ๑๐๔๔, ๕๖๙–๕๗๐, ดู สิกขา,ไตรสิกขา,ปญญา,
พัฒนาปญญา,สุตะ; - การใชตัณหาใหเปนประโยชนใน
การศึกษาอบรม, ๑๐๑๑–๑๐๑๓; -(ในดานแรงจูงใจ)ผู
ดําเนินงานการศึกษามีหนาที่ปลุกเราฉันทะ, ๑๐๒๑; -*,
๔๗๑, ๕๒๘; -กระบวนธรรมแหงการศึกษา/กระบวน
การศึกษาและชีวิตประเสริฐ, ๘๗๗, ๕๘๔–๕๘๖; การศึกษาที่สมบูรณตองฝกทั้งสามสิกขาไปดวยกัน, ๕๔๘; การศึกษาปฏิบัติตามลําดับขั้นจนถึงอรหัตตผล(อ), ๕๒๓,
๕๙๕; -การศึกษาระดับปญญาหรือตัวการศึกษาแท ๆ เริ่ม
ดวยฝกโยนิโสมนสิการ, ๑๐๑๖; -การศึกษาวิเคราะหทุกข
เปนตนในสติปฏฐาน , ๗๗๐; -ควรปลอยใหเ ด็กมี
ประสบการณอยางเสรีหรือไม, ๖๖๔; -ใชอิทธิบาทชวย
การศึกษาเลาเรียน, ๘๐๐; -ฐานะของสุจริตในการศึกษา,
๖๙๔–๖๙๖; -แนวธรรมแบบธรรมมัตถธรรมานุธรรมปฏิบัติ
กับหลักการพัฒนาปญญา, ๖๓๗–๖๓๘; -บทบาทของ
ศรัทธาในการศึกษา, ๕๘๒; -บุพภาคอยางที่ ๑ของ
การศึกษาไดแกปรโตโฆสะที่ดีหรือกัลยาณมิตร/ฐานะและ
กิจของกัลยาณมิตรในกระบวนการศึกษา, ๕๖๕, ๕๖๓–
๖๐๖, ๕๘๒–๕๘๓; -ประเพณีไทยใชการบวชเปนการศึกษา
มวลชน, ๑๐๖๖; -ผูมีการศึกษามีความหมายรวมถึงขัดเกลา
กิเลสแกทุกขไดดําเนินชีวิตดวยปญญา ทําใจใหเปนอิสระ
ได, ๕๔๘, ๘๖๕, ดูสุตวา; -ผูสอนในฐานะกัลยาณมิตร
อํานวยใหผูศึกษามีอิสรภาพในการใชปญญาดวยการปลุก
โยนิโสมนสิการ, ๕๘๕–๕๘๗; -พัฒนาการทางกายอยาง
เดียวอาจเปนสิ่งตรงขามกับการศึกษา(อ), ๘๖๙; -ภิกษุวา
สิกขาบท ๑๕๐ ศึกษาไมไหว ตรัสวาศึกษา ๓ สิกขาไหวก็
พอ, ๕๔๓–๕๔๔; -มรรคในฐานะระบบการศึกษาสําหรับ
สรางอารยชน, ๕๔๓–๕๕๖; -โยนิโสมนสิการจึงจะใหเกิด
การศึกษาที่แท, ๕๘๕, ๖๙๔, ๖๐๗–๖๘๔; -ระบบ
การศึ ก ษา=ไตรสิ ก ขา/มองไตรสิ ก ขาตามแนววิ ช า
การศึกษาของตะวันตก, ๘๖๗–๘๖๙; -ระบบสงฆตามพุทธ
ประสงค จ ะคงอยู ไ ด ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายจะต อ งมี ก ารศึ ก ษา ,
๙๒๕; -สัมมาทิฏฐิเปนขั้นแรกของการศึกษา/คนเริ่มมี
การศึกษาเมื่อเขามีสัมมาทิฏฐิ, ๕๖๓, ๖๙๔; -อธิปญญา
สิกขาในระดับวงกวาง คลุมตั้งแตกิจกรรมในการศึกษาเลา
เรียนที่อาศัยกัลยาณมิตรมาถายทอดสุตะ, ๕๔๘; เอตทัคคะดานใครตอการศึกษา(อ), ๓๖๘
ศูทร, ๒, ๑๔๑, ๒๑๐, ๔๐๓, ๘๔๗, ดู วรรณะ; -พราหมณ์ว่ามี
ทรัพย์ประจําตัวคือเคียวกับไม้คาน, ๔๘๘; -ออกบวชก็
เสมอกับคนอื่นๆ, ๓๒๐
เศรษฐกิจ, ๔๐๗, ๗๓๕, ๗๕๓, ๘๗๗, ๙๑๑, ๙๑๗, ๙๓๓, ดู
ทรัพย; -พุทธศาสนาใหแกปญหาทางเศรษฐกิจที่จิตใจ
เทานั้นหรือ, ๘๗๐; -เศรษฐกิจกับความดีความชั่ว, ๒๔๕; เศรษฐกิจกับหลักการแหงทักขิไณย, ๔๐๖; -หนาที่ของ
ผูปกครอง, ๗๓๓

๑๓๒๔
เศรษฐศาสตร, ๗๓๕
เศรษฐี, ๗๓๗, ๗๙๘, ๙๒๕; -ตัวอยางถูกทรมานเพราะปฏิบัติ
ผิดตอทรัพย(อ), ๗๓๘; -ปฏิปทาของเศรษฐีชาวพุทธ(อ),
๗๕๒
เศร้า,เศร้าโศก, ๕๙๔, ๖๒๓, ๖๔๘, ๖๕๖, ๑๐๐๘, ดู โศก,โสกะ
,ทุกข
เศราโศก, ๘๕, ๘๗, ๑๑๘
เศราหมอง, ๕๓๘, ๕๙๑, ๖๒๖, ๗๑๖, ๘๙๖, ดู กิเลส; ตรวจสอบตถาคต, ๕๙๗
เศษผาเกา(อุปมา), ๖๕๑
เศียรเกลา: -*, ๕๗๔
โศก,ความ, ๑๔๕
โศก,โศกเศร้า, ๕๗๘, ๕๘๖, ๗๖๔, ๑๐๓๐, ดู โสกะ; -*, ๑๐๑๙;
-พระอริยะไม่มีโศก, ๓๙๗
โศกเศรา, ๘๕, ๑๓๘, ๑๔๐
สกทาคามิผล, ๓๗๔, ๔๐๒, ๕๓๒, ๖๘๒, ๘๓๙; -*, ๘๙๘,
๙๐๒; -ประจักษ์แจ้งด่วยการโยนิโสมนสิการขันธ์๕, ๔๖๘
สกทาคามิมรรค, ๘๓๙; -*, ๘๘๘
สกทาคามี, ๔๓๓, ๖๐๑, ๑๐๕๘, ๖๗๐–๖๗๑; -*, ๘๙๐; -ควร
โยนิโสมนสิการขันธ์๕, ๔๖๘; -ความหมายและลําดับใน
ความเปนอริยบุคคล, ๔๐๙, ๔๒๐, ๘๒๙; -ความหมายและ
ลําดับในความเปนอริยบุคคล(อ), ๔๐๙; -สมาธิยังไม
บริบูรณ, ๔๒๘
สกวิสัย, ๒๕, ๗๑๓, ๗๗๐, ๗๗๑
สกัดตัณหา, ๖๗๙, ๖๔๖–๖๔๗, ดู ตัณหา ,โยนิโสมนสิการ
สกุล, ๕๗๗, ๖๗๓, ๘๘๗, ๘๙๓
สกฺกจฺจํ(เคารพคืออยางไร): -*, ๖๓๗
สงคราม, ๑๒๖, ๙๕๖, ๑๐๐๑; -ภาวะสงครามกาม, ๑๐๖๔; ไมโกรธตอบคนโกรธ=ชนะสงครามที่ชนะยาก, ๖๕๒; สงครามเพราะกาม, ๑๐๓๑
สงเคราะห, ๕๓๙, ๕๗๕, ๘๔๖; -สงเคราะหคนอนาถา, ๘๘๒; สงเคราะห์ญาติ, ๗๔๓, ๗๔๖; -สงเคราะหญาติ(อ), ๙๖๔; สงเคราะหบุตรภรรยา, ๗๔๖; -หลักการสงเคราะห, ๕๗๖,
๗๓๒, ดูสังคหวัตถุ
สงฆ, ๖๘, ๑๕๑, ๓๙๖, ๔๐๖, ๗๘๔, ๗๙๒, ๘๒๔, ๘๘๒, ๘๙๑,
ดู พระสงฆ,สังคม,วินัย; -*, ๗๕๒; -การเลือกหัวหนา
ปกครองสงฆตามหลักการมีธรรมวินัยเปนศาสดา, ๙๒๔–
๙๒๖; -กิจธุระสงฆ ๒ ประเภท, ๙๓๒; -ความสงสัยในสงฆ์
เป็นตอในใจอย่างหนึ่ง, ๕๙๖; -เจตนารมณของศีล/วินัยถือ
สงฆเปนใหญ/สังฆกรรม/ประโยชนสวนรวม, ๙๒๑–๙๒๒,
๙๒๙–๙๓๔; -เจตนารมณเพื่อสงฆในการหามอวดอุตริ
มนุสสธรรม/ผลเสียหายจากการอวดอุตริมนุสสธรรมของ
ภิกษุ, ๙๒๖–๙๒๘; -ตัวอยางมติสงฆลงโทษพระอรหันต,
๙๓๑–๙๓๒; -ทรัพยสินเปนของสงฆ, ๗๕๓; -ท่าทีต่อคําติ
ชมสงฆ์, ๕๙๔; -ทานแดสงฆโดยเฉพาะสงฆสองฝายมีผล

พุทธธรรม
สูงสุด/เหตุผลอยางหนึ่งที่ตรัสใหทานในสงฆ, ๙๒๘–๙๓๐;
-พระอรหันตเปนตัวอยางในการเคารพสงฆรับผิดชอบตอ
กิจสวนรวม เชน ทํางานเปนเจาหนาที่ของสงฆ, ๙๓๑–
๙๓๓; -เมื่อสงฆ์เติบใหญ่ขึ้น พระพุทธเจ้าก็ทรงเคารพสงฆ์
, ๙๓๐, ๙๓๙; -เมื่อสงฆ์ยังพร้อมเพรียงควรไม่ประมาทเร่ง
เพียร, ๖๕๗, ๗๕๘, และดู สังฆสามัคคี; -สงฆ ๒ ประเภท;
- สาวกสงฆและภิกษุสงฆ/อริยสงฆและสมมติสงฆ, ๗๔๙;
-สงฆ์แตกแยก ไม่เหมาะแก่การบําเพ็ญเพียร, ๖๕๗, ๗๕๘,
และดู สังฆเภท(ทําลายสงฆ); -สงฆในฐานะองคหนึ่งแหง
พระรัตนตรัย, ๗๘๔, ๙๐๓, ๖๘๑–๖๘๔, ดู พระสงฆ; -สงฆ
ในฐานะองคหนึ่งแหง พระรัตนตรัย(อ), ๘๖๔; -สงฆเปน
ชุมชนอิสระทั้งจิตใจและภายนอก/ชุมชนแบบอยาง พึ่งวัตถุ
นอย, ๔๐๖, ๗๔๘, ๘๖๔, ๙๔๐, ๕๗๙–๕๘๐; -สังคมสงฆ
สังคมคฤหัสถมีชีวิตตางกัน, ๘๗๒; -สังคายนามุงอยางหนึ่ง
เพื่อปองกันสงฆภายหนาแตกแยก(อ), ๖๕๙; -หลักการ
แสดงความเคารพกันซึ่งมุงเพื่อประโยชนแกสงฆและเชิดชู
ธรรม, ๙๒๓
สงบ, ๑๑๕, ๑๒๐, ๑๒๕, ๑๓๒, ๑๔๐, ๑๔๖, ๑๕๐, ๒๓๒,
๓๘๒, ๓๙๗, ๕๒๕, ๕๓๙, ๕๙๕, ๑๐๕๑, ๑๐๖๑, ๕๕๕–
๕๕๖, ๖๗๗–๖๗๙, ๘๔๗–๘๔๘, ดู สันติ; -พระพุทธเจ้า
ทรงสงบเองแล้ว จึงสอนผู้อื่นให้สงบ, ๕๘๑; -สงบกายใจ.
ดู ปสสัทธิ
สงวนปา, ๗๓๕
สงสัย, ๑๓๘, ๑๔๓, ๔๐๘, ๔๙๒, ๕๖๘, ๖๒๕, ๙๔๔, ๙๔๑–
๙๔๓, ดู กังขา,วิจิกิจฉา; -ความสงสัยกับศรัทธา/ศรัทธา
แนวแนหายสงสัยมีประโยชน/รูประจักษดวยปญญาหมด
สงสัย ไมตองอาศัยศรัทธา, ๕๘๘, ๕๘๙, ๕๙๙, ๖๐๓; ความสงสัยจะข้ามพ้นด้วยอํานาจปลดปล่อยหรือด้วยศีล
วัตรเป็นต้นไม่ได้ ต้องพ้นด้วยปัญญารู้ชัดสัจธรรม, ๕๘๖; ความสงสัยในพระรัตนตรัยเป็นต้นเป็นตอในใจ, ๕๙๖; พระโสดาบันหมดสงสัยในพระรัตนตรัยในอริยสัจ, ๘๘๓,
๘๙๐; -โยนิโสมนสิการทําให้หมดสงสัย ไม่มีใดเหมือน,
๖๒๑; -สงสัยพระพุทธเจาไมเปนบาปหรือชั่ว, ๕๙๘
สงสาร, ๑๔๗, ๖๗๗, ๘๐๖, ดู กรุณา,สังสารวัฏ
สงเสริมอาชีพ, ๗๕๒
สงัด, ๖๕๘, ๖๗๒, ดู สงบ,ปา,ปวิเวก; -ความสงัดกับการอยู่
เดียว, ๖๗๔; -สงัดกิเลสตามบัญญัติของเดียรถียกับแบบ
ของพุทธ, ๖๗๕
สงฺขตฎ, ๗๖
สจิตฺตปริโยทปนํ, ๕๕๕
สจฺฉิกรณ,สจฺฉิกโรติ, ๔๘๑
สจฺฉิกาตพฺพ,ํ ๘๕๔
สดใส(วิสท), ๘๓๕–๘๓๖
สดับ,สดับฟง, ๕๖๕, ๖๓๗, ๖๕๘, ๘๓๓, ๘๓๖, ดูสุตะ; -การ
สดับฟงชวยการรูสัจธรรม, ๗๗๕

ดัชนี
สดับธรรม,สดับสัทธรรม, ๕๔๐, ๕๙๕, ๖๐๐, ๕๑๙–๕๒๓,
๖๘๐–๖๘๓, ดู สัทธรรมสวนะ,สัทธัมมัสสวนะ,ธรรมสวนะ;
-ในกระบวนธรรมแหงการศึกษา, ๕๘๔–๕๘๖
สตรี, ๑๔๙
สตรี๗(สิทธิ), ๔๘๘, ๗๑๒, ๗๒๕–๗๒๗
สตาธิปเตยฺยา, ๘๔๒
สติ, ๕๓, ๕๗, ๖๙, ๑๑๖, ๑๑๙, ๑๒๓, ๑๒๗, ๑๓๙, ๑๔๖, ๑๕๑,
๑๙๐, ๒๔๙, ๓๓๐, ๓๗๗, ๓๙๓, ๓๙๗, ๔๐๐, ๔๑๗, ๔๒๑,
๔๓๘, ๔๖๑, ๔๖๘, ๔๖๙, ๔๘๗, ๔๙๔, ๔๙๕, ๕๕๒, ๕๕๓,
๕๕๖, ๕๖๘, ๖๒๒, ๖๔๖, ๖๔๘, ๖๖๘, ๖๘๖, ๖๙๘, ๘๐๕,
๘๙๘, ๙๒๓, ๙๔๘, ๙๖๐, ๑๐๓๐, ๑๐๖๐, ๑๐๖๒, ๗๔๔–
๗๔๕, ๘๖๕–๘๖๘, ดู สัมมาสติ; -*, ๔๒๗, ๔๔๘, ๔๕๑,
๕๗๓, ๕๘๗, ๖๑๙, ๗๕๗, ๙๐๑, ๙๙๙; -ขอบเขตที่เปนสติ
กับอัปปทาท, ๗๖๓; -ความแตกตางระหวางสติกับสัญญาใน
แงความจํา/แงที่ไมใชความจํา/สัญญาเปนปทัฏฐานของสติ
ได(อ), ๗๖๓; -ความหมายของสติในสัมมาสติ/ในฐานะอัปป
มาทธรรม/ลักษณะการทําหนาที่ของสติ, ๗๖๓, ๗๕๘–
๗๖๒; -ความหมายเปนตนในฐานะโพชฌงค, ๘๓๒–
๘๓๘; -ความหมายเปนตนในฐานะอินทรีย, ๘๒๘–๘๓๒; คุณคาของสติในทางสังคม(แงหนึ่ง), ๗๖๒; -แงที่อาจ
เขาใจผิดเกี่ยวกับการใชสติกําหนด, ๗๖๙–๗๗๐; -จุดที่จะ
ใชสติกํากับ, ๗๖๖; -ตัวอย่างการใช้สติหรือมีสติกํากับ,
๔๖๗; -ธรรมที่ใชรวมกับสติเปนประจํา, ๗๖๖; -เปนอยู
ในขณะปจจุบัน คือมีสติตามทันแตละขณะ/เมื่อทํากิจถึงจะ
ปรารภอดีต อนาคตก็เปนอยูในปจจุบัน, ๖๕๕, ๘๔๕; เปนอยูในขณะปจจุบัน คือมีสติตามทันแตละขณะ/เมื่อทํา
กิจถึงจะปรารภอดีต อนาคตก็เปนอยูในปจจุบัน(อ), ๖๕๙; ภาคปฏิบัติใชสติกําหนดในอานาปานสติ, ๘๑๔–๘๑๗,
๘๑๙; -มนุษยมีสติดีกวาเทวดา, ๙๕๒–๙๗๐; -มองการ
ปฏิบัติตลอดสายแยกในแงสมาธินําก อนหรือเอาสติเ ปน
ใหญ, ๘๒๒; -โยนิโสมนสิการชวยหนุนใหเกิดสติและหลอ
เลี้ยงสติ/สติก็ชวยโยนิโสมนสิการ/ตางเกื้อกูลกัน, ๖๒๕,
๖๗๖, ๕๑๙–๕๒๒, ๗๗๗–๗๗๘; -โยนิโสมนสิการชวย
หนุนใหเกิดสติและหลอเลี้ยงสติ/สติก็ชวยโยนิโสมนสิการ/
ตางเกื้อกูลกัน(อ), ๖๒๕; -วิธีปฏิบัติในการใชสติกําหนด,
๗๖๖–๗๗๑; -สติกํากับตัว/ สติเลอะลอย, ๖๗๓; -สติคล้อย
ตามปัญญา/อาศัยปัญญาจึงทรงตัวได้ที่, ๖๐๓, ๘๓๒–
๘๓๓; -สติชวยปญญา/สติกับปญญามาดวยกัน/กรณีที่สติ
เดนหรือปญญาเดน/สตินําทางหรือทํางานรวมกับปญญา,
๗๖๔, ๘๐๒, ๗๗๕–๗๗๖; -สติชวยสมาธิ/สติในการทํา
สมาธิ/มีสมาธิก็มีสติกํากับ/ฝกสมาธิโดยใชสตินํา, ๗๖๔,
๗๘๒, ๗๘๗, ๗๘๙, ๘๐๒–๘๐๓; -สติต้องใช้ทุกกรณี ยิ่งมี
กําลังมากก็ยิ่งดี, ๘๓๐, ๘๓๘; -สติทําใหรักษาอินทรียสังวร
ศีลไดสําเร็จ, ๗๕๐; -สติเปนตัวเลือกทางแยกเขาสูโยนิโส
มนสิการหรือไมและแบบใด, ๖๕๓; -สติเปนอธิปไตยของ

๑๓๒๕
ธรรมทั้งปวงและของชีวิตประเสริฐ, ๘๔๓; -สติมีในฌาน/
เปนองคฌาน, ๔๔๑, ๔๘๑, ๗๗๙, ๘๒๗; -สติมีในฌาน/
เปนองคฌาน(อ), ๘๒๖; -สติไมใชตัววิปสสนา/ความตาง
แหงการทํากิจของสติในสมถะกับในวิปสสนา, ๗๗๕, ๗๗๖;
-เหตุใดสติตามทันปจจุบันจึงเปนหลักสําคัญของวิปสสนา,
๗๗๒–๗๗๘; -เหตุในสติจึงชัดในฌานที่ ๔/อุเบกขาเปน
เหตุใหสติบริสุทธิ์, ๘๒๗, ๘๕๑; -ใหมีสติเมื่อประสบผล
กรรม และมีสติในการคํานึงเกี่ยวกับผลกรรม, ๒๗๔,
๒๗๘; -ออกจากสมาบัติอย่างมีสติ, ๔๔๔; -อุปมานายประตู
เสาหลัก เกลือ นายกฯ, ๗๕๙, ๗๖๓; -เอตทัคคะในดานมี
สติ(จําแมน)(อ), ๓๖๘
สติเจตสิก, ๒๗
สตินทรีย์, ๔๗๐, ๘๒๘, ๖๐๒–๖๐๖, ๘๓๒–๘๓๓
สติปญญา, ๒๑๐, ๖๙๒, ๗๖๘, ๗๙๔, ๘๐๐, ๘๔๕, ๘๖๑, ๘๖๒,
๙๐๒, ๙๐๘, ๙๑๑, ๙๕๘, ๙๖๓, ๑๐๒๑, ๑๐๕๖; -*, ๘๑๗,
๑๐๒๒; -โยนิโสมนสิการชวยใหรับรูเพื่อประโยชนทาง
สติปญญา, ๖๗๖; -สติปญญาฝกปรือได, ๘๖๔
สติปฏฐาน๔, ๔๑๐, ๔๑๗, ๔๖๗, ๕๙๙, ๗๖๓, ๗๖๔, ๘๒๔,
๘๒๘, ๘๓๕, ๙๑๓, ๕๒๐–๕๒๒, ดู สติ; -*, ๔๔๙, ๔๖๓,
๔๘๗, ๖๒๕, ๘๐๕, ๘๓๓, ๘๓๙, ๙๐๑, ๙๔๘; กระบวนการปฏิบัติและผลการปฏิบัติ, ๗๖๙–๗๗๓; ความหมาย ความเป็นมรรคาเอก และใช้ได้ทั้งสมถะและ
วิปัสสนา, ๗๖๔; -เจริญโดยใชอานาปานสติเปนฐานก็ได,
๘๑๓, ๘๑๔–๘๑๗; -เจริญสติปฏฐานคืออยูอยางไมมีทุกขที่
จะตองดับ, ๘๔๔–๘๔๕; -เจริญสมาธิในชีวิตประจําวัน,
๘๐๒; -ใช้เป็นเครื่องรักษาทั้งตนเองและผู้อื่น, ๗๖๒; -ทํา
ใหโพชฌงค ๗ บริบูรณ, ๘๓๗; -ทําให้โพฌชงค์ ๗
บริบูรณ์, ๘๑๔; -ธรรมที่ใชรวมกับสติในสติปฏฐาน, ๗๖๖–
๗๖๗; -ในการสรางภูมิคุมกันโรคทางจิต, ๗๘๘; พระพุทธเจาตรัสรูสติปฏฐาน(อ), ๔๖๑; -พลอยเจริญ
บริบูรณ์เมื่อเจริญมรรคมีองค์ ๘, ๘๔๑; -สติปฏฐาน=
มัชฌิมาปฏิปทา(อ), ๕๒๗; -สติปฏฐานกับวิธีคิดแบบ
เปนอยูในขณะปจจุบัน, ๖๕๔; -สติปฏฐานในฐานะสัมมาสติ
, ๗๖๔–๗๖๖; -สติปัฏฐานแสดงความแตกต่างระหว่างพระ
เสขะกับอเสขะ, ๔๖๙; -สาระสําคัญ/วิปสสนาโดยสาระของ
สติปฏฐาน, ๗๖๖–๗๗๓; -หัวขอของสติปฏฐาน๔, ๗๕๙; เหนือความหมายของคําวาศีลธรรมในภาษาไทย, ๕๖๑
สติมา, ๗๖๖
สติสัมปชัญญะ, ๑๒๓, ๒๑๐, ๓๗๑, ๔๗๗, ๕๔๐, ๖๗๒, ๗๐๒,
๗๐๓, ๗๒๔, ๗๕๖, ๘๔๕, ๙๐๔, ๙๑๔, ๙๔๖, ๙๙๙, ๕๑๙–
๕๒๒, ๗๖๗–๗๗๐; -*, ๖๒๕, ๙๐๑, ๙๙๘; -จัดเข้าใน
เบญจธรรม, ๗๒๘; -ตัวอย่างในทางปฏิบัติ, ๔๖๗; -ที่
หมายของสมาธิภาวนาประเภทที่ 3, ๗๙๐; -พระอรหันต์
โยนิโสมนสิการขันธ์ ๕ เพื่อสติสัมปชัญญะ, ๔๖๘; -มีใน
ฌาน, ๗๗๙, ๘๒๗; -มีโยนิโสมนสิการเปนอาหาร เกิดขึ้น

๑๓๒๖
มารวมเองในกระบวนความคิดที่มีโยนิโสมนสิการ, ๖๒๖,
๕๑๙–๕๒๒
สติสัมโพชฌงค์, ๗๕๙
สตฺเตสุ จ การฺุตํ ปฏิจฺจ: -*, ๑๐๑๙
สโตการี: -*, ๗๗๕
สถานการณ, ๖๒๓, ๖๒๔, ๖๓๑, ๖๓๔, ๖๘๕, ๗๕๒, ๗๙๔,
๘๖๑, ๘๖๗; -โยนิโสมนสิการพึงใชทุกสถานการณ, ๕๘๗
สถานที่ปฏิบัติ(เจริญสมาธิ), ๘๐๓, ๘๑๐
สถานที่อยูอาศัย, ๘๐๘, ดู ที่อยูอาศัย
สถานศึกษา, ๕๔๘
สถานอบายมุข. ดูอบายมุข
สถานะทางสังคม(การใหผลของกรรม), ๒๗๓
สถาบัน, ๔๐๗, ๕๒๗, ๕๔๖, ๖๙๘; -สถาบันเกิดจากกรรม,
๒๗๕; -สถาบันทางสังคม จัดเปนมติของวิญญ ในแงเกณฑ
ตัดสินความดีความชั่ว, ๒๖๒
สถาปนา, ๘๗๑
สทารสันโดษ, ๗๒๓, ๑๐๖๓, ๗๒๗–๗๒๙; -เปนพรหมจรรย
อยางหนึ่ง(อ), ๗๒๘
สทฺธามูลิกา: -*, ๖๙๑
สนทนา, ๕๖๖, ๕๗๓, ๕๗๙, ๕๘๖, ๖๐๒, ๖๗๐, ๖๗๔; -คนที่
สนทนากับผาสุก, ๕๗๕; -สนทนากับเทวดา(อ), ๙๕๔
สนทนาธรรม, ๕๔๐; -เกื้อกูลแกคนโมหจริต, ๘๐๗; -สนทนา
ธรรมตามกาล เป็นอุดมมงคล, ๕๖๘
สนธิ ๕ (กรรมฐาน): -*, ๘๐๘
สนธิ๓(ปฏิจจสมุปบาท), ๑๗๙
สนอง, ๖๔๖, ๘๔๔–๘๔๕, ดู คุณคา,ตัณหา,ปญญา,กิเลส
,อวิชชาตัณหา
สนามปฏิบัติการของ/ทางปญญา(สมาธิ/โพชฌงค), ๗๘๕,
๘๑๓, ๘๒๕, ๘๓๒–๘๓๘, ๘๓๘–๘๓๙
สนามรบ, ๗๙๔
สนุก,สนุกสนาน, ๑๐๒๗
สนฺตติ, ๒๖
สนฺตาป: -*, ๗๖
สนฺตาปฏ, ๗๖
สนฺทิฏโก: -*, ๓๓๓
สนฺทิฏก,ํ ๔๘๗
สบง: -*, ๕๗๔
สบาย, ๑๒๐, ๑๔๐, ๑๔๒
สพฺพปาปสฺส อกรณํ, ๕๕๕
สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย, ๔๖๖; -*, ๔๙๓
สพฺยาปชฺฌ: -*, ๒๖๗
สภา, ๗๑๒
สภาพ, ๖๖, ๗๔, ๑๐๓, ๑๑๒, ๑๒๕
สภาพกาย, ๘๔๐
สภาพความเปนอยู, ๑๐๑๓

พุทธธรรม
สภาพจิต, ๗๖๔, ๘๐๗; -*, ๘๔๒
สภาพชีวิต. ดู ชีวิต
สภาพที่ขึ้นตอปจจัย, ๗๖
สภาพที่ทนไดยาก, ๗๔
สภาพที่แผดเผา, ๗๖
สภาพปรุงแตง, ๑๑๒
สภาพปญหา, ๕๕๗, ๖๓๕, ดูปญหา
สภาพภพ, ๕๐๖
สภาพแวดลอม, ๕๒๙, ๕๓๔, ๕๔๒, ๕๕๒, ๖๕๓, ๗๒๖, ๗๓๕,
๗๕๗, ๘๔๐, ๘๖๐, ๘๖๘, ๘๗๐, ๙๐๓, ๙๓๓, ๕๓๘–๕๓๙,
๖๙๐–๖๙๑, ดูสังคม,โลก; -การใหผลของกรรม, ๒๗๓; -คติ
ของปรโตโฆสะวาคนเปนไปตามสภาพแวดลอม, ๘๗๘; -จุด
เชื่อมตอบุคคลกับสภาพแวดลอม, ๖๗๖; -เปนปจจัยรวมใน
การกอผล, ๖๖๓; -เปนเรื่องของศีล โดยเฉพาะดานวินัยที่
จะจัดสรรรักษาเพื่อประโยชนสุขของสังคมและเพื่อเกื้อกูล
แกการฝกตนยิ่งขึ้นไปในขั้นสมาธิหรือจิตปญญาทั้งหมด,
๕๔๖, ๖๙๕, ๘๗๘, ๙๑๔; -โลกุตรสัมมาทิฏฐิไมขึ้นตอ
สภาพแวดลอม, ๖๙๒
สภาพสังคม. ดู สังคม
สภาพสามัญ, ๗๗
สภาวทุกข์: -*, ๘๗
สภาวธรรม, ๔๔๐, ๔๖๓, ๔๙๔, ๖๒๓, ๖๙๓, ๖๙๙, ๗๗๖,
๗๘๕, ๗๘๘, ๗๘๙, ๗๙๔, ๘๐๗, ๘๑๒, ๙๑๑, ๙๕๒,
๙๘๘, ๕๑๒–๕๑๙; -กาวจากสภาวธรรมสูปฏิปทา, ๕๑๖; สภาวธรรมเปนเรื่องของมัชเฌนธรรมเทศนา, ๕๑๔
สภาวลักษณะ, ๔๗๕, ๖๒๑
สภาววิสัย, ๒๕, ๗๗๐, ๗๗๑
สภาวสัจธรรม, ๘๗๖
สภาวะ, ๖๖, ๗๒, ๙๗, ๑๒๕, ๑๓๖, ๑๔๖, ๔๔๔, ๔๗๗, ๔๙๐,
๔๙๒, ๔๙๘, ๕๐๕, ๕๐๘, ๕๑๓, ๕๒๙, ๕๓๕, ๕๓๘, ๕๔๕,
๕๕๗, ๕๕๘, ๕๖๓, ๕๖๙, ๕๘๕, ๖๒๒, ๖๓๒, ๖๔๑, ๖๕๓,
๖๖๐, ๖๖๗, ๖๘๕, ๖๙๒, ๗๐๕, ๗๔๗, ๘๐๕, ๘๒๙, ๘๓๐,
๘๓๓, ๘๔๕, ๘๔๙, ๘๕๓, ๘๕๕, ๙๐๗, ๙๘๙, ๑๐๑๙,
๑๐๔๗, ๑๐๕๐, ๙๙๗–๙๙๙, ๑๐๑๕–๑๐๑๖, ๖๒๕–๖๓๑,
๖๗๗–๖๗๙, ๗๐๑–๗๐๒, ๗๖๖–๗๖๙, ๗๗๑–๗๗๘,
๘๕๘–๘๖๓, ๘๖๔–๘๖๖; -*, ๗๘๐; -โลกุตรสัมมาทิฏฐิ
มองเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ, ๕๘๓; -สภาวะ๗กอง,
๘๙๗
สภาวะที่จริงแท, ๑๐๗
สภาวะที่ถูกปรุงแตง, ๖๙, ๗๐
สภาวะที่ปรุงแตงจิต, ๖๙, ๗๐
สภาวะปลอดสังขาร, ๖๖
สมคฺคา วุฏหิสฺสนฺต:ิ -*, ๙๓๒
สมชีวิตา, ๕๓๘, ๗๔๑, ๑๐๔๔
สมณธรรม, ๑๒๕, ๕๓๕, ๗๓๓, ๑๐๖๐

ดัชนี
สมณพราหมณ, ๑๐๘, ๒๑๑, ๒๘๔, ๓๙๖, ๔๓๘, ๔๕๓, ๔๗๐,
๕๙๐, ๖๘๙, ๗๔๓, ๘๙๖, ๙๐๐, ๙๖๗, ๕๙๑–๕๙๒, ๗๓๗–
๗๓๘, ดูสมณะ,พราหมณ; -ลักษณะการเกี่ยวของกับกาม
ของสมณพราหมณ ๓ พวก, ๑๐๓๕; -สมณพราหมณกับศีล
วัตร, ๔๒๒; -สมณพราหมณ์ที่มีศีลมีกัลยาณธรรมย่อม
ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพหูชน(อ), ๓๖๖
สมณศากยบุตร(ไม่มีวรรณะ), ๓๒๐
สมณะ, ๑๔๓, ๓๗๙; -(ลัทธิ), ๘; -จะเป็นสมณะและบรรลุ
ประโยชน์ ข องความเป็น สมณะต่อ เมื่ อ เข้า ใจปฏิจ จสมุ ป
บาท/รู้คุณโทษทางออกของโลก/ปริญญากาม, ๑๕๓; ในปจจยาการทางสังคม, ๒๑๐
สมณะ๘(ลัทธิ), ๕๗๗, ๕๙๐, ๕๙๘, ๖๐๒, ๗๖๑, ๘๔๘, ๙๔๗,
๑๐๖๐, ๑๐๖๓, ดู บรรพชิต,นักบวช,ภิกษุ,พระสงฆ; -จะ
เปนสมณะและบรรลุประโยชนของความเปนสมณะตอเมื่อ
เขาใจปฏิจจสมุปบาท/รูคุณโทษทางออกของโลก/ปริญญา
กาม, ๖๔๓–๖๔๔
สมณะชีพราหมณ์, ๕๗๓, ๕๗๗, ดูสมณพราหมณ
สมณะศากยบุตร(ไม่มีวรรณะ), ๑๐๖๐
สมโณ โน ครูต,ิ ๕๙๐
สมตา: -*, ๕๒๘
สมถปุพพังคมวิปสสนา, ๔๖๐
สมถยานิก, ๔๔๕, ๔๖๐; -วิธีเจริญวิปสสนา, ๔๘๒
สมถวิธ,ี ๕๔๘
สมถวิปสสนา, ๙๑๓, ดู สมถะ,วิปสสนา
สมถะ, ๔๑๓, ๔๑๘, ๔๒๖, ๔๘๓, ๔๙๐, ๕๔๗, ๗๘๓, ๗๙๐,
๗๙๕, ๘๑๖, ๘๑๑–๘๑๔, ดู สมาธิ เทียบ วิปสสนา; -*,
๕๕๕; -กรณีที่มีทั้งฌานสมถะ และฌานวิปสสนา, ๔๒๕; ความหมายของสัมมาสมาธิ, ๗๘๐; -ความหมายและ
ผลสําเร็จสูงสุดของสมถะ/สมถะ+วิปสสนา, ๘๒๑; ความหมายและหลักการทั่วไปของสมถะ, ๔๒๖; -เจริญ
สมถะหลังไดมรรคผลแลวไดหรือไม, ๔๔๒; -ที่หมายของ
สมถะ=ฌาน, ๔๒๗; -บทบาทของสติในสมถะเทียบกับใน
วิปสสนา, ๗๗๖; -โยนิโสมนสิการระดับสมถะ, ๖๗๗–๖๗๙;
-ลั ก ษณะที่ ส มถะต า งจากวิ ป ส สนา/ความต า งในเรื่ อ ง
อารมณกับวิปสสนา/โยนิโสมนสิการทําใหวิปสสนาตางจาก
สมถะ, ๗๗๖–๗๗๘; -ลักษณะที่สมถะตางจากวิปสสนา/ความ
ตางในเรื่องอารมณกับวิปสสนา/โยนิโสมนสิการทําใหวิปสสนา
ตางจากสมถะ(อ), ๖๗๘; -วิธีปฏิบัติโดยใชสมถะ+วิปสสนา,
๘๔๑, ๘๒๒–๘๒๓; -สติปฏฐานใชไดทั้งสมถะและวิปสสนา
, ๗๖๔; -สมถะ=สมาธิ/สมถะวิปสสนาเทียบองคมรรค,
๔๒๖, ๔๔๗; -สมถะกับวิปัสสนาเจริญคู่เคียงกันไปเองเมื่อ
เจริญมรรคมีองค์ ๘, ๘๔๑; -สมถะเกื้อกูลแกวิปสสนา/
ความสัมพันธกับวิปสสนา, ๔๘๓, ๔๙๖; -สมถะเกื้อหนุน
สัมมาทิฏฐิ, ๗๐๑; -สมถะเขาคูกับวิปสสนา, ๔๔๗, ๔๕๘; สมถะเขาคูกับวิปสสนา(อ), ๔๔๖; -สมถะนําไปสูเจโตวิมุตติ

๑๓๒๗
บางระดับ, ๔๓๐; -สมถะเป็นภาเวตัพพธรรม/ธรรมที่พึง
ปฏิบัติด้วยอภิญญา, ๘๔๒, ๘๕๘; -สมถะมีในฌาน, ๔๘๑; สมถะลวน ศรัทธาแกไมเปนไร, ๘๓๐; -สมถะลวนมีผล
สูงสุดเพียงขั้นโลกีย, ๘๒๑; -อารมณของสมถะ, ๔๘๓
สมบัต.ิ เทียบ วิบัติ; -ทรัพยสมบัติ. ดู ทรัพย,โภคะ; -สมบัติ๔
ที่หนุนการใหผลของกรรมดี, ๒๗๒–๒๗๕; -สมบัติ๔ที่
หนุนการใหผลของกรรมดี, ๓๒๒; -สมบัติของเมตตา,
๗๐๗, ๑๐๐๒
สมบูรณ, ๑๓๒, ๑๐๐๕, ๑๐๔๙
สมภพ(พระอรหันต์สิ้น), ๕๑๐
สมภาวะ: -*, ๕๒๘
สมมติ, ๙๕, ๑๐๔, ๑๑๐, ๑๖๓, ๖๓๐, ๖๕๓, ๖๗๘, ๗๖๗,
๗๗๓, ๘๘๔, ๘๘๗
สมมติฐาน, ๖๘๕–๖๘๖
สมมติเถระ, ๙๔๐
สมมติบัญญัต,ิ ๓๗๗, ๖๒๗–๖๓๐
สมมติสงฆ, ๔๑๐, ๗๔๙
สมมติสัจจะ, ๔๘, ๑๖๓, ๑๖๕, เทียบ ปรมัตถสัจจะ
สมยวิมุตติ, ๔๓๓; -*, ๔๓๓
สมยวิโมกข: -*, ๔๓๓
สมรรถภาพจิต, ๒๔๗, ๔๗๖, ๗๒๒, ๗๒๖, ๘๗๗, ๕๔๖–๕๔๘,
๘๖๙, ดูสมาธิ,อธิจิตตสิกขา,คุณภาพจิต; -*, ๗๘๙; -เกณฑ
ตัดสินชั่วดี, ๒๖๒; -ผลกรรมระดับสมรรถภาพจิต, ๒๖๙; สมรรถภาพของจิตที่เปนสมาธิ, ๗๘๔–๗๘๗
สมรรถวิสัยของมนุษย, ๙๐๘–๙๐๙
สมอง, ๗๘๘, ๗๙๔
สมัคคกรณีวาจา, ๗๒๓
สมัครใจ, ๘๗๒; -*, ๖๔๑
สมังคี, ๖๘๙, ๗๐๒, ๗๑๐
สมันนาหาร: -*, ๖๒๑
สมัย, ๗๙๙, ๖๕๖–๖๕๗
สมาคม, ๕๖๘, ๙๒๔
สมาชิก(ของสังคม/สงฆ), ๖๘๓, ๘๖๔, ๙๐๔
สมาชิกภาพ(การแสดงความเคารพ), ๙๒๒, ๙๔๐
สมาทาน, ๒๕๒, ๔๒๒, ๕๖๒, ๙๘๐; -*, ๗๔๕
สมาธิ, ๑๕๐, ๒๔๘, ๔๐๑, ๔๐๙, ๔๑๘, ๔๒๓, ๔๕๕, ๔๖๑,
๔๗๑, ๕๓๖, ๕๓๙, ๕๔๐, ๕๔๖, ๕๔๘, ๕๖๖, ๕๗๑, ๕๗๒,
๖๘๖, ๗๐๖, ๗๐๙, ๗๒๒, ๗๕๐, ๗๖๓, ๗๖๕, ๗๘๐, ๗๘๒,
๘๕๑, ๙๒๐, ๙๒๕, ๙๓๓, ๙๓๘, ๙๔๖, ๙๕๗, ๑๐๔๗,
๑๐๖๒, ๑๐๖๗, ๕๑๗–๕๑๙, ๕๒๑–๕๒๔, ๕๕๒–๕๕๓,
๕๖๑–๕๖๒, ๕๗๓–๕๗๖, ดู อธิจิตตสิกขา,สมถะ,จิต,
คุณภาพจิต,สมรรถภาพจิต,ฌาน; -*, ๕๗๓, ๕๘๗, ๖๑๙,
๗๕๐, ๗๕๗, ๙๐๑, ๙๔๘; -กรณีที่คําวาสมาธิหมายถึง
วิปสสนาได(อ), ๗๘๐; -กรรมฐานตาง ๆ ความหมายกับ
จริตตาง ๆ และสมาธิที่ใหสําเร็จได, ๘๐๔–๘๐๕; -การ

๑๓๒๘
ปฏิบัติตามหลักธรรมานุธรรมปฏิบัติและโทษของการปฏิบัติ
ผิดหลัก, ๖๔๐; -การพัฒนาสมาธิตามลําดับตั้งแตมูลสมาธิ
ถึงอัปปนา, ๗๘๑–๗๘๒; -กําลังจิตใจสัมพันธกับการใช
ปญญา, ๗๙๕; -ข้อดีข้อเสียของสมาธิ, ๖๔๕; ความหมายในฐานะอธิจิตตสิกขา, ๕๕๔, ๕๖๑, ๘๖๘, ๕๔๕–
๕๔๘; -ความหมายเปนตนในฐานะโพชฌงค, ๘๓๒–๘๓๘;
-ความหมายเปนตนในฐานะอินทรีย, ๘๒๘–๘๓๒; -คํา
จํากัดความและความหมาย, ๗๘๔, ๗๗๘–๗๘๐; -คําสุภาพ
เกื้อหนุนสมาธิ คําหยาบขัด(อ), ๕๒๔; -จิตเปนอยางไรควร
เจริญโพชฌงคขอไหน, ๘๓๖–๘๓๘; -เจริญสมาธิตามวิธี
ธรรมชาติ, ๗๙๕; -เจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท, ๗๙๕–
๘๐๒; -เจริญสมาธิในชีวิตประจําวันดวยสติปฏฐาน, ๘๐๒;
-เจริญสมาธิในชีวิตประจําวันดวยสติปฏฐาน(อ), ๗๖๖; เจริญสมาธิอยางสามัญ ใชสตินํา, ๘๐๒–๘๐๓; -ฉันทะให
เกิดสมาธิ แตตัณหาขัด, ๙๙๓, ๑๐๐๐, ๑๐๐๘, ๑๐๒๐; ตัวอยางกรณีที่ธรรม=สมาธิ(อ), ๗๔๔; -ตัวอยางวิธีเจริญ
สมาธิ(อานาปานสติ), ๘๑๑–๘๒๐; -เทียบการไดยินตางกัน
แมในสมาธิขั้นตน, ๗๘๒; -ธรรมที่เปนสมาบัติแตไมเปน
สมาธิ, ๔๘๕; -โยนิโสมนสิการนําไปสู่สมาธิได้/ใช้ฝึกสมาธิ
ได้, ๖๒๑, ๖๙๗; -ลักษณะ รสปจจุปฏฐาน ปทัฏฐานของ
สมาธิ, ๘๒๕; -ลักษณะของจิตที่เปนสมาธิ/จิตสมาธิขั้นฌาน
มีองค ๘, ๔๔๑, ๗๘๔–๗๘๗; -ลักษณะหรือบุคลิกของคนมี
สมาธิ, ๗๘๘; -ลําพังสมาธิลวนเปนสมถะ อยูแคโลกีย
กําเริบได ไมพอใหถึงจุดหมายของพุทธธรรม/ผลสําเร็จของ
ขอบเขตความสําคัญของสมาธิ/แคเจโตวิมุตติ วิกขัมภน
วิมุตติ, ๔๑๑, ๔๔๑, ๕๓๒, ๗๙๒, ๘๐๓, ๘๖๒, ๘๒๐–
๘๒๓; -วิธีเจริญสมาธิ, ๗๙๔–๘๒๐; -วิธีปฏิบัติแยกโดยใช
สมาธินํา หรือสติเปนใหญ, ๘๒๒; -วิธีฝกที่เนนสมาธิ
โดยตรง/เจริญสมาธิอยางเปนแบบแผน, ๘๐๒–๘๑๒; ศรัทธาชวยใหเกิดสมาธิได, ๕๘๘; -ศัตรูของสมาธิ, ๗๘๓–
๗๘๔; -ศีล(และวัตร)เพื่อสมาธิ/ศีลบมสมาธิเปนฐานของ
สมาธิ, ๔๒๓, ๕๕๕, ๗๘๗, ๗๙๕, ๘๒๕, ๙๐๔, ๘๘๓–
๘๘๔, ๘๙๑–๘๙๒, ๗๑๔–๗๑๗; -ศีลวิสุทธิเพื่อจิตตวิสุทธิ
(สมาธิ), ๖๓๙; -สติชวยสมาธิ, ๗๖๔; -สมถะ=สมาธิ/สมาธิ
เปนจุดมุงของสมถะ, ๗๗๖; -สมถะ=สมาธิ/สมาธิเปนจุดมุง
ของสมถะ(อ), ๔๒๗; -สมาธิ ๓ ระดับ, ๗๘๐; -สมาธิ ๓
ระดับ(อ), ๔๔๙; -สมาธิกับการแบงประเภทพระอริยบุคคล,
๔๐๘, ๔๐๙, ๔๑๑; -สมาธิกับการพิสูจนตายแลวเกิด, ๒๘๐;
-สมาธิกับปญญาเกื้อหนุนกัน, ๘๒๕; -สมาธิเกิดไดดวยองค
ธรรมตาง ๆ, ๔๔๕; -สมาธิเกิดในอกุศลจิตได(อ), ๗๗๙; สมาธิของผูบรรลุมรรคที่ไมเคยไดฌานมากอนก็ถึงอัปปนา,
๔๕๘, ๔๘๖; -สมาธิขั้นต่าง ๆ มีจริงหรือไม่ เมื่อถึงก็รู้
ประจักษ์เอง ไม่ต้องเชื่อต่อพระศาสดา, ๖๐๒; -สมาธิจะขาด
แคลนในภาวะสงครามกาม, ๑๐๖๔; -สมาธิใดใชใน
วิปสสนา/สมาธิที่จัดเปนจิตตวิสุทธิ, ๔๔๙, ๔๗๖, ๗๘๐,

พุทธธรรม
๗๙๔; -สมาธิที่จะใชเขานิโรธได, ๔๓๕; -สมาธิที่เจริญไปเอง
กับปญญา/มรรคสมาธิ=โลกุตรสมาธิ/อานันตริกสมาธิเลิศ/
พระอนาคามีมีสมาธิบริบูรณ, ๗๙๔; -สมาธิที่เจริญไปเองกับ
ปญญา/มรรคสมาธิ=โลกุตรสมาธิ/อานันตริกสมาธิเลิศ/พระ
อนาคามีมีสมาธิบริบูรณ(อ), ๔๒๘, ๘๐๓; -สมาธิในฌาน,
๔๘๑; -สมาธิในอรูปฌานเปนจตุตถฌานสมาธิ, ๔๘๕; สมาธิบ่มปัญญาเพื่อปัญญา/คล้อยตามปัญญา/ต้องให้เป็น
ที่ทําการของปัญญา, ๕๕๕, ๖๐๓, ๗๘๗, ๘๒๒, ๘๓๒–
๘๓๓, ๘๓๘–๘๓๙; -สมาธิบริขารบมสัมมาสมาธิ=อริย
สัมมาสมาธิ, ๘๓๘; -สมาธิเป็นประมุขของธรรมทั้งปวง,
๘๔๒; -สมาธิเป็นอรรถของสุข/สุขเป็นปทัฏฐานของสมาธิ
, ๖๒๑, ๖๓๙, ๗๙๕, ๘๒๕, ๑๐๒๓, ๕๑๗–๕๑๙; -สมาธิมิใช
การปลีกตัวไมรับผิดชอบสังคม/สมาธิที่ถูกตองชวยเสริม
การบําเพ็ญกิจเพื่อพหูชน, ๗๙๒–๗๙๓; -สมาธิอยูนอก
ความหมายของคําวาศีลธรรมอยางที่เขาใจกันในภาษาไทย,
๕๖๑; -สมาธิอยูในบุญกิริยาสวนภาวนา, ๕๔๐; -สัญญา
เวทยิตนิโรธก็ช่วยให้สมาธิยิ่งประณีต, ๔๕๖; -สาระโดยยอ,
๘๗๗; -เหตุที่นิยมฝกสมาธิอยางจริงจังโดยเฉพาะเปนฐาน
กอน, ๗๙๔–๗๙๕; -องคประกอบรวมของสมาธิคือองค
ฌาน, ๘๒๕–๘๒๗; -องคมรรคหมวดสมาธิและการจัด
หมวด, ๕๕๒, ๗๕๔–๘๔๕; -องคมรรคอื่นทั้ง ๗ เกื้อหนุน
สมาธิ, ๘๓๘; -อรรถ(ความหมาย)=อวิกเขปะ(อ), ๘๒๕; อรรถ(ผลที่มุงหมาย)=ยถาภูตญาณทัศนะ, ๗๘๗, ๘๒๕,
๕๑๗–๕๑๙, ๖๓๘–๖๓๙; -อัปปมาทอยูฝายสมาธิ, ๗๖๐; อานิสงส/ประโยชนของสมาธิ, ๗๘๗–๗๙๓, ๘๓๘–๘๓๙; อุปมาจิตสมาธิในบางแง(อ), ๗๘๒; -อุปมาฝกขั้นสมาธิดัง
ขับรถบนทางชวงที่สอง, ๕๕๓–๕๕๔
สมาธิขันธ, ๕๔๔–๕๔๕
สมาธิจวนจะแนวแน. ดูอุปจารสมาธิ
สมาธิจิต, ๔๘๓, ๘๑๓
สมาธิเฉียด ๆ. ดู อุปจารสมาธิ
สมาธิชั่วขณะ. ดูขณิกสมาธิ
สมาธินทรีย, ๔๗๐, ๘๒๙, ๖๐๒–๖๐๖, ๘๓๒–๘๓๓, ดู สมาธิ; *, ๔๔๙; -คําจํากัดความและความหมาย, ๗๗๙, ๘๒๙; สมาธินทรีย์=อริยวิมุตติ, ๘๓๑
สมาธินิมิต, ๗๕๕, ๘๓๕
สมาธิแนวแน,สมาธิแนบสนิท. ดู อัปปนาสมาธิ
สมาธิบริขาร(๗): -*, ๘๓๙
สมาธิปมุขา, ๘๔๒
สมาธิพละ, ๗๘๐
สมาธิเพชร,(นั่ง), ๘๑๗
สมาธิภาวนา, ๔๑๘, ๕๓๕, ๕๔๐, ๗๘๔, ดูที่ สมาธิ; -*, ๔๕๘,
๕๖๕; -ประโยชนและความมุงหมายเปนตน, ๗๘๗–๗๙๕;
-สมาธิภาวนา 4 อยาง, ๗๘๙–๗๙๑
สมาธิสัมปฺทา(ไม่ใช่จุดหมายพุทธ), ๔๓๗

ดัชนี
สมาธิสัมโพชฌงค์, ๗๘๐, ๘๓๖–๘๓๘, ดู สมาธิ
สมาธิสิกขา(ไมมีในบาลี): -*, ๕๔๕
สมาธิสุข, ๑๐๖๗
สมานสามัคคี. ดูที่ ปสุณาวาจา,สัมมาวาจา
สมานัตตตา, ๗๓๑–๗๓๒; -*, ๖๐๔
สมาบัต,ิ ๔๐๐
สมาบัติ(๘), ๓, ๔๐๑, ๔๑๑, ๔๓๐, ๔๓๔, ๔๔๒, ๔๔๔, ๔๔๗,
๔๕๗, ๔๘๒, ๔๙๐, ๕๑๗, ๗๕๐, ๗๘๔, ๘๒๓, ๙๒๕, ๙๓๑,
๑๐๒๕, ๑๐๔๘, ๑๐๕๘, ดู ฌาน,ฌานสมาบัติ,สมาธิ; -*,
๔๒๘, ๔๔๖, ๔๕๐, ๑๐๕๗; -การบําเพ็ญเพื่อไดวิชชา/
อภิญญา, ๔๕๖; -ตอดวยการตรัสรู/พระพุทธเจาไดเมื่อไร,
๔๕๒, ๔๕๖; -เปนวิกขัมภนนิโรธ/วิกขัมภนวิมุตติ, ๔๓๘; เป็นสมถะ, ๔๒๖, ๔๓๕; -เปนสมถะ(อ), ๔๓๐, ๔๓๓; สมาบัติ๘ เปนครุกกรรมฝายดี, ๓๒๒; -สมาบัติที่9/เปน
สมาบัติแตไมเปนสมาธิ, ๔๘๕, ๑๐๕๒; -สมาบัติที่๙/เปน
สมาบัติแตไมเปนสมาธิ, ๑๐๖๘; -หัวขอ, ๘๒๑; -อธิศีลไมใช
แคน,ี้ ๕๖๒; -อานิสงส, ๗๙๑
สมาบัติเศษสังขาร, ๔๘๕
สมาบัติสุข, ๑๐๒๕
สมาปชชนวสี: -*, ๘๑๒
สมาปตติธรรม, ๔๘๒
สมาปตติสัมปยุตตธรรม, ๔๘๓
สมาส: -*, ๖๓๖
สมาหิต, ๒๔๘
สมาหิตะ, ๔๘๔; -*, ๗๘๔
สมุจเฉท, ๔๑๙
สมุจเฉทนิโรธ, ๔๐๑, ๔๒๗, ๘๖๓
สมุจเฉทปรินิพพาน: -*, ๔๐๑
สมุจเฉทวิมุตติ, ๔๒๗, ๔๓๙
สมุฏฐาน, ๘๖, ๑๘๑, ๒๘๗, ๘๕๘, ๙๘๘
สมุตเตชนะ(ความหมายของสังเวช): -*, ๘๓๖
สมุทยวาร,สมุทัยวาร, ๑๕๔, ๕๑๓, ๕๑๗, ๘๕๑–๘๕๓, ดู
ปฏิจจสมุปบาท
สมุทร, ๗๔๕, ดู มหาสมุทร
สมุทัย, ๗๗, ๑๗๙, ๕๑๓, ๖๘๖, ๘๔๖, ๘๕๒, ๘๙๗, ๘๙๙,
๙๗๙, ๖๘๗–๖๘๘, ดู อริยสัจ,ทุกขสมุทัย,ทุกข; -*, ๖๓๕; กิจตอสมุทัย, ๖๓๕, ๘๕๔–๘๕๘; -ความหมายเชิงอธิบาย
และแนวอธิบายสังเขป, ๖๓๕, ๘๕๐, ๘๕๙–๘๖๑; -ต้องรู้
สมุทัยของอินทรีย์ ๕ อินทรีย์ ๖ เวทนา อุปาทาน ขันธ์
๕ วิญญาณัฏฐิติ ๘, ๔๗๑; -ตัณหาเป็นสมุทัยของสังขาร,
๔๖๗; -ในตารางสรุป, ๘๗๔; -ในวิธีแกปญหาตามหลักกิจ
ญาณ/ญาณ3, ๘๕๕–๘๕๘; -ในวิธีคิดแบบอริยสัจ, ๖๓๓–
๖๓๕, ๖๘๕–๖๘๖; -เปนปหาตัพพธรรม, ๘๕๘; -สมุทัย
จํากัดความด้วยปฏิจจสมุปบาท, ๔๖๒, ดู ปฏิจจสมุปบาท
,สมุทัยวาร; -อุปมา ๔อยาง, ๘๕๘

๑๓๒๙
สมุทัยววัฏฐาน, ๔๗๗
สมุทัยสัจจ, ๔๗๗, ดู สมุทัย
สมุทัยอริยสัจ, ๕๑๓, ดู สมุทัย; -*, ๑๐๑๐
สมฺผปฺปลาปา เวรมณี, ๗๑๐
สยังการวาทะ, ๒๐๒
สยังวสี, ๙๓
สยังวสี(พระอรหันต), ๒๔๘, ๓๗๖
สรณคมน(เครื่องหมายเปนพุทธศาสนิก), ๖๘๒
สรณะ, ๑๔๗, ๘๔๕, ๙๐๐, ดู พระรัตนตรัย,ที่พึ่ง; -ความหมาย
ของการมีตนมีธรรมเปนสรณะ, ๖๓๒–๖๓๔; -พระ
รัตนตรัยกับพุทธศาสนิกชน, ๖๘๒; -สรณะที่เกษมไม่เกษม
อุดมไม่อุดม, ๘๖๔, ๙๑๒
สรรพทุกข์, ๘๖๔, ๙๑๒; -*, ๑๐๐๙
สรรพมิตร, ๓๖๕
สรรพสขะ, ๓๖๕
สรรพสังขาร, ๑๔๗
สรรพสัตว์, ๑๔๗, ๙๖๓, ๑๐๒๒
สรรพสิ่ง, ๕๑
สรรเสริญ, ๕๓๒, ๕๓๕, ๕๓๗, ๕๗๐, ๕๗๕, ๕๙๐, ๖๗๓, ๙๑๑,
๙๒๑; -*, ๕๖๙; -การอยู่เดียวชนิดที่ทรงสรรเสริญ, ๖๗๔; ตถาคตสรรเสริญการอนุเคราะห์สกุล, ๕๗๗; -ตบะที่ทรง
สรรเสริญหรือไม่, ๖๖๙; -ทรงสรรเสริญการปฏิบัติถูกไม่ว่า
ของบรรพชิตหรือคฤหัสถ์, ๖๖๙; -ทาทีตอคําติเตียน
สรรเสริญพุทธศาสนา, ๕๙๔; -ผลกรรมระดับวิถีชีวิต,
๒๗๐; -พระปาพระบานที่ทรงสรรเสริญหรือไม, ๖๖๓, ๖๗๓
สร้อยคอ, ๗๘๖
สระน้ํา(อุปมาคนมีทรัพย์), ๗๓๘; -*, ๗๕๒
สระโบกขรณี(อุปมาคนดี/คนมีดี), ๖๕๑
สรางสรรค, ๕๓๗, ๖๗๗, ๑๐๖๔, ดู ปธานสังขาร
สรางสรรค,บันดาล, ๑๐๘, ๑๑๓, ๑๑๖, ๑๒๔, ๑๒๗
สร้างเสริมคุณภาพจิต(โยนิโสมนสิการแบบหนึ่ง), ๖๗๙
สรีรวิทยา, ๑๐๐๐
สรีระ(กับชีวะ), ๒๐๔, ๓๗๘, ๖๖๖, ๗๕๕, ๘๔๗
สรุปธรรม(๔ พวก ๑๐ แง), ๘๔๑–๘๔๓
สรุปผล(ขั้นของวิธีวิทยาศาสตร), ๖๘๕–๖๘๖
สลด(สังเวชหรือมิใช). ดู สังเวช,สังเวค
สละ. ดู จาคะ,ทาน
สละสลวย, ๕๗๔; -*, ๘๓๕
สลัดออก. ดู นิสสรณะ
สลาก, ๖๖๔
สลากปฐม(เอตทัคคะ): -*, ๓๖๘
สลาย, ๖๗, ๗๓, ๗๖
สวด(สรรเสริญ/ปาติโมกข์), ๖๕๗, ๙๕๔
สวน, ๖๔๐, ๘๖๔, ๙๑๒; -*, ๗๔๕
สวนดี, ๑๐๒๕, ๖๗๑–๖๗๒, ดู อัสสาทะ

๑๓๓๐
สวนบุญ(อุทิศแกเทวดา), ๙๖๒
สวนประกอบ, ๖๖๑, ๖๒๗–๖๓๐, ดู องค,วิภัชชวาท
สวนรวม, ๑๑๓, ๑๑๙, ๕๔๒, ๕๔๗, ๕๖๑, ๖๕๖–๖๕๗, ดู สงฆ,
วินัย,ศีล,สังคม
สวนรวม, ๕๓๙, ๖๘๔, ดู สงฆ,วินัย,สังคม,สมานัตตตา
สวนเสีย, ๑๐๒๕, ๖๗๑–๖๗๒, ดู อาทีนวะ
สวนะ, ๔๖
สวยงาม, ๖๔๖, ๖๗๗; -*, ๘๓๔; -ในอนาคต ภิกษุจะประกอบ
อเนสนาเพราะเห็นแกจีวรสวยงาม เปนตน, ๖๕๘–๖๕๙
สวรรค, ๑๐๐, ๑๒๓, ๒๖๘, ๒๘๐, ๒๘๒–๒๘๔, ๔๒๐, ๕๗๖,
๕๗๗, ๕๙๑, ๗๓๒, ๗๔๓, ๙๐๕, ๙๑๑, ๙๑๓, ๙๒๑, ๙๔๗,
๑๐๕๖, ๙๕๒–๙๗๐, ๙๕๗–๙๕๘, ๑๐๒๘–๑๐๒๙, ๗๑๖–
๗๑๘, ๗๓๗–๗๓๘; -*, ๘๘๓, ๘๙๙, ๙๕๐; -กรณีที่ธรรม=
บุญ, ๒๕๓; -ได้ด้วยการปฏิบัติ มิใช่เพียงปรารถนา, ๓๑๘; ในอนุปุพพิกถา, ๘๔๖; -มีธรรม ๕ ประการไปไดแน, ๘๙๓;
-ศรัทธาอย่างเดียวให้ผลแค่สวรรค์, ๖๐๑; -โสดาปตติผล
ดีกวาสวรรค, ๘๘๖
สวรรคสมบัต,ิ ๕๓๕
สวัสดิการ, ๗๓๒
สวัสดี, ๗๔๓
สวาง, ๑๓๒, ๓๘๒, ๖๗๙, ๑๐๕๑
สหคตทุกข: -*, ๘๗
สหชาตธรรม, ๘๒๕
สหาย, ๕๖๘, ๗๔๕
สฬายตนะ(อายตนะ๖), ๔๖๒, ๕๑๘, ดู อายตนะ,ทวาร,อินทรีย
๖; -คําจํากัดความและความหมายในปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๑,
๑๘๒, ๒๓๐; -อธิบายในวงจรปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๓, ๑๘๓,
๑๘๗
สอดแนม: -*, ๕๘๐
สอน: -กิจของทักขิไณยคือสอนธรรมแกโลก, ๔๐๖, ดู ศึกษา
,ปรโตโฆสะ; -คุณสมบัติของผูสอนในฐานะกัลยาณมิตร,
๕๗๓–๕๗๕, ๕๗๗–๕๘๒; -ตรัสย้ําให้ภิกษุชักชวนสั่งสอน
ชาวบ้านให้ตั้งอยู่ในองค์คุณของโสดาบัน, ๘๘๑, ๙๑๒; ตรัสย้ําใหภิกษุสอนอริยสัจแกชาวบาน, ๘๔๘; -เปนปลิโพธ
ได, ๘๐๓; -ระวังสอนธรรมวินัยผิดพลาด, ๖๕๘, ๙๓๙; ลั ก ษณะพุ ท ธศาสนา สอนความจริ ง ที่ เ ป น ประโยชน ,
๘๔๖–๘๔๘; -ลักษณะอาการสอนของพระพุทธเจา, ๕๘๐–
๕๘๒; -เหตุที่สอนอริยสัจตามลําดับที่เปนอยู, ๘๕๗–๘๖๓;
-อริยสัจเปนหลักธรรมที่มุงสําหรับการสอนใหเขาใจและ
เห็นทางปฏิบัติเทียบกับปฏิจจสมุปบาทที่เปนเนื้อหาทาง
วิชาการ, ๘๕๓–๘๕๔
สอบถาม, ๒๘๔, ๕๘๖, ๕๘๙, ๖๒๕
สอบสวน. ดู วินัย,วิมังสา; -คิดแบบสอบสวน, ๖๒๙; สอบสวนพระศาสดา/สอบสวนผูแสดงศรัทธา, ๕๙๖–๕๙๙
สอเสียด. ดู ปสุณาวาจา

พุทธธรรม
สอุปาทิเสส, ๔๒๐
สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ, ๔๐๙, ดู นิพพาน เทียบอนุปาทิเสสนิ
พพานธาตุ; -ปัญหาคํา, ๔๒๐; -มิใชที่เดียวในพระไตรปฎก,
๓๙๑; -วิวัฒนาการยุคอรรถกถา, ๓๙๔
สอุปาทิเสสบุคคล(๗-๘-๙), ๔๐๙, ๔๒๐, เทียบ อนุปาทิเสส
บุคคล; -*, ๓๙๑, ๔๐๙
สะดุง(ฟาผาไมสะดุง), ๗๙๕
สะเดาะเคราะห: -*, ๘๖๕
สะพาน, ๕๓๑, ๕๕๖; -*, ๗๔๕
สะสม, ๗๓๖, ดู ทรัพย,สังขาร
สะอาด, ๑๓๒, ๓๘๒, ๕๙๘, ๗๑๑, ๑๐๕๒; -*, ๘๓๕
สักกายทิฏฐิ, ๑๓๙, ๒๒๕, ๔๐๑, ๔๐๘, ๔๐๙, ๔๑๑, ๔๒๓,
๔๖๗, ๘๘๒, ๘๘๔, ๘๘๕, ๘๙๗; -*, ๔๗๓, ๔๙๕, ๙๘๗; ละได้เพราะมนสิการอริยสัจ, ๖๓๔
สักกายะ: -*, ๑๐๐๙
สักการ,สักการะ, ๕๗๑, ๘๙๑, ๘๙๖, ๙๒๖, ๕๗๓–๕๗๖
สัคคะ, ๖๔๕, ดู สวรรค
สังกัปป,สังกัปปะ, ๖๙๐, ๗๐๒; -*, ๘๔๒
สังกัปปนานัตต์, ๒๐๙
สังเกต(วิธีวิทยาศาสตร), ๖๘๖
สังขตธรรม, ๙๘, ๑๐๔, ๑๐๖
สังขตธรรม(=สังขาร), ๔๙๗, ๔๙๙, ๑๐๕๐; -*, ๒๓๕, ๔๒๙
สังขตลักษณะ, ๖๗
สังขตะ, ๖๓, ๖๗, ๗๖, ๑๐๖, ๔๖๗
สังขาตธรรม(พระอรหันต์), ๔๗๐
สังขาร, ๙๖, ๙๘, ๑๐๔, ๑๐๖, ๑๑๒, ๑๑๘, ๑๒๑, ๑๒๒, ๑๒๖,
๑๓๙, ๑๔๓, ๑๔๖; -อธิบายในวงจรปฏิจจสมุปบาท, ๑๘๓
สังขาร(๒นัย), ๖๓, ๓๑๑, ๓๒๖, ๓๗๔, ๓๗๘, ๓๗๙, ๓๙๘,
๔๓๓, ๔๓๕, ๔๔๑, ๔๔๗, ๔๕๙, ๔๙๔, ๕๑๓, ๕๑๕, ๕๔๐,
๕๘๑, ๖๓๐, ๖๔๘, ๖๕๓, ๖๖๔, ๖๘๙, ๗๖๘, ๗๙๐, ๘๕๑,
๘๙๑, ๑๐๕๐, ๘๙๖–๘๙๘, ๑๑๕๔, ๖๒๓–๖๒๕, ๖๓๒–
๖๓๕, ดู ขันธ ๕,ไตรลักษณ; -(ในไตรลักษณ์), ๖๓; -*,
๔๐๘, ๔๔๖, ๕๖๙; -กรรมในระดับความหมายวาสังขาร,
๒๔๐; -การเห็นสังขารเป็นอัตตาก็เป็นสังขาร(การใช้คําใน
ความหมายซ้อน), ๔๖๗; -ความหมายของสังขาร(ในขันธ๕),
๑๗; -ความหมายที่คลุมและแทนกันของสังขาร เจตนา
และกรรม, ๒๓; -ความหมายสัมพันธระหวางสังขารกับภพ,
๑๗๖ ; -คํ า จํ า กั ด ความและความหมายของสั ง ขาร
(ในปฏิจจสมุปบาท), ๑๘๒, ๒๓๐; -คําจํากัดความและ
ความหมายในปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๑; -ต้องรู้ทั้งส่วนดีส่วน
เสียและทางออก, ๖๔๓; -ในความหมายแคบอยางหนึ่ง
สัตว=พระเณร ชาวบาน สังขาร=สิ่งของเครื่องใช, ๘๓๖; พิจารณาสังขารในการเจริญวิปสสนา, ๔๘๕; -ไร้แก่นสารดัง
ต้นกล้วย, ๖๓๐; -สังขารทําใหคนมองเห็นประสบการณ
เดียวกันไปคนละอยาง, ๖๔๗; -สังขารที่เปนบุญ, ๒๕๒, ดู

ดัชนี
ปุญญาภิสังขาร; -สังขารในขันธ ๕ กับในไตรลักษณ, ๖๘; สังขารในขันธ ๕ กับในปฏิจจสมุปบาท, ๑๗; -สังขารในขันธ
๕กับในไตรลักษณ(อ.), ๖๓; -อธิบายในวงจรปฏิจจสมุป
บาท, ๑๗๒, ๑๙๑
สังขารขันธ, ๒๘, ๔๑, ๗๐, ๑๗๑, ๑๗๓, ๑๘๖, ๒๖๓, ดู สังขาร
,ขันธ; -*, ๑๓, ๘๒๗; -ความรูที่อยูในสังขารกับที่เปนขันธ
อื่น, ๓๘
สังขารทุกข, ๘๖, ๑๓๔; -*, ๓๘๕
สังขารทุกขตา, ๑๖๐
สังขารทุกขตา,สังขารทุกข, ๗๙
สังขารธรรม, ๔๘๕, ๕๓๕, ๕๓๘, ๕๔๖, ๕๖๑, ๖๖๑, ๑๐๕๐, ดู
สังขาร; -มองเห็นตามสภาวะเปนโลกุตรสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๓
สังขารนิโรธ, ๔๗๒
สังขารปริจเฉท, ๔๗๗, ๖๓๒
สังขารโลก, ๘๖๐
สังขารสัณฐาน, ๖๕๐
สังขารอุปาทานขันธ์, ๘๔๒
สังขาราวเสสสมาบัต,ิ ๔๘๕
สังขารุเปกขาญาณ, ๑๑๔, ๔๗๙
สังเขป ๔(ปฏิจจสมุปบาท), ๑๗๕
สังคม, ๑๑๓, ๑๑๕, ๔๘๘, ๕๓๕, ๕๔๘, ๖๔๐, ๖๗๑, ๖๘๕,
๖๙๕, ๗๑๑, ๗๒๘, ๗๕๓, ๗๕๗, ๘๐๐, ๘๖๑, ๑๐๖๓,
๙๐๒–๙๐๔, ๕๕๒–๕๕๓, ๖๖๒–๖๖๕, ๗๑๙–๗๒๔, ๗๔๕–
๗๔๙, ดู โลก,พหูชน,สงฆ,วินัย,ศีล; - การปฏิบัติผิดใน
เรื่องฤทธิ์และเทวดาจะทําใหเกิดผลเสียแกสังคมไดมาก/
จะตองปฏิบัติในเรื่องนี้ไมใหเสียหายแกสังคม, ๙๖๒–
๙๖๔; - ปญหาสังคมเนื่องจากตัณหา, ๙๙๕–๙๙๗; -*,
๒๓๙, ๗๑๑; -กรรมชี้แนวทางของสังคม, ๒๓๘; -การ
บริโภคของภิกษุสามเณรในแงพันธะตอสังคม, ๔๐๗; -การ
ปฏิบัติผิดในเรื่องฤทธิ์และเทวดาจะทําใหเ กิดผลเสี ยแก
สังคมไดมาก/จะตองปฏิบัติในเรื่องนี้ไมใหเสียหายแกสังคม
, ๙๔๒, ๙๔๓, ๙๕๕; -การมีชิวิตอิสระของสมณะใหระบบ
ของสังคมครอบงําไมได/ความเปนชุมชนอิสระของสงฆใน
ทามกลางสังคม, ๔๐๗, ๗๓๕, ๗๔๙, ๘๖๔, ๙๔๐, ๕๗๙–
๕๘๐; -การศึกษาจะไดผลดีจริง ผูสอนตองเปนอิสระจาก
ระบบของสังคม(แตตนเองก็ตองฝกดีแลวดวย), ๕๗๙–
๕๘๐; -การใหผลของกรรมสัมพันธกับสภาพสังคมดวย,
๒๗๓; -คนที่พรอมที่สุดที่จะแกปญหาของสังคม, ๘๔๕; ความจําเปนที่ตองมีกัลยาณมิตรในสังคม, ๕๒๙, ๖๙๙; ความสัมพันธระหวางมนุษยสังคมและธรรมชาติ/ปจจยา
การ การปรุงแตงกัน วิวัฒนาการ/พัฒนาการของบุคคลจะ
ไปสูความเปนอิสระไดอยางไร, ๘๗๖, ๖๙๗–๗๐๑; ความสํา คัญของทิฏฐิโ ดยเฉพาะระดับคา นิยมตอสังคม,
๖๙๐; -คุณคาและความหมายของแรงงานเพื่อธรรมกับเพื่อ
อาชีวะ, ๗๓๓; -คุณสมบัติด้านสังคมของบุคคล

๑๓๓๑
โสดาบัน, ๘๘๓; -จริยธรรมคือประยุกตความรูกฎ
ธรรมชาติ ม าใช เ พื่ อ ประโยชน แ ก ชี วิ ต และสั ง คมมนุ ษ ย ,
๕๓๔; -จะเกิดปญหาหนักแกสังคมถาไมมีทางออกสําหรับผู
ผิดหวังหรือหมดหวังจากกามสุข, ๑๐๖๕; -จึงตองกาวจาก
ป จ จั ย ทางสั ง คมเข า ไปถึ ง ป จ จั ย ภายในตั ว บุ ค คลด ว ย ,
๕๘๔–๕๘๖; -เจตนารมณทางสังคมของศีล/วินัย, ๙๒๙,
๙๑๔–๙๔๐; -ชีวิตของพระสงฆก็ตองมีความรับผิดชอบตอ
สังคม, ๙๒๑–๙๒๒, ๙๒๙–๙๓๔, ๗๙๒–๗๙๓; -ทาทีตอ
ทรัพย, ๗๕๒; -โทษของกามเกิดจากความสัมพันธผิดใน
สังคม, ๑๐๒๙, ๑๐๓๑; -ในแดนแหงกิจกรรมทางจิตปญญา
ของมนุษย, ๘๗๘; -ในสังคมไทยเกากอน ประเพณีบวช
เรียนเปนการเตรียมคนเขาสูสังคมและเปนตัวอยางวินัยของ
ชาวพุทธคฤหัสถไทย, ๑๐๖๖; -ปฏิบัติธรรมใหครบถวน
ตองใชธรรมระดับปฏิบัติการทางสังคม เชน สังคหวัตถุ
ดวย, ๗๐๙, ๗๓๒; -ปรโตโฆสะหรือกัลยาณมิตร เปนที่
บุคคลติดตอกับโลกอยางถูกตองโดยทางสังคม, ๖๗๖; ปจจัยฝายสังคม ของสัมมาทิฏฐิ, ๘๖๖, ๕๖๓–๕๘๗, ดู ปร
โตโฆสะ,กัลยาณมิตร; -ปญหาสังคมเนื่องจากตัณหา, ๙๘๖,
๙๙๒, ๑๐๐๘, ๑๐๑๔; -ปญหาสังคมหมดจริงดวยดับกิเลส,
๑๐๒๓; -ผลกรรมระดับสังคม, ๒๗๐; -ผลตอสังคมจาก
พฤติ ก รรมและความสุ ข ด ว ยตั ณ หากั บ พฤติ ก รรมและ
ความสุขดวยฉันทะ, ๗๙๗, ๑๐๑๕; -ผูมีฉันทะคิด
สรางสรรคสังคมอาจทําผิดพลาดไดเกิดโทษ แตถาสราง
ฉันทะแกตนในสังคมไมสําเร็จจะไมมีทางแกปญหาสังคมได
เลย, ๑๐๒๑; -ผูมีฉันทะคิดสรางสรรคสังคมอาจทํา
ผิดพลาดไดเกิดโทษ แตถาสรางฉันทะแกตนในสังคมไม
สําเร็จจะไมมีทางแกปญหาสังคมไดเลย(อ), ๑๐๑๖; -พุทธ
ศาสนาใหแกปญหาสังคมที่ในใจจริงหรือ, ๘๗๐–๘๗๓; มรรคหรือระบบพุทธทั้งหมด ไมแยกตางหากจากสังคม,
๕๒๘–๕๓๐; -ศีลเพื่อเสริมชีวิตและสังคมที่ดีงาม, ๗๒๘–
๗๓๒; -สติโดยคุณคาทางสังคม, ๗๖๒; -สังคมที่อยูใน
ภาวะสงครามกาม/สังคมที่ไรศีล ๕, ๗๒๖, ๑๐๖๔–๑๐๖๕; สั ง คมประกอบด ว ยมนุ ษ ย ที่ มี พั ฒ นาการทางจิ ต ป ญ ญา
ระดับตาง ๆ กัน, ๘๗๒; -สังคมปจจุบันกําลังตองการ
อารยวัฒิ ๕ หรือความเปนโสดาบัน, ๙๑๑; -สังคมและ
ระบบเปนเขตรับผิดชอบของวินัย/บุคคลและจิตใจเปนเขต
รับผิดชอบพิเศษของธรรม, ๘๗๘, ๙๓๓–๙๓๗, ๕๔๖–
๕๔๘; -สังคมสงฆกับสังคมคฤหัสถมีชีวิตตางกัน, ๘๗๒; สันติสุขของสัง คมเปน ขอบเขตหรือจุ ดเนน ของศีลธรรม
เรื่องศีล ระบบบุญกิริยา อุภยัตถะ, ๕๓๕, ๕๓๙–๕๔๓; สัมมาทิฏฐิที่โดยสังคมและเพื่อสังคมไดแกโลกียสัมมาทิฏฐิ,
๕๘๓, ๖๙๑–๖๙๒; -สัมมาทิฏฐิที่ทะลุสังคมไปถึงธรรมชาติ
แกปญหาชีวิตจิตใจไดเด็ดขาด เปนอิสระจากสังคมและ
แกปญหาความทุกขของสังคมไดผลยั่งยืนแนนอนยิ่งกวา
ระดับศีลธรรม ไดแก โลกุตรสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๔, ๖๙๒; -

๑๓๓๒
สาระของไตรสิกขาไมจํากัดเฉพาะการปฏิบัติของบุคคล
แตเกี่ยวกับระดับชุมชนดวยโดยเฉพาะศีลระดับวินัยที่จัด
วางระเบียบสังคม โดยเริ่มจากความสัมพันธทางสัง คม
ยอนเขาไปในตัวบุคคล, ๕๔๖–๕๔๘, ๕๕๒–๕๕๓; -สุขไร
อามิสชวยควบคุมและผอนปญหาจากกามสุขทําใหสังคม
รมเย็น, ๑๐๕๖–๑๐๕๗; -เหตุใดวินัยจึงจําเปนสําหรับสังคม
, ๖๙๘; -อธิศีลสิกขา/พัฒนาการทางสังคมชนิดที่เกื้อหนุน
พัฒนาการทางจิตปญญาดวย, ๘๗๗, ๘๖๗–๘๖๙; -อริย
สงฆ เ ป น สั ง คมแม พิ ม พ / สงฆ ใ นฐานะสั ง คมแบบอย า ง
สังคมอุดมคติ/สังคมแบบพุทธและลักษณะของสมาชิก/
บุคคลโสดาบันเปนระดับตนที่เขาสูสังคมนี้, ๗๔๙, ๘๘๕,
๙๓๓, ๙๕๙, ๙๐๒–๙๐๔, ๖๘๓–๖๘๔, ๘๖๕
สังคมนิยมน, ๒๓๙, ๒๕๔, ดู นิยาม; -กับกรรมนิยาม, ๒๗๐,
๒๗๑; -กับพีชนิยาม, ๒๗๒; -การถือเอาประโยชนจาก
สังคมนิยมนและกรรมนิยาม, ๒๗๔
สังคมบัญญัต,ิ ๒๔๖, ๒๕๕, ๒๕๖
สังคมสงเคราะห, ๗๐๙
สังคมสงฆ, ๘๗๑, ดู สงฆ
สังคหวัตถุ(๔), ๕๔๒, ๗๐๖, ๗๓๒, ๗๔๘; -*, ๕๗๖, ๖๐๔,
๘๖๘, ๙๑๘; -ทําใหผูปกครองไดชื่อวาราชา(อ), ๖๐๔; -เปน
คุณธรรมขั้นปฏิบัติการคูกับคุณธรรมในใจคือพรหมวิหาร,
๗๐๖, ๗๐๙; -เป็นพรหมจรรย์(อ), ๖๐๔
สังคหะ๔(ปฏิจจสมุปบาท), ๑๗๕
สังคายนา, ๑๕๑, ๙๓๑; -*, ๙๒๕; -สังคายนาก็เพื่อประโยชนสุข
ของพหูชน, ๙๓๙; -สังคายนาครั้งที่ 1, ๙๓๑; -สังคายนา
ครั้งที่ ๑-๒-๓(อ), ๙๓๑; -สังคายนาครั้งที่๑, ๘๙๘; สังคายนาครั้งที่๓, ๓๒๔, ๖๖๐; -สังคายนาเปนตัวอยาง
แสดงวาพุทธศาสนาสงเสริมการคิดเตรียมการเพื่ออนาคต,
๖๕๙
สังฆกรรม, ๓๖๙, ๕๖๑, ๙๓๒, ดู สงฆ,วินัย; -*, ๗๙๒; ตางหากจากการเคารพตามลําดับพรรษา, ๙๒๔; -พระ
อรหันตตองใสใจ, ๙๓๑; -แสดงหลักการถือสวนรวม
สําคัญ/สงฆเปนใหญ, ๙๒๒, ๙๓๐, ๙๓๒
สังฆคุณ(๙), ๔๑๐, ๘๓๕
สังฆทาน, ๙๒๘–๙๓๐
สังฆเภท, ๘๙๘, ๙๒๒, ๙๓๙
สังฆสามัคคี(ธรรมเอกเพื่อประโยชน์สุขของพหูชน), ๙๒๒
สังฆานุสติ, ๘๐๕, ๘๐๗–๘๐๙
สังยมะ, ๔๒๒
สังโยชน์(๑๐), ๑๓๙, ๓๙๘, ๔๐๑, ๔๒๙, ๔๘๒, ๖๐๑; -*,
๔๕๐, ๔๕๘, ๙๘๗; -ลําดับการละสังโยชนในรูปของตัณหา
มานะ ทิฏฐิ, ๒๒๕; -วาดวยสังโยชนขอที่ ๓ (สีลัพพตปรามาส), ๔๒๑–๔๒๔; -สังโยชน ๓ ที่พระโสดาบันละได,
๘๘๒, ๘๘๔; -สังโยชน์ ๓ ละได้ด้วยการมนสิการอริยสัจ,

พุทธธรรม
๖๓๔; -หัวขอสังโยชน ๑๐ และการละโดยพระอริยบุคคล,
๔๑๑
สังโยชน์เบื้องต่ํา(๕), ๔๗๓
สังโยชนเบื้องสูง(๕): -*, ๔๗๓
สังวร, ๕๔, ๔๒๒, ๘๘๓, ๙๐๔, ดู ศีล; -*, ๙๒๐; -ความหมาย
ของสังวร/เปนศีลเปนตัวอธิศีล, ๕๕๔, ๕๖๒; -ความหมาย
ของสังวร/เปนศีลเปนตัวอธิศีล(อ), ๗๒๒; -สังวรเป็นอรรถ
ของวินัยและมีอวิปฏิสารเป็นอรรถ, ๖๓๙
สังวรปธาน, ๗๕๔–๗๕๕
สังวาล(นิมิต), ๘๒๐
สังเวค, ๖๔๘
สังเวควัตถุ: -*, ๘๗
สังเวช, ๑๒๕; -*, ๘๗; -ความหมายไมตรงแทกับในภาษาไทย
(อ), ๖๔๘, ๘๓๖; -ทําจิตใหราเริงดวยศรัทธาและสังเวชเปน
การชวยใหเกิดสมาธิ, ๘๓๖; -โพชฌงคชวยขอปฏิบัติอื่นให
เปนไปเพื่อสังเวช, ๘๓๗
สังเวชนียสถาน, ๓๙๒
สังเวย, ๘๖๔, ๙๕๔, ดู บวงสรวง,ออนวอน
สั่งสม, ๒๑๐, ๖๒๓, ๖๒๖, ๗๔๔, ๘๗๖, ๖๔๗–๖๔๘, ๖๖๔–
๖๖๖; -ในอนาคตภิกษุจะฉันของสั่งสม, ๖๕๙
สั่งสอน, ๕๓๑, ๕๓๔, ๕๓๙, ๕๕๙, ๕๗๓, ๕๘๓, ๖๒๕, ๖๔๕,
๖๕๔, ๖๕๘, ๖๘๔, ๕๖๓–๕๖๕, ดู สอน,ปรโตโฆสะ
,กัลยาณมิตร
สังสารจักร, ๑๗๕, ๔๐๙
สังสารทุกข,สสารทุกข, ๗๕
สังสารวัฏ,สังสารวัฏฏ, ๑๐๐, ๑๗๕, ๑๘๐, ๑๙๓, ๒๒๖, ๓๓๑,
๔๐๘, ๔๙๒, ๕๐๖, ๘๒๙, ๘๙๗, ๙๕๒, ๙๕๕, ๙๕๗,
๑๐๐๒, ดู วัฏฏะ,ไตรวัฏฏ เทียบวิวัฏฏ; -*, ๑๘, ๓๓๒,
๕๐๑; -กระบวนธรรมแบบสังสารวัฏ, ๓๓, ๓๕, ๓๖, ๕๗; การใหผลของกรรม, ๓๒๑; -ความเห็นผิดวาวิญญาณดวง
เดียวกันนี้เรรอนทองเที่ยวไป, ๕๐๖; -เจริญสูงขึ้นใน
สังสารวัฏ, ๒๘๑; -พิจารณาความยาวนานของสังสารวัฏแก
ความโกรธ, ๖๕๒
สังสารสุทธิกทิฏฐิ, ๘๙๗
สังสาระ, ๑๐๒
สังสาระ(เร่ร่อนเพราะไม่รู้อริยสัจ), ๘๔๖
สังเสวนา, ๕๗๓
สัจกิริยา(ตัวอยางเรื่องจากคัมภีร), ๙๖๗–๙๖๙
สัจจวาจา, ๗๒๓; -*, ๗๒๓
สัจจะ, ๔๕, ๑๐๑, ๑๑๔, ๒๒๖, ๓๑๗, ๕๗๑, ๕๘๓, ๖๒๑, ๗๑๓,
๘๕๓, ๙๔๐, ๑๐๐๖, ดู สัจธรรม; -*, ๔๐๑, ๕๘๔; -การหยั่งรู
และเขาถึงสัจจะ, ๕๙๔–๕๙๕; -ข้อ ๔ ในเบญจธรรม,
๗๒๘; -ทาทีแหงการอนุรักษสัจจะ, ๕๘๙, ๕๙๓–๕๙๔; -ใน
กิจญาณ, ๘๕๖–๘๕๘; -ในคําวาอริยสัจ, ๘๔๙; -ไมพึงเอา

ดัชนี
ศรัทธาของตนเปนเครื่องตัดสินสัจจะ, ๖๘๑; -ไวพจน์ของ
นิพพาน, ๓๓๘
สัจจานุบัติ,สัจจานุปัตติ, ๕๙๕; -*, ๑๐๐๖
สัจจานุโพธ, ๕๙๕; -*, ๕๒๓
สัจจานุรักษ(อนุรักษสัจจะ), ๕๘๙, ๖๘๑, ๕๙๓–๕๙๔
สัจจานุโลมิกญาณ, ๔๗๘, ๔๗๙; -*, ๔๖, ๖๙๓; -เปนสัมมาทิฏฐิ
แนวโลกุตระ, ๕๘๓–๕๘๔
สัจฉิกัตถปรมัตถ: -*, ๔๘
สัจฉิกาตัพพธรรม, ๘๕๘
สัจฉิกิริยา(กิจต่อนิโรธ), ๔๘๑, ๖๓๕, ๘๕๕, ๘๕๘
สัจญาณ, ๘๕๖–๘๕๘
สัจธรรม, ๑๐๕, ๑๒๔
สัจธรรม,สัจจธรรม, ๔๙, ๔๐๑, ๔๐๓, ๕๒๓, ๕๕๘, ๖๕๔, ๗๐๔,
๗๙๕, ๘๒๔, ๘๓๑, ๘๓๘, ๘๕๒, ๘๗๖, ๘๘๙, ๙๐๐, ๙๐๒,
๙๓๙, ๙๕๒, ๙๕๕, ๙๘๘, ๑๐๐๖, ๑๐๒๒, ๑๐๒๓, ๑๐๓๑,
๑๐๔๗, ๙๐๗–๙๑๐, ดู สัจจะ; -*, ๕๒๘, ๖๔๐, ๘๘๙,
๑๐๐๕ ; -การแก ป ญ หาตามแนวทางแห ง สัจ ธรรม(=
จริยธรรมพุทธ), ๘๖๕; -การเลาเรียนคิดเหตุผลเกื้อกูลการรู
สัจธรรมไดอยางไร, ๗๗๕; -การแสวงสัจธรรมของ
พระพุทธเจาแสดงถึงวิธีคิดแบบอริยสัจ, ๖๘๕; -คนมีโยนิโส
มนสิการฟงคนโงคนบาพูดก็หยั่งรูสัจธรรมได/ปรโตโฆสะ
จึงไมพอ ตองโยนิโสมนสิการชี้ขาด, ๕๘๒, ๘๗๘; -ในแดน
แหงกิจกรรมทางจิตปญญา, ๘๗๘; -เพื่อสะดวกแก
การศึกษา แบงพุทธธรรมออกเปน สัจธรรมกับจริยธรรม,
๑๐; -ไมสนับสนุนวิธีอภิปรัชญา, ๑๕๘; -สัจธรรมดํารงอยู
ตามธรรมดา พระพุทธเจาเพียงคนพบ, ๑๕๒, ๗๕๖, ๘๖๔;
-สั จ ธรรมพุ ท ธโยงถึ ง จริ ย ธรรมเสมอ/จริ ย ธรรมคื อ การ
ประยุ ก ตค วามรู สั จ ธรรม จึ งต อ งอาศั ย ความรู สัจ ธรรม ,
๕๐๑, ๕๓๕, ๕๓๖
สัญเจตนา ๖, ๔๗๑; -*, ๙๘๕
สัญชาตญาณ, ๗๐๐
สัญญมะ, ๑๒๔, ๔๒๒
สัญญัคคะ, ๔๘๔
สัญญา, ๘๐, ๑๑๘, ๑๒๖, ๑๓๙, ๑๗๑, ๓๑๑, ๓๗๑, ๓๙๕,
๔๓๓, ๔๔๓, ๔๖๓, ๔๗๒, ๔๗๕, ๔๘๔, ๔๘๕, ๔๙๘, ๕๐๗,
๕๑๓, ๕๘๑, ๖๓๐, ๖๘๙, ๗๖๘, ๗๙๐, ๘๒๒, ๘๓๗,
๑๐๒๑, ๑๐๒๕, ๘๙๖–๘๙๗, ๑๐๔๘–๑๐๔๙, ๖๓๒–๖๓๔,
ดู ขันธ ๕; -*, ๔๐๘, ๔๓๕, ๔๔๔, ๔๗๔; -ความแตกตาง
ระหวางสัญญากับสติ, ๑๙; -ความหมายในฐานะขันธหนึ่ง,
๑๔; -ต้องรู้ทั้งคุณโทษและทางออกของสัญญา, ๖๔๓; -ใน
ฐานะความรูประเภทหนึ่ง, ๔๐; -ในสมถะ, ๗๗๖; -ปฏิภาค
นิมิตเกิดจากสัญญา, ๗๘๐, ๘๑๑; -เปนปทัฏฐานของสติ,
๗๖๓; -มีในฌาน, ๘๒๗; -ระวังความสับสนระหวางสัญญา
กับบัญญัติวาสัญญา, ๔๑, ๓๑๔; -สัญญา๒ระดับ, ๑๕, ๒๓,
๓๕, ๓๗, ๔๐, ๔๓; -สัญญา๖-๑๐, ๔๗๑, ๗๕๕, ๘๓๗; -

๑๓๓๓
สัญญา๖-๑๐(อ), ๘๐๖, ๙๘๕; -สัญญาในฐานะความรู
ประเภทหนึ่ง, ๓๗; -สัญญาไร้แก่นสารดังพยับแดด, ๖๓๐; สัญญาแหงความไมยึดมั่น, ๔๙๔; -อสุภะในบาลีเดิมเรียก
สัญญาตาง ๆ และมีเพียง ๕-๖(อ), ๘๐๕; -อินทรียบกพรอง
สัญญาวิปริตตอสุขทุกข, ๑๐๓๒
สัญญาขันธ, ๔๑, ๑๗๑, ๑๗๓, ๑๘๖, ๒๖๓, ดู สัญญา,ขันธ; -*,
๑๓
สัญญานานัตต์, ๒๐๙
สัญญาประชาคม, ๒๕๗
สัญญาภพ, ๑๗๒
สัญญามนสิการ, ๔๕๒
สัญญามัย, ๕๙๓
สัญญาวิปริต, ๑๐๓๒; -*, ๔๖
สัญญาวิวัฏฏ: -*, ๓๖๘
สัญญาเวทยิตนิโรธ, ๔๑๒, ๔๓๔, ๔๔๒, ๔๕๐, ๔๕๓, ๔๕๘,
๔๘๓, ๔๙๐, ๑๐๓๖, ๑๐๕๗, ๑๐๔๘–๑๐๕๐, ดู นิโรธ
สมาบัติ,สมาบัติ,วิโมกข,อนุปพพวิหาร; -*, ๔๓๕, ๔๕๔; เข้าถึงด้วยอานาปานสติสมาธิก็ได้, ๘๑๓; -ตรัสรูในนั้นได
หรือไม, ๔๕๓; -เปนตทังคนิพพานอยางหนึ่ง, ๔๐๐; -เปน
สมาบัติจําพวกเสวยผล, ๔๘๔, ๔๘๕; -เปนสมาบัติแตไม
เปนสมาธิ, ๔๘๕; -เปนสุขแตไมเปนเวทนา, ๑๐๔๘–๑๐๔๙;
-ผูที่จะเขาได, ๘๒๒; -ผูที่จะเขาได(อ), ๔๕๐
สัญญาสมาบัต,ิ ๔๔๔, ๔๘๔
สัญญาอยางยอด(สัญญัคคะ): -*, ๓๗
สัญญาอุปาทานขันธ์, ๘๔๒
สัญญี, ๒๒๖
สัญโญชน์, ๖๗๔, ๗๖๖, ดู สังโยชน
สัณหวาจา, ๗๒๓
สัตตรัตนะ, ๙๑๒
สัตตวณิชชา: -*, ๗๒๓
สัตตสัญญา, ๑๐๒
สัตตาวาส ๙: -*, ๒๘๐, ๔๗๔
สัตถวณิชชา: -*, ๗๒๓
สัตถุศาสน: -*, ๔๗
สัตบุรุษ, ๑๓๖, ๕๖๕, ๕๘๖, ๖๓๓, ๖๙๑, ๘๘๙, ๘๙๓, ๙๐๑,
๙๐๖, ๕๑๙–๕๒๒, ๖๘๐–๖๘๓, ดู เสวนาสัตบุรุษ,
กัลยาณมิตร,บัณฑิต; -*, ๗๕๒, ๘๘๗; -การคบหาสัตบุรุษ,
๕๖๕; -การปฏิบัติต่อทรัพย์, ๗๓๘; -ใครบางเปนสัตบุรุษ,
๙๑๓; -ใครบางเปนสัตบุรุษ(อ), ๕๖๕; -สัทธานุสารีพ้นภาวะ
ปุถุชนเข้าสู่ภูมิแห่งสัตบุรุษ, ๔๗๑; -สัปปุริสธรรม ๗, ๕๖๙–
๕๗๐; -สัปปุริสธรรม ๘-๑๐ และลักษณะอยางอื่น ๆ,
๕๖๘–๕๗๒
สัตย์, ๗๑๓, ดู สัจจะ
สัตว, ๕๒, ๘๖, ๑๒๔, ๑๔๖, ๒๓๑, ๕๙๙, ๖๓๐, ๗๒๙, ๑๐๐๒,
๑๐๒๙, ๘๙๖–๘๙๗; -*, ๔๖๙; -คติของสัตว(คน)สกทาคามี

๑๓๓๔
, ๖๗๐–๖๗๑; -ความหมายของสัตวเอาคนเปนหลักคือ
หมายถึงคนกอนสัตวอื่นๆ(อ.), ๒๔๒; -ในเรื่องปาณาติบาต,
๗๒๖–๗๒๗; -พระอรหันต์มีเมตตาต่อสัตว์ทั้งปวง, ๓๙๙; มนุษยเปนสัตวเหนือศาสตร, ๗๓๕; -สัตว=ตถาคต; -*,
๒๐๖; -สัตว=ตถาคต(อ), ๙๐๙; -สัตว=พระและชาวบาน,
๘๓๖; -สัตว์กับการปฏิบัติต่อทรัพย์, ๗๓๘; -สัตว์ทั้งหลาย
กับอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะในโลก, ๖๔๓; -สัตว์
ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน/เป็นไปเพราะกรรม, ๒๘๒,
๓๑๖, ๓๑๙; -สัตว์ทั้งหลายยากที่จะเข้าใจธรรม, ๓๓๕; สัตว์ที่จะเกิด(คันธัพพะ), ๑๐๒๖; -สัตว์บริสุทธิ์ด้วยอะไร,
๗๔๔; -สัตวเปนอารมณของเมตตาและของอัปปมัญญา
ทั้งหมด, ๘๑๒, ๑๐๐๔; -สัตว์พ้นทุกข์ด้วยอาศัย
พระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตร, ๕๖๖; -สัตวหลังจากตายมี
หรือไมเปนอยางไร, ๒๐๖, ๘๔๗
สัตวดิรัจฉาน, ๘๖, ดู ดิรัจฉาน; -มีมนสิการแตไมมีปญญา,

๖๒๓
สัตวนรก, ๘๖
สัตว์บก(อุปมา), ๖๐๓; -*, ๘๓๒
สัตวบุคคล, ๖๕๓, ๖๒๗–๖๓๐, ดู สัตว,บุคคล; -เมตตาตอสัตว
บุคคลแตฉันทะตอสิ่งอื่น ๆ, ๑๐๑๘; -แยกแยะออกเปน
นามรูปหรือขันธ ๕, ๖๖๑
สัตวราย, ๖๕๗
สัตว์เลี้ยง, ๑๔๔
สัตว์เลื้อยคลาน, ๖๔๖
สัตวโลก(กรุณา), ๘๖๒
สัททฉันทะ, ๙๗๙
สัททตัณหา, ๑๗๒; -*, ๙๗๙
สัททสัญเจตนา, ๒๗
สัททสัญญา, ๒๖, ๓๗
สัททะ, ๒๖, ๓๐, ๒๖๔, ดู เสียง; -*, ๓๔
สัททัตถะ, ๖๙
สัทธรรม, ๑๒๕, ๑๕๒, ๒๔๔, ๕๗๗, ๕๘๖, ๖๘๙, ๘๓๕, ๘๘๙,
๘๙๙, ๙๒๒, ๙๓๙, ๕๑๙–๕๒๒, ๖๘๐–๖๘๓, ดู สดับ
สัทธรรม,สัทธรรมสวนะ,สัทธัมมัสสวนะ; -*, ๕๘๔; กัลยาณมิตร/โยนิโสมนสิการ/อัปปมาท ช่วยให้สัทธรรม
ดํารงมั่นไม่อันตรธาน, ๕๖๖, ๖๒๐, ๗๕๙–๗๖๑; -ธรรม ๕
ที่ทําให้สัทธรรมอันตรธานหรือไม่, ๖๓๗; -สัทธรรม๗,
๘๙๒; -เสื่อมจากสัทธรรมเพราะติดบุคคล, ๖๐๐
สัทธรรมสวนะ,สัทธัมมัสสวนะ, ๙๐๑, ๕๘๕–๕๘๗, ๖๘๒–
๖๘๓, ดู สดับสัทธรรม; -*, ๕๘๔
สัทธา, ๔๘๑, ดู ศรัทธา; -*, ๔๒๗, ๕๘๔, ๑๐๐๖
สัทธาจริต, ๘๐๗–๘๐๙
สัทธาธิมุต,สัทธาธิมุตต: -*, ๔๑๗, ๔๑๙
สัทธานุสารี, ๔๗๑, ๖๐๑, ๘๒๙, ๘๘๖, ๙๐๑, ดู โสดาบัน
สัทธาวิมุต. เทียบ สัทธาธิมุต; -*, ๔๑๙

พุทธธรรม
สัทธาสัมปทา, ๗๔๒, ๘๙๔; -*, ๕๘๗
สัทธินทรีย, ๔๑๘, ๔๗๐, ๖๐๒–๖๐๖, ๘๒๘–๘๒๙, ๘๓๒–
๘๓๓, ดู ศรัทธา; -*, ๘๙๔
สันโดษ, ๑๑๕, ๑๑๗, ๑๕๐, ๖๗๒, ๗๓๕, ๗๔๙, ๙๔๖; -*,
๔๓๖, ๙๓๑; -กรณีที่คนสันโดษด้วยภรรยาของตนกับคน
ถือเป็นพรหมจารีมีคติเสมอกัน, ๖๗๐; -ความไม่สันโดษใน
กุศลธรรม, ๗๕๕; -ความไมสันโดษในกุศลธรรม(อ), ๙๘๗;
-ความสันโดษดวยภรรยาของตน. ดู สทารสันโดษ; -ตัณหา
ทําใหเสียสันโดษ, ๙๗๗; -เหตุใหเขาใจเขวในเรื่องความ
สันโดษ, ๕๓๒
สันตเจโตวิมุตติ, ๔๓๒, ๔๓๓
สันตติ, ๔๑, ๗๑; -*, ๓๔, ๑๐๕๔
สันตมุนี(พระพุทธเจ้า), ๓๑๘, ๖๕๕
สันตวิโมกข, ๔๕๔
สันตะ(นิพพาน/พระอรหันต), ๒๔๘, ๓๗๓, ๕๐๕
สันติ(นิพพาน), ๑๕๑, ๓๒๕, ๓๓๒, ๓๓๗, ๓๙๗, ๕๓๖
สันติบท, ๔๗๙
สันติสุข, ๕๓๕, ๑๐๓๒
สันตุฏฐะ(พระอรหันต), ๓๗๓
สันถวะ(ภิกษุเกิดสันถวะในบาน): -*, ๕๗๘
สันทิฏฐิกนิพพาน, ๔๐๐
สันทิฏฐิกะ(นิพพาน), ๓๘๗, ๓๘๙
สันนิธิฉันทะ: -*, ๙๘๗
สันสกฤต, ๑๑๐, ๔๐๕, ๕๓๓
สับสน, ๖๒๖, ๖๖๓, ๖๗๒
สัปปายะ, ๘๑๐, ๘๒๐; -*, ๘๑๑, ๘๖๙
สัปปีติกสุข,สัปปีติการัมมณสุข, ๑๐๖๗
สัปปุริสชน, ๘๙๕, ๙๑๓
สัปปุริสทาน: -*, ๙๐๖
สัปปุริสธรรม, ๑๓๖, ๖๓๓, ๘๘๙, ๘๙๕, ๙๑๓, ๖๓๖–๖๓๗; สัปปุริสธรรม ๗, ๕๖๙–๕๗๐; -สัปปุริสธรรม๘-๑๐(อ), ๕๖๙
สัปปุริสสังเสวะ, ๙๐๑, ๖๘๒–๖๘๓, ดู เสวนาสัตบุรุษ; -*, ๕๖๕,
๕๘๔, ๕๘๕
สัปปุริสเสวนา: -*, ๕๖๕
สัปปุริสูปนิสสยะ,สัปปุริสูปสังเสวะ: -*, ๕๖๕
สัปปุริสูปสสยะ, ๒๗๑; -*, ๕๖๕
สัปปุรุษ. ดู สัตบุรุษ,สัปปุริส
สัปเหร่อ, ๗๔๕
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก, ๒๗
สัพพภูตานุกัมปกะ, ๓๖๕
สัพพัญูพุทธเจา: -*, ๕๓๐
สัพพัตถิกทิฏฐิ,สัพพัตถิกวาท, ๖๖๐
สัมปชัญญะ, ๑๓๙, ๑๙๐, ๓๙๓, ๓๙๗, ๔๑๗, ๔๖๘, ๖๗๓,
๗๕๘, ๗๗๖, ๘๓๕, ๑๐๖๒, ๗๔๔–๗๔๕, ๗๖๔–๗๖๖, ดู
สติสัมปชัญญะ; -*, ๖๒๕, ๘๑๗; -ความหมายและหนาที่,

ดัชนี
๗๖๙, ๗๗๑; -แงเขาใจผิด, ๗๖๙–๗๗๐; -เปนปญญาอยาง
หนึ่ง, ๗๗๕; -เปนองคฌาน(อ), ๘๒๖; -องคธรรมรวมในสติ
ปฏฐาน, ๗๖๖–๗๖๘; -อานาปานสติเป็นไปเพื่อสัมปชัญญะ
, ๘๑๔
สัมปชาโน, ๔๑๗, ๗๖๖–๗๖๗
สัมปทา๔: -*, ๘๙๔
สัมปทา๕, ๘๘๗, ๙๐๒; -*, ๘๙๔, ๘๙๕
สัมปยุต, ๒๒๖
สัมปยุตธรรม, ๘๒๗
สัมปรายภพ, ๗๒๘
สัมปรายเวทนียะ, ๓๒๔
สัมปรายะ, ๔๒๐
สัมปรายิกะ, ๓๘๗, เทียบ ทิฏฐธัมมิกะ
สัมปรายิกัตถะ, ๑๑๓, ๔๒๐, ๔๙๒, ๕๓๕, ๕๗๒, ๕๗๕, ๖๔๐,
๗๖๑, ๕๓๖–๕๔๓, ๗๔๑–๗๔๒, เทียบ ทิฏฐธัมมิกัตถะ; -*,
๕๘๗; -กัลยาณมิตรสําหรับชาวบานเนนประโยชนถึงขั้นนี้,
๕๖๙; -ความหมาย/ในบาลีชั้นเดิม คลุมถึงปรมัตถะดวย,
๕๓๖–๕๓๘; -ประโยชนของฉันทะระดับสัมปรายิกัตถะ(อ),
๑๐๑๖, ๑๐๑๗; -เปนเขตของกัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๓;
-หลักธรรมเพื่อบรรลุสัมปรายิกัตถะ, ๕๓๘–๕๓๙; -อยาง
นอย ชีวิตควรบรรลุถึงประโยชนขั้นนี,้ ๕๓๘
สัมปสาท(องคฌาน): -*, ๘๒๖
สัมปตตคาหิกะ: -*, ๔๓
สัมปตตวิสยัคคาหิกะ: -*, ๔๓
สัมปันนกุศล, ๓๔๓
สัมผัปปลาป, ๒๑๑, ๒๔๒, ๒๘๙, ๗๑๒, ๗๒๓–๗๒๔
สัมผัส, ๖๔๗, ดู ผัสสะ; -*, ๑๐๓๒; -สัมผัส๖, ๔๗๑; -*, ๙๘๕;
-สัมผัสธรรมด้วยนามกาย, ๔๗๐; -สัมผัสธรรมด้วยวิมุตติ,
๘๔๓; -สัมผัสประจักษ์กับตัว, ๘๒๙
สัมผัสกาย(นางแกว), ๑๐๒๗
สัมพัทธ(คุณโทษ), ๖๔๕
สัมพันธ, ๕๓๕, ๕๘๗, ๖๒๒, ๖๒๘, ๖๓๑, ๖๓๕, ๖๗๒, ๙๐๓,
๑๐๖๔; -กัลยาณมิตรชี้แนะความสัมพันธกับองคที่สาม,
๕๘๕; -ความคิดขาดสัมพันธ=ขาดโยนิโสมนสิการ, ๖๒๖; ความสัมพันธกับสภาพแวดลอมและความสัมพันธระหวาง
มนุษยเปนเรื่องของศีล/วินัย, ๘๗๘, ๙๑๔, ๘๖๙; ความสัมพันธทางสังคมที่กอโทษจากกาม, ๑๐๓๑; ความสัมพันธที่ถูกและผิดกับสภาพแวดลอม, ๘๖๐; ความสัมพันธในปจจยาการแหงกรรมระดับจิตใจ, ๘๗๗; ความสัมพันธระหวางธรรมกับวินัย, ๘๗๘; -ความสัมพันธ
ระหวางพระสงฆกับชาวบาน, ๕๗๗–๕๗๘; -ความสัมพันธ
ระหวางพระสงฆกับชาวบาน(อ), ๗๙๒; -ความสัมพันธแหง
เหตุปจจัย, ๕๖๓, ๕๘๓; -ปฏิบัติธรรมตองรูความสัมพันธ
ระหวางธรรมตาง ๆ อรรถธรรมสัมพันธ, ๕๓๒, ๖๓๖–
๖๓๗, ๖๓๖–๖๔๑; -วิธีสัมพันธกับเทวดากอนพุทธกาลโทษ

๑๓๓๕
และวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง, ๙๕๔–๙๕๙; -วิภัชชวาทแบบ
จําแนกโดยความสัมพันธแหงเหตุปจจัย, ๖๖๑–๖๖๓; สังคมคฤหัสถเนนความสัมพันธทางสังคม, ๘๗๒
สัมพาธะ: -*, ๑๐๔๗
สัมโพธิ, ๘๒, ๔๖๒, ๖๐๑, ๘๑๔, ๑๐๕๙, ๖๔๒–๖๔๔
สัมโพธิสุข, ๑๐๓๔
สัมภเวสี(อโยนิโสมนสิการทําใหจับความหมายผิด): -*, ๖๒๓
สัมภาระ(องคของการละเมิดศีล), ๗๒๖
สัมมทัญญาวิมุตต์, ๓๔๓
สัมมสนญาณ, ๔๗๘, ๖๓๒; -*, ๔๘๐
สัมมัตตนิยาม, ๓๗๔, ๔๗๑
สัมมัตตะ๑๐, ๘๙๒; -*, ๕๕๖; -เปนสัปปุริสธรรม(อ), ๕๖๙; เปนอริยธรรม, ๙๑๓
สัมมัปปธาน(๔), ๒๕๑, ๔๖๗, ๗๕๕, ๘๒๔, ๘๒๘, ๘๓๕, ดู
วิริยะ,เพียร; -*, ๔๖๓, ๘๓๙, ๑๐๑๐
สัมมา, ๕๕๒, ๖๙๐
สัมมากัมมันตเจตสิก, ๒๗
สัมมากัมมันตะ, ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๒๑, ๕๒๕, ๕๕๒, ๕๕๔, ๕๖๑,
๖๓๘, ๖๘๘, ๘๓๘, ๘๓๙, ๘๘๙, ๙๑๗, ๕๔๔–๕๔๖, ๗๑๐–
๗๔๗, ดู อธิศีลสิกขา,ศีล; -*, ๔๗๑; -การงาน(อ), ๗๔๔; ขอความทั่วไปและความหมาย, ๗๒๓, ๗๑๐–๗๑๔; -ใน
อธิศีลสิกขา, ๘๖๘; -ผังแสดงความสัมพันธกับสัมมาสัง
กัปปและโยนิโสมนสิการ, ๗๐๕; -แสดงสังคหวัตถุซึ่ง
สัมพันธกับพรหมวิหารในฝายสัมมาสังกัปป, ๗๐๖, ๗๐๙
สัมมาชีพ, ๘๗๗, ดู อาชีวะ,สัมมาอาชีวะ; -*, ๘๘๓, ๙๑๗; ความหมายทางธรรม, ๗๓๒–๗๓๖
สัมมาญาณ, ๕๕๖, ๖๓๘, ๖๘๘, ๘๓๘, ๘๙๒, ๙๑๓, ๕๕๘; -*,
๔๗๑, ๕๘๔; -หมายถึงองคธรรมใด(อ), ๕๕๖
สัมมาทัศนะ: -เกี่ยวกับกรรม(อ.), ๓๑๔
สัมมาทัศนะ,สัมมาทัสสนะ, ๔๗๗, ๖๓๒, ๘๘๙; -มีนิพพิทา
เป็นอรรถ, ๖๓๙
สัมมาทิฏฐิ, ๔๗, ๕๕, ๒๘๙, ๔๔๗, ๔๕๙, ๔๘๗, ๔๘๙, ๕๑๕,
๕๑๗, ๕๒๑, ๕๒๘, ๕๓๐, ๕๓๒, ๕๔๐, ๕๔๑, ๕๕๑, ๕๕๔,
๕๖๕, ๖๓๘, ๖๗๕, ๖๘๖, ๗๐๙, ๗๑๒, ๗๔๕, ๗๖๑, ๘๐๒,
๘๖๘, ๘๘๙, ๘๙๗, ๕๒๔–๕๒๕, ๕๔๔–๕๔๖, ๘๔๙–๘๕๐;
-*, ๔๗๑, ๘๘๔, ๙๑๐; -ความสัมพันธรวมงานกับสัมมาสัง
กั ป ป / องค ป ระกอบที่ ช ว ยหนุ น /โยงถึ ง โยนิ โ สมนสิ ก าร ,
๗๐๑, ๗๐๓, ๗๐๕–๗๐๗; -ความสัมพันธรวมงานกับ
สั ม มาสั ง กั ป ป / องค ป ระกอบที่ ช ว ยหนุ น /โยงถึ ง โยนิ โ ส
มนสิการ(อ), ๕๕๒; -ความสําคัญในการศึกษา, ๖๙๔–๗๐๒;
-ความสําคัญอยางยิ่งของสัมมาทิฏฐิ/เหตุที่เปนองคมรรค
ข อ แรก/ความเป น หั ว หน า องค ม รรค/เป น องค ม รรคยื น
ประจําตองใชตลอด, ๕๑๕, ๕๕๑, ๗๕๕, ๘๓๘, ๘๖๖,
๕๒๕–๕๒๘, ๕๕๖, ๖๘๗–๖๘๘, ๖๘๖–๗๐๒; -ความหมาย
ของสัมมาทิฏฐิในฐานะจุดตั้งตนของการฝกตามสิกขา ๓,

๑๓๓๖
๘๖๙; -ความหมายในฐานะสัมมาทิฏฐิ ๒ ระดับ คือ โลกีย
สัมมาทิฏฐิและโลกุตรสัมมาทิฏฐิ, ๒๘๒, ๕๕๗, ๖๘๙,
๘๗๘, ๕๘๒–๕๘๔, ๖๙๑–๖๙๓; -คําจํากัดและความหมาย
(=เข้ า ใจมั ช เฌนธรรม คื อ ปฏิ จ จสมุ ป บาทอริ ย สั จ กุ ศ ล
อกุศลและมูลไตรลักษณ์หรือความเห็นของผู้รู้เห็นตามเป็น
จริงในการรับรู้ทั้งหมด), ๘๔๑, ๖๘๗–๖๘๙; -คําจํากัดและ
ความหมาย(=เข้าใจมัชเฌนธรรมคือปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ
กุศลอกุศลและมูลไตรลักษณ์หรือความเห็นของผู้รู้เห็นตาม
เป็นจริงในการรับรู้ทั้งหมด, ๒๐๑; -ฐานะและบทบาทของ
ศรัทธาในแงเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๘, ๖๘๒; -ปจจัย ๒
อยางแหงสัมมาทิฏฐิ, ๖๒๓, ๘๖๖, ๕๕๙, ๕๖๓–๕๖๔, ดู ปร
โตโฆสะ ,กั ล ยาณมิ ต ร ,โยนิ โ สมนสิ ก าร ; -ผลได จ าก
กัลยาณมิตร/อิทธิพลของเสวนา, ๕๖๙, ๕๗๓, ๕๘๒–๕๘๔;
-มาในสติปฏฐานตลอด, ๗๖๖–๗๖๙; -โยนิโสมนสิการ ๒
ประเภทกับสัมมาทิฏฐิ ๒ ระดับ, ๖๔๗, ๖๗๗–๖๗๙, ๖๙๑–
๖๙๒; -โลกียสัมมาทิฏฐิมีศรัทธาเป็นมูล อยู่ในวิสัยของปร
โตโฆสะ แต่โลกุตรสัมมาทิฏฐิสําเร็จได้ด้วยโยนิโสมนสิการ/
โยนิโสมนสิการเป็นยอดในการให้เกิดสัมมาทิฏฐิ, ๖๒๐,
๗๐๓, ๕๒๘–๕๓๑, ๖๙๑–๖๙๓; -โลกียสัมมาทิฏฐิมีศรัทธา
เป นมูล อยู ในวิสัยของปรโตโฆสะ แตโ ลกุตรสัมมาทิฏฐิ
สําเร็จไดดวยโยนิโสมนสิการ/โยนิโสมนสิการเปนยอดใน
การใหเกิดสัมมาทิฏฐิ(อ), ๕๕๘, ๖๙๑; -สัมมาทิฏฐิ=วิชชา
เปนไวพจนของปญญาและขั้นโลกุตระ=ธรรมวิจัยเปนตน,
๖๙๒, ๖๒๓–๖๒๕; -สัมมาทิฏฐิ=วิชชา เปนไวพจนของ
ปญญาและขั้นโลกุตระ=ธรรมวิจัยเปนตน(อ), ๗๔๔, ๘๓๘;
-สัมมาทิฏฐิกับการเสวยผลกรรม, ๓๒๓; -สัมมาทิฏฐิใน
กระบวนการพัฒนาปญญาหรือกระบวนการศึกษาและชีวิต
ประเสริฐ/จุดเริ่มและจุดสําเร็จ, ๕๕๗–๕๕๙, ๖๗๙–๖๘๓; สัมมาทิฏฐิบริบูรณตั้งแตโสดาบัน, ๔๑๓, ๘๘๙; -สัมมาทิฏฐิ
สํา คัญ แตทํา อยางไรใหสัมมาทิฏฐิเ กิดได ยิ่งสํา คั ญมาก,
๕๕๙; -หนุนกันกับสมาธิ, ๘๒๕
สัมมาปฏิบัติ,สัมมาปฏิปทา, ๕๑๖, ๕๑๗, ๑๐๓๔; -ไม่ว่าของ
คฤหัสถ์หรือบรรพชิตย่อมสําเร็จผล, ๕๒๘; -ไม่ว่าหญิงหรือ
ชายย่อมได้ผล, ๔๘๘
สัมมาปญญา, ๑๐๓, ๑๐๙, ๑๔๖, ๒๐๑, ๒๐๕, ๓๑๑, ๔๖๔,
๔๗๐, ๔๗๒, ๕๐๗, ๖๓๓, ๑๐๒๔, ๖๔๔–๖๔๕
สัมมามนสิการ: -*, ๖๒๑
สัมมาวาจา, ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๒๑, ๕๒๕, ๕๕๑, ๕๕๒, ๕๕๔, ๕๖๑,
๖๓๘, ๖๘๘, ๘๓๘, ๘๓๙, ๘๘๙, ๙๑๗, ๕๔๔–๕๔๖, ๗๑๐–
๗๔๖; -*, ๔๗๑; -ขอความทั่วไปและความหมาย, ๗๒๓,
๗๐๙ –๗๑๓ ; -ความสัม พัน ธกั บโยนิ โ สมนสิ ก ารและ
สัมมาสังกัปป, ๗๐๕; -ในอธิศีลสิกขา, ๘๖๘; -เปนแหลง
คุณธรรมฝายปฏิบัติการเชนสังคหวัตถุกับพรหมวิหารใน
ฝายคุณธรรมภายในจิตใจของสัมมาสังกัปป, ๗๐๖, ๗๐๙
สัมมาวาจาเจตสิก, ๒๗

พุทธธรรม
สัมมาวายามะ, ๕๕, ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๒๑, ๕๒๔, ๕๒๕, ๕๔๐,
๕๕๒, ๖๓๘, ๖๘๘, ๘๓๘, ๘๔๑, ๘๖๘, ๘๘๙, ๕๔๔–๕๔๖,
๗๕๓–๗๕๘, ดู วิริยะ,เพียร,สัมมัปปธาน; -*, ๔๗๑; ความสัมพันธกับสัมมาสติและสัมมาสมาธิ(อ), ๕๕๒; -จํากัด
ความ, ๗๕๕; -ในสติปฏฐาน, ๗๖๖–๗๖๗; -เปนสมาธิ
บริขาร(อ), ๘๓๙; -เปนองคมรรคประจําหนึ่งในจํานวนสาม,
๗๕๕, ๕๕๖
สัมมาวิมุตติ, ๕๕๖, ๖๓๘, ๖๘๘, ๘๓๘, ๘๙๒, ๙๑๓, ๕๕๘; -*,
๔๗๑
สัมมาสติ, ๕๕, ๔๑๗, ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๒๑, ๕๕๒, ๖๕๔, ๖๘๘,
๘๐๒, ๘๓๘, ๘๔๑, ๘๖๘, ๘๘๙, ๕๒๔–๕๒๕, ๕๔๔–๕๔๖;
-*, ๔๗๑, ๙๙๙; -ความสัมพันธกับสัมมาวายามะและ
สัมมาสมาธิ(อ), ๕๕๒; -จํากัดความ, ๗๕๙; -ไดแกสติปฏ
ฐาน/สติมา, ๗๖๗, ๗๖๔–๗๖๖; -บรรยายทั่วไป, ๗๕๗–
๗๗๙; -เปนองคมรรคประจําอยางหนึ่งในสาม, ๗๕๕, ๕๕๖
สัมมาสติ., ๖๓๘
สัมมาสมาธิ, ๔๒๔, ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๒๑, ๕๒๘, ๕๓๐, ๕๓๒,
๕๔๑, ๕๕๑, ๕๕๒, ๖๓๘, ๖๘๘, ๗๖๔, ๗๘๖, ๘๐๒, ๘๓๘,
๘๔๑, ๘๖๘, ๘๘๙, ๕๒๔–๕๒๕, ๕๔๔–๕๔๖, ๘๔๙–๘๕๐,
ดู สมาธิ,อธิจิตตสิกขา; -*, ๔๗๑, ๖๔๐; -ความมุงหมาย,
๘๓๘–๘๓๙; -ความสัมพันธกับสัมมาวายามะและสัมมาสติ
(อ), ๕๕๒; -ความหมายตามอรรถกถา(อ), ๗๘๐; -คําจํากัด
ความแบบพระสูตรและอภิธรรม, ๗๗๙; -สมาธิบริขาร ๗
สําหรับบ่มสัมมาสมาธิให้เป็นอริยสัมมาสมาธิ, ๘๓๘; อรรถ=อวิกเขปะ(อ), ๘๒๕
สัมมาสังกัปปะ, ๔๔๗, ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๒๑, ๕๕๑, ๕๕๒, ๕๕๔,
๕๖๐, ๖๓๘, ๖๘๘, ๗๑๒, ๘๓๘, ๘๔๑, ๘๖๘, ๕๒๔–๕๒๕,
๕๔๔–๕๔๖, ๗๐๒–๗๐๙; -*, ๔๗๑; -ความสัมพันธอาศัย
กันกับสัมมาทิฏฐิ, ๗๐๓, ๗๐๖; -ความสัมพันธอาศัยกันกับ
สัมมาทิฏฐิ(อ), ๕๕๒; -จํากัดความ, ๗๐๒; -จําแนกเป็น ๓
อย่าง, ๗๐๒, ๗๐๓–๗๐๕; -ไดแกวิชชา(อ), ๗๔๔; -แบง ๒
ระดับเปนโลกียะและโลกุตระ, ๗๐๒–๗๐๓; -เปนแหลง
คุ ณ ธรรมภายในใจเช น พรหมวิ ห ารคู กั บ คุ ณ ธรรม
ภาคปฏิบัติการเชนสังคหวัตถุ, ๗๐๖, ๗๐๙; -แสดง
ความสัมพันธกับสัมมาทิฏฐิ วาจา กัมมันตะอาชีวะ และ
โยนิโสมนสิการ, ๗๐๕; -อัปปนาเปนไวพจน(อ), ๔๔๙
สัมมาสัมพุทธ, ๓๙๖, ๔๗๔, ๗๕๗, ๘๙๑, ๕๙๖–๕๙๘, ดู
พระพุทธเจา; -*, ๙๕๔
สัมมาสัมโพธิญาณ, ๔๗, ๕๙๘–๕๙๙
สัมมาอาชีวเจตสิก, ๒๗
สัมมาอาชีวะ, ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๒๑, ๕๒๕, ๕๕๒, ๕๕๔, ๕๖๑,
๖๓๘, ๖๘๘, ๘๓๘, ๙๑๗, ๕๔๔–๕๔๖, ๗๐๙–๗๕๒, ดู ศีล
,อาชีวะ; -*, ๔๗๑; -ขอความทั่วไปและความหมาย, ๗๒๓,
๗๑๐–๗๑๔; -ความสัมพันธกับสัมมาสังกัปปและโยนิโส
มนสิการ, ๗๐๕; -ในอธิศีลสิกขา, ๘๖๘; -เป็นข้อที่สองใน

ดัชนี
เบญจธรรม, ๗๒๘; -เปนชีวิตอุดม(อ), ๗๔๔; -พูดถึงศีล
อยาลืมอาชีวะดวย, ๕๖๑; -ศิลปวิทยาเปนอุปกรณ, ๗๔๕; สัมมาอาชีวะกับการศึกษา, ๖๙๕; -หลักการทั่วไป, ๗๓๒–
๗๕๓
สัมฤทธิ์. ดู อิทธ,ฤทธิ์
สัมฤทธิคุณ๔, ๑๐๒๘
สัลลักขณะ(อานาปานสติ): -*, ๘๒๐
สัสสตทิฏฐิ, ๒๕, ๑๑๐, ๓๑๓, ๕๐๐, ๕๐๔, ๖๖๐; -*, ๑๗๒,
๑๗๗, ๑๙๔, ๑๙๖, ๑๙๗, ๙๘๗
สัสสตวาท(=สัสสตทิฏฐิ), ๒๐๒, ๖๖๐, ๖๖๒, ๘๙๖, ๘๙๗; -*,
๔๙๙
สัสสตะ, ๑๐๒
สากลจักรวาล: -*, ๘๙๖
สากัจฉา(สนทนา ถก อภิปราย), ๔๖, ๗๐๑
สาคร, ๗๔๕, ๑๐๕๖
สาดน้ํา(อุปมา), ๘๓๖–๘๓๘
สาตสุข,สาตารัมมณสุข, ๑๐๖๗
สาธยาย, ๗๘๕, ๘๐๔
สาธารณกุศล,สาธารณประโยชน: -*, ๘๖๕
สาธารณโภคี, ๘๘๓
สาธารณรัฐ, ๒, ๗๕๓
สาธารณสมบัต,ิ ๕๔๗
สาธารณะ, ๙๐๖
สาธุชน, ๕๖๙, ดู กัลยาณชน,สัตบุรุษ,อารยชน
สามเณร, ๑๕๐, ๖๕๙, ๙๑๙, ๙๖๘; -พระสารีบุตรรับฟงเณร๗
ขวบ(อ), ๕๗๔; -พระอนาคามีคฤหัสถไหวเณร(อ), ๙๒๓
สามเณรี, ๙๑๙
สามสหาย(อุปมา): -*, ๕๕๒
สามัคคี, ๑๓๔, ๕๓๙, ๕๗๖, ๗๑๒, ๗๒๓, ๗๔๖, ๘๘๓, ๙๓๒,
๙๓๙, ๙๔๒, ๙๖๓, ดู สังฆสามัคคี,สาราณียธรรม; ความสําคัญสําหรับสงฆ/เครื่องธํารงและลักษณะที่ปรากฏดาน
นอกของสงฆ, ๙๒๒, ๖๘๓–๖๘๔; -คุณธรรมแกนของอุภยัต
ถะ, ๕๔๒
สามัคคีธรรม, ๒, ๗๕๓
สามัคคีสงฆ, ๓๗๐
สามัญชน, ๗๑๘, ๑๐๒๔
สามัญลักษณะ, ๖๓, ๓๗๗, ๔๔๖, ๔๗๖, ๖๒๑, ดู ไตรลักษณ;
-วิธีคิดแบบสามัญลักษณ, ๖๒๙–๖๓๔
สามัญวิสัย, ๖๖, ๑๐๘, ๑๒๕
สามัญวิสัย(เรื่องเหนือ), ๘๗๔, ๙๔๐–๙๖๕
สามัญสํานึก, ๙๘
สามายิกเจโตวิมุตติ, ๔๓๒, ๔๓๘
สามายิกวิมุตติ, ๔๓๓; -ปจจัยที่ทําใหเสื่อม, ๔๓๗
สามายิกวิโมกข, ๔๓๒
สามารถพิเศษ,ความ, ๗๘๘

๑๓๓๗
สามิบริโภค, ๔๐๗
สามิส, ๗๖๕
สามิสสุข, ๑๓๒, ๑๐๖๗
สามี, ๕๓๓, ๗๑๒, ๑๐๐๒, ดู ภรรยา; -*, ๘๖๘; -การบํารุง
ภรรยา, ๗๓๑
สามีภรรยา(ตัวอยางภักดีตอกัน), ๗๒๘
สามุกกังสิกาธรรมเทศนา(อริยสัจ): -*, ๘๔๖
สายตา, ๖๕๗
สายพิณ, ๗๕๖–๗๕๗
สายลม(นิมิต), ๘๒๐
สายสังวาล(นิมิต), ๘๒๐
สารถี, ๔๘๗
สารทิศ, ๕๗๙
สารภาพบาป: -*, ๗๑๔
สาระ, ๗๒, ๙๗, ๑๐๑
สาระ,สาระคําคัญ: -ผู้ที่ถือเอาสาระในโลกนี้ได้, ๕๗๒
สาระ,สาระสําคัญ, ๕๖๙, ๕๘๒, ๖๗๖, ๘๕๘, ดู แกน,แกนสาร;
-*, ๕๒๗; -ผู้ที่ถือเอาสาระในโลกนี้ได้, ๘๙๓; -สาระของการ
ตรัสรู=ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน, ๘๕๔; -สาระของวินัย,
๘๗๑, ๙๓๔–๙๓๗; -สาระสําคัญของวิธีคิดแบบอริยสัจ,
๖๓๔; -สาระสําคัญของศรัทธาแงหนึ่ง, ๖๘๒; -สาระแหงศีล
๕, ๘๖๖
สารัตถะ, ๗๔๓, ๗๔๙; -(ของวินัย), ๙๓๔–๙๓๗
สาราณียธรรม,สารณียธรรม(๖), ๕๔๒, ๙๓๒; -พระโสดาบัน
ปฏิบัติไดบริบูรณ, ๘๘๓
สาโลหิต, ๖๐๑, ๘๔๘, ๘๘๑, ๙๑๒
สาวก, ๑๕๑, ๔๗๒, ๔๗๔, ๕๙๘, ๗๕๖, ๘๘๖, ๙๑๐, ๙๕๖,
๘๔๓, ดู สาวก; -*, ๕๙๖; -พระสาวกกับการปฏิบัติต่อ
ฤทธิ์และตัวอย่าง, ๙๖๖, ๙๖๗, ๙๕๐–๙๕๑; -พระอรหันต
เปนสาวกชั้นนํา, ๓๖๖; -พุทธพจนสงพระสาวกประกาศพระ
ศาสนา, ๙๓๙, ๕๓๒–๕๓๓; -ภารกิจตอคําสอนคือสอนให
ตรงตอคําสอนของพระศาสดา ไมใชการยืนยันวาตนบรรลุ
อยางนั้นอยางนี,้ ๙๒๗; -สาวกในฐานะความหมายของคําวา
อริยะและสัตบุรุษ, ๔๐๔, ๕๖๔–๕๖๕; -เอตทัคคะดานตาง
ๆ, ๓๖๗; -เอตทัคคะดานตางๆ(อ), ๓๖๘
สาวกชั้นนํา: -พระอรหันตเปนสาวกชั้นนํา, ๓๖๖
สาวกเดียรถีย์, ๖๗๔
สาวกภาษิต, ๓๓๖, ๓๓๗, ๖๕๘
สาวกสงฆ์, ๖๘๓, ๗๔๙, ๘๘๕, ๘๘๖, ดู สงฆ,อริยสงฆ; -เป็น
คําเรียกเดิมของอริยสงฆ์มาในคําแสดงสังฆคุณ, ๓๙๖,
๔๐๓, ๔๐๔
สาสนกร, ๔๗๒, ๘๙๐
สาสวสุข, ๑๐๖๗
สาสวะ(=โลกียะ), ๖๘๙, ๗๐๒–๗๐๓
สาหราย, ๖๕๑, ๖๗๕, ๗๘๖

๑๓๓๘
สาเหตุ, ๕๕๗, ๖๒๒, ๖๒๘, ๖๓๔–๖๓๕, ๖๘๕–๖๘๖, ดู สมุทัย
สําคัญหมาย,ความ, ๗๒
สํานวนพระสูตร. ดูที่ สูตร
สํานวนพระอภิธรรม. ดูที่ อภิธรรม
สํานวนพูด, ๖๖๒, ดู โวหาร
สํานัก, ๑๐๕๙
สํานักปฏิบัต,ิ ๕๔๗
สํานึก, ๖๒๓; -สํานึกที่จะรีบทําการ(สังเวช), ๖๔๘; -สํานึก
รั บ ผิ ด ชอบต อ การกระทํ า (กั ม มั ส สกตาญาณ=โลกี ย
สัมมาทิฏฐิ), ๘๗๗
สํารวม, ๕๓๕, ๕๖๖, ๗๒๒, ๗๒๙, ๗๕๕, ๙๒๙, ๙๔๖, ๑๐๖๒,
ดู สังวร
สํารวมอินทรีย, ๖๘, ๖๗๓, ๗๕๐, ดู อินทรียสังวร; -*, ๙๐๑
สําริด, ๑๐๔๖
สําเร็จ, ๖๔๑, ดู อิทธิ,อิทธิบาท; -บัณฑิตไม่ปรารถนา
ความสําเร็จโดยไม่ชอบธรรม, ๕๗๑; -วัดงานที่ความสําเร็จ,
๖๖๙–๖๗๐
สําเหนียก, ๕๔๖, ๘๑๔–๘๑๗, ดู สิกขา
สิกขมานา, ๑๕๐, ๖๕๙
สิกขา, ๓๖๒, ๔๐๘, ๗๘๔, ๘๔๓, ๘๘๔, ๘๙๗, ๙๓๙, ๙๘๐,
๕๔๓–๕๕๖, ๘๖๗–๘๖๙, ดู ศึกษา,ไตรสิกขา; -*, ๙๖๕; ความประสานกันของการฝกดวยสิกขากับการดําเนินตาม
มรรค/ฝกสิกขาใหมรรคเกิด, ๘๖๗, ๕๕๑–๕๕๓; ความหมายของสิกขาและเทียบกับภาวนา, ๕๖๑–๕๖๒; ความหมายของสิกขาและเทียบกับภาวนา(อ), ๕๔๖; -ทั้งสาม
อยางเปนปจจัยหนุนกัน จึงควรฝกไปดวยกัน, ๕๔๘, ๕๕๑,
๕๕๕; -เทียบกับหลักวิชาการศึกษาสมัยใหม, ๘๖๙; -เทียบ
จัดองคมรรคเขาสิกขา ๓ กับเขาธรรมขันธ, ๕๔๖; -เนน
ความสําคัญของปญญา, ๕๕๖; -ปญหาการจัดธรรมจริยาหรื
อกุศลกรรมบถเขา, ๕๖๐; -เปนพหุลธัมมีกถา, ๕๕๕; -เป็น
อานิสงส์ของชีวิตประเสริฐ, ๘๔๓; -ภิกษุวาสิกขาบท ๑๕๐
ศึกษาไมไหวตรัสวาถาศึกษาสิกขา ๓ ไดก็พอ, ๕๔๓–๕๔๔;
-ศีล สมาธิ ปญญา ไมใชคําเรียกสิกขาอยางเปนทางการ,
๕๔๕; -สงสัยในสิกขา, ๕๙๖; -สาระของไตรสิกขามิใชแค
การปฏิบัติภายในตัวบุคคล แตรวมถึงระดับชุมชนสังคม
ดวย,โดยเฉพาะศีลในรูปวินัย, ๕๔๖; -สิกขาแทเอาชนิดที่มี
ตอเมื่ อพระพุทธเจาอุบัติ, ๕๖๒ ; -สิกขาในรูปของ
โอวาทปาติโมกข, ๕๕๕–๕๕๖; -สิกขาเปนการฝกอบรม
อยางไร, ๕๕๒; -อาศัยสัมมาทิฏฐิเปนจุดตั้งตน, ๘๖๙
สิกขาบท, ๑๕๑, ๓๖๗, ๔๗๖, ๗๑๖, ๗๕๐, ๘๔๓, ๙๒๐, ๙๑๘–
๙๑๙, ดู สิกขา,วินัย,ศีล; -เปนหลักของสงฆ, ๙๓๐–๙๓๑; พระอริยะละเมิดบางก็มี(อ.), ๘๘๔; -ภิกษุวา ๑๕๐ ศึกษา
ไมไหว, ๕๔๓–๕๔๔; -วัตถุประสงคของการบัญญัติ, ๙๑๙,
๙๒๒; -วิธีบัญญัติ, ๙๑๙; -สิกขาบทวาดวยเสกขสมมต,

พุทธธรรม
๘๘๗; -หามแสดงฤทธิ์แกชาวบาน, ๙๒๕, ๙๔๘; -หาม
เหยียบผืนผา, ๙๖๑; -หามอวดอุตริมนุสสธรรม, ๙๒๕
สิกขาบท๑๐: -*, ๙๑๙
สิกขาบท๕, ๗๒๗, ๙๓๘, ๗๒๓–๗๒๔, ดู ศีล ๕; -*, ๘๙๒; ทําใหศีลระดับธรรมกลายเปนระดับวินัย, ๙๑๘; -เปนชื่อ
เดิมของศีล ๕, ๕๖๐, ๙๓๘
สิขาปปตตวิปสสนา, ๔๗๙
สิ่งกระทบ, ๗๕๐
สิ่งกอสราง(วินัย), ๙๓๓
สิ่งเกื้อหนุนชีวิต, ๖๖๘, ดู ปจจัย4
สิ่งต้องกาย, ๖๗๔, ดู โผฏฐัพพะ
สิงโต(ชาดก): -*, ๕๖๗
สิ่งที่เกิดจากปจจัยปรุงแตง, ๗๐
สิ่งที่เกิดมี(ภูตะ), ๔๗๐
สิ่งปรุงแต่ง, ๑๓๖
สิ่งผูกรัดใจ, ๕๙๖
สิ่งเรา, ๙๗๕, ดู อารมณ
สิ่งแวดลอม, ๕๖๕, ๕๘๓, ๑๐๑๓, ดู สภาพแวดลอม,
กัลยาณมิตร,ปรโตโฆสะ,สังคม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์, ๑๒๓, ๙๕๐, ดู เทวดา,อิทธิปาฏิหาริย; - ไมควร
ใช, ๙๖๒–๙๖๓; -ถาไมมั่นใจในพระรัตนตรัยก็ยังตองพึ่ง,
๘๖๓–๘๖๖; -ไมควรใช(อ), ๙๖๐; -อริยสัจไมตองอางสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ,์ ๘๗๓
สิ่งเสพติด, ๒๕๗, ดู เสพติด
สิงห, ๖๕๗
สิ่งหวงแหน, ๘๗๐, ดู กาเมสุมิจฉาจาร
สิ่งเหนือธรรมชาติ, ๒๐๕, ดู เทวดา,อิทธิปาฏิหาริย,ธรรมชาติ
สิทธิ, ๗๓๕; -ขอบเขตสิทธิในการแสดงศรัทธา, ๖๘๑; -ภิกษุ
สามเณรกับสิทธิในทักษิณา/ในอาหาร, ๔๐๗, ๗๔๙
สิทธิโชค(อยู่ที่ประพฤติชอบ), ๓๑๘
สิ้นกรรม, ๘๓๘, ดู ดับกรรม,กรรม,มรรค
สินคา, ๑๐๒๑
สินจาง, ๕๗๘
สิ้นทุกข์, ๒๘๗, ๒๘๘, ๘๔๓, ดู นิโรธ,ทุกข,ทุกขนิโรธ
สินบน, ๙๕๔
สิเนหะ, ๑๐๐๓; -*, ๙๗๘; -เปนวิบัติและศัตรูของเมตตา,
๗๐๗, ๑๐๐๑
สิปปะ, ๗๔๕–๗๔๖
สี, ๔๗๗, ๘๐๕
สีตะ,สีติภวิสฺสนฺต,ิ ๓๘๙
สีติภูตะ(พระอรหันต), ๒๔๘, ๓๗๓, ๓๘๙
สีมสัมเภท(เมตตา): -*, ๘๑๒
สีมา: -*, ๙๒๕
สีล. ดู ศีล
สีล(ศัพท), ๔๒๒

ดัชนี
สีลวตูปปนฺน,สีลพฺพตสมฺปนฺน, ๔๒๔
สีลวิสุทธิ, ๔๗๖; -*, ๔๓๒; -มีจิตตวิสุทธิเป็นอรรค, ๖๓๙
สีลสังวร,ศีลสังวร, ๘๒๔; -*, ๕๕๕
สีลสัมปทา. ดู ศีลสัมปทา
สีลสามัญญตา, ๘๘๓
สีลสิกขา(ไมใชคําในบาลี): -*, ๕๔๕
สีลัพพตปรามาส, ๑๓๙, ๔๐๔, ๖๙๔, ๘๘๒, ๘๘๔, ๘๘๕, ๘๙๗,
๙๐๗, ๙๒๐–๙๒๒, ๖๙๕–๖๙๗; - เปนอัตตกิลมถานุโยค,
๔๒๓; -*, ๔๗๓, ๗๑๑; -ความหมายในฐานะสังโยชนและ
การละโดยพระอริยบุคคล, ๔๑๑, ๘๘๔; -บันทึกพิเศษ,
๔๒๑–๔๒๔; -ปฏิบัติศีลผิด, ๖๔๐–๖๔๑; -เปนทิฏฐิ, ๔๒๓; เปนอัตตกิลมถานุโยค(อ), ๕๒๗; -ละได้ด้วยมนสิการ
อริยสัจ, ๖๓๔
สีลัพพตุปาทาน, ๑๗๒, ๑๗๓, ๑๙๗; -*, ๑๖๖
สีลานุสติ, ๘๐๕, ๘๐๗–๘๐๙
สีหนาท, ๕๙๘; -*, ๓๖๘
สีหราช,สีหมฤคราช, ๗๙๕, ๘๓๒
สีหไสยา: -*, ๘๑๘
สึก(สึกๆ บวชๆ จนลุอรหัต), ๑๐๖๕
สืบตอ, ๗๑, ๑๐๓, ๑๓๙
สืบตอศาสนา, ๙๒๔
สืบทอด, ๖๔๐, ดูที่ เหตุปจจัย
สืบพันธุ, ๗๒๖, ๙๙๖, ๑๐๖๓
สืบสาว,สืบคน, ๖๒๒, ๖๒๔, ๖๘๕–๖๘๖, ดู สมุทัย,โยนิโส
มนสิการ
สื่อมวลชน, ๕๖๕, ๕๘๒, ๖๗๗, ๖๖๔–๖๖๖; -อิทธิพลในฐานะ
กัลยาณมิตรหรือปาปมิตร(อ), ๕๒๙
สื่อสาร, ๑๑๐, ๑๐๕๔
สุกกธรรม ๕(=ศีล ๕), ๕๖๐
สุกขวิปสสก, ๔๕๐, ดู ปญญาวิมุต; -*, ๔๔๖; -พระสุกขวิปสสก
ที่เปนอนาคามี(อ), ๔๒๘, ๔๕๘
สุกงอม. ดู อินทรีย
สุข, ๒๖, ๑๓๖, ๑๔๑, ๓๙๒, ๓๙๕, ๔๓๕, ๔๖๕, ๔๙๑, ๕๓๗,
๕๔๖, ๕๔๘, ๕๗๖, ๕๗๘, ๕๘๓, ๖๘๖, ๗๖๕, ๗๗๓, ๗๗๙,
๘๑๕, ๘๔๑, ๘๖๘, ๘๗๐, ๘๗๔, ๘๗๖, ๙๐๕, ๙๒๐, ๙๒๑,
๙๘๕, ๑๐๐๕, ๑๐๒๔, ๑๐๓๐, ๑๐๔๖, ๑๐๔๙, ๑๐๕๙,
๙๑๑–๙๑๒, ๕๑๗–๕๑๙, ๕๓๔–๕๓๕, ๕๙๑, ๖๗๑–๖๗๒,
๘๒๑, ๘๕๐–๘๕๑, ๘๖๑–๘๖๒, ดู เวทนา เทียบ ทุกข; กามสุขอยางต่ําอยางสูง โทษขอบกพรองและการกอปญหา
, ๑๐๒๖–๑๐๒๘, ๑๐๒๙–๑๐๓๓; - ความสุขในทัศนะของ
พุทธธรรม, ๑๐๒๓–๑๐๖๘; - ตัณหาทําใหไมไดสุขในการ
ทํา งาน/ฉั น ทะช ว ยใหทํ า งานสุ ข , ๙๙๒ –๙๙๔ ; พระพุทธเจาทรงยืนยันมีความสุขอยางยิ่งเหนือกวาราชา
และเหตุผลที่ไมทรงวกเวียนหากาม/ถึงเทพมนุษยจะทุกข
พระองคก็สุข/ทรงลุสุขดวยสุข, ๑๐๒๘–๑๐๒๙, ๑๐๓๓–

๑๓๓๙
๑๐๓๔; - เมตตาอยากใหคนอื่นมีสุข/ตนเองก็หลับเปนสุข
ตื่นเปนสุข/สุขสบายใจแบบฉันทะ, ๑๐๐๑–๑๐๐๓; - สุข
ประณีต ไมตองอาศัยกาม/สุขไรอามิสอิสระเปนสุขสูงสุด/
ไดแลวจึงจะยืนยันไดไมเวียนกลับหากาม/ดับปญญาและ
ชวยคุมจริยธรรมของกามสุข, ๑๐๒๖–๑๐๒๙; -*, ๔๓๓,
๕๖๙, ๘๒๕; -กระบวนการรับรู้ที่ทําให้มีความสุข, ๘๔๑; กามสุขอยางต่ําอยางสูง โทษขอบกพรองและการกอปญหา,
๑๐๕๙, ๑๐๖๕, ๑๐๕๓–๑๐๕๖; -กินคนเดียวไม่ได้ความสุข,
๗๔๔; -คนระดับใดเสพสุขไดแคใด, ๑๐๕๗; -ความสุขกับ
ความพรอมที่จะมีสุข/สุขพื้นฐาน, ๑๐๓๕, ๑๐๕๒; ความหมายหนึ่งของความสุข, ๑๐๔๖; -จะปล่อยให้สุขก่อ
ราคานุสัยหรือไม่, ๔๖๗; -จุดหมายของพุทธศาสนาบรรลุได
ดวยสุข/นิครนถวาสุขลุดวยทุกข, ๑๐๓๓; -จุดหมายของ
พุทธศาสนาบรรลุไดดวยสุข/นิครนถวาสุขลุดวยทุกข(อ),
๑๐๒๓, ๑๐๖๐; -ไดสุขประณีตแลวมีทางเลือกเสวยสุขมาก
ขึ้น/ไมติดสุขต่ํากวาก็มีสิทธิไดสุขสูงขึ้นไป และจําไมทําชั่ว
เพราะกามสุข, ๑๐๓๕, ๑๐๕๓, ๑๐๕๒; -ตัณหาทําใหไมได
สุขในการทํางาน/ฉันทะชวยใหทํางานสุข, ๗๙๗; -ทักขิไณย
แสดงตัวอยางของชีวิตที่มีสุข, ๔๐๕; -ทํากรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สุขเวทนา ก็ได้เสวยสุข, ๖๗๐; -เทียบกามสุข ฌานสุข
นิพพานสุข, ๑๐๔๖–๑๐๔๙; -นิพพานเปนสุขสูงสุด,
๑๐๒๓; -นิโรธสมาบัติเปนสุขสุงสุด/เสวยสุขโดยไมมีจิต
ตลอด ๗ วัน, ๗๙๑, ๘๒๒; -นิวรณ์ทําให้พลาดจากสุข,
๘๙๕; -ในโพชฌงค สุขอยูที่ขั้นปสสัทธิ, ๘๓๖; -บัณฑิตไม่
ขึ้น ๆ ลง ๆ เพราะสุขหรือทุกข์, ๕๗๐; -บัณฑิตไม่ทําทาน
ไม่บําเพ็ญฌาน เพื่ออามิสสุข แต่ทําเพื่อนิพพานเพื่อสิ้น
ทุกข์, ๑๐๕๖; -บุคคลโสดาบันสุขสูงสุขมาก ทุกขนอย,
๘๘๔–๘๘๕; -บุญเปนชื่อของความสุข/กุศลมีผลเปนสุข,
๒๕๓, ๑๐๒๓; -บุญเปนชื่อของความสุข/กุศลมีผลเปนสุข
(อ), ๙๘๗; -ประโยชน์ที่พึงประสงค์(อรรค)ของสุขคือเพื่อ
สมาธิ/สุขเป็นบาทฐานของสมาธิ, ๖๒๑, ๗๙๕, ๘๒๕,
๑๐๒๓, ๖๓๘–๖๓๙; -ผูที่กามสุขก็สลัดแลว สุขสูงขึ้นไปก็
ไมไดแยที่สุด, ๑๐๖๑–๑๐๖๓; -พระพุทธเจาทรงยืนยันมี
ความสุขอยางยิ่งเหนือกวาราชาและเหตุผลที่ไมทรงวกเวียน
หากาม/ถึงเทพมนุษยจะทุกขพระองคก็สุข/ทรงลุสุขดวยสุข
, ๑๐๕๑, ๑๐๕๙; -พระพุทธเจาและพระอรหันตใชสมาธิใช
ฌานเปนที่พักอยูเปนสุข, ๗๘๙, ๗๙๐, ๗๙๓; -พระอรหันต
มีสุขทุกขขณะบริบูรณยอดเยี่ยม, ๓๙๗, ๕๑๐; -พระอริยะมี
สุขเป็นพื้นใจ/ปุถุชนมีทุกข์เป็นพื้นฐานแล้วหาสุขมากลบ
ทุกข์หรือวิ่งตามดับทุกข์, ๓๙๗, ๘๗๗, ๑๐๔๙, ๑๐๕๔,
๘๔๔–๘๔๕; -เมตตาอยากใหคนอื่นมีสุข/ตนเองก็หลับเปน
สุขตื่นเปนสุข/สุขสบายใจแบบฉันทะ, ๖๕๓; -ไมพึงติดใน
สุข ไมวาอยางใด ๆ ใจตองคงเปนอิสระ, ๔๙๖, ๑๐๖๐; -รู้
ขันธ์ ๕ โดยไตรลักษณ์แล้วอยู่เป็นสุข, ๖๓๓; -สติชวยให
สุข, ๗๖๔; -สรุปทัศนะเกี่ยวกับการเสวยความสุข, ๑๐๖๓–

๑๓๔๐
๑๐๖๖; -สรุปประเภทความสุขนัยตาง ๆ, ๗๙๐, ๑๐๖๗,
๑๐๒๔–๑๐๒๕, ๑๐๕๖–๑๐๕๗; -สวนดีของโลกก็คือ
ความสุข, ๖๔๒–๖๔๔; -สัตบุรุษเกิดเพื่อประโยชน์สุขของพหู
ชน, ๕๗๓; -สุขก็เปนทุกข(สุขที่ยังเปนเวทนา)/สังขารทุกข,
๑๖๐, ๑๐๕๐; -สุขกลายเปนทุกข/วิปริณามทุกข, ๑๖๐; -สุข
กับการแกทุกขหรือปญหาชีวิต, ๘๕๙; -สุขเกิดจากโยนิโส
มนสิการก็ได้, ๖๒๑; -สุขของคฤหัสถ์/สุขอันชอบธรรมที่
คฤหัสถ์ควรมี ๔ อย่าง, ๗๔๒; -สุขจากการเกาที่คัน กับสุข
จากไมมีที่คันใหตองเกา, ๑๐๓๒; -สุขทิพย์ไม่เท่าสุขแห่ง
ความกษัยตัณหา/สุขแห่งสวรรค์ทําให้ประมาท, ๙๐๐,
๙๕๓; -สุขที่เต็มอิ่มทันทีทุก ๆ ขณะ, ๘๔๕; -สุขที่ไม
กลายเปนทุกข/สุขแทที่ไมเปนเวทนา, ๑๐๔๘–๑๐๕๒; -สุข
แทคือชนิดที่ไมมีเชื้อมูลของทุกขเหลืออยูเลย, ๔๙๖; -สุขใน
ฐานะผลกรรม/สุขจากการไมยึดติดถือมั่นผล, ๒๗๐, ๒๗๔;
-สุขในฐานะองคฌาน/ความหมายความตางจากปติ/เปน
คูปรับกับอุทธัจจกุกกุจจะ, ๔๒๔, ๔๘๑, ๔๘๓, ๑๐๒๓,
๘๒๕–๘๒๗; -สุขแบบมีสุขภาพดี ไรโรค, ๑๐๓๒; -สุข
ประณีต ไมตองอาศัยกาม/สุขไรอามิสอิสระเปนสุขสูงสุด/
ไดแลวจึงจะยืนยันไดไมเวียนกลับหากาม/ดับปญญาและ
ชวยคุมจริยธรรมของกามสุข, ๕๓๘, ๙๐๗, ๙๖๕, ๑๐๒๔,
๑๐๓๖, ๑๐๕๘, ๑๐๖๓, ๑๐๖๕, ๑๐๕๔–๑๐๕๖, ๖๔๔–๖๔๕;
-สุ ขเปน ประโยชนอ ย า งหนึ่ ง ของสมาธิ ในชีวิต ประจํา วัน ,
๗๘๘; -สุขเปนสาระจําเปนของจริยธรรม แตไมใหทําการ
เพื่อเห็นแกสุข/พุทธจริยธรรมไมแยกจากสุข, ๑๐๒๓,
๑๐๕๘–๑๐๕๙; -สุขมากขึ้นดวยโลกุตรสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๔; สุขลุได้ด้วยทําเอา มิใช่ปรารถนา, ๓๑๘; -หลักการใหญ
สําหรับชาวพุทธในการปฏิบัติตอความสุข, ๑๐๖๑; -เห็น
นิพพานเป็นสุขจึงจะปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไปถูกต้องได้ ถ้า
เห็นนิพพานเป็นทุกข์ไม่มีทางก้าวหน้า, ๓๗๔; -ให้พระ
สาวกจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขของพหูชน, ๕๓๒, ๗๙๓; อยู่กับธีรชนเป็นสุข, ๕๖๘; -อะไรเปนเกณฑวัดความสุข
และชีวิตที่ดีงาม, ๗๔๗; -อาหารของความสุข, ๘๙๒; -อิทธิ
บาทชวยใหทั้งไดสุขและงานสําเร็จ, ๘๐๐
สุขทิพย, ๙๕๓
สุขทุกข, ๔๖๔, ๕๒๖, ๗๒๔, ๗๒๗, ๗๔๗, ๗๖๘, ๘๗๗, ดู สุข
,ทุกข; -*, ๖๔๒, ๙๕๔; -ลัทธิมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับสุขทุกขซึ่ง
ผิดหลักกรรม, ๘๖๐; -สุขทุกขใครทําให, ๒๐๓, ๘๙๘; -สุข
ทุกข์เป็นปฏิจจสมุปบันธรรม, ๒๐๓
สุขปฏิกฺเขปโต, ๗๕; -*, ๗๗
สุขภาพ, ๖๔๖, ๖๖๔, ๗๕๐, ๘๖๕, ๙๘๗, ๑๐๐๓, ๑๐๑๓,
๑๐๒๘, ๑๐๓๒, ๑๐๕๒, ๙๙๑–๙๙๓, ๙๙๗–๙๙๙; นิพพานในความหมายวาสุขภาพดีหรือสุขภาพสมบูรณ,
๑๐๓๒–๑๐๓๓, ๑๐๖๘; -*, ๙๕๑; -นิพพานในความหมาย
วาสุขภาพดีหรือสุขภาพสมบูรณ, ๓๓๖, ๓๘๙; -สมาธิ
เกื้อกูลแกสุขภาพ, ๗๘๙; -สุขภาพกับทานั่งในการเจริญ

พุทธธรรม
สมาธิ(อ), ๘๑๘; -สุขภาพกับผลกรรมและการใหผลของ
กรรม, ๒๗๓, ๒๘๓, ๖๖๔; -สุขภาพดีชวยใหบรรลุวิมุตติได
เร็ว(อ), ๘๑๐; -อานาปานสติสมาธิไมกระทบกระเทือน แต
เกื้อกูลแกสุขภาพ, ๘๑๓
สุขภาพจิต, ๗๐๐, ๗๑๗, ๗๒๖, ๗๖๙, ๘๗๗, ดู สมาธิ,อธิจิต
ตสิกขา; - สุขภาพจิตกับการทํางานดวยตัณหาหรือดวย
ฉันทะ, ๙๙๑–๙๙๔; - สุขภาพจิตสมบูรณคือความหมาย
หนึ่งของนิพพาน, ๑๐๓๒–๑๐๓๓, ๑๐๔๘–๑๐๕๐; ความหมายหนึ่งของกุศลคือเกื้อกูลแกสุขภาพจิต, ๒๔๖; จริยธรรมคลุมถึงเรื่องสุขภาพจิตดวย, ๕๓๔–๕๓๕; -นิวรณ
ทําลาย แตโพชฌงคสงเสริมสุขภาพจิตและใชเปนเครื่องวัด
ไดดวย, ๘๓๓; -ประโยชน์อย่างหนึ่งของสมาธิคือ ช่วยให้มี
สุขภาพจิตดี, ๗๘๘; -สติปฏฐานชวยใหมีสุขภาพจิตดี,
๗๗๒; -สุขภาพจิตกับการทํางานดวยตัณหาหรือดวยฉันทะ,
๑๐๒๐; -สุขภาพจิตทามกลางภาวะสงครามกาม, ๑๐๖๔; สุขภาพจิตสมบูรณคือความหมายหนึ่งของนิพพาน, ๓๘๙
สุขวิบาก, ๒๔๗; -*, ๙๘๗
สุขวิหารธรรม, ๖๔๕
สุขเวทนา, ๑๐๑, ๓๙๒, ๖๗๐, ๙๙๖, ๑๐๐๙, ๑๐๑๔, ๑๐๑๕,
๑๐๒๐, ๑๐๕๑, ๙๙๘–๑๐๐๓, ๑๐๐๖–๑๐๐๗, ดู สุข
,เวทนา; -ขมอุเบกขาในฌานเปนตน, ๘๒๗; -ไมแนนอน ที่
เคยวาสุขตอมาวาทุกข ที่เคยวาทุกขก็วาสุข, ๑๐๕๕
สุขเวทนีย, ๓๒๔
สุขสบาย(ชวยปสสัทธิ), ๘๓๖
สุขสมบูรณ(ฉันทะอยาก), ๑๐๐๕
สุขสัญญา, ๔๐๑, ๔๗๘
สุขโสมนัส, ๑๐๒๔, ๑๐๖๗
สุขัลลิกานุโยค(แบบอนารยะกับแบบชวยตรัสรู), ๑๐๖๐
สุขา ปฏิปทา(ได้ฌาน๔), ๘๔๑; -*, ๑๐๒๓
สุขี, ๒๔๘, ๓๗๖
สุขุมรูป, ๔๑; -*, ๓๔
สุคต, ๙๓๙
สุคตวินัย, ๙๓๘–๙๓๙
สุคติ, ๑๔๑, ๒๖๘, ๒๘๐, ๒๘๒–๒๘๔, ๓๒๓, ๕๙๑, ๙๑๓,
๙๒๙, ๑๐๒๙, ๕๒๓–๕๒๔, เทียบ ทุคติ และดู สวรรค; การไปสุคติสัมพันธกับภวตัณหา, ๑๗๗; -ทั้งเทวดาและ
มนุษยก็เปนสุคติดวยกัน/เทวดาวามนุษยเปนสุคติของพวก
เทวดา, ๙๕๓; -สุคติพิเศษ, ๒๕๒
สุจริต, ๒๕๒, ๓๗๑, ๕๓๘, ๕๓๙, ๕๔๖, ๕๖๑, ๖๔๕, ๖๘๐,
๗๑๑, ๗๔๕, ๗๔๘, ๗๙๕, ๘๒๔, ๘๖๙, ๘๗๗, ๙๑๑, ๙๖๓,
๑๐๒๙, ๑๐๓๓, ๘๘๒–๘๘๓, ๗๒๓–๗๒๔, ๗๔๒–๗๔๔,
๗๔๙–๗๕๒, ดูศีล,อธิศีล,สิกขา เทียบ ทุจริต; -คนเริ่มมี
การศึกษาเมื่อมีสุจริตใชหรือไม, ๖๙๔; -ฉันทะเปนแรงจูงใจ
ใหประกอบสุจริต, ๙๙๒; -ปติสุขปราณีตชวยใหดํารงใน
สุจริต, ๒๘๑; -มรรคโดยสวนรวม อธิศีลสิกขาโดยสวน

ดัชนี
เฉพาะ เกี่ยวกับการดํารงสุจริต, ๘๖๗, ๘๖๘; -สุจริต ๓
อยาง, ๕๒๐–๕๒๒
สุญญตนิพพาน: -*, ๓๘๖
สุญญตวิโมกข: -*, ๔๑๖
สุญญตสมาธิ: -*, ๗๘๐
สุญญตา, ๔๒๕; -ในอนาคต ภิกษุขาดการศึกษาอบรมจะไม่
สนใจ, ๖๕๘
สุญญตาเจโตวิมุตติ, ๔๓๔
สุญญาคาร(ความหมาย): -*, ๘๑๕
สฺุโต, ๙๗
สุดโตง,สุดทางตรงขาม, ๕๒๘, ๖๘๖, ๑๐๖๕, ดู ที่สุด,อันตะ
สุดท้ายของธรรมทั้งปวง(นิพพาน), ๘๔๒
สุตตันตเทศนา(ปริยายกถา), ๔๘๓
สุตตันติกปริยาย(กรรม๑๒), ๓๒๒
สุตมยปญญา, ๔๖
สุตวันต์ อริยสาวก,สุตวา อริยสาวก, ๘๖๖, ๘๘๓, ๘๘๗, ๙๑๓,
ดู อริยสาวก,กัลยาณชน,กัลยาณปุถุชน,โสดาบัน
สุตะ, ๓๙, ๔๓, ๑๔๙, ๑๕๑, ๔๖๖, ๕๔๘, ๕๖๙, ๕๗๒, ๕๗๓,
๘๘๒, ๘๘๓, ๘๙๘, ๙๐๒, ๙๐๘, ๙๑๐, ๙๑๒, ๙๑๓, ๙๒๙,
๘๙๓–๘๙๕, ๙๐๔–๙๐๕, ๖๓๒–๖๓๔, ดู พหูสุต,พาหุสัจจะ
,ปรโตโฆสะ; -*, ๔๖๘, ๕๘๗; -ความหมายและความสําคัญ
สําหรับกัลยาณปุถุชน, ๘๘๖–๘๘๘; -ในฐานะความรู
ประเภทหนึ่ง, ๔๗; -มีสุตะน้อย แก่เหมือนโคถึก, ๕๗๑; -สุ
ตะเกื้อหนุนปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิ, ๗๐๑, ๙๐๗; -สุตะ
จําเปนนอยกวาอารยวัฒิอื่นอีก ๔ขอ, ๕๗๓; -สุตะเปนปร
โตโฆสะ(อ), ๘๘๗
สุติ(ประเภทของความรู), ๔๗
สุทธวิปสสนายานิก, ๔๒๗, ๔๔๙, ดู วิปสสนายานิก,
สุกขวิปสสก; -*, ๔๒๘
สุทธาวาส: -*, ๔๒๘, ๔๕๘
สุทธิ(นิพพาน), ๔๒๑, ๔๒๒
สุทฺธธมฺมปฺุชโต, ๙๘
สุทฺธสงฺขารปฺุชโต, ๙๘
สุนทรียภาพ(ความดีชั่ว), ๒๔๕
สุนัข, ๔๒๒, ๑๐๓๐
สุนัขจิ้งจอกกับลูกสิงโต(ชาดก): -*, ๕๖๗
สุปฏิบัต,ิ ๙๔๐
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, ๓๙๖, ๔๐๓
สุภกิณหะ, ๓๓๙
สุภนิมิต: -*, ๘๓๔
สุภวิโมกข: -*, ๙๔๘
สุภาพ, ๗๑๒, ๗๒๓, ดู สัณหวาจา,ปสุณวาจา,สัมมาวาจา
สุภาษิต, ๕๖๗–๕๖๙, ดู วาจา
สุรา, ๑๒๓

๑๓๔๑
สุรา,สุราเมรัย, ๗๒๙, ๘๙๐, ๘๙๕, ๙๐๐, ๙๖๖, ๙๗๗, ๗๒๔–
๗๒๘, ดู ศีล ๕
สุรุยสุราย, ๕๓๘
สุวรรณมาลา, ๗๘๖
สุวินิต, ๘๘๙
สูญเสีย(ผลกรรม), ๒๗๐
สูตร,พระ, ๔๙, ๖๘, ๙๖, ๑๐๙, ๒๓๐, ๔๒๒, ๗๒๘, ๗๕๕,
๗๕๘, ๗๗๙, ๘๒๖, ๘๒๗, ๘๓๕, ๖๓๖–๖๓๗, เทียบ วินัย
,อภิธรรม; -*, ๔๓๓, ๖๒๓; -เกี่ยวกับเรื่องตายเรื่องเกิด,
๒๘๐; -นักพระสูตร, ๓๒๒; -ในอนาคตภิกษุจะไม่สนใจสูตร
ที่เป็นตถาคตภาษิต, ๖๕๘; -พุทธประวัติตอนตรัสรู, ๘๕๑; อรรถกถาพระสูตรแปลอัสสาสะปสสาสะกลับกันกับอรรถ
กถาพระวินัย(อ), ๘๑๕; -อสุภะ ๑๐ เรียกวาสัญญาและมี
เพียง ๕-๖(อ), ๘๐๕
สูตรของตัณหา, ๙๗๗, ๙๙๑
สฺวากฺขาโต: -*, ๓๓๓
เสกขสมมต, ๘๘๗
เสขญาณ, ๑๕๒, ๘๘๙
เสขภูม,ิ ๔๖๙
เสขวิชชา, ๑๕๒, ๘๘๙
เสขวิหาร: -*, ๔๗๑
เสขะ, ๑๔๕, ๘๑๔, ๘๘๓, ๘๙๘, เทียบ อเสขะ,อรหันต,ปุถุชน;
-*, ๙๘๔ ; -กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิ การ เป็น
องค์ประกอบภายนอกและภายในที่มีประโยชน์ที่สุดสําหรับ
พระเสขะ, ๕๖๖, ๖๒๐; -การแบงประเภทและระดับ, ๔๐๙,
๔๒๐; -การแบงประเภทและระดับ(อ), ๔๐๙; -เกิดขึ้นเพื่อ
ประโยชนสุขแกพหูชน, ๓๖๖; -ความตางระหวางพระเสขะ
กับพระอรหันตโดยนัยตาง ๆ เชน สติปฏฐาน เปนตน(อ),
๔๗๑; -พระเสขะโดยสมมติ(เสกขสมมต), ๘๘๗; -พระเสขะ
ที่พระอรรถกถาจารยจัดเพิ่มเขา(อ), ๘๘๗; -พระเสขะ
ประกอบด้ว ยองค์ ๘ กลายเป็ น พระอรหัน ต์มี อ งค์ ๑๐ ,
๖๘๘; -พระเสขะเสื่อมเพราะเจากี้เจาการเกินไป, ๙๓๓; อานิสงสของสมาธิสําหรับพระเสขะ, ๗๙๑
เสนหา. ดู สิเนหะ; -*, ๙๗๘, ๑๐๑๙
เสนา, ๗๖๒
เสนาสนปญญาปกะ, ๓๖๗, ๓๖๙
เสนาสนะ, ๑๔๕, ๔๒๑, ๕๗๗, ๗๕๐, ๙๖๖, ๖๕๖–๖๕๘, ดู ที่อยู
อาศัย,ปจจัย ๔; -*, ๓๖๘, ๔๓๖, ๘๑๕; -คุณค่าแท้/เทียม,
๖๔๗; -สงัดกิเลสเพราะเสนาสนะ, ๖๗๕; -เสนาสนะ ๒
อย่าง(ควรไม่ควรเสพ), ๖๖๗; -เสนาสนะมีองค ๕ เหมาะแก
การปฏิบัต,ิ ๘๑๐; -เสนาสนะสงัดไม่ใช่ความหมายที่แท้ของ
การอยู่เดียว, ๖๗๔
เสพ, ๑๑๖, ๑๒๗, ๑๔๕, ๖๔๔, ๖๗๔, ๘๓๖, ๖๕๖–๖๕๗; (กาม). ดู เวทนา,อารมณ,สุขเวทนา,ตัณหา,ฯลฯ; -*, ๘๖๙;

๑๓๔๒
-ขอปฏิบัติที่เสพแลวมีผลหรือไม, ๖๖๘–๖๖๙; -รูป บุคคล
อาหาร ฯลฯ ที่ควรเสพหรือไม, ๖๖๖–๖๖๙
เสพคุน(อาเสวนะ), ๖๖๔, ดูสะสม,สั่งสม,เคยชิน
เสพติด, ๒๕๘, ๕๔๐, ๕๔๗, ๗๒๔, ๗๒๖, ๗๓๕, ๘๖๕, ๙๐๔,
๙๙๗; -*, ๗๒๓; -ทางออกที่ผิดสําหรับผูผิดหวังจากกามสุข
, ๑๐๖๕
เสพสม, ๙๘๖, ๑๐๕๔
เสพเสวย, ๙๘, ๔๙๑, ๖๔๖, ๗๐๑, ๗๔๗, ๘๕๐, ๘๖๑, ๘๖๒,
๙๘๙, ๑๐๒๐, ๑๐๒๔, ๙๘๕–๙๘๖, ๗๙๖–๗๙๗, ๘๖๕–
๘๖๖, ดู เวทนา,ตัณหา
เสมหะ, ๘๖, ๖๕๗
เสมอ(สูงสุด=เสมอกันโดยธรรม): -*, ๖๐๔
เสรี, ๘๕, ๑๓๒, ๒๔๘, ๖๙๗; -ควรปลอยใหเด็กมีประสบการณ
อยางเสรีหรือไม, ๖๖๔–๖๖๖; -พระอรหันตเปนผูเสรี, ๓๗๖
เสรีภาพ, ๖๙๙, ๗๙๓
เสวนา, ๕๗๓, ๕๓๘–๕๓๙, ๘๓๕–๘๓๖; -การเสวนาเกิดขึ้น
เมื่อใด, ๕๘๒; -คนที่ควรเสวนาหรือไม ๓ แบบ, ๕๗๓–
๕๗๖; -ตรวจสอบตถาคตเกี่ยวกับการไม่เสวนากาม, ๕๙๗; หลักธรรมและพุทธภาษิตเกี่ยวกับเสวนา, ๕๖๗–๕๖๙
เสวนาสัตบุรุษ: -ความหมาย, ๕๖๕; -ในกระบวนธรรมแหง
การศึกษา, ๕๘๔–๕๘๖; -เปนปจจัยแหงศรัทธา นําสู
การศึกษา, ๕๘๒; -สัปบุรุษ, ๖๓๘, ๖๙๑, ๕๑๙–๕๒๒,
๕๓๘–๕๓๙, ๕๖๖–๕๖๘, ๖๘๐–๖๘๓, ดู สัปปุริสสังเสวะ,
กัลยาณมิตร,กัลยาณมิตตตา; -สัปบุรุษ(อ), ๘๘๗, ๙๐๑
เสวย, ๙๙, ๑๐๒, ๖๗๐, ดู เสพ,เสพเสวย,เวทนา,อารมณ,สุข
เสวยอารมณ, ๖๖๗, ๘๔๕, ดู อารมณ,เวทนา
เสาหลัก(อุปมาสติ), ๗๖๓
เสียง, ๒๓๒, ๓๙๓, ๔๖๕, ๔๖๙, ๔๗๑, ๔๙๑, ๕๐๖, ๖๗๔,
๖๘๙, ๗๐๒, ๗๕๐, ๗๕๕, ๗๘๓, ๙๗๙, ๑๐๑๕, ๑๐๕๑,
๑๐๕๔, ๙๘๔–๙๘๕, ๑๐๒๖–๑๐๒๗, ๑๐๒๘–๑๐๒๙, ดู
สัททะ,โสตะ; -*, ๔๓๓; -กรณีและบุคคลที่ไมไดยินเสียง
ฟาผาเปนตน, ๗๙๔; -ระดับการไดยินเมื่อมีสมาธิเบื้องตน
และไมมี, ๗๘๒; -เสียง ๒ อย่าง(ควรไม่ควรเสพ), ๖๖๗; เสียงเป็นข้าศึกแห่งฌาน(อ), ๘๑๗
เสียงจากผูอื่น. ดู ปรโตโฆสะ
เสี่ยงทาย, ๖๖๔
เสียจริต, ๕๕๔, ๖๗๒
เสียดสี,ไม, ๕๗๘
เสี้ยนไม(นิมิต), ๘๒๐
เสียสละ, ๕๓๗, ๖๕๒, ๖๗๗, ๗๐๔, ๗๐๕, ๘๓๕, ดู จาคะ; -*,
๑๐๖๖; -ตองมีความสุขในการอยูอยางเสียสละดวย, ๑๐๕๙
เสือ, ๖๕๗
เสื้อผา, ๖๗๖–๖๗๙, ดู เครื่องนุงหม,จีวร
เสื่อม, ๘๕, ๑๑๓, ๑๒๑, ๑๔๙, ๑๕๑, ๒๓๒

พุทธธรรม
เสื่อม,เสื่อมสูญ, ๔๙๐, ๕๖๖, ดู อันตรธาน; -กุศล/อกุศลเสื่อม
หรื อ เจริ ญ เป น เครื่ อ งตั ด สิ น ว า บุ ค คลและสิ่ ง ใดควรเสพ
หรือไม, ๖๖๔, ๖๖๗–๖๖๙; -โยนิโสมนสิการทําให้อกุศล
เสื่อม/ให้สัทธรรมไม่เสื่อมสูญ, ๖๒๐; -เสื่อมจากสัทธรรม
เพราะติดบุคคล, ๖๐๐, ๖๐๑; -อัปปมาทป้องกันความเสื่อม,
๗๖๐
เสื่อมยศ, ๑๔๖
เสื่อมลาภ, ๑๔๖
เสื่อมสลาย, ๙๔, ๙๖, ๑๑๒, ๑๑๔, ๑๑๘, ๑๔๖
เสื่อมสิ้น, ๗๑, ๑๑๖
เสื่อมสิ้นไป, ๘๒๙, ๗๖๖–๗๖๗, ดู สังขาร,สติปฏฐาน
แสง,แสงสวาง, ๔๗๗
แสงเงินแสงทอง,แสงอรุณ(อุปมา), ๕๒๙, ๕๖๖, ๖๑๙, ๖๘๘,
๗๖๐
แสดงธรรม, ๕๔๐, ๙๓๘, ดู ธรรม; -หลักการแสดงธรรม,
๕๗๘, ๕๘๐–๕๘๒; -เหตุใดเริ่มดวยทุกข, ๘๕๙; -ใหผูฟงมี
อิสระในการใชปญญา, ๕๘๕–๕๘๗; -อริยสัจใหตรงกับกิจ,
๘๕๔
แสดงธรรมเปนกลาง ๆ. ดู มัชเฌนธรรมเทศนา
แสวงสัจธรรม(ของพระพุทธเจา), ๖๘๕
แสวงหา, ๖๘๖, ๙๘๗, ๑๐๕๖, ๖๗๑–๖๗๒, ดู ปริเยสนา; แสวงหาทรัพย, ๖๗๑–๖๗๒, ๗๔๑–๗๔๒
แสวงหาไมสมควร. ดู อเนสนา
แสเสพ, ๑๑๖
โสก,โสกะ, ๓๗๘, ๓๙๘, ๔๖๒, ๕๐๓, ๕๑๓, ๕๑๕, ๕๖๖, ๖๓๓,
๘๔๗, ๘๕๒, ๕๑๗, ดู โศก; -ความสัมพันธกับอวิชชาและ
อาสวะ, ๑๗๔
โสก-ปริเทว-ทุกข-โทมนัสส-อุปายาสทุกข, ๘๖
โสกะ, ๘๕; -*, ๘๗
โสไจยกรรม, ๗๑๑–๗๑๓
โสดา, ๘๘๙; -*, ๘๘๑, ๘๙๑
โสดาบัน, ๑๒๓, ๒๒๕, ๔๐๔, ๔๓๓, ๔๙๕, ๖๐๑, ๗๔๘, ๘๖๓,
๙๒๕, ๙๒๘, ๑๐๐๗, ๑๐๕๘, ๕๘๕–๕๘๖, ๖๓๗–๖๓๘, ดู
โสตาปตติยังคะ,อารยวัฒิ; -*, ๗๔๒, ๙๒๓, ๙๘๗; -ขอควร
ทราบทั่วไปในฐานะเปนทักขิไณยหรืออริยบุคคลประเภท
หนึ่ง, ๔๒๐, ๔๒๔; -ขอควรทราบทั่วไปในฐานะเปนทักขิ
ไณยหรืออริยบุคคลประเภทหนึ่ง(อ), ๔๐๙; -คติจาก
โสดาบันสําหรับคนยุคปจจุบัน, ๙๑๑–๙๑๒; -ควรโยนิโส
มนสิการขันธ์ ๕, ๔๖๘; -ความแตกตางกับบุคคลกอนโสดา
และพระอรหันตเปนตน โดยความรูเทาทันขันธ ๕ และโดย
อินทรีย ๕ เปนตน, ๘๒๙; -ความเปนโสดาบันเหมาะกัน
และเปนที่ตองการสําหรับสังคมปจจุบัน, ๙๐๙–๙๑๑; ความหมาย ไวพจน และคําเรียกตาง ๆ, ๘๘๙–๘๙๐; คุณสมบัติ, ๘๘๒–๘๘๕, ๘๙๐–๙๐๐, ๙๐๒–๙๐๘; -ธรรม
องค ป ระกอบหรื อ คุ ณ สมบั ติ ที่ ทํ า ให เ ป น โสดาบั น /

ดัชนี
กระบวนการพัฒนาปญญา, ๙๐๒, ดู โสตาปตติยังคะ
,ปญญาวุฒิธรรม; -ในพุทธกาล บุคคลโสดาบันสวนมาก
เปนคฤหัสถ, ๘๘๑–๘๘๒; -บุคคลโสดาบันถึงจะยังมีราคะ
ก็ประเสริฐกวาแมแตศาสดาภายนอกที่หมดกามราคะแลว,
๘๘๖; -บุคคลโสดาบันในฐานะอารยชนระดับตนหรือ
สมาชิกที่เริ่มเขาสังกัดสังคมของอริยชน, ๘๖๕, ๙๖๕,
๘๘๑–๙๑๒; -เบ็ดเตล็ดแงมีศีลบริบูรณ อปรามัฏฐศีลไมมี
สีลัพพตปรามาส หมดกังขาเรื่องตายแลวเกิดและยังมีสมาธิ
ไมบริบูรณ, ๓๖๒, ๔๒๘; -เบ็ดเตล็ดแงศรัทธาไมหวั่นไหว
ในพระรัตนตรัย, ๖๘๒; -พระโสดาบันที่เปนคูครองตัวอยาง
, ๗๒๘; -พุทธดํารัสให้ภิกษุชักนําประชาชนให้ตั้งอยู่ในองค์
คุณของโสดาบัน หรือในการเรียนรู้อริยสัจ, ๘๘๑, ๙๑๒
โสดาบันนอย. ดู จูฬโสดาบัน
โสดาปัตติผล, ๓๗๔, ๔๐๒, ๔๓๑, ๔๗๑, ๔๘๘, ๕๓๒, ๘๓๙,
๘๙๘, ๙๐๒–๙๐๓; -*, ๔๑๙, ๔๕๘, ๘๘๑, ๘๘๗; -ธรรมที่
ใหบรรลุตั้งแตโสดาฯ ถึงอรหัตตผล, ๖๘๒–๖๘๓; -บรรลุ
ด้วยโยนิโสมนสิการขันธ์ ๕, ๔๖๘; -ประเสริฐกวาสวรรค
เปนตน, ๘๘๖; -วิมุตติขั้นโสดาปตติผลขึ้นไป(อ), ๔๓๖; อานิสงส์๖, ๘๙๙
โสดาปตติมรรค,-มัคค, ๘๓๙, ๘๖๓; -*, ๕๙๘, ๘๘๘; จัดเปนทัสสนะ(อ.), ๘๘๖
โสต,โสตะ, ๒๖, ๓๐, ๑๗๒, ๒๖๔, ๓๓๐, ๕๐๖, ๖๕๘, ๖๖๖,
๖๘๙, ๘๓๗; -*, ๓๔, ๘๔๒
โสตวิญญาณ, ๒๗, ๓๐, ๑๗๑, ๔๖๕, ๕๐๖, ๑๐๑๕
โสตสัมผัส, ๓๑, ๑๗๒
โสตสัมผัสสชาเวทนา: -*, ๓๑
โสตาปตติมัคคญาณ: -*, ๘๘๘
โสตาปตติยังคะ๔: -(ชุดที่ ๒) หลักและความหมายโดยยอ/
เที ย บกั บ หลั ก พระรั ต นตรั ย และการดํ า เนิ น ตาม
มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทา/เป น หลั ก การพั ฒ นาป ญ ญา ทํ า ให
ประจักษแจงตั้งแตโสดาปตติผลถึงอรหัตตผล, ๖๘๒–
๖๘๓, ดู ปญญาวุฒิธรรม; -*, ๘๘๑; -ชุดที่ ๑ (ของพระ
โสดาบัน), ๘๒๘, ๘๙๔, ๙๐๒, ๘๙๐–๘๙๓, ๘๙๘–๙๐๐; ชุดที่ ๒ (ทําใหเปนโสดาบัน), ๕๖๗, ๙๐๑; -ชุดที่ ๒ (ทําให
เปนโสดาบัน)(อ), ๕๘๔, ๕๘๕
โสตาวธาน: -*, ๕๒๓, ๑๐๐๖
โสตินทรีย, ๓๖, ๔๗๐
โสภณเจตสิก, ๒๗; -*, ๒๔๗
โสภณสาธารณเจตสิก, ๒๗
โสเภณี, ๙๖๙
โสมนัส, ๒๖, ๗๗, ๗๔๒, ๗๗๙, ๗๙๗, ๙๑๓, ๑๐๒๖, ๑๐๔๓,
๑๐๔๖; -*, ๘๒๖
โสฬสญาณ: -*, ๔๘๐
โสฬสวัตถุกอานาปานสติกรรมฐาน: -*, ๘๑๖
หงส์(อุปมา), ๕๗๑

๑๓๔๓
หงอก. ดู ผมหงอก
หง่อม, ๕๗๑
หงอยเหงา, ๘๔๕
หญ้า, ๕๓๑, ๖๓๐, ๖๗๕, ๗๙๗, ๘๒๒, ๑๐๓๔, ๘๓๖–๘๓๘
หญิง. ดู สตรี
หดหู, ๖๔๘, ๖๒๒–๖๒๓, ๘๓๖–๘๓๘, ดู ถีนมิทธะ
หตวิกขิตตกะ: -*, ๘๐๕
หทัยรูป, ๔๑
หทัยวัตถุ, ๒๖
หนทาง, ๕๑๔, ๘๐๘, ๕๕๓–๕๕๔
หนวด(ถือถอนหนวด), ๖๔๑
หนวดเตา, ๖๖๗
หนวยรวม, ๑๑๐
หนัง, ๖๓๐, ๖๕๓, ๗๕๕
หนังสือ(กัลยาณมิตร/ปาปมิตร), ๕๖๕, ๕๘๒, ๖๗๗; -*, ๕๒๙
หนังเสือ, ๖๗๕
หนา,หนาตา, ๖๕๒, ๖๗๘
หนาที่, ๘๕, ๑๑๒, ๑๑๖, ๑๒๕, ๑๔๔, ๑๕๑, ๕๒๗, ๕๓๑, ๕๖๕,
๖๔๖, ๖๔๘, ๗๓๓, ๗๓๕, ๗๔๖, ๘๐๐, ๑๐๖๔, ๕๖๙–๕๗๐,
๘๓๙, ดู กิจ; -*, ๕๒๘; -การทําหน้าที่ของกัลยาณมิตร,
๕๘๒, ๕๘๔–๕๘๗; -ครูตอศิษย, ๕๗๙; -จัดองคธรรมเขา
ตางหมวดตามหนาที่, ๘๒๔; -ตัวอยางพอแมทําหนาที่มิตร
ชั่วหรือดี, ๖๗๖–๖๗๙; -พอแมตองใหลูกเลาเรียน, ๗๔๕–
๗๔๖; -โพชฌงคกับนิวรณทําหนาที่ตรงขามกัน, ๘๓๓; สติ/อัปปมาท กับการทําหนาที่, ๗๕๙, ๗๖๓; -สิ่งที่เกี่ยวกับ
กิจหนาที่เปนปจจุบันทั้งนั้น, ๖๕๕; -หนาที่กับฉันทะ,
๑๐๒๑; -หนาที่ของคนประเภทตาง ๆ ตามหลักทิศ๖,
๗๓๐–๗๓๒; -หนาที่ของภิกษุตอชาวบาน, ๕๗๗, ๙๒๙; หนาที่ของมหากษัตริย, ๘๗๑; -หนาที่ของโยนิโสมนสิการ,
๖๒๕, ๖๗๗–๖๗๙; -หนาที่ของรัฐกําจัดความยากจน,
๗๕๒; -หนาที่ของอินทรีย ๕แตละอยาง, ๘๒๘–๘๓๑; หนาที่ตออริยสัจรายขอในการแกปญหา, ๖๓๔–๖๓๕,
๘๕๔–๘๕๘, ดู กิจในอริยสัจ; -หนาที่ทางสังคม, ๘๖๘
หนาม(ถือนอนบนหนาม), ๖๔๑
หนาย. ดู นิพพิทา; -*, ๔๖๓
หนาว, ๖๔๖, ๘๗๖
หนี้,หนี้สิน, ๔๐๖, ๑๐๔๖, ๗๔๒–๗๔๔
หนีภัย, ๘๖๓
หนุ่ม(เวลาเหมาะสําหรับเพียร), ๖๕๖, ๗๕๘
หนู, ๙๖๗
หมกมุน, ๒๓๒, ๖๗๒, ๘๕๐, ๑๐๒๖, ๑๐๓๕, ๑๐๕๑, ๑๐๖๓,
๗๔๖–๗๔๗
หมดใคร. ดู วิราคะ,นิพพิทา
หมดจด(วิสท), ๘๓๕–๘๓๖
หมวดธรรม, ๕๘๗, ๖๓๒, ๘๖๗, ดู ธรรมขันธ

๑๓๔๔
หมอ, ๑๐๐๑, ๑๐๑๓
หมอดู: -*, ๘๖๕
หม้อน้ํา(อุปมา), ๕๗๑
หมี, ๖๕๗
หมู่คณะ, ๕๙๗, ๘๘๓; -*, ๖๒๓, ๗๙๒
หมูชน, ๕๗๖, ๖๕๔, ๖๘๔, ดูที่ วินัย,สงฆ
หมู่บ้าน, ๕๙๕, ๖๔๙, ๖๖๗, ๕๕๓–๕๕๔, ๖๕๐–๖๕๑, ๖๕๘–
๖๕๙
หมู่ไม้, ๕๖๘, ๖๕๑, ๘๒๗
หยั่งรู, ความ. ดู ญาณ
หยั่งรูชอบ. ดู สัมมาญาณ
หยั่งรูสัจจะ, ๕๙๓–๕๙๕
หยูกยา. ดู ยา
หรูหรา, ๕๔๐, ๖๔๖; -*, ๑๐๒๒
หลง, ๕๘๔, ๗๐๑, ๘๗๐, ๑๐๕๔, ๑๐๕๖, ๗๖๐–๗๖๒, ดู โมหะ
หลงผิด, ๑๐๕
หลงผิด(นิพพาน/อรหันต), ๔๐๐, ๔๙๖
หลงเพลิน,หลงมัวเมา,หลงระเริง, ๑๑๖, ๑๒๓
หลงสมมติ, ๑๑๐
หลงใหล, ๑๑๔, ๖๓๐, ๑๐๓๕, ๗๔๖–๗๔๗
หลอกลวง, ๖๗๒, ๗๒๖, ๗๓๔, ๗๕๐, ๗๗๔, ดู มุสาวาท
หลอหลอม(ทัศนคติและคานิยม), ๖๗๗
หลัก, ๕๓๑, ๖๒๗, ๖๓๒, ๖๓๔, ๖๗๗, ๘๗๐, ๕๖๙–๕๗๐,
๕๘๙–๕๙๔, ๖๕๓–๖๕๔
หลักการ: -หลักการ=ธรรม(คูกับวิธีปฏิบัติ), ๘๗๘, ๙๓๖; หลักการ=ธรรม(คูกับอรรถ), ๖๓๖–๖๔๑; -หลักการ=วาทะ/
ทิฏฐิ, ๕๓๑, ๖๕๙; -หลักการดับทุกขแกไขปญหา=นิโรธ,
๕๑๔, ๕๑๖; -หลักการดําเนินชีวิต ครองชีวิต ความ
ประพฤติ=จริยธรรม, ๕๓๔; -หลักการในกระบวนการ
ศึกษา, ๕๘๒–๕๘๕; -หลักการพัฒนาปญญา/หลักการ
ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปตติผล=ปญญาวุฒิธรรม,โสตาปตติ
ยังคะ, ๕๘๕–๕๘๖, ๖๓๗–๖๓๘; -หลักการสอน, ๕๖๕
หลักเกณฑ, ๘๗๐, ดู วินัย; -กําหนดวาสิ่งใดคนใดที่ใดควรคบ
อยู ใ ช ห รื อ ไม ข อ ปฏิ บั ติ ใ ดได ผ ลหรื อ ควรติ ช มหรื อ ไม ,
๖๖๗–๖๗๐; -หลักเกณฑมาตรฐานในการปฏิบัติตอสุข,
๑๐๖๒
หลักทั่วไป(กับคําสอนเฉพาะกรณี), ๖๗๕
หลักธรรม, ๕๓๒, ๕๓๖, ๕๓๙, ๕๔๒, ๕๗๖, ๕๗๘, ๕๙๑, ๖๗๖,
๗๙๕, ๘๔๘, ๕๖๗–๕๖๙, ๖๓๘–๖๔๑, ๘๒๘–๘๓๒; -(ที่
คลุมคําสอนพุทธทั้งหมด), ๘๔๖–๘๗๔; -(เทียบกับอริยสัจ
กับปฏิจจสมุปบาท), ๘๕๐–๘๕๔ ; -(เที ยบอริยสัจ
กับปฏิจจสมุปบาท). ดู ธรรม
หลักปฏิบัต.ิ ดู ปฏิบัติ
หลักพื้นฐาน(ตรวจสอบภูมิปญญา): -*, ๖๘๐
หลักวิชา, ๕๘๓

พุทธธรรม
หลักใหญ/หลักยึดเหนี่ยวเบื้องตนของชาวพุทธ(พระรัตนตรัย),
๖๘๒; -*, ๘๖๔
หลับเปนสุข, ๖๕๓
หลาว(อุปมา), ๑๐๓๑
หลีกเร้น, ๖๔๗, ๖๗๔
หลุดพ้น, ๘๐, ๑๐๘, ๑๑๘, ๑๒๔, ๒๕๓, ๓๒๐, ๓๙๓, ๔๒๑,
๔๕๑, ๔๖๓, ๔๗๐, ๔๙๔, ๕๐๑, ๕๐๘, ๕๒๖, ๕๕๖, ๕๘๐,
๕๘๕, ๕๙๘, ๖๗๗, ๖๘๖, ๗๔๙, ๗๕๖, ๗๖๕, ๗๗๖, ๘๑๔,
๘๓๙, ๘๖๒, ๘๖๔, ๘๖๘, ๘๗๗, ๘๙๔, ๙๐๘, ๙๕๐, ๙๕๒,
๙๗๙, ๑๐๒๕, ๑๐๓๔, ๑๐๔๙, ๑๐๖๕, ๑๐๖๗, ๑๐๑๖–
๑๐๑๗, ๕๑๗–๕๑๙, ๕๔๕–๕๔๖, ๕๕๘, ๗๑๖–๗๑๗,
๗๙๒–๗๙๓, ๘๕๐–๘๕๑, ดู วิมุตติ; -*, ๓๘๙, ๕๓๒, ๗๑๔,
๗๘๐; -เกี่ยวกับกรรมอนัตตา, ๓๑๑; -จุดหมายของสมาธิ,
๗๘๐, ๗๘๗–๗๘๙; -ไตรสิกขาบ่มกันสู่วิมุตติ, ๕๕๕, ๗๘๘;
-ถ้ าไม่ รู้ คุ ณโทษทางออกของโลกตามจริ งก็ หลุ ดพ้ นไม่ ได้ ,
๖๔๓; -ในสมถะชั่วคราวและกลับกลายได, ๘๒๑–๘๒๓, ดู
วิกขัมภนวิมุตติ,เจโตวิมุตติ,สามายิกวิมุตติ; -บําเพ็ญตบะ
ร้อยปีก็ไม่หลุดพ้น, ๖๗๓; -แบบวิโมกข, ๔๑๑; -แบบวิโมกข
(อ), ๔๑๖; -ปญญาวิมุต/อุภโตภาควิมุต, ๘๒๓; -ภาวะหลุด
พน, ๗๗๑, ๗๗๒; -ไม่ว่าพระหรือชาวบ้านหลุดพ้นแล้วก็
หลุดพ้นเหมือนกัน, ๔๘๘; -โยนิโสมนสิการ/โลกุตร
สัมมาทิฏฐิ จําเปนสําหรับความหลุดพน, ๖๒๕, ๖๙๒; ลักษณะจิตที่หลุดพ้นแล้วจากอาสวะ, ๖๔๔; -ศรัทธาแบบ
ติดบุคคลเปนอุปสรรคได, ๕๘๘, ๕๙๙–๖๐๑; -สมาธิที่ทําให
หลุดพน(อ), ๔๒๘; -สรุปสาระ, ๘๗๖; -หลุดพนขั้นเด็ดขาด,
๔๙๐, ดู สมุจเฉทวิมุตติ,อกุปปาเจโตวิมุตติ,อสามายิก
วิมุตติ; -หลุดพนดวยปญญา. ดู ปญญาวิมุต; -หลุดพนทั้ง
สองสวน/2วาระ, ๔๑๓, ๔๑๙, ดู อุภโตภาควิมุต; -หลุดพน
แบบวิภวตัณหา, ๑๐๐๑; -หวังพึ่งเทวดา ขัดหลักความหลุด
พน, ๙๕๕
หลุดพนชอบ. ดู สัมมาวิมุตติ
หลุมถานเพลิง/ไฟ, ๑๐๓๐, ๑๐๓๒
หลุมบอ, ๕๕๓–๕๕๔
ห้วงกิเลส, ๕๘๖
หวงน้ํา, ๓๓๖, ๕๑๐, ๕๓๑, ๕๔๑, ๕๗๑, ๗๘๔, ๑๐๔๗; -*,
๗๘๖
หวงบุญ,หวงกุศล, ๘๙๒; -*, ๘๙๕
หวงแหน, ๗๑๖, ๗๒๔, ๗๔๗, ดู มัจฉริยะ
หวนละหอย, ๖๕๔–๖๕๕
หวัง: -ความหวังที่จะสําเร็จหรือไม, ๘๔๔; -ชาวพุทธหวังผลดวย
การกระทํา, ๘๗๗; -เป็นคนควรหวังเรื่อยไป, ๖๕๖; -พระ
อรหันตไมอยูดวยความหวัง, ๓๗๓
หวั่นกลัว,หวาดกลัว,หวาดเสียว, ๖๔๘, ๖๘๐, ๖๒๑–๖๒๔,
๖๒๕–๖๒๖
หวา,ตน, ๑๐๖๐; -*, ๘๓๒

ดัชนี
หวานชื่น. ดู อัสสาทะ
หอกหลาว(อุปมา), ๑๐๓๑
หอย, ๕๔๑; -*, ๗๘๖
หัตถ, ๘๔๘
หัตถิวัตร, ๔๒๒
หัวงู(อุปมา), ๑๐๓๑
หัวใจ, ๑๑๘
หาได้ยาก(บุคคลและสิ่ง), ๖๔๐
หาม. ดู ขอหาม
หายติด. ดู นิพพิทา
หายนะ, ๒๘๒, ๙๕๘
หายปวย(คนหนึ่งนอนคนหนึ่งเพียร), ๖๔๙–๖๕๐
หายร้อน(ตัวเองแล้วจึงสอนคนอื่น), ๕๘๑
หาเลี้ยงชีพ, ๘๗๒, ดู เลี้ยงชีวิต,อาชีวะ
หิตฉันทะ: -*, ๑๐๐๔
หิตสุขูปนยนกามตา: -*, ๑๐๐๔
หิน, ๕๔๑, ๘๒๒
หิมะ, ๘๗๖
หิริ, ๖๙, ๑๕๑, ๔๘๗; -*, ๕๘๗, ๘๘๗
หิริเจตสิก, ๒๗
หิริโอตตัปปะ, ๒๖๑
หิว, ๙๙๓, ๖๕๐–๖๕๑
หึงหวง. ดู มัจฉริยะ
หื่นเหิม,เหิมใจ. ดู นันทิ
หุต: -*, ๘๙๖
หุตฺวา อภาวฎเน, ๗๓
หู, ๕๑, ๓๙๒, ๓๙๓, ๔๖๕, ๔๗๑, ๕๙๗, ๗๕๐, ๗๕๕, ๗๕๗,
๗๗๓, ๘๗๘, ๙๐๑, ๑๐๑๕, ๑๐๒๖, ๑๐๓๐, ดู โสตะ; -*,
๕๒๐, ๑๐๓๒
หูทิพย, ๗๘๘, ๙๔๕, ดู ทิพพโสต
เหงา, ๑๐๔๗
เหงื่อ, ๖๗๗
เหตุ, ๙๔, ๑๑๓, ๑๑๖, ๑๒๒, ๑๓๖, ๑๓๙, ๑๔๙, ๓๒๓, ๕๑๔,
๖๐๑, ๖๒๖, ๖๖๓, ๘๖๐, ๙๗๙, ๑๐๕๕, ๘๙๖–๘๙๙, ๖๓๓–
๖๓๕, ดู เหตุปจจัย,เหตุผล; -ความตางระหวางเหตุกับ
ปจจัย, ๑๕๗; -ความโลภเปนเหตุของการฆาไดไหม, ๖๖๒;
-คิดคนสืบสาวหาเหตุ=โยนิโสมนสิการ, ๖๒๒; -สมุทัยและ
มรรคเปนเหตุ, ๖๓๔; -เหตุของกรรมชั่ว, ๖๒๐; -เหตุแหง
ทุกขในการคิดแบบอริยสัจ. ดู สมุทัย; -เหตุให้เกิด
สัมมาทิฏฐิ โพชฌงค์ ละความสงสัยได้ ละราคะ โทสะ โมหะ
นิวรณ์ได้ ไม่มีอะไรสู้โยนิโสมนสิการ, ๖๒๑
เหตุการณ, ๖๓๑, ๖๕๒, ๖๕๕, ๖๖๑, ๖๗๗, ๗๗๐; -(ตอนตรัส
รู), ๘๕๐–๘๕๑
เหตุใกล. ดู ปทัฏฐาน
เหตุปรารภ(ใหเกียจครานหรือเพียร), ๖๔๘–๖๕๐

๑๓๔๕
เหตุปจจัย, ๗๙, ๑๑๖, ๑๕๑, ๔๙๐, ๔๙๓, ๔๙๔, ๔๙๗, ๕๑๓,
๕๒๖, ๕๓๐, ๕๓๔, ๕๕๗, ๕๕๘, ๕๖๓, ๕๘๑, ๕๘๓, ๖๔๑,
๖๗๒, ๖๙๒, ๗๐๐, ๗๐๒, ๗๐๓, ๗๑๗, ๗๑๙, ๗๕๑, ๗๕๖,
๗๗๑, ๗๗๓, ๘๐๖, ๘๔๐, ๘๕๒, ๘๗๗, ๙๐๓, ๑๐๑๖,
๕๑๔–๕๑๖, ๖๒๑–๖๒๓, ๖๒๔–๖๒๖, ๖๒๙–๖๓๐, ๖๓๔–
๖๓๕, ๖๘๔–๖๘๗, ๘๖๐–๘๖๓, ๘๖๕–๘๖๘, ดู ธรรมดา
แห ง เหตุ ป จ จั ย ,ปฏิ จ จสมุ ป บาท ,โยนิ โ สมนสิ ก าร ,โลกุ ต ร
สัมมาทิฏฐิ; -*, ๖๘๐, ๗๗๗; -กรณีที่เหตุปจจัยกับผล
เสมือนไมตรงกัน, ๖๖๓; -การจับเหตุปจจัยใหตรงกับผล,
๖๖๓; -ธรรมดาแหงเหตุปจจัย, ๕๘๓, ๘๗๖; -วิธีคิดแบบ
สืบสาวเหตุปัจจัย, ๖๒๘, ๖๓๒; -วิธีพุทธคือใหรูเทาทัน
เหตุปจจัยแลวแกไขทําการตรงตัวเหตุปจจัย, ๘๗๐, ๘๗๓,
๖๓๑–๖๓๒; -วิภัชชวาทแบบแยกซอยโดยลําดับและ
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัย, ๖๖๑–๖๖๓; -เหตุปจจัยอยูใน
ความหมายเกี่ยวกับธรรม(เทียบกับวินัย)(อ), ๘๖๔
เหตุผล, ๗๓, ๑๑๔, ๓๖๒, ๕๓๘, ๕๗๘, ๕๘๑, ๕๘๔, ๕๙๑,
๖๒๖, ๖๔๑, ๖๖๗, ๖๘๐, ๘๗๓, ๙๘๙, ๙๙๓, ๑๐๑๔–
๑๐๑๙, ๕๒๘–๕๓๑, ๕๖๓–๕๖๔, ๕๘๗–๕๘๙, ๕๙๖–๕๙๘,
๖๒๑–๖๒๓, ๖๔๘–๖๔๙, ๗๑๖–๗๑๘, ๘๖๙–๘๗๐, ดู เหตุ
ปจจัย; -*, ๑๒๑; -การอางเหตุผลใหตรงกับกรณี, ๖๗๒; ความรูระดับเหตุผลยังไมแน/ทาทีตอเหตุผล, ๕๙๓–๕๙๔;
-ความเห็น ความคิดเหตุผลเกี่ยวกับความดีความชั่วยังอยู
ในระดับโลกียสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๓; -พยายามดวยเหตุผล
สามัญของมนุษยดีกวาหวังพึ่งออนวอนสิ่งเหนือสามัญวิสัย,
๙๕๑, ๙๕๙; -ไมอาจรูนิพพานไดดวยการถกเถียงเหตุผล,
๕๐๔; -ศรัทธาที่มีเหตุผลเป็นมูลฐาน เกิดจากการตรวจสอบจะ
มั่นคงไม่กลับกลาย, ๕๙๘; -ศรัทธาแบบมีเหตุผลและไมมี
เหตุผล, ๖๗๙–๖๘๑; -เหตุผลกับการเขาถึงหรือประจักษเอง
, ๔๙๕; -เหตุผลตางจากเหตุและผล(อ), ๖๓๔; -เหตุผลที่จะ
ชื่อวาอยูเดียวหรือมีคู, ๖๗๔–๖๗๕; -เหตุผลในการที่จะมี
ทรัพย, ๗๔๓–๗๔๔
เหตุผลสนธิ, ๑๗๙
เหตุและผล(ตางกับเหตุผลในภาษาไทย): -*, ๖๓๔
เหตุใหเกิดทุกข. ดู สมุทัย
เห็นแกตัว, ๔๐๘, ๗๔๗
เห็นแกตัว,ความ, ๑๐๐
เห็นแจง. ดู วิปสสนา
เห็นชอบ. ดู สัมมาทิฏฐิ
เห็นชอบตามคลองธรรม(=โลกียสัมมาทิฏฐิ), ๕๘๓
เห็นเอียงสุด,ความ, ๖๖๒, ดู ที่สุด
เหนือธรรมชาติ, ๑๖๖, ๕๙๑, ๘๗๓, ดู ธรรมชาติ
เหนือโลก, ๕๘๑, ๙๗๐
เหนือสามัญวิสัย, ๒๗๙, ๘๗๔, ๙๔๑–๙๗๐
เหนือสุข, ๘๗๗
เหมาคลุม(ผิดหลักวิภัชชวาท), ๖๖๑

๑๓๔๖
เหมาะแก่งาน, ๖๔๙, ดูควรแกงาน,กัมมนีย
เหยียดหยาม, ๖๗๗, ๑๐๓๑; -*, ๑๐๐๓
เหยี่ยว, ๑๐๓๐; -*, ๕๖๗
เหยื่อ,เหยื่อลอ, ๑๐๖๔, ๑๐๖๗, ดู อามิส
เหรัญญิก,เหรียญ(อุปมา), ๒๑; -*, ๕๕๒
เหลาะแหละ, ๗๒๙
เหลือบ, ๖๔๖
เหาะ,เหิรฟ้า, ๘๐๑, ๙๕๕, ๙๔๕–๙๔๗, ดู อิทธิปาฏิหาริย
เหี้ยมเกรียม(ปฏิปทา), ๖๔๑
เหี่ยวแหงใจ, ๖๔๘, ดู โศก,โสกะ
แหลงเริงรมย, ๕๔๗
แหวน, ๗๘๖
โหมไฟ(อุปมา), ๘๓๖–๘๓๘
ให้,ให้ปัน, ๕๗๖, ๗๔๔, ๗๔๖, ดู ทาน; -(แกความโกรธ), ๖๕๓
ใหญ่(มิใช่ที่กาย), ๕๗๑
ไหลเนื่อง, ๗๑
ไหว. ดู เคารพ; -*, ๖๐๔
อกตะ(นิพพาน), ๓๓๘
อกตัญุตา,อกตเวทิตา: -*, ๘๙๘
อกรณียวณิชชา๕: -*, ๗๒๓
อกามการิยโต, ๙๗
อกาลิก,ํ ๔๘๗
อกาลิกะ(นิพพาน), ๔๐๑
อกิญจนะ, ๒๔๘, ๓๓๖, ๓๗๓
อกิริยทิฏฐิ,อกิริยวาท, ๑๐๑, ๑๐๓
อกิริยวาท, ๘๙๖–๘๙๗
อกิริยาทิฏฐิ(ผิดหลักกรรม), ๒๘๖
อกุปปา, ๔๓๑
อกุปปาเจโตวิมุตติ, ๔๓๒, ๔๓๖, ๔๕๓, ๔๖๐, ดู วิมุตติ; -เป็น
แก่นเป็นที่หมายของพรหมจรรย์, ๕๓๒
อกุปปาวิมุตติ, ๔๓๒, ๔๓๖
อกุศล, ๙๙, ๑๑๕, ๑๒๗, ๒๔๓, ๒๗๕, ๔๓๔, ๔๓๘, ๕๖๖,
๖๔๗, ๖๖๔, ๗๐๕, ๗๓๗, ๗๗๔, ๗๘๑, ๗๙๗, ๘๓๕, ๙๕๔,
๙๗๘, ๙๗๙, ๙๘๔, ๙๙๓, ๙๙๘, ๑๐๑๐, ๑๐๐๑–๑๐๐๓,
๕๔๓–๕๔๔, ดู อกุศลธรรม,บาป เทียบ กุศล; -*, ๖๖; กรรมฐานทุกอยางขมอกุศล, ๘๐๙; -ความแตกตางจากบาป
, ๒๕๐; -ความหมายของอกุศล, ๗๑๗; -ตรวจสอบตถาคต
ว่ามิใช่งดเว้นเพราะกลัว, ๕๙๗; -ตัวอยางวิธีคิดแกความคิด
อกุศล, ๖๕๐–๖๕๓; -ในกาลามสูตรและในพุทธพจน์อื่น ๆ
แสดงสภาวะและโทษ, ๕๙๐; -เปนปจจัยกันกับกุศลได,
๒๕๐, ๙๙๙; -เพียรปองกันและละอกุศล, ๗๕๕, ๘๐๑; โยนิโสมนสิการช่วยให้กําจัดอกุศล, ๖๒๐; -สมาธิฝายกุศล
กับอกุศล(อ), ๗๗๙; -สัมมาทิฏฐิคือรูอกุศลและอกุศลมูล
กุศลและกุศลมูล, ๖๘๗–๖๘๙

พุทธธรรม
อกุศลกรรม, ๒๔๒, ๒๔๔, ๒๔๙, ๓๒๒, ๙๕๓, ๑๐๓๓, ดูอกุศล
,อกุศลธรรม
อกุศลกรรมบถ๑๐, ๗๑๒, ๙๑๘; -*, ๖๓๘
อกุศลจิต, ๒๗, ๗๒๗; -สมาธิเกิดในอกุศลจิตก็ได(อ), ๗๗๙
อกุศลเจตนา, ๒๔๙, ๙๔๙
อกุศลธรรม, ๖๖, ๖๘, ๒๐๗, ๒๔๒, ๒๖๙, ๔๐๘, ๔๒๔, ๕๙๒,
๕๙๙, ๖๔๖, ๖๙๕, ๖๙๖, ๗๐๐, ๗๕๐, ๗๕๔, ๗๕๕, ๗๕๗,
๗๖๗, ๗๘๓, ๘๐๑, ๘๑๒, ๘๒๔, ๘๒๘, ๘๕๑, ๙๘๐,
๑๐๒๔, ๑๐๒๘–๑๐๒๙, ๑๐๓๔–๑๐๓๖, ๑๐๕๙–๑๐๖๑,
๗๔๔–๗๔๕, ดู อกุศล เทียบ กุศลธรรม; -*, ๖๘๘; กัลยาณมิตร/โยนิโสมนสิการ/อัปปมาท ทําให้อกุศลธรรม
เสื่อม, ๕๖๗, ๖๒๐, ๗๖๐; -ความหมายของอกุศลธรรม,
๒๖๓; -ตัวอยางอกุศลธรรมเกิดจากอโยนิโสมนสิการตอ
ความตาย, ๖๔๘; -เมื่อเข้าฌานจิตก็ปลีกปลอดจากอกุศล
ธรรม, ๗๗๙, ๗๘๑–๗๘๒; -สุขที่ปราศจากกามปราศจาก
อกุศลธรรม, ๖๔๔–๖๔๕; -อกุศลธรรมเกิดจากเจโตวิมุตติก็
มี, ๔๓๔; -อกุศลธรรมเจริญหรือเสื่อมเปนเกณฑกําหนดวา
สิ่งที่เปนตนควรคบใชอยูหรือไมและวาขอปฏิบัติใด ๆ มีผล
หรือไมควรสรรเสริญหรือไม, ๖๖๔, ๖๖๗–๖๖๙; -อกุศล
ธรรมเจริญหรือเสื่อมเป็นเกณฑ์ตัดสินดีชั่ว, ๒๖๗; -อกุศล
ธรรมที่เกิดจากมิจฉัตตะ=อนรรถ, ๖๓๘; -อกุศลธรรมที่เปน
ปฏิปกษกับอินทรีย ๕แตละขอ, ๘๒๙–๘๓๑; -อกุศลธรรม
ที่มากับตัณหาในการทํางาน, ๙๙๒; -อโยนิโสมนสิการหนุน
ใหเกิดและหลอเลี้ยงอกุศลธรรม, ๖๒๓, ๖๗๖–๖๗๙
อกุศลมูล, ๒๒๘, ๒๔๒, ๗๐๖, เทียบ กุศลมูล; -เกณฑตัดสินดี
ชั่ว, ๒๖๑
อกุศลวิบากจิต, ๒๒๘
อกุศลสาธารณเจตสิก, ๒๗
อคติ๔, ๗๗๑, ๘๙๘, ๙๑๘; -พระโสดาบันปราศจากอคติ, ๘๘๕
อคมนียวัตถุ, ๗๒๖
องค์. ดู องคคุณ,องคธรรม,องคประกอบ; -องค์ ๗ ของมิตร
ควรคบ, ๕๗๖; -องค ๘ ของจิตสมาธิสมบูรณขั้นฌาน,
๗๘๔; -องคตาง ๆ ของการละเมิดศีล ๕, ๗๒๖
องคคุณ. ดู องคประกอบ,คุณสมบัติ; -องคคุณของผูตรัสรู
(โพชฌงค), ๘๓๒; -องคคุณของผูที่จะบรรลุวิมุตติไดเร็ว
(อ), ๘๑๐; -องค์คุณของโสดาบันฯลฯ, ๙๑๒, ดู โสตาปตติ
ยังคะ
องคฌาน: -กับวลี(อ), ๘๑๒
องคฌาน(ฌานังคะ), ๑๐๒๓, ดู ฌาน; -ความหมายและขอควร
ทราบ, ๘๒๕–๘๒๗; -คู่ปรับองค์ฌานกับนิวรณ์๕, ๘๒๘;
-ฌานแตละขั้นและองคฌาน, ๔๒๔; -พิจารณาองคฌาน
โดยวิปสสนา, ๔๔๔; -องคฌานแจงนับได๗(อ), ๘๒๖; -องค
ฌานในอรูปฌาน, ๔๕๕; -องคฌานเริ่มเกิดในอุปจารสมาธิ
(อ), ๗๘๑
องคเทวะ, ๗๑๗–๗๑๘

ดัชนี
องคธรรม, ๖๙, ๒๓๒, ๕๑๗, ๕๕๔, ๕๕๖, ๕๘๕, ๕๘๗, ๕๘๙,
๖๕๓, ๖๘๐, ๗๗๔, ๗๗๗, ๗๙๖, ๘๐๒, ๘๒๖, ๘๒๗,
๘๖๒, ๑๐๑๕, ๑๐๔๗, ๕๑๙–๕๒๑, ๕๕๘–๕๖๑, ๗๖๓–
๗๖๔, ๘๒๑, ดู องคประกอบ; -*, ๑๐๒๒; -ในสมาธิ องค
ธรรมผนึกกันดังแปงถูกน้ํา, ๗๘๗; -มรรคเปนองคธรรม
ภายในเฉพาะตัว, ๖๗๖; -สัมมาสมาธิชวยใหองคธรรม
ทั้งหลายมารวมงานกันเพื่อลุจุดหมาย, ๘๓๘; -องคธรรมขอ
เดียวจัดเขาตางหมวดตามคุณสมบัติและหนาที่, ๘๒๔; องคธรรมทุกอยางอาศัยปญญา-สัมมาทิฏฐิ, ๘๒๕; -องค
ธรรมในฌาน, ๘๒๗; -องคมรรค องคธรรม ทั้งหลายทํา
หนาที่พรอมกันในขณะจิตเดียวอยางไร, ๘๓๙–๘๔๑
องคประกอบ, ๕๘๑, ๕๘๓, ๕๘๘, ๖๒๔, ๖๓๒, ๖๔๐, ๗๙๙,
๖๒๗–๖๓๐, ดู องค,องคธรรม; -การวิเคราะหองคประกอบ
โดยวิภัชชวาท, ๖๖๑; -มรรควาโดยองคประกอบ เทียบกับ
วาโดยปฏิบัติการหรือทํากิจ, ๘๓๙; -องคประกอบ ๒ ของ
ระบบการฝ ก อบรม/องค ป ระกอบภายนอกและภายใน ,
๕๒๑, ๕๘๒, ๖๒๐, ๖๘๐, ๕๖๓–๕๖๗, ๕๘๔–๕๘๕, ๗๕๙–
๗๖๑; -องคประกอบของการตรัสรู(โพชฌงค), ๘๓๒; องคประกอบของฌาน/องคประกอบรวมของสมาธิ. ดู องค
ฌาน; -องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา, ๖๘๗, ๗๑๐,
๗๕๔, ๘๗๔; -องคประกอบที่ทําใหเปนโสดาบัน. ดู โสตา
ปตติยังคะ; -องคประกอบสําคัญที่พยุงความคิดไวในโยนิโส
มนสิการ, ๖๕๓; -องคประกอบแหงทางดับทุกข, ๕๒๒
องคมรรค(มัคคังคะ), ๕๑๕, ๕๑๖, ๕๒๒, ๖๕๔, ๖๘๒, ๖๘๙,
๖๙๔, ๗๑๑, ๘๒๒, ๘๖๖, ๗๐๒–๗๐๓, ๗๑๒–๗๑๕, ดู
มรรค,ไตรสิกขา; -การทํางานประสานกับการฝกไตรสิกขา,
๕๕๓; -ความสัมพันธระหวางองคมรรคและลําดับการ
ทํางาน, ๘๒๕, ๕๔๙–๕๕๑; -ความเห็นความดําริเพียรสติ
สมาธิถูกต้องชนิดที่เป็นองค์มรรค, ๖๘๙, ๗๐๒, ๗๕๔,
๗๕๙, ๗๘๐; -เทียบการจัดในกุศลกรรมบถ, ๕๒๓–๕๒๔; รายชื่ อ องค ม รรค/การจั ด เข า หมวดในธรรมขั น ธ แ ละ
ไตรสิกขาและเหตุผลในการจัดลําดับ, ๘๖๗–๘๖๘; ศรัทธาไมเปนองคมรรค, ๕๘๘; -ศีลในแนวองคมรรค/
กระจายเปนกุศลกรรมบถ/เหตุที่จํากัดความเปนปฏิเสธ,
๗๑๒–๗๑๗; -สมถะและวิปสสนาเปนองคมรรค, ๔๔๗; สัมมาทิฏฐิเป็นองค์นํา/เป็นองค์ยืนร่วมกับองค์อื่นอีกรวม
เป็นองค์มรรคประจํา ๓อย่าง, ๖๘๘, ๗๕๕, ๘๓๘, ๕๕๖,
๗๖๖–๗๖๙; -องคมรรค ๗ ขอเปนสมาธิบริขาร, ๘๓๘; องคมรรคทั้ง ๘ มีไดในฌาน, ๔๘๑; -องคมรรคทั้งหมด
ทํ า งานพร อ มหมดในขณะจิ ต เดี ย วกั น (ธรรมสามั ค คี ) ,
๘๓๙–๘๔๑; -องคมรรคทั้งหมด ทํางานพรอมหมดในขณะ
จิตเดียวกัน(ธรรมสามัคคี)(อ), ๔๔๗; -องคมรรคที่โยง
พรหมวิหาร ๔ กับสังคหวัตถุ ๔, ๗๐๙
องคอวัยวะ, ๖๗๘
องฺคสมฺภารโต, ๙๘

๑๓๔๗
อจลปฺปสาท: -*, ๘๙๑
อเจลก, ๙๖๖; -*, ๕๒๗
อชระ(นิพพาน), ๓๓๕
อชาตะ(นิพพาน), ๓๓๘
อชฺฌตฺตํ วา... พหิทฺธา วา, ๗๖๘
อฺญ,อัญญา, ๘๙๔; -*, ๔๕๔
อฎฐงฺคสมนฺนาคตอุโปสถ,อฎฐงฺคิกอุโปสถ: -*, ๙๑๘
อฐานะ อนวกาส, ๔๓๗
อดทน, ๕๗๔, ดู ขันติ
อดอยาก, ๗๓๓
อดอาหาร(พระโพธิสัตว), ๑๐๕๙
อดีต, ๔๖๔, ๔๗๒, ๔๗๗, ๕๐๗, ๕๙๙, ๖๓๐, ๖๗๔, ๑๐๖๐,
๗๗๐, เทียบ อนาคต,ปจจุบัน; -ประโยชนของอดีตคือเปน
บทเรียน, ๖๕๔; -พระพุทธเจาก็ทรงปรารภอดีต/ปรารภเพื่อ
ทํากิจก็เปนปจจุบัน, ๖๕๔–๖๕๕; -พระพุทธเจาก็ทรงปรารภ
อดีต/ปรารภเพื่อทํากิจก็เปนปจจุบัน(อ), ๖๕๙; -ไม่หวน
ละห้อยอดีต, ๓๑๘, ๓๗๒, ๖๕๕; -ลักษณะความคิดที่ตก
อดีต ลอยอนาคต, ๖๕๔–๖๕๕, ๗๗๒–๗๗๔; -สวนอดีต
ในปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๕
อดีต,-กาล, ๗๓, ๑๑๙, ๑๒๖, ๑๓๘
อดีตเหตุ, ๑๗๕, ๑๗๖
อติถิพลี, ๗๔๓; -*, ๙๖๔
อตีตังสญาณ, ๓๗๒, ๖๕๔
อตฺตฺชโห, ๑๑๐
อตฺตปฏิกฺเขปโต, ๙๗
อตฺตภาวปฏิลาภ: -*, ๖๗๔
อตฺตสฺุมมตปทํ: -*, ๖๗
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ: -*, ๖๒๒
อตฺถิ กาโยติ วา ฯเปฯ, ๗๖๘
อทินนาทาน, ๒๔๒, ๒๖๕, ๒๘๖, ๒๘๙, ๓๑๗, ๓๑๙, ๗๑๖,
๗๒๙, ๘๙๐, ๘๙๕, ๙๐๐, ๗๑๒–๗๑๔, ๗๒๓–๗๒๗, ดู
ศีล ๕; -ในปจจยาการทางสังคม, ๒๑๑; -องค ๕ แหงการ
ละเมิด, ๗๒๖
อทินฺนาทานา เวรมณี, ๗๑๐
อทุกขมสุข, ๗๗; -เวทนา, ๒๖, ๓๙๒; -เวทนา(อ.), ๑๔
อทุกขมสุข,เวทนา, ๖๗๐, ๑๐๕๐, ดู อุเบกขา,เวทนา
อทุกขมสุขเวทนา, ๗๗
อโทสเจตสิก, ๒๗
อโทสะ, ๒๔๒, ๒๗๕, ๖๒๐, ๘๐๘, ดู กุศลมูล,เมตตา; -*,
๒๔๒, ๖๘๙
อธรรม, ๖๖, ๑๔๑, ๑๕๑, ๒๕๓, ๕๓๑, ๕๔๗; -*, ๖๓๘
อธรรมการ, ๗๕๒
อธรรมราคะ, ๒๑๑
อธรรมวณิชชา: -*, ๗๒๓
อธรรมวาที, ๑๕๑

๑๓๔๘
อธิ(ความหมายในไตรสิกขา), ๕๖๒
อธิกรณ, ๓๗๐, ๙๓๑; -*, ๙๒๕
อธิคม,อธิคจฺฉติ, ๔๘๑
อธิจจสมุปบัน, ๒๐๒–๒๐๓
อธิจิต,อธิจิตต, ๕๔๐, ๕๖๒, ๕๔๕–๕๔๘, ๖๕๗–๖๕๘; -*, ๔๗๑
อธิจิตตสิกขา, ๔๗๖, ๗๐๙, ๗๕๔, ๗๕๘, ๘๖๘, ๘๘๔, ๕๔๓–
๕๕๖ ,
ดู สมาธิ ,จิ ต ,สิ ก ขา ,ไตรสิ ก ขา ,คุ ณ ภาพจิ ต ,
สมรรถภาพจิต,สุขภาพจิต,คุณธรรม; -คําจํากัดความ
ความหมายและอธิบายสังเขป, ๕๔๖, ๕๕๒, ๘๖๘,
๕๖๑–๕๖๒; -จัดองค์มรรคเข้า, ๕๔๕, ๕๕๒; -ตัวอยางใน
การฝกจริง, ๕๕๔; -เทียบพัฒนาการทางอารมณ, ๘๖๙; ปญหาเกี่ยวกับอนภิชฌาและอพยาบาทในกุศลกรรมบถ,
๕๖๐; -สมาธิเปนเปาหมาย, ๗๘๔
อธิฏฐานฺวสี: -*, ๘๑๒
อธิเทวญาณทัสสนะ: -*, ๙๕๔
อธิบดี/อธิปไตย ๔(=อิทธิบาท), ๗๙๙
อธิปไตย(ของธรรมทั้งปวง=สติ), ๘๔๓
อธิปญญา, ๕๔๐, ๕๖๒, ๕๔๕–๕๔๘, ๖๕๗–๖๕๘; -*, ๔๗๑
อธิปญญาธรรมวิปสสนา: -*, ๔๔๖
อธิปญญาสิกขา, ๔๗๗, ๘๖๘, ๘๘๔, ๕๔๓–๕๕๖, ดู ปญญา,
สิกขา,ไตรสิกขา; -คําจํากัดความ ความหมายและ
อธิบายสังเขป, ๕๔๖, ๕๕๒, ๘๖๘, ๕๖๑–๕๖๒; -จัดองค์
มรรคเข้า, ๕๔๕, ๕๕๒; -ตัวอยางในการฝกจริง, ๕๕๔; เทียบพัฒนาการทางปญญา, ๘๖๙
อธิมุตติ(ไวพจนของวิมุตติ), ๔๓๓
อธิโมกข, ๒๒๗, ๔๔๗, ๔๘๑, ๘๒๘–๘๒๙; -*, ๔๔๔
อธิโมกขเจตสิก, ๒๗
อธิศีล, ๕๔๓–๕๕๖, ๖๕๗–๖๕๘; -*, ๔๗๑
อธิศีลสิกขา, ๔๗๖, ๘๘๔, ๕๔๓–๕๕๖, ๘๖๗–๘๖๙, ดู ศีล,วินัย
,สุจริต,สิกขา,ไตรสิกขา; -คําจํากัดความ ความหมายและ
อธิบายสังเขป, ๕๔๖, ๕๕๒, ๕๖๑–๕๖๒, ๘๖๗–๘๖๘; จัดองค์มรรคเข้า, ๕๔๕, ๕๕๒; -ตัวอยางในการฝกจริง,
๕๕๔; -เทียบพัฒนาการทางสังคม, ๘๖๙
อธิษฐาน(ทิวาสัญญา), ๗๙๐
อธิษฐานธรรม: -*, ๕๘๗
อธิษฐานฤทธิ:์ -*, ๙๔๘
อนจฺจนฺติกตาย, ๗๓
อนณสุข, ๗๔๒
อนตะ(นิพพาน), ๓๓๘
อนตฺถกุสล: -*, ๖๔๐
อนภิชฌา, ๕๒๔, ๕๖๐, ๗๑๒
อนภินันทิต, ๓๘๗, ๓๙๒
อนภินิพพัตติสามัคคี, ๓๙๑
อนรรถ(ตรงข้ามกับอรรถ), ๖๓๘
อนริยสุข, ๑๐๓๔, ๑๐๖๗

พุทธธรรม
อนวัชชภาวะ: -*, ๑๐๐๘
อนวัชชสุข, ๗๔๒–๗๔๔; -*, ๑๐๓๔
อนวัชชะ, ๒๔๖; -*, ๙๘๗
อนังคณะ, ๒๔๘, ๔๘๔; -*, ๗๘๔
อนัชฌารุฬห, ๒๔๗
อนัชโฌสิต, ๒๔๘
อนัญญถตา, ๑๕๒
อนัตตตา, ๑๖๔, ๘๘๓, ดู อนัตตา,ไตรลักษณ
อนัตตลักษณะ, ๑๐๙, ๔๗๗; -*, ๑๐๕๔
อนัตตา, ๒๕, ๕๒, ๗๗, ๑๒๐, ๑๓๖, ๒๐๕, ๓๑๑, ๓๓๑, ๓๗๗,
๓๗๙, ๔๔๓, ๔๖๓, ๔๗๖, ๔๙๔, ๔๙๙, ๖๔๕, ๘๔๙, ๙๗๘–
๙๘๐, ดู ไตรลักษณ เทียบ ตัวตน,อัตตา และดู นิรัตตัง; *, ๔๔๔; -ความหมายของความเปนอนัตตา, ๖๓๑, ๖๓๒; ถาคนเปนอนัตตา ก็ฆาไมบาปสิ, ๑๐๕๓; -แสดงความเปน
อนัตตาตามแนวหลักขันธ ๕, ๒๕, ๖๒๙–๖๓๐; -หลักฐานวา
นิพพานเปนอนัตตา, ๔๙๙
อนัตตานุปสสนา, ๙๔๘
อนันต์, ๓๓๖, ๘๒๑, ๑๐๒๕
อนันตริก,อนันตริยสมาธิ: -*, ๔๒๘
อนันตริยกรรม, ๓๒๒, ๘๙๗
อนัลลีนะ, ๒๔๘
อนาคต, ๔๖๔, ๔๗๒, ๔๗๗, ๕๐๗, ๕๙๙, ๖๓๐, ๖๗๔, ๑๐๖๐,
๗๗๐, เทียบ อดีต,ปจจุบัน; -พระพุทธเจาก็ทรงปรารภ
อนาคต/ปรารภเพื่อทํากิจก็เปนปจจุบัน, ๖๕๔–๖๕๕; พระพุทธเจาก็ทรงปรารภอนาคต/ปรารภเพื่อทํากิจก็เปน
ปจจุบัน(อ), ๖๕๙; -ไม่เพ้อฝันอนาคต, ๓๑๘, ๓๗๒, ๖๕๕; ลักษณะความคิดที่ตกอดีตลอยอนาคต, ๖๕๔ –๖๕๕,
๗๗๒–๗๗๔; -สภาพเลวรายในอนาคตที่ควรปองกัน,
๖๕๗–๖๕๙; -สวนอนาคตในปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๕; -หวัง
ผลจากกรรมคือกระทํา, ๓๑๖
อนาคต,-กาล, ๑๑๙, ๑๒๖, ๑๓๘, ๑๔๘
อนาคตผล, ๑๗๕, ๑๗๖
อนาคตภัย, ๑๕๐
อนาคตภัย(ควรคํานึงเพื่อไมประมาท เรงทํากิจและปองกัน),
๖๕๖–๖๕๙
อนาคตังสญาณ, ๓๗๒, ๖๕๔
อนาคามิตา, ๔๑๐
อนาคามิผล, ๓๗๔, ๔๐๒, ๔๙๐, ๕๓๒, ๖๘๒, ๘๓๙; -*, ๔๕๘;
-การบรรลุอนาคามิผลของพระสารีบุตร, ๔๕๘; -บรรลุด้วย
โยนิโสมนสิการขันธ์ ๕ เป็นต้น, ๔๖๘, ๖๘๒–๖๘๓
อนาคามิมรรค, ๔๐๑, ๘๓๙; -*, ๔๗๒, ๘๘๘
อนาคามี, ๔๓๓, ๔๔๓, ๔๙๕, ๗๔๘, ๑๐๕๘, ๑๐๖๘, ดู
อริยบุคคล,ทักขิไณย; -*, ๔๕๐, ๘๙๐, ๙๘๗; -ขอควรทราบ
ทั่ ว ไปในฐานะเป น ทั ก ขิ ไ ณย ห รื อ อริ ย บุ ค คลระดั บ หนึ่ ง ,
๔๒๐; -ขอควรทราบทั่วไปในฐานะเปนทักขิไณยหรือ

ดัชนี
อริยบุคคลระดับหนึ่ง(อ), ๔๐๙, ๔๑๑; -เขานิโรธสมาบัติได,
๔๓๕, ๗๙๑, ๘๒๒, ๙๓๑; -คฤหัสถอนาคามีไหวพระไหว
เณรปุถุชน(อ), ๙๒๓; -ควรโยนิโสมนสิการขันธ์ ๕, ๔๖๘; แตกตาง กันเพราะอินทรีย ๕, ๘๒๙; -เปนผูมีสมาธิบริบูรณ
, ๔๒๘; -เปนผูมีสมาธิบริบูรณ(อ), ๔๒๘; -เปนสุกขวิปสสก
ก็มี(อ), ๔๕๘; -สิ้นชีพไปสุทธาวาส(อ), ๔๒๘
อนาคาริก, ๑๔๙, ๔๘๗, ๔๘๙, ๖๖๘
อนาถา, ๗๔๑, ๘๘๒, ๑๐๔๔
อนามัย, ๑๐๑๓
อนามิสันดร, ๕๗๘
อนารยะ๒๘๐(ความหมายแบบพราหมณกับแบบพุทธ), ๖๕๒,
๑๐๖๑, ดู อริยะ,อารยะ
อนาวรณ, ๒๔๗
อนาสวสุข, ๑๐๖๗
อนาสวะ, ๓๓๖, ๔๓๑; -*, ๔๓๐
อนาหาร(ของนิวรณและโพชฌงค), ๘๓๔–๘๓๕
อนิจจตา, ๒๖, ๔๑, ๖๗, ๑๐๓, ๑๐๘, ๑๑๒, ๑๑๗, ๑๒๖, ๑๓๙,
๑๖๔, ๔๖๔, ๖๓๓, ๘๘๓, ดู อนิจจะ,อนิจจัง,ไตรลักษณ
อนิจจลักษณะ, ๗๑, ๗๓, ๔๗๗; -*, ๑๐๕๔
อนิจจสัญญา, ๘๓๗
อนิจจัง, ๗๑, ๗๗, ๑๐๓, ๑๐๙, ๑๒๐, ๑๓๘; -*, ๑๒๖
อนิจจัง,อนิจจะ, ๒๐๕, ๒๒๙, ๓๓๑, ๓๗๗, ๓๗๙, ๔๕๙, ๔๗๖,
๔๙๙, ดู ไมเที่ยง,ไตรลักษณ; -ความหมาย, ๖๓๑, ๖๓๒
อนิจฺจ,ํ ๖๘๖
อนิฏฐ, ๒๕๑
อนิฏฐารมณ, ๓๗๑
อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป, ๔๑
อนินทรียพัทธ, ๗๘
อนิมิตตนิพพาน: -*, ๓๘๖
อนิมิตตวิโมกข: -*, ๔๑๖
อนิมิตตสมาธิ: -*, ๗๘๐
อนิมิตตาเจโตวิมุตติ, ๔๓๓
อนิวรณ, ๒๔๗
อนิสสิต, ๒๔๘
อนิสฺสรโต, ๙๗
อนิสฺสิโต จ วิหรติ, ๗๖๘
อนุเคราะห, ๕๓๒, ๕๓๙, ๘๔๘, ๖๕๐–๖๕๑; -ตถาคตสรรเสริญ
การอนุเคราะห์สกุล, ๕๗๗; -บางคนไม่ควรคบนอกจากเพื่อ
อนุเคราะห์, ๕๗๔; -อนุเคราะหชาวโลก, ๓๖๖, ๓๙๘; อนุเคราะหชุมชนภายหลัง, ๓๖๖, ๖๖๔; -อนุเคราะห์
พรหมจรรย์, ๖๔๗
อนุชน, ๗๕๑, ๙๒๐
อนุญาต: -*, ๖๙๙
อนุตตรวิมุตติ, ๖๑๙

๑๓๔๙
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ, ๕๕, ๓๙๑, ๓๙๔, ๔๕๓, ๔๖๐, ๕๙๙,
๖๔๓, ๘๔๖, ๘๕๖; -(การตรัสรู). ดู ตรัสรู,ปฏิญาณ; -*,
๙๕๔
อนุตฺตรํ ปฺุกฺเขตฺตํ โลกสฺส: -*, ๔๐๕
อนุทยตา, ๕๗๘
อนุธรรม(คูกับธรรม): -*, ๖๓๖, ๙๐๑
อนุธรรมปฏิปทา: -*, ๖๓๖
อนุนัย: -*, ๙๗๘
อนุบัญญัติ(การเหยียบผืนผา): -*, ๙๖๑
อนุบุพพวิหารสมาบัติ ๙, ๔๕๓
อนุบุพพสิกขา,อนุบุพพปฏิปทา: -*, ๕๒๓
อนุปทธรรมวิปสสนา, ๔๘๕; -*, ๔๗๘
อนุปทาน: -*, ๒๔๒
อนุปปัตตสทัตถ(พระอรหันต์), ๓๔๓, ๓๖๕
อนุปปาทะ, ๒๒๙, ๓๓๗
อนุปหัจจ์, ๕๗๘
อนุปกกิลิฏฐ, ๒๔๗
อนุปสสนา: -*, ๗๗๕
อนุปาทาปรินิพพาน. ดู นิพพาน; -เปนความหมายของอนุปาทิ
เสสปรินิพพาน, ๓๙๐; -เปนอรรถหรือที่หมายของวิมุตติ
ญาณทัสสนะและของญาณทัสสนวิสุทธิ, ๖๓๘–๖๓๙
อนุปาทินนกขันธ: -*, ๓๙๕
อนุปาทิเสส, ๒๖, ๕๙, ๔๒๐
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ, ๔๐๙, ดู นิพพาน; -*, ๔๓๕; กลายเปนคําแสดงอาการหรือเหตุการณ, ๓๙๑; -ปัญหาคํา,
๔๒๐; -วิวัฒนาการยุคอรรถกถา, ๓๙๔
อนุปาทิเสสบุคคล, ๔๐๙, ๔๑๓, ๔๒๐, เทียบ สอุปาทิเสส
บุคคล; -*, ๓๙๑
อนุปาทิเสสปรินิพพานธาตุ, ๔๒๑
อนุปุพพวิหาร ๙, ๔๓๕; -*, ๔๐๐
อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙: -*, ๔๐๐
อนุปุพพิกถา,อนุบุพพิกถา, ๕๗๘, ๖๔๕, ๘๔๖
อนุพยัญชนะ, ๗๕๕
อนุพันธนา(อานาปานสติ), ๘๑๙
อนุโพธ, ๖๘๕
อนุมัติ(ความหมายเชิงบวก), ๗๕๙, ๗๖๓
อนุมาน, ๕๙๐
อนุโมทนา, ๕๗๐
อนุรักขนาปธาน, ๗๕๔–๗๕๕
อนุรักษสัจจะ. ดู สัจจานุรักษ
อนุรูป: -*, ๖๓๖
อนุโลม, ๔๕๓, ๔๗๔, ๔๗๙, ๖๐๑, ๘๕๐
อนุโลมญาณ, ๔๗๙
อนุโลมปฏิจจสมุปบาท, ๑๕๔, ๓๒๖
อนุโลมิกาขันติ, ๓๗๓

๑๓๕๐
อนุวิจฺจ: -*, ๘๙๑
อนุศาสน์, ๙๓๐
อนุศาสนี, ๑๔๘, ๙๖๐, ๙๖๔
อนุศาสนีปาฏิหาริย,อนุสาสนีปาฏิหาริย, ๔๕๙, ๙๔๙, ๙๕๑,
๙๕๙, ๙๖๖, ๙๔๔–๙๔๗
อนุสติ ๑๐, ๔๔๖, ๘๐๔–๘๐๖, ๘๐๗–๘๐๙
อนุสสวะ, ๕๙๐, ๕๙๓–๕๙๔
อนุสัย, ๒๐๑, ๓๗๔, ๔๗๓
อนุสาสนี, ๙๔๘
อนูปลิตต, ๒๔๘
อเนกปริยาย, ๕๐๖, ๕๗๗
อเนสนา, ๗๔๙, ๖๕๘–๖๕๙
อโนตตัปปะ เจตสิก, ๒๗
อโนปธิกบุญ, ๒๕๑
อบรม, ๖๒๔, ๗๐๘, ๘๗๗, ๖๕๗–๖๕๘, ๖๖๔–๖๖๖, ดู ฝก
,ภาวนา; -อบรมเจริญอินทรีย์, ๕๕, ๕๘, ๓๗๑
อบาย, ๘๗, ๒๖๘, ๒๘๐, ๒๘๒–๒๘๔, ๒๘๙, ๓๒๓, ๕๙๒,
๖๕๑, ๘๘๕, ๘๙๐, ๘๙๗, ๘๙๙, ๙๕๓, ๑๐๒๖, ๑๐๓๒; -*,
๔๐๙
อบายทุกข, ๘๗
อบายภูมิ(๔), ๓๒๒; -*, ๙๕๓
อบายมุข, ๕๔๗, ๕๖๗, ๗๒๙, ๗๔๒, ๙๑๘, ๙๙๖, ๑๐๔๕
อบุญ, ๑๗๒; -*, ๒๕๓
อปทาเน โสภติ ปฺา: -*, ๕๗๐
อปภังคุ, ๒๔๗
อปรันตะ: -*, ๑๗๑
อปราปริยเวทนียกรรม, ๓๒๑
อปรามัฎฐศีล: -*, ๘๙๑
อปรามัฎ: -*, ๘๙๑
อปรามัฏฐศีล: -*, ๘๘๓
อปรามัฏ, ๔๒๓
อปริปกกเวทนีย, ๓๒๔
อปริหานิยธรรม(๗), ๕๔๒, ๗๕๓, ๘๓๘, ๙๓๒
อปัณณกธรรม, ๕๙๒
อปสุณาวาจา: -*, ๗๒๓
อปุญญาภิสังขาร, ๑๗๑, ๓๙๒
อพยาบาท, ๔๔๕, ๕๒๔, ๕๖๐, ๗๑๒
อพยาบาทธาตุ(=เมตตา): -*, ๗๐๔
อพยาบาทวิตก, ๗๐๔, ๗๐๘, ๗๐๙, ๗๘๒
อพยาบาทสังกัปป, ๗๐๔, ๗๐๒–๗๐๓, ๗๐๕–๗๐๗
อพรหมจรรย์, ๒๘๖
อพฺยาปชฺฌ,อัพยาปชฌะ: -*, ๒๖๗
อภพ, ๒๓๑, ๒๓๒, ๕๐๖
อภว, ๒๓๒
อภัยทาน, ๕๓๙

พุทธธรรม
อภิชฌา, ๒๑๑, ๒๔๒, ๒๘๙, ๓๑๙, ๘๙๕, ๑๐๒๔, เทียบ
อนภิชฌา; -*, ๔๕๘, ๙๗๘; -ในฐานะนิวรณ(=กามฉันทะ),
๕๖๐, ๗๘๓; -ในฐานะนิวรณ(=กามฉันทะ)(อ), ๖๑๙; -ใน
ฐานะสังโยชน(อ), ๔๐๘; -ในสติปฏฐาน, ๗๕๕, ๗๕๘, ๗๗๑,
๗๖๖–๗๖๙
อภิชาติ ๖, ๘๙๗
อภิญญา, ๔๖๖, ๔๘๓, ๗๘๔, ๗๙๐, ๗๙๔, ๘๔๒, ๙๐๐, ๙๔๕,
๑๐๖๑; -ความหมายของศัพทและองคธรรม(อ), ๘๔๒; ธรรมที่พึงรู้ ละ เจริญ ประจักษ์ ด้วยอภิญญา, ๘๔๒
อภิญญา(๕-๖), ๔๑๙, ๔๓๖, ๗๘๘, ๗๙๔, ๘๐๓, ๙๒๕, ๕๑๗–
๕๑๙; -*, ๙๓๑; -การทําการใช/ความยาก, ๔๕๙; -ตองได
อะไรแคไหนเปนพื้นฐาน/ฌาน ๔ เพียงพอหรือไม, ๔๔๒,
๔๕๓; -บรรลุตอเนื่องกันหรือหางกันคนละคราว, ๔๕๗; สมาธิมีอานิสงส์เป็นบาทของอภิญญา, ๗๙๑; -หัวขอ,
๘๒๓
อภิญญาสัจฉิกรณียธรรม, ๔๕๔, ๗๘๖
อภิณฺหสมฺปติปฬนโต, ๗๔
อภิธรรม, ๔๙, ๖๙, ๓๖๒, ๗๕๔, ๗๕๙, ๗๘๐; -*, ๖๖, ๑๒๒,
๔๒๘, ๔๓๓; -การจัดประเภทวิธีคิดแบบวิภัชชวาท, ๖๒๙; การใชคําวาบุญบาป, ๒๕๔; -การเรียกฌาน(อ), ๘๒๖; ความหมายของอิทธิบาทแบบอภิธรรม(อ), ๘๐๑; ความหมายคํา เสขะและอเสขะ(อ), ๔๗๑; -จัดฉันทะเปน
เจตสิก, ๙๗๙; -จําแนกขันธ๕ ตามแบบอภิธรรม, ๒๖–๒๗;
-ฌานแนวอภิธรรมที่แบงเปน ๕, ๘๒๑, ๘๒๖; -ในอนาคต
ภิกษุขาดการอบรม กล่าวอภิธรรมจะถลําสู่ธรรมที่ผิดโดยไม่
รู้ตัว, ๖๕๘; -มติเกี่ยวกับการเจริญวิปสสนาในหรือนอก
ฌาน, ๔๘๒; -วิภัชชวาทที่ใชมาก, ๖๖๒
อภิธรรมกถา, ๑๕๐
อภิธรรมเทศนา, ๔๘๓
อภิธรรมปริยาย, ๓๒๒
อภินนฺทนฺต,ิ ๒๓๑
อภินันท, ๓๘๘
อภินันทิต, ๓๘๗
อภินิเวส, ๒๐๑; -*, ๓๙, ๔๙๓
อภินีหารกฺขม, ๔๘๔
อภิปรัชญา, ๑๕๘, ๒๐๕, ๓๗๘, ๔๙๙, ๘๔๗; -*, ๒๐๖, ๒๗๖,
๗๑๑
อภิปตถนา, ๑๐๐๙
อภิภู(พระผูเปนเจา), ๓๓๙
อภิรม,อภิรัต, ๑๐๐๙
อภิรมย์, ๖๔๔
อภิสมัย, ๔๖๒; -*, ๙๘๑
อภิสมาจาร, ๘๔๓
อภิสัมปรายะ, ๘๙๘
อภูตะ(นิพพาน), ๓๓๘

ดัชนี
อมตธรรม, ๘๙๖, ๘๘๙–๘๙๐
อมตธาตุ, ๔๐๒, ๔๔๓
อมตบท: -*, ๖๗
อมตมหานครนฤพาน, ๓๓๖, ๔๔๑
อมตมหานิพพานธาตุ, ๓๙๐
อมตะ, ๑๕๒, ๓๓๕, ๓๓๖, ๖๐๓, ๗๓๔, ๘๔๒, ๘๙๖, ๘๘๙–
๘๙๐
อมโตคธา, ๘๔๒
อมนุษย, ๖๕๗, ๗๓๘, ๙๔๖, ๙๖๗; -*, ๗๕๒
อมรรค, ๖๘๖
อมฤต, ๗๗๒
อมฤตทวาร, ๘๘๙
อมิตร, ๑๔๔, ๕๗๕, ๗๐๕
อมูลิกาศรัทธา, ๕๕๘
อโมหะ, ๒๔๒, ๒๗๕, ๖๒๐, ๘๐๘, ดู ตัณหา,ฉันทะ,ราคะ,โล
ภะ,กาม,สมุทัย, ดู กุศลมูล,ปญญา; - ปญหาเกี่ยวกับ
แรงจูงใจ/ความอยาก ๒ ประเภท, ๙๗๑–๑๐๒๒; -*,
๒๔๒, ๖๘๙; -ชีวิตที่อยูดวยความอยาก, ๘๔๔–๘๔๕
อยากไดอยากเอา. ดู กามฉันทะ,อภิชฌา
อยากทํา. ดู กัตตุกัมยตาฉันทะ,ฉันทะ; -*, ๙๘๔
อยูด,ี ๑๒๕
อยูเดียว/อยูมีคู(อยางดีอยางเลว), ๖๗๔–๖๗๕
อยูปา. ดูปา
อโยนิโส: -*, ๖๒๓
อโยนิโสมนสิการ, ๑๓๘, ๕๖๔, ๖๙๔, เทียบ โยนิโสมนสิการ; *, ๕๖๓, ๖๖๗; -ตัวอยางในคัมภีรแสดงการใชและผลเสีย,
๖๔๘; -ตัวอยางในคัมภีรแสดงการใชและผลเสีย(อ), ๖๒๓;
-ทําใหเปนทาสของความคิด, ๖๒๖; -เปนมูลแหงวัฏฏะ,
๖๒๓ –๖๒๕; -เปนอาหารของนิวรณ ๕/อนาหารของ
โพชฌงค, ๘๓๔–๘๓๕; -ผลตอชีวิตจิตใจและพฤติกรรม,
๖๒๓ ; -เพิ่ ม พู น อาสวะ หล่ อ เลี้ ย งอกุ ศ ลธรรม ก่ อ
มิจฉาทิฏฐิ เป็นเหตุของกรรมชั่ว, ๖๒๐, ๖๙๑, ๖๒๒–
๖๒๓; -เพิ่มพูนอาสวะ หลอเลี้ยงอกุศลธรรม กอมิจฉาทิฏฐิ
เปนเหตุของกรรมชั่ว(อ), ๕๖๓; -สติเปนตัวตัดแยกเขาสู
โยนิโสมนสิการ, ๖๕๓
อโยนิโสมนสิการพหุล: -*, ๖๒๓
อรณวิหารี: -*, ๓๖๘
อรรถ, ๖๖, ๗๔, ๗๖, ๙๓; -*, ๘๔
อรรถ,อรรถะ, ๒๖๔, ๓๖๖, ๕๑๙, ๕๗๔, ๕๙๕, ๖๕๘, ๗๑๒,
๗๙๖, ๘๙๕, ๙๒๗, ๕๗๗–๕๗๘, ดู อัตถะ; -*, ๖๘๐; ความหมายของอรรถ/ความสัมพันธระหวางธรรมกับอรรถ,
๖๓๖–๖๓๗, ๖๓๖–๖๔๑; -จะเข้าถึงอรรถของสมณะต่อเมื่อ
รู้คุณโทษทางออกของโลกตามเป็นจริง, ๖๔๓; -ตัวอยาง
อรรถของขอธรรมตาง ๆ, ๗๘๗, ๖๓๘–๖๓๙; -ตัวอยาง
อรรถของขอธรรมตาง ๆ(อ), ๘๒๕; -ธรรมกับอธรรม อรรถ

๑๓๕๑
กับอนรรถ ได้แก่อะไร(ตัวอย่าง), ๖๓๘; -ธรรมกับอธรรม
อรรถกับอนรรถ ไดแกอะไร(ตัวอยาง)(อ), ๖๓๖; -อรรถะ ๒.
ดูอัตถะ; -อรรถะ ๓. ดูอัตถะ; -อรรถะ๒(อ), ๕๖๕
อรรถกถา, ๘๗, ๙๔, ๒๕๑, ๕๔๗, ๖๒๙, ดูตอที่ อรรถกถา
จารย; -*, ๖๗, ๕๘๐, ๖๐๔, ๖๕๐, ๖๖๙; -การใชคําวา
นิพพาน, ๓๙๔; -การแบงขั้นฌาน, ๔๒๕; -การแบงประเภท
พระอรหันต, ๔๕๐; -การแปลคําวาอัสสาสะและปสสาสะ(อ),
๘๑๕; -การอธิบายขอธรรมแบบแสดงลักษณะรส ปจจุปฏ
ฐาน ปทัฏฐาน, ๘๒๕; -ขั้นตอนการปฏิบัติอานาปานสติ,
๘๑๙–๘๒๐; -ขั้นตอนวิธีคิดในวิปสสนา, ๖๓๒; -ความนิยม
ที่ตางจากบาลีในการใชคําวาอรรถ(อ), ๖๔๐; -ความหมาย
ของญาณทัสสนะ, ๗๙๐; -ความหมายของโยนิโสมนสิการ,
๖๒๑; -ความหมายของสมาธิและการแยกระดับ, ๗๗๙; ความหมายของสมาธิและการแยกระดับ(อ), ๗๘๐; -คําวา
จตุมรรคหรือมรรคสี่(อ), ๘๓๙; -ตัวอยางความหมาย
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ(อ), ๖๓๖; -มติเรื่องจริต(อ), ๘๐๗; -มติ
เรื่องภายในภายนอกในสติปฏฐาน, ๗๖๘; -เรื่องธรรมเปน
ที่ตั้งแหงโพชฌงคและโพชฌงคทั้ง ๗ ในขณะจิตเดียวกัน,
๘๓๕; -เรื่องธรรมเปนที่ตั้งแหงโพชฌงคและโพชฌงคทั้ง ๗
ในขณะจิตเดียวกัน(อ), ๘๓๖; -เรื่องวิมุตติในสมัย, ๔๓๘; เรื่องสัมมาทิฏฐิขั้นโลกีย/โลกุตร, ๕๘๓–๕๘๔; -เรื่องอานา
ปานสติ ๔ จตุกกะ(อ), ๘๑๖; -วัตถุประสงคหรืออานิสงส
ของสมาธิ, ๗๙๐–๗๙๑; -วิธีเจริญสมาธิตามแบบแผน,
๘๐๓–๘๒๐
อรรถกถาจารย, ๓๖๗, ๔๗๗, ดูเพิ่มที่ อรรถกถาฎีกา; -กับการ
กําหนดวินัยของคฤหัสถ, ๙๑๘; -กับการจัดวางระบบการ
ปฏิบัติธรรม, ๔๗๕; -กับความหมายของพรหมจรรย(อ),
๕๓๓; -กับความหมายของเมตตา, ๑๐๐๒; -กับเรื่อง
นิพพาน, ๓๙๐; -กับสิงคาลกสูตร, ๗๒๙; -จัดหมวดศีล
สําหรับภิกษุสงฆ, ๗๕๐; -แจงนับองค ๘ ของจิตสมาธิ,
๗๘๔; -ที่มาของกรรมฐาน, ๘๐๔; -มติเกี่ยวกับวสี(อ),
๘๑๒; -มติวาอรูปฌานตองดวยกสิณเทานั้น(อ), ๘๑๓; รวบรวมจัดวางหลักกรรม๑๒ขั้น, ๓๒๓; -วางวิธีปฏิบัติเชน
การนับ, ๘๑๘; -วาอานาปานสติเปนกรรมฐานหนัก(อ),
๘๑๗; -แสดงความหมายของโพชฌงค, ๘๓๒; -แสดง
ตัวอยางวจนักขโม(อ), ๕๗๔; -แสดงองคของการละเมิดศีล
๕, ๗๒๖–๗๒๗; -อุปมาสมาธิ, ๗๘๗
อรรถกถาจารย,พระ, ๙๗, ๑๐๘
อรรถกถาฎีกา. ดู อรรถกถา,อรรถกถาจารย; -กําหนดเกณฑ
แบงประเภทอริยบุคคล, ๔๑๖; -สายอภิธรรมนิยมแบงฌาน
เปน ๕, ๘๒๑
อรรถธรรม: -*, ๖๓๖
อรรถธรรมสัมพันธ์(วิธีคิด), ๖๓๖–๖๔๑; -*, ๖๘๐
อรหัตต, ๑๐๑๑; -*, ๘๑๕
อรหัตตผล, ๑๒๕

๑๓๕๒
อรหัตตผล,อรหัตผล, ๓๗๔, ๔๐๐, ๔๑๐, ๔๑๗, ๔๑๘, ๔๖๙,
๔๘๒, ๔๘๘, ๔๙๐, ๕๑๙, ๕๓๒, ๕๖๖, ๖๒๐, ๗๙๒, ๘๑๔,
๘๓๑, ๘๓๙, ๘๙๔, ๙๐๑, ๙๘๔, ๑๐๑๒; -*, ๓๙๐, ๔๑๙,
๔๗๓, ๕๑๘, ๕๕๕, ๕๙๕, ๗๙๓, ๘๘๘, ๘๙๘, ๙๕๔; -ขั้น
ปญญาวิมุต, ๔๕๕; -ขั้นอรหัตตผลจึงจะละกามได(อ),
๙๘๗; -เจริญปญญินทรียอยางเดียว พยากรณอรหัตตผล
ได, ๖๐๒–๖๐๖; -ฉันทะเพื่อบรรลุอรหัตตผล(อ), ๙๘๑; ฌานของผูยังไมบรรลุอรหัตตผล, ๓๒๒; -ตัวอยางผูบรรลุ
หลังจากไดทิพยจักษุและอิทธิวิธีแลวนาน(อ), ๔๕๗; -ทําให
เปนทักขิไณยบุคคลสูงสุด, ๔๐๖; -ธรรมที่ใหบรรลุไดตั้งแต
โสดาฯถึงอรหัตตผล, ๖๘๒–๖๘๓; -บรรลุด้วยโยนิโส
มนสิการขันธ์ ๕, ๔๖๘; -บรรลุในเวลาฟงธรรมเทศนา,
๔๕๘; -บวช ๆ สึก ๆ เจ็ดครั้งจึงบรรลุก็มี, ๑๐๖๕; พยากรณ์อรหัตตผลด้วยความรู้ประจักษ์มิใช่ด้วยศรัทธา
เป็นต้น, ๖๐๒
อรหัตตผลจิต(=เจโตวิมุตติ), ๔๓๐
อรหัตตผลญาณ(=ปญญาวิมุตติ), ๔๓๐
อรหัตตผลปญญา(=ปญญาวิมุตติ), ๔๓๐; -*, ๕๒๒
อรหัตตผลวิมุตติ: -*, ๔๘๘, ๕๒๒
อรหัตตผลสมาธิ(=เจโตวิมุตติ), ๔๓๐
อรหัตตผลสมาบัต:ิ -*, ๔๓๓
อรหัตตภาวะ: -*, ๔๖๙
อรหัตตมรรค, ๔๐๑, ๖๗๓, ๘๓๙, ๙๒๘, ๙๔๘; -*, ๓๙๔, ๘๐๑
อรหันต์, ๑๘๐, ๓๓๖, ๓๔๓, ๓๘๖, ๔๒๑, ๔๒๔, ๔๓๐, ๔๙๕,
๖๘๓, ๗๒๗, ๗๔๘, ๗๕๗, ๘๑๔, ๘๘๑, ๘๙๑, ๘๙๔, ๙๐๘,
๙๒๕, ๙๒๘, ๙๔๖, ๑๐๕๓, ๑๐๕๘, ๑๐๖๘, ดู ทักขิไณย
,อริยบุคคล; - ดับกรรมแลว ไมทํากรรม ไมมีตัณหา แต
กลับบําเพ็ญกิจลวนเพื่อประโยชนสุขของสวนรวมโดยมี
แรงจูงใจใหมที่บริสุทธิ์, ๑๐๑๗–๑๐๑๙; -*, ๕๔๖, ๘๙๔,
๑๐๐๗; -กับสิทธิในการบริโภค, ๔๐๗; -กับอดีตอนาคต,
๓๗๒; -ขอควรทราบทั่วไปในฐานะเปนทักขิไณย หรือ
อริยบุคคลระดับหนึ่ง(อ), ๔๑๑; -จําแนกเปนประเภทตาง ๆ,
๔๗๔, ๔๘๒; -ชั้นอรรถกถาวา พระอรหันตที่บรรลุดวยใช
อานาปานสติ รูอายุกาลของตน(อ), ๘๑๕; -ใช้ภาษาอย่าง
รู้เท่าทัน ไม่ยึดติด, ๔๙, ๓๗๘; -ใชสมาธิใชฌานเพื่อทิฏฐ
ธรรมสุขวิหาร, ๗๘๙, ๗๙๐–๗๙๑; -ดับกรรมแลว ไมทํา
กรรม ไมมีตัณหา แตกลับบําเพ็ญกิจลวนเพื่อประโยชนสุข
ของสวนรวมโดยมีแรงจูงใจใหมที่บริสุทธิ์, ๕๓๑; -ไดทั้งเจ
โตวิมุตติและปญญาวิมุตติ(อ), ๔๓๐; -ตัวอยางพระอรหันต
ที่มีลักษณะไมชวนเชื่อถือ, ๙๒๗; -ถ้าธรรมานุธรรมปฏิบัติ
แล้ว ก็เป็นอรหันต์ได้ในเวลาไม่นาน, ๖๔๐; -ทานใดเขา
นิโรธสมาบัติได, ๘๒๒; -ทานใดเขานิโรธสมาบัติได(อ),
๔๕๐; -ทํางานสอนกรรมฐานเปนตนอาจสูพระปุถุชนที่เปน
พหูสูตไมได, ๘๐๔; -ที่มาของความเชื่อวาคฤหัสถเปน
อรหันตตองบวชวันนั้น(อ), ๙๒๓; -บัญญัติสุขทุกข์ เพราะมี

พุทธธรรม
อายตนะ, ๕๒; -ประกอบด้วยองค์๑๐, ๖๘๘; -ประชุม
สังคายนาครั้งที่ ๑, ๘๙๘; -เปนแบบอยางในความเคารพ
สงฆเอาใจใสรับผิดชอบและปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของ
สวนรวม, ๙๒๙–๙๓๓; -เปนปญญาวิมุตติมากกวาอุภโต
ภาควิมุต, ๔๓๖; -ผลสมาบัติ, ๔๓๓; -พระโสดาบันไม่ปลง
ชีวิตพระอรหันต์, ๘๙๘; -พระองค์ใดเป็นอรหันต์ชาวบ้าน
ยากจะรู้ ควรให้ทานในสงฆ์, ๖๗๓, ๙๒๘; -พระอรหันตก็
หิว ไมมีตัณหา, ๙๙๓; -พระอรหันตมีปญญาและกรุณา
บริสุทธิ์(อ), ๑๐๑๙; -พระอรหันตไหวพระปุถุชนที่แก
พรรษากวา, ๙๒๒–๙๒๔; -ฟาผา ไมสะดุง, ๗๙๕; -ภาวะ
หลุดพนที่อาจสับสน, ๔๔๑; -มีโยนิโสมนสิการ ถึงฟงคนบา
ตนเมาพูด ก็สําเร็จเปนพระอรหันตได, ๘๗๘; -ไมปรากฏวา
เลนฌานกีฬา(อ), ๗๙๓; -ไม่มีทิฏฐิ, ๔๔; -ยังควรโยนิโส
มนสิการขันธ์ ๕, ๔๖๘; -ยังตองอาบัติเล็กนอยบาง(อ.),
๘๘๔; -รูประจักษเอง ไมตองเชื่อใครในทางธรรม แตเชื่อ
ฟงเครงครัดทางวินัย, ๕๘๙, ๙๓๙; -รูประจักษเอง ไมตอง
เชื่อใครในทางธรรม แตเชื่อฟงเครงครัดทางวินัย(อ), ๙๕๐;
-ลักษณะจิต/บุคลิกภาพ/คําเรียกและคําแสดงคุณลักษณะ/
ภาวะทางปญญาจิตและการดําเนินชีวิตทั่วไป, ๒๔๗, ๒๕๒,
๓๖๕; -วาโดยอินทรีย, ๘๒๙; -วิธีปฏิบัติตอความดีเดนของ
ตน, ๙๒๖; -สุขแตไมติดสุข, ๓๗๔; -เหตุผลที่พระอรหันต
รักษาศีลวัตรเครงครัด, ๙๑๙–๙๒๑; -อยากเปนพระ
อรหันตก็เปนตัณหา, ๑๐๐๙; -เอตทัคคะ งาน และฐานันดร,
๓๖๗
อรหันต,พระ, ๑๑๗, ๑๒๑, ๑๒๔, ๑๔๕
อรหันตขีณาสพ(=อรหันต์), ๖๐๑, ๑๐๑๑
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, ๕๙๙, ๘๓๘, ๘๔๙
อรหันตสาวก, ๕๖๕, ๙๒๘
อรอย, ๕๒๖, ๙๙๑, ๑๐๕๑, ดู อัสสาทะ,เวทนา,ตัณหา
อริยกะ, ๔๐๓
อริยกันตศีล, ๘๘๕, ๙๐๗, ๘๙๑–๘๙๒; -*, ๘๘๓
อริยชน, ๑๓๖, ๔๓๕, ๕๔๑, ๖๓๓, ๗๔๔, ๗๔๙, ๘๘๓, ๘๙๑,
๘๙๓, ๘๙๕, ๙๐๐, ๙๐๗, ๙๑๓, ๙๒๐, ๙๔๕, ๑๐๒๖,
๑๐๔๗, ๘๘๙–๘๙๐, ๙๐๔–๙๐๕; -*, ๘๖๔, ๙๔๘; -ความ
ตางจากปุถุชนที่เปนขอสําคัญ, ๓๖๒, ๘๗๗
อริยญาณ, ๘๓๒, ๘๙๖
อริยญายธรรม, ๘๙๐, ๘๙๕, ๙๓๙, ๘๙๑–๘๙๒
อริยทรัพย(๕-๗): -*, ๕๘๗, ๘๘๗
อริยธมฺม(=กุศลกรรมบถ 10), ๕๒๓
อริยธรรม, ๑๓๖, ๔๐๓, ๖๓๓, ๘๘๓, ๘๘๗, ๘๘๙, ๙๐๕, ๙๑๐,
๙๑๓, ๙๕๙; -*, ๖๓๖, ๙๘๐
อริยบุคคล, ๑๑๗, ๑๒๓, ๓๖๒, ๖๙๒, ๗๒๘, ๗๔๘, ๘๖๓,
๘๘๑, ๘๙๖, ๙๓๙, ๙๕๒, ๑๐๖๗; -*, ๘๘๗, ๙๐๐, ๙๐๑; กับการรักษาศีล, ๙๑๙–๙๒๑; -กับผลสมาบัติ, ๔๓๓; -การ
กาวหนาสูความเปนอริยบุคคล, ๖๘๓; -คฤหัสถอริยบุคคล

ดัชนี
ไหวภิกษุปุถุชน, ๙๒๒–๙๒๔; -ชั้นใดเสวยสุขแตใด, ๑๐๕๘;
-ญาณหัวตอจากความเปนปุถุชน, ๔๗๙; -ทําอยาง
อริยบุคคล=สิ้นกรรม, ๕๓๑; -เปนกัลยาณมิตรบอก
กรรมฐาน, ๘๐๔; -ผูเขาสังกัดสังคมแหงอารยชน, ๘๖๕; แยกตางเปนขั้น ๆ โดยอินทรีย๕, ๘๒๙; -ระดับจิตเกี่ยวกับ
ความยึดมั่น, ๔๙๕
อริยปัญญา, ๘๓๑, ๙๑๑
อริยผล(๔), ๔๐๒, ๔๓๒, ๔๙๖, ๖๘๓, ๘๓๙, ๙๒๘; -*, ๔๒๘
อริยภูม,ิ ๔๔๗, ๔๔๙, ๔๕๙
อริยมรรค(๒นัย), ๔๐๑, ๔๐๙, ๔๑๓, ๔๑๙, ๔๕๘, ๔๗๙, ๖๘๙,
๗๐๒, ๗๑๐, ๘๒๓, ๘๔๙, ๙๕๒–๙๗๐; -*, ๘๐๓, ๘๓๙,
๑๐๐๕; -ขณะจิตที่บรรลุ, ๔๘๖, ๘๓๙–๘๔๑; -ขณะจิตที่
บรรลุ(อ), ๔๔๗; -ความหมายของอริยมรรค ๔, ๘๓๙; ใจความของอริยมรรคมีองค ๘, ๘๗๗; -อริยมรรค=ชีวิต
อุดม(อ), ๗๔๔
อริยมรรคา(=อริยมรรคมีองค์ ๘), ๘๖๔, ๘๖๖, ๙๑๒, ๙๖๕
อริยฤทธิ์, ๙๖๔
อริยโลกุตตรสุข, ๔๓๓; -*, ๔๔๙
อริยโลกุตรธรรม(เป็นทรัพย์ประจําตัวมนุษย์ทุกคน), ๔๘๙
อริยวงศ,อริยวงส ๔: -*, ๔๓๖
อริยวินัย, ๕๑, ๗๑๒, ๘๗๘, ๑๐๔๗, ๙๓๘–๙๓๙
อริยวิมุตติ, ๘๓๑, ๘๘๔, ๘๙๖
อริยวิหาร(=อานาปานสติสมาธิ), ๘๑๔
อริยศีล, ๘๙๖
อริยสงฆ, ๔๐๔, ๔๑๐, ๖๘๓, ๗๔๙, ๘๘๕, ดู สาวกสงฆ
อริยสัจ,อริยสัจจ, ๑๐, ๑๖๐, ๑๗๑, ๑๗๙, ๑๙๙, ๓๓๒, ๔๐๔,
๕๑๓, ๕๒๕, ๕๖๑, ๘๒๙, ๘๓๓, ๘๗๔, ๘๘๓, ๙๐๗, ๙๗๙,
ดู กิจในอริยสัจ; -*, ๒๐๗, ๖๔๐; -กิจคือหนาที่ตออริยสัจ
รายขอ, ๖๓๔–๖๓๕, ๘๕๔–๘๕๘; -ความหมายทั่วไปรายขอ
และในแงการแกปญหา, ๖๓๔, ๘๔๘–๘๕๐; -คุณคาที่เดน
ของอริยสัจ, ๘๗๓; -ฌาณที่คลอยแกอริยสัจ, ๔๗๙; -ฌาน
๔ เกี่ยวกับอริยสัจ โดยเฉพาะกิจญาณ, ๘๕๕–๘๕๘; ฐานะและความสําคัญของอริยสัจ/เพราะยังไมรูจึงเรรอน
ไป/พรหมจรรยนี้เพื่อตรัสรูอริยสัจ/เปนสิ่งที่พระพุทธเจา
ทรงสอน, ๘๔๖–๘๔๘; -ธรรมทั้งปวงจัดประเภทไดตาม
แนวอริยสัจและกิจทั้ง ๔, ๘๕๘; -แนวอธิบายสังเขปพรอม
เหตุผลในการเรียงลําดับขอ, ๑๐, ๘๕๘–๘๗๐; -ในฐานะ
หัวข้อในสติปัฏฐาน, ๗๖๖; -เปนธรรมที่พระพุทธเจาตรัส
รู/เทียบกับนัยตรัสรูปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน, ๓๓๕,
๔๖๐, ๘๔๖, ๘๕๐–๘๕๑, ๘๕๑–๘๕๔; -เปนบทสรุป
ครอบคลุมพุทธธรรมทั้งหมด, ๘๔๖–๑๑๕๐, ๘๗๓–๘๗๔; พุทธดํารัสย้ําใหพระสงฆสอนอริยสัจแกชาวบาน, ๘๔๘; โยนิโสมนสิการอริยสัจทําใหละสังโยชน ๓ ได, ๖๓๔; -รู
อริยสัจคือความหมายหนึ่งของสัมมาทิฏฐิ, ๖๘๙; -วิธี
แกปญหาตามหลักอริยสัจ=วิธีแกปญหาแบบพุทธ=แกที่

๑๓๕๓
เหตุปจจัย=ถายังไมมั่นในพระรัตนตรัยก็ยังหวังพึ่งเทพเจา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลาง, ๘๖๔–๘๖๖, ๘๗๐–๘๗๓; -วิธีคิดแบบ
อริยสัจ/เทียบวิธีวิทยาศาสตร, ๖๓๓–๖๓๕, ๖๘๕–๖๘๖; สัมมาทิฏฐิเป็นบุพนิมิตของการตรัสรู้อริยสัจ, ๖๘๘; -แสดง
อนุปุพพิกถาแลวตอดวยอริยสัจ, ๖๔๕, ๘๔๖; -อุปมาดังรอย
เท้าช้าง, ๘๔๖
อริยสัจธรรม, ๗๖๖
อริยสัมมาสมาธิ(=ประกอบด้วยสมาธิบริขาร ๗), ๘๓๘
อริยสาวก, ๘๐, ๑๑๕, ๑๔๔, ๔๖๓, ๔๗๑, ๔๗๓, ๕๙๑, ๕๙๙,
๖๐๓, ๖๒๘, ๗๑๐, ๗๒๘, ๗๔๖, ๗๘๐, ๘๒๙, ๘๘๓,
๘๘๗, ๘๙๗, ๙๐๒, ๙๐๗, ๙๑๐, ๙๑๓, ๙๓๘, ๙๕๖,
๑๐๒๔, ๑๐๖๓, ๘๘๙–๘๙๖, ๘๙๘–๙๐๐, ๙๐๔–๙๐๖,
๗๒๔–๗๒๖, ๗๔๒–๗๔๔, ๘๓๒–๘๓๓, ดู สุตวันต,อริย
สาวก,กัลยาณมิตร,โสดาบัน; -*, ๔๔๖, ๕๐๖; -ความต่างกับ
ปุถุชนในการวางจิตต่อสุขทุกข์, ๑๖๘, ๑๖๙; -มุ่งบรรลุที่
ต้องการด้วยการปฏิบัติ มิใช่ด้วยปรารถนาหรืออ้อนวอน,
๓๑๘; -รู้เท่าทันสมมติบัญญัติ จึงไม่ถูกทิฏฐิครอบงํา,
๓๗๘; -สุขไดไมตองขึ้นตอเวทนาหรืออารมณ, ๑๐๕๑; -อาจ
ไดธรรมจักษุเกินครั้งเดียว(อ), ๔๕๘
อริยสาวิกา, ๘๙๓, ดู อริยสาวก
อริยสุข, ๑๐๖๗
อริยอัฏฐังคิกมรรค,อริยอัษฏางคิกมรรค, ๕๖, ๕๓๒, ๕๔๔,
๘๕๐, ดู มรรค; -*, ๕๓๓; -ความหมาย, ๕๑๔, ๕๔๔; บุพนิมิต, ๕๖๖, ๖๑๙, ๗๖๐; -เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมด,
๕๖๖; -เป็นมรรคาสําหรับละโลภะ โทสะ โมหะ, ๕๔๑; อาศัยกัลยาณมิตร, ๕๒๙, ๕๓๖
อริยะ, ๑๑๕, ๑๒๕, ๑๕๒, ๕๒๕, ๕๓๑, ๕๓๒, ๕๔๔, ๕๗๒,
๗๑๐, ๗๕๗, ๗๗๙, ๗๘๕, ๗๙๑, ๘๐๒, ๘๑๔, ๘๒๙,
๘๓๘, ๘๔๑, ๘๘๓, ๘๘๙, ๘๙๕, ๙๐๕, ๙๐๗, ๙๒๘, ๙๓๘,
๙๕๒, ๑๐๒๔, ๑๐๓๔, ๑๐๖๐, ๑๐๖๗; -*, ๔๓๕, ๘๙๑; ความหมาย, ๔๐๓; -ความหมายในคําวาอริยสัจ, ๘๔๘–
๘๔๙; -โดยบุคคล=พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและ
ตถาคตสาวก/โดยองค์ธรรม=โลกุตร, ๖๘๙, ๗๗๙, ๙๑๓,
๕๖๔–๕๖๕, ๗๐๒–๗๐๓; -ตัวอย่างแสดงสภาพจิตใน,
๓๙๗; -ในกลุมคําเรียกผูบรรลุนิพพาน, ๓๔๔; -ปัญญาที่
เป็นอริยะ, ๕๖๗; -พระอริยะไมละเมิดสิกขาบทที่เปนอาทิ
พรหมจรรย(อ.), ๘๘๔; -ฤทธิ์ที่เป็นอริยะ, ๙๔๗; -อริยะ๔
ประเภทตามนัยอรรถกถา(อ), ๔๐๔
อริยา วฑฺฒิ: -*, ๘๙๓
อริโย: -*, ๘๘๙
อรุณ, ๓๑๘, ๖๑๙, ดู แสงอรุณ
อรูป ๔(กรรมฐาน), ๘๐๖
อรูปฌาน ๔, ๔๐๘, ๔๑๓, ๔๒๘, ๔๕๐, ๔๕๕, ๔๘๒, ๔๘๕,
๘๑๓, ๘๒๑, ๑๐๒๕, ๑๐๓๖, ๑๐๔๗, ๑๐๕๗, ๑๐๖๗, ดู
ฌาน,สมาบัติ,รูปฌาน,สมาธิ; -ตองไดอรูปฌานดวยจึงจะ

๑๓๕๔
เปนอุภโตภาควิมุต, ๔๕๕; -เปนตทังคนิพพานได, ๔๐๐; เปนเรื่องของสมถะ, ๔๒๖; -เปนวิกขัมภนนิโรธ/วิมุตติ,
๔๐๑, ๔๓๘; -เปนสมาธิระดับจตุตถฌาน/มีองค ๒, ๔๒๔,
๔๕๕, ๔๘๕; -เปนอรูปาวจรกุศลกรรม, ๓๒๒; -มติอรรถ
กถาวาตองไดกสิณกอน(อ), ๘๑๓; -สุขในรูปฌาน, ๗๙๐
อรูปธรรม, ๔๐๘, ๔๒๔, ๔๒๖, ๘๐๖, ๑๐๖๗; -ชาติ=การเกิด
แหงอรูปธรรม, ๒๑๓
อรูปธาตุ, ๒๓๒, ๒๕๒
อรูปพรหม(๔): -*, ๙๕๒, ๑๐๕๘
อรูปภพ, ๑๗๒, ๒๓๓, ๓๒๒, ๔๐๘; -*, ๔๗๔
อรูปราคะ, ๒๒๕, ๔๐๘, ๔๓๕; -*, ๔๗๓, ๙๘๗
อรูปสมาบัต,ิ ๔๑๙, ๔๓๖, ๔๕๔, ๔๘๓; -*, ๔๑๔, ๔๔๖
อรูปารัมมณสุข, ๑๐๖๗
อรูปาวจร, ๑๐๒๖; -*, ๙๕๒
อรูปาวจรกิริยาจิต, ๒๒๘
อรูปาวจรกุศลกรรม, ๓๒๒
อรูปาวจรจิต, ๒๗
อรูปาวจรวิบากจิต, ๒๒๘
อโรค(พระอรหันต), ๓๗๖
อลังการของจิต, ๙๑๓
อโลภเจตสิก, ๒๗
อโลภะ, ๒๔๒, ๒๔๙, ๒๗๕, ๖๒๐, ๘๐๘, ดู กุศลมูล,จาคะ
เทียบ โลภะ; -*, ๒๔๒, ๖๘๙, ๗๐๔
อวกาศ, ๑๐๒๕, ดูอากาส
อวด(ดวยฉันทะก็มี), ๗๙๗–๗๙๘
อวสวตฺตนฏเน, ๙๔
อวสวตฺตนโต, ๙๔, ๙๗
อวัยวะ, ๕๑๖, ๖๔๖, ๖๗๘, ๗๒๖, ๗๖๗, ๗๗๒, ๘๓๖, ๑๐๕๙
อวิกเขปะ, ๔๔๕, ๘๒๙; -*, ๘๒๕
อวิฆาต, ๒๔๗
อวิจฺจ: -*, ๘๙๑
อวิชชา, ๓๙, ๙๙, ๑๓๓, ๒๔๗, ๒๕๒, ๒๗๙, ๓๑๑, ๓๓๕,
๓๙๒, ๔๒๘, ๔๕๑, ๕๐๔, ๕๑๓, ๕๑๕, ๕๕๖, ๖๓๒, ๖๘๘,
๖๙๓, ๗๐๕, ๗๖๙, ๘๕๐, ๘๕๑, ๘๖๘, ๘๙๑, ๙๐๘, ๙๕๕,
๑๐๐๐, ๑๐๑๔, ๑๐๑๙, ๑๐๐๕–๑๐๐๖, ๕๑๗–๕๑๙, ๘๖๑–
๘๖๒; - เปนมูลรากของตัณหา หลอเลี้ยงตัณหาและมี
บทบาทรวมกับตัณหา, ๑๐๒๐–๑๐๒๒; -*, ๔๗๓, ๕๒๗; การกําจัดอวิชชาเปนจุดมุงของวิปสสนา, ๔๒๗; ความสัมพันธและภาวะสัมพัทธระหวางอวิชชากับศรัทธา,
๕๑๘; -ความสัมพันธและภาวะสัมพัทธระหวางอวิชชาและ
ศรัทธา, ๑๘๒; -คําจํากัดความและความหมาย, ๑๗๑, ๑๘๒,
๒๓๐, ๓๖๕, ๔๐๘; -ดับอวิชชาเป็นลักษณะอย่างหนึ่ง
ของนิพพาน, ๑๐๒๓; -นิวรณเปนอาหารของอวิชชา,
๕๑๙–๕๒๑; -ในฐานะสังโยชนและเปนเครื่องกําหนดขั้น
ของอริยบุคคล, ๔๐๘, ๔๑๑; -ในแดนแห่งกิจกรรมทาง

พุทธธรรม
จิตปัญญา, ๘๗๘; -บางครั้งจัดอวิชชาเปนนิวรณอยางหนึ่ง
(อ), ๗๘๓; -บุญเกิดจากอวิชชา, ๕๑๗; -เปนตัวการพิเศษ ที่
จะให สั ต ว ไ ปเกิ ด ในทุ ค ติ ( คู กั บ ภวตั ณ หาซึ่ ง ให ไ ปสุ ค ติ ) ,
๑๗๗; -เปนมูลรากของตัณหา หลอเลี้ยงตัณหาและมี
บทบาทรวมกับตัณหา, ๖๘๖, ๘๖๑, ๙๘๕, ๙๘๘, ๙๙๗,
๑๐๑๕; -เปนหัวเงื่อนหรือขั้วตอหนึ่งในสองของปฏิจจสมุป
บาท/เปนมูลรากของวัฏฏะ, ๑๗๘, ๓๓๒; -เปนหัวเงื่อนหรือ
ขั้วตอหนึ่งในสองของปฏิจจสมุปบาท/เปนมูลรากของวัฏฏะ
(อ), ๖๒๖; -พระพรหมยังตกอยูในอวิชชา, ๓๓๙; -โยนิโส
มนสิการประเภทที่ ๑มุงสกัดอวิชชา, ๖๗๙, ๖๒๕–๖๒๙; โยนิโ สมนสิก ารสกัด และแยง บทบาทกับ อวิช ชาตั ณ หา ,
๖๒๕–๖๒๖; -ลักษณะความคิดที่มีอวิชชาเปนตัวเดน, ๖๒๖;
-วิ มุ ตติ ฝายป ญญาวิ มุ ตติ ท านั้ น จึ งจะให พ นจากอวิ ชชาได ,
๔๓๐, ๔๓๑; -อธิบายในวงจรปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๒, ๑๘๓,
๑๘๔, ๑๙๑, ๒๘๕; -อวิชชาก็ไม่เที่ยง เกิดจากเหตุปัจจัย,
๔๖๗; -อวิชชาเกิดจากโยนิโสมนสิการ, ๖๒๓–๖๒๕; อวิชชาเกิดจากอาสวะซึ่งเนื่องมาจากทุกขมีโสกะเปนตน,
๑๕๖; -อวิชชาเป็นปหาตัพพธรรม/ธรรมที่พึงละด้วย
อภิญญา, ๘๔๒, ๘๕๘; -อิทธิพลของอวิชชาตอการ
แกปญหา, ๘๗๒
อวิชชาตัณหา, ๑๐๒๙, ๖๒๕–๖๒๖, ดู อวิชชา,ตัณหา
อวิชชาตัณหาอุปาทาน. ดู อวิชชา,ตัณหา,อุปาทาน
อวิชชานิโรธ, ๔๗๒
อวิชชานุสัย(อาการก่อเกิดและกําจัด), ๑๖๙, ๓๗๔, ๔๖๘
อวิชชาสวะ, ๑๓๘, ๑๗๔, ๓๗๑, ๔๕๑, ๕๕๕, ๗๘๗, ๘๕๑
อวิชชาสัมผัส, ๓๓๑, ๔๖๗
อวิตถตา, ๑๐๘, ๑๕๒
อวินยวาที, ๑๕๑
อวินัย, ๑๕๑
อวินีต, ๔๖๗
อวิปฏิสาร,อวิปปฏิสาร, ๕๑๘–๕๑๙, เทียบ วิปฏิสาร; -*, ๘๒๕
อวิปรีตสัญญา: -*, ๔๐
อวิสังวาทนตา, ๕๗๖
อวิหิงสา, ๗๖๒, ดู กรุณา
อวิหิงสาธาตุ(=กรุณา): -*, ๗๐๔
อวิหิงสาวิตก, ๗๐๔, ๗๐๘, ๗๐๙, ๗๘๒
อวิหิงสาสังกัปป, ๗๐๔, ๗๐๒–๗๐๓, ๗๐๕–๗๐๗, ดู สัมมา
สังกัปปะ
อวีติกกมะ(ศีล): -*, ๗๒๒
อเวจฺจปฺปสาท: -*, ๘๙๑
อเวทนีย, ๓๒๔
อเวทยิตสุข, ๑๐๕๗
อสงไขย, ๙๒๘
อสนฺตุฎตา: -*, ๙๘๗
อสมยวิมุตต: -*, ๔๓๒

ดัชนี
อสมยวิมุตติ, ๔๓๒
อสมยวิโมกข: -*, ๔๓๒
อสมาธิสังวัตตนิกา(วาจาหยาบ): -*, ๕๒๔
อสมาธิสุข, ๑๐๖๗
อสยํวสี, ๑๐๒
อสังขตธรรม, ๖๖, ๑๐๔
อสังขตธรรม(นิพพาน), ๔๒, ๔๙๙
อสังขตธาตุ(นิพพาน), ๔๑; -*, ๓๙๐
อสังขตลักษณะ, ๖๗
อสังขตะ, ๖๓, ๖๗
อสังขตะ(นิพพาน), ๓๓๕, ๓๓๘, ๓๔๑, ๘๓๘
อสัญญาภพ, ๑๗๒
อสัญญี, ๒๒๖
อสัญญีสัตตายตนะ: -*, ๔๗๔
อสัตบุรุษ, ๕๖๘, ๗๓๗, ๙๒๑, ๙๔๙, เทียบ สัตบุรุษ; -*, ๔๓๖,
๕๖๙
อสัทธรรม, ๒๔๕, ๙๓๙, เทียบ สัทธรรม; -*, ๕๓๓
อสัปปายะ, ๘๒๐; -*, ๘๑๑
อสามายิก, ๔๓๒
อสามายิกเจโตวิมุตติ, ๔๓๒, ๔๓๙
อสามายิกวิมุตติ,อสามายิกวิโมกข: -*, ๔๓๒
อสารกฏเน, ๙๓
อสุภนิมิต, ๖๒๑, ๘๓๔
อสุภสัญญา, ๘๓๗, ๘๔๑
อสุภะ(๕-๑๐), ๔๔๖, ๘๐๗, ๘๑๑, ๙๔๗; -*, ๖๗๘, ๘๐๕, ๘๐๖
อสุรกาย: -*, ๙๕๓
อสฺมีต:ิ -*, ๔๗๓
อสฺสามิกโต, ๙๗
อเสกขธรรม๑๐: -*, ๕๕๖
อเสขธรรม๑๐, ๓๔๔, ๙๑๓, ดู อเสขธรรม; -*, ๕๖๙
อเสขภูม,ิ ๔๗๐
อเสขะ, ๓๔๓, ๔๐๙, ๔๑๓, ๔๒๐, ๔๖๙, เทียบ เสขะ; -*, ๔๐๙,
๔๗๑
อหังการ, ๑๒๖, ๕๘๙, ๗๐๕, ๙๐๙, ๙๖๓
อหังการมมังการ. ดู อหังการ,มมังการ; -*, ๑๐๑๙
อหิงสา, ๔๓๘, ๕๗๑, ๙๔๐
อหิริกะ เจตสิก, ๒๗
อเหตุกกิริยาจิต, ๒๒๘
อเหตุกกุศลวิบากจิต, ๒๒๘
อเหตุกทิฏฐิ, ๖๖๐
อเหตุกทิฏฐิ,อเหตุวาท, ๑๐๑, ๑๐๓
อเหตุกวาท, ๖๖๐, ๘๖๐, ๘๙๗
อโหสิกรรม, ๓๒๑
ออกซิเจน, ๕๑๖

๑๓๕๕
ออนวอน, ๗๕๖, ๙๑๑, ๙๕๐, ๙๕๔, ๙๖๔, ๙๕๗–๙๕๘, ๙๖๒–
๙๖๓, ดู เทวดา,อิทธิปาฏิหาริย,สิ่งศักดิ์สิทธิ์,เซนสรวง
,บวงสรวง; - หวังผลจากการออนวอนยังอยูในขั้นกอน
พัฒนา/สภาพปจจุบันเปนมาก, ๙๕๘–๙๖๐; -ถายังไมมั่น
ในพระรัตนตรัยก็หวังพึ่งการออนวอน, ๘๖๓–๘๖๖; -วิธี
แกปญหาแบบพุทธไมหวังพึ่งการออนวอน, ๘๗๐; -หลัก
กรรมไมสอนใหหวังผลจากการออนวอน/สิ่งที่ปรารถนา
สําเร็จดวยกระทํา, ๓๑๖, ๓๑๘
อ้อสด(อุปมา), ๖๕๖
อักขระ, ๓๓๗, ๖๕๘
อัคคะ(ศัพท), ๗๘๔
อัครสาวก, ๓๙๘, ๔๕๖, ๕๘๘
อัจจุตบท, ๑๓๙
อัจจุตะ(นิพพาน), ๓๓๖
อัจฉริยบุคคล,อัจฉริยมนุษย(ไมตองอาศัยปจจัยทางสังคมก็
ได), ๕๓๐, ๕๕๘, ๕๘๕, ๖๙๗
อัจฉริยะ(นิพพาน), ๓๓๖
อัชฌัตตสุข, ๑๐๓๔
อัชฌาสัย(ที่จะอยูปา): -*, ๔๓๔
อัชโฌสาน, ๒๐๗
อัญชลี, ๘๙๑, ๙๒๔
อัญญสมานาเจตสิก, ๒๗
อัญญาปฏิเวธ, ๔๔๓
อัญญาราธนา: -*, ๕๒๓, ๑๐๐๖
อัญเดียรถีย์, ๘๑๔, ๘๔๒, ๑๐๔๘, ๑๐๖๐, ๖๗๕
อัฏฐังคิกมรรค(กับจตุมรรค), ๘๓๙, ดู มรรค
อัฏฐิกะ: -*, ๘๐๕
อัตตการวาท, ๒๐๒, ๒๘๕
อัตตกิลมถานุโยค, ๘๕๐, เทียบ กามสุขัลลิกานุโยค
,มัชฌิมาปฏิปทา; -*, ๑๐๖๑; -ความหมายทั่วไป, ๕๒๕–
๕๒๘; -ไดแกสีลัพพตปรามาส ปฏิบัติศีลผิดกลายไป,
๔๒๓, ๖๔๐–๖๔๑; -ไดแกสีลัพพตปรามาส ปฏิบัติศีลผิด
กลายไป(อ), ๕๒๗; -ไดแกหลักปฏิบัติของนิครนถ(อ),
๑๐๒๓; -เรียกวานิชฌามปฏิปทา(ทางเกรียม)(อ), ๕๒๗
อัตตทิฏฐิ, ๑๐๔, ๑๑๐, ๕๐๑
อัตตนาถะ(สําเร็จดวยปญญา): -*, ๑๐๑๙
อัตตนิยะ,อัตตนียา, ๔๓๔, ๗๖๘, ดูอัตตา
อัตตวาท(วาทะ/ลัทธิอัตตา), ๑๘๔, ๕๐๔
อัตตวาทุปาทาน, ๑๗๒, ๑๗๓, ๑๙๘, ๔๙๘; -*, ๑๖๖, ๙๘๗
อัตตวิสัย, ๙๘
อัตตสัญญา, ๔๐๑, ๔๗๘, ๔๙๘
อัตตสาระ, ๙๓, ๙๗
อัตตหิตสมบัติ, ๓๖๕, ๘๖๒; -*, ๑๐๑๙
อัตตัง, ๕๐๑, เทียบ นิรัตตัง
อัตตัญญุตา, ๕๖๙

๑๓๕๖
อัตตัตถะ, ๑๔๘, ๓๖๕, ๓๘๑, ๕๔๒
อัตตา, ๕๒, ๖๓, ๙๓, ๙๗, ๑๖๓, ๔๓๔, ๔๗๓, ๖๓๓, ๗๖๘,
๘๙๖, ๘๙๗, ๙๗๙, ๙๘๙, ๑๐๑๔, ๑๐๐๗–๑๐๐๘, ๑๐๑๗–
๑๐๒๑, ดู ตัวตน เทียบ อนัตตา; - (ภาพ) อัตตาเกิดขึ้น
อยางไร, ๙๘๕–๙๘๖; - ฆาคนอื่นก็เพื่อปกปองอัตตาที่
ยึดถือไว, ๑๐๐๐–๑๐๐๑; -*, ๖๗, ๒๐๖, ๙๙๗; -การถือ
อัตตายอมขัดหลักกรรม, ๓๑๓, ๔๖๗; -การยึดถือขันธ์๕
เป็นอัตตา, ๒๐๖; -ความยึดถืออัตตาละงายกวากาม(อ),
๙๘๗; -ความยึดมั่นอัตตาเหนียวแนนจนถึงที่สุดและ
ประณีตที่สุด/ปญหานิพพานกับอัตตา, ๖๕, ๔๒๘; ความเห็นวามีอัตตาเที่ยงนิรันดรกับวาอัตตาขาดสูญ, ๖๖๒;
-นิพพานไมใชดับหรือทําลายอัตตา (เพราะไมมีอัตตาที่จะ
ดับ), ๕๐๔; -มีอัตตา ไมมีอัตตา ในแงจริยธรรม, ๔๔๐; เมื่อ ยึด ถือ หรือ หว งวา มี อั ต ตาอยู ตั ว เองก็ ไม มีอิส รภาพ ,
๓๖๔; -ไม่มีวาทะอัตตาอย่างใดที่ถือแล้วทําให้ไม่เกิดทุกข์,
๕๐๓; -แยกแยะโดยวิชชาวาทใหเห็นไมเปนอัตตา, ๖๖๑; อัตตาขวางเมตตา, ๑๐๐๓
อัตตาธิปไตย, ๑๓๕
อัตตานุทิฏฐิ, ๑๑๐, ๕๐๐
อัตตุปกกมมูลกทุกข, ๘๕
อัตตูปกกมทุกข, ๘๖
อัตถจริยา, ๑๒๗, ๕๗๖, ๗๐๙, ๗๓๑–๗๓๒
อัตถปฏิสัมภิทา, ๔๑๘
อัตถสัณหิตาวาจา, ๗๒๓
อัตถะ, ๖๖
อัตถะ,อรรถะ(๒-๓), ๔๒๐, ๕๓๖–๕๔๓, ดู อรรถ; -การแบง
อัตถะเปน ๒ และ ๓ ระดับ, ๔๒๐, ๕๓๖–๕๓๘; ความหมาย, ๓๖๖, ๕๓๖; -ชื่อว่าบัณฑิตเพราะบรรลุอรรถ/
อย่างน้อยควรถึงอรรถขั้นที่ ๒, ๕๓๖; -อัตถะ ๓ แบบที่
สอง/จัดอรรถ ๓ สองหมวดเขาเปนชุดเดียวกัน, ๕๔๐–
๕๔๓; -อัตถะเปนสิ่งมุงประสงคของฉันทะ, ๙๘๙, ๑๐๑๖,
๑๐๒๐; -อัตถะสําเร็จไดดวยความไมประมาท, ๕๔๒
อัตถัญญุตา,อัตถัญญู, ๕๖๙, ๖๓๗
อัตถิกวาท, ๒๐๑, ๘๙๖
อัตถิตา, ๒๐๑
อัตถิสุข, ๗๔๒
อัตถุปปริกขา, ๖๓๗–๖๓๘; -*, ๕๒๓, ๑๐๐๖
อัตโนมัต:ิ -*, ๗๖
อัตโนวัติ, ๑๒๒, ๑๒๔
อัตภาพ, ๒๓๒, ๒๖๓, ๒๘๘, ๓๘๖, ๘๐๘; -*, ๓๙๓, ๓๙๔
อัตรา,อัตราสวน, ๖๖๑, ๘๗๕
อัทธานะ(ปลิโพธ), ๘๐๓
อัธยาตมวิทยา: -*, ๒๐๖
อัธยาศัย, ๕๗๐, ๖๕๓
อันตคาหิกทิฏฐิ(๑๐), ๒๐๕, ๘๙๗

พุทธธรรม
อันตรกัลป ๖๒, ๘๙๗
อันตรธาน(แห่งสัทธรรม), ๕๖๖, ๖๒๐, ๖๓๗, ๘๑๓, ๗๕๙–
๗๖๑
อันตราภพ(เขาใจผิดวามี): -*, ๖๒๓
อันตราย, ๒๖๓, ๕๙๔, ๖๕๗, ๖๔๖–๖๔๗
อันตะ, ๖๘๖, ดู ที่สุด,มัชฌิมาปฏิปทา
อันติมชาติ, ๔๕๓, ๔๖๐
อันเตวาสิก: -*, ๒๖๓
อันธปุถุชน, ๙๑๓
อันธพาลปุถุชน, ๘๖๕, ๙๑๓; -*, ๘๘๖
อันวยญาณ: -*, ๘๙๒
อันวยา, ๕๙๖–๕๙๘
อัปปฏิจฉันนทุกข, ๘๖
อัปปณิหิตนิพพาน: -*, ๓๘๖
อัปปณิหิตวิโมกข: -*, ๔๑๖
อัปปณิหิตสมาธิ: -*, ๗๘๐
อัปปนา, ๔๘๖, ๗๐๒, ๘๒๐, ๑๐๖๗, ดู อัปปนาสมาธิ,สมาธิ; -*,
๘๐๘, ๘๔๒; -เปนไวพจนของวิตก(อ), ๔๔๙; -ผูไมเคยได
ฌาน บรรลุมรรคก็ถึง, ๔๘๖
อัปปนากรรมฐาน: -*, ๔๔๙
อัปปนาโกศล(๑๐), ๘๒๐; -*, ๘๑๑
อัปปนาชวนวารแหงมรรควิถี, ๔๘๖
อัปปนาฌาน: -*, ๔๔๙
อัปปนาปญญา(=อภิญญา): -*, ๘๔๒
อัปปนาภาวนา, ๘๑๑
อัปปนาสมาธิ, ๔๒๗, ๔๓๔, ๔๔๖, ๔๔๙, ๔๕๘, ๔๗๖, ๔๘๓,
๔๘๕, ๘๒๘, ๘๓๐, ดู สมาธิ; -*, ๔๔๖; -กรรมฐานใดให
สําเร็จหรือไมและเหตุผล, ๘๑๒; -กับปญญาที่เรียกวา
อภิญญา(อ), ๘๔๒; -การพัฒนาจากมูลสมาธิ/อาการที่จะ
เกิดและการทําใหเกิดอัปปนาสมาธิ, ๘๑๒, ๗๘๑–๗๘๒,
๘๑๙–๘๒๐; -ขณะบรรลุมรรคผลตองถึง, ๔๘๖; ความหมาย, ๗๘๐; -บุพภาคคือละนิวรณได(อุปจารสมาธิ),
๕๖๐; -บุพภาคคือละนิวรณได(อุปจารสมาธิ)(อ), ๘๒๖; เปนองคแหงฌาน, ๗๘๑, ๘๒๕; -อานิสงส, ๗๙๑
อัปปมัญญา(๔), ๔๑๒, ๔๓๔, ๔๗๗, ๘๐๖, ๘๓๗, ๘๐๗–๘๐๙,
ดู พรหมวิหาร; -*, ๘๓๔; -เหตุใดอัปปมัญญาใหไดอัปปนา
ทั้งที่ไมมีปฏิภาคนิมิต, ๘๑๒
อัปปมัญญาเจตสิก ๒, ๒๗
อัปปมัญญาเจโตวิมุตติ, ๔๓๒, ๔๓๔
อัปปมาณาเจโตวิมุตติ, ๔๓๔
อัปปมาท,อัปปมาทธรรม, ๖, ๗๒๘, ดู ไมประมาท; ความหมายและความสําคัญทางจริยธรรม, ๗๖๐, ๗๖๓; เปนหลักสําคัญที่จะใหบรรลุหรือยึดเอาอัตถะได, ๕๓๙,
๗๖๒, ๕๓๖; -เปรียบรอยเทาชาง/ชวยใหสัจธรรมดํารงมั่น/
ดังแสงอรุณกอนมรรคเกิด, ๗๕๙–๗๖๑; -มีอัปปมาทกับ

ดัชนี
เสวนาคนดี(กัลยาณมิตร) เทานั้น กษัตริย ก็รักษาแผนดิน
ได, ๕๓๙; -ไม่ประมาท4สถาน, ๗๖๑; -สติในฐานะอัปปมาท
ธรรม/ขอบเขตที่เปนสติกับอัปปมาท, ๗๖๓, ๗๕๘–๗๖๒
อัปปมาทะ, ๑๑๓, ๑๑๖, ๑๑๗
อัปปเวทนีย, ๓๒๔
อัปปจจยปรินิพพาน: -*, ๓๙๐
อัปปตตคาหิกะ: -*, ๔๓
อัปปตตวิสยัคคาหิกะ: -*, ๔๓
อัปปยสัมปโยค, ๘๕; -*, ๘๗
อัปสร, ๑๐๒๙
อัพภูตธรรม, ๖๓๖–๖๓๗
อัพยากตธรรม: -*, ๒๖๓
อัพยากตปญหา(๑๐), ๒๐๕, ๓๗๘
อัพยากฤต, ๒๗, ๗๐๕
อัพยากฤต,กิริยา: -*, ๖๖
อัพยากฤตธรรม, ๖๖
อัศจรรย, ๓๙๑, ๕๘๑
อัศวเมธ, ๔๐๕
อัสดง(แห่งทุกข์,โลกและธรรมต่างๆ), ๕๑, ๔๗๑, ๗๖๔
อัสมิมานะ: -*, ๔๙๕
อัสสวัตร, ๔๒๒
อัสสัทธะ(ไมตองมีศรัทธา/พระอรหันต), ๓๗๘, ๕๘๙, ๖๐๒; -*,
๓๗๒
อัสสาทะ(คุณ,สวนดี), ๓๗๗, ๔๖๐, ๔๗๑, ๔๗๔, ๑๐๒๕,
๑๐๒๖, ๖๔๒–๖๔๕; -ของสมาธิ(แสดงเป็นตัวอย่าง),
๖๔๕; -ความหมาย, ๖๔๒
อัสสาสะ-ปสสาสะ: -*, ๘๑๕
อัสสุตวา ปุถุชน, ๙๑๓; -*, ๘๘๖
อัสสุตะ, ๔๖๗
อากังขิยฐาน, ๘๙๒
อาการ ๑๒(อริยสัจ), ๔๖๐, ๘๔๖, ๘๕๖–๘๕๘
อาการ ๒๐(ปฏิจจสมุปบาท), ๑๗๖
อาการ ๓๒, ๖๕๓, ๘๐๕
อาการที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน 3, ๕๘๐–๕๘๒
อาการปริวิตก,-วิตักกะ, ๕๙๐, ๕๙๓–๕๙๔
อาการวตี(ศรัทธา), ๕๕๘, ๕๙๒, ๕๙๘, ๗๑๕, ๗๑๗
อาการะ(เหตุผล), ๕๙๖–๕๙๘
อากาศ,อากาส(ชองวาง), ๒๖, ๔๑, ๔๑๒, ๕๓๒, ๘๐๕, ๘๒๑; -*,
๓๔
อากาสกสิณ(ใชเจริญอภิญญาโลกียไมได), ๔๕๕
อากาสานัญจายตนะ, ๓๓๘, ๓๙๐, ๔๑๒, ๔๔๒, ๔๔๖, ๔๕๐,
๔๕๒, ๘๐๖, ๘๒๑; -*, ๔๕๔, ๔๗๔
อากิญจัญญาเจโตวิมุตติ, ๔๓๔
อากิญจัญญายตนสมาบัต,ิ -สมาบัติสุข, ๑๐๒๕
อากิญจัญญายตนสัญญา: -*, ๔๔๔

๑๓๕๗
อากิญจัญญายตนะ, ๓๓๘, ๔๑๒, ๔๓๔, ๔๔๒, ๔๔๔, ๔๕๐,
๔๕๒, ๔๘๑, ๘๐๖, ๘๑๓, ๘๒๑; -*, ๓๗
อากูล, ๗๔๖
อาคมนทิฏฐิก: -*, ๙๐๖
อาคันตุกะ, ๕๔๗, ๕๙๒, ๘๑๐
อาคาร, ๙๓๓
อาคาริยวินัย, ๙๑๘
อาคาฬหปฏิปทา: -*, ๕๒๗
อาฆาต, ๕๙๔, ๖๕๐–๖๕๓
อาฆาตปฏิวินัย,อาฆาตวัตถุ: -*, ๖๕๑
อางเก็บน้ํา(อุปมา), ๗๔๑–๗๔๒
อ้างตํารา, ๕๙๐
อางวาง, ๖๒๖
อาจหาญ. ดูวิริยะ
อาจารย์, ๑๕๐, ๓๖๘, ๕๖๕, ๖๕๘, ๗๖๒, ๘๐๔, ๘๖๖, ดู ครู
,อาจารย; -*, ๕๒๙, ๘๖๘; -คุณสมบัติอาจารยกรรมฐาน
ปละพิธีมอบตัวรับกรรมฐาน, ๘๐๔, ๘๐๘; -อยู่อย่างมี
อาจารย์คอยสอดส่อง ไม่ผาสุก, ๒๖๓
อาจารอริยะ: -*, ๔๐๔
อาจาระ, ๕๖๖; -*, ๙๑๘
อาจิณณกรรม, ๓๒๒
อาชญากรรม, ๘๗, ๕๔๗, ๖๒๓, ๖๙๕, ๗๕๒, ๙๙๖, ๑๐๖๔,
๗๒๕–๗๒๗
อาชาไนย. ดู ชางอาชาไนย,มาอาชาไนย
อาชีพ, ๘๗, ๑๑๓, ๑๑๙, ๕๔๗, ๕๘๐, ๗๒๓, ๗๕๒, ๑๐๑๓
อาชีวก(อเหตุวาท): -*, ๘๖๐
อาชีวปาริสุทธิศีล, ๔๗๖, ๗๕๐
อาชีวะ, ๕๖, ๔๗๖, ๕๔๖, ๕๕๖, ๖๙๕, ๘๔๑, ๘๖๘, ๙๓๐,
๗๑๙–๗๒๓, ดู สัมมาอาชีวะ; -หลักทั่วไป, ๗๕๐, ๗๓๒–
๗๔๙; -อาชีวะที่ไมบริสุทธิ์ของสมณะ, ๗๓๔
อาชีวัฏฐมกศีล: -*, ๙๑๗
อาณา, ๙๑๗
อาณาจักร, ๘๗๑, ๑๐๒๗
อาณาสงฆ(อํานาจสงฆ), ๙๓๑
อาตมวาท, ๑๐๓
อาตมัน, ๓, ๖๕, ๙๓, ๑๐๓, ๑๐๕, ๑๐๘, ๑๑๐, ๔๙๗, ดู อัตตา
เทียบ อนัตตา; -*, ๒๐๖, ๘๙๖
อาตาป, ๔๑๗, ๗๖๖–๗๖๗
อาทาย: -*, ๔๗
อาทิตย์, ๓๔๒, ๕๒๙, ๖๑๙, ๖๘๘, ๗๑๑, ๗๖๐, ๘๐๑, ๘๒๐,
๘๒๗, ๘๙๖, ๙๔๕, ๕๖๖, ดูอุปมาที่ แสงเงินแสงทอง
อาทิตยพันธุ์, ๖๓๐
อาทิพรหมจรรย์, ๘๔๓, ๘๔๗–๘๔๘
อาทิอนฺตวนฺตตาย, ๗๓

๑๓๕๘
อาทีนพ,อาทีนวะ(โทษ/สวนเสีย), ๓๗๗, ๔๖๐, ๔๗๑, ๔๗๔,
๖๔๒–๖๔๕; - อาทีนวะของกาม ๓ ดาน, ๑๐๒๙–๑๐๓๑; ความหมาย, ๖๔๒; -อาทีนวะของสมาธิ(แสดงเป็น
ตัวอย่าง), ๖๔๕
อาทีนวญาณ,อาทีนวานุปัสสนาญาณ, ๔๗๙
อาทีนวทัสสาวี, ๗๔๗
อาเทศนา(ความหมาย), ๙๔๘
อาเทศนาปาฏิหาริย, ๙๖๖, ๙๔๔–๙๔๗, ๙๕๐–๙๕๑
อาน(หนังสือ), ๙๘๙; -*, ๖๘๐
อานันตริกสมาธิ,อานันตริยสมาธิ: -*, ๔๒๘
อานาปานสติ, ๔๔๖, ๗๖๕, ๘๐๕, ๘๓๗; -*, ๘๐๕, ๘๐๘, ๙๙๓;
-ความตางจากปราณยามของโยคะ(อ), ๘๑๖; -จริตที่เหมาะ
และสมาธิที่ใหสําเร็จ, ๘๐๗–๘๐๙; -ใชในชีวิตประจําวัน,
๗๘๘; -ไดถึงปฏิภาคนิมิต, ๘๑๑; -ตัวอยางการประสานของ
สิกขา ๓ ในการปฏิบัติอานาปานสติ, ๕๕๔; -ตัวอยางเจริญ
สมาธิโดยใชอานาปานสติ, ๘๑๑–๘๒๐; -มติอรรถกถา
เกี่ ย วกั บ จตุ ก กะทั้ ง สี่ แ ง ส มถะและวิ ป ส สนาและว า เป น
กรรมฐานหนัก เปนยอดกรรมฐาน(อ), ๘๑๗; -วิธีเจริญตาม
พุทธพจน ๔ จตุกกะ, ๘๑๔–๘๑๗
อานาปานสติสมาธิ, ๘๑๒–๘๑๕, ดู อานาปานสติ; -*, ๘๓๖; ใช้ได้ทั้งสมถะวิปัสสนา, ๘๑๓; -เป็นวิหารธรรมส่วนมาก
ของพระพุทธเจ้าทั้งก่อนและหลังตรัสรู้/ครั้งเป็นพระกุมาร
ทรงได้ฌานได้ร่ม หว้า ก็ด้วยสมาธินี้ / ทรงสรรเสริ ญ มาก,
๔๖๑, ๘๑๓–๘๑๔; -เป็นอริยวิหาร พรหมวิหารตถาคต
วิหาร ทิฏฐธรรมสุขวิหาร, ๘๑๔; -ยังสติปัฏฐาน โพชฌงค์
วิชชาวิมุตติ ให้บริบูรณ์ต่อกันไปตามลําดับ, ๘๑๔
อานิสงส, ๕๑๙, ๕๕๕, ๕๙๒, ๘๓๕, ๘๔๖, ดู อรรถ,ผล; -ของ
กรรมดีอยางที่มาในบาลี, ๒๘๐; -ของการถวายบิณฑบาต
แดพระพุทธเจา, ๓๙๑, ๓๙๔; -ของการประจักษ์โสดาปัตติ
ผล, ๘๙๙; -ของไตรสิกขาตามลําดับ, ๕๕๕, ๗๘๗; ของทิฏฐิ, ๔๒๑; -ของธรรมตาง ๆ ตอเนื่องกันตามลําดับ,
๖๓๘–๖๓๙; -ของพรหมจรรย์, ๔๓๗, ๕๓๒; -ของเมตตา,
๖๕๓; -ของสมาธิ/สมาธิภาวนา, ๗๘๗, ๗๙๑; -อานิสงส
เฟอ, ๒๘๔
อาเนญชสมาบัต:ิ -*, ๙๒๐
อาเนญชัปปตตะ(จิตสมาธิ), ๒๔๘, ๔๘๔; -*, ๗๘๔
อาเนญชา, ๑๗๒
อาเนญชาภิสังขาร, ๑๗๑, ๕๑๗
อาบ, ๓๑๗, ๖๕๑; (ชําระบาป), ๓๑๗
อาบัติ, ๖๐๐, ๘๘๓, ๘๘๘, ๙๒๕, ๙๓๐
อาโป, ๓๙๐, ๘๐๔
อาโปธาตุ, ๒๖, ๔๑
อาพาธ, ๘๖, ๙๔, ๔๕๒, ๔๖๔, ๖๔๗, ๘๐๔, ๑๐๔๙, ๙๓๒–
๙๓๔; -*, ๑๐๔๗; -กับการบําเพ็ญเพียร, ๖๕๖, ๗๕๗–

พุทธธรรม
๗๕๘; -ขอปรารภใหคนหนึ่งนอน คนหนึ่งเพียร, ๖๔๙–
๖๕๐
อาภัสสระ, ๓๓๙
อาโภค: -*, ๖๒๑
อามิส, ๑๑๔, ๑๒๔, ๑๒๗, ๒๘๒, ๓๗๔, ๔๙๖, ๕๒๖, ๕๓๗,
๕๙๗, ๗๑๒, ๗๙๗, ๘๘๔, ๙๓๑, ๙๕๘, ๑๐๕๐, ๑๐๕๘,
๑๐๖๗, ๑๐๕๔–๑๐๕๖; -คนมักมองผลกรรมแตในแงการ
ไดเสียอามิส, ๒๖๙; -พึงสอนโดยไมเห็นแกอามิส, ๕๗๘; อามิสเปนสิ่งประสงคของตัณหา, ๑๐๒๐
อามิสฤทธิ,์ ๙๕๑
อามิสสุข, ๗๔๗; -*, ๑๐๓๕
อายตนะ, ๖๘, ๗๒, ๙๖
อายตนะ(๖/๑๒), ๓๔๑, ๔๖๓, ๔๗๗, ๔๙๘, ๔๙๙, ๕๕๕, ๖๐๒,
๖๕๓, ๘๗๔, ๙๗๙, ๑๐๑๕, ๑๐๕๐, ๑๐๕๔, ดู สฬายตนะ,
ผัสสายตนะ; -*, ๒๐๙, ๔๗๐, ๖๔๓, ๙๘๕; -การแบงเปน
อายตนะภายใน ภายนอก และชื่อเรียกอื่นๆ, ๒๙, ๑๗๓,
๑๘๗; -จํากัดความ ความหมาย อธิบาย ในชื่อวาสฬายต
นะ (ในปฏิจจสมุปบาท), ๑๘๒, ๑๘๓, ๑๘๗, ๒๓๐; -จํากัด
ค ว า ม ค ว า ม ห ม า ย อ ธิ บ า ย ใ น ชื่ อ ว า ส ฬ า ย ต น ะ
(ในปฏิจจสมุปบาท), ๑๗๑, ๑๗๓; -นิพพานเป็นอายตนะ
อย่างหนึ่ง, ๓๓๘, ๓๙๐; -ในการที่พระอรหันตรับรูอารมณ,
๓๗๗; -ในฐานะหมวดหนึ่งแห่งสติปัฏฐาน, ๗๖๖; เปรี ย บเที ย บคนสามั ญ ไม เ ข า ใจนิ พ พานเหมื อ นความรู ,
๓๓๔; -รู้คุณโทษทางออกของอายตนะตามเป็นจริงจึงตรัส
รู้, ๔๖๐; -สติชวยเฝาประตูอายตนะ, ๗๖๓; -อายตนะ ๒
(อสัญญีสัตว์และเนวสัญญานาสัญญายตนะ), ๔๗๔; อายตนะ๑๒ จัดลงขันธ ๕(อ.), ๓๔
อายุ, ๑๓๙, ๑๔๓, ๑๗๒; -พระอรหันต์เจริญอานาปานสติ
สมบูรณ์กําหนดอายุกาลของตนได้, ๘๑๔; -หลักการแสดง
ความเคารพตามอายุสมาชิกภาพ, ๙๒๒, ๙๔๐; -อายุทิพย,
๙๕๓; -อายุเทวดา; -*, ๒๘๐; -อายุเทวดา(อ), ๙๕๔; -อายุ
ยืน/อายุสั้น, ๒๘๓, ๗๔๕, ๑๐๐๗; -อายุยืน/อายุสั้น(อ),
๙๕๑; -อายุวรรณะเสื่อม(ในปจจยาการทางสังคม), ๒๑๑
อารมณ, ๖๘, ๑๐๗, ๑๑๔, ๑๒๔; -คุณภาพทางอารมณอยาง
ใหม เมื่อพนความเปนปุถุชน, ๖๗๖
อารมณ(Emotion), ๖๗๖, ๖๙๓; -ตกอยูในอํานาจอารมณ, ๖๕๔;
-เปนอยูดวยปญญาหรืออารมณ, ๖๗๖–๖๗๗; -พัฒนาการ
ทางอารมณเทียบเขาในอธิจิตตสิกขา, ๘๖๙; -สมาธิชวยใน
เกิดความมั่นคงทางอารมณ, ๗๘๘
อารมณ(สิ่งรับรู), ๓๓๔, ๓๗๔, ๓๙๓, ๔๔๗, ๔๗๕, ๔๘๒,
๔๘๓, ๕๘๙, ๖๕๓, ๖๕๕, ๖๖๗, ๖๗๖, ๖๙๓, ๗๐๓, ๗๕๐,
๗๕๗, ๗๖๓, ๗๖๔, ๗๖๘, ๗๗๐, ๗๗๖, ๗๘๑, ๗๘๓,
๗๘๗, ๘๐๐, ๘๑๒, ๘๒๖, ๘๒๙, ๘๓๕, ๙๐๑, ๙๗๕, ๙๘๕,
๑๐๐๖, ๑๐๑๕, ๑๐๑๙, ๑๐๓๕, ๑๐๕๗, ๑๐๕๘, ๑๐๒๔–
๑๐๒๖, ๑๐๔๘–๑๐๕๑, ๖๒๔–๖๒๕, ดู อายตนะ; - อารมณ

ดัชนี
๖ เปนที่อํานวยเวทนาจึงเปนสิ่ง มุงประสงคของตัณ หา,
๙๘๕–๙๘๖; -*, ๑๔, ๒๐๙, ๘๔๒, ๑๐๐๘, ๑๐๐๙; -กรณีที่มี
นิพพานเปนอารมณ, ๔๓๓; -กรณีที่มีนิพพานเปนอารมณ
(อ), ๔๓๒, ๔๓๕, ๗๘๐, ๑๐๕๗; -กามเกิดที่ความดําริของ
คน อารมณ์วิจิตรหาใช่กามไม่, ๓๗๗; -กามเกิดที่ความดําริ
ของคน อารมณวิจิตราหาใชกามไม(อ), ๑๐๓๐; -กามสุข
อาศัยอารมณ ขึ้นตออารมณ เมื่อไมไดอารมณหรืออารมณ
นั้นจืดจางพรากหายจึงเปนทุกข/พวกมนุษยและเทพจึงมี
ทุกขทั้งที่พระตถาคตอยูเปนสุข, ๑๐๕๐, ๑๐๕๔–๑๐๕๕; การที่สติกําหนดอารมณมีทั้งในสมถะและวิปสสนา/ความ
แตกตางในสมถะและวิปสสนา, ๗๖๓, ๗๖๘, ๗๗๐, ๗๗๖–
๗๗๘; -กิจกรรมสามัญของมนุษยคือการรับรูอารมณ,
๗๗๓; -ความหมาย, ๓๐; -ฌานเพงอารมณกับฌานเพง
ลักษณะ(อ), ๘๒๕; -ดังนั้น การฝกสมาธิอยางสามัญจึง
ไดแกวิธีที่ใชสติ, ๘๐๒–๘๐๓; -ในฐานะชื่อเรียกของ
อายตนะภายนอก, ๓๐, ๑๗๓, ๑๘๗; -เป็นที่อาศัยของ
วิญญาณ, ๑๘๑; -ผูหลุดพนกับทาทีตออารมณที่รับรู,
๓๗๗; -ลักษณะการกําหนดอารมณในอานาปานสติ, ๘๒๐;
-สติ กับอารมณปจ จุบัน/การเสวยอารมณชนิดที่เ สร็จ สิ้น
บริบูรณไปทีเดียว, ๗๗๐, ๘๔๕; -หลักการของสมถะหรือ
สมาธิ ก็ คื อ การกํ า หนดอารมณ ใ ห จิ ด แนบแน ว อยู ไม
ฟุงซานไป, ๔๒๖, ๔๔๑, ๕๕๔, ๗๗๘–๗๘๒; -อารมณ ๖
เป น ที่ อํ า นวยเวทนาจึ ง เป น สิ่ ง มุ ง ประสงค ข องตั ณ หา ,
๑๐๒๐; -อารมณที่ใชในการฝกสมาธิอยางเปนงานเปนการ
เรียกกันวากรรมฐานมี 40 อยาง, ๘๑๑; -อารมณที่ใชใน
การฝกสมาธิอยางเปนงานเปนการ เรียกกันวากรรมฐานมี
๔๐ อยาง, ๘๐๔–๘๐๗; -อารมณอยางเดียวกัน คนมอง
หรือรับรูตางคนนึกเห็นไปตางกัน, ๖๔๗–๖๔๘; -อารมณ
อย า งใดให ไ ด ห รื อ ไม ไ ด ป ฏิ ภ าคนิ มิ ต และอั ป ปนาสมาธิ ,
๘๑๒
อารมณหนึ่งเดียว. ดู สมาธิ
อารยชน, ๑๒๓, ๔๐๓, ๕๒๓, ๕๒๙, ๗๔๔, ๘๖๒, ๘๗๔, ๘๘๕,
๙๐๕, ๙๓๘, ดู อริยะ,อริยชน,อริยบุคคล; -ชีวิตและ
คุณธรรมพื้นฐาน, ๘๘๑–๙๑๒; -ในหมูคําเรียกผูบรรลุ
นิพพาน, ๓๔๔; -พระโสดาบันเปนสมาชิกระดับแรกใน
ชุมชนของอารยชน, ๘๘๑; -มรรคในฐานะระบบการศึกษา
สําหรับสรางอารยชน, ๕๔๓–๕๕๖; -วิธีแกปญหาแบบอารย
ชน, ๘๗๗; -สังคมแหงอารยชน, ๘๖๕
อารยทฤษฎี, ๘๘๓
อารยธรรม, ๔๐๓, ๕๒๓, ๘๖๕, ๘๘๓, ๘๘๗, ๙๑๓, ๙๕๓, ดู
อริยธรรม
อารยฤทธิ์, ๔๕๙, ดู ฤทธิ์
อารยวัฒน. ดู อารยวัฒ;ิ -*, ๘๙๓
อารยวัฒิ ๕. ดู โสดาบัน; -*, ๘๙๓; -คติสําหรับคนยุคปจจุบัน,
๙๑๑–๙๑๒; -ความหมายที่พึงย้ํา, ๘๙๗–๘๙๙; -คุณสมบัติ

๑๓๕๙
หลั ก ของโสดาบั น /หลั ก การพั ฒ นาหรื อ สร า งอารยชน ,
๘๘๒–๘๘๓, ๘๙๐–๘๙๖; -เปนหลักธรรมที่เหมาะและ
ตองการสําหรับสังคมปจจุบัน, ๙๐๙–๙๑๑
อารยวุฒ.ิ ดู อารยวัฒ;ิ -*, ๘๙๓
อารยอัษฎางคิกมรรค. ดู อริยอัฏฐังคิกมรรค,มรรค
อารยะ, ๘, ๔๐๓, ๕๖๙
อารยัน, ๔๐๓
อารักขสัมปทา, ๕๓๘, ๗๔๑, ๑๐๔๔
อารักขะ, ๒๐๗
อารัทธวิปสสก, ๔๗๘
อารัพภวัตถุ ๘, ๖๔๙–๖๕๐
อารัมมณูปนิชฌาน, ๔๒๕; -*, ๘๒๕
อาราเธติ, ๔๘๑
อาราม, ๓๙๖; -*, ๑๐๑๑
อารุปป์๔, ๘๐๖, ดู อรูป๔
อาโรคยะ(นิพพาน/พระอรหันต), ๒๔๖
อาลัย, ๑๕๓, ๖๕๔, ๘๕๐
อาโลกกสิณ(ไมมีในบาลี), ๔๕๕; -*, ๘๐๕
อาโลกสัญญา, ๔๔๕, ๗๙๐, ๘๓๕
อาวรณ, ๖๕๔, ดู นิวรณ
อาวัชชนวสี: -*, ๘๑๒
อาวัชชนา: -*, ๖๒๑
อาวาส, ๕๗๐; -*, ๘๑๑
อาวาสมัจฉริยะ, ๘๘๔, ๘๙๘
อาวุธ, ๒๑๑, ๗๓๕, ๑๐๓๑; -*, ๗๒๓
อาเวค, ๕๘๖–๕๘๙
อาสน์,อาสนะ, ๕๘๖, ๙๖๗
อาสวกิเลส, ๗๖๓–๗๖๔, ดู อาสวะ,กิเลส
อาสวนิโรธ, ๔๕๑, ๘๕๑
อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา, ๔๕๑, ๘๕๑
อาสวสมุทัย, ๔๕๑, ๘๕๑
อาสวะ, ๑๕๐, ๒๓๑
อาสวะ(๓/๔), ๑๗๕, ๑๙๔, ๓๔๔, ๓๗๑, ๔๐๑, ๔๐๙, ๔๔๔,
๔๕๖, ๔๕๗, ๔๖๙, ๔๗๔, ๕๕๕, ๕๖๑, ๖๖๘, ๗๑๐, ๗๕๖,
๘๒๓, ๘๓๑, ๘๕๑, ๘๙๓, ๙๔๕, ๙๔๗, ๙๗๐, ๑๐๑๒,
๑๐๖๗, ๗๗๑–๗๗๒, ๗๘๕–๗๘๘, ดู อาสวักขยญาณ; -*,
๔๔๖, ๕๑๘, ๑๐๓๖; -ความต่างระหว่างเสขะและอเสขะ,
๔๗๑; -จิตจะหลุดพ้นจากอาสวะได้ด้วยการหมั่นฝึกอบรม
มิใช่ด้วยลําพังปรารถนา, ๓๑๘; -ทําอย่างไร อาสวะจึงมีแต่
จะสิ้นไป ๆ, ๔๖๗; -ทุกขทําใหเกิดอาสวะ, ๑๗๔; -ธรรม ๔
ที่เป็นต้นกําเนิดของความสิ้นอาสวะ, ๗๐๙; -โพชฌงคเปน
วิธีกําจัดอาสวะดวยภาวนา, ๘๓๘; -มีอาสวะคือโลกีย์ไม่มีอา
สวะคือโลกุตระ(สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ), ๖๘๙,
๗๐๒–๗๐๓; -ลักษณะจิตที่หลุดพ้นจากอาสวะ, ๖๔๔; สงัดจากอาสวะ, ๖๗๕; -สมาธิภาวนาประเภทหนึ่งเพื่อสิ้น

๑๓๖๐
อาสวะ, ๗๙๐; -สิ้นอาสวะ=พนใยติดโลก, ๑๐๔๗; -สิ้นอา
สวะด้วยรู้เห็นโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการ, ๖๒๐; สิ้นอาสวะเลิศกว่าวรรณะทั้งสี่, ๓๒๐; -อานาปานสตินําไปสู่
ความสิ้นอาสวะ, ๘๑๔; -อาสวะทําใหเกิดอวิชชา, ๑๕๖
อาสวักขยญาณ, ๔๑๘, ๔๕๑, ๔๕๗, ๔๗๕, ๘๒๓, ๘๔๑, ๘๕๑,
๙๔๕; -ตองไดวิชชาอีก ๒ อยางกอนหรือไม, ๔๔๒; -บรรลุ
ในสัญญาเวทยิตนิโรธไดหรือไม, ๔๕๓; -ประเสริฐกวา
อภิญญาอยางอื่น, ๔๕๙
อาสวักขัย, ๔๔๙, ๔๕๙, ๙๔๖
อาสันนกรรม, ๓๒๒
อาสา: -*, ๙๗๘
อาเสวนะ(เสพคุน), ๔๖, ๕๙๕
อาหาร, ๒๖, ๑๓๙, ๑๔๗, ๑๔๘, ๑๕๐, ๔๗๐, ๕๖๙, ๖๓๒,
๖๕๑, ๖๗๗, ๗๑๘, ๗๓๔, ๗๔๖, ๙๓๓, ๑๐๕๑, ๑๐๖๓,
๙๙๓–๑๐๐๐, ดู บิณฑบาต,โภชเนมัตตัญุตา,ปจจัย ๔; *, ๘๗, ๒๓๙, ๖๒๓, ๙๖๕; -การกินอาหารแบบที่มิใชเพื่อ
หลอเลี้ยงรางกาย, ๑๐๖๓; -ความขาดแคลนเปนเหตุใหเจโต
วิมุตติเสื่อมได, ๔๓๗; -จิตใจดีตองการอาหารนอยลง,
๗๘๙; -เดียรถีย์บัญญัติความสงัดกิเลสเพราะอาหาร, ๖๗๕;
-ตั ว อย า งคุ ณ ค า แท เ ที ย ม/รู ป ระมาณคื อ บริ โ ภคด ว ย
พิจารณาคุณคาแทเทียม, ๖๔๖–๖๔๗; -ทาทีตออาหาร/
ความเผื่อแผแบงปน สันโดษและเคารพในอาหาร, ๗๔๙,
๘๓๕; -ทาทีตออาหาร/ความเผื่อแผแบงปน สันโดษและ
เคารพในอาหาร(อ), ๗๑๘; -ธรรมเปนอาหารแกกัน
ตามลําดับถึงวิชชาวิมุตติ/อาหารของอวิชชา, ๕๑๙–๕๒๑; ธรรมเปนอาหารแกกันตามลําดับถึงวิชชาวิมุตติ/อาหารของ
อวิชชา(อ), ๙๙๘; -ในอนาคต ภิกษุจะเห็นแก่อาหารอร่อย,
๖๕๙; -พิจารณาความเปนปฏิกูลในอาหาร(กรรมฐานอยาง
หนึ่ง), ๘๐๖; -ภิกษุขออาหารไดหรือไม/ทางไดอาหารที่
บริสุทธิ์และไมบริสุทธิ์, ๗๓๔, ๗๕๐; -โยนิโสมนสิการเปน
อาหารหลอเลี้ยงสติ, ๖๒๕–๖๒๖; -ศรัทธาเป็นอาหาร
หล่อเลี้ยงโยนิโสมนสิการ, ๖๒๕; -เหนือเทวดาเชนรู
อาหารของเทวดา(อ), ๙๕๔; -อดอาหารบ้าง ฉันน้อยบ้าง
ไม่ตรัสรู้ ทรงเปลี่ยนมาฉันอาหารให้กําลังก่อนตรัสรู้, ๔๕๑,
๑๐๕๙; -อดอาหารบาง ฉันนอยบาง ไมตรัสรู ทรงเปลี่ยน
มาฉันอาหารใหกําลังกอนตรัสรู(อ), ๔๕๑; -อโยนิโสมนสิการ
เปนอาหารหลอเลี้ยงอกุศลธรรม, ๖๒๓; -อาหารของ
ความสุขของพระโสดาบัน, ๘๙๒; -อาหารของนิวรณ์และ
โพชฌงค์, ๖๑๙, ๘๓๔–๘๓๕; -อาหารของปญญา(อ), ๗๐๑;
-อาหารพรั่งพรอมหรือขาดแคลนมีผลกระทบตอการปฏิบัติ
ธรรม/ควรคํานึงแลวไมประมาทเรงเพียร, ๖๕๖–๖๕๗; อาหารมื้อเดียว. ดู ฉันมื้อเดียว; -อาหารสัปปายะ, ๘๐๘
อาหาร ๔: -*, ๓๒๙
อาหารฏฺฐิติกา, ๗๔๖
อาหารปริเยฏฐิทุกข, ๘๗

พุทธธรรม
อาหาเร ปฏิกูลสัญญา, ๘๐๖, ๘๔๑, ๘๐๗–๘๐๙
อํานาจ, ๑๑๕, ๑๒๓, ๕๒๗, ๕๗๐, ๖๓๕, ๗๔๗, ๑๐๓๔, ๑๐๕๕;
-การตกอยูในอํานาจของความคิดปรุงแตง, ๗๗๓; -คติการ
เกิดขึ้นแหงอํานาจ(อ), ๗๕๒; -ทาทีตออํานาจ, ๗๕๓; -พระ
อรหันตมีอํานาจเหนือจิต, ๓๗๑, ๓๙๗; -อํานาจกิเลส
ตัณหา อารมณ ปญญา, ๖๕๔–๖๕๕
อํ า นาจดลบั น ดาล/อํ า นาจวิ เ ศษภายนอก/อํ า นาจเหนื อ
ธรรมชาติ/อํานาจเรนลับ, ๘๖๖, ๘๗๓, ๙๐๓, ๙๑๑, ๙๕๐,
๙๕๒, ๙๕๙, ๙๖๔, ๙๖๘, ดู อิทธิปาฏิหาริย,เทวดา,ออน
วอน; -ถามั่นในคุณพระรัตนตรัยแลว จะไมหวังพึ่งอํานาจ
ดลบันดาล, ๘๖๕–๘๖๖; -พระพุทธเจาไมทรงอางอํานาจ
เหนือธรรมชาติมายืนยันคําสอน, ๕๙๑
อําเภอ(พระจะมาออ), ๖๕๘–๖๕๙
อํามาตย์, ๖๗๔
อิงอาศัย, ๑๒๑, ๑๒๗
อิงอาศัย(ในสติปฏฐาน), ๗๗๑, ๗๖๖–๗๖๘
อิจฉา: -*, ๙๗๘
อิจฉาริษยา, ๑๐๐๘, ๑๐๓๑, ๑๐๒๘–๑๐๒๙
อิจฉิตาลาภ, ๘๕; -*, ๘๗
อิฏฐารมณ, ๒๗๔, ๓๗๑, ๘๘๘, ๙๐๔; -*, ๘๗
อิณบริโภค, ๔๐๖
อิตถินทรีย, ๒๖; -*, ๓๔
อิตถีภาวะ, ๔๑
อิติกิรา, ๕๙๐
อิทธานุภาพ: -*, ๙๖๑
อิทธิ, ๗๙๖, ๙๔๘, ๗๙๙–๘๐๑, ดู อิทธิบาท,อิทธิปาฏิหาริย
,ฤทธิ;์ -ความหมาย, ๗๙๖, ๙๔๘, ๗๙๙–๘๐๑; -เปนปลิโพธ,
๘๐๔; -อิทธิ ๑๐ ประเภท(อ), ๘๐๑
อิทธิบาท ๔, ๔๑๐, ๔๖๗, ๘๒๔; - กัตตุกัมยตาฉันทะ/แหลง
ของฉันทะที่เปนแรงจูงใจ, ๙๗๙–๙๘๑; -*, ๔๖๓, ๘๓๙; กัตตุกัมยตาฉันทะ/แหลงของฉันทะที่เปนแรงจูงใจ, ๙๙๓; ความหมายและหัวขอ, ๗๙๖, ๘๐๑; -เจริญสมาธิตามหลัก
อิทธิบาท, ๗๙๕–๘๐๒; -ใช้อิทธิบาทและอิทธิบาท, ๑๐๑๑;
-ตรัสรู้อิทธิบาท, ๔๖๑; -ตัวอยางปลุกอิทธิบาทในหองเรียน/
ปลุกเองดวยโยนิโสมนสิการ, ๘๐๐; -ทั้ง ๔ ขอเกื้อกูลกัน,
๗๙๙; -เปนมัชฌิมาปฏิปทา(อ), ๕๒๗; -มรรคมีองค์ ๘
เป็ น ปฏิ ป ทาสู่ อิ ท ธิ บ าทภาวนา/อิ ท ธิ บ าทพลอยเจริ ญ
บริบูรณ์เพราะเจริญมรรค, ๘๐๒, ๘๔๑; -เรียกวาอธิบดีและ
อธิปไตย, ๗๙๙
อิทธิบาทภาวนา, ๘๐๑–๘๐๒
อิทธิปลิโพธ, ๙๔๙
อิทธิปาฏิหาริย, ๑๖๗, ๔๕๙, ๔๙๕, ๗๙๐, ๗๙๔, ๙๔๑–๙๕๒,
๙๕๘–๙๗๐, ดู เทวดา,อํานาจดลบันดาล,อิทธิ; - ควรมีทาที
และปฏิบัติอยางไร, ๙๕๙–๙๖๒, ๙๖๕; -จุดติดตัน, ๙๕๑–
๙๕๒; -บําเพ็ญสมาธิเพื่ออิทธิปาฏิหาริย=ผิด, ๗๙๒; -เปน

ดัชนี
โทษไดแกปุถุชน/เปนปลิโพธของวิปสสนา/ผิดหลักการ
ของพุทธศาสนาหลายแง, ๙๔๘–๙๕๑; -พระพุทธเจาและ
พระสาวกใชหรือปฏิบัติอยางไร, ๙๕๐–๙๕๑; -มีจริงหรือไม,
๙๔๑; -เรื่องที่มีมาในคัมภีร, ๙๖๖; -หามภิกษุแสดงแก
ชาวบาน, ๙๒๕, ๙๔๘, ๙๖๓, ๙๖๖
อิทธิพล, ๖๒๔, ๖๖๔, ๗๕๗, ๗๗๑, ๘๖๖, ๘๖๘, ๘๗๗, ๑๐๐๘,
๘๖๐–๘๖๑; -ของคานิยมของสังคม, ๖๙๑–๖๙๓; -ของจิต
กับกายตอกัน, ๗๘๙; -ของปจจัยทางสังคม, ๕๖๕, ๕๘๒–
๕๘๓; -ของมนุษยสมัยปจจุบัน, ๙๑๑
อิทธิมทะ: -*, ๙๔๙
อิทธิฤทธิ์, ๙๖๕
อิทธิวิธา,อิทธิวิธิ, ๔๕๔, ๔๕๗, ๗๙๐, ๘๒๓, ๙๔๔–๙๔๗, ดูอิทธิ
,ฤทธิ;์ -*, ๔๕๒; -ฤทธิ์มี๒ประเภท, ๙๔๗
อิทัปปัจจยตา, ๑๕๒, ๑๕๔, ๔๓๓, ๖๒๘, ๖๖๓, ๘๕๐, ดู
ปฏิจจสมุปบาท, ดู ปฏิจจสมุปบาท
อินทร,พระ, ๔๒๑, ๙๖๗, ดู เทวดา,อิทธิปาฏิหาริย; -กลัวมาร,
๙๕๗; -ตัวอยางทํานายไมตรง, ๙๕๖; -ตัวเองก็ยังแย, ๙๕๕;
-บางครั้งก็ประมาทในทิพยสมบัติพระตองเตือน, ๙๕๕; เปนเทวดาที่คอยชวยมนุษย/ตัวอยาง, ๙๕๘, ๙๖๘
อินทรีย, ๗๘, ๘๕
อินทรีย(๕), ๒๗๐, ๔๑๐, ๔๖๗, ๕๓๐, ๕๓๘, ๕๕๖, ๖๔๕, ๗๕๙,
๗๗๕, ๗๘๐, ๗๙๙, ๘๒๔; - อินทรียกําหนดระดับของ
อริยบุคคลจนถึงปุถุชน/คนในชุมชนอารยะมีอินทรียแก
กลาไมเทากัน, ๙๕๙–๙๖๑; -*, ๔๖๓, ๕๘๗, ๖๔๓, ๗๕๗,
๘๓๙, ๙๐๐, ๙๐๑; -ตรัสรู้อินทรีย์๕, ๔๖๑; -ตองปรับให
เสมอกัน(เวนแตสติ)/ปรับดวยโพชฌงค, ๘๓๐; -เปน
เครื่ อ งวั ด ความพร อ ม การรู ช า รู เ ร็ ว (ปฏิ ป ทา ๔)/ความ
แตกตางระหวางบุคคล, ๘๔๐, ๘๒๘–๘๓๒; -เปน
มัชฌิมาปฏิปทา(อ), ๕๒๗; -พลอยเจริญบริบูรณ์เพราะ
เจริญมรรคมีองค์ ๘, ๘๔๑; -มีในฌาน, ๔๘๑; -สงผล
ตอเนื่องกัน, ๘๒๘–๘๓๑; -สมถะวิปสสนา=สมาธิ ปญญา
(อ), ๔๒๖; -หัวขอ ความหมายและหนาที่, ๘๒๘–๘๓๑; อินทรีย ๕จําเปนมากนอยกวากัน/ขอสําคัญที่สุดคือปญญา
, ๘๓๐–๘๓๒; -อินทรีย(๕) จําเปนมากนอยกวากัน/ขอ
สําคัญที่สุดคือปญญา, ๖๐๒–๖๐๖; -อินทรีย์กําหนดระดับ
ของอริยบุคคลจนถึงปุถุชน/คนในชุมชนอารยะมีอินทรีย์
แก่กล้าไม่เท่ากัน, ๔๗๐, ๘๒๙; -อินทรียกําหนดระดับของ
อริยบุคคลจนถึงปุถุชน/คนในชุมชนอารยะมีอินทรียแกกลา
ไมเทากัน(อ), ๔๑๙, ๔๗๒, ๙๐๑; -อินทรียที่มีประโยชนทุก
กรณี(สติ), ๘๓๑
อินทรีย(๖), ๓๖, ๑๗๓, ๓๒๙, ๓๙๖, ๔๗๖, ๖๗๓, ๗๕๐, ๗๕๕,
๗๗๒, ๘๘๘, ๘๙๖, ๙๒๙, ๙๔๖, ๑๐๒๗, ๑๐๓๐, ๑๐๖๒,
๑๐๕๔–๑๐๕๕, ดู อายตนะ, ดูอายตนะ; -*, ๙๔๘; -เกี่ยวกับ
นิพพาน ๒ อยาง, ๓๙๕; -ความหมายของการอบรม
อินทรีย์, ๕๔, ๓๗๑; -ความหมายของการอบรมอินทรีย(อ),

๑๓๖๑
๕๒๐; -ดูความเป็นพระอรหันต์ และโสดาบันที่ความรู้
อินทรีย์ ๖ ก็ได้, ๔๗๐; -ดูความเปนพระอรหันต และ
โสดาบันที่ความรูอินทรีย ๖ ก็ได(อ), ๔๗๒; -ตรัสรู้อินทรีย์
๖, ๔๖๑; -อินทรียบกพรอง สัญญาวิปริตตอสัมผัสทุกขวา
เปนสุข, ๑๐๓๒
อินทรียพัทธ, ๗๘
อินทรียภาวนา, ๕๘
อินทรียสังวร, ๕๗, ๕๑๙–๕๒๓; -*, ๙๙๘; -จัดเขาในศีลหรือ
สมาธิ, ๗๕๐; -จัดเขาในศีลหรือสมาธิ(อ), ๕๒๒, ๗๕๐
อินทรียสังวรศีล, ๔๗๖, ๗๕๐; -*, ๕๒๒
อิ่มใจ. ดู ปติ
อิริย: -*, ๕๓๓
อิริยาบถ, ๓๙๖, ๗๖๕, ๘๑๗, ๘๓๕, ๑๐๕๔; -*, ๘๑๑; -เหตุใด
กําหนดอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ(อ), ๘๑๗
อิศวร(พรหม), ๓๓๙
อิศวรกรณวาท,อิศวรนิรมิตวาท: -*, ๘๖๐
อิศวรนิรมิตวาท, ๑๐๓
อิสรภาพ, ๕๒๖, ๕๘๑, ๙๐๕, ๑๐๕๓, ๕๘๕–๕๘๗, ๕๙๙–๖๐๑,
๗๑๖–๗๑๘, ดู อิสระ; -พระพุทธเจาประกาศอิสรภาพใหแก
มนุษยทามกลางความมีอยูของเทวดาและอิทธิปาฏิหาริย,
๙๔๑
อิสระ, ๑๐๒, ๑๑๔, ๑๒๔, ๑๒๗, ๑๓๒, ๑๓๙, ๑๔๐, ๒๓๒,
๓๗๖, ๓๘๒, ๓๙๘, ๕๐๐, ๕๐๑, ๕๑๗, ๕๒๖, ๕๓๔, ๕๔๖,
๕๕๘, ๕๘๒, ๖๖๔, ๖๗๗, ๗๐๒, ๗๓๖, ๗๖๔, ๗๗๒,
๗๘๕, ๗๙๓, ๗๙๗, ๘๓๙, ๘๕๐, ๘๖๒, ๘๖๓, ๘๖๘, ๙๐๘,
๙๑๑, ๙๕๒, ๙๕๓, ๙๕๗, ๙๖๕, ๑๐๑๘, ๑๐๓๔, ๑๐๓๖,
๑๐๔๗, ๑๐๕๘, ๑๐๖๐, ๙๔๙–๙๕๑, ๑๐๑๖–๑๐๑๗,
๑๐๒๔–๑๐๒๖, ๑๐๔๘–๑๐๕๐, ๑๐๕๒–๑๐๕๕, ๕๓๘–
๕๓๙, ๖๓๒, ๖๗๙–๖๘๑, ๖๘๔–๖๘๗, ๗๐๓–๗๐๕, ๗๖๖–
๗๖๙, ๗๗๕–๗๗๖, ๘๖๕, ๘๗๖–๑๑๕๐, ดู หลุดพน,วิมุตติ
,นิสสรณะ,อิสรภาพ; - หวังพึ่งเทวดาหรืออํานาจบันดาล
เปนการขัดหลักความหลุดพน/ตองเดินหนาพัฒนาตัวไปสู
ความเปนอิสระ, ๙๖๓–๙๖๔; -*, ๕๓๒, ๗๑๔, ๗๘๐, ๙๕๐;
-กินใชทรัพยสมบัติ แตจิตใจเปนอิสระ, ๖๗๑; -ขั้นปรโตโฆ
สะยังไมเปนอิสระ, ๕๘๕; -ความเปนอิสระของผูสอนเปน
สิ่งสําคัญ/ผูเปนอิสระจึงชวยคนอื่นได, ๕๗๘–๕๘๑; -ความ
เปนอิสระของพระพุทธเจา, ๕๘๐; -ความเปนอิสระทําใหเกิด
กรุณา, ๓๖๕, ๘๖๒, ๑๐๑๘; -ความมีจิตใจเปนอิสระดวย
ป ญ ญา ด ว ยความหลุ ด พ น หรื อ นิ พ พาน/จิ ต ใจของพระ
อรหันต, ๒๘๒, ๓๖๕, ๓๙๗, ๔๙๑; -ผลการปฏิบัติสติปฏ
ฐานในแงความเปนอิสระ, ๗๗๑; -โยนิโสมนสิการเปนการ
เริ่มคิดเองอยางอิสระ, ๖๑๙; -ศรัทธาอาจเปนอุปสรรคตอ
ความหลุดพนเปนอิสระ, ๕๘๘; -สงฆเปนชุมชนอิสระ/
เพราะสงฆสมณะตองมีชีวิตจิตใจเปนอิสระจากระบบของ
สังคม, ๔๐๗, ๗๓๕, ๗๔๘, ๘๖๔, ๕๗๗–๕๗๘, ๕๗๙–

๑๓๖๒
๕๘๐; -สอนโดยปลอยใหผูศึกษามีอิสรภาพในการใช
ปญญาดวยโยนิโสมนสิการ, ๕๘๒, ๕๘๕–๕๘๗; -สิ่ง
ปรากฏการณทั้งหลายไมเปนอิสระจากสิ่งอื่น ๆ, ๖๖๒; -หวัง
พึ่งเทวดาหรืออํานาจบันดาลเปนการขัดหลักความหลุดพน/
ตองเดินหนาพัฒนาตัวไปสูความเปนอิสระ, ๙๕๕
อิสราธิปัตย์, ๙๑๒
อิสสรนิมมานวาท,อิสสรกุตติวาท: -*, ๘๖๐
อิสสรนิมมานเหตุวาท, ๒๘๖
อิสสา, ๒๗, ๒๔๙, ๑๐๐๓
อิสสามัจฉริยะ: -*, ๑๐๐๓
อิสิภาษิต, ๒๗๒
อุกกาบาต: -(ถืออุกกาบาตขัดหลักกรรม), ๓๑๗
อุคคหนิมิต, ๘๑๑
อุคคหะ: -*, ๘๐๘
อุจจาระ, ๘๖; -*, ๘๗
อุจจาระปัสสาวะ, ๑๐๒๗, ๑๐๖๐
อุจเฉททิฏฐิ, ๒๕, ๒๐๒, ๕๐๐, ๕๐๑, ๕๐๔, ๖๖๐, เทียบ สัส
สตทิฏฐิ; -*, ๑๗๒, ๑๗๗, ๑๙๔, ๑๙๖, ๑๙๗, ๘๙๖, ๙๘๗
อุจเฉททิฏฐิ,อุจเฉทวาท, ๑๐๐, ๑๐๓, ๑๐๔
อุจเฉทวาท(=อุจเฉททิฏฐิ), ๖๖๐, ๖๖๒, ๖๖๔, ๘๙๖; -*, ๔๙๙,
๘๖๐
อุจเฉทะ, ๑๐๒, ๒๓๑
อุชุ, ๒๔๗
อุฏฐานสัมปทา, ๕๓๘, ๗๔๑, ๑๐๔๔
อุณหภูมิ, ๕๑๖
อุดมการณ, ๔๖, ๑๒๔, ๑๒๖, ๔๓๔, ๔๙๒, ๖๙๐, ๙๔๓
อุดมคติ, ๑๒๔, ๔๙๐, ๕๔๘, ๙๐๓, ๙๔๐; -นักอุดมคติตองมีสุข
ไรอามิสไวบาง มิฉะนั้นจะขาดหลักประกัน, ๑๐๕๙; ประโยชน์ของสมาธิที่เป็นอุดมคติของศาสนา, ๗๘๗; -สงฆ
เปนสังคมอุดมคติ(อ), ๘๖๔; -อุดมคติก็เปนเจโตวิมุตติ,
๔๓๔; -อุดมคติเรื่องพระเจาจักรพรรดิ, ๑๐๒๗
อุดมธรรม, ๓๙๘
อุดมบุรี(นิพพาน), ๓๓๖
อุดมบุรุษ, ๓๔๓
อุดมมงคล, ๗๔๖, ๙๖๕, ๕๖๗–๕๖๙
อุดมสภาวะ, ๒๘๑, ๑๐๐๔, ๑๐๐๘, ๑๐๑๓, ๑๐๑๘–๑๐๒๐
อุดมสมบูรณ(อุปมานิโรธ), ๘๕๘
อุตตมปญญา: -*, ๘๔๒
อุตริมนุสสธรรม, ๗๕๐; -พุทธบัญญัติหามอวดเพื่อประโยชน
สวนรวม/ผลเสียจากการอวด, ๙๒๕, ๙๒๗
อุตสาหะ, ๕๒๓, ๕๔๗, ๕๙๕, ๗๕๔; -*, ๙๙๔; -ฉันทะนําสู
อุตสาหะ, ๙๘๐, ๙๘๘, ๑๐๐๖, ๑๐๒๐
อุตุ, ๘๖, ๑๘๑, ๘๗๖; -*, ๒๓๙; -เวทนาเกิดจากอุตุแปรปรวน
ก็ม,ี ๒๘๗; -อุตุสัปปายะ(อ), ๘๑๑
อุตุนิยาม, ๑๖๒, ๒๓๖, ๒๓๗, ๒๔๒, ๘๗๖; -*, ๖๒, ๖๙๙

พุทธธรรม
อุทธัจจกุกกุจจะ, ๒๔๙, ๒๖๓, ๘๙๕, ๑๐๔๖, ดู นิวรณ; -*,
๖๑๙, ๗๖๕; -ความหมาย, ๗๘๔; -คูปรับของสุข, ๘๒๘; โทษและอุปมา, ๗๘๖; -แยกเปน ๒ อยาง, ๘๓๔–๘๓๕
อุทธัจจะ, ๒๒๗, ๓๒๒, ๔๔๖, ๔๔๘, ๖๔๕, ๗๘๔, ๘๓๐; -*,
๔๗๓; -เปนอกุศลอยางเดียวที่ไมพาไปอบายภูมิ, ๓๒๒; อุทธัจจะดับที่เจโตวิมุตติ(อ), ๔๓๖
อุทธัจจะ เจตสิก, ๒๗
อุทธัมภาคิยสังโยชน ๕, ๔๐๘, ๔๐๙
อุทธุมาตกะ: -*, ๘๐๕
อุทยตฺถคามินี: -*, ๘๙๕
อุทยพฺพยปฎิปฬนฎเน, ๗๘
อุทยัพพยญาณ,อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ, ๔๗๘
อุทยัพพยานุปสสนา, ๔๗๘
อุทยาน, ๓๙๖
อุทัย, ๕๑, ๓๓๐, ๖๑๙, ดู อาทิตย
อุทิศ, ๔๙๐, ๕๒๗, ๕๘๐, ๗๓๐, ๗๔๓, ๗๔๘, ๗๘๗, ๖๕๖–
๖๕๗; -(สวนบุญแกเทวดา), ๙๖๒–๙๖๕
อุเทศ, ๗๕๘
อุนใจ,ความ(ของผูมีจิตปราศเวร), ๕๙๑
อุบล, ๕๘๑, ๙๗๐
อุบัติ, ๓๓๙, ๔๔๒, ๔๖๒, ๘๒๓, ๘๕๑, ดู จุตูปปาตญาณ
เทียบ จุติ
อุบัติเหตุ, ๗๒๖, ๗๘๙
อุบาย, ๒๐๑, ๕๖๕, ๖๒๑, ๘๐๔, ๑๐๑๒, ๗๗๖–๗๗๘; -วิธีคิด
แบบอุบายปลุกเราคุณธรรม, ๖๔๗–๖๕๓
อุบายมนสิการ, ๖๒๑, ๖๕๒–๖๕๓
อุบายวิธี, ๕๑๖, ๕๔๘, ๗๗๗, ๘๕๘
อุบาสก, ๕, ๔๖๓, ๕๓๓, ๖๐๒, ๖๗๔, ๙๓๐, ๑๐๓๓; -*, ๗๒๓,
๘๙๔, ๙๑๐; -ความหมายของอุบาสก, ๙๐๐; -คุณสมบัติ,
๙๖๐; -สรณคมนเปนเครื่องหมาย, ๖๘๒; -อุบาสกหลุดพ้น
แล้วไม่ต่างกับภิกษุ, ๔๘๘; -อุบาสกอุบาสิกามีศีล ๕ ชื่อวามี
ศีล, ๕๖๐, ๙๑๘
อุบาสกธรรม(๕): -*, ๙๑๐, ๙๑๘
อุบาสิกา, ๔๖๓, ๕๓๓, ๖๗๐, ๖๗๔, ๖๘๒, ๘๙๓, ๙๑๘, ๙๓๐
อุเบกขา, ๒๖, ๑๓๒, ๑๓๔, ๔๑๒, ๖๕๐, ๘๐๖, ๘๕๑, ดู พรหม
วิหาร,อัปปมัญญา,ฌาน; -*, ๑๔, ๓๑, ๖๑๙, ๗๐๓, ๗๖๖; ความหมายเปนตน(ในฐานะโพชฌงค/องคฌาน), ๘๒๕–
๘๒๗, ๘๓๒–๘๓๘; -จริตที่เหมาะบําเพ็ญอุเบกขา และ
สมาธิที่จะสําเร็จได, ๘๐๗–๘๐๙; -ตรงกับเนกขัมมะ(อ),
๗๐๖; -ในการฝกอบรมเด็ก, ๗๐๐; -ในฐานะองคฌาน,
๔๒๔, ๔๔๑, ๔๕๒, ๔๕๕, ๔๘๑, ๗๗๙, ๗๘๑, ๘๒๑,
๑๐๒๕, ๑๐๔๗, ๑๐๖๗; -ในฐานะองคฌาน(อ), ๔๔๔; -ระวัง
อยาสับสนอุเบกขาตัตรมัชฌัตตตากับอุเบกขาเวทนา(อ),
๑๔, ๘๒๗; -เหตุเขาใจเขว, ๕๓๒; -อุเบกขาก็มุงประสงค
ประโยชนแกสัตวทั้งหลาย(อ), ๑๐๐๔; -อุเบกขาของผู้หลุด

ดัชนี
พ้นแล้ว, ๓๙๓; -อุเบกขาในฌานตน ๆ ก็มีแตไมเดน
ตอเมื่อเขาคูกับอุเบกขาเวทนาจึงเดนชัด, ๘๒๗
อุเบกขาจิต, ๔๓๔
อุเบกขาเจโตวิมุตติ, ๔๓๔, ๔๔๓; -*, ๗๐๖
อุเบกขาเวทนา: -*, ๘๒๗
อุเบกขาสัมโพชฌงค(ควรเจริญหรือไมเวลาใด), ๘๓๖–๘๓๘
อุเบกขาสุข, ๑๐๖๗
อุโบสถ, ๑๔๘
อุโบสถ(ของคฤหัสถ), ๕๔๐, ๘๘๒, ๙๑๘; -*, ๗๔๕, ๘๖๕
อุโบสถ(ของภิกษุสงฆ), ๙๓๐–๙๓๑; -*, ๙๒๕
อุปกรณ, ๕๖๕, ๖๖๕, ๗๕๒, ๘๐๔, ๕๕๓–๕๕๔; -ทรัพยเปน
อุปกรณ, ๗๓๖, ๗๕๑–๗๕๓; -มรรคในฐานะอุปกรณ, ๕๑๖,
๕๓๑; -ศรัทธาเปนอุปกรณหรืออุปสรรค, ๕๙๘–๖๐๑
อุปการะ, ๕๓๑, ๕๗๖, ๖๕๒, ๘๓๕; -จักร ๔ เปนธรรมมี
อุปการะมาก(อ), ๕๖๗; -ชาวบ้านกับพระสงฆ์ต่างมีอุปการะ
มากแก่กันและกัน, ๕๗๗; -ธรรมมีอุปการะมาก๙, ๖๒๑; บูชาอุปการะของพระศาสดาดวยการปฏิบัติ, ๘๓๕; -ปญญา
วุฒิธรรมเปนธรรมมีอุปการะมาก(อ), ๙๐๒; -สติมีอุปการะ
มาก, ๖๒๕; -อัปปมาทธรรมมีอุปการะมากในการให้มรรค
เกิด, ๗๖๑
อุปกิเลส, ๔๕๑, ๘๓๓, ๘๙๕; -*, ๘๙๑, ๙๒๐; -นิวรณ์เป็น
อุปกิเลส, ๗๘๓, ๗๘๖; -อุปกิเลสของวิปสสนา, ๔๙๖, ดู
วิปสสนูปกิเลส
อุปฆาตกกรรม, ๓๒๑
อุปจยะ, ๒๖, ๔๑; -*, ๓๔
อุปจาร, ๔๘๒, ๘๑๑, ๑๐๖๗; -*, ๘๔๒
อุปจารกรรมฐาน: -*, ๔๔๙
อุปจารฌาน: -*, ๔๔๙
อุปจารภาวนา, ๘๑๑
อุปจารสมาธิ, ๔๔๖, ๔๔๙, ๔๗๖, ๔๘๔, ๘๑๑, ๘๔๑, ๗๘๐–
๗๘๓; -*, ๗๖๖; -กับปญญาที่เรียกวาอภิญญา(อ), ๘๔๒; การเกิดของอุปจารสมาธิ, ๘๒๐; -ความหมาย, ๗๘๐; เปนขั้นสูงสุดของกามาวจรสมาธิ, ๘๑๑; -เปนวิขัมภนวิมุตติ,
๔๓๘; -เปนสมาธิขณะที่ละนิวรณได, ๕๖๐; -เปนสมาธิ
ขณะที่ละนิวรณได(อ), ๗๘๑; -มีองค ๔-๕ และลักษณะที่
เทียบกับอัปปนา(อ), ๘๒๖; -อานิสงส, ๗๙๑
อุปฐาก: -*, ๓๖๘
อุปถัมภ, ๗๓๒; -*, ๖๔๒; -หลักปฏิบัติในการที่คฤหัสถจะ
อุปถัมภบํารุงพระภิกษุ, ๙๒๖, ๙๒๙
อุปธิ, ๑๕๓, ๘๕๓, ๙๔๗
อุปธิสุข, ๙๐๖, ๑๐๕๖, ๑๐๖๗
อุปนิษัท, ๓
อุปนิสัย, ๔๕๖, ๕๖๖, ๖๕๒, ๖๖๔, ๘๓๘
อุปปริกขา: -*, ๖๒๑, ๖๓๐
อุปปชชเวทนียกรรม, ๓๒๑

๑๓๖๓
อุปปตติภพ, ๑๗๒, ๑๗๙, ๑๘๔, ๑๘๙; -*, ๑๘๒
อุปปตติภพ(=ขันธ๕), ๑๗๓
อุปปาติกะ. ดูโอปปาติกะ
อุปปาทกมนสิการ: -*, ๖๒๒
อุปปฬกกรรม, ๓๒๑
อุปมา: - นิพพานดังคนไมมีที่คันที่จะตองเกา, ๑๐๓๒–๑๐๓๓;
- ลุนิพพานดุจหลุดจากที่ขังไมติดสุขในนั้น, ๑๐๕๒–
๑๐๕๔; -กามสุขดังไฟมีเชื้อเปลวไมสดใส, ๑๐๓๔; -กายถูก
โรครุมเร้า เปราะเหมือนฟองไข่, ๗๗๒; -การชําระกิเลสขั้น
สุดท้ายของอนาคามีดังอบผ้าซักแล้วให้หมดกลิ่น, ๔๗๔; การตรัสรู้อริยสัจตามสัมมาทิฏฐิ ดังอาทิตย์ตามแสงอรุณ,
๖๘๘; -การทํากิจของสติ โยนิโสมนสิการและปญญาเปรียบ
กับกิจกรรมตาง ๆ ในการพายเรือเก็บผัก, ๗๗๘; -กําลัง
สมาธิ ให พ น กิ เ ลสระงับ ชั่ ว คราว เหมื อ นเอาหิ น ทับ หญ า ,
๘๒๒; -กําหนดรูทุกขเหมือนแพทยตรวจโรค, ๖๓๕; กําหนดลมหายใจอาศัยการนับ เหมือนเรือในน้ําเชี่ยวอาศัย
ถอ, ๘๑๙; -กินใช้ฟุ่มเฟือยเหมือนกับมะเดื่อ, ๗๔๑,
๑๐๔๔; -กินอาหารดังจําใจกินเนื้อลูก(อ), ๗๑๘; -กินอิ่มกาย
หนักดังถั่วหมัก, ๖๔๙; -เกิดเปนคนไดแสนยาก ดังใหเตา
โผลตรงบวงนอยกลางสมุทร(อ), ๗๑๔; -ขันธหาประชุมกัน
เรียกวาคน เหมือนสวนประกอบรวมกันเรียกวารถ, ๖๒๙–
๖๓๐; -ขันธ์ห้าไร้แก่นสารดังฟองน้ําเป็นต้น, ๖๓๐; -เข้ากัน
ได้มีสามัคคีเหมือนน้ํากับน้ํานม, ๗๕๘; -คติพระอรหันต์
บัญญัติไม่ได้ดังเปลวไฟช่างตีเหล็ก, ๕๑๐; -คนเขลาจะสร้าง
แต่กลายเป็นทําลายประโยชน์ดังลิงเฝ้าสวน, ๖๔๐; -คนดี
ทั้งกายวาจาใจ เหมือนสระโบกขรณีที่รื่นรมณ, ๖๕๑; -คนดี
มี ท รั พ ย์ เหมื อ นสระน้ํ า ที่ ชุ ม ชนได้ ใ ช้ แต่ ค นชั่ ว มั่ ง มี
เหมือนสระน้ําในถิ่นอมนุษย์, ๗๓๘; -คนดีมีทรัพย์
เหมือนสระน้ําที่ชุมชนได้ใช้ แต่คนชั่วมั่งมี เหมือน
สระน้ําในถิ่นอมนุษย์(อ), ๗๕๒; -คนดีมีทรัพย์เหมือนนา
ดีเป็นแหล่งข้าว, ๗๔๑, ๑๐๔๔; -คนไมบรรลุบางคนพูดนา
เชื่อกวาคนบรรลุเหมือนครูภูมิศาสตรพูดเรื่องเมืองฝรั่ง,
๙๒๗; -คนสามพวกปฏิบัติตอทรัพยดังคนตาบอดตาเดียว
และตาดี, ๗๓๖–๗๓๗; -คบคนชั่วหรือดี ดังห่อปลาเน่า
หรือกฤษณา, ๕๖๘; -ความเปนทางสายกลางดังยิงตรงสูเปา
, ๕๒๖; -ความอยากเกิดแลว กระวนกระวายทุกขเหมือน
ยางที่เครียดเมื่อถูกดึงยืดตึงออกไป, ๘๔๔–๘๔๕; -คําเรียก
หรือบรรยายนิพพานโดยอุปมา, ๓๓๖; -คุณวิเศษของ
โสดาบันยิ่งใหญ่ดังเขาสิเนรุ, ๙๐๐; -จะใชโพชฌงคขอใด
กับจิตเมื่อใดเหมือนดังจะโหมไฟหรือดับไฟ, ๘๓๖–๘๓๘;
-จิตถูกนิวรณตาง ๆ ครอบงํา เหมือนภาชนะใสน้ําที่ขุนมัว
ดวยเหตุตาง ๆ, ๗๘๕–๗๘๖; -จิตผ่องใสมองประโยชน์หรือ
อะไร ๆ ก็เห็นชัดเหมือนน้ําในเห็นกรวดปลา, ๕๔๑, ๕๕๕; จิตผองใสมองประโยชนหรืออะไร ๆ ก็เห็นชัดเหมือนน้ําใน
เห็นกรวดปลา(อ), ๗๘๖; -จิตสมาธิ กิเลสสงบดังน้ํานิ่ง ผง

๑๓๖๔
ฝุนตกตะกอน, ๘๒๓; -จิตสมาธิเหมือนคนเดินเรียบบนเสน
ลวด(อ), ๗๘๒; -ญาติพวกพ้องมากดังหมู่ไม้มากไม่กลัวลม,
๕๖๘; -ด้วยฤทธิ์เดินบนน้ําเหมือนเดินบนดินเป็นต้น,
๙๔๕; -ดูดวยสติปฏฐาน เหมือนคนดูละครหรือแพทยหรือ
นักวิทยาศาสตร ไมใชเหมือนผูพิพากษา, ๗๗๐; -ตถาคตไม
ติดโลกเหมือนบัวไมติดน้ํา, ๓๗๑, ๕๘๑, ๙๗๐; -ตถาคต
ลึกซึ้งดังมหาสมุทร, ๕๐๙; -ตนเองยังไม่อิสระ เหมือนจม
โคลนเลนเองจะช่วยคนอื่นได้อย่างไร, ๕๘๐; -ตัณหาเปน
สมุ ทั ย ดัง ตั ว แสดงหนา โรงปฏิ จ จสมุ ป บาทเป น สมุ ทั ย ดั ง
ละครทั้งโรง, ๖๓๕; -เติบใหญ่แต่กายก็เหมือนโคถึก, ๕๗๑;
-ทรงเปนผูคนพบทางเกาและชี้ทางให, ๙๐๘; -ทุกขของ
โสดาบันเหลือนอยดังน้ํามหาสมุทรแหง เปนตน, ๘๙๘–
๙๐๐; -ธรรมรับชวงกันสูจุดหมายดังยามรับชวงสูปลายทาง,
๕๓๒; -ธรรมเหมือนแพสําหรับใช้ข้าม, ๕๓๑; -นิพพาน ๒
ดังขึ้นฝงไดและหายไข, ๓๘๙; -นิพพานดังคนไมมีที่คันที่
จะตองเกา, ๓๗๖; -นิพพานดังประทีปน้ํามันดับ, ๓๙๓; นิพพานดังยกหม้อร้อนลงจากเตา, ๓๙๒; -นิพพานดังหมด
ต้นไม้ไม่เหลือเงา, ๓๙๓; -นิโรธกับมรรคดังหลักกับวิธี
ปฏิบัติในการดับไฟและรักษาโรค, ๕๑๖; -นิวรณ์ทําให้จิต
มัวหมอง เหมือนทองมีสิ่งแปลกปน, ๗๘๖; -บัณฑิตดัง
ห้ว งน้ําใหญ่ไหลเงียบ คนพาลดังธารน้อ ยไหลดัง สนั่ น ,
๕๗๑; -บัณฑิตฝึกตนดังช่างถาก ช่างศรและคนไขน้ํา,
๕๗๑; -บัณฑิตให้ทานบําเพ็ญเพื่อนิพพานดังนทีไหลสู่
สาคร, ๑๐๕๖; -ปญญาตางกับมนสิการเหมือนการจับกับ
การตัดในการเกี่ยวขาว, ๖๒๓; -ปัญญาเป็นยอดโพธิธรรม
ดังรอยเท้าช้าง, ๖๐๓; -ปญญาเปนยอดโพธิธรรม ดัง
รอยเทาชาง(อ), ๘๓๒; -ปญญาเปนยอดโพธิปกขิยธรรม ดัง
สีหราชเปนยอดปวงดิรัจฉาน, ๘๓๒–๘๓๓; -ปญญาแรง
เกินอินทรียอื่นไปเหมือนโรคเกิดจากยา, ๘๓๐; -ปัญญินท
รีย์เป็นยอดอินทรีย์ ดังยอดกูฏาคาร, ๘๓๒; -ปุถุชนไมรูจัก
นิพพานดังปลาไมรูจักบก, ๓๓๔; -พระพุทธเจ้าทั้งปวงตรัส
รู้โดยแนวธรรมเดียวกันดังเข้าเมืองโดยประตูเดียว, ๕๙๙;
-พระพุทธเจาเปนดังลูกไกตัวพี่, ๙๐๘; -พระไม่ดีเหมือนฟืน
เผาผีปลายไหม้ทั้งสองข้าง, ๑๐๖๒; -พระสงฆรับการบํารุง
ของประชาชนดังผึ้งเก็บน้ําหวานไมไหดอกไมชอกช้ํา, ๔๐๗;
-พระโสดาบันทําผิดแลวรีบสังวรดังเด็กออนถูกไฟรีบชักมือ,
๘๘๓; -พระโสดาบันเหมือนแมโคทั้งกินหญาทั้งดูแลลูก,
๘๘๔; -พระอนาคามียังไม่ถึงนิพพานดังถึงบ่อน้ําแต่ยังเอา
น้ําไม่ถึง, ๔๗๒; -พราหมณ์บัญญัติทรัพย์ประจําวรรณะ ดัง
เอาชิ้นเนื้อแขวนคอให้แก่คนขี่ไม่ต้องการ, ๔๘๙; -พหูสูต
ไมบรรลุแตสอนเขา เหมือนตาบอดถือตะเกียง, ๕๘๒; -พึง
ขยั น เก็ บ ทรั พ ย เหมื อ นผึ้ ง สร า งรั ง หรื อ ปลวกสร า งจอม
ปลวก, ๗๒๙–๗๓๑; -พึงคิดชวยเหลือคนไรความคิด
เหมือนคนกายดีชวยคนปวยไข, ๖๕๐–๖๕๑; -พึงดูแล
รายได้รายจ่ายเหมือนดูตราชั่ง, ๗๔๑, ๑๐๔๔; -พึงตามลม

พุทธธรรม
หายใจเหมือนคนเลี่อยไมรูการไปมาของเลื่อย, ๘๑๙; -พึง
เห็นคนชี้โทษดังบอกขุมทรัพย์, ๕๖๘; -เพียรแตพอดี
เหมือนขึงสายพิณไมตึงไมหยอน, ๗๕๖–๗๕๗; -โพชฌงค์
และนิวรณ์ต้องอาศัยอาหารคือโยนิโสมนสิการและอโยนิโส
มนสิการ ดังร่างกายต้องการอาหารสามัญ, ๖๑๙; -ภิกษุเห็น
แก ล าภอวดฤทธิ์ ดั ง สตรี เ ผยของสงวนด ว ยเห็ น แก เ งิ น ,
๙๒๖; -มรรค/โพชฌงค์ตามโยนิโสมนสิการ ดังอาทิตย์ตาม
แสงอรุณ, ๖๑๙; -มรรคตามกัลยาณมิตร ดังอาทิตย์ตาม
แสงอรุณ, ๕๒๙, ๕๖๖; -มรรคตามอัปปมาท ดังอาทิตย์ตาม
แสงอรุณ, ๗๖๐; -มรรคสู่นิพพานดังแม่คงคาเบนสู่สมุทร,
๕๒๘; -มีแต่ศรัทธาเหมือนมีตาข้างเดียว, ๖๐๑; -มีทรัพย
ไมใชเหมือนนกมัยหกะหวงผลไมตัวก็ไมไดกิน, ๗๓๘; -มี
อุปาทานจึงเกิดเหมือนไฟมีเชื้อจึงติดลุก(อ), ๕๐๙; -มูล
สมาธิหรือขณิกสมาธิ เหมือนไฟนอยตนเพลิง, ๗๘๑; เมื่อใดควรเที่ยวไปผู้เดียวดังนอแรด, ๕๖๘; -ไม่รู้จัก
นิพพานดังตาบอดไม่เห็นรูป, ๓๔๒; -ยึดถือส่วนใดของ
นามรู ป เป็ น ตั ว เรากํ า หนดไม่ ไ ด้ ดั ง กลิ่ น บั ว มิ ใ ช่ จ ากส่ ว น
เฉพาะใดของดอก, ๔๗๓; -เริ่มดวยสมาธิออน เหมือนคน
เดินทางมีกําลังนอย, ๗๙๔; -เริ่มฝกสมาธิไดที่สงัดชวย
เหมือนเริ่มฝกวายน้ําในที่ลมสงบหรือมีอุปกรณชวย, ๘๑๗;
-ละห้อยหลังหวังอนาคตจะซูบซีดดัง อ้อสดที่ทิ้งไว้กลาง
แดด, ๖๕๖; -ลัทธิหนึ่งว่า ทุกข์หมดไปเองดังกว้างกลุ่มด้าย
ค่อย ๆ คลายหมดไป, ๘๙๗; -เลือกเอาแตสวนดีของคน
เหมือนเลือกชิ้นผาดีจากผืนผาเกา และเหมือนดื่มน้ําในที่มี
โคลนตมจอกแหน, ๖๕๑; -วรรณะใดก่อไฟ ไฟก็เหมือนกัน,
๔๘๙; -วิเคราะหกายทีละสวนดังลอกกาบกลวย(อ), ๗๖๗; วิตกและวิจาร เหมือนอาการของคนลางภาชนะสําริดและ
ชางปนหมอ, ๘๒๖; -เวนชั่วทําดี เหมือนชําระที่กอนปลูกพืช
, ๗๑๕; -ศีลเปนฐานการปฏิบัติเหมือนการทํางานอาศัยแผน
พื้น, ๘๒๔; -สติในสมถะและวิปสสนา ดังผูกลูกวัว และมัด
คนในการผาตัดเปนตน, ๗๗๖; -สติปัฏฐานรักษาตัวก็รักษา
ผู้อื่นด้วยเหมือนนักกายกรรมรักษาตัวก็ชื่อว่ารักษากันและ
กั น, ๗๖๒ ; -สติ เ หมื อ นเสาหลั ก นายประตู และ
นายกรัฐมนตรี, ๗๕๙, ๗๖๓; -สมณพราหมณ ๓ พวก
ปฏิบัติตอกามดังเนื้อปากับบวงพราน, ๑๐๓๕–๑๐๓๖; สมาธิดี เหมือนสมองมีลิ้นชัก, ๗๙๔; -สอนเขาตนไม่ปฏิบัติ
ดังโคบาลนับแต่โคคนอื่น, ๕๗๙; -สัตบุรุษเกิดเพื่อ
ประโยชน์สุขของพหูชนดังเมฆใหญ่หลั่งฝนฉ่ําแผ่นดิน,
๕๗๓; -สัมมาทิฏฐิดังรูจุดตั้งตนเดินทาง, ๕๕๑; -สัมมาทิฏฐิ
ดัง สะพานจากอวิชชาสูวิชชา/ดัง ไฟสองทางหรือเข็มทิศ ,
๘๒๕, ๕๕๖; -สุขจักรพรรดิเทียบสุขทิพยดังกอนหินเทียบ
หิมาลัย, ๑๐๒๘; -เสียงเคาะระฆังแววเหมือนนิมิตลม
หายใจละเอียด, ๘๒๐; -หลายอุปมาเกี่ยวกับการบรรลุ
นิพพาน, ๔๙๑; -เหมือนกระแสน้ําไหลทางเดียวมีกําลังแรง,
๗๘๔–๗๘๕; -เหมือนน้ําผนึกแปง/เหมือนเปลวเทียนในที่

ดัชนี
ลมสงัด, ๗๘๗; -เหมือนบึงน้ําใหญสงบนิ่ง, ๗๘๔; -ใหญ่
ด้วยปรีชามิใช่กายดังราชสีห์เป็นจอมสัตว์, ๕๗๑; องคประกอบของมรรค ดังองคประกอบของทาง, ๕๔๔,
๕๕๓–๕๕๔; -องคมรรค ๒ หมวดปญญาชวยกันดังพลิกดู
เหรียญและจับทอนไมเลื่อย(อ), ๕๕๒; -องคมรรค ๓ ฝาย
สมาธิชวยกันดังสามสหายเก็บดอกจําปา(อ), ๕๕๒; -องค
มรรคทั้ ง หมดทํ า งานพร อ มกั น ในมรรคขณะจิ ต เดี ย ว
เหมือนความสามารถทุกสวนแสดงผลพรอมในการยิงปน
หรือธนูเปาขณะเดียว, ๘๓๙–๘๔๑; -องคมรรคทํางาน
พรอมกับการฝกตามไตรสิกขา ดังเดินทางไกลบนทางสาม
ชวงตอน, ๕๕๓–๕๕๔; -อบายมุขและอายมุขทําให้โภคะ
เพิ่มหรือลดดังน้ําในอ่างเก็บ, ๗๔๒, ๑๐๔๕; -อยู่ร่วมธีรชน
ดังสมาคมญาติ, ๕๖๘; -อัปปมาทเป็นยอดธรรมดังรอย
เท้าช้าง, ๗๖๐; -อานาปานสติ ระงับกุศล ดังฝนใหญ่ระงับ
ฝุ่น, ๘๑๓; -อาศัยคนเกียจคร้านเหมือนขึ้นแพน้อยไปจม
กลางสมุทร, ๕๖๙; -อุเบกขาในฌานสามตนเหมือนดวง
จันทรเวลากลางวันไมเดนจา แตในฌานที่สี่เหมือนจันทร
ยามราตรี จึงชัดเจน, ๘๒๗; -อุเบกขาเป็นภาวะจิต
เที่ยงตรง ดังตราชั่ง, ๘๐๖; -อุปจารสมาธิดังเด็กตั้งไข อัปป
นาสมาธิดังผูใหญยืนเดินไดแข็ง(อ), ๗๘๑; -อุปมากามโทษ
๑๐ อยาง, ๑๐๓๐; -อุปมากามโทษ๑๐อยาง(อ), ๑๐๓๑; อุปมาความสุขในการละนิวรณ๕, ๑๐๔๖; -อุปมาความสุขใน
ฌาน ๔ แตละขั้น, ๑๐๔๗; -เอกัคคตาฝายอกุศลมีกําลัง
นอย เหมือนราดน้ําในที่แหง ฝุนสงบเวลาสั้น(อ), ๗๗๙
อุปสมบท, ๑๕๐, ๔๕๘, ๙๓๐; -*, ๔๘๘, ๙๒๕; -ในอนาคต
ภิกษุไมไดศึกษาอบรมใหอุปสมบทตอ ๆ กันไป ธรรมวินัย
จะเลอะเลือน, ๖๕๗–๖๕๘
อุปสมสุข, ๑๐๓๔
อุปสมะ, ๒๒๖
อุปสมานุสติ, ๘๐๕, ๘๐๗–๘๐๙
อุปสรรค, ๕๘๘, ๕๙๖, ๖๖๒, ๗๙๘, ๕๙๘–๖๐๑
อุปสังกมนะ: -*, ๕๒๓, ๑๐๐๖
อุปัชฌาย์, ๑๕๐, ๓๖๘, ๘๐๔; -*, ๘๖๘
อุปฏฐาก(ปลิโพธ), ๘๐๓
อุปฏฐาน(วิปสสนูปกิเลส/กิจของสติ), ๘๐๓
อุปฏฐานสาร: -*, ๖๖๙
อุปตถัมภกกรรม, ๓๒๑
อุปาทาน, ๒๔, ๘๕, ๑๐๕, ๔๐๙, ๔๔๐, ๔๖๒, ๔๙๔, ๕๐๔,
๕๑๘, ๕๓๐, ๕๖๓, ๕๗๑, ๕๘๖, ๖๒๙, ๖๓๒, ๗๐๒, ๗๕๖,
๗๖๔, ๗๖๗, ๘๕๘, ๙๗๙, ๑๐๐๖, ๑๐๑๔, ๑๐๑๙, ๑๐๓๐,
๑๐๔๗, ๖๒๓–๖๒๕; -*, ๓๙, ๓๙๐; -ความยึดมั่นในความ
ไมยึดมั่น, ๔๙๒; -ความสัมพันธกับอวิชชา, ๑๗๕; -คําจํากัด
ความและความหมาย, ๑๗๒, ๑๘๒, ๒๓๐, ๓๖๕; -ทําให
เสียอิสรภาพ, ๓๖๕; -ในกระบวนการรับรู, ๓๒; -มีอุปาทาน
จึ ง เกิ ด เหมื อ นไฟมี เ ชื้ อ (อ) , ๕๐๙ ; -อธิ บ ายใน

๑๓๖๕
วงจรปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๓, ๑๘๘, ๑๙๒; -อุปาทานใดละได
โดยพระอริยบุคคลระดับใด(อ), ๙๘๗; -อุปาทิ=อุปาทาน,
๔๑๐, ๔๒๐
อุปาทานขันธ, ๗๘, ๘๕, ๑๓๗; -*, ๘๗
อุปาทานขันธ ๕, ๒๔, ๕๕, ๔๔๖, ๗๙๐, ดู ขันธ,เบญจขันธ
,ทุกข; -ขันธกับอุปาทานขันธ, ๒๔; -คุมเข้าเป็นสิ่งที่เรียกว่า
คน, ๖๓๐; -ตรัสรู้อุปาทานขันธ์, ๔๖๐, ๖๔๓; -ใน
ความหมายของทุกข์, ๘๔๙; -เป็นธรรมที่ทุกบุคคลจนถึง
พระอรหันต์ควรโยนิโสมนสิการ, ๖๓๓; -เป็นปริญ
ไญยธรรม/ควรกําหนดรู้ด้วยอภิญญา, ๘๔๒, ๘๕๘; -ไม่
เติบขยาย, ๘๔๑
อุปาทานเสฏฐ(อุปาทานอยางยอด), ๔๓๖
อุปาทายรูป, ๒๖
อุปาทิ, ๓๘๖, ๔๐๙, ๔๒๐, ดู อุปาทาน; -กับพระอนาคามี, ๔๑๐;
-ตรงกับขันธ, ๓๘๖; -ตรงกับอุปาทาน/ตรงกับกิเลส, ๔๑๐,
๔๒๐
อุปาทินนกขันธ ๕: -*, ๓๙๕
อุปาย: -*, ๖๒๑
อุปายมนสิการ(=อุบายมนสิการ): -*, ๖๒๒
อุปายาส, ๑๓๘, ๓๗๘, ๓๙๘, ๔๖๒, ๕๐๓, ๕๑๓, ๕๑๕, ๕๖๖,
๘๔๗, ๕๑๗, ดู โสกะ,ทุกข,ปฏิจจสมุปบาท; -*, ๘๗
อุปฺปาทวยฺถตฺตภาวา หุตฺวา อภาวโต วา, ๗๓
อุปฺปาทวยปฏิปฬนตาย, ๗๔
อุปฺปาทวยปฺปวตฺติโต, ๗๔
อุเปกขารัมมณสุข, ๑๐๖๗
อุพเพงคาปีติ: -*, ๘๒๖
อุภโตภาควิมุต, ๔๑๓, ๔๓๑, ๘๒๓, ๑๐๖๘, เทียบ ปญญาวิมุต
และดู อรหันต; -*, ๔๒๙; -มีนอยกวาพระปญญาวิมุต/
ตางกันอยางไร, ๔๓๖, ๔๗๔; -สามารถไดผลพิเศษตาง ๆ
เชนวิชชา ๓ และอภิญญา๖, ๔๕๕, ๔๕๙, ๘๒๓; -อุภโตภาค
วิมุต ๕, ๔๑๘, ๔๕๐
อุภยัตถะ, ๑๑๓, ๑๔๘, ๕๔๒, ดู อัตถะ,อรรถะ
อูฐ, ๖๒๓, ๑๐๕๙
เอกบุคคล, ๒๔๕
เอกภาพ, ๘๘๓, ๙๒๗
เอกโวการภพ, ๑๗๒
เอกัคคตา, ๔๒๔, ๔๕๕, ๔๘๑, ๘๒๙, ๑๐๔๖, ๑๐๔๙, ๑๐๒๔–
๑๐๒๕, ๗๗๘–๗๘๐, ๘๒๑, ดูสมาธิ,ฌาน,องคฌาน; -เกิด
ในอกุศลจิตได(อ), ๗๗๙; -ความหมายและขอควรทราบ,
๗๘๔, ๘๒๕, ๘๒๗; -คูปรับคือกามฉันท, ๘๒๘; -รวมกับ
องค์มรรค ๗ เป็นอริยสัมมาสมาธิ, ๘๓๘
เอกัคคตาเจตสิก, ๒๗
เอกังคปฏิจจสมุปบาท: -*, ๑๕๔
เอกังสพยากรณ, ๖๖๖–๖๖๗
เอกังสพยากรณียปญหา, ๖๖๖

๑๓๖๖
เอกังสวาท,เอกังสวาที(พระพุทธเจาไมเปน), ๖๖๑, ๖๖๙
เอกัตตะ, ๒๐๑
เอตทัคคะ, ๓๖๗, ๗๒๘, ๘๘๒; -*, ๓๖๘, ๔๑๗
เอ็น, ๖๒๙–๗๕๕
เอ็นดู(=รักษาผู้อื่น), ๗๖๒
เอร็ดอร่อย(ในอนาคตพระจะมุ่ง), ๖๕๙
เอสนา, ๖๘๕, ๙๘๗
เอสนาตัณหา: -*, ๙๘๗
เอสิกฏายิฏตา: -*, ๘๙๖
เอสิตตัณหา: -*, ๙๘๗
เอหิปสสิกะ,-โก, ๔๐๑, ๗๙๘
เอาใจใส. ดู จิตตะ
เอาเปรียบ, ๗๕๒
เอียงสุด, ๖๔๑, ๑๐๖๕, เทียบ มัชฌิมาปฏิปทา, ดู ที่สุด; -ทาง
สายกลางไมเอียงสุดทั้งทางวัตถุและทางจิต, ๕๒๖; ลักษณะกิจกรรมเปนตนที่เอียงสุด, ๕๒๗
แองน้ํา, ๘๒๗
โอกกันติกาปีติ: -*, ๘๒๖
โอกัปปนสัทธา: -*, ๘๘๖

พุทธธรรม
โอกาส(เกี่ยวกับศีล), ๕๔๗, ๘๖๘
โอฆะ, ๕๗๗
โอชา, ๒๖, ๔๑
โอตตัปปะ, ๒๗, ๖๙, ๑๕๑, ๗๘๗; -*, ๕๘๗, ๘๘๗
โอทาตกสิณ, ๘๐๕; -*, ๔๕๕
โอนออนผอนตาม(ลักษณะของพุทธ ?): -*, ๙๖๑
โอปธิกบุญ, ๒๕๑–๒๕๔
โอปนยิกะ(นิพพาน), ๔๐๑
โอปปาติกสัตว: -*, ๑๗๗
โอปปาติกะ, ๔๔๓, ๖๐๑, ๖๘๙, ๘๙๖
โอภาส, ๓๔๐, ๔๔๗, ๔๗๘; -*, ๙๕๔
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕, ๔๐๘
โอวาท, ๔๗๒, ๘๙๐; -*, ๕๗๔
โอวาทปาติโมกข, ๕๕๕–๕๕๖
โอวาทภิกษุ,โอวาทภิกษุณี: -*, ๓๖๘
โอหิตภาระ, ๓๔๓
โอฬาร, ๕๓๖, ๕๖๘
โอ้อวด, ๒๖๓, ๗๕๗
ฮินดู, ๗, ๖๕

